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Dit is misschien in de ontwikkeling van de vereniging wel het 
belangrijkste decennium in de geschiedenis van De Zweef: we 
krijgen voor het eerst een eigen clubhuis; met dank aan Jan ten 
Hove. Het eerste en tweede elftal zijn kampioen, De Zweef begint 
met damesvoetbal, De Vriendenkring is opgericht, er komt een 
prestatieloop, voor de jeugd is er het pinksterkamp, de basis wordt 
gelegd voor een lange periode voetballen in de hoofdklasse; mede 
met dank aan Kas Woudsma. De Zweef barst van de zaalvoetballers. 
Op het hoogtepunt spelen maar liefst twee zaalteams in de hoogste 
klasse! Er gebeurt zoveel, dat over een aantal grote ontwikkelingen 
een apart hoofdstuk is geschreven. 

De Zweef viert zijn gouden jubileum met voetbal, maar vooral 
door het huldigen van veel jubilarissen, waaronder nog een aantal 
oprichters en bestuurders van het eerste uur. Plus koninklijke 
onderscheidingen voor Gerrit Otte en Gerard Willems. 

Het eerste elftal is kampioen; eindelijk bereikt de club de derde 
klasse. In de tien jaar voor dit decennium wordt daarvoor de basis 
gelegd. Het verblijf in de derde klasse duurt tot de degradatie 
in 1977. Tergend langzaam gaat de bal bij PH over de doellijn. 
Afgelopen. De zakdoeken zijn niet aan te slepen. Gelukkig dient zich 
een prachtige generatie aan die dingen gaat doen waarvan iedereen 
slechts droomt.



6 7

Premier Den Uyl vertelt bovendien dat we zuinig moeten 
zijn op onze brandstoffen en de benzine gaat op de bon. 
Om snel veel brandstof te besparen en de crisis het hoofd te 
bieden zijn op tien zondagen de wegen leeg. Je mag alleen 
rijden met een speciale vergunning of met het openbaar en 
collectief vervoer.1

Voor veel voetbalverenigingen lijkt spelen moeilijk te wor-
den. Voor uitwedstrijden van standaardteams valt het wel 
mee, omdat die toch al vaak met de bus gaan. Supporters 
van De Zweef kunnen mee in extra supportersbussen. Voor de lagere elftallen echter is het 
moeilijker. Gelukkig valt een deel van de autoloze zondagen in de winterstop en kan vanaf 
half januari weer worden gespeeld.

In 1975 wordt de Altair 8800 ontwikkeld; een computer voor thuis die je zelf in elkaar 
moet zetten. Deze computer heeft geen beeldscherm en geen toetsenbord, maar schake-
laars en lampjes. In 1977 introduceert Apple de Apple II de eerste succesvolle PC met een 
monitor en toetsenbord om gegevens in te voeren. Deze eerste computers voor consumen-
ten zijn nog zo duur en moeilijk om te bedienen dat ze alleen weggelegd zijn voor rijkere en 
tevens technisch onderlegde liefhebbers. 

De “bloemkool- of spaghettiwijk” doet zijn intrede. Woningen worden dicht opeen ge-
bouwd in soms grillige straatpatronen. Zo komen er overal woonerven waar de voetganger 
het voor het zeggen heeft en de auto gast is (bv. delen van Groot Lochter). Men gaat meer 
nadenken over het milieu, afvalscheiding en aparte glasinzameling komen opzetten.

De televisie haakt gretig op alle nieuwe ontwikkelingen in. Er zijn grensverleggende pro-
gramma’s op televisie die willen breken met de bestaande “burgerlijke” cultuur (bijvoor-
beeld De Sjef van Oekelshow van Wim T. Schippers). ABBA scoort hit na hit na het winnen 
van het songfestival.

Rages: De Klikklakballen (“polskrakers”), Fisher Price speelgoed, kangoeroebal, traprol-
ler, skateboard, Barbiepoppen, diabolo.

Na ruim 10 jaar komt er een einde aan de oorlog in Vietnam. Een oorlog die in totaal dertig 
jaar duurt. Zuidoost-Azië wordt communistisch. In Cambodja komt de Rode Khmer aan de 
macht die tot de inval van de Vietnamezen in 1978 een schrikbewind voert, waarbij tussen 
de 1,5 en de 2 miljoen Cambodjanen omkomen door uithongering, ziekten en executies, 
nadat zij vanuit de steden naar het platteland zijn gedeporteerd.

Amerika beleeft het Watergateschandaal. Een inbraak in het kantoor van de Democrati-
sche Partij leidt tot het aftreden van de Republikeinse president Nixon, die de opdracht tot 
de inbraak zou hebben gegeven. Vijfentwintig personen krijgen gevangenisstraffen.

Overal in de wereld zijn talloze protestdemonstraties over allerlei onderwerpen en tegen 
allerlei regimes. Herhaaldelijk protesteert jong en oud tegen de oorlog in Vietnam, het re-
gime van Videla in Argentinië (Nederland doet bijna niet mee aan het WK voetbal daar) en 
dat van Pinochet in Chili. 

De strijd tegen kernenergie en de neutronenbom brengt in ons land honderdduizenden 
mensen op de been. Het Rapport van de Club van Rome (1972) verschijnt. Dat rapport 
waarschuwt voor het opraken van fossiele brandstoffen. Door politieke oorzaken lijkt dat 
ineens actueel als Nederland in 1973 wordt geconfronteerd met de oliecrisis.

Op 25 november 1975 wordt Suriname onafhankelijk. Dat leidt tot een massale migratie 
van Surinamers naar Nederland. 

Het CDA wordt opgericht en Dries van Agt is de eerste premier namens deze partij. Hij 
krijgt te maken met demonstraties voor het legaliseren van abortus, de wens de “drie 
van Breda” (tot levenslang veroordeelde Duitse gevangenen uit de Tweede Wereldoor-
log) vrij te laten en de “Lockheed-affaire” over prins Bernhard die steekpenningen heeft 
aangenomen om de positie van de Lockheedfabriek (vliegtuigen) in Nederland te verbe-
teren. 

De jaren zeventig kunnen worden getypeerd als een periode van bezinning op de naoorlog-
se welvaart. Luxegoederen als de auto, de televisie en vakanties in het buitenland, zijn voor 
veel mensen bereikbaar geworden. Als trend manifesteert zich een zekere “huiselijkheid”. 
Huiskamers worden opgetuigd met gehaakte versieringen (macramé), visnetten, zitzakken 
en rieten matten. Na de minirok komt de maxirok weer in zwang. Bruin, paars en oranje 
zijn modekleuren.

Van begin november 1973 tot half januari 1974 mogen op zondag geen auto’s rijden in 
Nederland. De “oliecrisis” (bewust veroorzaakt door Arabische olieproducerende landen) 
is daarvan de oorzaak. Vanwege de pro-Israëlische houding van een groot aantal westerse 
landen draaien Arabische olieproducenten de kraan bijna dicht. Nederland krijgt geen olie 
meer geleverd. 

Via de televisie wordt de Nederlandse bevolking op de hoogte gebracht van de maatregelen 
van de overheid. Premier Joop den Uyl spreekt de historische woorden dat het nooit meer 
zo zal worden als het was. Als eerste worden er autoloze zondagen ingevoerd. Op 4 novem-
ber 1973 beleeft Nederland de eerste autoloze zondag en op 13 januari 1974 de tiende en 
laatste zondag dat er massaal kan worden gefietst op de snelwegen. 

Wat gebeurt er in de wereld en in Nederland

Benzinebonnen uit 1974.

Dries van Agt.

1 Jan-Pieter van Vree: “Ik 
werkte toen als journalist 
en had een ontheffing om te 
mogen rijden. Ik was toen 
zo’n jaar of 24 en het was 
best wel stoer om met je 
auto rond te rijden, terwijl 
niemand dat mocht. Je 
moest overigens wel goed 
uitkijken, want iedereen liep 
of fietste op de weg. Ik kwam 
in een dorp en daar zat een 
hele groep jongelui aan 
tafels te kaarten; midden op 
de weg. Ik kende die gasten. 
Ben er even bij gaan zitten 
om een biertje te drinken. 
Dat mocht toen ook nog. 
Fotootje maken, stukje erbij; 
leuk voor de voorpagina.”  



ZWEMBAD GEKRAAKT 
In Rijssen kraken zo’n 1500 voornamelijk 
jeugdige, zwemmers het zwembad. Zij willen 
op zondag kunnen zwemmen en zich niet laten 
koeioneren door regels die gebaseerd zijn op 
geloof dat niet het hunne is. Overleg met bur-
gemeester en wethouders levert niets op, zodat 
een tweede bezetting volgt. De politie grijpt 
niet in en “alternatieve” badmeesters zorgen 
voor regels bij het bad.

AMBONEESJE 
Een Nijverdalse bakker haalt 
het nieuws door toen nog zo 
genoemde negerzoenen (een 
soort gebak) in de etalage te 
zetten als “Amboneesje”. “In 
Nijverdal wonen maar heel 
weinig negers en een heleboel 
Ambonezen”, verklaart Het 
Vrije Volk.

Sportief gaat het Nederland heel erg voor de wind. Op tal van gebieden worden wereld-
prestaties geleverd. Het Nederlands elftal komt in 1974 en in 1978 in de finale van het WK 
voetbal. Beide keren verliest het team. In 1974 met 2-1 van Duitsland en in 1978 met 3-1 
van Argentinië. Onder trainer Rinus Michels (“voetbal is oorlog”) introduceert Nederland 
een nieuw soort voetbal, “totaalvoetbal”, dat naam gaat maken als de Hollandse school. 

Het is een speelstijl die gericht is op voetbal vanuit balbezit en voortdurend veranderen 
van positie. Verdedigers vallen aan, aanvallers verdedigen, de keeper voetbalt mee. Onder-
deel van de speelstijl is dat spelers op alle delen van het veld proberen de bal te veroveren. 
Deze vernieuwing veroorzaakt grote verwarring bij de tegenstanders. Die zijn gewend om 
vaste mandekking toe te passen, maar raken door al dat geloop van de tegenstander totaal 
de kluts kwijt. Een mooi voorbeeld van de verwarring door deze nieuwe speelstijl is te zien 
op de beelden van Nederland – Uruguay tijdens het WK van 1974.

Het zijn de jaren van “Ard en Keessie”. 
Ard Schenk schaatst zich naar diverse 
wereld- en olympische titels, op de voet 
gevolgd door zijn schaatsmaat Kees 
Verkerk. 

Het Nederlandse wielrennen beleeft 
in de jaren zeventig gouden tijden. De 
TI-Raleigh ploeg van ploegleider Peter 
Post is een begrip in het peloton met 
renners als Gerrie Knetemann, Jan 
Raas, Henk Lubberding en Hennie Kui-
per in de gelederen. Joop Zoetemelk, 
die eerst bij Franse ploegen rijdt, wordt 

in dat decennium vijf keer tweede in de Tour de France. Als Hennie Kuiper de ploeg van 
Peter Post verlaat voor de formatie van Peugeot, ziet Post in Zoetemelk zijn nieuwe kop-
man. De Raleigh-ploeg heeft op dat moment alles al gewonnen behalve het eindklassement 
van de Ronde van Frankrijk. Post wil daar in 1980 verandering in brengen. En dat lukt. 
De 67e editie van de Tour de France wordt een groot succes voor de TI-Raleigh ploeg. Na 
het uitvallen van de Franse favoriet Bernard Hinault wordt Zoetemelk leider in het alge-
meen klassement. Die positie zal hij niet meer prijsgeven. De Raleigh-ploeg wint in totaal 
elf etappes en Joop Zoetemelk rijdt op zondag 20 juli 1980 in het geel de Champs-Élysées 
op. Na de traditionele rondjes over de statige Parijse boulevard komt hij samen met Gerrie 
Knetemann over de finish.

Feyenoord behaalt in 1970 als eerste Nederlandse voetbalclub een Europese titel, de Euro-
pacup gevolgd door de Wereldbeker in het aangrenzende jaar. Ajax volgt in 1971 Feyenoord 
op als Europees clubkampioen, om deze prestatie in 1972 en 1973 nog eens te herhalen. 
Ook PSV doet het goed; de ploeg wint in 1978 de Europacup III. Nederland is in 1973 voor 
het eerst wereldkampioen hockey.
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Sport wereldwijd De geschiedenis van Nijverdal
Trimrage
In hele Nederland zijn mensen aan het sporten. Om dat voor iedereen een beetje leuk te 
maken verrijzen overal trimbanen als paddenstoelen uit de grond. Ook in Nijverdal. De 
gemeente sluit aan bij de trimrage en legt in het Doktersbos (aan de Duivecatelaan bij het 
crematorium) een trimbaan aan. De voorzitter van de BLOS, Frans Hulst, opent deze baan 
op zaterdag 2 november 1974. Het parcours bestaat uit 16 verschillende staties waar oefe-
ningen gedaan kunnen worden. De trimrage is de reden voor het oprichten van een dames 
trimgroep bij De Zweef. De rage gaat vrij snel over. De resten van de oude trimbaan in het 
Doktersbos zijn met enig speurwerk hier en daar nog terug te vinden. 

Nut en Genoegen 70 jaar
De oudste katholieke ontspanningsvereniging is toneelvereniging Nut en Genoegen. Deze 
viert in 1970 het 70-jarig bestaan. Dat gebeurt met het blijspel ‘n Wespennest, uitgezocht 
door de heer B. Evers als beloning voor zijn 50-jarig lidmaatschap. In de krant een uitge-
breide geschiedenis van de toneelclub, die pas in 1936 van meneer pastoor een gemengde 
vereniging mocht worden.

Relletje bij Hellendoornse raadsverkiezingen
De raadverkiezingen in 1970 leiden tot een relletje. Na de verkiezingen blijkt dat fractie-
voorzitter Ite Hamming van de PvdA te laat zijn geloofsbrieven heeft ingeleverd. Dat be-
tekent volgens de wet dat hij niet kan worden toegelaten tot de gemeenteraad. Dan vindt 
men ’s morgens na het verstrijken van de inleverdag een brief in de bus van het gemeente-
huis, waarin een heel verhaal staat dat de geloofsbrieven wel op tijd zijn ingeleverd, maar 
dat een familielid deze uit de bus heeft “gestolen.”  Verwarring alom totdat de politie een 
vriend van Hamming aanhoudt, die verklaart de brief te hebben geschreven om ervoor te 
zorgen dat Hamming toch in de raad kan komen. Hamming zelf zegt van niets te weten. 
Hoe het precies heeft gezeten, zal een raadsel blijven. Zeker is dat Hamming toch in de 
raad komt, omdat zijn vervanger sportief afziet van zijn plek. 

Jeugd draait bestuur Dialoog de duimschroeven aan
Vormingscentrum2 Dialoog is een verzamelpunt van jeugd, nieuwe cultuur, muziek. Een 
nieuwe tijd ook, waarin zaken als inspraak, gelijkheid en meer democratie bij jongeren 
belangrijke waarden worden. Dat leidt tot wrijving met het bestuur, dat denkt zelf nog uit 
te kunnen maken wat goed is voor de jongelui. In dampende vergaderingen worden harde 
noten gekraakt en moeten bestuursleden het veld ruimen. Ook de administrateur moet 
vertrekken. De problemen zijn zo groot dat de pasbenoemde directeur G. Reuvers in 1970 
alsnog afziet van zijn nieuwe functie. Later dat jaar is Albert Eekers (eerst zonder en later 
met gigantische baard) de nieuwe directeur.

2 Een vormingscentrum is 
een instituut waar oplei-
dingen en cursussen worden 
gegeven. Als nascholing, 
maar ook als verplicht 
onderwijs voor jongelui die 
nog geen 18 jaar zijn. Wie 
een cursus doet, kan bv. een 
taal leren, toneel spelen, 
muziek maken, schilderen, 
kleien enz. In veel plaatsen 
“ontaardt” het vormings-
centrum tot “een bolwerk 
van linkse mensen die onder 
aanvoering van een vaak 
bebaarde en in geitenwollen 
sokken gestoken directeur 
de maatschappij proberen te 
beïnvloeden.”

Tot het begin van dit decennium zie je 
op de Grotestraat nog regelmatig de 
“sik” oversteken.



REMLEIDINGEN DOORGESNEDEN
Een onbekende snijdt bij touringcarbedrijf 
Gebo aan de Smidsweg de remleidingen 
door van vier bussen. Chauffeur Jurrien 
merkt dat als hij ‘s morgens om half zeven 
de -gelukkig nog rustige- Grotestraat over-
steekt na door het rode licht te zijn gereden. 
Hij rijdt de bus voorzichtig terug en bij 
inspectie blijkt de sabotagedaad. Een dader 
wordt niet gevonden.

GEBO
Oosterveen ver-
koopt zijn Nijver-
dalse busbedrijf 
aan GEBO van G. 
Boers. De chauf-
feurs van het al 
35 jaar bestaande 
bedrijf zijn zeer 
teleurgesteld. 

DRUGSPROBLEEM STUDIO PUB
In Studio Pub is een “drugsprobleem” ontstaan. 
Het roken van cannabis ziet men als een serieus 
probleem. Zo erg dat het bestuur van de Stichting 
Sociaal Jongerencentrum besluit dat niet meer 
geblowd mag worden in het populaire café van 
Leo ten Brinke. In juni 1972 heeft Studio Pub geen 
geldige alcoholvergunning meer. De politie neemt 
de voorraden in beslag en geeft Leo ten Brinke een 
bekeuring.

PASTOOR PIERIK
Pastoor Terra heeft vrij-
willige overplaatsing 
aangevraagd naar Tilligte. 
In augustus 1972 wordt 
bekend dat zijn opvolger 
P.M. Pierik is, die dan nog 
kapelaan is in Almelo. 
Pierik begint in Nijverdal 
in oktober. 
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LEVO kampt met ruimtenood en is voortaan 
ook voor niet-katholieken 
Volleybalvereniging LEVO kampt met ruimtenood. 
Dat staat in het Twents Volksblad van maart 1970. De 
club heeft inmiddels 108 leden en heeft een chronisch 
tekort aan ruimte om met name te kunnen trainen. 
De jaarvergadering, waarin de ruimtenood aan de 
orde is, neemt daarnaast een voorstel aan van het be-
stuur om de statuten en huishoudelijk reglement aan 
te passen. Daardoor is LEVO niet alleen toegankelijk 
voor katholieke leden, maar voor mensen van alle ge-
zindten. Het wordt een neutrale vereniging. 

Zwevers winnen Kötterboerwedstrijd
De Zweef-invloed op carnaval is groot. Dat blijkt bv. uit een krantenknipsel uit 1970, 
waarin men melding maakt van het feit dat Gerard Klink (bestuurslid) winnaar is van een 
wedstrijd “wie schrijft de mooiste schlager?” Zijn lied “Hela Kötterboer” is op muziek gezet 
door Wim van ’t Hoff (bestuurslid). “Het werd direct de meezinger van de avond”, staat 
in de krant, “de 2e prijs ging naar Wim van ’t Hoff met zijn lied Troelala, geschreven door 
Jansje Hemmink-Kamp. De 3e prijs was voor Gerard Woesthuis met het lied “Kötterboer-
tjes-Carnaval” met eigen tekst en eigen muziek.” 

Opstand tegen Molukse Wierdenaren 
In augustus1970 is er een grote vechtpartij tussen honderden jongeren uit Wierden en om-
liggende plaatsen en de in deze plaats wonende Molukkers. Vijftig man politie schermen 
de Molukse wijk in Wierden af, maar kunnen een massale vechtpartij niet voorkomen. Er 
vallen dertien gewonden. 

Oud-Zwever wint Ronde van Nijverdal en komt terug in blauwwitte hoofd-
macht
Bij De Zweef voetbalt een jongen met een ander talent dan voetbal. Het is Henk Poppe 
(1952), van 1966 tot en met 1975 actief in de wielersport. Henk voetbalt van zijn zesde tot 
en met zijn dertiende bij De Zweef. Dan kiest hij voor het wielrennen; zeer tegen de zin van 
zijn vader. 

Op zijn veertiende meldt hij zich als lid van De Zwaluwen uit Almelo, de enige wielerver-
eniging uit de regio. Omdat hij zoveel wedstrijden wint, wordt hij al op zijn zeventiende 
amateur. Henk: “Op mijn vijftiende kreeg ik van de bond een begeleider die een auto had. 
Dat was luxe. Ik was geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam en kreeg een Oran-
jeshirt met Nederland erop. Apetrots was ik!” 

Op zijn achttiende wint hij de Ronde van Limburg in een sprintgevecht met Cees Priem en 
Arie Hassink. In mei 1971 wint Henk Poppe de Ronde van Nijverdal. De oud-Zwever laat 
zien dat hij in een goede vorm is. Eerder dat seizoen al wint hij in Almelo en Oldenzaal. De 
profcarrière van de getalenteerde Henk is helaas van korte duur. Twee seizoenen, 1974 en 
1975, rijdt hij voor de Nederlands ploeg Frisol en eenmaal doet hij mee aan de Tour. Daar-
in schrijft hij geschiedenis door in 1974 in het Engelse Plymouth topsprinters als Esclas-
san, Sercu en Karstens af te troeven en een etappe te winnen. 

Ondanks de successen kan Poppe het wielrennen niet meer opbrengen. Door diverse 
oorzaken besluit hij al op z’n 22ste te stoppen met fietsen. Hij wil weer gaan voetballen en 
begint in het tweede van SVVN. Voetballend is hij niet zo sterk, maar door het wielrennen 
heeft hij longen als een paard. Loopt de hele selectie er met gemak uit. 

Het succes trekt en hij gaat terug naar zijn oude club. Daar haalt hij zelfs het eerste elftal 
en speelt met De Zweef in de tweede klasse in het jaar dat het team daarin kampioen wordt 
(1983). Vanwege blessures moet hij stoppen met voetballen. Bijzonder is dat een wielren-
ner (ondanks het ploegenspel toch een individuele sport) voetballend een echte teamspeler 
is.  (Bron deels: Wie is wie in Overijssel).

Meester Kleijssen met pensioen
Aan het einde van het schooljaar in juli 1971 gaat hoofdonderwijzer Kleijssen van de Anto-
niusschool met pensioen. In vormingscentrum Dialoog is een grote afscheidsbijeenkomst 
die begint met de musical Adieu Paris, uitgevoerd door leerlingen van zijn klas. Daarna een 
lange rij van sprekers uit alle organisaties waarin Kleijssen zitting had. Dat alles vergezeld 
van even zovele geschenken. 

LEVO in 1970.
Boven vlnr: Ben Blik-
man, Huub Albers, 
Gerard Huis in ’t Veld, 
Gerard Albers, trainer 
Ben Klinker.
Onder vlnr: Gerrit Blik-
man, Johan Otte, Henk 
Woertman en Henk 
Engbers

Henk Poppe in het eerste 
elftal.
Boven vlnr: Jan Rik-
manspoel, Herman 
Schouwink, George 
Jannink, Herman Hege-
man, Henk Poppe, Eric 
Siero, Edwin Veldhuis, 
Gerard van Schooten, 
Anton Wennemers, Hen-
ny Heetkamp, Johan 
Haas.
Onder vlnr: Gerrit 
Berends, Tonny Wij-
nen, Anis Joël, Benno 
Jannink, Johan Middel-
kamp, René Scholten, 
Jan Cents, Gerhard 
Woertman.

Henk Poppe als wieler-
held.



Jan Broens: “Toen wij hoorden van die mensen daar in de hal, kregen we direct het idee 
daar wat te gaan doen. Aan de weg timmeren als Vriendenkring en als De Zweef. Publi-
citeit halen. Een bingo voor alle wachtenden, leek ons een goed plan.” De Vriendenkring 
neemt contact op met de gemeente en die geeft toestemming. “Het mooie was dat we niets 
hoefden te doen om (gratis) prijzen binnen te krijgen. Allerlei bedrijven en winkeliers wil-
den wel in beeld komen bij die toekomstige klanten. Een voorbeeld? Hofman kwam met 
geisers.” De Vriendenkring wrijft zich in de handen. Gratis prijzen zonder bedelen!

Als de gemeente echter lucht krijgt van deze acties, gaat de rem erop. De Vriendenkring 
moet zich melden bij gemeentesecretaris Ab Brinkman. Een bingo is prima, maar het mag 
niet ontaarden in een verkoopverhaal van bedrijven en middenstanders. Geen gratis prij-
zen dus. “De gemeente stelde een paar kleine geldbedragen beschikbaar en daar moesten 
we het mee doen.”

Jan Broens en Eddie Krukkert zitten achter de draaimolen en roepen de nummers. Het 
is een groot succes. De actie gaat ook niet aan de buitenwacht voorbij. De Vriendenkring 
schakelt KRO’s Brandpunt in en die willen wel komen filmen. Topreporter Aad van den 
Heuvel draaft zelfs op om het verslag te doen. Jan Broens: “We hebben na afloop nog in de 
koffiekamer van het gemeentehuis een borreltje gedronken. De camera’s werden geleverd 
door Dick Huiting, in die tijd raadslid in Hellendoorn voor de VVD. Toen was het gebrui-
kelijk dat voor een reportage lokaal camera’s werden gehuurd in plaats van alles mee te 
zeulen uit Hilversum.”

De reportage zou de zaterdag na de bingo op tv komen, maar helaas gaat dat niet door. 
“Jasser Arafat sprak de Assemblee van de Verenigde Naties toe en dat ging natuurlijk 
voor. Ik heb de film nooit gezien, maar volgens mij is die wel deze kant op gekomen en in 
bezit van Brinkman.”

Raad wil andere manier van besturen
Maar liefst 22 gegadigden zijn er voor het bouwen van een supermarkt in de nieuwe wijk 
Groot Lochter. De eer wordt uiteindelijk gegund aan Piksen voor een nieuwe PickPack. De 
raad trekt van leer tegen het college, dat een volledig verkeerde procedure heeft gevolgd, 
waardoor onder meer de afgewezen kandidaten in de krant moeten lezen dat Piksen mag 
bouwen. Dat schiet de Végé in het verkeerde keelgat en die maakt bezwaar. De raad hono-
reert dat overigens niet, maar het college moet door het stof. 

Dit debat is mede aanleiding voor telkens opnieuw oplaaiende discussies, waarbij de raad 
vraagt om meer openheid, meer inspraak, meer transparantie van de gemeente richting 
burgers. Ook het openbaar maken van commissievergaderingen is daarin een belangrijk 
punt. De meerderheid in de raad, bestaande uit de drie christelijke partijen3 is tegen.

Meester Tijhuis overleden
Op 10 november 1972 overlijdt Albertus Tijhuis, die als 
hoofd van de Antoniusschool en bestuurder bij tal van 
organisaties zijn sporen in Nijverdal meer dan verdiend 
heeft. In zijn lange dienstverband als onderwijzer heeft hij 
waarschijnlijk alle Zwevers in de klas gehad. 

De belangstelling voor de begrafenis is groot. Op zijn bid-
prentje een foto van Tijhuis op een sigarenbandje; wat wel 
aan toont hoe lief hij zijn rokertje had… Naar Meester Tij-
huis vernoemt de gemeente later de nieuwe weg die loopt 
vanaf de Van de Muelenweg naar de Oranjestraat, achter 
het station.

Vriendenkring stunt met bingo voor wachtenden op bouwkavel
In 1974 gaat de gemeente Hellendoorn kavels grond verkopen in de nieuwe wijk Noetsele 

3. Op dat moment heerst er in de gemeente nog grote woningnood. Wie een 
huis zoekt, moet lang wachten of veel betalen. Heel veel mensen willen graag 
een stukje grond kopen om daar zelf een huis op te bouwen. Vaak twee-on-
der-een-kap. In 1974 begint de gemeente met de verkoop van kavels in Noet-
sele 3. Mooi aan de rand van Nijverdal; je loopt zo de berg in. 

Op woensdag 13 november komen de eerste mensen naar het gemeentehuis 
waar op maandag 18 november de verkoop zal beginnen: vijf dagen voor de 
verkoop begint! De gemeente heeft duidelijk niet op zo’n (vroege) toeloop 
gerekend en moet improviseren. Dat gaat goed. 

Sinus Wennemers weet het (in 2017) nog als de dag van gisteren: “Ik heb 
daar ook nog drie nachten gelegen voor mijn broer Gerard. Zo kreeg hij 
een kavel. Woont er nog steeds. En Joop Engbers lag er ook. Woont ook nog 
aan de Croese. Elk kamertje op de begane grond in het gemeentehuis was 

beschikbaar als slaapruimte. Er waren er die zo brutaal waren dat ze als de ambtenaren 
weg waren in laadjes gingen neuzen. Je moest voor jezelf zorgen: slaapzak, eten en drin-
ken.” 

Bingo voor kavelkopers
Om de wachtenden een beetje bezig te houden wordt op donderdagavond 14 november een 
bingo gehouden waaraan iedereen meedoet. De organisatie is in handen van de Vrienden-
kring van De Zweef die zich hiermee flink in de kijker speelt. Vooral omdat een televisie-
ploeg van Brandpunt (actualiteitenrubriek van de KRO-televisie) aanwezig is. 

MEESTER PONSTEEN
In september 1972 kan heel Nijverdal lezen dat “hun” geschiedenis op papier gezet wordt. 
Meester Ponsteen, die eerder de geschiedenis van Hellendoorn te boek stelt, heeft zich nu op 
Nijverdal geworpen en beschrijft de historie van de oude Marken tot nu. Het boek verschijnt in 
maart 1973. Men moet dus nog even wachten na de eerste aankondiging. Het boek van meester 
Ponsteen “Van Noetsele tot Nijverdal” is in twee maanden bijna uitverkocht. 
Opvallend is dat Ponsteen in vergelijking tot “de rest” weinig aandacht besteedt aan ontwik-
kelingen binnen het katholieke deel van de Nijverdalse bevolking. Maar dat niet alleen; in het 
boek is (te) weinig aandacht voor de mensen: wat deden zij, hoe leefden zij, hoe vermaakte men 
zich? Kunst, cultuur, sport komen nauwelijks aan de orde. 

RABOBANK
Op 1 november 1973 heeft de 
gemeente Hellendoorn ook 
een Rabobank; de nieuwe 
bank die het gevolg is van 
een fusie tussen de Boeren-
leenbank en de Raiffeisen-
bank. In een advertentie 
biedt de bank een spaarrente 
aan van 9%. 

VERBROEDERING
In september 1973 is er in de gemeente een grote Ibbenbürenweek om de verbroedering 
tussen Hellendoorn en deze Duitse plaats nog eens extra te onderstrepen. 

Het programma omvat onder meer een oriëntatiereis, tocht met een luchtballon en een 
extra koopavond.  Verder: een weggeefshow, verkiezing heidekoningin, grote feestavond 
met medewerking van onder meer Imca Marina, de gebroeders Brouwer, Ab Hofstee en 
de lokale conferencier met landelijke bekendheid Jacques Reinders. Als afsluiting is er 
een groot vuurwerk.
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Jan Broens.

3 KVP (Katholieke Volks 
Partij), CHU (Christelijk 
Historische Unie) en ARP 
(Anti Revolutionaire Partij), 
later samen in het CDA. Het 
gemeentebestuur is zover 
dat in de begroting geld 
wordt gereserveerd voor het 
aanstellen van een voorlich-
tingsambtenaar. Informeel 
was zelfs al bekend wie dat 
zou moeten worden (nl. 
de schrijver van dit boek) 
maar raadslid Carper zag 
liever aanstelling van een 
vormingswerker, diende 
een motie in en weg was de 
voorlichter.



Popfestivals en verkiezing “popvrouw”
Nijverdal krijgt uiteraard ook te maken met flowerpower, happenings en popmuziek. Het 
is maar even eer in het Henry Dunantplantsoen het eerste popfestival wordt gehouden. Dat 
wordt een jaarlijkse traditie. Dit popfestival in Nijverdal kan wel wat publiciteit gebruiken. 
De Stichting Sociaal Jongerencentrum onder bezielende leiding van Leo ten Brinke be-
denkt het fenomeen “popvrouw”. Dat betekent een tweejaarlijks uit te reiken prijs aan een 
vrouw die zich onderscheidt op welk gebied dan ook. 
De eerste keer gaat de prijs naar koningin Juliana, omdat die ondanks haar leeftijd, oog 
heeft voor “perifere ontwikkelingen” en een ruim begrip heeft voor de problemen van de 
jeugd. Later gaan ook prijzen naar Germaine Groenier (VPRO-radiopresentatrice, die in 
haar programma ingaat op problemen van luisteraars), minister Irene Vorrink van milieu, 
prinses Irene (Europese popvrouw van het jaar, vanwege haar inzet voor democratisering 
van Spanje) en Mimi Kok (actrice, die als Gé Braadslee een belangrijke bijdrage levert aan 
de VPRO-tv-serie “Het is weer zo laat”). Diverse winnaressen, zoals de minister, komen 
hun onderscheiding zelf ophalen.

Burgemeester Crommelin met pensioen. 
In 1975 komt een einde aan de regeerperiode van burgemeester Frederik Reinhard Crom-
melin. Om in zijn opvolging te voorzien brengt de Commissaris der Koningin, mr. Niers, in 
het najaar 1974 een bezoek aan Hellendoorn om van de raad te horen wat voor soort bur-
gemeester men nodig heeft. Zoals gebruikelijk vraagt men “een schaap met vijf poten” die 
de gemeente moet opstuwen in de vaart der volkeren.
In een interview in de krant blikt de vertrekkende burgemeester terug op zijn 35-jarige 

PROTESTEN
In het begin van de jaren zeventig zijn er in heel Nederland protes-
ten tegen de bouw van een snelle kweekreactor in het Duitse plaatsje 
Kalkar. De regeringen van Duitsland, België en Nederland betalen 
gezamenlijk deze reactor. In Nijverdal zit Buursink vol als voor- en 
tegenstanders met elkaar in discussie gaan. 
Uiteindelijk loopt de bouw door de protesten vertraging op en wordt 
de reactor uiteindelijk nooit in gebruik genomen. De Nederlandse 
ondernemer Hennie van der Most maakt er later Wunderland Kalkar 
van; een familiepretpark met tal van attracties. 

HELLENDOORN 900 JAAR
Een simpele opmerking van Willem Poorterman in zijn 
rubriek “Dingen waarover men spreekt” leidt tot een tele-
foontje uit Hellendoorn dat deze plaats wel 900 jaar oud 
moet zijn, omdat dan al het dorp in oude geschriften wordt 
genoemd. Zo begint er een balletje te rollen……. In 1976 is er 
een bijeenkomst bij De Kroon waar meer dan honderd man 
op af komen. De bedoeling is om een comité te vormen dat 
de viering van 900 jaar bestaan gaat voorbereiden. Het feest 
is in 1978. 

OVERDEKT ZWEM-
BAD
Begin juli 1976 stelt de 
gemeenteraad 4,5 mil-
joen gulden beschikbaar 
voor de bouw van een 
overdekt zwembad bij 
Openluchtbad ’t Ravijn in 
Nijverdal. 

SLIJTERIJ
Caféhouder Gerard Hegeman gaat met zijn 
tijd mee. De Zweef heeft een eigen gebouw; 
er komen minder klanten. De verkoop in de 
naastgelegen slijterij wordt belangrijker. Om dat 
te onderstrepen krijgt dit deel van het bedrijf 
een opknapbeurt. En, zoals de moderne tijd dat 
vraagt, er is een Open House op 7 mei 1974 voor 
iedereen die het resultaat van de verbouwing wil 
bekijken. 

carrière. De eerste 25 jaar (deels in Vollenhove en deels in Hel-
lendoorn) vindt hij zonder meer prachtig. “Over de laatste tien 
jaar denk ik genuanceerder”, zegt hij. Dat is geen verrassing. Heel 
Hellendoorn weet dat Crommelin niets moet hebben van vernieuw- 
ingen, provo’s, picknicks op de berg, Studio Pub, jongelui met lang 
haar, mensen die invloed willen hebben op het bestuur. Kortom, 
alle nieuwigheden van de jaren zestig en zeventig. 

Ook nieuwigheden in de raad zijn dus niet aan hem besteed. Hij 
zegt heel eerlijk: “Soms werd ik er kotsmisselijk van.” Daarmee 
doelend op de manier waarop de oppositie in de raad oppositie be-
drijft. In het interview laat hij weten dat er groei moet blijven, al is 
het maar weinig. Stilstand is achteruitgang.

Terugkijkend op zijn loopbaan geeft hij toe dat hij zelf iets hoger 
geëindigd had willen zijn. “Burgemeester van een stad met 50.000 
inwoners, zoals Zwolle of Deventer. Met een binnenstad en een 
historietje. Politieke motieven stonden mijn benoeming in Zwolle 
in de weg.”  

Het afscheid van Hellendoorn is er een van formaat. De hele maand januari 1975 is er voor 
uitgetrokken. De burgemeester en zijn vrouw trekken langs alle dorpen en buurtschappen 
en overal is er een uitgebreid programma. Crommelin is bijna 25 jaar burgemeester van 
Hellendoorn.

Met ingang van 15 april 1975 is zijn opvolger B.H.G. ter Haar Romeny, de burgemeester 
van Woerden. Een vriendelijke man; een samenbinder en tegenpool van zijn voorganger. 
Ter Haar, zoals hij kortweg genoemd wordt, zal tot zijn pensioen in Hellendoorn blijven.

Nijverdal ten Cate onder druk
De “roaring sixties” gaan naadloos over in de jaren zeventig. Het is overigens niet allemaal 
love en peace. Er is veel maatschappijkritiek. Een Nijverdalse undergroundgroep, die 
luistert naar de naam “Kreatief Aksie Komite”, KAK dus, 
bekladdert de muren van de fabriek, omdat Nijverdal ten 
Cate zaken doet met Griekenland. Daar zijn op dat moment 
de “kolonels” aan de macht, die een schrikbewind voeren. 
“Deze fabriek steunt het Grieks fascisme” staat op de bui-
tenmuur van de fabriek geverfd, en “Nijverdal ten Cate verft 
goed met Grieks bloed”.
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1975 Irene Vorrink Pop-
vrouw van het jaar.

Bezetting in juli 1973 
van de pastorie van 
de gereformeerde kerk 
door “Hou Nijverdal 
Mooi”. De pastorie valt 
onder de slopershamer 
om plaats te maken voor 
een parkeerterrein. De 
actiegroep vindt dat alle 
mooie gebouwen en al 
het groen niet weg mag 
voor parkeren…

Popconcert op 30 juli 
1973 in het Dunant-
plantsoen.

F.R. Crommelin.

Deze fabriek steunt 
het Grieks Facisme. De 
boodschap is duidelijk.
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De fabriek is dan nog steeds veruit de grootste werkgever in ons dorp. De mensen die er 
werken zien echter zaken snel veranderen. Steeds meer productielijnen komen stil te staan. 
NtC kan de concurrentie met lage-lonen-landen niet meer aan. Vooral simpele, arbeidsin-
tensieve producten gaan eruit, zoals jacquardstoffen en inktlintendoek. 

Maar met ook met andere producten heeft men het moeilijk, zoals huishoudtextiel en lichte 
confectie (pyjama’s, overhemden en lingerie). De directie maakt de overstap naar nieuwe 
producten, die passen binnen de technische mogelijkheden van de fabriek, zoals kunstma-
tige textielweefsels. Glasweefsels zijn zo volmaakt, dat ze op grote schaal toepasbaar zijn. 
Dat betekent niet dat het goed gaat met NtC; er zijn grote voorraden die niet verkocht kun-
nen worden. 

Medio zeventiger jaren ontploft de boel. Het begint met werktijdverkorting voor 3500 
man. Daarna ontslag voor 500 man. Vervolgens een reorganisatie waarbij nog eens 1200 
arbeidsplaatsen op de tocht komen bij de bedrijven in Almelo, Nijverdal en Goor. Minister 
Lubbers van Economische Zaken heeft een gesprek met de ondernemingsraad, die pleit 
voor een beter beleid in de textielindustrie. Desondanks volgen er 350 ontslagen.

Herman Ponsteen: fenomeen op de fiets
Plaatsgenoot Herman Ponsteen (1953) bepaalt in deze jaren het sprinttoneel op de 
racefiets. Op 19-jarige leeftijd doet hij mee aan de Olympische Spelen in München. 
Daar bereikt hij als lid van de achtervolgingsploeg de vijfde plaats. Vanaf 1973 is er 
een lange rij overwinningen. Goud op het NK Baan op de één kilometer tijdrit en op 
de tandem. Zilver op de achtervolging. Op het WK in San Sebastian staat hij op het 
podium voor respectievelijk een zilveren plak op de individuele achtervolging en twee 
bronzen op de kilometer en de ploegenachtervolging. 

In ‘74, ‘75 en ‘76 gaat hij bij de nationale titelstrijd op de baan steeds met dezelfde 
twee gouden medailles naar huis: op de achtervolging en de kilometer. Op de tandem 
wint hij diezelfde jaren steeds de zilveren plak. Het jaar 1976 is weer een Olympisch 

jaar. Hij haalt de finale. 7200 toeschouwers zitten op het puntje van hun stoel. Ponsteen 
rijdt tegen de West-Duitser Gregor Braun. Om en om hebben ze een lichte voorsprong. De 
laatste ronde is heel spannend, maar Braun is een tikkeltje sneller. In Nijverdal krijgt Her-
man een gigantisch onthaal. Bij de rondrit staan de mensen aan weerskanten van de weg in 
drie rijen. 

De prijzenkast blijft daarna ook groeien met medailles op grote kampioenschappen. Zo 
wint hij in 1977 twee keer een gouden plak op het NK Baan. Op de weg schrijft hij een etap-
pezege bij tijdens Olympia’s Tour. In 1979 wint hij een bronzen medaille op het WK Baan 
op de individuele achtervolging. In 1980 op hetzelfde onderdeel een zilveren plak. Dat jaar 

wordt hij op het NK Baan voor de afwisseling kampioen op de puntenkoers en de scratch. 
In 1982, het jaar waarin hij stopt, wordt hij op 29-jarige leeftijd nog nationaal kampioen op 
de achtervolging. (Bron: Wie is wie in Overijssel)

Studio Pub lanceert tunnelplan: “flauwekul van cannabisrokers”
In februari 1975 is er een bijeenkomst waarbij het Sociaal Jongerencentrum, beter bekend 
als de nieuwe Studio Pub (Rijssensestraat 101 op de hoek Keizerserf/Grotestraat), z’n “tun-
nelplan” lanceert. 

Trein en weg onder de huidige spoorlijn. Tussen Bouwmeesterstraat en Van den Steen van 
Ommerenstraat is daarvoor ruimte genoeg. Bovenop de tunnel kunnen mooie tuinen ko-
men en een kinderspeelplaats. De Grotestraat kan een wandel/winkelpromenade worden. 
De lokale politiek en driekwart van Nijverdal doet dit af als “flauwekul van cannabisro-
kers”. 

Zweefgym 50 jaar
In april 1975 viert Gymvereniging De Zweef haar vijftigjarig bestaan. Dat viert men met 
een receptie bij Buursink, waar velen gebruik maken van de gelegenheid de jubilaris te fe-
liciteren. Voorzitter Joop Engbers houdt een toespraak waarin hij zegt dat de verhouding 
tussen bestuur en leden niet goed is en verbeterd moet worden. Verder wijst hij op de net 
opgeloste problematiek wegens het gebrek aan een leider. 

BOWLINGBOEDERIJ
Waar de gemeente zich in deze tijd opwerpt als sloper van alles 
wat oud is (Koersenkerkje, Muldershuis e.d.), zijn er geluk-
kig particuliere initiatieven die de slopershamer hier en daar 
afremmen. Zo koopt het echtpaar Uitzetter de oude boerderij 
van Nahuis aan de Koersendijk en maken daar de Bowlingboer-
derij van, die tot ver in de omtrek bekend wordt. Later kopen ze 
de oude erven Koersen aan de overkant en beginnen daar een 
exclusief restaurant onder de naam Mijmerij, later sportschool 
GymtoB.

WILHELMINAWIJK
In het voorjaar 1976 viert de Wilhel-
minawijk het feit dat zij met 50 jaar de 
oudste echte woonwijk in de gemeen-
te Hellendoorn is. Versierde straten, 
een optocht en feest onderstrepen dit 
heugelijke feit. De wijk is eigenlijk een 
beetje laat met de viering, want de 
eerste huizen worden begin 1920 al 
gebouwd. 

KAPELAAN ONLAND
In augustus 1977 neemt kapelaan Onland afscheid van 
de parochie en vertrekt naar Arnhem. De kerk is afge-
laden vol en veel mensen moeten genoegen nemen met 
een staplaats. Na afloop zegt pastoor Pierik tijdens de 
receptie dat Onland in de negen jaren Nijverdal grote 
bewondering heeft gewekt bij de jeugd. Ook zegt hij 
dat veel ouderen moeite zullen hebben gehad met de 
moderne opvattingen van de kapelaan. Zijn opvolger is 
kapelaan J. Weldam. 

Tekening van het tun-
nelplan en de bedenker: 
Leo ten Brinke.
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Met de komst van Herman Woesthuis als nieuwe directeur is dat probleem opgelost. 
Trots is hij op het feit dat de gymvereniging een dag voor het jubileum de Nederlandse 
kampioenschappen turnen mocht organiseren die gehouden zijn in de spiksplinternieuwe 
sporthal Noetsele. Voor de 230 leden van de gymvereniging zijn in de zomer nog andere 
activiteiten georganiseerd.

Ondanks het succes van het jubileum stapelen problemen zich op. Het is moeilijk goed ka-
der te krijgen en het ledental neemt af. Aan het eind van dit decennium gaat weer iets beter 
met de Gymvereniging De Zweef. “Nadat men lange tijd problemen heeft gehad met het 
verkrijgen van goede leiders, beschikt De Zweef momenteel over een goede leiding”, staat 
in de krant. Reden voor de club om in november 1979 met plezier de jaarlijkse uitvoering te 
geven, waarbij de jeugd van de 180 leden tellende vereniging, acte de préséance geeft.

Groot Lochter groeit; Groot Hulsen / Kruidenwijk krijgt vorm
In 1971 kondigt de gemeente verdere plannen aan voor de bouw van woningen in Groot 
Lochter. Daarbij een mooie foto van een groep koeien in de wei. Later dat jaar komen de 
globale plannen op tafel voor de bouw van een hele grote nieuwe wijk rond het dorp Hul-
sen. 
Overal in de gemeente wordt op dat moment gebouwd. Hellendoorn groeit en wil groeien. 
Het idee bestaat dat Hellendoorn een soort “schakelstad” moet worden in het platteland in 
deze omgeving. Groei tot 38.500 inwoners is daarvoor nodig. 

In 1979 presenteert wethouder Jan Middelkamp namens de gemeente de plannen voor 
“Groot Hulsen”. De meningen in het dorp Hulsen over de bouw van een paar duizend wo-
ningen zijn verdeeld. Reden voor de gemeente om met kaarten, foto’s en dia’s uit te rukken 
naar Sion en uitleg te geven over wat men van plan is. 

“Drieduizend woningen in twintig jaar” kopt de krant. De woningbouw start in 1980 en 
moet rond 2000 zijn afgerond. De eerste huizen verschijnen in het gebied tussen Noor-
delijke Hoofddijk, Baltinksweg, Veenweg en Collenstaartweg. In het plan is verder ruimte 
voor een paar winkels, medische voorziening, school en gymnastieklokaal. Bij de opleve-
ring van de eerste 40 woningen in het najaar 1982 maakt de gemeente bekend dat de nieu-
we wijk voortaan Kruidenwijk zal heten en alle straten namen van kruiden zullen krijgen. 

Vormingscentrum Dialoog gaat dicht: pastoor blij
De nieuwe pastoor Pierik heeft het niet zo op de moderne jeugd. Althans, dat mag je con-
cluderen uit een groot interview in het Twents Volksblad van 21 augustus 1979. Daarin gaat 
het om het opheffen van het Vormingscentrum Dialoog, dat ruimte huurt in het parochie-
huis. De pastoor is blij met het vertrek. Zelfs de inkomstenderving van 25.000 gulden per 
jaar maakt hem niks uit. 

Wat de pastoor tegen de borst stuit is dat Dialoog volgens hem vanuit een bepaalde poli-
tieke overtuiging werkt. “Vormingswerk houdt in dat je bepaalde waarden wilt overbren-
gen op degenen die je vormt.” Dat Dialoog vanuit bepaalde politieke ideeën werkt, blijkt 
volgens Pierik bij de laatste Kamerverkiezingen, “waarbij  Dialoog affiches had gemaakt 
waarbij premier Van Agt werd afgebeeld als een onbenul.” Je mag volgens de pastoor best 
over politiek praten, maar dan in breder verband, zodat de jeugd zelf kan oordelen. 

Hij zegt dat die politieke houding van Dialoog ervoor heeft gezorgd dat de belangstelling 
van de jeugd voor het vormingswerk steeds minder is geworden. Overigens neemt niet al-
leen de belangstelling voor vormingswerk af. In dezelfde krant staat te lezen dat het moei-
lijk zal worden een eerste leerjaar van de “moeder-mavo”4 te vullen. De tweede en derde 
klas zitten nog vol en gaan gewoon door.

WILLEM POORTERMAN
Na twintig jaar neemt Willem Poorterman 
in oktober 1978 afscheid van het Twents 
Volksblad met onder meer zijn rubriek 
“Dingen waarover men spreekt”. Wat 
begon als een kleine rubriek, groeide uit 
tot hèt gezicht van het blad. Behalve de 
dagelijkse dorpspraatjes is Willem ook ver-
antwoordelijk voor de sportafdeling van 
het blad. 

SPORTZAAK JANNINK
Zweefspeler Aloy Jannink staat eind 1979 groot 
in de krant, omdat hij de zaak van zijn vader aan 
de Grotestraat overneemt, ingrijpend verbouwt 
en als sportwinkel heropent. De zaak van Jan-
nink bestaat vanaf 1904 als grootvader een 
fietsenzaak opent, later uitgebreid met radio en 
elektra. Aloy is jarenlang een vaste speler in het 
eerste van De Zweef.

50 jaar gym in 1975 van 
de RKGV De Zweef.
Achter de bestuurs-
tafel vlnr: Annie en 
Piet Veenman, Joop 
Engbers, Elly Broens, 
Ge Geurtse en André 
Zinsmeijer. Links Nellie 
Braamhaar-Kol en haar 
dochter. De man met de 
envelop is van de bond.

4 De moedermavo is een 
vorm van zogenaamd 
“tweedekansonderwijs” in 
Nederland. Het doel is vol-
wassenen boven de 18 jaar 
de mogelijkheid te geven 
alsnog een schooldiploma te 
behalen. Ten opzichte van de 
al bestaande avondscholen 
is het verschil dat de lessen 
overdag worden gegeven, 
zodat deze vorm van voort-
gezet onderwijs voor een 
grote doelgroep (huismoe-
ders) toegankelijk wordt. 
(bron: Wikipedia)

Balen katoen van de 
fabriek op de kruising 
bij de KAMA-mode en 
kapper Geurtse.

18



20 21

elftal zal spelen tegen VDZ uit Arnhem, een 
oude tegenstander uit de dertiger jaren.

Uiteindelijk komen niet al deze teams op-
draven. In het definitieve programma staan 
de volgende wedstrijden:
• Twents KNVB-elftal – Elftal Koninklij-

ke Nederlandse Luchtmacht
• Twents jeugdelftal – Zwols jeugdelftal
• De Zweef 1 – SDOUC 1 (Ulft) 
• De Zweef 1 – VDZ 1 (Arnhem)
• Koninklijk Luchtmachtelftal basis 

Twente – Quick ‘20 (Oldenzaal) 

Het jubileumtoernooi is een groot succes. 
Een hele zaterdag lang spelen pupillen en 
junioren in verschillende poules om mooie 
bekers. Op zondag is het de beurt aan de 
senioren. Tot slot speelt het eerste tegen 
tweede klasser VDZ een spannende wed-
strijd, waarbij de kersverse derdeklasser 
niet onder doet voor de gasten, die net zijn 
gepromoveerd naar de tweede klasse. De 
Zweef verliest met 1-2.

Receptie
Uiteraard is er een grote receptie ter gele-
genheid van het jubileum. Voorafgaand zo-
als gebruikelijk is er op zaterdag 20 juni een 
gezongen H. Mis (opgedragen door geeste-
lijk adviseur kapelaan Onland). Daarna is er 

De Zweef 50 jaar (1970)

op het r.-k. kerkhof een kranslegging voor 
de werkers van het eerste uur. Dat gebeurt 
door het nog oudst levende lid, Joop Heet-
kamp en het oudste lid van het jubileumco-
mité, Hennie Kok sr. 

De receptie is in hotel Buursink, inclusief 
huldiging van ereleden, leden van verdien-
ste en kampioenselftallen (het eerste, A-ju-
nioren en A-pupillen). Het erelidmaatschap 
van De Zweef is voor Dieks Scholten, Johan 
Kaizer, Harm Krukkert, Henk Poppe, Bats 
ten Hove en Dieks Verschoor. Zij krijgen 
een gouden speld opgespeld door erevoor-
zitter Gerrit Otte uit Almelo. 

Tot lid van verdienste worden benoemd: 
Gerard Willems, Hennie Kok, Bernard Al-
ferink, Willem Jannink, Eddy Zinsmeijer, 
Hendrik Broens, Gerrit Westerink, Bernard 
Lucassen, Hendrik Westerik, Dieks Middel-
kamp, Antoon Middelkamp, Dirk Alferink, 
Wim Kolman, Bernard -Pikkie- Alferink5, 
Johan Middelkamp en Wiebe van der 
Heijde. Zij allen krijgen een zilveren speld.

Een speld met daarop “VV De Zweef” is er 
ook voor de voetballers van het eerste en 
A-pupillen en A-junioren, die kampioen 
zijn geworden. Jan ten Hove bedankt alle 
onderscheidenen voor hun inbreng voor De 
Zweef. Namens deze groep zegt Gerard Wil-

lems: “Onze vereniging bloeit momenteel 
en ik denk dat we met het huidige bestuur 
nog veel meer kunnen bereiken in de toe-
komst.”

Wethouder Broens houdt een betoog over 
het belang van de opvang van de jeugd. Pas-
toor Terra herhaalt een stuk van de preek 
van die morgen. Mimi ten Hove, vrouw van 
de voorzitter, biedt een bedrag aan van 75 
gulden als bijdrage aan de bouw van een ei-
gen clubhuis. Namens het kantinepersoneel 
van het gemeentelijk sportpark bieden de 
heer Haag en mevrouw Blik-
man drie ballen aan. De lijst 
met sprekers vermeldt ook 
mensen die het woord voe-
ren namens parochieraad, 
scheidsrechters, zusterver-
enigingen, voetbalbond en 
sportfederatie. Uiteraard 
vergezeld van de nodige ge-
schenken.

De feestcommissie, bestaande uit de he-
ren Henk Bulte, Gerrit Westerink, Gerrit 
Mulder, Hennie Kok en Albert Timmer-
huis wordt door voorzitter Ten Hove in het 
zonnetje gezet. “Het comité heeft ervoor 
gezorgd dat het jubileum onvergetelijk is 
geworden,” zegt hij. Timmerhuis kan aan-
sluitend meedelen dat het feest financieel 

In november 1969 staat een grote kop in 
het Twents Volksblad: ”Grootse plannen bij 
viering 50 jaar De Zweef.” Het gaat daarbij 
om een junioren- en pupillentoernooi waar-
aan tal van Twentse verenigingen meedoen. 
Ook wil men nog een paar wedstrijden voor 
senioren organiseren. Dat is het op dat 
moment. Opgemerkt wordt dat katholiek 
Nijverdal flink zal moeten betalen om alle 
feestelijkheden te kunnen betalen. 

Het gouden jubileum van De Zweef zal 
niet ongemerkt aan Nijverdal voorbij gaan. 
Voorafgaand aan de daadwerkelijke viering 
verschijnt in een oplage van 7000 stuks een 
jubileumboekje, dat huis-aan-huis wordt 
verspreid in de hele gemeente. Voorzitter 
Henk Bulte van de feestcommissie mag 
zelfs op het gemeentehuis komen om bur-
gemeester mr. F.R. Crommelin een exem-
plaar aan te bieden.

Het jubileum staat helemaal in het teken 
van voetbal. Het programma vermeldt 
inderdaad een groot junioren- en pupillen-
toernooi. Daarnaast –zo luidt de aankon-
diging in april- komen verschillende verte-
genwoordigende elftallen naar Nijverdal, 
zoals de Twentse Jeugd, Gelderse jeugd, 
Twents Amateurelftal, Nederlands Militair 
Elftal en Quick uit Oldenzaal. Het eerste 

5 Dat “Pikkie” in werke-
lijkheid Bernard heet, was 
moeilijk te achterhalen. Een 
verklaring voor de naam 
“Pikkie” kan niet worden 
gegeven. Wellicht het feit 
dat hij schoenmaker is en 
schoenmakers prikdraad 
gebruiken om schoenen te 
naaien. 

1970 Bestuur De Zweef 
bij 50-jarig bestaan.
Vlnr: Gerard Hilberink, 
Gerard Klink, Wim van 
’t Hoff, Theo Woest-
huis, Henk Schrooten 
(tussenin), Jo(hannes) 
Souverijn,  Rini Siero, 
Jo Lookamp en Joop 
Heetkamp.
Voor: Gerrit Mulder en 
Jan ten Hove

Erevoorzitter Gerrit 
Otte speldt het ereme-
taal op bij de mannen 
van het eerste uur die 
benoemd zijn tot erelid. 
Linksboven Bats ten 
Hove, daarnaast Dieks 
Scholten en Johan Kai-
zer.  Links Harm Kruk-
kert en Henk Poppe. 
Op de eerste twee foto’s 
in het midden Dieks 
Verschoor, die ook erelid 
wordt.

Insignes zijn er voor alle 
spelers van de selectie. 
Te beginnen met (rechts) 
Toone Middelkamp. 
Achter hem Johan Gal-
genbeld en diens vrouw 
Christien.
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diligent6 bestuur en onder leiding van 
voor hun taak berekende instructeurs, niet 
alleen tot de mogelijkheden behoort, maar 
harde werkelijkheid is.”

In zeer ronkend en nog meer bijna onlees-
baar Nederlands brengt hij de felicitaties 
over van het gemeentebestuur en spreekt 
de hoop uit dat De Zweef gezond en levens-
krachtig mag blijven. 

Pastoor Terra
Pastoor Terra hanteert een taal die wat 
makkelijker te begrijpen is. Hij herinnert 
aan de manier waarop tal van voetbalver-
enigingen zijn ontstaan: “Het voetballen is 
begonnen op de straat; als jongens onder 
elkaar wisten we elkaar te vinden en op 
een veldje of op de straat (alles was daar 
nog rustig) ontstond de pret, een paar lat-
ten of onze jassen fungeerden als goalpa-

gezien bijzonder goed is verlopen en de ver-
eniging zelf geen cent hoeft bij te leggen. 

JUBILEUMGIDS

Zoals gemeld verschijnt er een jubileumgids 
die in heel Nijverdal wordt verspreid. In 
deze gids een voorwoord van burgemeester 
mr. F.R. Crommelin. Ook hier blijkt dat 
deze man niet zo’n fan is van de “nieuwe 
tijd.” De eerste zin van zijn tekst luidt na-
melijk: ”In deze tijd zou een oppervlakkig 
beschouwer van onze samenleving tot de 
conclusie kunnen komen, dat de georgani-
seerde jeugd door allerlei ludieke kabou-
ters en andere geruchtmakende jongelui 
onder de voet gelopen zou zijn.” 
Gelukkig ziet hij een 50-jarige “die ons 
komt herinneren aan het feit, dat sport-
beoefening binnen het verband van een 
vereniging onder aanvoering van een 

len, spelregels kwamen er niet aan te pas, 
maar wel vader of moeder als het soms te 
heftig ging. 

Menig oude schoen of klomp vond een 
voortijdig einde. Er kwamen ook ballen 
in de tribune terecht, hetgeen we merk-

ten aan glasgerinkel en aan de winkelier, 
die ons een strafschop gaf (niet op de 11 
meterstip), of ons voorrekende, hoeveel 
ieder uit de spaarpot moest betalen. Als 
opgeschoten jongens togen we dan naar 
de Kapelaan of de Meester of hij ons wilde 
helpen, want we wilden een voetbalclub 

Leden 
van verdienste
Veel Zwevers valt de 
eer te beurt benoemd 
te worden tot lid van 
verdienste. Ook deze 
onderscheidingen 
worden uitgereikt 
door erevoorzitter 
Otte. 
Bovenste rij vlnr: 
Gerard Willems met 
echtgenote, Anton 
Middelkamp (vader 
van Marie Evers) en 
echtgenote, Bernard 
Alferink met echtge-
note.
Tweede rij vlnr: Dieks 
Middelkamp, Dirk 
Alferink en Willem 
Kolman, Hendrik 
“Pietje” Westerik met 
echtgenote en op de 
derde foto Wiebe van 
der Heide met echtge-
note.
Derde rij vlnr: Dirk 
Alferink, Wim Kol-
man en echtgenote, 
Henny Kok en op de 
derde foto Willem 
Kolman.
Vierde rij vlnr: 
Bernhard Lucassen 
met echtgenote met 
daarachter Bernard 
“Pikkie” Alferink met 
echtgenote. Op de 
tweede foto Gait Wes-
terik. Op de laatste 
Eddy Zinsmeijer.

De jubileumcommissie 
van De Zweef biedt bij 
het 50-jarig bestaan 
een exemplaar van de 
jubileumgids aan aan 
het college van B en W. 
Rechts de feestcommis-
sie, bestaande uit Henk 
Bulte, Gerrit Westerink, 
Albert Timmerhuis, 
Hennie Kok en Gerrit 
Mulder. Midden voor  
burgemeester Cromme-
lin en links de wethou-
ders.

Feest bij Buursink. Veel 
coryfeeën bij elkaar. 
Van links naar boven: 
Anton Middelkamp, 
Dirk Alferink, Johan 
“Broer” Middelkamp, 
Trui Middelkamp, me-
vrouw Anne Alferink. 
Van rechts naar boven: 
Bernard Alferink, Hen-
drik “Pietje” Westerik, 
Gerard Willems, me-
vrouw Jo Alferink-Siero 
en Nel Middelkamp.

Voor de jongere gasten 
is het dansen geblazen.

6 Dat betekent: IJverig / met 
veel inzet.
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laan of Pastoor was het een plezier zulke 
jongens en mannen te mogen begeleiden. 
Wat dat betreft heeft De Zweef ook haar 
grote verdiensten als godsdienstige jeugd-
beweging.” De pastoor hoopt dan ook dat 
de band tussen De Zweef en de r.-k. paro-
chie van Nijverdal “in hechte eenheid ver-
bonden blijven.” 
  
Jan ten Hove
Voorzitter Jan ten Hove herdenkt de op-
richters van de vereniging: ”Het stemt mij 
dan ook bijzonder plezierig dat wij van-
daag nog een aantal van deze oprichters in 
ons midden mogen hebben,  doch wil ook 
niet voorbijgaan aan hen die reeds gestor-
ven zijn. 

Wij moeten heden ten dage wel constate-
ren dat deze mensen door een enorme inzet 
en met een goed beleid de ongetwijfeld vele 
ups en downs hebben weten op te vangen, 
om te komen tot wat we nu zijn: een ach-
tenswaardige vereniging, die in de verre 
omtrek een goede naam heeft.

Gelukkig hebben onze huidige bestuursle-
den en leden nog steeds dezelfde instelling, 
nl. een sportieve ontspanning aan allen, 
die daaraan behoefte hebben, te bieden. 
Wanneer we dit steeds voor ogen houden, 
zullen we ook in de toekomst alles blijven 
bereiken, zowel op financieel als op sport-
gebied.”

Oud-voorzitter Gerrit Otte 
Vanuit Almelo, schrijft oud-voorzitter Ger-
rit Otte: “Mijn eigen speeltijd was in de 
dertiger jaren; heel vaak denk ik daar nog 
aan terug. Ik speelde in het tweede elftal, 
een enkele keer reserve voor het eerste. Als 
we de foto bekijken van het tweede elftal, 
waarmee we toen het kampioenschap be-
haalden, zie ik oude vrienden terug met 
wie we enorm veel plezier hebben beleefd.

Mijn bestuursperiode was van 1939 tot 
oktober 1952, toen ik wegens verandering 
van werkkring en verhuizing naar Almelo 
moest bedanken. Het schilderstuk, dat ik 
toen op een afscheidsavond aangeboden 

oprichten. Als zij er achter stonden dan 
kwam het wel voor elkaar. 

En zo begon het dan. Je sloofde je uit voor 
de jongens, zorgde voor ballen, probeerde 
bij een boer of autoriteit een voetbalveld te 
organiseren (en we lieten ons uit het veld 
niet slaan) en met alle jongens als vriend 
kwam het in orde. Je fietste met hen mee 

naar een naburig clubje, zorgde voor fiet-
sen, nam zelf eentje achterop, die tevens de 
tas met rijwielherstellingsmiddelen moest 
vasthouden. Maar schik hadden we”, zo 
schrijft de pastoor.

Uiteraard blijft de rol van de kerk ook niet 
onbesproken: ” En je kon op die jongens 
aan, het was een vriendengroep en ook als 
godsdienstige jeugdvereniging wist men 
wat men aan de jongens had. De ouders 
stonden er achter en voor een jonge Kape-

kreeg, hangt nog steeds in onze woon-
kamer als dankbare herinnering aan De 
Zweef.”

Gerard Hilberink
Oud-bestuurslid en wedstrijdsecretaris 
Gerard Hilberink schrijft later (in 1985) 
over zijn bestuurstijd in die periode: “Je 
wordt ouder en men denkt dat je dan ook 
verstandiger wordt, je wordt gevraagd een 
opengevallen plaats in te nemen in het be-
stuur op je te nemen. Bij de eerstvolgende 
ledenvergadering word je in het bestuur 
gekozen voor twee jaar en je zit vast. Na 
eerst een jaar leider van het tweede elftal 
te zijn geweest, word je wedstrijdsecreta-
ris, na twee jaar ben je aftredend en krijg 
je een tegenkandidaat. 

Het vertrouwen blijft en je wordt herkozen 
en je moet dan zorgen dat je een goed oe-
fenprogramma hebt, waarna je overlegt 
met D.E.S. en Nijverdal die ook op het 
sportpark spelen en het programma even-
tueel aanpast, je moet scheidsrechters aan-
vragen, velden huren bij de gemeente, dat 
kon toen nog wel, we hadden drie senio-

ren-, drie jeugd-, en een pupillenelftal(len).

In 1970; het jubileumjaar (50 jarig be-
staan) werden het eerste, en de A-jeugd en 
de D1-pupillen kampioen. Het eerste elftal 
op Hemelvaartsdag tegen Nijverdal. Deze 
wedstrijd was vervroegd aangevraagd om 
niet kampioen te worden zonder zelf te spe-
len, de uitslag was 1-1; voldoende voor het 
kampioenschap. Ons doelpunt werd kort 
voor het einde gescoord. Hierover is nog 
veel besproken in de loop van de jaren.”

Lootjes verkopen bij het 
jubileum. Vlnr: Mini 
Wennemers, Christien 
Galgenbeld-Podt, Hetty 
ten Hove-Alferink, Jo-
hannes Wennemers. 

De jubileumcommissie: 
Gerrit Mulder, Hennie 
Kok, Gerrit Wersterink, 
Henk Bulte, (Bartje 
Wieldraaijer), Abert 
Timmerhuis.

Groot feest bij Buursink.
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uit. In de Nijverdalse verdediging speelden 
Blauw en Riemers een voortreffelijke par-
tij”, schijft het Twents Volksblad. Na rust 
hetzelfde beeld met al snel prachtige kan-
sen die achtereenvolgens door Jan Kleine 
Staarman, Henny Kok en Johan Alferink 
om zeep worden geholpen. Vijf minuten 
later schiet Jan Klein Staarman oog in oog 
met Blauw de bal in diens handen. 

Een kleine twintig minuten is er gepeeld als 
Aloys Jannink een vrije trap van een meter 
of dertig keihard in het gezicht van keeper 
Blauw schiet. De bal komt voor de voeten 
van Henny Kok, die 0-2 maakt. Dan pas is 
er tijd om Blauw te inspecteren. Die wordt 
met een hersenschudding afgevoerd naar 
het ziekenhuis in Almelo. Met midden-
velder Eikenhorst onder de lat maakt De 
Zweef nog 0-3 met een keiharde schuiver 
van Johan Galgenbeld. Dat is wedstrijd 
nummer één tegen Nijverdal. Aan het einde 
van de competitie volgt nummer twee. 

Het verloop van de kampioenswed-
strijd
De strik om het cadeau is het feit dat het 
kampioenschap wordt behaald in een recht-
streeks treffen op Hemelvaartsdag 7 mei 
1970 met aartsrivaal Nijverdal. De Zweef 
heeft voldoende aan een gelijkspel. De wed-
strijd kan Nijverdal zelf niks meer opleve-
ren. “Ik laat je er wel door” heeft Jan Aal 
van Nijverdal vooraf tegen Theo Siero ge-
zegd. “Mooi niet dus. Ze deden alles om ons 
te laten verliezen. De bal lag vaker in het 
oude zwembad dan op het veld.” Sterker 
nog: de oude wet “als je zelf heel veel kan-
sen niet benut, valt de goal aan de andere 

kant” komt helemaal uit. Nijverdal komt op 
voorspong door een schot van Eelderink in 
een haag van spelers.

Wat heeft de ploeg ervoor moeten vechten. 
Constant is het De Zweef dat dreigend voor 
het doel van Nijverdal verschijnt. Doelman 
Gerrit Blauw groeit uit tot de held van Nij-
verdal. Tonnie Kok, Henny Kok en vooral 
Hans Middelkamp krijgen kansen te over, 
maar telkens staat Blauw in de weg. Omdat 
scheidsrechter Van de Toorn uit Almelo 
het niet erg in de hand heeft, ontstaat na 
een uurtje spelen een grimmige sfeer in het 
veld, waarbij de fluitist veel te veel toe laat. 

Het Twents Volksblad meldt over de laat-
ste tien minuten: “Wat hierna allemaal 
gebeurde is nauwelijks te beschrijven. Een 

de Holterweg waar de kampioensreceptie 
gehouden wordt. 

Thuis blijft De Zweef dit seizoen ongesla-
gen; slechts één nederlaag krijgt het team 
te incasseren en wel in Enter. Het vorige 
seizoen blijft De Zweef steken op 29 pun-
ten, nu heeft de ploeg er 31 en is nummer 
één. Het is een seizoen waarin de mannen 
goed spelen en grote overwinningen beha-
len. Zoals in november tegen Reutum als de 
Zwevers met maar liefst 1-6 winnen. 

Twee weken later schuift de ploeg Nijverdal 
aan de kant met 0-3. Die novemberdag is er 
bijzonder veel volk op Gagelman. Koploper 
De Zweef tegen de aartsrivaal. De fans van 
Nijverdal komen al snel bedrogen uit. De 
Zweef is stukken beter. Na acht minuten 
bedient Toone Middelkamp Johan Alferink 
op maat met een diepe bal. Die speelt doel-
man Blauw gemakkelijk uit en tekent voor 
de 0-1. Dat blijft de stand tot rust. 

“De techniek van de Blauw-Witten stak met 
kop en schouders boven die van Nijverdal 

Verloop van de competitie

Prestaties De Zweef 1970 -1979

1970-1971 t/m 1976-1977 3e klasse KNVB
1977-1978 t/m 1979-1980 4e klasse KNVB

De Zweef kampioen (1970): Eindelijk 
in de derde klasse
Na drie jaar bovenin meedoen, lukt het ein-
delijk in het seizoen 1969-1970. Dit seizoen 
brengt De Zweef niet alleen het 50-jarig 
bestaan, maar ook het kampioenschap van 
de vierde klasse. Een keiharde kopstoot van 
Theo Siero, acht minuten in blessuretijd 
in de wedstrijd tegen Nijverdal, brengt de 
stand op 1-1 en daarmee is De Zweef kampi-
oen in de vierde klasse B. 

Met het vijftig jarig bestaan bereikt de 
vereniging een mijlpaal. Het eerste elftal 
schenkt de vereniging het allermooiste ca-
deau: het kampioenschap en promotie naar 
de derde klasse. Wie bij “derde klasse” z’n 
schouders ophaalt, moet zich bedenken dat 
in die tijd er twee klassen minder waren. 
Geen hoofdklasse en topklasse. De eerste 
klasse was het hoogste, wat betekent dat de 
derde klasse aanzienlijk zwaarder was dan 
nu. 
Na het behalen van het kampioenschap 
breekt een gigantisch feest los. Direct al op 
het veld en daarna bij Marke Noetsele aan 

1970 kampioensteam.
Boven vlnr: Gerrit Mul-
der (secretaris), Johan 
Langkamp (trainer), Jo-
han Galgenbeld, Tonnie 
Kok, Jan Kleine Staar-
man, Harry Westerik, 
Paul Souverijn, Hans 
Middelkamp, Antoon 
Middelkamp, Theo 
Siero, Marinus Verduin 
(grensrechter), Jan ten 
Hove (voorzitter) en 
Rini Siero (leider).
Onder vlnr: Tonnie Wil-
lems, Henny Kok, Gerrit 
Oude Roelink, Jans 
Willems. Johan Alferink, 
Aloy Jannink en Mari-
nus Kogelman.

Een kopstoot van Theo 
Siero. De Zweef wint 
met 1-0 van KCSV uit 
Vasse.

Feest bij het kampioen-
schap. Vlnr: Gerrit Oude 
Roelink, Harry Veld-
huis, Wim van ’t Hoff,  
Lodewijk Harmeling.
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Verantwoordelijk voor het kampioenschap 
zijn: Johan Galgenbeld, Tonnie Kok, Jan 
Kleine Staarman, Harry Westerink (reser-
ve), Paul Souverijn, Hans Middelkamp, 
Antoon Middelkamp, Theo Siero, Tonny 
Willems, Henny Kok, Gerrit Oude Roelink, 
Jans Willems (reserve-keeper), Johan Alfe-
rink, Aloy Jannink en Marinus Kogelman. 
Trainer: Johan Langkamp, leider: Rini 
Siero en grensrechter Marinus Verduin.

In de Twentsche Courant staat een foto 
van het kampioensteam. Achter het team 
het spandoek waaraan waarschijnlijk veel 
huisvlijt is vooraf gegaan. Keurig alles op 
een oud laken geschilderd en toen kwam de 
schrik: een letter vergeten. “Geef ze van ka-
toen; dan wordt de ZEEF kampioen.” Dat 
is schrikken. Wat te doen. “Weet je wat? 
We maken er een grapje van. Kijk, tussen 
de Z en de E is nog wat ruimte.” Een veel 
kleinere W is er snel tussen gezet…

Deze wedstrijd tegen Nijverdal is veertig 
jaar later voor Gerrit ten Dam aanleiding 
om bij het 90-jarig bestaan van De Zweef 
een toneelstuk te schrijven met als titel: “De 
snoekduik van Theo Siero”; een komisch 
stuk over het (voetbal)leven rond 1970. De 
vertoning tijdens de feestweek in 2010 is 
een van de hoogtepunten bij de viering van 
het 90-jarig bestaan.

Johan Langkamp weet het nog maar 
al te goed
Trainer Johan Langkamp maakt De Zweef 
kampioen in 1970. ‘In je eerste jaar als 

onoverzichtelijke horde groen-zwarte en 
blauw-witte vermoeide voetballers bevon-
den zich voortdurend voor het Nijverdalse 
doel. De gelijkmaker wou maar niet vallen. 
Scheidsrechter Van der Toorn liet maar 
rustig doorspelen en eindelijk kwam dan 
het verlossende moment voor alle in zenu-
wen verkerende supporters. De treffer van 
Theo Siero leidt tot de 1-1. De dolgelukkige 
Zweefaanhang stormde het veld op om het 
kampioenschap te vieren. De onvermur-
wbare scheidsrechter arbiter liet het veld 
ontruimen en liet aftrappen.” 

Johan Alferink speelt mee en herinnert zich 
het einde van de wedstrijd: ”Wat een ont-
lading. Het was ook al zolang geleden dat 
De Zweef kampioen was geworden. Grote 
vreugde. Het hele spul op de platte wagen 
en heel Nijverdal over. Naar Marke Noet-
sele. Daar was men aan het verbouwen, 
maar had in de nacht van zaterdag op zon-
dag de grote zaal toch klaar gemaakt voor 
een eventuele kampioensfeest…”

trainer direct zo’n succes is waar je van 
droomt. En dan bij zo’n club als De Zweef.” 
De ploeg is dan al drie keer tweede gewor-
den en het moet gebeuren. Als Bokkie Mid-
delkamp afscheid heeft genomen, zoekt De 
Zweef een nieuwe trainer. Op dat moment 
is Johan Langkamp net in het bezit van de 
benodigde papieren en op zoek naar een 
functie. Hij speelt dan nog bij Eilermark in 
Enschede waar Piet Lagarde trainer is. Die 
helpt hem aan zijn eerste baan: trainer van 
vierdeklasser De Zweef in Nijverdal. Daar 
plukt hij de vruchten van het werk van Bok-
kie…

Jaren later, op zondag 5 mei 2013, reist hij 
met “zijn” club Victoria’28 mee naar Nij-
verdal voor de wedstrijd tegen De Zweef. 
Hij blijft niet onopgemerkt langs de kant. 
Oud-spelers kennen hem nog maar al te 
goed. Johan Galgenbeld komt even een 
praatje maken, net zoals Gerrit Oude Roe-
link en Johan Alferink. 

“Het was een hele mooie tijd” is het eerste 
wat hem te binnen schiet als hem wordt ge-
vraagd naar zijn herinnering aan De Zweef. 
“Al in mijn eerste jaar direct kampioen; 

wat wil je nog meer.” Hij is de eerste die 
toegeeft dat dat vooral kwam door een hele 
goede groep spelers. “Elke keer als mijn 
positie ter sprake kwam, schopte Johan 
(Alferink) er een paar in en mocht ik weer 
blijven”, grapt hij. 

Zo was het niet, maar het klikt tussen de 
trainer en zijn manschappen. En met voor-
zitter Jan ten Hove die hem naar Nijverdal 
haalt en pas na vier jaar weer afscheid 
neemt. Hij krijgt een feestavond aange-
boden. Weet dat zelf niet meer, maar zijn 
vrouw maar al te goed: “Het was prachtig.” 

Ook weet zij nog dat hij elke zondag voor 
de wedstrijd koffie drinkt bij de familie Ver-
duin. “Ik ging dan later met de vrouw des 
huizes naar de wedstrijd.” 

Net zoals zij nog weet dat het eerste elftal 
van De Zweef naar Enschede komt voor 
hun bruiloft. “Jullie kwamen met een bus. 
Het was een prachtig feest.” Dan weet Jo-
han het ook weer. “O ja, want wat er ook 
gebeurt; bij De Zweef is het altijd feest. 
Daar waren jullie erg goed in.” Hij gelooft 
graag dat dat nog steeds zo is…..

Linksboven: De jeugd 
bestormt het veld na de 
winnende kopstoot van 
Theo Siero.
Rechtsboven: Felicita-
ties van Nijverdal-voor-
zitter Leendert van 
Weert voor Jan ten 
Hove  links voor Gerrit 
Mulder.
Linksonder: Kampi-
oensreceptie: Burge-
meester Crommelin 
feliciteert het bestuur. 
Vlnr: Gerard Hilberink, 
Gerrit Mulder, Jan ten 
Hove, kapelaan Jan On-
land, Henk Schrooten, 
en Gerard Klink.
Rechtsonder: Voorzitter 
Pekkeriet van DES feli-
citeert vlnr: Aloy Jan-
nink, Marinus Verduin, 
Johan Alferink, Hans 
Middelkamp, Johan 
Langkamp, Tonnie 
Kok, Johan Galgenbeld, 
Toone Middelkamp. 

Johan Langkamp in 
2013 met Johan Alfe-
rink.

Jan Kleine Staarman 
glijdt naar de bal. 
Theo Siero (links) komt 
toelopen. In het midden 
Gerrit Oude Roelink.
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Bertus Woesthuis schrijft ook in de 
GOAL:
“De laatste thuiswedstrijd tegen Nijverdal 
moeten we vergeten, want daar zijn al heel 
wat woorden over gesproken, en eigenlijk 
teveel. Dat vriend Theo de bal in de Nij-
verdalse touwen kopte, kan dan wel in de 
verlenging zijn gebeurd, maar verdiend 
was het wel. Dat De Zweef ook nog over 
een grote aanhang beschikt is wel duidelijk 
bewezen. 

En het is ook bewezen dat mensen die 
aan de lijn staan, geweldig tekeer kunnen 
gaan, van “dat is niet goed, en dat lijkt 
nergens op”, inwendig de vurigste suppor-
ters zijn. Halverwege de competitie, na een 
slechte wedstrijd beweren ze nooit terug te 
komen, maar later komen ze toch wel weer 
naar het voetbalveld.” 

Jans Willems
Jans Willems is keeper en maakt zo’n twaalf 
jaar deel uit van de A-selectie, maar speelt 
niet elke week. Hij vertelt: “Mijn mooiste 
herinnering achter het doel was het seizoen 
dat De Zweef kampioen werd in de vierde 
klasse. 
De Zweef speelde thuis tegen Vasse en 
stond met rust met 0-2 achter. Samen 
met Jan Nijenhuis stond ik achter het doel 
waar de keeper van Vasse stond. Wij heb-
ben die man zo ontzettend op zitten ruien! 
Het was geweldig8. Uiteindelijk won De 
Zweef met 3-2.”

Verslag in de GOAL
Secretaris en publicist Johan Zwakenberg7 
in de GOAL: “Vooraf gegaan door de 
drumband van de O.K.K, en de K.S.W. ging 
het gezelschap per bus naar Marke Noet-
sele waar spelers en bestuur recipieerden. 
Er waren er zeer veel die De Zweef met dit 
sukses kwamen gelukwensen. 

Onder meer zagen we er de afgevaar-
digden van onze zusterverenigingen in 
Nijverdal, de korfbalclub N.K.C., Bonds-
bestuurders en afgevaardigden van de 
Nijverdalse scheidsrechtersvereniging en 
de scheidsrechtervereniging Almelo en 
omstreken, Rohda uit Raalte, R.K.S. Enter 
en verschillende besturen van andere voet-
balverenigingen uit Twente. Al met al een 
receptie die zeer druk werd bezocht. De 7e 
mei zal nog lang in onze herinnering wor-
den bewaard als een onvergetelijke dag.

Nadat ik spelers van ons eerste elftal, onze 
A junioren en onze A1 pupillen-, alsmede 
het bestuur van De Zweef wil feliciteren 
met de fraaie suksessen in dit seizoen be-
haald, wil ik toch ook een pluim steken op 
de hoed van de heren Gerrit Westerink, 
Gerrit Mulder, Hennie Kok Sr., Anton Tim-
merhuis en Henk Bulte voor de vele vrije 
tijd die zij besteed  hebben én nog zullen 
moeten besteden om het jaar 1970 voor de 
voetbalvereniging De Zweef tot een jaar te 
maken waarover men over 25 jaar nog zal 
praten.”

De Zweef laat zich (meestal) niet omkopen

Omkopingspoging: KOSK biedt geld
Toone Middelkamp wordt benaderd om een “deal” 
te maken. Hij vertelt: “In het jaar dat wij kampioen 
werden in en tegen Nijverdal, kon KOSK ook nog 
kampioen worden. Dan moest er een gestaakte wed-
strijd (waarin De Zweef met 2-0 voor stond) worden 
ingehaald. Zij kwamen toen bij mij en op een gege-
ven moment ging het om 2000 of 3000 gulden. Ik 
werd daar knap zenuwachtig van en heb ze wegge-
stuurd. Johan Galgenbeld was zo ontzettend kwaad 
op die gasten…”

Omkopingspoging: Vasse biedt geld
Toone Middelkamp krijgt ook nog een andere keer 
te maken met een poging tot omkoping. “Op een ge-
geven moment kon Vasse degraderen en moesten tegen ons. Gaat ’s avonds de bel. Staan 
twee wildvreemde kerels aan de deur. Ik laat ze binnen. Ze vertellen dat ze supporters 
zijn van Vasse en willen het met mij hebben over de degradatie. Leggen duizend gulden 
op tafel en vragen ons om hen te laten winnen.

Ik schrok me dood en zei dat ik daar niet aan kon beginnen. En hop, nog duizend erbij. 
Mijn vrouw keek me aan en ik schrok nog harder en heb ze snel de deur uit gewerkt. Ga 
maar  naar onze leider Rini Siero. Die ging er ook niet op in. Later zei de penningmeester 
wel: “Jongens wat hadden jullie ons blij kunnen maken! Weet je wel hoeveel geld dat is?”

Omkoping: Kun je ons laten winnen voor een kratje bier? Of twee?
In die tijd (???) komen overigens met regelmaat “lichtere” omkopingsschandalen voor. Bij-
voorbeeld: “Stevo moest winnen, stond achter en begonnen in de laatste tien minuten te 
praten over twee, drie kratten bier. We kwamen mooi dronken thuis…” 

“Henk Bulte was bij onze club betrokken geweest, maar ging weer terug naar Oldenzaal, 
waar hij vandaan kwam. Ik weet nog dat hij geregeld had dat wij een paar kratten bier 
kregen als we Quick’20 lieten winnen. Dat is ook gebeurd”, herinnert Sinus Wennemers 
zich.

Omkopingspoging: WKE biedt geld
Een geval van omkoping speelt in de hoofdklasse. De Zweef is veilig en moet tegen WKE, 
dat nog niet veilig is. WKE betekent “Woonwagenkamp Emmen”. Daar voetballen is spits-
roeden lopen. Door het kamp naar het veld. Intimiderender kan het niet. Toenmalige aan-
voerder Anton Wennemers weet: “Komen we in Emmen aan en krijgt Johan Haas ineens 
3000 gulden in zijn borstzakje gestopt. Hij haalt het er direct uit. Helemaal zenuwachtig 
en geeft het terug”, vertelt Anton. “We winnen die wedstrijd niet door een onterecht gege-
ven strafschop in de laatste vijf minuten. André Wevers, onze keeper had de keus: de bal 
tegen houden en in het ziekenhuis belanden, of de bal laten gaan. André heeft niet gedo-
ken, dat begrijp je.” 

Omkopingspoging: Sponsor biedt GRC geld
Ja en dan de “omkoping” door Petro Woertman van GRC, waarvan De Zweef moet winnen 
om niet te degraderen. Op dit schandaal komen we verderop uitvoerig terug.  

8 Zoon Ronnie, jaren later: 
‘Ik weet me nog te herin-
neren dat mijn vader altijd 
achter het doel stond van de 
tegenstander. Als ik dan aan 
de andere kant van het veld 
stond, hoorde ik mijn vader 
nog schreeuwen “Kom op 
Zwevers!.” Ik heb me er wel 
eens voor geschaamd’.

7 Johan is in 1966 een van 
de initiatiefnemers voor de 
oprichting van ons clubblad 
“GOAL.” Hiervan is hij vele 
jaren hoofdredacteur. In die 
periode schrijft hij ook de 
wekelijkse wedstrijdversla-
gen van ons eerste elftal. Als 
er verder binnen de ver-
eniging iets georganiseerd 
moet worden doet men nooit 
tevergeefs een beroep op 
hem. Hij overlijdt op 68-ja-
rige leeftijd op 18 augustus 
2005.

Boven vlnr: Jan ten 
Hove, Rini Siero, Gerrit 
Otte, Paul Souverijn, 
Toone Middelkamp, 
Tonnie Kok, Theo Siero, 
Petro Middelkamp, Jo-
han Langkamp, Mari-
nus Verduin. 
Onder vlnr: Johan 
Galgenbeld, Henny Kok, 
Jan Kleine Staarman, 
Jans Willems, Aloy 
Jannink, Johan Alfe-
rink, Hans Middelkamp, 
Gerrit Oude Roelink. 
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een serie van drie strafschoppen. HSC wint. 
Dan blijkt dat drie strafschoppen niet kan; 
het moeten er vijf zijn. HSC is sportief en 
zegt de laatste ronde helemaal opnieuw te 
willen doen. Nu wint De Zweef en dus het 
toernooi. De eerste prijs is elf nieuwe shirt-
jes. 

De Zweef 2 kampioen (1971-1972)
In het seizoen 1971-1972 wordt het tweede 
kampioen. In de GOAL staat te lezen: “Na 
vele jaren in de 2de klasse van de T.V.B. te 
hebben doorgebracht, is het Johan Haas en 
de zijnen dan eindelijk gelukt om kampioen 
te worden en daardoor te promoveren. 
Aan het eind van de competitie was de 
stand als volgt: Gespeeld; 20 wedstrijden, 
waarvan 12 gewonnen, 4 gelijk en 2 verlo-
ren. Doelgemiddelde: 49 goals voor en 11 
tegen.

De spelers die aan dit kampioenschap heb-
ben meegeholpen zijn: Doel Wim Kolman 
(i. v. m. blessure vervangen door Jans 
Willems aan eind van de competitie). Ach-
ter: Wim Krukkert, Herman Hegeman, 
Jan Winkels, Jan Hegeman en Tonny Nij-
enhuis. Midden: Johannes Wennemers, 
Bernard Oldenhof en Jan ten Hove (Peter 
Middelkamp speelde ook enkele wedstrij-
den mee, maar is later naar het eerste 
overgegaan). Voor: Harry Westerik, Theo 
ten Hove, Sinus Wennemers en Arnold 
Korbeld. Enkele bijzonderheden zijn nog 
dat onze doelverdediger reeds 43 jaar is en 
dat Theo ten Hove topscorer was met 19 
doelpunten”, schrijft aanvoerder Johannes 
Wennemers in de GOAL.

Aanvoerder van De Zweef 1, Gerrit Oude 
Roelink, vindt dat het eerste en tweede 
elkaar in die tijd niet veel ontlopen. Sinus 
Wennemers en Jan Winkels spelen beiden 
in het kampioensteam. Sinus zegt: “We 
trainden als teams toen altijd samen. Soms 
speelden we aan het eind van de training 
eerste tegen tweede. Dat ging er flink van-
af.”

Jan Winkels is jarenlang leider van het 
tweede. Dat is in die tijd een heel andere 

Goed debuut De Zweef 1 in derde 
klasse
Het seizoen 1970-1971 verloopt uitstekend. 
Na een halve competitie in de derde klasse 
doet De Zweef het goed als nieuwkomer. De 
ploeg staat op een verdienstelijke tweede 
plaats, na ook nog koploper te zijn geweest. 

In de uitwedstrijd tegen PH moet in deze 
competitie De Zweef de leidende positie in 
de derde klasse opgeven. De ploeg verliest 

met 3-0. De problemen 
ontstaan in de tweede 
helft als De Zweef doel-
punten wil forceren. De 
wedstrijd gaat op het 

scherpst van de snede. Zelfs Paul Souverijn 
krijgt een officiële waarschuwing. Erger is 
dat Theo Siero wegens aanmerkingen op de 
leiding het veld kan verlaten. 

Bijzondere strafschoppenserie brengt 
winst in G.J. Praas-toernooi
Een opmerkelijke gebeurtenis tijdens het 
G.J. Praastoernooi van Nijverdal in 1971. 
Vier ploegen strijden om de eer: Raalte, En-
ter, HSC en De Zweef. Laatste twee ploegen 
treffen elkaar in de finale. Het gaat gelijk 
op met iets meer aanvallende kracht van De 
Zweef en een dot van een kans in de laatste 
minuten voor HSC. Strafschoppen moeten 
de beslissing brengen. Twee series van vijf 
gaan moeiteloos in het net. Er moet een 
derde ronde komen. Voorzitter Van Weert 
van Nijverdal zegt dat het daarbij gaat om 

functie dan nu. Omdat het tweede namelijk 
geen eigen trainer heeft, komt de hele or-
ganisatie, inclusief opstelling, wisselspelers 
e.d. neer op de leider, die het alleenrecht 
heeft. 

Jan: “De leider bepaalde ook de tactiek. 
Omdat we vaak tegen technisch betere 
ploegen speelden, moesten we soms echt 
vanuit de verdediging spelen. Catenaccio 
was ons niet vreemd. Zo hebben we een 
keer gewonnen van Quick’20. Wat waren 
die lui kwaad.”

De belangrijke rol van Johan Haas bij 
het tweede
Voordat Jan Winkels het tweede leidt, doet 
Johan Haas dat. Jan Winkels: “Johan was 
misschien niet zo’n prater, maar hij kon 
heel goed de wedstrijd lezen. Wist precies 
hoe hij het team neer moest zetten en waar 
hij wat moest wijzigen als het niet liep. 
Toen hij later naar het eerste ging, hebben 
trainers als Buursink daar heel erg veel 
aan gehad. 

In die zin is Johan heel belangrijk geweest 
voor De Zweef. Maar dat niet alleen; ook 
voor de binding binnen het team was hij 
belangrijk. Dat heeft hij misschien zelf niet 
altijd zo gevoeld, maar is wel degelijk zijn 

verdienste.” Sinus Wennemers: “Toen ik la-
ter bij de jeugd zat, hebben we Johan weer 
opgehaald en is hij nog leider geweest bij 
A1.”

Dat de sfeer in die jaren in het tweede 
bijzonder goed is, komt naast de inbreng 
van Johan Haas ook omdat het tussen de 
mannen onderling erg klikt. Daarom ook 
staan bijna alle vrouwen en vriendinnen bij 
thuiswedstrijden langs de lijn en gaan velen 
mee naar uitwedstrijden. Jan Winkels: “Het 
was voor de vrouwen heel gezellig. Nee, ze 
kwamen niet voor de voetbal. Wisten vaak 
niet eens hoe het was afgelopen. Stonden 
de halve wedstrijd met de rug naar het 
veld te kletsen.”

Dat maakt niet uit; het is heel gezellig. “We 
gingen zelfs met elkaar op vakantie. Ik ben 
bijvoorbeeld eens weg geweest met Theo 
ten Hove en Johan Haas. En onze vrouwen 
natuurlijk. Het was een hechte vrienden-
groep.” 

Johannes Wennemers is aanvoerder van 
het kampioensteam. Hij schrijft in de 
GOAL: “Veel te danken hebben we aan 
onze leider Johan Haas die er voor zorgde 
dat er altijd een goede sfeer was en dat de 
trainingsavonden goed werden bezocht.”

De Zweef 1 in het seizoen 
1971-1972. Tegenstan-
der is Almelo. We zien:  
Henny Kok, Gerrit Oude 
Roelink (op de rug), 
Tonnie Kok, Paul Souve-
rijn en Theo Siero.

De Zweef 2 kampioen in 
1971-1972. 
Boven vlnr: trainer 
Henk Coster, Theo 
ten Hove, Hans Mets, 
Sinus Wennemers, Bert 
Heuver, Arnold Korbeld, 
vlaggenist Willie Krie-
ger, leider Johan Haas.
Onder vlnr: Tonnie 
Willems, Sinus Morsink, 
Wim Krukkert, Peter 
Middelkamp, Theo Har-
meling, Jan Winkels, 
Jans Willems.

Johan Haas.
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team samen met GFC uit Goor (13 punten) 
onderaan. Supporters durven niet meer te 
komen. Voor hen is degradatie onafwend-
baar. Vlak voor het einde van het seizoen 
krijgt het team de geest. Koploper HSC laat 
de punten in Nijverdal na de 1-0 winst van 
De Zweef. 

Tegen mede-degradatiekandidaat GFC 
scoort Johan Alferink het enige doelpunt. 
Een week later speelt De Tukkers De Zweef 
in de eerste helft helemaal van de mat. Na 
rust echter herpakt een herboren Nijverdals 
team zich en het wordt 1-1. In de thuiswed-
strijd tegen Luctor et Emergo maakt De 
Zweef aan alle angst voor degradatie naar 
de vierde klasse een einde en wint met 3-2. 
“Ja en toen zei iedereen dat als ze het hele 
seizoen zo hadden gevoetbald, De Zweef 
kampioen zou zijn geworden”, schrijft de 
krant. 

Trammelant bij De Zweef- Borne
De Zweef 1 speelt in het seizoen 1973-1974 
thuis de wedstrijd tegen Borne. Als scheids-
rechter Peper een zuiver buitenspeldoel-
punt van de gasten goedkeurt, begint het te 
bruisen en borrelen langs de lijn. De aanwe-
zige bestuursleden van De Zweef vertrou-
wen de zaak niet en gaan snel in overleg. 
Daarbij betrekt men ook de bestuursleden 
van Borne en de technische leiding van de 
teams. 

Bestuursleden posteren zich strategisch 
rond het veld. Direct na afloop van de wed-
strijd begeleiden twee bestuursleden van 
De Zweef en twee verzorgers van Borne de 
scheidsrechter naar de kleedkamer. Tussen 
veld en kleedkamer vormen de overige be-
stuursleden een cordon. 

Alles lijkt goed te gaan tot enkele toeschou-
wers dreigen het cordon te doorbreken. Dat 
lukt Herman Meenhuis uit Hulsen. Hij ver-
koopt Peper een paar klappen. Het bestuur 
vat Meenhuis in de kraag en heeft later een 
gesprek met hem, waarbij hij verklaart: ”Als 
jullie de scheidrechter niet in bescherming 
hadden genomen, dan weet ik niet wat er 
nog meer was gebeurd.”

Afscheid Tonnie Kok
Met grote stukken in de krant neemt Ton-
nie Kok afscheid van het eerste van De 
Zweef, waarin hij zeven jaar heeft gespeeld. 
Vice-voorzitter Jan Rikmanspoel geeft 
hem een herinneringsbeker. Verder krijgt 
hij bloemen van de Vriendenkring en een 
toespraak van Gerrit Oude Roelink met een 
cadeau van zijn medespelers. Het afscheid 
is tijdens een nederlaagtoernooi waarbij 
het eerste en tweede van De Zweef spelen 
tegen eerste en tweede van Excelsior. Na 
het afscheid verpulveren de blauwwitten de 
collega’s uit Rijssen met 5-0.

1972-1973: Bijna gedegradeerd
Twee seizoenen na het kampioenschap 
(1972-1973) gaat het slecht met De Zweef. 
Na 18 wedstrijden en 15 punten bungelt het 

Scheidsrechter Peper maakt natuurlijk mel-
ding van het voorval. De Zweef ziet de bui al 
hangen en schrijft de bond al voorafgaand 
aan een tenlastelegging en belooft de schul-
dige de toegang tot het terrein te ontzeggen 
voor de duur van één jaar. 

De bond stelt De Zweef in staat van be-
schuldiging en de club krijgt als voorwaar-
delijke straf opgelegd dat er één thuiswed-
strijd zonder publiek gespeeld moet worden 
als zich weer zoiets voordoet. De proeftijd 
loopt tot 9 juli 1975. Meenhuis moet wat de 
KNVB betreft voor twee jaar 
de toegang worden ontzegd. 
Dat gebeurt.

De wedstrijd tegen Borne 
heeft ook nog een staartje 
voor Theo Siero die een te-
genstander trapt en een drei-
gende houding aanneemt 
tegen de scheidsrechter. Hij 
krijgt maar liefst 8 wedstrij-
den aan de broek.

Tegenwoordig ruwer 
spel??? Dacht het niet…
Wie zegt dat het voetbal te-
genwoordig zo gemeen is, 
heeft het mis. Uit bewaard 
gebleven archief van straf-
zaken van jaren rond 1972 

blijkt dat er bij De Zweef lustig op los werd 
getrapt en beledigd. Wat opvalt is dat de 
straffen dan nog redelijk laag zijn. 

Het tweede opnieuw kampioen (1974)
Voor de tweede keer in drie jaar gaat bij het 
tweede de kampioensvlag in top. In club-
blad GOAL legt “Observer9” een link tussen 
damesbezoek en prestaties. Hij signaleert 
elke week (uit en thuis) een groep dames 
langs de lijn die hun mannen en vrienden 
aanmoedigen. “Deze dames gaan met hun 
jongens gelukzalig over de grootste top 

Mei 1972 Afscheid van 
Tonnie Kok. Vlnr: Ton-
nie Kok, zijn vrouw  Jo-
sephine, Jans Willems, 
Gerrit Oude Roelink, 
Theo Siero, Henny Kok.

Beeld van de wedstrijd 
De Zweef-PH (3-0) in 
het seizoen 1973-1974. 
De Zweef speelt met de 
gestreepte shirts. Te zien 
zijn: Paul Souverijn, 
Henny Kok, Herman 
Euren (met bril), Gerrit 
Oude Roelink. De keeper 
is Jans Willems.

De Zweef 2 kampioen
Boven vlnr: Henk Westenberg (grensrechter), Jan Winkels (leider), Tony Rodijk, René 
Jannink, Robert Heuver, Hans Souverijn, Marcel Eilders, Jan Morsink en Bertus Sch-
warte (shirtsponsor). Onder vlnr: Gerrit ten Dam, Jeroen Scholten, Marinus Kogelman, 
Marcel Spoolder en Theo Alferink.

De Zweef – Stevo, sei-
zoen 1972 - 1973. Aan de 
bal Paul Souverijn.

9 Achter de naam “obser-
ver” verschuilen zich Eric 
Alferink en broer Alex. Eric 
vertelt in 2016: “Dat was ik 
helemaal vergeten, maar is 
waar. Ik schreef de stukjes 
samen met mijn broer Alex. 
De ene keer schreef ik, de 
andere keer hij. Het waren 
soms kritische stukjes. Ik 
kan mij nog een hele kwade 
Jan ten Hove herinneren, 
die alles op alles zette om te 
achterhalen wie die “obser-
ver” was, want hij had even 
een appeltje met die persoon 
te schillen….”
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Sinus herinnert zich: “Soms waren we hele-
maal kapot. Ik weet nog dat we met Peter 
Middelkamp, Theo ten Hove, Jans Willems 
en ik na afloop in het bos zijn gaan zitten 
om uit te blazen. Na een poosje klaagt Jans 
over jeuk in zijn zij en zijn kont. Blijkt hij 
midden in een mierennest te zijn gaan zit-
ten. Moest de dag erna zelfs naar de dok-
ter, omdat hij helemaal vol met bulten zat.”

1977: Degradatie van De Zweef 1 
maakt de club diep bedroefd; zakdoe-
ken zijn niet aan te slepen
In het seizoen 1976-1977 gaat het niet goed 
met het eerste. Halverwege de competitie 
staat het team op de onderste plek. Voorzit-
ter Jan ten Hove verzucht: “Ik wil niet be-
weren dat we met recht kunnen zeggen dat 
wij het beste voetbal spelen van de derde 
klasse A, doch op de onderste plaats horen 
wij ook niet. Het heeft onze jongens ook 
voor geen greintje meegezeten.” Hij roept 
de supporters op achter het team te blijven 
staan. 

Met nog twee wedstrijden te gaan bungelt 
De Zweef samen met PH, Losser en Luctor 
et Emergo onderaan. Tegen Weerselo in de 
een na laatste wedstrijd trekt de ploeg alle 
registers open. Opent via uitblinker Tonny 
Middelkamp de score, maar moet toezien 
dat Weerselo langszij komt en zelfs met 2-1 

van vreugde bij een goede prestatie en bij 
een nederlaag door de diepste dalen van 
doffe ellende.

Ook vangen ze na een nederlaag of een 
minder goed gespeelde wedstrijd hun 
mannen fantastisch op en ook de verstand-
houding tussen de dames onderling is van 
een zeer goed gehalte. Ik weet dat onge-
veer drie jaar geleden de spelers besloten 
om hun dames mee te nemen naar uit- en 
thuiswedstrijden. Ik weet ook dat dit zelfde 
elftal in die drie jaar onder Johan Haas 
twee keer de kampioensvlag kon hijsen! 
Misschien een idee voor andere elftallen 
die ook wel eens een promotiefeest willen 
meemaken???”

Rein van Veen
In het seizoen 1974-1975 is Rein van Veen 
de trainer van de selectie. Hij staat erom 
bekend dat hij de spelers af en toe nogal 
zwaar belast. Jan Winkels: ”Rein van Veen 
kon er wat van. Kregen we hesjes aan met 
aan de binnenkant zandzakjes. Daar moes-
ten we dan een bosloop mee lopen. Die was 
meestal in de buurt van het Reestpark. 
Van Veen reed achter ons aan in de auto. 
Op een avond wilde hij een kortere route 
nemen en kwam met de auto vast te zitten. 
Wij net doen of we niks in de gaten had-
den. Hebben hem mooi laten zitten.” 

de leiding neemt. De Zweef blijft drukken 
en na vijf uitgespeelde kansen komt einde-
lijk de meer dan verdiende gelijkmaker. 

Op een voorzet van Tonny Middelkamp 
scoort invaller Tonny Willems de gelijkma-
ker. Daarmee lijkt de basis voor het klasse-
behoud gelegd. In de laatste wedstrijd tegen 
PH kan het worden afgemaakt. Iedereen is 
hoopvol gestemd; zeker na het goede spel 
bij Weerselo. 

Op 10 mei 1977 beschrijft het Twents Volks-
blad onder de kop “Bittere pil voor De 
Zweef” de wedstrijd tegen PH, waarin de 
blauwwitten aan een gelijkspel voldoende 
hebben om aan degradatiegevaar te ont-
snappen. Voor PH is het nog moeilijker, 
want deze ploeg moet winnen. 

“In een zenuwslopende wedstrijd waren in 
de eerste helft de kansen voor beide ploe-
gen gelijk, waarna de rust werd ingegaan 
met een blanco stand. In de tweede helft 
was PH de gelukkigste partij en wist na 
vijf minuten het enige en winnende doel-
punt op haar naam te brengen.

De Zweef ging hierna uiteraard met alles 
in de aanval en wist zich ook diverse goede 
kansen te scheppen, maar PH had het ge-
luk aan haar zijde. De ballen werden van 
de doellijn geplukt of door de lat gekeerd, 
maar niet op de juiste plaats voor De 
Zweef gebracht. 

Een gelijkspel zou de verhoudingen beter 
weergeven. De Zweef zal het nieuwe sei-
zoen echter haar kansen moeten beproeven 
in de vierde klasse.” 

Gerard Hilberink herinnert zich: “Tergend 
langzaam ging de bal over de doellijn; wat 
waren er na thuiskomst in het clubgebouw 
een hoop zakdoeken te zien die de tranen 
uit even zovele natte ogen moesten dro-
gen.” Jan Winkels zit naast leider Johan 
Kok10 op de bank. “De degradatie was een 
grote klap. Wat een gejank na afloop in de 
kleedkamer!”

Herinneringen van Anton Wenne-
mers
Anton Wennemers speelt als jong ventje 
voor het eerst mee bij de senioren. Die 
eerste jaren bij de senioren vallen smerig 
tegen. “Ik kwam in het team als een talent. 
Had genoeg vermogen, maar ontdekte dat 
ik voetballend nog niet goed genoeg was. 
De degradatie in het seizoen 1976-1977 
voelde alsof het mijn schuld was. Niet het 
team, maar mensen eromheen leken mij 
als schuldige aan te wijzen. Kwam het door 
het optreden van mijn vader langs de lijn? 
Van die toestand rond de degradatie, heb 
ik een flinke tik opgelopen. Ben daardoor 
wel gehard.”

Feit is dat Anton in een team terecht komt 
dat in 1970 al kampioen is geworden en in-
middels barst van de ervaring met jongens 
als Paul Souverijn, Gerrit Oude Roelink, 
Johan Alferink. “Weet je wat overigens ook 
gek is? Ik speelde in het eerste, maar werd 
door de technische commissie niet gese-
lecteerd voor het team onder 21.” In het 
seizoen na de degradatie zit Anton in het 
tweede11. Ook wel logisch, omdat hij als mi-
litair niet altijd kan trainen en ook niet elke 
wedstrijd aanwezig kan zijn.  

Anton zit in het tweede als dat team kampi-
oen wordt. Na anderhalf jaar gaat hij terug 
naar het vlaggenschip. “Ik had geleerd; 
zag meer, wist beter wat ik moest doen.” 
Ook de militaire dienst draagt bij aan meer 
zelfvertrouwen. “Ik speelde in het zaalvoet-
balteam. Tijdens een onderling toernooi 
van verschillende kazernes kwam iemand 
van VVOG uit Harderwijk (een betalende 
club) naar me toe en vroeg of ik bij hun 
wilde komen spelen. Blijkbaar viel ik op 
bij dat toernooi. Dat streelde me. Als ik bij 
een betalende club kan spelen, kan ik toch 
ook zeker bij De Zweef in het eerste meeko-
men?”

Op de overgang van oud naar nieuw 
talent: Afscheid van Theo Siero en 
Jans Willems
Op zondag 25 mei 1975 neemt De Zweef 
afscheid van twee eerste elftalspelers: Theo 

De Zweef 1 in het seizoen 
1973-1974. 
Boven vlnr: Bennie ten 
Hove, trainer Coster, 
Jans Willems, Herman 
Euren, Bernard Olden-
hof, Jos Rodijk, Wim 
Krukkert, Paul Souve-
rijn, Johan Kok (leider).
Beneden vlnr:  Bennie 
Euren, Johan Alferink, 
Gerrit Oude Roelink, 
Henny Kok, Theo Alfe-
rink, Tonny Willems en 
Aloys Jannink.

Anton Wennemers.

11 In het tweede begint hij 
stilletjes te denken aan een 
overstap naar Nijverdal. 
Ook een vierde klasser en 
met jongens als Hans Gal-
genbeld.”Ik wist zeker dat 
ik daar in het eerste terecht 
zou komen. Toen ik het er 
met mijn vader over had, 
riep die alleen maar: Ben je 
gek? Dat doe je niet!” 

10 De rol van leider blijft 
nog lang een combinatie van 
“regelen” en “sturen.” Johan 
Kok is van 1974 – 1977 leider 
van het eerste elftal. “Mooi 
werk, maar kostte wel veel 
tijd. Ik was ook nog jeugdlei-
der. Als leider regelde je van 
alles rond het team. Maar 
je praatte ook mee over de 
opstelling. In de rust was er 
altijd overleg of er gewisseld 
moest worden. Kwamen we 
er niet uit, dan haalden we 
Gerrit Oude Roelink erbij, 
die was de aanvoerder.”



38 39

kelijk Luctor-Almelo) uit het eerste. Hij 
heeft ernstige klachten over trainer Harry 
Stockman. Die beschuldigt hem en een paar 
andere jongens van gebrek aan inzet en het 
vertonen van profneigingen. Een tijdje later 
zegt Stockman vlak voor het begin van de 
wedstrijd De Zweef – Losser dat hij twij-
felt over de goede afloop, omdat een paar 
spelers (waaronder Grobben) teveel feest 
hebben gevierd. 

Grobben schrijft dat hij op donderdag 
naar de bruiloft van Tonny Middelkamp is 
geweest. Dat vindt Stockman niet zo’n pro-
bleem, maar wel het bezoek van Grobben 
aan de bingo die vrijdag erna. 
Grobben verdedigt zich door te stellen dat 
na afloop van de bingo hij met een collega 
uit het eerste en hun echtgenotes nog wat 
hebben nagepraat en om 00.30 uur –zeker 
niet beschonken-  naar huis zijn gegaan. 
Dat Grobben de bingo bezocht is niet het 
probleem. Daar is Stockman zelf ook ge-
weest en de rest van het team. 

Het probleem is Stockman zelf. Toenmalig 
selectiespeler Paul Souverijn: “Die man lag 
helemaal niet goed bij de spelers. Een wes-
terling met een veel te grote mond. Keken 
we na het uitdelen van de bingo-kaarten 
welke hij had en zorgde dat een van de 
nummers op die kaart niet in de molen 
zat…...” Jan Winkels kan het zich niet her-
inneren: “Het eerste en tweede trainden 
samen. Wij van het tweede hadden geen 
hekel aan Stockman.”  

Paul Souverijn herinnert zich nog een voor-
val met deze trainer: “Hij was een blaas-
kaak en niemand mocht hem. We gingen 
met het team vissen op de Waddenzee. 
Voor degene met de grootste vis was er een 
prijsje. Stockman was die dag gelukkig en 
ving een grote vis. Even later Gerrit Oude 
Roelink ook en of hij dat deed of Henny 
Kok, dat weet ik niet meer, maar ze gooi-
den de vis van Gerrit bij de rest, pakten de 
vis van Stockman eruit, gingen die meten 
alsof het die van Gerrit was. Telden er 
stiekem een centimeter bij en zo had Gerrit 
ineens de grootste vis. 

Siero en Jans Willems. Theo speelt dan 
alweer een jaar bij de “veteranen”. Beide 
spelers hebben jarenlang in het eerste ge-
speeld. Theo Siero maakt in 12 jaar bijna 
350 competitie- en bekerwedstrijden mee. 

Ter gelegenheid van zijn afscheid is er een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen Over-
wetering. De Vriendenkring biedt na afloop 
een tuinstoel aan en een voetbal voor zoon 
Roy, een pop voor dochter Inge en een bloe-
metje voor Rietje. Theo weet er in 2012 niet 
veel meer van: “Ik weet dat er een vriend-
schappelijke wedstrijd was, maar dat is 
het wel zo ongeveer.”

Keeper Jans Willems heeft veel ups en 
downs moeten incasseren. “Als doelman 
heeft hij veel kritiek moeten slikken, maar 
steeds weer stond hij paraat wanneer er 
een beroep op hem werd gedaan”, schrijft 
wedstrijdsecretaris Gerard Hilberink in de 
GOAL. Sinds 1964 speelt Jans ruim 200 
wedstrijden voor De Zweef. 

Hoogtepunten voor hem zijn het kampi-
oenschap met het eerste in 1970 en met het 
tweede in 1971. Jans Willems, geboren op 
30 april 1946 in Nijverdal, is opgegroeid 
aan de Grotestraat en verhuisde later naar 
de Korenweg. Op zijn achttiende komt hij 
in het eerste waar hij ongeveer twaalf jaren 
het doel verdedigt. 

“Ik weet niet of ik veel talent had. Ik had 
mijn goede en slechte kanten. Wat wel 
scheelt is dat ik zelf ervaring had als voet-
baller. Als keeper kon ik ook altijd goed 
meevoetballen. Ik heb in ieder geval ge-
noeg ballen tegen gehouden.” Jans blijft 
keeper tot zijn dertigste. Daarna verdedigt 
hij korte tijd het doel in het tweede en stopt. 
“In die tijd was dat zo; nu had ik veel lan-
ger doorgevoetbald”, aldus Jans, die anno 
2017 als fanatiek wandelaar in en rond Nij-
verdal is te zien.

Gerrit Grobben klaagt over trainer 
Harry Stockman
Bij het bestuur komt in 1976 een brief bin-
nen van speler Gerrit Grobben (aanvan-

Van een beloofd gesprek van Stockman met 
alle spelers individueel komt niets terecht; 
ondanks toezeggingen van leider Johan 
Kok. Daarom besluit Grobben het bestuur 
te schrijven met de mededeling dat -als 
het contract met Harry Stockman wordt 
verlengd- hij dan zal stoppen als voetballer 
bij De Zweef. De trainer blijft nog één jaar 
en vertrekt dan. Grobben maakt z’n dreige-
ment niet waar.

Dropping voor de selectie
Niet alleen gaat de selectie vissen op de 
Waddenzee. Er zijn ook andere activiteiten, 
zoals het houden van een dropping. In de 
GOAL schrijft redactielid Paul Souverijn 
een verslag van zo’n dropping. 

 “Dinsdag 25 januari jl. werd er voor de 
selectie een dropping georganiseerd. Nu 
moeten we dat woord dropping wel even 
tussen haakjes plaatsen. Het was nl. de 
bedoeling dat we ergens ver weg in het bos 
werden afgezet en dan zo snel mogelijk 
terug moeten zien te komen bij het klubge-
bouw (helaas zonder te mogen liften of iets 
dergelijks). Met andere woorden: Dit was 
een lange aftandsloop oftewel een verkapte 
vorm van trainen.

Het viel Henny Kok dan ook bitter tegen 
toen hij in zijn vrijetijd plunje aan de start 
wilde verschijnen, compleet met zaklan-
taarn, pen en papier voor eventuele op-

drachten, doch in een trainingspak van De 
Zweef toch normaal mee moest doen.

In de kinderwagen-wagen12 waar de 
heer Galgenbeld (van de TC) de baas over 
schijnt te zijn, vertrokken we. Wel zij nog 
opgemerkt dat deze wagen verre van 
schoon was, althans niet berekend op het 
vervoer van een zo exclusief gezelschap als 
deze selectie.”

De geblindeerde auto rijdt flink rond door 
Nijverdal. In het verslag vraagt Paul zich 
af waar dat voor nodig is geweest: “Waar 
al dat gejakker nu goed voor was weten 
we nog niet. Misschien om Johan Kok, die 
achter ons aanreed, met een gnuivende 
Theo Alferink (geblesseerd) en trainer 
Stockman in de auto, wat meer kilometers 
te laten declareren. Voor ons hoefde het 
allemaal niet meer zo, temeer daar wij via 
twee grote gaten in de zij- en achterdeur 
precies konden zien waar we vertoefden.

Toen iedereen weer bijeen was, werden 
we getrakteerd op een kop heerlijke snert, 
klaargemaakt en geserveerd door mevr. 
Ten Hove, waarvoor hartelijke dank! Toen 
de pan leeg was werden de prijzen bekend 
gemaakt en verdeeld. De 1e prijs leverde 
een waardebon op van f 10,-, de tweede 
een haantje en de derde prijs was 3 con-
sumptiebonnen (alles per man wel te ver-
staan).”

Jans Willems in 1975 en 
2017 (onder).

Gerrit Grobben.

Theo Siero (1975).

Paul Souverijn.

Boven vlnr: Theo Bro-
kelman, Gerrit Oude 
Roelink, Paul Souverijn, 
Bernard Oldenhof,Ger-
rit Grobben, Jan Cents, 
Henny Kok en Johan 
Kok.
Onder vlnr: Joop Ko-
gelman  (grensrechter), 
Tonny Willems, Johan 
Alferink,  Jan Uitzetter, 
Marinus Kogelman en 
Eddy Krukkert.
Liggend: Theo Alferink  
en Tonny Middelkamp. 

12 Harm Galgenbeld reed 
in die tijd voor het Kinder-
wagenpaleis; vandaar de 
woordspeling. 
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De Zweef 1 laat een veer na afscheid 
Paul Souverijn en Gerrit Oude Roe-
link
In 1978 neemt het eerste afscheid van op-
nieuw twee coryfeeën: Paul Souverijn en 
Gerrit Oude Roelink, respectievelijk laatste 
man en aanvoerder. Er is voor beiden een 
afscheidswedstrijd georganiseerd. Vooraf-
gaand daaraan treedt de familie Huis in ’t 
Veld (de familie van Gerrits’ vrouw Andrea) 
op met een ode aan Gerrit. Hieronder een 
citaat:
De Zweef ruimt op (nog in redelijke staat 
verkerend): GERRIT OUDE ROELINK, 
maarrrrrr………..
• Hij zit graag voor in de bus onder het 

mom misselijkheid, ondertussen snuf-
felt hij echter hevig aan de radio op 
zoek naar Duitse Schlagers.

• Hij weet nergens de weg, behalve rich-
ting grens en naar de meeste cafés. 
Naar Vasse bv. reden de spelers dankzij 
hem de complete Twenteroute.

Ontroerend is het toespraakje dat Pauls 
moeder, mevrouw 
Souverijn-Jannink 
(is 100 geworden; 
begraven in 2008; 
de laatste tocht op 
een koets met vier 
paarden) voor hem 
houdt. Zij biedt 
haar zoon een bos 
bloemen aan. 

De wedstrijd is op 
zondag 7 mei 1978 
op een zonover-
goten Gagelman. 

de blauwwitte kleuren zal verdedigen en 
ondanks zijn leeftijd (70+) nog steeds een 
stopper van formaat is.

De voorzitter noemt Gerrit Oude Roelink 
een “sportman in totaliteit. Hij was een 
uitstekend aanvoerder, een spreekbuis 
voor de selectiespelers en voorzitter van 
de Nijverdalse Sportfederatie. Niet alleen 
voor de v.v. De Zweef is Oude Roelink van 
enorme waarde; maar ook voor alle ande-
re sportverenigingen in de gemeente Hel-
lendoorn. Dat hij buiten de sport om ook 
nog tijd heeft voor andere ontspanningen, 
heeft hij dit jaar duidelijk bewezen toen hij 
tot Prins Carnaval werd gekozen.”

De beide afscheidnemers krijgen een wand-
bord met inscriptie. Bloemen uiteraard voor 

Het eerste treedt aan tegen het team dat in 
1970-1971 kampioen werd. Nog niet zolang 
geleden dus en wat men verwacht, gebeurt. 
De “oudjes” roeren zich flink en willen laten 
zien dat ze het voetballen op dit niveau nog 
niet zijn verleerd. 

De verslaggever voor de GOAL is lyrisch: 
“Wanneer je ziet met welk een wilskracht 
Tonnie Kok, Theo Siero, Toone Middel-
kamp, Johan Galgenbeld, Rini Siero en niet 
in de laatste plaats een Hans Middelkamp 
zich inzetten in een dergelijke wedstrijd, 
dan kijk ik toch wel met enig weemoed 
terug naar wat er voor zeven jaar terug 
werd gepresteerd.”

Paul Souverijn heeft veruit de langste staat 
van dienst. Bescheiden, rustig met een 
minimum aan overtredingen en een hoog 
rendement. Vanaf zijn 16e speelde hij zes-
tien jaar onafgebroken in het eerste team. 
Kwam uit in 500 wedstrijden. “Wel heeft 
Paul in die jaren concurrentie gehad van 
andere spelers, maar dit stimuleerde hem 
steeds weer om er nog een schepje boven-
op te doen. Het is dan ook niemand gelukt 
hem in die zestien jaar uit de kern te ver-
dringen.”

Eigenlijk had hij na 15 jaar willen stoppen, 
maar liet zich overhalen er nog een sei-
zoen aan vast te knopen. En eigenlijk had 
hij daarna ook gerust door kunnen gaan, 
maar voor hem was het uit. “Ik ben er ze-
ker van overtuigd dat je de komende jaren 
ook in de lagere elftallen nog een enorme 
steun zult blijven voor onze vereniging”, 
spreekt voorzitter Jan ten Hove, die niet 
kan vermoeden dat Paul in 2020 nog steeds 

de dames en cadeautjes voor de kinderen. 
Namens de Vriendenkring spreekt Hans 
Klink. Hij overhandigt een waardebon. 
Namens de selectie biedt aanvoerder Theo 
Alferink een tafelaansteker aan. Rini Siero 
geeft namens de oud-spelers een fles drank.

Links: Paul Souverijn 
en Gerrit Oude Roelink 
nemen afscheid. Op de 
rug gezien voorzitter 
Jan ten Hove. Verder 
te zien: Johan Alferink, 
Harry Westerik en 
Theo Alferink (alle drie 
in voetbaltenue), Ger-
rit Otte, W. Scholten, 
Maureen Veldhuis en 
Gerard Hilberink. 

Rechts: Behalve Gerrit 
Oude Roelink (in voet-
baltenue) en voorzitter 
Jan ten Hove (rechts 
met microfoon), her-
kennen we Gerard 
Huis in ’t Veld, Gerrit 
Otte, mevrouw Huis in 
‘t Veld, Theo Veldhuis, 
Willem Scholten Inge en 
Maureen Veldhuis. 

Niet alleen neemt de 
selectie afscheid van 
Gerrit en Paul; ook 
Aloy Jannink wordt 
in de bloemetjes gezet. 
Hij speelt vanuit het 
eerste nog even in het 
tweede. Vandaar dat 
aanvoerder van dat 
team, Jan Winkels, hem 
de afscheidscadeaus 
overhandigd. Verder te 
zien op deze foto: Willy 
Broekhof, Joop Heet-
kamp, Henny Oogink, 
Willem Broens en Berto 
Broens.
Na deze periode wordt 
steeds minder aandacht 
besteed (in zowel krant 
als GOAL) aan het af-
scheid van spelers. Dat 
merk je dus ook in dit 
boek.

Bij zijn afscheid krijgt 
Paul Souverijn een 
wandbord. 

Theo “Pikkie” Alferink (1953) speelt tien jaar in het eerste. Komt in het seizoen na het kam-
pioenschap in 1970 en vertrekt in het jaar van het kampioenschap in 1980. “Het team was 
goed, maar op het einde van de rit was het altijd “net niet”. Theo scoort zelf redelijk veel 
met z’n harde schot, maar heeft een broertje dood aan hardlopen en is volgens zijn Truus 
in het veld “altijd gemeen”. Op de training loopt hij steevast achteraan en de kantjes eraf. 
In z’n laatste jaar speelt Theo door een blessure maar vijf/zes wedstrijden. Opvallend is dat 
het team dan eindelijk kampioen wordt. 

Z’n favoriete trainer uit deze tijd is Henkie Buursink. “Geen supertrainer, maar een mooie 
kerel die sfeer bracht en van het elftal een team wist te maken.”  
Na het eerste stapt hij over naar het tweede. “Het was een mooie tijd met een goede groep 
die in het eerste jaar direct het kampioenschap wist te behalen.” Het team kwam zelfs een 
seizoen uit in de reserve-hoofdklasse. Er werden 7 punten behaald, maar dit mocht de pret 
niet drukken: “Vrouw en kinderen gingen in de bus mee naar alle uitwedstrijden, erg ge-
zellig!” Theo is daarna nog trainer van het der-
de en jaren jeugdleider. Hij sluit z’n carrière af 
bij het achtste.

Blijft over de vraag waar “Pikkie” vandaan 
komt. Hij is niet de zoon van “Pikkie” Alferink 
de schoenmaker. Als we het hem vragen, be-
ginnen zijn ogen te glimmen. “Dat komt door 
Pikkemaat van PH. Hij blesseerde mij behoor-
lijk op een gemene manier tijdens bedrijfs-
voetbal. Ik besloot wraak te nemen. In de eer-
ste de beste wedstrijd tegen PH 1 heb ik hem 
de wacht aangezegd en mijn belofte waar 
gemaakt. Sinds die tijd noemden ze mij “Pik-
kie”. Heb bij mijn afscheid in het achtste nog 
een ingelijst shirt gekregen met Theo “Pikkie” 
Alferink erop!” 
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Een nieuwe lichting staat voor de 
deur: Hans Galgenbeld en Herman 
Hegeman kijken terug
Waar De Zweef afscheid neemt van de oude 
garde, staat gelukkig een nieuwe lichting 
klaar. Jongens die later voor een heel be-
langrijk deel het gezicht van de club gaan 
bepalen.

Hans Galgenbeld is de naam die vaak wordt 
genoemd als gevraagd wordt wie de beste 
speler van De Zweef ooit is geweest. Hans 
moet wat dat betreft concurreren met Her-
man Hegeman, de speler met wie hij zijn 
hele loopbaan bij De Zweef samen is opge-
trokken. Eerst bij de D-pupillen, later C-, B- 
en A-jeugd. En natuurlijk in het team dat de 
hoofdklasse bereikte en het daar tegen alle 
verwachtingen in seizoenenlang volhoudt.  

Zowel Herman als Hans vallen in de jeugd 
op en met regelmaat vraagt een hogere 
team of ze mee willen doen. Hans herinnert 
zich een toernooi bij Excelsior waarbij Her-
man en hij als B-spelers meedoen met de 
A-jeugd. En ook nog eens het toernooi win-
nen. “Daar groei je van als jonge jongens.” 

Als jong ventje is Hans net zoals zoveel 
jongens, altijd bezig met voetballen. Oefe-
nen tegen een muurtje, bal hoog houden, 
partijtje met broers en buurtgenoten. Vader 
Johan (jarenlang vaste kracht in De Zweef 
1) zal ervan genoten hebben. En ook wel 
een partijtje hebben meegespeeld, want het 
fanatieke heeft Hans niet van een vreemde. 
“Mijn vader kon ook prachtig vertellen 
over het voetballen boven op de berg. Over 
de wedstrijden tegen Nijverdal als het hele 
dorp uitliep. En over het prachtige elftal 
waarmee hij in 1954 kampioen werd. Dat 
is ook een hele goede lichting geweest.”

Ook al omdat bijna de hele school voetbalt 
bij De Zweef, is de keuze voor deze club 
vanzelfsprekend. “Ik was bezeten van voet-
bal en wilde heel erg graag bij een club. 
Dat kon pas toen ik een jaar of zes, zeven 
was. In die tijd ging je naar schoenmaker 
Ebben en je meldde daar dat je graag wil-
de meetrainen. Ik weet nog dat ik wel drie 

A-jeugd blijft hij een klein mannetje dat 
als eerstejaars in E, D, C en B pas optimaal 
presteert in het tweede jaar. Het op de te-
nen lopen en moeten opboksen tegen lange-
re, sterkere jongens heeft hem niet slechter 
gemaakt. “Ik was bezeten van voetbal. Voor 
mijn gevoel zat ik soms ten onrechte in een 
selectieteam. Technisch was het allemaal 
wel goed, maar soms lag ik als eerstejaars 
vaker op de grond dan dat ik speelde.” 

Misschien was zijn lengte van invloed, maar 
in de A-jeugd is hij niet één keer gevraagd 
om bij het eerste mee te doen. “Ik was zelfs 
aanvoerder, maar er is geen trainer ge-
weest die mij een keer liet meedoen.”

Hoe het met Herman afloopt, weet ieder-
een. Hij groeit uit tot “mister De Zweef”. 
Blijft zijn club trouw tot hij moet stoppen 
met voetballen. En dat is nadat hij op z’n 
50e (!!!) nog in de selectie van De Zweef 3 
speelt.

Zwarte bladzijde voor Hans Galgen-
beld
Dan begint een hele zwarte bladzijde (“mis-
schien wel de zwartste”) uit het leven van 
Hans Galgenbeld tot op dat moment. “Ik 
ben altijd een rustige speler geweest en 
misschien ben ik toen te weinig voor mezelf 
opgekomen. Feit was dat ik zonder reden 
in het derde terecht kwam met de bood-
schap “als je goed bent, val je vanzelf op en 
kun je doorschuiven.” 

Dat bevalt Hans niks. “De selectie was al 
erg groot en doorschuiven zou moeilijk 
worden.” Hij vraagt een oefenwedstrijd te 
mogen spelen, maar die wens wordt niet 
gehonoreerd. “Ik vond dat ik die kans had 
moeten krijgen. In mijn beleving was ik 
goed genoeg voor minimaal het tweede. 
Ik scoorde en had een hele goede conditie. 
Was fanatiek en gedreven.” Wat ook mee-
speelt is dat in zijn ogen mindere voetbal-
lers wel een plek in de selectie kregen. 

“Ik heb mijn conclusie getrokken en gezegd 
dat ik dan zou stoppen.” Dat is schrik-
ken. Voor zijn vrienden binnen De Zweef, 

keer gevraagd heb, eer ik bericht kreeg dat 
het goed was”, vertelt Hans, “ik denk dat 
Ebben te druk was met het verkopen van 
schoenen.”

Zo zet hij zijn eerste stappen in z’n voet-
balcarrière. De Zweef speelt dan nog op 
de plek van het sportpark waar nu DES is 
gehuisvest. “Stel je er niet te veel van voor. 
Er stond een stel houten barakken en dat 
waren de kleedkamers. Een buis met een 
paar gaten en er was water om je te was-
sen. Dat was het.” 

Na een paar jaar verhuist De Zweef naar de 
Koersendijk en verschijnt daar een mooie 
nieuwe accommodatie. “Hoe dat gegaan is? 
Daar weet ik niks meer van. Als jochie van 
een jaar of veertien ben je alleen maar met 
voetbal bezig. Je krijgt niets mee van het 
randgebeuren. Op een gegeven moment 
moesten we naar een andere plek op het 
sportpark en dat was het.”

Hans komt bij De Zweef in een goeie groep 
spelers terecht. “Ik denk dat we allemaal 
ongeveer even goed waren; er zaten geen 
grote verschillen in.” Hij heeft een prachti-
ge tijd bij de jeugd met de A als hoogtepunt. 
“Anton Wissink was toen onze leider; een 
hele fijne vent.” 

Als de groep eraan toe is om naar de se-
nioren te verhuizen, komt een groot deel 
terecht in de selectie voor 1 of 2. “Alleen ik 
niet. Of het daarvan kwam, weet ik niet, 
maar ik was toen een heel klein ventje. Ben 
pas beginnen te groeien toen ik een jaar of 
16 was, maar toen ging het hard.” Ondanks 
zijn geringe lengte heeft Hans een behoor-
lijk harde trap en schiet hij behoorlijk wat 
ballen in het doel. En dan te bedenken dat 
hij achter spits Anton Wennemers op het 
middenveld speelt.

Ook een stroeve start voor Herman 
Hegeman
Het is al vroeg duidelijk dat de kleine Her-
man Hegeman een goede voetballer is. Hij 
heeft één probleem en dat is het zelfde als 
bij Hans Galgenbeld: zijn lengte. Tot de 

maar vooral ook vader Johan, die als echte 
Zwever zijn zoon gevraagd zal hebben zijn 
keuze opnieuw te overwegen. Maar die wel 
begrip heeft voor de situatie waarin Hans 
verkeert. Het zal hem pijn hebben gedaan 
zijn zoon op deze manier te zien vertrekken 
bij zìjn club.

“Van De Zweef zijn ze nog aan huis ge-
weest om te praten. Het enige dat ik toen 
–nogmaals- heb gevraagd is die oefenwed-
strijd te mogen spelen. Maar daar werd 
niets op uit gedaan. Er waren zelfs verwij-
ten dat ik niet netjes handelde. Ik heb toen 
mijn lidmaatschap opgezegd. Dat deed me 
veel, want ik voelde me echt een Zwever en 
vond het erg mijn vrienden in de steek te 
laten.” Het gevoel voor rechtvaardigheid is 
echter sterker. 

Afscheid nemen van De Zweef betekent 
niet dat Hans z’n carrière stopt. Hij gaat 
op zoek naar een andere club en het ligt 
voor de hand dat dat Nijverdal wordt. Niet 
alleen ook een zondagvereniging, maar 
voorzitter Praas is bijna Hans’ buurman 
aan de Nieuwstraat. Zo komt hij bij die club 
terecht.

“Omdat het te laat in het seizoen was, was 
ik dat eerste seizoen ook niet speelgerech-
tigd. Ik heb –illegaal- uitwedstrijden in 
het derde meegedaan en uiteraard flink 
meegetraind in de selectie. Dat was onder 

Hans Galgenbeld.

Hans Galgenbeld laat 
sportplezier prevaleren 
boven rancune. Na een 
paar jaar Nijverdal 
komt hij terug bij zijn 
oude club en draagt 
z’n steentje bij aan de 
successen.

Herman Hegeman.
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Sinus Bergboer.” Die ziet de schutterskwa-
liteiten van Hans en geeft hem een plek in 
de spits vanaf het moment dat hij weer ge-
rechtigd is te spelen. 

Het eerste seizoen van Hans in het eerste 
van Nijverdal zal –zo denkt hij-  bij De 
Zweef geleid hebben tot spijt dat zij hem 
geen kans hebben gegeven. De een na de 
andere goal komt van zijn voeten. Als Nij-
verdal kampioen wordt en De Zweef degra-
deert, komen beide teams bij elkaar in de 
vierde klasse. “Dat waren clashes. Ik heb 
niet alle derby’s gespeeld. In 1980 moest 
ik in dienst en dacht op zondag te kunnen 
spelen. Dat was dus niet zo. Juist tegen De 
Zweef moest ik binnen blijven.”

Nieuwe namen
In het eerste elftal van de Zweef duiken 
nieuwe namen op, zoals die van Cor Waas, 
Gerard Galgenbeld, doelman Marinus Ko-
gelman, Theo Alferink, Anton Wennemers, 
Gerrit Grobben, Theo Brokelman, Hannes 
Joël en Harry Westerik. Dat naast oud-
gedienden als Henny Kok, die volgens de 
krant de bijnaam Altafini draagt naar de 
legendarisch Italiaans-Braziliaans schutter. 

Johan Zwakenberg schrijft later in de 
GOAL: “Als een trainer zich opmerkingen 
van het publiek gaat aantrekken is dat 
natuurlijk geen sterke kant van een oefen-
meester. 

Hoewel Jan Lentink een bijzonder sym-
pathieke knaap was, kon hij toch niet 
voldoende overwicht uitoefenen op deze 
groep.” Arnold Hiddink traint de selectie 
voor de rest van het seizoen. Daarna neemt 
trainer Henk Buursink het van hem over. 

Of het daardoor komt, is onduidelijk, maar 
aan het einde van de rit is De Zweef bijna 
kampioen.

Seizoen 1977-1978; bijna kampioen
De Zweef voetbalt goed in dit seizoen. De 
ploeg speelt in de bovenste regionen en 
maakt zelfs kans op de titel. Jammer ge-
noeg gaat dat niet door. In maart 1978 spe-
len de mannen met 0-0 gelijk tegen TVC. Er 
zijn droomkansen voor (toen nog) Hannes 
(nu Anis) Joël en Tonny Willems en een 
onopgemerkte handsbal op de doellijn van 
TVC, nadat Hannes de keeper omspeelt en 
op goal schiet. Aan de andere kant moet 
keeper Kogelman veel werk verrichten, 
ondanks prima spel van Paul Souverijn en 
(toen nog) Sjors (nu George) Jannink. Het 
inbrengen van oudgedienden Johan Alfe-
rink en Gerrit Oude Roelink “levert veel 
bravoure, maar geen goals”, schrijft de 
krant. 

Bestuur grijpt in: trainer naar huis, 
maar De Zweef bijna kampioen…..
Na het goede seizoen verwachten de sup-
porters heel wat in het seizoen 1978-1979. 
De prestaties van het eerste elftal zijn ech-
ter  in het begin van dat seizoen niet om 
naar huis te schrijven. Het contract met 
trainer Jan Lentink wordt in 1979 voortijdig 
opgezegd. 

1978-1979: Tweede kampioen
Het tweede elftal is aan het einde van het 
seizoen 1978-1979 voor de derde keer kam-
pioen in dit decennium. Een ongelofelijke 
prestatie van deze ploeg, dat als schaduw-
team van het eerste eigenlijk elke week in 
andere samenstelling speelt. Het kampi-
oenschap geeft wel aan dat de selectie van 
De Zweef breed is. De jonge honden uit het 
tweede staan klaar om de hoofdmacht te 
betreden. 

Het feest is bescheiden. Er komt een geld-
bedrag en de spelers krijgen allemaal een 
foto. Jammer dat ze daarvoor achteraf de 
rekening krijgen: f 7,50 per persoon.

Feest in de kleedkamer 
met  Jan Winkels, Gerrit 
ten Dam, Tonnie Wij-
nen, Peter Middelkamp, 
Theo ten Hove en Theo 
Harmeling.

De Zweef 2 kampioen in 
het seizoen 1978-1979.
Boven vlnr: Joop Ko-
gelman, Tonnie Wijnen, 
Theo Harmeling, Willie 
Hegeman, Jos Rodijk, 
Bertus Heuver, Hans 
Souverijn, Frits Kolk-
man, Henk Litaay, Jan 
Winkels (leider).
Onder vlnr: Peter 
Middelkamp, Theo ten 
Hove, Gerrit ten Dam, 
Anton Wennemers, Aloy 
Jannink en Johan Mid-
delkamp.

Foto’s uit dit decenni-
um; hoe was het ook 
alweer? Foto links: het 
oude gemeentehuis. Veel 
ruimte om te parkeren. 
Foto gemaakt vanaf het 
Dunantplantsoen. 
Onder:de r.-k. kerk met 
parochiehuis/Dialoog 
van bovenaf gezien. He-
lemaal bovenin nog de 
oude spoorlijn richting 
Hellendoorn.
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derling goed kan vinden, is daar ook debet 
aan13.  

...”De heer W. v. ‘t. Hoff wil de entreegelden 
voor de thuiswedstrijden graag verhogen. 
(We hebben een nieuwe minister van finan-
ciën, O WEE!!). ...Daarna bepaalt de heer 
HEINEKEN het einde van de vergadering.” 
(10-8-1970)
...”De voorzitter sluit deze marathonverga-
dering op een onchristelijk tijdstip.” (25-8-
1970)
...”Er is een vordering van het Dagblad 
Tubantia binnen gekomen om overjarige 
advertentiekosten ..ad f. 17,- te betalen. 
Met deze vordering gaat de heer R. Siero 
niet akkoord. Hij vindt dat de vordering 

verjaard is en wil liever hangen dan beta-
len. De vergadering besluit toch maar te 
betalen. Het tijdstip van executie van Rini 
dient derhalve nader te worden bepaald.” 
(31-8-1970)
...”Het vieze woord scheidsrechter geschre-
ven met een T !!! vond dhr. Vh Hoff in zijn 
ogen een misgenoegen. 
...Niets meer aan de orde, de groeten aan 
pater Manus14!! sluit de vicevoorzitter deze 
geanimeerde vergadering.” (13-10-1970)
...”Daarna wordt de vergadering gesloten, 
te vroeg volgens velen” (23-11-1970)

Wat gebeurt er verder bij De Zweef

Joannes Souverijn lid van verdienste
De ledenvergadering in juni 1971 benoemt 
Joannes Souverijn tot lid van verdienste 
wegens vele jaren bestuurslidmaatschap en 
meer dan twintig jaar jeugdleider/trainer. 
Hij stopt nu als bestuurslid, maar blijft zich 
bezig houden met de jeugd van De Zweef.  
Dat is ook waarvan de meeste oudere Zwe-
vers hem kennen.

Nieuwe organisatievorm nodig om 
gegroeide club “in toom te houden”
Het bestuur heeft een nieuwe organisatie-
vorm bedacht. De vereniging is zo groot ge-
worden dat er meer structuur moet komen. 
Men heeft een kijkje genomen bij Quick’20 
in Oldenzaal. Daar werkt men met commis-
sies en dat bevalt heel goed. 

Voorzitter Jan ten Hove legt in het najaar 
1973 omstandig uit hoe de nieuwe structuur 
eruit ziet, die nodig is om volgens hem te 
proberen op een andere manier de vereni-
ging bestuurbaar te houden. De ledenverga-
dering stemt in met het voorstel.

Jan ten Hove maakt zich sterk voor 
een goede jeugdbegeleiding
In een uitgebreid artikel in de voetbalbij-
lage van het Twents Volksblad in augustus 
1973 mag Zweef-voorzitter Jan ten Hove 
alles kwijt wat hem op het hart ligt. Daarbij 
gaat het vooral om de begeleiding van de 
voetbaljeugd. Enerzijds is het heel moeilijk 
om goede trainers en leiders te vinden. An-
derzijds is de mentaliteit van de jeugd vaak 

niet goed. “Jongens met een weke mentali-
teit redden het niet.” 

Ook op het gebied van techniek en conditie 
schieten voetballers tekort. Ten Hove wijst 
op wielrenners, boksers en hardlopers. 
Mensen die deze individuele sporten doen, 
zijn sterker, trainen harder. Om hetzelfde 
niveau te bereiken, zijn professionele trai-
ners nodig. Die kosten geld en dat heeft 
lang niet elke club.

Ten Hove is blij met Kas Woudsma, die als 
jeugdtrainer bij De Zweef aan het werk is. 
“Een van mijn grootste wensen is daarmee 
in vervulling gegaan.” Wat voor hem ook 
heel belangrijk is, is een goede overgang 
van junioren naar senioren. “Als jonge jon-
gens te lang op de bank blijven zitten, gaat 
het zelfvertrouwen weg.” 

Besturen stoppen met bezoeken van 
bruiloften en ook geen erehagen 
meer van jeugd bij huwelijken
In het najaar 1973 publiceren de besturen 
van De Zweef en de Vriendenkring een me-
dedeling in de GOAL. Men stopt met het 
bezoeken van bruiloften van leden. 

Tot die tijd is het gebruikelijk dat als men-
sen trouwen of een trouwjubileum vieren 
en ze de club ook een kaart sturen, evenals 
de Vriendenkring. Dat betekent dat (een 
afvaardiging van) het bestuur het feest be-
zoekt. Met envelop met geld. Beide bestu-
ren hebben de zaak op een rij gezet en zijn 

1970: Het gaat goed; alles kan en mag
Het zijn de “wilde jaren” van De Zweef. De 
revolutie in de westerse wereld, begonnen 
in de jaren 60, bereikt het hoogtepunt. 
Iedereen doet mee. Er heerst groei, bloei, 
optimisme. Kijken naar toekomst is belang-
rijk. Er is veel tijd voor grappen, grollen, 
ouwe jongens krentenbrood. 

Ook in Nijverdal: vrije seks, partnerruil. 
Zelfs bij De Zweef: “gedoe” in de bestuurs-
kamer. Gerard Hilberink is in die tijd 
bestuurslid: “Van vrije seks en zo weet ik 
niks.”  Over “gedoe” in de bestuurskamer 
weet hij ook niks. Ja, weleens wat gehoord, 
maar er nooit bij geweest. Zo zijn er meer 
die dit zo vertellen…

Wie moet voetballen, krijgt een “uitnodi-
ging om op … mee te spelen in de wedstrijd 
De Zweef … tegen …” Vermeld staat ook 
hoe de reis naar een uitwedstrijd gaat: per 
bus, auto of fiets. Wie niet kan moet zich 
uiterlijk vrijdagavond afmelden. Met reden!  

Grappen en grollen van de secretaris
In de jaren zeventig van de vorige eeuw is 
Gerard Klink secretaris van De Zweef. In 
vergelijking met veel voorgangers is hij een 
goed schrijver. Probeert van het verslag iets 
te maken waarbij af en toe gelachen kan 
worden. Het feit dat het bestuur het on-

14 Niemand weet meer wie 
pater Manus is of wat wordt 
bedoeld; waarschijnlijk is 
het een verzinsel van Gerard 
Klink.

13 Wedstrijdsecretaris en 
bestuurslid Gerard Hil-
berink: “Feit is dat we als 
bestuur heel goed met elkaar 
konden.” Voorbeeld: binnen 
het bestuur van De Zweef 
was er maar één typemachi-
ne en die stond bij Gerard 
Hilberink thuis. Annie 
Hilberink: “Op een gegeven 
moment hoorde ik midden 
in de nacht (ik denk dat een 
uur of half twee was) buiten 
onder het raam Annie, Annie 
roepen. Ik schrok ervan en 
ging toch kijken. Stond Wim 
van ’t Hoff daar en vroeg of 
hij de typemachine mocht 
gebruiken. Het was juni en 
hij moest als penningmees-
ter de boeken afsluiten. Daar 
had hij de machine voor 
nodig. Omdat hij wist dat 
Gerard diep slaapt, had hij 
mijn naam geroepen.”

De Mariaschool in 1972 
schoolvoetbalkampioen. 
Boven vlnr: Paul 
Morsink, René Schol-
ten, Vincent Rodijk, 
Hans Bouwhuis, Hans 
Spenkelink, Tommy ter 
Elst, Harold Harleman, 
Erik Wippert, meester 
Kemper. 
Onder vlnr: Gerard 
Hilberink, Marcel Cents, 
Richard Bults, Jack 
Reinders, Gerard van 
Schooten, Tonio van 
Rhee, Harm Morsink, 
Bernard Heerdink. 

Joannes Souverijn.



48 49

tot de conclusie gekomen dat met ingang 
van 1 januari 1974 geen bruiloften meer 
worden bezocht.

“Als het aantal bruiloften een gemiddelde 
van één per veertien dagen gaat halen 
en dus neerkomt op 18 à 22 per jaar, dan 
beginnen die wel erg zwaar op de beurs 
te drukken, terwijl ook het “versieren” 
van oppas zo langzamerhand wel heel 
erg moeilijk gaat worden”, zo lezen we in 
de GOAL. “U begrijpt ongetwijfeld waar 
we naar toe willen met het schrijven van 
dit artikeltje: trachten bij U, aanstaande 
bruidsparen, begrip te kweken voor het 
standpunt van beide besturen, die besloten 
hebben vanaf 1 januari 1974 geen afge-
vaardigden meer te sturen naar huwe-
lijksfeesten of recepties van de leden.” 

Rond die tijd stopt men ook met het vor-
men van een erehaag van jeugdspelers als 
een speler uit het eerste een trainer of leider 
trouwt. Meestal bij het uitgaan van de kerk 
stelt de jeugd zich dan op in Zweeftenue en 
met de Zweefvlag. De laatste keer dat dat 
gebeurt is bij het huwelijk van Paul Souve-
rijn uit het eerste. Het stoppen is geen actie 
van het bestuur, maar het gevolg van een 
mededeling van de schoolhoofden die niet 
langer willen dat kinderen onder schooltijd 
moeten “optreden”. De pupillen zijn nog 
wel aanwezig bij het afscheid van kapelaan 
Onland.

Verjaardagskalender 
De Vriendenkring gaat –met behulp van 
sponsors-  in 1974 een verjaardagskalender 
maken. Vijftien teams gaan poseren voor de 
sponsor de betreffende pagina ondersteunt. 
De kalenders gaan voor f 3,- per stuk van de 
hand

Ledenvergadering in juni 1974 neemt 
afscheid van Gerard Klink en stelt 
gewetensvragen
Tijdens de ledenvergadering van 9 juni 
1974 neemt De Zweef afscheid van secreta-
ris Gerard Klink, die vertrekt om privére-
denen (“zijn zaak liep heel slecht”, zegt in 
2011 Henk Tijhuis, overbuurman aan de 

Van Limburg Stirumstraat). Voorzitter Jan 
ten Hove bedankt hem met name om zijn 
tomeloze inzet bij de bouw van het club-
huis. Acht jaar lang doet hij bestuurswerk 
en de vergadering stemt van harte in met 
het voorstel van het bestuur om Gerard te 
benoemen tot lid van verdienste. Onder 
luid applaus speldt voorzitter Jan ten Hove 
hem het bijbehorende speldje op.

Gerard Klink (1937-1998)
Gerard Klink is acht jaar secretaris van De 
Zweef. Dat doet hij naast zijn zaak in wit-
goed. Gerrit Verschoor is trots op zijn zwa-
ger: “Hij was elektrotechnisch ingenieur! 
Maar geen zakenman en jammer genoeg 
zat het zakendoen ook niet in de genen van 
mijn zus. Gerard werkte veel; hij was een 
vakman van de bovenste plank. Een hele 
aardige, vriendelijke man met heel veel 
humor.” 

Hij stopt (te) veel tijd in De Zweef en later 
ook in de Kötterboertjes. Is Prins Carna-
val en lid van de Raad van Elf. Het gebrek 
aan zakenmanschap kost Gerard Klink zijn 
zaak aan de Van Limburg Stirumstraat 7. 
Hij koopt een huis aan de Brederodestraat, 
naast dat waar Gerrit anno 2014 woont. 
“Hij huurde twee garageboxen en heeft nog 
een tijd zijn zaak van daaruit voortgezet.” 
Maar ook dat lukte niet. De woning komt 
op de veiling en komt in handen van Gerrit 
ten Dam. Blijft het toch “in de familie”.

Zilveren huwelijksfeest 
van Bernhard Alfe-
rink en Jo Siero. Vlnr: 
de kinderen Tonnie, 
Harrie, Thea en Annie 
Alferink.

Het echtpaar Joop Heet-
kamp en Jo Mulder 25 jaar 
getrouwd.

Gerard Klink.

Bij de patatkraam van 
Reijnders; sponsor van 
dit team voor de ver-
jaardagskalender 1974.  
Boven vlnr: onbekend, 
onbekend, Adriaan 
Meenhuis, Robert Spen-
kelink, onbekend, Peter 
Woesthuis, Arjan Eke-
lenkamp, Erik Heuver, 
onbekend , John Hege-
man, Gerrit Stam. 
Onder vlnr: Emiel 
Krukkert, Herman Mol, 
Jos ter Hedde, Jeroen 
Woesthuis, Arjan Slag-
hekke, Gerard Woest-
huis.

Midden: erehaag bij 
het huwelijk in de jaren 
vijftig van Jan en Mimi 
ten Hove. Links Petro 
Middelkamp en rechts 
Johan Alferink.

1966 huwelijk Theo 
Siero en Rietje Schrijver 
met pastoor Terra en 
onder meer Willie Krie-
ger, Peter Middelkamp, 
Harry Westerik.

Rechts: Het huwelijk 
van het echtpaar An-
toon (Bokkie) Middel-
kamp – Blikman.

Onder: Het huwelijk 
van Paul en Tonny Sou-
verijn.

Rechts: Huwelijk van Gerrit Gescher in 1954.
Boven vlnr: Johan ter Halle, Matje Alferink, Hendrik Westerik, 
Johannes ten Hove (bij de vlag). Tweede rij vlnr: Bertus  Veld-
huis, Herman Verschoor, Gerrit Hoogers, Gerard Ekelenkamp, 
Henny Hofstede, Antoon Eektimmerman, H. Vagevuur. Derde 
rij vlnr: Willie Scholten of Herman Evers, Bernard Oldenhof, 
Marinus Machielsen, Frans Jannink, Bennie ten Hove, Willie 
Kaizer, Engbers of Poppe, Theo Siero.
Vierde rij vlnr: Hans Middelkamp, Frans Middelkamp, Har-
ry Nijveld, Tonnie Kok, Harrie Alferink, Herman Woesthuis, 
Johan Haas.
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Redactie GOAL in 1974
In de redactie zitten dan: Gerrit Oude Roe-
link, Theo Siero, Paul Souverijn, Bennie 
Oldenhof, Henny Kok, Johan Zwakenberg 
en Eric Alferink (zoon van de drukker aan 
de Meijboomstraat en tekstschrijver voor 
Herman Finkers), die onder de naam “Ob-
server” samen met zijn broer Alex kritische 
stukjes schrijft.

De Zweef-selectie naar Ibbenbüren
Op Eerste Pinksterdag 1974 gaan De Zweef 
1 en 2 naar het Duitse Ibbenbüren, de 
partnerstad van Hellendoorn. In die tijd 
is dat nog een bijzonder uitstapje; zomaar 
naar het buitenland. Ibbenbüren opent 
een nieuw sportpark. Die opening wordt 
opgefleurd door wedstrijden tegen de part-
nergemeente. Na de koffie gaat het spul met 
de bus naar Duitsland. Stoppen bij de grens 
om nog wat Duitse Marken in te slaan.

In Ibbenbüren staat Herr Bürgermeister 
klaar om in plat-Duits de bezoekers toe te 
spreken. Daarna is het woord aan Jan ten 
Hove, die op zijn Jans een toespraak houdt 
in prima Duits en eindigt met de hoop dat 
het niet zo gezellig wordt dat iedereen “Ein 
stück im Fahrrad kriegt”. Heel De Zweef 
ligt plat van het lachen, maar er is geen 
Duitser die ooit heeft gehoord van de uit-
drukking “je een stuk in de fiets drinken”. 
Na een bezoek aan de zomer-rodelbahn 
worden de teams verdeeld en gaat iedereen 
mee met een bestuurslid of een speler om in 
het gastgezin te eten.

Om twee uur komt het tweede als eerste in 
het veld “en”, zo meldt de GOAL, “in het be-
gin kon men goed zien dat de meesten goed 
gegeten en gedronken hadden, want alles 
ging in een zeer laag tempo. Toen echter 
de overtollige calorieën verbruikt waren, 
wisten ze een 4-2 achterstand om te zetten 
in een 4-6 overwinning, wat natuurlijk alle 
lof verdient.

Om vier uur begon het eerste elftal aan 
hun wedstrijd. Het eerste half uur werd 
er knap gevoetbald, maar naar mate de 
wedstrijd harder werd, zakte het peil. 

Waarom is het achtste het achtste?
Co Ebben vraagt naar de indeling van de 
lagere elftallen. Volgens hem gaan nog goed 
bruikbare spelers naar het achtste elftal; het 
“wereldberoemde” elftal, vol met nog jonge 
mannen die in het eerste hebben gespeeld. 
Ze kunnen volgens Ebben echter nog mak-
kelijk in 2e, 3e, of 4e  spelen. Voorzitter Ten 
Hove (zelf lid van dat achtste) vindt dit in 
principe ook. Hij vindt echter dat men met 
de wens van de leden rekening moet hou-
den. Aan dit onderwerp wordt de nodige 
aandacht besteed. De heer Hilberink (ook 
lid van het achtste) maakt duidelijk hoe de 
vork aan de steel zit: ”Het achtste elftal is 
bestemd voor spelers die hun stempel op 
De Zweef hebben gedrukt. Spelen ze niet 
in dit elftal, dan zijn ze verloren voor De 
Zweef.” 

Deze wedstrijd werd door ons met 1-2 
gewonnen. ’s Avonds om acht uur begon 
een dansavond, welke aanvankelijk wat 
tegenviel, maar later toch tot een gezellig 
feest uitgroeide, toen de tongen meer los 
kwamen. Om elf uur moesten we stoppen 
om nog voor 12 uur bij de grens te kunnen 
zijn (in die tijd ging om 00.00 uur de grens 
dicht, JPvV). Het viel niet mee iedereen in 
de bus te krijgen, maar daarna vertrokken 
we ook full-speed richting Nijverdal.”

Theo Siero is mee geweest, maar herinnert 
er zich bar weinig meer van. “Zal wel door 
de drank komen. Het enige dat ik weet is 
dat iemand vanuit een bovenraam heeft 
staan pissen.” Broer Rini weet er ook niet 
veel meer van. Veel meer dan Theo en Rini 
herinnert Johan Alferink zich de bezoeken 
aan Ibbenbüren. “We werden daar altijd 
zo royaal ontvangen. Heel officieel door 
de burgemeester met een toespraak en zo. 
We sliepen bij gastgezinnen. Ik weet nog 
dat onze aanvoerder, Gerrit Oude Roelink, 
tegen mijn gastgezin zei dat ik de beste 
voetballer van De Zweef was. Ik kreeg me 
toen een VIP-behandeling. Voelde me zo 
opgelaten. En ik moest maar eten en eten. 
Kan me voorstellen dat in het verslag staat 
dat we daardoor nogal sloom speelden. Ja, 
we moesten met die volle maag direct aan 
de bak…

Naar Ibbenbüren; dat waren echte feesten. 
Kostte ons ook geen cent, want de gemeen-
te betaalde, omdat het een uitwisseling 
was met de partnerstad. En de mensen 
daar organiseerden ook van alles. Was er 
bv. een loterij. Werd een winnend nummer 
afgeroepen en riep Theo Siero keihard “ja” 
en moest naar voren komen om zijn lot te 
laten controleren. Had hij helemaal het 
goede getal niet, maar kreeg toch de prijs 
mee. Zouden ze dat gedaan hebben om wat 
goed te maken vanwege de oorlog?” vraagt 
Johan Alferink zich af.

De Vriendenkring gaat betalen
In de krant van 26 februari 1974 staat te 
lezen dat de Vriendenkring spelers van De 
Zweef premies gaat betalen. Per gewonnen 

Waarom geen kerkdienst meer?
Theo Morsink vraagt waarom er geen heili-
ge mis meer is voorafgaand aan de vergade-
ring. Een vroom –maar niet groot- percen-
tage is het met Theo eens. De voorzitter zegt 
dat het bestuur zich hierop zal beraden. 
Komen er nooit meer op terug.

Contributie 1974: geen korting meer 
voor militairen
In die tijd is de contributie ook onderwerp 
van gesprek. Op 9 juni 1974 besluit de le-
denvergadering de contributie per 1 juli per 
maand als volgt te verhogen:

Pupillen tot 12 jaar     f 2,- (was f 1,75)
Junioren 12 - 16 jaar     f 2,50 (was f 2,25)
Junioren 16 - 19 jaar     f 3,25 (was f 3,-)
Senioren      f 5,50 (was f 5,-)
Ondersteunende leden     f 3,- (was f 2,50)

Gepensioneerden betalen half geld. Het 
half geld voor militairen wordt “vanwege 
stijgende inkomsten van de militairen” af-
geschaft. 

Niet iedereen is het eens met het voorstel 
tot contributieverhoging. Antoon Middel-
kamp kan niet instemmen met een hogere 
afdracht aan de KNVB. Hij vindt dat niet zo 
noodzakelijk. “Want zolang de KNVB aan 
de winnaar van een viswedstrijd, die nota 
bene gewonnen werd door Johan Cruijff, 
een TV-toestel geeft”, vindt hij dat dat geld 
toch niet nuttig wordt besteed. 

Zweefteam 1970. 
Boven vlnr: Jan Stam, 
Gerard Velthof, Willy 
van Schooten, Johan 
Evers, Henny Hofstede, 
Pieper, Alex Keverkamp, 
Bennie Klink en Jan 
Scholten.
Onder vlnr: Overbeek, 
Gerrit Stam, Herman 
Zwijnenberg, Jan Brug-
geman, Henk Meijer, 
Petro Woertman en 
Henk Alferink.

Foto gemaakt bij het 
kampioenschap D1 in 
1973 bij SOS in Hellen-
doorn.
Boven vlnr: Anton 
Wissink, Erik Offenberg. 
Hans Mulder , Marcel 
Cents, Tonnie Haas, 
Paul Morsink, Henny 
Kok.
Onder vlnr: René 
Scholten, Marc Kolman,  
Richard Bults, Tonio 
van Rhee, Jacky Rein-
ders , Hans Souverijn,  
Bernard Heerdink.

Eric Alferink.
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contactavonden zijn er bingo’s en treden 
artiesten op (bv. de Hapies uit Raalte). De 
oudercommissie tekent ook voor de jaarlijk-
se deelneming aan de carnavalsoptocht.

Na verloop van tijd neemt de belangstelling 
voor de ouderavonden af. Voorzitter Rik-
manspoel verfoeit ouders die thuis liever 
naar “De Fabriek”13 kijken. De commissie 
probeert het met nieuwe activiteiten. Zo 
komt Herman Verschoor (Sinterklaas) ver-
kleed als Frater Fernantius (een creatie van 
cabaretier Wim Sonneveld) om een quiz te 
presenteren. Dat is natuurlijk een quiz vol 
met onzin en lol. 

“Natuurlijk was de Frater het middelpunt 
van de belangstelling door zijn voortref-
felijke humor die zich uitte in zijn bewoor-
dingen en zijn spel als quizleider. Tijdens 
de pauze was er een grote verloting met 
vele vleespakketten en drank. Op het eind 
van deze geslaagde avond bracht de Frater 
enkele liedjes ten gehore van “Manke Nelis” 
uit de Jordaan en “Adam en Eva”. Spon-
taan werd door de aanwezigen meegezon-
gen en meegeklapt.”

Sinterklaas voor de jeugd
Vanuit de jeugdafdeling is er uiteraard ook 
een jaarlijkse Sinterklaasviering voor de 
jongste leden. Als lid van het jeugdbestuur 
is Bertus Broekhof daarbij betrokken. Hij 
weet nog: “We stopten daar heel veel ener-
gie in. Zo’n man inhalen en een middag 
verzorgen, kostte best wel veel tijd. We 
verzonnen van alles. Ik herinner me bij-
voorbeeld die keer dat de kinderen eerst in 
het clubhuis namaak-geld moesten maken, 
want de Sint was ontvoerd en er moest los-
geld betaald worden. Later kwam hij dan 
met veel sirene-lawaai in een politieauto 
aan.” Zo is er elk jaar wat anders. De Sin-
terklaasviering is een groot succes. Zo groot 
dat er soms meer ouders zijn dan kinderen, 
want niemand wil dat missen.

Damestrimgroep
In het verlengde van de landelijke trimrage 
is een van de sportieve activiteiten van De 
Zweef de oprichting van een dames-trim-

wedstrijd betaalt de club 25 gulden en bij 
gelijkspel 12,50 gulden. De premies gaan in 
een pot en worden uitgekeerd om ofwel de 
kosten van een kampioenschap te kunnen 
betalen ofwel van een promotie. 

Contactavonden voor ouders
Instelling van ouderavonden is een onder-
deel van professionalisering binnen het 
jeugdbestuur. Jonge mensen als Jan Win-
kels en Jos van Rhee pakken zaken anders 
aan. Er komen ouderavonden. Enerzijds om 
ouders kennis te laten maken met De Zweef 
en informatie kwijt te kunnen. Verder om 
hen te vragen taken op zich te nemen en 
tenslotte zijn ze bedoeld als bindingsacti-
viteit. Daarom is er altijd wel een ontspan-
nend onderdeel. Soms is er een gastspreker, 
soms bingo, soms een conferencier. Het 
jeugdbestuur organiseert deze bijeenkom-
sten, die onder leiding staan van jeugdvoor-
zitter Gerrit Velnaar. 

Jan Winkels maakt Gerrit Velnaar mee als 
voorzitter van de jeugdcommissie: “Hij 
kreeg heel veel voor elkaar. Was een fel 
kereltje, maar heel aardig. 
In die tijd was ik jeugdleider. Gerrit moest 
elke zaterdag alle uitslagen van jeugd-
wedstrijden hebben. Omdat we toen met 
A1 laat speelden, kwam het voor dat ik na 
afloop met mijn medeleider Wim Krukkert 
bij zijn huis de uitslag moest vertellen. Ik 
weet nog dat we toen altijd een bord nasi 
kregen.”

groep. Die begint in het seizoen 1974-1975 
met direct al een groot succes. Maar liefst 
80 dames melden zich op de eerste avond. 
Krant erbij. Foto’s. Succes voor de Vrien-
denkring. 

Ans Winkels-ten Dam is een van de enthou-
siaste deelnemers aan de dames trimgroep 
o.l.v. Jan Evers. “Ik vond het hartstikke 
leuk en het was erg jammer dat het aantal 
dames na korte tijd zo vreselijk terug liep. 
Ik weet nog dat niet iedereen even hard 
liep, maar we bleven wel bij elkaar. De 
voorste groep hield dan halt en ging oefe-
ningen doen tot iedereen er weer bij was.”

Naast muziek is penningmeester Wim van 
‘t Hoff altijd in voor een geintje. Als de da-
mestrimploeg op woensdagavond klaar is, 
staat Wim, keurig gestoken in een rood jas-
je, zwarte broek en gecompleteerd met een 
strikje (geleend van de muziekband van Ed-
die Krukkert) achter de bar en zorgt, samen 
met Jan ten Hove, voor de bediening. Zelfs 
een “broodje pindakaas” (Annie Scheppink) 
staat op het menu.

Het succes bestaat echter niet lang. De ani-
mo loopt snel terug. Men probeert op alle 
mogelijke manieren te achterhalen wat de 
reden is, maar komt er niet achter. De be-
langstelling zakt tot het nulpunt. Herhaalde 
malen probeert het bestuur deze activiteit 
te stimuleren, maar boekt geen succes mee. 
Men besluit er verder geen energie meer in 
te stoppen.

In de GOAL schrijft het bestuur van de 
Vriendenkring dat men er niets van snapt. 
“Wat is er overgebleven van die 80 da-
mes die met een wekelijks trim-uur kwiek 
van lijf en leden wilden worden?”, vraagt 
men zich af. Wat overblijft is een groepje 
van zeven tot acht dames die onder leiding 
van Jan Evers trimmen en er een gezellige 
avond van maken. 

Recreatiesport in het verlengde van 
het trimmen
In de jaren zeventig en tachtig is “recreatie-
sport” een hype. Niet alleen worden trim-

Oudervereniging opgericht
In april 1974 is er in de kantine van De 
Zweef een bijeenkomst voor ouders van 
jeugdleden. De opkomst is groot. Een spre-
ker van de KNVB vertelt het een en ander 
over “het nut van een vereniging in deze 
tijd”. Daarbij gaat het ook om de rol van de 
ouders. Dat is de opstap tot de discussie of 
er bij De Zweef een oudervereniging moet 
komen. De aanwezigen vinden van wel en 
het is maar even of zo’n tien mensen tonen 
zich bereid een soort van bestuur te vor-
men. Zij gaan bij elkaar zitten om taak en 
rol verder uit te diepen. Deze mensen zijn: 
de dames Diny ten Hove en Thea Kolkman 
en de heren Gerrit Bults, Meenhuis, Schol-
ten,  Herman Berkhout, Veldman, Kolman, 
Ter Elst, Schwarte, Spenkelink en Schot-
huis.

In een volgende GOAL legt de nieuwbakken 
commissie uit wat men gaat doen: “jeugd-
werk”  en met name activiteiten in voet-
balloze periodes zoals de winterstop. “Juist 
deze periode moet overbrugd worden. Men 
mag de jeugd dan niet aan zijn lot overla-
ten. Er moet dan ook contact zijn met de 
jeugd, maar ook de jeugd moet onderling 
contact blijven houden. De teamgeest moet 
bewaard blijven.” 

De activiteiten van de oudercommissie zijn 
bv. het maken van kerstbakjes en kerst-
kaarten, die de jeugd daarna uitdeelt aan 
bejaarden en zieken in Nijverdal. Tijdens 

1973 De Zweef 3 kam-
pioen 3e klasse afd. 
Twente.
Boven vlnr: Joop Kogel-
man, Jan Evers, Gerard 
den Ouden, Antoon 
Bouwman, Ton Boots-
veld, Herman Schwarte, 
Sinus Morsink, Petro 
Middelkamp, Harrie 
Wijnen, Jan Boode.
Onder vlnr: Herman 
Euren, Tonnie Kok, Rini 
Siero, Bertus Broekhof, 
Leo Geurtse.

Jan Evers.

13 Die mensen zijn niet gek. 
“De Fabriek” is een TV-se-
rie  over de laatste onaf-
hankelijke suikerfabriek in 
Nederland. Wekelijks kijken 
miljoenen mensen naar 
dit succesnummer van de 
TROS. 
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uit Eddie Krukkert, Johan Zwakenberg en 
Joop Middelkamp telt de stemmen: voor 
Rksv 32 stemmen. Tegen Rksv: 23 stem-
men en ongeldig 6 stemmen. Hierdoor blijft 
De Zweef een Rksv.

D1 kampioen
In het seizoen 1974-1975 wordt D1 kampi-
oen. Met nog twee wedstrijden te gaan is 
dat al bereikt. Met Kas Woudsma als trainer 
en Henk Meijer en Herman Zwijnenberg als 
leiders speelt het team namelijk één keer 
gelijk en wint de rest van de wedstrijden. 
“Grote” namen uit dit team komen we later 
ook tegen in de hoofdklasse: Hans Souve-
rijn, René Scholten en Gerard van Schoo-
ten. 

Blaaskaken uit A2 trekken grote 
broek aan 
Halfweg het seizoen 1974-1975 staat in 
de GOAL een interview met twee spelers 
van A2, dat op dat moment met 11 punten 
uit 6 wedstrijden kampioenskandidaat is. 
Ondervraagd worden “Charles” ex-Hanni-
bal (swinging keeper) Rozendal en Gerrit 
“Smoking Joe” ten Dam. 

De heren hebben op basis van die tussen-
stand een hele grote broek aangetrokken en 
blaken van vertrouwen. Delen mee dat A1 
geluk heeft dat ze niet bij hun in de compe-
titie zitten. Dat ze elke week trainen I.D.K. 
(in de kantine). Iedereen draagt zijn steen-
tje (pilsje) bij. Charles vertelt dat hij keeper 
is geworden nadat zijn conditie sinds de 
komst van de kantine achteruit liep. Gerrit 
“Smoking Joe” ten Dam geeft aan dat hij 
ietsie minder rookt en daarom spits is.

Jubileum: 10 jaar GOAL
In 1976 bestaat de GOAL 10 jaar. Man van 
het eerste uur, Johan Zwakenberg, schrijft: 
“De GOAL ziet het levenslicht in 1966. Het 
gaat heel moeizaam in het begin, maar na 
de oprichting van de Vriendenkring komt 
er schot in de zaak. Met name Eddie Kruk-
kert (voorzitter van deze club) pent heel 
wat neer dat gepubliceerd wordt. Eddie 
redde het blad van de ondergang, omdat 
anderen toen ook gingen schrijven. 

banen aangelegd en mensen aangespoord 
te gaan bewegen; er zijn bosspelen, speur-
tochten, nachtspelen. Hele grote groepen 
mensen (jong en oud) doen daaraan mee. 
Er zijn zelfs wachtlijsten om mee te kunnen 
doen. De KNVB pakt dit thema op onder de 
naam “recreatiesport”.

Bij De Zweef is een groepje actief dat pro-
beert de recreatiesport van de grond te 
krijgen. Harrie Westerik, Gerard Woest-
huis en Tonnie Middelkamp proberen de 
damestrimgroep opnieuw van de grond te 
krijgen en te komen tot de oprichting van 
een herentrimgroep. 

Maar dat niet alleen; de groep wil ook ande-
re sportieve activiteiten gaan organiseren, 
zoals gezelschapsavonden, speurtochten, 
nachtspelen en spel- en sportmiddagen. 
Als voordelen van recreatiesport wordt ge-
noemd het feit dat niet per se gepresteerd 
hoeft te worden en dat je ook als gezin kunt 
meedoen. 

Activiteiten spelersraad junioren
Er is in 1973 een spelersraad opgericht van 
junioren. Deze raad bestaat uit twee spelers 
per team, die uit hun midden een bestuur 
kiezen. Ze worden bijgestaan door Ben-
nie Winkels en Willy Filart. In het seizoen 
1973-1974 organiseert de spelersraad een 

Toen voorzitter Jan ten Hove mij (Johan 
Zwakenberg) vroeg “Wat zou jij denken 
als je eens met een klubblad van start gin-
gen”, heb ik hem onmiddellijk geantwoord: 
“Dat is een lumineus idee, maar je moet 
je wel goed realiseren dat dit enorm veel 
tijd vergt.” Onze opgewekte voorzitter: “Jij 
hebt er als hoofdredakteur alleen maar 
voor te zorgen dat de kopij wordt gerang-

dropping en een bingo. Anton Wennemers 
organiseert een diskjockeywedstrijd. Voor 
alle drie de evenementen bestaat een goede 
belangstelling. 

Uiteraard is de spelersraad ook voor meer 
serieuze zaken. Zo kunnen alle spelers 
klachten indienen. Dat gebeurt vooral door 
de niet-selectieteams, die problemen heb-
ben met hun training en klagen over het 
trainingsmateriaal (onder meer ballen). De 
spelers vinden dat de Vriendenkring meer 
in de buidel moet tasten. 

Ledenvergadering november 1974: 
De Zweef blijft rooms-katholiek
De ledenvergadering van november 1974 
leidt tot discussie over de katholieke iden-
titeit van De Zweef. Bij het agendapunt 
“Wijziging statuten en huishoudelijk regle-
ment” vraagt Johan Zwakenberg waarom 
wel het artikel over de geestelijk adviseur 
is vervallen, terwijl de naam Rksv wordt 
gehandhaafd. Petro Woertman vraagt of de 
geestelijk adviseur is ingelicht. 

De voorzitter zegt dat de adviseur weet van 
de wijziging, “maar aangezien de heer J. 
Onland niet ter plaatse was, kon er deze 
week geen gesprek plaatsvinden”. Het 
probleem blijft: wel of geen Rksv. Er wordt 
zelfs gestemd. Het stembureau bestaande 

De Zweef 8 kampioen. 
Boven vlnr: Theo Bro-
kelman, Henk Meijer, 
Gerard den Ouden, 
Frans Hoogers en Arie 
Joël.
Midden vlnr: René 
Rolefes, Jan Fikken, 
onbekend, Johan Mid-
delkamp, Herman 
Braamhaar, Paul van 
der Zwan.
Onder vlnr: Gerard 
Huis in ’t Veld, Alex Ke-
verkamp. 
Afwezig op de foto: Leo 
Pohlman, Harrie Rut-
gers en Johan Evers.

Het vergaren van de 
GOAL. Vlnr: Ineke Dam-
man-Hilberink, Charles 
Rozendal, Rietje Siero.
Op de voorgrond Henk 
Schrooten met daarach-
ter Bertus Broekhof en 
Johan Kok. 

Herinneringen aan oude 
bedrijven.
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een zooitje van te maken. Problemen: ver-
nielingen, toiletrollen in de wc’s, afvoeren 
verstopt. Bijna zijn hele toespraak besteedt 
voorzitter Jan ten Hove tijdens de ledenver-
gadering op 22 mei 1978 aan dit onderwerp. 
In de GOAL vraagt het bestuur zich af of de 
naam “vuilstortplaats” niet een betere naam 
is voor de kleedaccommodatie. Iedereen 
gooit alles op de grond, klopt schoenen uit, 
trekt leidingen uit de muur enz. Met name 
de junioren weten er raad mee.

“De accommodatie is van de gemeente 
en die maakt ook schoon, wat kan ons 
het schelen?” is een motto dat uitstekend 
past. Het ligt dus voor de hand dat na een 
jaar zelf doen schoonmaker Joop Heet-
kamp constateert dat de toestand soms 
onaanvaardbaar is. Heetkamp krijgt in de 
ledenvergadering van 1978 heel veel dank 
voor zijn vele werk; vaak te veel voor één 
persoon. 

Het schoonhouden van het clubgebouw 
gaat ook niet van een leien dakje. De 
schoonmaakploeg klaagt niet ten onrechte. 
Er wordt zelfs op de ledenvergadering een 
klachtenbrief voorgelezen, waarnaar de ver-
gadering in verwondering luistert: “Gaat dit 
over ons????” 

De klachten over de rotzooi en de dreige-
menten van Joop Heetkamp te stopen als 
schoonmaker, leiden tot discussies, afspra-
ken en nieuwe regels. En heel voorzichtig 
helpt het. Voorzitter Jan ten Hove schrijft 
in 1979  in de GOAL dat er vooruitgang 
is te constateren. En dat is te danken aan 
onze leden en jeugd- en oudercommissie. 
Aan het toezicht dat wordt gehouden door 
de jeugdleiders; voor en na de wedstrijd/
training. 

Er is geen mens die het zo moeilijk heeft 
gehad als Joop Heetkamp. Hoe vaak hij 
niet klaagt bij het bestuur. Maar ook Harry 
Versmissen (begin deze eeuw) is vaak ten 
einde raad. Wordt door de jongens ook 
behoorlijk getest. Hoe gedraag je je als 
schoonmaker als onder aanvoering van Roy 
Luttenberg er een groep naakte jongens 

schikt en dat de zaken bij Drukkerij Alfe-
rink worden geregeld. 

Zoals Jan dit naar voren bracht, leek mij 
dat echt wel iets en ook de tijd zoals hij mij 
die toen voorstelde, leek geen onoverko-
melijk probleem. Maar een klubblad kan 
natuurlijk niet goed functioneren wanneer 
je niet over adverteerders beschikt. Dus 
kwam Jan nog eens voor vijf minuten bij 
me langs om dit probleem te bespreken.

Hij stelde voor dat ik op een middag even 
langs de zakenmensen in Nijverdal zou 
gaan om die advertenties op te halen. Als 
Jan beweerde dat ik daar een halve dag 
voor nodig zou hebben, dan moest hij er 
toch wel van overtuigd zijn, dat dit enorm 
veel werk was. 

Daar het moeilijk is om neen te zeggen te-
gen een dergelijke voorzitter, nam ik ook 
dit karweitje maar op mij. Het bleek een 
heel moeilijk karwei en ik riep de hulp in 
van Joop Engbers. Na veel arbeid en de 
nodige hindernissen te hebben genomen, 
slaagden we erin om in 1966 met ons eer-
ste klubblad te verschijnen.

Na enkele jaren vielen de heren Schwarte 
en Engbers als medewerkers af en in hun 
plaats kreeg ik toen de beschikking over 
Theo Siero, Hennie Kok, Gerrit Oude Roe-
link, Benny Oldenhof, Pim van der Strate 
en Paul Souverijn. Na de eerste jaren wat 
moeilijkheden te hebben overwonnen, 
draaiden we in deze periode bijzonder 
goed. Het aantal advertentiepagina’s 
moest worden uitgebreid, wat tevens in-
hield dat we ook meer pagina’s tekst moes-
ten hebben.”

Zwakenberg vertelt dat de kosten omlaag 
moeten. Dat betekent dat het clubblad 
(elektrisch) wordt gestencild op de Klim-
roosschool. Voordat men dat besluit, is er 
een gesprek met de gebroeders Alferink 
van de drukkerij. Die raken immers werk 
kwijt. De beide drukkers zeggen echter dat 
De Zweef de geboden kans moet pakken. 
Ze blijven bereid ter zijde te staan bij moei-

rond je heen danst? Met een zelfgemaakt 
schoonmaakmiddel (wat is hij daar trots 
op) lukt het hem dagelijks de kleedkamers 
weer in goede conditie te krijgen. Voor zijn 
inspanningen wordt Harry benoemd tot lid 
van verdienste. 

Voor de eerste keer strijd om de 
HVC-bokaal
Na de competitie in 1977 is voor het eerst 
de strijd om de Gemeente Hellendoorn-bo-
kaal, georganiseerd door de HVC: de fede-
ratie van Hellendoornse Voetbal Clubs. In 
vier poules van drie clubs gaan alle Hellen-
doornse voetbalclubs de strijd aan om de 
titel. Het belangrijkste doel van het toer-
nooi is het publiek te laten zien dat voetbal 
ook wat anders kan zijn dan soms ruzie en 
ellende. Na het opheffen van de HVC in 
2009 is ook dit toernooi ter ziele. 

Feest met Theo Koomen en Spitz 
Kohn 
Op vrijdag 28 mei 1977 houdt de Vrien-
denkring een ontspanningsavond met de 
volgende coryfeeën: Theo Koomen (legen-
darisch radio- en televisieverslaggever, 
bekend van zijn kleurrijke verslagen op de 
radio; met name van de Tour de France), 
Spitz Kohn (trainer FC Twente, volgt in 
1972 Kees Rijvers op). Wordt in 1974 met 
FC Twente tweede in de eredivisie. Een 
jaar later bereikt de ploeg de finale van de 
UEFA Cup, die echter tegen Borussia Mön-
chengladbach wordt verloren. Kohn is “hot” 
en wordt zelfs getipt als mogelijke opvolger 
van Rinus Michels bij FC Barcelona. Derde 
gast is Ton van Dalen (voormalig journalist 
van de Twentsche Courant, dan  manager 
bij FC Twente en later spelersmakelaar).

De Zweef groeit maar door: op zon-
dag om 9.00 uur voetballen en een 
extra trainingsveld
De groei van De Zweef houdt niet op. Mooi 
voor de club, maar de accommodatie is daar 
niet op berekend. De club begint in het sei-
zoen 1977-1978 simpel met een verzoek aan 
de gemeente om vroeger te mogen voetbal-
len. Vervolgens vraagt men om een extra 
trainingsveld en tenslotte om extra velden 

lijkheden. Adviseren te gaan sparen voor 
een eigen stencilmachine.  Als Paul Souve-
rijn het stencilwerk klaar heeft komen de 
vergaarders en nieters om maandelijks het 
blad in elkaar te zetten. 

De redactie van de GOAL wordt na het 
10-jarig bestaan behoorlijk uitgedund. Jo-
han Zwakenberg, Gerrit Oude Roelink en 
Henny Kok stoppen namelijk met ingang 
van het seizoen 1976-1977. 

Eddie Krukkert stopt bij Vrienden-
kring
Op 18 maart 1977 stopt Eddie Krukkert na 
vijf jaar als voorzitter van de Vriendenkring 
en is Jan Broens de nieuwe leider. Behalve 
Krukkert stopt ook Willie Ebben (wegens 
verhuizing). Beide heren worden benoemd 
tot lid van verdiensten van de Vrienden-
kring. Deze vereniging heeft op dat moment 
503 leden: 273 dames en 231 mannen. Het 
500e lid is Harm Rodijk; het 499e Gerdo 
Morsink. 

Gemeente schrijft brief: voortaan zelf 
schoonmaken
De Zweef krijgt een brief van de gemeente 
dat per 1-1-1977 de club zelf moet gaan zor-
gen voor schone kleedkamers. Tot dan toe 
doet de gemeente dat. De Zweef is hier niet 
blij mee en tekent protest aan. OK,  zegt de 
gemeente, dan blijven wij het doen, maar 
dan krijgen jullie wel een dikke rekening. 
Men wijst erop dat De Zweef een van de 
weinige clubs is waar men niet zelf schoon-
maakt.

Het resultaat van het overleg tussen De 
Zweef en de gemeente is dat er een oproep 
komt in de GOAL om in het vervolg na 
gebruik de kleedkamer te poetsen. En om 
zaken daarin heel te houden: “Soms zijn 
toch wel alle fatsoensnormen ver te zoeken. 
Het bestuur denkt hierbij vooral aan de 
beschadigingen, bv. de deuren. Wat een lol 
om een deur kapot te schoppen!!!”

De Zweef moet dus zelf gaan schoonmaken. 
Een hels karwei, want bij onze club is het de 
gewoonte (soms nog steeds, lijkt het) om er 

Eddie Krukkert.

Johan Zwakenberg.
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In de kleedkamer zijn er bloemen voor 
aanvoerder Sanderink en leider Lammer-
tink. Volgend jaar zit ons derde in de eerste 
klasse van de afdeling Twenthe. Wie had 
dat vier jaar geleden gedacht toen ze de-
gradeerden naar de derde klasse.”

Zo helpt Willy ’t Dadde aan het kampioen-
schap. Niet vermoedend dat hij dertig jaar 
later nog steeds de steun en toeverlaat is. 
Elke zondag als eerste aanwezig. Bij thuis-
wedstrijden de kleding klaar hangen in de 
kleedkamer. Met de waterzak het veld op. 
Taartjes, toeters en feestmutsen op zijn 
verjaardag. Wat een club! In 2013 krijgt 
Willy de titel “Vrijwilliger van het jaar”. In 
aanwezigheid van zijn medebewoners van 
de Baalderborg groepswonen krijgt hij de 
onderscheiding uitgereikt.

Afscheid Wim van ’t Hoff en Joop Ko-
gelman
Het bestuur neemt afscheid van Wim van 
’t Hoff (10 jaar) en Joop Kogelman (8 jaar) 
tijdens de ledenvergadering op 22 mei 
1978. Jan ten Hove steekt een dikke pluim 
op de hoed van Wim van ’t Hoff: “Met zo’n 
inzet en enthousiasme voor de vereniging. 
Op de onmogelijkste tijden kon op hem een 
beroep worden gedaan en het was nimmer 
tevergeefs. Als al onze leden uit dat hout 
waren gesneden, was de vereniging nog 
gezonder geweest als momenteel.” 

Bij de bestuursverkiezing zijn er twee kan-
didaten voor het voorzitterschap: Jan ten 
Hove en Jan Rikmanspoel. Er wordt zelfs 
gestemd, waarbij Jan ten Hove 47 stemmen 
haalt en Jan Rikmanspoel 27. Dat betekent 
het dertiende jaar voorzitterschap van Ten 
Hove en ook zijn laatste. Rikmanspoel moet 
nog een jaartje wachten.

Wim van ’t Hoff
Wim van ’t Hoff (geb. 21-12-1937 in Be-
verwijk) krijgt een interview in de GOAL. 
Bestuurslid, penningmeester, musicus/ac-
cordeonist, scheidsrechter, knutselaar. Zelfs 
Prins Carnaval is hij geweest bij de Kötter-
boertjes. Hij vertrekt wegens overplaatsing 
voor zijn werk naar Rotterdam.

en twee kleedkamers. Jan ten Hove en Jan 
Rikmanspoel zijn er druk mee. Maar halen 
niets binnen.

Het begint dus in juni 1977 met een verzoek 
aan de BLOS of de wedstrijden op zondag 
al om 9.00 uur mogen beginnen. Dat mag 
niet. De BLOS is niet overtuigd van het 
feit dat eerder beginnen nodig is. Verder 
signaleert men dat om 9.00 uur beginnen 
zal leiden tot problemen met afbellen van 
bezoekende clubs in geval van afgelasting. 
Als er problemen ontstaan, zal men overwe-
gen veld 4 op zondagen aan De Zweef toe te 
wijzen. 

In oktober 1977 gaat er een opnieuw brand-
brief van het bestuur naar de BLOS. Er 
moet dringend een veld bij en de accom-
modatie moet worden uitgebreid. “Op zon-
dagmorgen zitten er vaak drie elftallen in 
één kleedkamer. Een onmogelijke situatie.” 
Twee nieuwe kleedkamers vindt het bestuur 
niet teveel gevraagd.

In het verlengde van het kleedkamertekort 
ligt gebrek aan voldoende velden. Spelen 
op de velden 3 en 4 (“eigenlijk van DES en 
Nijverdal”) lost niets op, want die zijn za-
terdags ook al in gebruik. Omdat er sprake 
is van verhuizing van NKC naar het oude 
terrein van SVVN aan de Ericaweg, wil De 
Zweef de vrijgekomen ruimte graag benut-
ten.

In december krijgt de club een brief van de 
BLOS waarin staat dat er ruimte genoeg is 
op sportpark Gagelman om De Zweef en 
Nijverdal te kunnen laten spelen. Met na-
druk, zo staat er in de brief, heeft men het 
over het totale sportpark. Gebruik maken 

Nooit gevoetbald. “Ik heb hoogstens eens 
vriendschappelijk met het bestuur tegen 
het bestuur van de Volharding gevoet-
bald.” Begin jaren zestig verblijft Wim, dan 
nog woonachtig in Heemskerk, met zijn 
toenmalige vrouw tijdens de vakantie in een 
pension aan de Rijssensestraat. “Ik vroeg 
de eigenaar wat hij had betaald voor zijn 
woning. Het was minder dan twee derde 
van wat ik in het westen zou betalen. De 
aannemer bouwde toevallig drie woningen 
aan de PC Stamstraat en wij kochten er 
daar één van; naast Johan Kok.”

Wim komt dus bij De Zweef via Johan Kok; 
zijn toenmalige buurman. Johan neemt 
hem mee naar het carnaval. Daar loopt ook 
Jan ten Hove en het is maar even of Van ‘t 
Hoff zit in het bestuur. Eerst houdt hij zich 
bezig met de lotto/toto, maar na een  jaar 
wordt hij penningmeester. De bestuursver-
gaderingen zijn dan nog bij rijschoolhouder 
Bats Mulder in het theorie-lokaaltje. Na af-
loop van de vergadering serveert Bats kaas 
en worst en trekt men een flesje bier open. 
Dan duurt de vergadering wel eens tot in de 
kleine uurtjes. 

Veel later herinnert hij zich: “De Zweef 
werd bijvoorbeeld veel eenvoudiger aan-
gestuurd. Bestuursvergaderingen bij 
mensen thuis of in het theorielokaal van 
Bats Mulder. Ook de wedstrijdsecretaris 
van toen, Gerard Hilberink, werkte vooral 
vanuit huis herinner ik mij nog. Tijdens 
een ledenvergadering werd een vraag aan 
hem gesteld. Hij wist het antwoord niet, 
maar wist wel waar hij het antwoord kon 
vinden. Tijdens de ledenvergadering belde 
hij vanuit het clubgebouw naar huis waar 
Annie opnam. “Het ligt op mijn bureau, in 
het tweede bakje van links en daar ligt een 
boekje en dan moet je voorlezen wat op 
pagina twintig staat.” En dat moest Annie 
dan voorlezen. De hele kantine zat zich te 
bescheuren van het lachen.”

Terugkijkend op zijn bestuursperiode: “Het 
waren mooie jaren. Het tweede of derde 
jaar van mijn bestuursfunctie werden we 
kampioen van de afdeling, zeker één van 

van elkaars accommodatie bedoelen de he-
ren Runneman en Hulst namens de BLOS. 
Later biedt de gemeente de leegstaande 
Duiventil aan en de kleedkamers van de 
hockeyclub.

Ingrijpen van Willy Broekhof maakt 
derde kampioen
Op 12 maart 1978 hijst het derde elftal de 
kampioensvlag. Dat gebeurt in een duel 
met het tweede van Hoeve Vooruit in St. 
Isidorushoeve. In de GOAL staat een ver-
slag van een bezoeker aan deze wedstrijd. 
Die constateert de aanwezigheid van “hoge 
Pieten” in de personen van bestuursleden 
en bestuursleden van de Vriendenkring. 

“De stand is nog dubbelblank. Willy Broek-
hof loopt zenuwachtig rond in de buurt 
van de dug-out en vraagt zich af of het wel 
zal lukken. …Hoeve 2 kan nog degraderen 
en vecht bijzonder hard voor de punten 
en met succes. Vlak voor rust slaan ze toe: 
1-0. Daar sta je dan met je techniek. 

Na rust probeert De Zweef snel de stand 
gelijk te maken, maar fel verdedigen van 
Hoeve 2 verhindert dit. Met nog een kwar-
tiertje te spelen brengt Theo Brokelman 
de partijen in evenwicht. Willy Broekhof 
vraagt aan iedereen: ”Zal het nog lukken?” 
Hans Mets houdt de spanning erin door 
voor open doel te missen.

Eén van de spelers die door Willy verzorgd 
moet worden, “zeurt” volgens hem! Sinus 
Wennemers maakt plaats voor Arnold 
Korbeld, de ongetrainde. Nog 5 minuten. 
Een corner. Een kopbal van Arnold: 2-1!! 
Kampioen!! Willy zegt tegen Sinus: “Als ik 
jou maar wissel, dan lukt het. 

Wim van ’t Hoff.

Wegens gebrek aan 
ruimte, moet De Zweef 
gebruik maken van 
kleedaccommodatie in 
de Duiventil bij het oude 
zwembad.
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“Jo Heetkamp wil wat oud papier ver-
branden en stak per ongeluk de heg in de 
fik. Diezelfde Jo dacht dat ’s morgens het 
alarm er wel af zou zijn en loopt er om 7.30 
dwars door heen”). 

Aan de vergadering draagt het bestuur als 
kandidaat voor de vacante plekken voor: 
Ton Bootsveld, Gerard Woesthuis jr., Frans 
Hoogers, Jos van Rhee, Herman Berkhout, 
Petro Woertman en Ben Gengler.

“Daar er geen tegenkandidaten uit de 
vergadering waren gekomen, namen 
deze personen automatisch zitting in het 
bestuur. Hierna deed Jan ten Hove nog 
een dringend beroep op alle Zweef-leden 
om hun medewerking te verlenen aan het 
nieuwe bestuur en hen bij moeilijkheden te 
helpen, waardoor vele problemen kunnen 
worden opgelost.”

Jan Rikmanspoel nieuwe voorzitter
Een belangrijk punt is het kiezen van de 
nieuwe voorzitter. In het stembureau zitten 
Herman Zwijnenberg, Gerrit Lammertink 
en Paul Souverijn. 

Na een schriftelijke stemming brengt het 
stembureau de volgende uitslag: Uitge-
bracht: 86 stemmen. Hiervan krijgt Jan 
Rikmanspoel er 82, Gerard Hilberink 1 
stem, Jo Lookamp 1 stem en Herman Berk-
hout 1 stem. Eén stem is ongeldig. 

“De heer J. ten Hove blikt nog even terug 
in het verleden, waarna hij de voorzit-
tershamer overdraagt aan J. Rikmanspoel. 
De heer Rikmanspoel dankt de leden voor 
het vertrouwen en praat even over het ont-
staan en het gebeuren in de verschillende 
commissies. Ook het functioneren van com-
missies en bestuur komt aan de orde.”

Voorzitter Jan Rikmanspoel houdt een lan-
ge redevoering, waarbij hij pluimen op de 
hoed steekt van ex-voorzitter Jan ten Hove. 
Hij noemt de verbeteringen in de organisa-
tiestructuur door het instellen van commis-
sies en diverse acties tegen spelverruwing.
 

de hoogtepunten die periode.Net zoals 
de bouw van de kantine en de verhuizing 
van De Zweef naar de huidige plek op het 
sportpark. Een kantine was voor ons allen 
een nieuw fenomeen. Hoe beheer je zo’n 
gebouw? We moesten nadenken over de 
inkoop en barpersoneel regelen. Het heeft 
ons veel tijd gekost, maar ook veel vol-
doening opgeleverd. We hebben dat toen 
samen gedaan met veel mensen welke zich 
beschikbaar stelden. Hartverwarmend!”
 
Jan ten Hove is gedurende alle bestuurs-
jaren van Wim de voorzitter. “Hij had de 
gave om mensen op de been te krijgen. Als 
er wat moest gebeuren, kreeg hij ze met 
een glimlach naar het clubgebouw. Het is 
ook zijn verdienste dat De Zweef op deze 
plek op het sportpark terecht kwam. En 
wat had DES dit graag gewild. Ik had al-
tijd veel waardering voor hem en heb ook 
veel plezier met hem beleefd. Ook buiten de 
voetbal en alle vergaderingen om, troffen 
wij elkaar.”

Na zijn bestuursdienst maakt Wim de over-
stap naar de kantinecommissie waar hij ook 
verantwoordelijk is voor de financiën. Deze 
functie vervult hij totdat hij in 1989 Nijver-
dal verlaat. “Met pijn in mijn hart heb ik 
mijn functie neergelegd en overgedragen. 
Ik ging onder andere weg voor werk. Toen 
mijn werkzame leven er op zat, ben ik in 
2001 terug gekeerd. Heb toen een tijd bar-

Jan ten Hove erevoor-
zitter
Op 21 mei 1979 neemt 
Jan ten Hove afscheid als 
voorzitter en komt Jan 
Rikmanspoel in zijn plaats. 
Groot is de verrassing als 
in de ledenvergadering 
in het najaar De Zweef 
het afscheid van Jan ten 
Hove onder een daverend 
applaus onderstreept met 
het toekennen van de titel 
erevoorzitter. De daarbij 
behorende gouden speld 
krijgt hij op de borst ge-
prikt door Gerrit Otte, de 
andere erevoorzitter op dat 
moment. In het volgende 
hoofdstuk besteden we uit-
gebreid aandacht aan Jan.

Tien nieuwe bestuursleden voor 
voorzitter Rikmanspoel
Jan Rikmanspoel vergaart een heel nieuw 
team bestuursleden om zich heen. Van de 
dertien zijn er tien nieuw. 
Heel blij is hij met penningmeester Ton 
Bootsveld. “Heel vaak gingen we samen 
vissen. Bijvoorbeeld in het Ganzendiep. 
Daar namen we heel wat besluiten over De 
Zweef. Dat vissen ging net zo fanatiek als 
het besturen. We gunden elkaar geen visje; 
na afloop was het altijd tellen wie de mees-
te had.”

Een van de eerste zaken die Jan oppakt is 
het automatiseren van betalingen. Tot die 
tijd wordt al het geld opgehaald aan huis 
en loopt de penningmeester met zakken vol 
dubbeltjes en kwartjes rond. 

Het heeft heel wat voeten in de aarde eer 
het bestuur akkoord gaat (“dat lukt je 
nooit”, zeggen ze) en het kost net zo veel 
tijd om mensen over te halen mee te doen 
met betalen via de giro of bank. “Ik heb heel 
wat gesprekken moeten voeren, maar uit-
eindelijk heeft hij 76% van de leden bereid 
gevonden mee te doen”, zegt de oud-voor-
zitter. 

diensten gedraaid op de vrijdagavond. He-
laas hield ik dat niet heel lang vol. Er werd 
namelijk niet gedronken, er werd gezopen! 
En dat gesjouw met kratten werd mij li-
chamelijk te veel.”

De Witho’s voor al uw feesten en par-
tijen…
In de zeventiger jaren vormt Wim van ’t 
Hoff ook een muzikaal duo met Toon Evers, 
nl. de Witho’s. Wim speelt accordeon en 
Toon de gitaar. Op Sinterklaasochtenden 
voor de jeugd en op de avonden voor de 
senioren verzorgen zij de muzikale omlijs-
ting. Jan ten Hove krijgt hen zelfs zo gek 
om na een voetbalwedstrijd van het eerste 
elftal op te treden. Wim en Toon zijn ijzer-
sterk in potpourri’s en het hele clubgebouw 
galmt dan mee. “Tijdens sinterklaasavon-
den stond sint Herman Verschoor met zijn 
drankje bovenop de tafel. Anton Evers 
speelde op een gitaar en ik op de accor-
deon. Dat waren avonden waar geen 
vrouwen bij moesten zijn, dat waren echte 
mannenavonden!”

Halve bestuur vertrekt en de vereni-
ging kiest een nieuwe voorzitter
Op maandag 21 mei 1979 neemt de leden-
vergadering afscheid van meer dan de helft 
van het bestuur. Aftredend en niet herkies-
baar zijn: Jan ten Hove, Henk Schrooten, 
Gerrit Velnaar, Theo Alferink, Jan Mulder, 
H. Nijmijer en Joop Heetkamp (anekdotes: 

De Witho’s: Wim van ‘t 
Hoff en Toon Evers. En 
Sinterklaas natuurlijk.

Henk Schrooten.

Jan Rikmanspoel.
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waar hij over heel veel jaren veel werk ver-
zet heeft.” Joop Heetkamp overlijdt op 16 
augustus 1998 op 83-jarige leeftijd.

Afscheid overige bestuursleden
Jan Rikmanspoel schrijft verder: “Gerrit 
Velnaar stopt. Gerrit was de promotor 
van de pinksterweekends. Gerrit en jeugd 
was één begrip, ongeveer 10 jaar lang. 
Dan stopt Henk Schrooten, de man uit 
Enter. Hij notuleerde de gesprekken tijdens 
de vergaderingen. Vaak wist hij er een 
smeuïg verslag van te maken. 12 Jaar was 
ook voor Henk voldoende. Verder werd 
er afscheid genomen van Jan Mulder en 
“Dirk” Alferink. Beide heren hadden een 
kortere staat van dienst.”

In het hoofdstuk over de pinksterkampen 
is de lof op Velnaar al bezongen. Ook als 
trainer is hij geliefd. Johan ten Bok herin-
nert hem (en zijn collega Jos Geuzendam) 
als heel vriendelijk. “Die deden het erg leuk. 
Hadden altijd wel iets om ons te motiveren 
onze best te doen. Ze hadden een scherp 
oog voor wat voor jonge spelers belangrijk 
was, namelijk simpelweg met plezier leren 
voetballen in teamverband.”

Nieuwe penningmeester Bootsveld 
pakt de zaken professioneel aan
Het is buurman en secretaris van De Zweef 
Gerard Klink die Ton Bootsveld overhaalt 
zitting te nemen in de barcommissie met 
mensen als Toon Evers en Joop Middel-
kamp. De barcommissie heeft tot taak 
de hele bar (van inkoop tot bezetting)  te 
regelen. “Hoewel ik geen voorzitter was 
van deze commissie –dat was Joop Mid-
delkamp- was ik de afgevaardigde in het 
bestuur.”

In het bestuur krijgt Ton na het vicevoor-
zitterschap de functie van penningmeester. 
Ondanks zijn betrekkelijke kennis op dit 
terrein, slaagt hij erin het penningmeester-
schap te professionaliseren.  “Ik wist niks 
van boekhouden. Had het op school één 
jaar één uur per week gehad. Het bijhou-
den van de boeken vond ik niks; daar heb 
ik al snel iemand anders voor gevonden.” 

Nieuwbakken voorzitter Jan Rik-
manspoel schrijft later in de GOAL: 
“21 Mei 1979. Een gedenkwaardige dag 
in het bestaan van de Rksv De Zweef. Ge-
denkwaardig, omdat op die dag ‘s avonds 
op de algemene ledenvergadering afscheid 
genomen werd van enige zeer vertrouwde 
gezichten in het bestuur van onze vereni-
ging. Afscheid werd genomen van Jan ten 
Hove. 13 jaar voorzitter en altijd met een 
geweldige inzet voor “zijn” De Zweef. Jan, 
het zal moeilijk zijn om jou  gauw te doen 
vergeten. Het is trouwens ook niet “fair” 
om je te vergeten na alles wat er tot stand 
kwam. Afscheid werd er ook genomen van 
Joop Heetkamp. 11 Jaar lang verrichtte hij 
zijn werk; zeer gevarieerd werk. O.a. lid 
van de materialencommissie, kaartjesver-
koper, trainer, jeugdleider, contributie-op-
haler, 2e voorzitter, schoonmaker enz. 
enz.”

Afscheid Joop Heetkamp
Ex-vlaggenist Henny Heetkamp over zijn 
vader Joop: “Als er iemand is die bij De 
Zweef heel veel functies heeft gehad, is het 
mijn vader Joop wel.” Niet voor niets is hij 
beloond met het lidmaatschap van verdien-
ste. “Ze hebben hem ook wel eens gevraagd 
als voorzitter”, vertelt zoon Hennie, “Hij 
liet toen zijn handen zien en zei: daarmee 
werk ik het liefste.”  En zo is het ook. Joop 
Heetkamp is een doener. Een man die ner-
gens te beroerd voor is en ook nog eens heel 
vriendelijk en aardig. Een gezien persoon.

Henny weet nog dat zijn vader 
in het bestuur zit en altijd bij 
hen thuis aan de Veldsweg ver-
gadert. “Dat was nog voordat 
ze bij Mulder in het theorielo-
kaal zaten. We wisten als kin-
deren precies als er problemen 
waren. Die moesten bij ons 
thuis worden uitgepraat. Wij 
moesten dan naar buiten of 
naar bed. Mochten het niet ho-
ren.” 

In het gezin Heetkamp, waar 
De Zweef het meest besproken 

De andere taken van het penningmeester-
schap liggen hem beter. 

Hij leert bv. de commissies anders omgaan 
met geld onder het motto “investeren in 
plaats van consumeren”. Zij moeten in het 
vervolg jaarlijks een begroting maken: wat 
komt erin en wat gaat eruit. Als er een na-
delig saldo is, gaat het alleen maar om de 
vraag “Is het ons waard een negatief saldo 
te hebben op de activiteiten van deze com-
missie?” Om een en ander in goede banen 
te leiden, maakt Ton formulieren waarop 
alle ins en outs van een commissie staan 
vermeld.

Ook begint hij met het jaarlijks opstellen 
van een jaarrekening. “Omdat ik geen boek-
houder ben, heb ik een commissie benoemd 
met Jan Winkels, Hans Klink en Herman 
Zwijnenberg; alle drie deskundig. Zij heb-
ben een soort sjabloon gemaakt, dat ook 
later is gebruikt.”

Materialencommissie moet zelf voor 
geld zorgen...
Petro Woertman zit in het bestuur als afge-
vaardigde van de materialencommissie. Die 
werkt niet zoals we dat kennen van de hui-
dige commissie met een budget van het be-
stuur, waarvoor men materiaal kan kopen. 

gespreksonderwerp is, is het de gewoonte 
om elke avond om zes uur te eten. Behal-
ve op maandag. “Dat komt zo,” vertelt 
Hennie: “op zondagmorgen na de laatste 
kerkdienst zaten mijn vader en Wiebe van 
der Heide in het parochiehuis en kwamen 
de Zwevers langs om de contributie te be-
talen. Als alles geweest was, maakte mijn 
vader een lijstje van mensen die nog niet 
hadden betaald. Daar fietste hij op maan-
dag langs. Onder het eten, want dan was 
iedereen thuis. Vandaar dat wij op maan-
dagen om vijf uur al aan tafel zaten.” 

Tot op hoge leeftijd is Joop actief bij De 
Zweef. “Toen De Zweef de kantine ging 
uitbreiden, kwam Jan ten Hove bij mijn 
vader en vroeg of die de houten rekken 
aan de plafonds wilde schoonmaken. “Dat 
kan ik niet meer met die oude botten”, zei 
Joop, maar Jan vond dat hij dat best wel 
kon en zo maakte Joop samen met zijn bes-
te vriend, Gerard Woesthuis, alle rekken 
schoon.”

Wim van ’t Hoff herinnert zich Jo Heetlamp 
van de contributie-inning. “De vereniging 
werd steeds groter. In die tijd werd de 
contributie opgehaald door Bokkie Mid-
delkamp en kon je eens per twee weken 
terecht in het parochiehuis waar Jo Heet-
kamp achter een tafeltje zat. Hij vroeg bij 
iedere pupil: “Van wie ben ie d’r ene. Wie 
is oe va? En wie is oe moe.” Ik kon er altijd 
verschrikkelijk om lachen. Het gaf ook aan 
hoe primitief de manier van contributie in-
nen was. We hebben toen een systeem met 
automatische betalingen ingevoerd.”

Oud-voorzitter Jos van Rhee: “Toen ik 
bij de jeugd zat vond ik Joop al een oude 
man. Niet negatief bedoeld hoor! Vaak 
liep hij in z’n blauwe Ten Cate-overall. Hij 
was de goedheid zelve; had een heel zacht 
karakter. Heeft heel veel functies bij De 
Zweef vervuld. Niet alleen leider, maar 
ook bestuurslid, materialenman, kaart-
jesverkoper, lotto-ophaler, contributie-in-
ner, medewerker tijdens de prestatieloop, 
schoonmaker en misschien nog wel meer. 
Kortom een gouden kracht voor De Zweef 

Henny Heetkamp (bo-
ven) en vader Joop.

Pinksterkamp met een 
jarige Gerrit Velnaar. 

Ton Bootsveld.
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“Toen ging dat heel anders; we kregen een 
klein beetje geld en moesten zelf maar zien 
hoe we aan meer kwamen”, zegt hij.

“Eddie Krukkert, de eerste verzorger bij De 
Zweef, had nogal wat wensen. Maar dat 
niet alleen; er moest zoveel aangeschaft 
worden.” Met mannen als Tonnie Schwarte, 
Jan Bruggeman, Joop Heetkamp en Anton 
Lucassen houdt de materialencommissie 
een reeks van activiteiten om geld in te za-
melen.

“We hadden bedacht om oliebollen te gaan 
bakken en verkopen. Dat was in de tijd 
van de autoloze zondag. We huurden een 
rijdende snackbar en bakten 10.000 olie-
bollen en verkochten die voor een dubbeltje 
per stuk en 12 voor een gulden. Ik weet nog 
dat het verschrikkelijk koud was en dat we 
niet –zoals afgesproken-  de snackbar zon-
dags terug konden brengen, want je mocht 
toen niet rijden. Ook was het gas bevro-
ren”, vertelt Petro. 

Later betrekt de commissie de oliebollen 
van bakker Mulder die ze tegen een prijs 
van 6 cent per stuk aflevert. “We hebben 
oudjaren gehad dat we wel 60.000 bollen 
verkochten. Van het geld kochten we extra 
zaken, zoals hesjes, ballen en verbandmid-
delen. Behalve oliebollen bakken hadden 
we nog meer activiteiten. Zo hebben we 
ook bierglazen verkocht. 

Weet je”, zo vervolgt Petro Woertman, “dat 
we een ballenpompmachine hadden ge-
maakt van een oude slagroommachine. Ik 
handelde daar toen in en uit een van die 

oude machines hebben we de compressor 
gesloopt. Die stond veilig achter een deur 
waarin we een gaatje hadden geboord 
voor de slang.”

Petro Woertman als bestuurslid 
Als bestuurslid is Woertman betrokken bij 
zaken die niet rechtstreeks te maken heb-
ben met het lidmaatschap van de materia-
lencommissie. “Ik heb heel wat gesprekken 
bijgewoond waarbij het ging om salarissen 
en vergoedingen; vooral met nieuwe trai-
ners. Ik herinner mij dat ik met Jos van 
Rhee geprobeerd heb Pim Verbeek (toen 
nog niet zo bekend) naar De Zweef te ha-
len. Dat lukte toen niet.”

Namens zijn club bezoekt Petro ook veel 
vergaderingen van de KNVB die dan nog 
vaak in Zeist worden gehouden. “Gerard 
Marsman (in 2014 directeur van de Belan-
genvereniging Coaches Betaald Voetbal) 
woonde toen in Zwolle waar ik hem vaak 
ophaalde om gezamenlijk naar Zeist te rij-
den. 

Weet je dat ik de aanstichter ben geweest 
voor oprichting van de Business Club? Ik 
ben bedrijven langs gegaan om te vragen 
of ze lid wilden worden. De Vriendenkring 
had daar nogal wat moeite mee, want men 
vond dat ik mij op hun terrein ging bege-
ven. Later wilden ze zelf lid worden, maar 
daar heb ik een stokje voor gestoken. Ik 
vond dat ze het niet konden maken lid te 
worden van de BC met geld van hun eigen 
leden.”

Petro Woertman.

Jan Rikmanspoel: juiste man in de juiste tijd op de juiste plaats
Kersverse voorzitter Jan Rikmanspoel komt in 1971 in het bestuur. Hij woont dan zes jaar 
in Nijverdal waar hij leraar is, later directeur van de huishoudschool en nog later dezelfde 
functie vervult bij de lts aan de Willem de Clercqstraat. 

Tot dan woont hij in Hattemerbroek waar hij secretaris-penningmeester is van Noord 
Veluwe Boys; een zondagvereniging in een protestante omgeving. Jan meldt zich in Nij-
verdal als kandidaat-lid van SVVN. “Men beloofde langs te komen, maar ik heb niemand 
gezien. Ik ben toen op zaterdagmorgen recreatief gaan sporten. We hadden een groep 
van een man of twaalf. Daar zaten ook een paar Zwevers bij. We deden aan hardlopen en 
daarna een potje voetballen in ’t Kattenbos.” 

De combinatie tussen sportende Zwevers en buurman Gerrit Velnaar (die zich bij De Zweef 
jarenlang verdienstelijk maakt voor de jeugd) leidt ertoe dat Jan zich aanmeldt als lid van 
De Zweef. “Ze wisten dat ik elders bij een voetbalclub een functie had bekleed en toen het 
nodig was stond Wim van ’t Hoff bij mij aan de deur. Hij was een van de mensen waar-
mee ik sportte. Het was op Goede Vrijdag 1971. Tijdens de eerstkomende ledenvergade-
ring ben ik in het bestuur gekozen en werd direct vicevoorzitter.”

Het bestuur waarin Jan terecht komt, opereert op de scheiding tussen een kleine, gemoe-
delijke club waar veel onderhands wordt geregeld en een meer professioneel georgani-
seerde vereniging. “Eerlijk gezegd; het was een rommeltje. Wat er gebeurde kon nog net, 
maar ik zag wel dat er wat moest veranderen. Vergaderingen begonnen nooit op tijd. En 
dan dat voorlezen elke keer van de notulen. Secretaris Gerard Klink, die ook een eigen 
bedrijf had, had lang niet altijd tijd voor De Zweef. Moest hij tijdens de vergadering de 
post nog openen. 

Voorzitter Jan ten Hove zelf kwam regelmatig te laat. Hij had een stapel losse briefjes 
in zijn portemonnee met daarop aantekeningen over zaken die besproken of geregeld 
moesten worden. Als voorzitter was Jan binnen de vereniging een populair man. Kende 
iedereen en was met iedereen goeie maatjes. De manier waarop hij bestuurde was niet de 
mijne. 

Natuurlijk, Jan heeft grote verdiensten gehad voor de club. De grootste was dat hij het 
clubhuis op de huidige plaats heeft gekregen in een discussie met DES en Nijverdal. Ook 
had hij een zeer goede relatie met wethouder Jan Middelkamp. Ik weet nog wel dat oude 
hok op de plek waar nu het clubhuis van DES staat. Een paar stoelen en een schamele kop 
koffie. Dat was het.  

Toen voorzitter Jan ten Hove, penning-
meester Wim ’t Hoff en secretaris Gerard 
Klink aankondigden te stoppen, heb ik 
gezegd dat ik ook zou stoppen. Daar wa-
ren ze zeer verbaasd over. Op de vraag 
waarom, zei ik dat ik niet verder wilde op 
de manier waarop het toen ging. Het was 
inmiddels 1979 geworden.”

Oldenzaals model
Jan Rikmanspoel vertelt hoe De Zweef 
naar Oldenzaal afreist en een indrin-
gend gesprek heeft met het bestuur van 
Quick’20. Daar, zo weet men, is een orga-
nisatiestructuur die goed werkt en meer 
past bij een snel groeiende voetbalvereni-
ging. Het bestuur van De Zweef besluit op 
eenzelfde manier de zaak te gaan regelen. 
Jan Rikmanspoel blijft in het bestuur en 
wordt gekozen tot voorzitter.

“Ik weet nog de eerste vergadering. Om acht uur zouden we beginnen. Ik kijk om me heen 
en zie alleen Gerard Hilberink als aanwezige. Ik open de vergadering. “Wat ga je nou 
doen”, vraagt Hilberink. “Nou, acht uur is acht uur.” Die actie heeft wel geholpen.
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Bijzondere teams, zoals het tiende
De Zweef kent in alle jaren van z’n bestaan 
een aantal bijzondere teams. Teams, die 
zich vooral ook buiten het veld onder-
scheiden. Voorbeelden daarvan het achtste 
elftal en het tiende. Eerstgenoemd team 
komt in het volgend hoofdstuk uitgebreid 
aan de orde. Het tiende groeit uit tot een 
hechte vriendengroep die veel avonturen 
meemaakt. En het geluk heeft te beschik-
ken over een man als Charles Rozendal, die 
het jaren in z’n kop heeft een boek te gaan 
schrijven over al die avonturen. Dat duurt 
even, maar in 2012 verschijnt “Ballen uit 
de broek”. Een hilarisch boekwerk waarin 
het hele bestaan van het tiende is samen-
gevat in één seizoen, dat uiteraard wordt 
bekroond met het kampioenschap. Op een 
aantal plekken in de geschiedenis van De 
Zweef staan citaten uit dit boek.

Een leuke beschrijving van het tiende 
(daarvoor het zesde) staat ergens in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw in de 
GOAL. Mevrouw Filart plaatst in het club-
blad een paar recepten onder de stringente 
voorwaarde dat anderen ook recepten gaan 
insturen. Dat gebeurt (natuurlijk) niet. 
Ook dan al is er een chronisch gebrek aan 
schrijfsels. 

Dat leidt ertoe dat het tiende elftal van de 
nood een deugd maakt. Uitgebreid portret-
teert men het team en eindigt, “gezien het 
feit dat nog niemand op het verzoek van 
mevrouw Filart heeft gereageerd met een 
recept: Men neme: bassens veûle water, 
bassens veûle gerst en bassens veûle hop.” 
Hoe dat afloopt laat zich raden…..

De teamvoorstelling in de GOAL luidt: 
“Zoals U ook hebt gezien, is het niveau 
van het klubblad14 tot een bedenkelijk peil 
afgezakt. Daar willen wij, tiende elftal spe-
lers, graag wat aan doen, zodat het weer 
plezierig lezen is. Wij stellen U eerst deze 
“sterrenformatie” voor zodat U weet wat 
er zoal rondloopt bij ons.

Onder de lat staat de boomlange Martin 
Hegeman, die door een blessure van Ri-

chard Hegeman dit dankbare werk mocht 
overnemen. De achterste linie bestaat uit 
Boontje Hoonhorst, die zijn conditie op 
peil houdt door elke week een partijtje te 
dammen; George Damman, die momenteel 
onder de wapenen  zit; Charles Rozendal, 
die eveneens militair is geworden, maar hij 
moet daar vliegvelden inclusief kantines 
bewaken en Berto Broens alias “Schoens-
mêr”, die ook al ons land moet verdedigen, 
maar daar eigenlijk veel te traag voor is.

Het middenrif wordt gevormd door Jan 
Nijenhuis, alias “Silverstar”, die evenals 
voorgaande jaren onze spelbepalende fi-
guur is (ook na de wedstrijd); Henk Voort-
man, alias “Ophof”, een gouden aankoop 
van het bestuur van het Tiende; Eppo 
Kleine Staarman, de enige getrouwde spe-
ler van dit militaire vrijgezellen elftal (we 

“Bestuurswerk een verrijking van mijn leven”
Terugdenkend aan zijn tijd als bestuurder, zegt Rikmanspoel: “Naast mijn gewone werk 
was dit een verrijking van mijn leven. Omgang met mensen, die je in de samenleving 
plaatsen en niet alleen in dat “kleine” klaslokaal, hoewel dat later door mijn andere func-
ties ruimer werd. Ik heb geluk gehad dat mijn vrouw altijd achter mij stond.

Ik deed niet wat mijn voorganger deed, namelijk heel vaak in het clubhuis zijn. Ik koos uit 
wanneer ik er moest zijn. Was eigenlijk altijd op het juiste moment op de juiste plek. Ging 
bv. elk seizoen op het veld even alle elftallen langs met de vraag of er nog behoeften wa-
ren en hen een fijn seizoen te wensen.”

Als voorzitter bezoekt hij alle wedstrijden van het eerste. “Ik heb geen uitwedstrijd gemist, 
hoewel het altijd lange reizen waren, met name in de hoofdklasse.” Dat wordt vergoed 
door successen en het meereizen van supporters. “Er was een speciale supportersbus 
–soms zelfs meer bussen-, waarin bv. ook pupillen meegingen en daardoor ook hun ou-
ders. Daardoor krijg je extra binding met de club.” Heel veel toeschouwers (bijna 3500 in 
de thuiswedstrijd tegen Rohda!!!) is in die tijd normaal bij De Zweef. “Dat is helemaal weg 
en komt ook niet meer terug.”  

Orde en discipline
Jan Rikmanspoel is een man van orde en discipline. Een echte schooldirecteur. Streng, 
maar rechtvaardig. Houdt ook rekening met het feit dat hij voor een behoorlijk aantal 
kinderen behalve voorzitter ook directeur is. “Droppings; daar was ik fel op tegen. Te ge-
vaarlijk en de kinderen waren te laat thuis. Sinterklaas vond ik op een gegeven moment 
te grof worden. Daar kwam ik niet meer, zodat ik niet bevestigend hoefde te antwoorden 
als ouders vroegen of ik daar ook bij was geweest. Verbieden wilde ik die activiteiten niet. 
Ze pasten in de tijdgeest, maar ik wilde daar niets mee te maken hebben.”

Jan is als voorzitter dus een “strabante”. Afspraak is afspraak. Dat betekent dat Bennie Ol-
denhof geen lootjes meer hoeft te verkopen (sommigen betalen twee keer zoveel voor een 
lootje als een  ander). Dat betekent ook dat Anton Lucassen en Toon en Marie Evers niet 
meer gratis met de supportersbus mee mochten. Dat geen honden in het clubhuis mochten 
komen: “Mijn boodschap werd pas duidelijk toen ik een flinke drol kon aanwijzen achter 
een rij stoelen.”  

Een sterke mentaliteit en een strenge discipline werpen goede resultaten af, hoewel de 
boog niet altijd gespannen kan zijn. Juist niet eigenlijk. “Als het eens uitkwam, zorgde ik 
weleens dat het eerste een zondag vrij had. Ik herinner mij een carnavalsfeest waar ook 
KNVB-consul Hendrik Jan Voorhorst (een echte DES-man overigens) aanwezig was. 
Eerst wilde hij niet, maar na een paar pilsjes stemde hij ermee in het veld af te keuren. Ik 
kon dat toen melden, waardoor de jongens het er eens van konden nemen.” 

Onder Jan Rikmanspoel groeit de vereniging en wordt ook het clubhuis te klein. Het be-
stuur maakt plannen en die kunnen werkelijkheid worden als de leden (letterlijk) steentjes 
bijdragen. Steentjes in de vorm van geld en steentjes in de vorm van werk. Om de zaak te 
kunnen betalen, geeft het bestuur obligaties uit. “Ik heb in de rust van een thuiswedstrijd 
voor wel 40.000 gulden bij elkaar gepraat.”

Om te voorkomen dat al het veldwerk op een paar schouders terecht komt, maakt het be-
stuur schema’s wie wanneer moet werken. Dat is een succes en het clubgebouw krijgt een 
mooie uitbouw en de prachtige uitstraling die het nog heeft.

In zijn boek Ballen uit 
de broek vertelt Charles 
Rozendal op sappige 
wijze de geschiedenis 
van het tiende. 

14 Tot 1996 bestond in 
Nederland de “voorkeur-
spelling.” Veel woorden 
hadden een alternatief dat 
ook gebruikt mocht worden, 
maar één van beide had de 
voorkeur. Club en klub was 
allebei goed, maar geschre-
ven met een c was de voor-
keurspelling. Op een paar 
uitzonderingen na werd de 
voorkeurspelling tot de eni-
ge officieel erkende spelling 
verklaard: aktie werd actie. 
In de jaren ’70 was het heel 
gebruikelijk dat je liet zien 
dat je modern en alternatief 
was. Elke “c” werd dus een 
“k”; ook in ons klubblad..
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Zwakenberg is van mening dat het afgelo-
pen seizoen het best zo snel mogelijk verge-
ten kan worden. “Volgend jaar bestaat De 
Zweef 60 jaar. Welk cadeau kan men het 
bestuur beter aanbieden dan een kampi-
oenschap van het eerste team”, vraagt hij 
zich af. “Met goed samenspel tussen spelers 
en publiek moet er onder leiding van trai-
ner Henk Buursink en leider Johan Haas 
beslist een goed resultaat uit de bus komen 
en dan kan het jubileumjaar van De Zweef 
een prachtig feest worden voor de gehele 
Zweeffamilie.” 

Over het publiek gesproken: een seizoen 
eerder al maakt verzorger Eddie Krukkert 
zich kwaad op zogenaamde “supporters” 
die met ordinaire scheldpartijen onze eigen 
spelers belagen. “Geheel vergetend dat we 
bezig zijn met het bedrijven van amateur-
voetbal, verwachten deze personen wonde-
ren van de spelers. Wanneer een pass niet 
overkomt, een kans niet wordt benut of de 
trainer in hun ogen een verkeerde wissel 
toepast, sta je versteld van de scheldkanon-
nades die deze zo op het oog welopgevoede 
volwassen mensen er dan weten uit te kra-
men.”

Eddie vervolgt: “Ik ben de laatste die zeg-
gen zal dat ons eerste elftal overloopt van 
technisch kunnen en wat dies meer zij, 
maar ik durf wel te beweren dat dit elftal 
bol staat van inzet, van de eerste tot de 
laatste man. ….Ik durf met een gerust hart 
te stellen dat de totale inzet van de spelers 
en begeleiders van ons eerste elftal bewon-
dering dient af te dwingen…. En dan kom 
je na de wedstrijd in de kleedkamer tot de 
ontdekking dat sommige mensen –het gaat 
gelukkig maar om een handjevol toeschou-
wers- de gehele wedstrijd niets anders heb-
ben gedaan dan je voor rotte vis uitmaken. 
Ja, en dan vraag je je af waar je mee bezig 
bent…”
 
Jan Winkels en Sinus Wennemers zijn niet 
zo onder de indruk van ruw publiek. Jan: 
“Ik weet niet of het toen erger was. Mis-
schien wel. Er waren een paar vreselijke 
schreeuwers. Pietje Westerik was de erg-

verwachten dat Thijs (Willie) hem snel zal 
volgen): Tone Zwienenberg, die naast zijn 
dagelijkse werk ook het “edele” beroep van 
melkboer beoefent; Jos Nijveld die naast 
zijn werk als douanebeambte ook nog wel 
eens tijd vindt om te voetballen; Ton Hoog-
land die eveneens militair is geworden en 
waar hij eindelijk leert schieten en Willie 
Krieger, alias “Thijs”. Onze oudste speler 
(hij hoopt over 27 jaar Abraham te zien).

Ha Sjors
 Jan Nijenhuis werkt bij de buitendienst 
van de gemeente. Hij loopt onder meer ach-
ter de vuilnisauto om zakken erin te gooien. 
Komt tijdens zijn werk Sjors (Damman) 
tegen. Hij zwaait naar hem en gooit tegelijk 
de zak in de auto. Denkt hij, want die wagen 
is net opgetrokken. Gevolg: zak kapot op de 
weg en een hoop rommel op te ruimen.

En dan ons zwakste punt: de voorhoede. 
Op links staat de razendsnelle en technisch 
zeer begaafde Pieter Nicolaas Spaans. Hij 
scoorde ook ons eerste competitiedoelpunt 
(een magistraal afstandsschot). Tot nu toe 
was dat ook zijn laatste. 
Verder Gait ten Dam, de totaal uit vorm 
zijnde spits die niet meer aan het niveau 
van voorgaande jaren kan tippen (dat is 
ook wel aan ons doelgemiddelde te zien). 
En als laatste speler Jan Poppe, ook al zo’n 
uiterst goede aankoop van ons deskundig 
bestuur.

Dit grandioze elftal staat onder leiding van 
Henny Hegeman, die na een moeizame 
start nu ook is uitgegroeid tot een grote 
feestneus. Hij wordt in deze veeleisende 
funktie bijgestaan door zijn broer Richard, 
die vanwege een zware knieblessure nog 
geruime tijd uitgeschakeld kan zijn.

Verder hebben we (zoals het hoort bij een 
sterrenformatie) een eigen scheidsrechter 
aangetrokken, nl. Jan Schwarte. Deze man 
heeft nu ook eindelijk het paradijs ontdekt 
en dat laat hij dan ook zeer trots aan zijn 
vrouw en kinderen zien die nu ook elke 
zondag present zijn. Via Jan kregen we 
ook de beschikking over nieuwe shirts.

ste. Die presteerde het zelfs het veld in te 
lopen na een overtreding op een Zwever 
en de dader een trap te geven. Ook vader 
Henk Wennemers kon er wat van. Verder 
is het naar onze mening een beetje over-
dreven als gezegd wordt dat het er toen zo 
ruw aan toe ging.”

Rini Siero in het gevang???
Rini Siero krijgt een bekeuring voor rijden 
door rood, maar kan zich daar niets ven 
herinneren. Wordt veroordeeld, maar gaat 
in hoger beroep. Wordt opnieuw veroor-
deeld. De GOAL schrijft: “Rini Siero gaat 
“zitten”, maar alleen ’s avonds en in het 
weekeind”. “Dat laatste is niet waar”, lacht 
Rini in 2012, “Ik heb het misschien wel ge-
zegd, maar niet gedaan.”

Voetbaltoto levert De Zweef veel 
geld op
Al in 1956 heeft de Zweef een eigen toto. 
Het gaat niet in het groot, want wekelijks 
zijn maar twee prijzen te winnen: een van    
f 10,- en een van f 5,-. Troostprijs is een 
doos sigaretten. De opbrengst van de toto 
is bestemd voor het trainingsfonds en het 
jongerenwerk. 

Wekelijks worden 
de strookjes met 
voorspellingen 
in het Parochie-
huis ingeleverd, 
gerangschikt en 
genummerd. De 
grote regelaars 
van deze toto zijn 
Gerrit Keverkamp 
en Richard Eb-
ben. Ook Henk 
Broens en Johan 
Middelkamp (de 
kolenboer) heb-
ben heel wat uren 
in de toto gestopt. 
Dat is verleden 
tijd in 1957 als de 
KNVB alle toto’s 
verbiedt en er zelf 
een begint. 

En zo’n feestelftal kan natuurlijk niet zon-
der feestcommissie, die dan ook prompt 
werd opgericht en natuurlijk uit gerouti-
neerde feestneuzen bestaat. Deze feestcom-
missie kreeg al direkt werk voorgeschoteld 
nl. de organisatie van een wedstrijd van 
ons 10-de tegen de Raad van Elf van car-
navalsvereniging “de Kötterboertjes” met 
daarna natuurlijk een grandioos feest. 

We schrijven niets over de competitie (is 
ook geen enkele aanleiding voor), want 
het klubblad is geen oude wijvenblad waar 
alleen maar in staat van: doelpunten, ver-
gaderingen enz. laten we het leuk houden.” 

Publiek beïnvloedt te veel het team: 
spelers voetballen liever uit dan thuis
Secretaris Johan Zwakenberg schrijft in het 
jaaroverzicht 1978-1979 dat de prestaties 
van het eerste elftal zijn tegengevallen. Hij 
heeft daarover een gesprek gehad met lei-
der Johan Haas. Die weet te vertellen dat er 
wel degelijk goed materiaal aanwezig is in 
dit elftal, maar het komt er beslist niet uit. 
Alle goede eigenschappen die in het tweede 
team aanwezig zijn, ontbreken nu juist in 
het eerste elftal. 

Johan Haas is van mening dat het publiek 
het team teveel beïnvloedt. Hij vindt dat 
men teveel kritiek heeft op de spelers, trai-
ner en leider. “Het is meermalen voorgeko-
men dat spelers tegen hem hebben gezegd 
dat men liever uit dan thuis speelde.” 

Zwakenberg stelt daar tegenover dat kritiek 
moet kunnen. Het team heeft een paar hele 
goede wedstrijden gespeeld en dan ver-
wacht je als publiek dat dat vaker gebeurt. 
Hij schrijft dat hij vindt dat trainer Lentink 
zich de opmerkingen langs de lijn teveel 
aantrekt. 

“Het is te hopen dat de nieuwe trainer 
Henk Buursink, die ongetwijfeld een veel 
hardere aanpak heeft dan Jan Lentink, er 
voor kan zorgen dat de prestaties waartoe 
het elftal in staat is, er ook werkelijk eens 
uitkomen”, aldus opgetekend uit de mond 
van Johan Haas.

Totokaartje Theo Siero.
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had een wijk. Bij sommigen kwam je elke 
week; bij anderen eens per maand. Het 
geld bracht je naar Gerrit Keverkamp. Je 
kreeg ook te maken met mensen die het 
lidmaatschap opzegden. Moest je ook hun 
ledenkaart inleveren.” 

Aan het einde van het seizoen 1974-1975 
kan de commissie trots meedelen dat de op-
brengst van lotto en toto dat seizoen bij De 
Zweef is verdrievoudigd, wat neerkomt op 
10% van de verenigingsinkomsten. De snel-
le groei leidt ertoe dat de commissie voor 
het jaar erna nog meer inkomsten wenst en 
een uitgebreide actie opzet om meer deel-
nemers en meer ophalers te krijgen.

In 1983 is het bestuur opnieuw op zoek 
naar mensen die lotto- en totoformulieren 
willen ophalen. In 1982 zijn 5735 formulie-
ren uitgegeven en is in totaal f 3422,- aan 
prijzengeld uitbetaald. Behalve nieuwe 
ophalers vraagt het bestuur ook om het for-
mulier ingevuld klaar te leggen. Dat scheelt 
tijd voor de ophalers (die overigens een 
vergoeding ontvangen) en die hebben al een 
hoop werk, zoals sorteren en tellen van de 
formulieren en tellen van het geld om dat 
vervolgens allemaal af te dragen aan Fran-
cis Wijnen.  

Sportkeuring
Om te kunnen voetballen moet je gezond 
zijn. Tegenwoordig is het ieders eigen ver-
antwoordelijkheid, maar vroeger is dat 
anders. Je krijgt een kaart thuis met een 
oproep voor de sportkeuring en daaraan 
moet je verplicht voldoen. De KNVB heeft 
bepaald dat je alleen mag spelen als je bent 
goedgekeurd door een door de bond erken-
de instantie. In Nijverdal ga je naar gebouw 
Salomonson. Daar staan lange rijen jongens 
te wachten; allemaal een potje plas in de 
hand. 

Je verschijnt voor een stel verpleegkundi-
gen en een dokter. Na de intake (lengte, 
gewicht) naar de dokter om je bloeddruk te 
laten meten. Daarna moet je tien kniebui-
gingen doen en wordt de bloeddruk weer 
gemeten. De dokter beoordeelt de gewrich-

KNVB voetbaltoto15

Verplicht lid worden van de KNVB. Dat is 
voor goklustigen het devies in 1956 als de 
KNVB met de officiële voetbalpool start. In 
eerste instantie zijn het de voetbalclubs die 
onder de leden voetbalpools organiseren. 
Groter en groter worden de pools zodat de 
Minister van Justitie zich genoodzaakt ziet 
ze te verbieden. 

De KNVB komt met een compromisvoor-
stel: zij gaat voortaan een nationale voet-
balpool organiseren. De “wilde” toto’s van 
de verschillende voetbalclubs worden ver-
boden. Voorwaarde is dat iedere deelnemer 
wordt geregistreerd.

Vanaf begin 1957 tot juni 1960 organiseert 
de KNVB de voetbaltoto. Dit gaat als volgt 
te werk: de KNVB stelt het totoformulier 
samen. Zij laat het drukken en verspreidt 
het onder 20 districtskantoren die de for-
mulieren uitzetten onder de verenigingen. 
De zaterdag voor de wedstrijden worden 
de formulieren opgehaald en in een kluis 
opgeborgen. Na de bekendmaking van de 
uitslagen moeten de deelnemers de KNVB 
bellen die de claim controleert aan de hand 
van het ingestuurde formulier. De opbreng-
sten worden verdeeld: 40% is voor de voet-
balclubs.

In 1960 neemt de Stichting De Nationale 
Sporttotalisator de organisatie van de toto 
over. De opbrengsten verdeelt men niet 
meer alleen over de voetbalclubs maar ook 
andere sportbonden en maatschappelijke 
en culturele instellingen profiteren mee. Zo 
kan een grote wens van de KNVB worden 
gehonoreerd: de oprichting van een eigen 
sportcentrum. Op 1 november 1961 wordt 
de voetbalpool wettelijk geregeld. 

In het jaarverslag 1960-1961 geeft secretaris 
Broens een overzicht van het verloop van 
de toto van 1956 tot en met 1961. In die 176 
weken zijn 10.730 formulieren binnenge-
komen, waarop in totaal 59.751 kolommen 
zijn ingevuld. Dat levert de vereniging een 
bedrag op van f 4874,06. In die tijd een 
groot en voor de club onmisbaar bedrag. 

ten en je rug; tikt op je knie om reflexen 
te zien. Even je kaart nalopen. Iedereen 
gezond in de familie? Ok en je hebt er weer 
een jaar bij.

De Sportkeuring is in gebouw Salomonson 
(naast het huidige gemeentehuis waar de 
Rabo zat). Daar zit Mans van de Bergboer. 
Voor De Zweef zorgt de wedstrijdsecretaris 
voor het rondsturen van de uitnodigingen 
om te verschijnen. Gerard Hilberink heeft 
het jaren gedaan: “Dat waren er soms wel 
meer dan honderd per jaar. Ik schreef niet 
alleen de convocaties, maar moest ze ook 
op de fiets rondbrengen. 

Dan was ik nog niet klaar. Ik moest bij de 
keuring aanwezig zijn en noteren wie wel 
en niet was geweest. Veel jongens kwamen 
niet, maar ja, het was verplicht, dus kon-
den ze ook niet spelen.” Gerard heeft ook 
de verantwoordelijkheid voor het innen van 
de f 2,50 (een rijksdaalder) die elke keuring 
kost. “Best wel een aardig bedrag in die 
tijd.” Omdat de inning van het geld heel 
veel werk is en men vaak telkens opnieuw 
langs moet om het binnen te krijgen, besluit 
het bestuur later de contributie met een 
stuiver (5 cent) te verhogen en zo te sparen 
voor de keuring. Dat gaat beter. 

De sportkeuring: Sinus Wennemers weet 
het nog maar al te goed: “Dat was een 
circus met een hele hoop geouwehoer er-
omheen. Jongens die plas uit hun flesje bij 
een ander in deden. Of Bergboer die riep: 
Zoveel plas kan nooit van jou alleen zijn. 
De kniebuigingen waren niet aan iedereen 
besteed. Toone Middelkamp deed dat niet. 
Daar was hij te lui voor. Begon dan een  

“Win een schone Ton”
In 1967 wordt de voetbaltoto gepromoot 
onder de titel: “Win een schone TON”. De 
totocommissie is zeer actief en bestaat uit: 
Gerrit Gescher (Spijkerweg), Dieks Kruk-
kert (Meijboomstraat), Willie Verschoor 
(Jan Luijkenstraat) en Jan Krukkert (van 
de winkel in religieuze artikelen aan de 
Grotestraat). In de jaarvergadering doet 
Gescher de verheugende mededeling dat in 
het seizoen 1966 – 1967 maar liefst 4000 
kolommen meer zijn ingevuld dan het jaar 
ervoor. 

Omdat verenigingen flink kunnen verdie-
nen aan de lotto en toto, is het logisch dat 
elke vereniging meedoet. Zo ook De Zweef. 
Meedoen betekent echter dat er mensen 
moeten zijn, die wekelijks de ingevulde 
lotto- en toto-formulieren gaan ophalen bij 
de klanten, het geld ontvangen en dat ook 
weer afdragen. Een hele organisatie. Er is 
een lotto-totocommissie die dat voor zijn 
rekening neemt. 

Een leger aan ophalers van toto- en 
lottogeld
Sinus Wennemers is een van de Zwevers 
die nauw betrokken is bij de lotto/toto. 
Hij weet nog: “Vanuit Nijverdal (waar de 
formulieren van de voetbal worden inge-
nomen door Broens, van de volleybal door 
Ekkelkamp en van de gym bij Veenman) 
bracht ik jarenlang een dikke, verzegelde 
envelop op het brommertje naar het inle-
verpunt in Almelo. Ik kreeg van elke ver-
eniging een rijksdaalder en verdiende dus 
7,50 gulden per week.” 

Gerrit Otte jr, herinnert zich: “Dat was elke 
week een vaste lijst adressen afwerken 
om het ingevulde formulier en het geld op 
te halen. Het dubbeltje van het formulier 
mocht ik zelf houden. Zo had ik zo’n dertien 
gulden zakgeld in de week en dat was heel 
veel in die tijd.” 

De gebroeders Rini en Theo Siero behoren 
ook tot het leger van ophalers van toto- en 
lottogeld. Het doet Rini denken aan de tijd 
dat hij contributie ophaalde. “Iedereen 

15 Uit: Inventaris van het 
archief van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond 
(KNVB), 1889-1996 (1997) 
Nationaal Archief.

Het gebouw van de keu-
ring. Officieel genaamd: 
Huize Salomonson. Het 
gebouw  door de KSW 
geschonken aan de be-
volking van de gemeente 
Hellendoorn. Jarenlang 
was dit gebouw in ge-
bruik als Medisch Cen-
trum. Toen de Rabobank 
een nieuw kantoor ging 
bouwen in het centrum 
van Nijverdal, is Salo-
monson afgebroken.
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beetje te zeuren en grappen te maken tegen 
die meiden en zei dan “klaar” en liep zo 
verder. Het stelde allemaal niks voor.”

Met ingang van 1 januari 1986 wordt het 
PSMO van kracht: het Preventief Sport-
medisch Onderzoek. Dit gaat de verplichte 
sportkeuring vervangen. Dat houdt in dat 
elk lid een vragenlijst invult en aan de hand 
daarvan bekijkt de dokter of je bij hem 
langs moet komen voor een vervolg-on-

derzoek. Later is de PSMO afgeschaft: de 
verkregen gegevens zijn niet nauwkeurig 
genoeg en de hele PSMO is een schijnver-
klaring dat iemand gezond genoeg is om te 
sporten. 

Reclame en sponsoring voortaan toe-
gestaan
Vanuit de amateurgedachte heeft de KNVB 
clubs jarenlang verboden reclame op tenues 
te voeren. De bond verlaat dit standpunt in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw. Trots 
presenteert de jonge hoofdklasser De Zweef 
de gevonden sponsor in de persoon van 
Petro Woertman met zijn bedrijf Sanomat 
(slagroomautomaten).

Sponsoring langs het veld is al eerder aan 
de orde. In 1973 gaat er een verzoek van de 
Vriendenkring naar de Bestuurscommissie 
voor Lichamelijke Opvoeding en Sport van 
de gemeente om langs het hoofdveld re-
clameborden te mogen plaatsen. Men gaat 
akkoord. Direct gaat het bestuur van de 
Vriendenkring onder voorzitterschap van 
Eddie Krukkert op pad om sponsors te zoe-
ken. Dat lukt goed.

Vroeger was alles anders… Meer publiciteit, uitgebreide huldiging als je 40 
jaar voetbalt en groots afscheid van een trainer en verzorger
Zaken veranderen in de loop van de jaren. Neem bv. de aandacht die de club krijgt in de 
krant. Vroeger uitgebreide stukken in de Twentsche Courant, Tubantia en Twents Volks-
blad. Nu mag je blij zijn met een paar regeltjes. Maar ook binnen de club gaan dingen an-
ders. 

Als een trainer nu na een aantal jaren vertrekt, krijgt hij hooguit een hand, een kleine at-
tentie en een bosje bloemen. Of het vertrek van een speler. Nu moet je een jaar of tien in de 
selectie hebben gespeeld voor een afscheidscadeau van enige omvang. Voor die tijd krijg 
je een afscheidswedstrijd, word je op het veld gehuldigd. Krijg je een beker met inscriptie, 
cadeaus van bestuur, je eigen elftal en de Vriendenkring. Ook al heb je maar vijf jaar in het 
eerste gespeeld.

Langkamp
Voorbeeld: trainer Langkamp, die De Zweef in 1970 kampioen maakt, krijgt bij zijn af-
scheid op 28 mei 1972 een uitgebreide huldiging in het clubhuis. Voorzitter Jan ten Hove 
spreekt lovende woorden. 
Gerrit Oude Roelink spreekt namens het eerste elftal en biedt een wandbord aan. Johannes 
Wennemers schenkt namens het tweede een envelop met inhoud en Eddie Krukkert van de 
Vriendenkring bedankt de trainer en biedt bloemen aan. Bij dit alles wordt uiteraard ook 
mevrouw Langkamp niet vergeten, die uitgebreid in de bloemen wordt gezet. En over dit 
alles staat een flink artikel in het Twents Volksblad.

Hetzelfde geldt voor Tonnie 
Kok, die “maar” zeven jaar 
in het eerste speelt. Ook 
over hem artikelen in de 
kranten. Eddie Krukkert 
biedt hem namens de ver-
eniging een herinneringsbe-
ker aan. Aanvoerder Gerrit 
Oude Roelink overhandigt 
cadeaus namens de selec-
tie. Dit alles gebeurt voor 
het begin van een neder-
laagtoernooi bij Excelsior. 
Vermeld moet nog worden 
dat De Zweef de gastheren 
verslaat met maar liefst 5-0 
(goals van Theo Siero, Jo-
han Alferink, Henny Kok, 
Peter Middelkamp en Ton-
nie Willems). 

Kolman
Willem Kolman is 40 jaar 
actief als voetballer. Het 
bestuur en oud-bestuurs-
leden formeren een elftal 
dat aantreedt tegen het 10e met Willem in hun midden. In de eerste helft speelt zoon Rick 
met pa mee en de tweede helft broer Peter. De wedstrijd eindigt in 2-2 en na een hele serie 
strafschoppen wint uiteindelijk het 10e.

Voorzitter Rikmanspoel houdt een toespraak en overhandigt een beeldje met inscriptie en 
Petro Woertman biedt een radio cassetterecorder aan. Namens de Vriendenkring laat Ger-
rit Otte zijn verhaal vergezeld gaan van bloemen. Leuk is te vermelden dat Willem bij het 
bereiken van de leeftijd van 50 jaar aan zijn elftal (de jongste speler is dan 19) vraagt of hij 
nog een jaartje mag doorgaan.

In die tijd is het bijzonder als iemand van 50 nog speelt. Voor de jubilaris is dat niet zo’n 
prestatie: “Zolang je er maar plezier in hebt kan je voetballen zolang je wilt, mits men ge-
zond blijft”, zegt hij. Kolman is ook buiten voetbal actief. Zo rijdt hij de fiets-elfstedentocht 
en neemt hij deel aan de zware Elfstedentocht in 1963, waar de toerrijders na 115 km van 
het ijs worden gehaald omdat het niet verantwoord is onder dergelijke weersomstandighe-
den de tocht uit te rijden. 

Krukkert
Afscheid van Eddie Krukkert op vrijdag 1 juni 1979 als masseur. Krijgt een wandbord 
met inscriptie. Hij blijft nog wel wat doen (bv. speaker prestatieloop). In 1981 constateert 
het bestuur overigens dat Eddie niets meer doet voor de club vanwege problemen met 
verbandartikelen. Gerrit Berends doet een cursus verzorger en wil wel stage lopen bij De 
Zweef. Dat gebeurt ook en hij is de nieuwe verzorger.

De eerste reclameborden 
langs het veld. Trots zijn 
de “regelaars’ daarvan: 
Hendrik (Pietje) Weste-
rik, Willem Jannink en 
Hennie Kok sr.
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De rolverdeling is als volgt:
Slok, een landloper     Herman Verschoor
Zwijntje, een inbreker     Johan Jannink
Van Panderen, eigenaar van De Duinroos  Anton Kolman
Aagje, zijn dochter     Inga Jannink
Jan, bediende op “De Duinroos   Willy Middelkamp
Miss Bella Blackhead     Anny Kok - Verschoor
Palm, een rijkgeworden slager    Jan Broens
Mevr. Palm      Hella Schwarte
Dolly, hun dochter     Miriam Radnicki-Huiskes
Kitty, pensiongaste     Josefine Kok - Spekreyse
Thea , pensiongaste      Nelly Ronhaar-Verschoor 
Miep, pensiongaste      Herma Tjeerdsma-Middelkamp
Regie:       Annie Huiskes- Bouwman.

Eén grote Zweeffamilie
In 1978 voert Nut en Genoegen in Ons Ge-
bouw een toneelstuk op “Voor alle leden 
van de Vriendenkring”. Wie naar de rolver-
deling kijkt, ziet direct blauwwit. Eén grote 
Zweeffamilie; is het niet van de voetbal, dan 
wel van gym of wandelen. ”Tijdens deze 
feestavond op vrijdag 19 oktober treedt 
de Nut en Genoegen op met het kolderstuk 
“FILMMANIAKKEN.” U kunt genieten van 
dit stuk met zijn pretentieloze humor én wel 
zonder Uw hoofd te hoeven breken over 
allerlei ingewikkelde intriges, terwijl de 
dolkomische situaties niet van de lucht zijn. 
Het belooft een ouderwets gezellige avond 
te worden want na afloop gaan we dansen 
op muziek van een alom bekende band.”

Nut en Genoegen.
Boven vlnr: Hella 
Schwarte, Jozefien Kok, 
Jan Broens, Herma 
Middelkamp, Antoon 
Kolman, Willie Mid-
delkamp, Herman 
Verschoor, Annie 
Bouwman, Johan Mid-
delkamp
Onder vlnr: Miriam 
Huiskes, Johan Jannink, 
Nellie Ronhaar, Annie 
Kok, Inga Jannink.

Moment uit de wedstrijd 
Nijverdal-Go Ahead 
Eagles. Ruud Geels 
probeert een schot. Paul 
Souverijn werpt zich 
voor de bal. Erg druk is 
het zo te zien niet…

Het bestuur van De 
Zweef in 1979. 
Boven vlnr: Jo Loo-
kamp, Herman Berk-
hout, Jan Rikmanspoel, 
Gerard Woesthuis, Petro 
Woertman.
Onder vlnr: Ton Boots-
veld, Ben Gengler, 
Jos van Rhee, Frans 
Hoogers, Gerard Hilbe-
rink en Jan ten Hove.

Andere Nijverdalse clubs
ALGEMEEN

Nijverdals team verliest met kleine cijfers van Go 
Ahead Eagles
In 1972 speelt een Nijverdals team tegen Go Ahead, dat 
voor het eerst aantreedt met de toevoeging “Eagles”. Het 
team komt met bijna de voltallige selectie naar de velden 
van Eversberg. Zo’n 500 mensen zien dat de Nijverdal-
lers zich knap weren. De defensie, bestaande uit Jan Aal, 
Antoon Jannink, Paul Souverijn, Dick van der Velden 
en Jan Schuiten “maakte een zeer solide indruk, maar 
daarin maakte vooral Paul Souverijn een geweldige in-
druk”, staat in het krantenverslag. “Steeds weer was hij 
het die de enorme aanvalsdrift van Koenders en Geels16 
tijdig een halt toeriep.” 

Go Ahead neemt na een half uur spelen de lei-
ding. Voor rust nog schiet Stokvis op de paal 
van het Go Ahead-doel. Keeper Hans Warnas 
kan met heel veel moeite een knal van Cor 
Waas tot corner verwerken. Na rust schroefden 
de Eagles het tempo op, “maar ook nu toonde 
Paul Souverijn zich een stopper van klasse. 
Doelman Jans Willems kreeg handen vol met 
werk, maar kweet zich goed van zijn taak.” 

In de 15e minuut na rust schiet Go Ahead de 0-2 binnen. Tien minuten later krijgt het Nij-
verdals team loon naar werken. Een lange bal van Paul Souverijn komt bij Theo Alferink, 
die zijn schot op de paal ziet belanden. Dan is het Stokvis die de bal oppakt, zijn man uit 
speelt en 1-2 maakt. Dat is ook de eindstand.

Trammelant over opstelling Nijverdals team
In april 1974 ontstaat wrevel in voetballend Nijverdal. Aanleiding is de samenstelling van 
een Nijverdals elftal dat moet spelen tegen FC Twente. Dat gebeurt op initiatief van de 
Oranjevereniging, die de wedstrijd organiseert in het kader van Koninginnedag. 

De heren Goorman (Nijverdal) en Post (SVVN) vormen de selectiecommissie, die de vol-
gende mannen in het veld wil brengen: 
Doel: Jansen (DES). Achter: Docter (Nijverdal), Geerdink (SVVN), Souverijn (De Zweef) 
en Schutte (SVVN). Midden: Eikenaar (SVVN), Poorterman (DES), Oude Roelink (De 
Zweef) en Van der Velden (SVVN). Voor: Rodijk (De Zweef) en Blikman (Nijverdal). Reser-
ves: Kogelman (De Zweef), Titsing (DES), Joël (DES), Mollink (Nijverdal) en Th. Alferink 
(De Zweef). 

Trainer Kas Woudsma is teleurgesteld en zegt dat bij de opstelling andere motieven heb-
ben gespeeld dan de wens het werkelijk sterkste elftal op te stellen. Ook DES is niet te spre-
ken. Voorzitter Ab Pekkeriet vindt het logischer dat -als men dan niet het sterkste team wil 
opstellen- men van de drie derdeklassers (DES, SVVN en De Zweef) elk drie spelers had 
moeten nemen en van Nijverdal twee. “Wij gaan ons als bestuur beraden of wij onze spe-

16 Ruud Geels is de bekend-
ste speler van Go Ahead. In 
1973 vertrekt hij naar Club 
Brugge, komt daarna uit 
voor Ajax. Daarna onder 
meer nog bij Anderlecht en 
PSV. Is vijf keer topscoorder 
in de eredivisie. En die man 
heeft Paul Souverijn in z’n 
zak!
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lers beschikbaar stellen. Als we dat doen, dan is dat alleen om het bestuur van de Oranje-
vereniging niet in de wielen te rijden.” 

Nieuwe clubhuizen
In april 1976 krijgen Eversberg en SVVN van de gemeente een fikse bijdrage voor de bouw 
van hun nieuwe kantines. De clubs zijn blij. Vooral Eversberg, dat verdreven is van het in-
dustrieterrein en tijdelijk moet voetballen op het oude terrein van Hulzense Boys. 

Voorzitter Eversberg: “Weg met supportersverenigingen en vriendenkrin-
gen”
Voorzitter Geert Timmermans van Eversberg veegt in een interview in het Twents Volks-
blad de vloer aan met verenigingen die een actieve supportersvereniging of Vriendenkring 
hebben. Die clubs leven volgens hem boven hun stand en lopen naast hun voetbalschoe-
nen. Dat hoort niet, vindt hij; “Een vereniging in een vereniging zal ik bij ons nooit tole-
reren. Die krijgen teveel macht. Er worden diners, buitenlandse reizen, trainingspakken 
weggegeven, terwijl de gemeenschap moet opdraaien voor subsidies, kredieten, dure 
regeninstallaties.”

De opmerkingen van Timmermans jagen de andere clubs hoog in de gordijnen. Niemand 
snapt de opmerkingen en vooral niet, waarom ze worden gemaakt. Welke (verborgen) 
agenda zit daar achter? Misschien is Timmermans jaloers op onze Vriendenkring die bijna 
500 leden telt, tal van activiteiten organiseert en ook nog eens vaak in de krant komt. Als je 
Willem Poorterman moet geloven, vertelt voorzitter Eddie Krukkert hem zoveel, dat hij wel 
een hele krant kan vullen over de Vriendenkring.

Woudsma naar Eagles
Het seizoen 1975-1976 betekent voor Wim Woudsma, zoon van Kas, dat hij zijn talenten 
verder kan ontplooien bij Go Ahead Eagles. Behalve voor de Deventer ploeg komt hij in het 
eerste seizoen ook uit voor het UEFA-team 16-19 jaar. Met name dit laatste is mooi, maar 
ook aanleiding in een interview toe te geven dat er van studeren bijna niets terecht komt. 
Woudsma, die ook nog voor De Zweef uit komt, treedt daar later in de voetsporen van zijn 
vader en is jeugdtrainer. Wim overlijdt in mei 2019.

Herinrichting Gagelman
In 1979 is er een herinrichting van sportpark Gagelman. De gemeente schuift met velden, 
want er is ruimte nodig voor de Hockeyclub Hellendoorn-Nijverdal. Het benutten van de 
Evenementenweide voor nieuwe ontwikkelingen is (gelukkig) daarbij niet aan de orde. Te-
gen deze weide aan komt een kantine met kleedkamers en een hockeyveld. 

DES

Een eigen clubhuis; samen met Nijverdal
Door de herindeling van Gagelman verhuist De Zweef naar de Koersendijk 
en is DES voortaan “gebonden” aan Nijverdal. Als de gemeente aankon-
digt bij DES/Nijverdal een nieuwe kleedaccommodatie te gaan bouwen, 
ontstaat het idee om daarop twee clubhuizen onder één dak te bouwen. 

In juni 1970 komt tijdens de ledenvergadering van DES de bouw van een clubhuis samen 
met Nijverdal aan de orde. Er ligt een tekening van een mooi gebouw met twee verdiepin-
gen: onder de kleedkamers en boven het clubhuis. De ledenvergadering geeft het bestuur 
volledig mandaat om de bouw te gaan regelen. Op de vraag aan voorzitter Pekkeriet of dit 

een eerste stap is op weg naar een fusie tussen beide verenigingen wenst hij geen commen-
taar te geven. Wel zegt hij dat meer samenwerking nodig is om de voetbalsport in Nijverdal 
te handhaven. 

Zowel DES/Nijverdal als De Zweef dienen de plannen bij de gemeente in voor een clubge-
bouw. Wethouder Piet Molenaar plaatst in het Twents Volksblad van 5 maart 1971 vraag-
tekens bij de plannen en met name de kosten om ze te bouwen. “Het is eigenlijk te gek om 
los te lopen dat een clubgebouw voor DES/Nijverdal bijvoorbeeld meer dan vier ton moet 
kosten”, zegt hij. De gemeente vindt dat de clubs veel te hoge kostprijzen hebben berekend. 
Men gaat de plannen eerst uitgebreid bestuderen eer een besluit wordt genomen hoeveel 
subsidie de gemeente verstrekt.

Het gaat uitsluitend om een besparing van geld. In september 1971 beslist de raad over uit-
gave van 220.000 gulden voor de bouw van deze twee clubhuizen. Dat leidt tot discussie in 
de raad, waarbij de vraag centraal staat waarom de gemeente zoveel geld aan sport uitgeeft. 

Raadslid Twilhaar zegt dat van januari tot september 1971 de raad al meer dan zes ton aan 
sportinvesteringen heeft uitgegeven. De raad vindt het inderdaad veel, maar stemt toch in 
met het geld voor DES, Nijverdal en De Zweef. Jan ten Hove zit op de tribune en slaakt een 
zucht van verlichting. Hij is blij dat de kogel door de kerk is. “Het is een lijdensweg ge-
weest”, zegt hij in de krant. 

Op 24 juni 1972 is het zover. 
’s Middags om 13.45 uur 
hijsen twee pupillen van 
beide verenigingen aan de 
Duivecatelaan de clubvlag-
gen. Daarna is er een zeer 
druk bezochte receptie. 
Ereplaatsen zijn er voor 
oprichters en erevoorzitters 
D.J. Toeters van DES en 
G.J. Praas van Nijverdal. Zij 
onthullen een plaquette die 
herinnert aan de opening. 
Getekend met “Door Een-
drachtig Samenwerking 
Noeste IJver Vergaand En 
Rotsvast Doorzettingsvermogen Aller Leden”. 

Burgemeester Crommelin grijpt de unieke samenwerking tussen de twee verenigingen 
aan om een warm pleidooi te houden voor veel meer samengaan binnen de voetbal in zijn 
gemeente. “Vijf clubs in Nijverdal, een in Hulsen en twee in Hellendoorn maakt één club 
per 1500 inwoners. Geen wonder dat het peil van het voetbal niet boven het normale uit 
komt”, zegt hij. Daarna speelt DES tegen Nijverdal. In de eerste helft is DES de sterkste en 
staat met 2-0 voor. Na rust brengt deze ploeg vijf wissels. Nijverdal kan nog een keer sco-
ren, maar daar blijft het bij. 

Een “nog eigener” clubhuis kost DES en Nijverdal geld
Rond 1980 is de gemeente van plan om op Gagelman een onderkomen te bouwen voor het 
machinepark voor onderhoud van het sportpark. Zowel Nijverdal als DES hebben de wens 

Wim Woudsma.

Feest bij het bereiken 
van het hoogste punt 
van het nieuwe clubhuis 
van DES en Nijverdal.
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bovenop dat onderkomen een clubhuis te bouwen; alleen is volstrekt onduidelijk welke 
club die wens gehonoreerd ziet. Geen van de twee wil zich laten uitkopen. Op het laatst 
kiest Nijverdal voor nieuwbouw en betaalt aan DES een fiks bedrag. Aan de acht jaar lange 
samenwerking (die prima is verlopen….) komt een einde. Nijverdal opent het nieuwe club-
huis in 1982.

Marinus de Vaal onderscheiden
Tijdens de ledenvergadering in oktober 1971 wordt secretaris Marinus de Vaal “overvallen” 
en gehuldigd omdat hij 25 jaar deze functie vervult. Namens de KNVB krijgt hij het zilve-
ren ere-insigne opgespeld. Het jubileum betekent voor Marinus niet dat hij stopt met z’n 
werk; hij gaat daar gewoon mee verder. Pas in de ledenvergadering in oktober 1978 neemt 
DES afscheid van zijn secretaris. De meer dan 100 aanwezigen huldigen hem met een 
staande ovatie en het erelidmaatschap, omdat hij vanaf 1946 tot 1978 onafgebroken secre-
taris van de club is geweest. 

DES 50 jaar
In het jaar van de opening van het clubgebouw (1972) viert DES ook het vijftig jarig be-
staan. Dat gebeurt op vrijdag 6 oktober met een receptie. M. de Vaal, D.J. Toeters en G. 
Scholten krijgen de zilveren ere-penning van de KNVB wegens 25 jaar of meer bestuurslid-
maatschap. Behalve een receptie zijn er twee feestavonden. De jeugd kan doelschieten op 
Go Ahead-keeper Nico van Zoghel (vertoond op de televisie) en een optreden van Boertjes 
van Buut’n.

Nieuw shirt en degradatie
Met ingang van het seizoen 1970-1971 krijgt DES een nieuw shirt: wit met een rood/warte 
streep, zwarte kraag, lange mouwen met zwarte manchetten. Dit tenue draagt de club drie 
seizoenen. 

Het eerste van DES degradeert in het seizoen 1971-1972 naar de derde klasse. Het tweede 
en derde worden kampioen en promoveren. 

DES betaalt, maar moet daarmee ophouden
Het is in de periode van voorzitter Arends dat deze “ontdekt” dat er bij DES wordt betaald. 
Niet door het bestuur. Leider Willem Poorterman is zo fanatiek in zijn wens DES naar het 
hoogste niveau te krijgen, dat hij met sponsoren een financiële deal heeft gesloten. Met het 
team wordt per serie van meestal drie wedstrijden een doel geformuleerd. Haalt het team 

dat doel, dan volgt betaling. Voorzitter Arends in “not amused”. Hij zorgt er persoonlijk 
voor dat het stopt.  
Volledig eens is hij het met Poorterman dat DES omhoog moet. Dat probeert hij te berei-
ken door na het vertrek (na maar liefst vijf jaar) van trainer Jan Verdriet een kanjer aan 
te trekken in de persoon van Herman Morsink, oud-spits van Heracles. Een goede greep, 
want met Morsink behaalt DES het kampioenschap in 1978-1979 en promoveert naar de 
tweede klasse. Zo krijgt het seizoen waarin erevoorzitter en oprichter Toeters en twee an-
dere ex-voorzitters, Jansen en Mulder, overlijden, toch nog wat glans. 

DES op wonderlijke wijze kampioen in 1978-1979
Het kampioenschap van DES komt op wonderbaarlijke wijze tot stand. Er zijn verschillen-
de kampioenskandidaten: naast DES zijn dat SVVN, Hulsen en Staphorst. Voor DES is het 
kandidaatschap voor de titel sowieso een verdienste, want de ploeg doet het in het begin 
van deze competitie slecht en staat zelfs onderaan. 

Trainer Herman Morsink weet het spul echter aan het draaien te krijgen en de ploeg stijgt 
naar de top van de ranglijst. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft DES een eventueel 
kampioenschap niet in eigen hand en lijkt Staphorst met de eer te gaan strijken. De op een 
na laatste wedstrijd laat deze ploeg het in de thuiswedstrijd zitten tegen nota bene DES. De 
laatste wedstrijd in de competitie tussen Drienerlo en Staphorst zal de beslissing moeten 
brengen. Bij DES is de hoop op een kampioenschap bijna weg, omdat niemand verwacht 
dat het laag geklasseerde Drienerlo potten zal kunnen breken.  

Desondanks reist een stel supporters naar Enschede om vandaar uit het “hoofdkantoor” te 
kunnen bellen over het verloop van de wedstrijd. Die is knotsgek. Staphorst lijkt verlamd 
van zenuwen en laat Drienerlo zelfs met 3-1 voorkomen. Dan keert het tij en de aanstaan-
de kampioen komt met 3-3 langszij. De DES-supporters zien het niet meer zitten en in 
het clubhuis aan de Duivecatelaan zakt de stemming. Staphorst slaagt er echter niet in de 
winnende treffer te maken. Na het laatste fluitsignaal is het dui-
delijk: DES is na 26 jaar weer eens kampioen in de derde klasse 
en keert terug in de tweede klasse.

Het hele spul verzamelt zich bij Dalzicht waar het lijkt alsof 
de bomen tot in de hemel groeien. De hele avond gratis drin-
ken voor iedereen. Wat wil je nog meer, zal menigeen hebben 
gedacht en ook heel wat niet-DES’ers fietsen de berg op voor 
gratis bier. En wat is het mooi dat je vanaf Dalzicht naar huis 
helemaal niet hoeft te trappen als je naar beneden fietst. “We 
hebben feestgevierd alsof we erg rijk waren”, zegt penning-
meester Piet Wittebol later als de balans van de kosten van alle 
activiteiten is opgemaakt. 

Een paar roodzwarte insiders hebben verschillende teams in de tweede klasse bekeken en 
zeggen dat het voor DES een makkie gaat worden. Secretaris Jan Freie waarschuwt in zijn 
jaarverslag voor al te optimistische verwachtingen. Hij denkt dat DES het zwaar zal krij-
gen. Hij krijgt gelijk: met de zelfde vaart als DES in de tweede klasse komt, vliegt het team 
er ook weer uit.

Dames
In 1972 heeft DES een damesteam. Jammer genoeg blijft dat maar twee seizoenen in tact, 
want daarna stopt het wegens gebrek aan dames. 

Foto bij het 50-jarig 
bestaan van DES in ok-
tober 1972. Het bestuur 
van DES zit achter de 
tafel. Aan het woord is 
voorzitter Ab Pekkeriet. 
In het bestuur zitten in 
dat jaar verder: Jan 
Hut, Marinus de Vaal, 
Aad Bouwman, Jan 
Freie, Klaas Braakman, 
B. Meijerink, Roel Ros, 
Rein Exoo, A. Kleinluch-
tenbelt en Ab Wassens. 
Bron: archief DES.  
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SVVN

Kampioen 1969-1970
SVVN beleeft net als De Zweef in 1970 een bijzonder jaar. De groenwitten behalen het 
kampioenschap en promoveren naar de derde klasse. Dat is sinds 1953 niet meer gebeurd. 
De platte wagen kan voorrijden als  SVVN concurrent Den Ham met 3-1 verslaat. Grote 
uitblinkers zijn Eef Ehrenhard en de gebroeders Bennie en Mannus van de Velden. De 
drukbezochte receptie is bij Buursink.

Herman Morsink naar SVVN
“Herman Morsink, het afgelopen seizoen nog spelend bij profclub Heracles, gaat mis-
schien naar SVVN.” Hij zal de junioren gaan trainen, maar ook zelf de groenwitte kleuren 
verdedigen als speler in het eerste. Op het moment dat het Twents Volksblad melding 
maakt (14 juli 1970) van de komst van Morsink, heeft die al een oefenwedstrijd meege-
speeld tegen Raalte, waarbij hij de SVVN-voorhoede in de gelegenheid stelt vier keer te 
scoren.  

SVVN kampioen van Nijverdal
SVVN is in 1970 de winnaar van het traditionele kampioenschap van Nijverdal. In de finale 
speelt het team tegen De Zweef een goede wedstrijd die onder aanvoering van Mannus van 
de Velden in de verlenging wordt gewonnen met 2-3. 

De Zweef komt op voorspong als Jan Kleine Staarman een corner voor de voeten van Aloys 
Jannink legt, die doelman Harbers kansloos laat. Even later ziet Jannink een mooie ef-
fectbal op de kruising terecht komen. De Volharding maakt gelijk na onnodig uitlopen van 
Zweef-doelman Jans Willems. In de tweede helft trapt Toone Middelkamp een strafschop 
onberispelijk binnen, waarna De Zweef de 2-1 voorsprong verdedigt. Dat leidt tot meer 
druk en kansen voor SVVN. 

Het duurt niet lang eer Bouwhuis de 2-2 aantekent. De wedstrijd wordt steeds harder, 
maar blijft spannend. In blessuretijd is het Mannus van de Velden zelf die de 2-3 binnen 
schiet. In de kantine van SVVN reikt oud-voorzitter Gerrit Otte de naar hem genoemde 
bokaal uit aan de aanvoerder van SVVN, Jan Schutte. 

De wedstrijd tegen SVVN is de afscheidswedstrijd van Antoon Middelkamp, die na 17 jaar 
eerste elftal een stapje terug doet. 

Nieuw clubhuis ondanks geruchten dat SVVN moet vertrekken van de 
Ericaweg
Eind 1966 doen de eerste geruchten de ronde dat SVVN weg moet aan de Ericaweg, om-
dat men op deze locatie een school wil bouwen. Ondanks toezeggingen van de wethouder 
sportzaken dat SVVN daar niet hoeft te verdwijnen, heeft de club het gevoel dat het ge-
meentebestuur er andere ideeën op na houdt. Aan de andere kant krijgt men toestemming 
voor de bouw van een clubhuis. 

Dat clubhuis is nodig, omdat er geen is. Althans; op het terrein staat een hokje van twee bij 
twee meter waar je snoep kunt kopen of een flesje limonade. Het ontbreken van een kan-
tine compenseert SVVN op een bijzondere manier: als de laatste wedstrijd op zaterdag is 
gespeeld en de spelers zich gewassen hebben, wordt de grootste kleedkamer omgebouwd 
tot een soort kantine. Het is ontzettend krap, maar ook erg gezellig en men drinkt niet al-
leen maar limonade.

Ondanks de geruchten over die scholenbouw, verrijst aan de Ericaweg een clubhuis en 
worden de kleedkamers behoorlijk uitgebreid. Op zaterdag 15 augustus 1970 opent bur-
gemeester Crommelin het nieuwe clubhuis. De burgemeester laat in zijn toespraak SVVN 
nog even fijntjes weten dat de gemeente en de club regelmatig de degens hebben gekruist 
“waarbij uw bestuur niet het belang van de gemeente wenste in te zien”. Gelukkig is alles 
goed gekomen vindt hij, terwijl hij weet dat de plannen voor de bouw van College Noetsele 
in een vergevorderd stadium zijn en SVVN kort daarna definitief weg moet aan de Erica-
weg...

Tijdens de receptie bij de opening komt voorzitter Pekkeriet van DES excuses maken voor 
een lopende ruzie tussen beide clubs. Daardoor is DES ook niet aanwezig geweest op de 
kampioensreceptie. Pekkeriet biedt alsnog de felicitaties aan en zegt: “Wij zijn als kleine 
kinderen begonnen te twisten, maar gelukkig als volwassen mensen geëindigd.” 

Ruimtenood wordt echt een probleem
Verenigingen krijgen extra velden, geld voor de bouw van kleedkamers en clubgebouwen. 
Het is druk in voetballend Nijverdal. Maar niet iedereen is gelukkig. Sommige verenigin-
gen hebben (te) lang moeten wachten op de noodzakelijke uitbreiding, zoals De Zweef en 
Hulzense Boys. Groot is de nood nog voor SVVN. Ondanks beloften van de gemeente dat 
de vereniging aan de Ericaweg kan blijven, ziet iedereen (behalve B en W) dat de plannen 
voor de bouw van een havo/mavo aan de Noetselerbergweg steeds concreter worden. 

Halverwege het seizoen 1971-1972 heeft SVVN van de twee nog maar één normaal veld 
over. Het inderhaast ingerichte tweede veld is één grote zandvlakte. Daarop moeten 200 
voetballers hun weg maar zien te vinden. Dat lukt dus niet. Alle jeugdwedstrijden van 
SVVN zijn al verplaatst naar Gagelman, maar dan nog is er niet genoeg plek. Aan de hori-
zon blinkt een nieuwe toekomst in Groot Lochter, maar met de aanleg van het sportpark 
daar moet nog begonnen worden. “Een nachtmerrie” kopt het Twents Volksblad over de 
situatie voor de Volharding. 

Verhuizing naar Nijverdal-zuid
In de jaren na de opening van het clubhuis wordt het dus steeds duidelijker dat de club weg 
moet aan de Ericaweg. SVVN voelt er wel wat voor om samen met S.V. De Eversberg een 
nieuwe accommodatie te bouwen. Na verloop van tijd komt de gemeente met een concreet 
plan. Daarbij gaat het om de aanleg van “sportpark zuid”, ten oosten van de Regge. De aan-
legkosten zijn geraamd op 1.350.000 gulden.

Eind 1974 begint het grondwerk. Na een tweede grondonderzoek blijkt dat er een vrij duur 
drainagesysteem nodig is omdat het daar nogal nat is. Dat feit wist iedereen in Nijverdal 
wel, behalve blijkbaar de gemeente.

Fusie met Eversberg afgeketst
Eerder spreken SVVN en S.V. De Eversberg serieus over een fusie. Driekwart van de leden 
van SVVN zijn vóór deze fusie, maar de leden van Eversberg stemmen tegen. Dat spijt 
voorzitter Geert Timmermans die in een interview een jaar later nog eens stelt dat hij voor-
stander was van een fusie, omdat dat zakelijk gezien het beste is voor beide clubs.

Opening nieuw clubhuis
Met de aanleg van de velden begint ook de bouw van het huidige clubhuis. Op 18 maart 
1977 legt erevoorzitter Boerkamp de eerste steen, waarna op zaterdag 20 augustus 1977 
het gebouw officieel open gaat. De hele dag zijn er activiteiten met als hoogtepunt een 
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wedstrijd tussen SVVN 1 en de Oud Internationals. Het geheel staat onder leiding van 
oud-scheidsrechter Lou van Ravens, die de wedstrijdbal krijgt overhandigd door een para-
chutist.

Competitie 1977-1978
De competitie 1977-1978 eindigt met een beslissingswedstrijd om het kampioenschap: 
SVVN speelt tegen Achilles uit Enschede en wint met 3-1. Daarmee is het kampioenschap 
een feit.

600e lid en lichtinstallatie
Op 13 november 1979 is er feest bij SVVN. Na lang sparen heeft de club genoeg geld bij 
elkaar om een nieuwe lichtinstallatie te kopen. Die neemt de club die dag in gebruik en dat 
gebeurt met een wedstrijd tegen amateur-hoofdklasser Rohda Raalte. De lichtinstallatie 
is mogelijk geworden door goede handelsgeest en vindingrijkheid van wijlen voorzitter 
Jansen en wijlen penningmeester Nijenhuis. Zij bedenken namelijk een formule om de btw 
terug te ontvangen. Daarvoor is wel een uitspraak nodig van het gerechtshof in Arnhem.

SVVN 50 jaar
In 1983 bestaat SVVN 50 jaar. Feest, receptie e.d. Een interview in het Twents Volksblad 
met Henk Vos; een van de vijf “Vossen” die eens met elkaar in het eerste van de Volharding 
speelden. Daarna 25 jaar bestuurslid en nog eens twintig jaar trainer en leider. Niet voor 
niets draagt hij de zilveren speld van de KNVB, net zoals Marinus de Vaal van DES. De eni-
ge twee Nijverdallers met zo’n speld. SVVN telt op dat moment meer dan 600 leden.

NIJVERDAL

Bestuur haalt vertrokken trainer terug
1970-1971 Nijverdal heeft een moeilijk seizoen. De selectie is niet al te groot en steunpila-
ren als Herman Blikman en Harry Aal zijn langdurig geblesseerd. De ploeg mist de popu-
laire trainer André Smit, die aan het einde van het seizoen 1969-1970 is vertrokken. Zelfs 
zo erg, dat het bestuur van Nijverdal Smit halverwege de competitie terug haalt. Dat werkt, 
want -zo staat in de krant- “het is toch wel frappant dat men sinds de terugkeer van Smit 
met veel meer inzet de competitiewedstrijden speelt”.

Showavond als voorbereiding op 60-jarig bestaan
In 1976 bestaat de VV Nijverdal 60 jaar. De voorbereidingen zijn in 1975 al volop begon-
nen. Er is een verloting gehouden waarvan de opbrengst aan het bestuur zal worden aan-
geboden. Om de stemming er alvast in te brengen en nog meer geld te genereren, is in ok-
tober 1975 een grote showavond met zangeres Ciska Peters, Ab Hofstee (conferencier boer 
Voorthuizen), accordeonist John Woodhouse, de gebroeders Brouwer, een showorkest en 
een zakkenroller/entertainer. Voetballend gaat het de ploeg op dat moment een stuk slech-
ter. Nijverdal acteert in de tweede klasse TVB, een klasse de vereniging onwaardig vinden 
de supporters. 

Toto-probleem leidt tot (onterecht) royeren van een erelid
Erger dan voetballen in de TVB zijn eigenlijk de problemen die zijn ontstaan over de toto. 
Die beginnen bij het WK-voetbal in 1974. Er zijn extra toto-rondes en voor lokale toto-or-
ganisaties zijn prijzen te winnen. De totocommissie van de voetbalvereniging Nijverdal 
wint de hoofdprijs: een Air Hockey-spel, waarbij je met een duwer een puck in het doel van 
je tegenstander moet schuiven. De waarde van het spel is 5000 gulden.

De toto-commissie gaat om de tafel om te bespreken wat men met de prijs gaat doen. Una-
niem is men van mening dat het spel van Nijverdal is en voor Nijverdal behouden moet 
blijven. Plaatsing in de kantine zou betekenen dat DES’ers er ook mee zouden kunnen spe-
len. Dat wil men niet, omdat DES ook niet heeft meebetaald aan het spel..

De bedoeling is dat het spel tot 16 mei 1976 (het 60-jarig jubileum) eigendom is en blijft 
van Nijverdal. DES mag er geen gebruik van maken. Daarna wil men met de buurman 
onderhandelen over gezamenlijk gebruik. Alternatief is het spel te verhuren aan de beheer-
commissie van het clubhuis en de opbrengst percentsgewijs te verdelen tussen Nijverdal en 
DES, zoals ook de kantineomzet wordt verdeeld.

Uiteindelijk besluit het bestuur van Nijverdal het spel aan de beheercommissie te verkopen 
voor 3500 gulden. Omdat het gaat om een spel dat is gewonnen door de totocommissie, 
haalt het toto-commissielid Siep Brinkman (erelid van Nijverdal) 3500 gulden uit de kas 
met de bedoeling dit te bewaren en het bestuur van de club aan te bieden als geschenk bij 
het jubileum.

Dat schiet bij het bestuur in het verkeerde keelgat. Voorzitter Van Weert van Nijverdal 
haalt zelfs de politie erbij en beschuldigt de commissie van diefstal. Er komt een ledenver-
gadering waarin het voorstel van het bestuur aan de orde komt om de drie leden van de 
toto-commissie te royeren als lid. De heren Siep Brinkman, Gerrit Boeve en Willem Preu-
ter weten niet wat ze horen. 

Boeve heeft zijn lidmaatschap van Nijverdal dan al opgezegd. De andere twee niet. De ver-
gadering komt er niet uit en er komt een tweede vergadering. Men besluit de twee overge-
bleven leden te royeren. Dan krijgt Nijverdal bericht van de TVB dat het besluit volkomen 
ongeldig is. Je kunt een erelid niet eens royeren. 

Seizoen 1975-1976 jubileumjaar en kampioenschap
Bij Nijverdal gebeurt hetzelfde als een paar jaar later bij De Zweef; het 60-jarig bestaan 
gecombineerd met het kampioenschap. Voorafgaand aan het feest en de grootscheepse re-
ceptie viert het eerste van Nijverdal het kampioenschap. Daarmee verlaat de club de gehate 
tweede klasse TVB, die veel te laag is voor een club met een omvang en historie als Nijver-
dal. 

Moeilijk seizoen in eerste klasse
Nijverdal doet het daarna niet zo best in de eerste klasse TVB. In mei 1977 is het erop of 
eronder tegen KOSC. De ploeg uit Ootmarsum moet buigen voor de Nijverdallers, die door 
een benutte strafschop van Henk Boode met 1-0 winnen en zo behouden blijven in deze 
klasse.

S.V. EVERSBERG

Nieuwe accommodatie
In oktober 1970 neemt Eversberg de nieuwe kantine in gebruik; “de grootste zelfgebouwde 
kantine van Nijverdal.” De nieuwe kleedkamers zijn dan ook bijna klaar. 

Eversberg degradeert 
In het seizoen 1970-1971 krijgt Eversberg weliswaar een eigen clubgebouw, maar doet 
sportief gezien een stapje terug door degradatie naar de eerste klasse TVB. Daar staat te-
genover dat de club (net zoals DES en De Zweef) is begonnen met damesvoetbal. 
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Gedwongen verhuizing lijkt onomkeerbaar
S.V. Eversberg dreigt de dupe te worden van de aanleg van 
Bedrijventerrein ’t Lochter. Waar de club eerst nog heerlijk 
rustig achter de Regge kan voetballen, is een bedrijventerrein 
aan het ontstaan. Als de gemeente grond kan verkopen aan 
Nemaco, dreigt Eversberg de dupe te worden. Gelukkig is Ne-

maco bereid af te zien van aanspraken op die plek en elders grond te kopen. 

Gerommel in het bestuur
Het bestuur van Eversberg zet vier man van het bestuur van de jeugdcommissie op non-ac-
tief, omdat ze volgens de voorzitter 10.000 gulden kantine-opbrengst in eigen zak hebben 
gestoken. Het gaat hard tegen hard tussen voorzitter Twilhaar van het algemeen bestuur en 
de voorzitter van de jeugdcommissie, Ravenshorst. 

De laatste zegt dat de beschuldiging niet waar is en het bestuur niets kan bewijzen. Twil-
haar gaat naar politiecommissaris Van der Landen en doet aangifte. De commissaris gaat 
zijn vingers niet branden en adviseert eerst de accountant de boeken maar eens goed te 
laten controleren. Leden willen een algemene ledenvergadering om de zaak te bespre-
ken. Dat kan niet volgens Twilhaar, omdat de inmiddels opgestapte jeugdvoorzitter Ra-
venshorst geen lid meer is van de vereniging. 

Eversberg-Israël: 0-9
Misschien wel jaloerse clubs noemen Eversberg wel “De showgroep van Twilhaar”, omdat 
er telkens stunts zijn. Zo speelt de ploeg tegen Ajax en (in 1971) tegen het nationale elftal 
van Israël. Door de oude Nijverdaller Samuel Prins van stal te halen, is men in staat de 
bezoekers in de eigen taal welkom te heten. Dat valt in de smaak, maar leidt er niet toe dat 
Eversberg mag winnen. Het wordt maar liefst 0-9 voor de Israëliërs.

Eversberg-Ajax 1-11
Op 11 februari 1971 speelt Eversberg een oefenpotje tegen Ajax. De Amsterdammers win-
nen met 11-1. Cruijff en Keizer spelen in de achterhoede, terwijl Vasovic en Neeskens de 
voorhoede vormen. In het team van Eversberg speelt onder meer Harry Veldhuis, die heel 
veel later op 72-jarige leeftijd stopt als -op dat moment- oudst nog actieve voetballer van 
De Zweef.

Het seizoen 1970-1971 loopt slecht af voor Eversberg. De ploeg degradeert. Het team (zoals 
dat ook tegen Ajax speelt) bestaat op dat moment uit: Jan Zonnebeld, Geert Spikkert, Gert 
Lammertink, Wim Voort, Harry Veldhuis, Gerard Zonnebeld, Gert Hendriks, Bertus Meu-
leman, Jan Nieland, Marinus Otten en Joop Bannink. 

Ruimtenood S.V. Eversberg
Rondom het terrein en clubhuis van Eversberg verschijnt steeds meer industrie. De club 
wordt aan alle kanten bedreigd en verdenkt burgemeester en wethouders ervan doelbewust 
te streven naar het verdwijnen van de voetbal naar een andere plek in de gemeente. Er zijn  
verschillende gesprekken tussen club- en gemeentebestuur, maar een oplossing lijkt ver 
weg. 

In de krant verschijnen artikelen dat Eversberg met ingang van 15 november 1973 van het 
industrieterrein af moet. Er komt een nieuwe weg en die loopt deels over het speelveld. 
Daarvan blijft overigens nog ruim 100 meter over en kan dus nog in gebruik blijven. Het 
tekent echter wel hoe hoog de nood is.

Voorzitter Henk Twilhaar haalt uit het archief van zijn vereniging een brief van de ge-
meente waarin men toestemming verleent voor de bouw van een clubhuis aan de Tweede 
Kampsweg. Die grond heeft weliswaar de bestemming industrieterrein, maar men geeft 
toestemming. Sterker nog: in de brief staat dat het gebouw binnen 20 jaar moet zijn ge-
bouwd.

In de raad stellen CHU en AR vragen over de plannen om ten zuiden van Groot Lochter 
een sportcomplex aan te leggen. Daar moet SVVN een plek krijgen en is wellicht ook ruim-
te voor Eversberg. De antwoorden blijven vaag. 

De Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport maakt in januari 1974 bekend dat 
de gemeente inderdaad ten zuiden van Groot Lochter een nieuw sportpark aanlegt. S.V. 
Eversberg moet van het industrieterrein verdwijnen en de gemeente moet bijdragen in de 
verplaatsingskosten. 

Voorzitter Twilhaar is faliekant tegen verhuizen naar Groot Lochter. Hij wil blijven in de 
omgeving waar de club nu zit. “We heten niet voor niets Eversberg ofwel de Bultboys”, 
zegt hij. Om te vervolgen dat de raad wel gek zal zijn het plan goed te keuren, omdat de 
ondergrond heel slecht en drassig is. Tactiek van Twilhaar om een (verplichte) verhuizing 
te voorkomen. 

De grond is inderdaad slecht en drassig, maar een  goede drainage maakt het mogelijk dat 
er gevoetbald kan worden. In december 1974 kiest Eversberg eieren voor z’n geld en be-
sluit te verhuizen naar het nieuwe sportpark. Het eigen veld op het Industrieterrein blijft 
men voorlopig gebruiken voor vriendschappelijke wedstrijden. De verhuizing leidt zelfs tot 
gesprekken met SVVN over een fusie. Het voorstel om samen te gaan komt aan de orde in 
een ledenvergadering. Daar zijn echter te weinig voorstanders. Eversberg en SVVN bouwen 
nu samen één kantine. 

Trammelant in bestuur Eversberg
Het jaar 1974 is bestuurlijk een rampjaar. In de zomer ontploft de boel. De TVB grijpt in 
en het gehele bestuur wordt geschorst (voorzitter Twilhaar voor drie jaren) of voorwaar-
delijk geschorst. Feit is dat er een heel nieuw bestuur komt en dat de TVB voorlopig “toe-
ziend voogd” is. De reden voor de schorsing is dat de club een niet-gerechtigde speler heeft 
opgesteld in het tweede elftal tegen Enter. Maar dat niet alleen. Volgens de TVB is met 
Eversberg niet te werken. Herhaaldelijk is aan de bond onjuiste informatie verschaft. “Het 
bestuur trok zich nergens wat van aan en nu is de maat vol”, zo verklaart de bond. 

HULZENSE BOYS

Ruimtegebrek in Hulsen
Terwijl op alle sportparken wordt getimmerd, geboord en gezaagd, is het doodstil in Hul-
sen en dat steekt. Hulzense Boys zit wat accommodatie betreft nog steeds op het oude ni-
veau. Dat betekent dat alle teams op hetzelfde, ene, veld moeten spelen. Dat de club wel de 
beschikking heeft gekregen over twee nieuwe kleedkamers, doet niets af aan het feit dat ze 
zich achtergesteld voelt bij de andere verenigingen in Nijverdal.

Dat gaat veranderen als burgemeester en wethouders in juli 1971 de raad vragen een 
bedrag beschikbaar te stellen van 52.000 gulden voor de aanleg van twee nieuwe voet-
balvelden voor Hulzense Boys. In de raad ontstaat discussie. Men vindt het veel te duur. 
Raadslid Hueting van de VVD heeft uitgerekend dat het ploegen van de velden maar liefst 



86 87

52 gulden per uur kost. Bovendien, zo vraagt de raad zich af: waar is de zelfwerkzaamheid. 
Wethouder Broens  zegt dat de gemeenschap zelf zal zorgen voor de koemest na het zaaien 
van het gras. 

Hulzense Boys 25 jaar; een bijzonder jubileum
In september 1971 bestaat Hulzense Boys 25 jaar. Een heugelijk feit dat men pas een jaar 
later viert. De reden daarvan is dat de Boys midden in een “verbouwing” zitten. Na meer 
dan vijf jaar debatteren met de gemeente is dit jaar eindelijk begonnen met de aanleg van 
drie velden en kleedkamers. De opening daarvan is in december 1972 en het bestuur be-
sluit dan ook het jubileum te vieren. Dat is een mooi feest. 

Van de oprichters (Beltman, Veldink, Kampman, Ligtenberg en Poffers), zijn Beltman 
(penningmeester) en Veldink (voorzitter) nog steeds actief. Bij het 25-jarig bestaan heeft 
de club 250 leden. Er kan een vierde seniorenteam komen, maar daarvoor is geen ruim-
te. Het ene veld dat Hulzense Boys heeft, is meer dan vol gepland. Het komt voor dat na 
afloop van de wedstrijd van het eerste er ’s avonds om zes uur nog een juniorenwedstrijd 
gespeeld moet worden…. 
Nieuw clubhuis geopend
In augustus 1974 opent Hulzense Boys met veel vlagvertoon het nieuwe clubhuis. Hellen-
doorns Harmonie blaast een vrolijke noot en het eerste elftal treedt in het strijdperk aan 
tegen de Twentse veteranen. De jonge mannen krijgen met 2-4 klop van de oudere Twente-
naren. Het damesteam speelt met 1-1 gelijk tegen Holten.

Hulzen geen kampioen door zenuwen
In mei 1975 zijn zoals gebruikelijk in deze maand, de beslissingen in de voetbalcompetitie. 
Hulzense Boys speelt thuis tegen SC Lutten. Die ploeg staat laag en de verwachting is dat 
de Boys eroverheen zullen lopen. Zo houden ze immers de kans op het kampioenschap in 
eigen hand. Sterker nog; als concurrent De Krim een misstap maakt, kan de ploeg zelfs 
kampioen worden. Heel Hulsen loopt uit en ziet een van zenuwen barstende ploeg die ner-
gens overheen loopt, maar klop krijgt. Nog nooit tevoren is er zo gemopperd op de ploeg 
als die zaterdag. De Krim wint en gaat naar de derde klasse.

Hulzense Boys kampioen in jubileumjaar 1976
Hulzen heeft in het seizoen 1975-1976 een heel sterk team en dat bewijst het kampioen-
schap in de vierde klasse. Voor het eerst in het 30-jarig bestaan bereikt de club de derde 
klasse KNVB en dat is een mooi jubileumgeschenk. Behalve het kampioenschap in de vier-
de klasse wint de club ook de Hellendoornbokaal. Dat gebeurt in een toernooi, dat volgens 
het zeer weinige publiek niets meer met fanatiek voetbal te maken heeft. De teams komen 
met derderangs elftallen aan die nauwelijks enige inzet tonen. 

In het seizoen daarna vindt in de competitie voor het eerst het treffen plaats tussen DES en 
Hulzense Boys, dat verrassend goed presteert in de derde klasse en in het begin zelfs mee-
doet om het kampioenschap. In een lokale derby spelen andere sentimenten en DES (dat 
laag geklasseerd staat) wint met 1-0 dankzij een onhoudbare poeier van Harry Poorterman. 
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Een decennium van groei en bloei; van veel nieuwe activiteiten en 
een aantal heel belangrijke gebeurtenissen

De periode 1970-1979 is heel belangrijk in de geschiedenis van De 
Zweef. Door allerlei oorzaken is er een grote omslag en gebeurt er 
van alles:

• Verhuizing van de Duivecatelaan naar de Koersendijk en een 
eigen clubhuis

• Uitbreiding van het clubhuis
• Afscheid van erevoorzitter Jan ten Hove
• De oprichting van damesvoetbal
• Hoogtepunten in het zaalvoetbal
• De prestatielopen
• Veel activiteiten voor de jeugd, zoals pinksterkampen
• De komst van Kas Woudsma
• De Zweef betaalt (niet)

Daarover gaat dit extra hoofdstuk. 
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Dankzij de alertheid van Jan ten Hove is 
de kogel door de kerk en kan De Zweef een 
plan laten maken voor de bouw van een 
clubaccommodatie. Dat gaat niet zonder 
slag of stoot. Er is geen geld en het moet so-
ber. Uiteindelijk keuren de leden een plan 
goed dat bijna 250.000 gulden kost. Een 
ton komt van de gemeente voor de bouw 
van kleedkamers. De rest moet de club zelf 
op tafel leggen. 

Andere werkelijkheid bij DES
Natuurlijk zijn wij trots op de alertheid van 
Jan ten Hove. De werkelijkheid is volgens 
DES anders dan die van De Zweef waar 
het gaat om de verhuizing. Althans, het is 
anders verwoord: “In eerste instantie zou 
DES alleen en Nijverdal samen met De 
Zweef, maar de gesprekken met De Zweef 
liepen al snel op niets uit en de achterban 
van Nijverdal wilde ook helemaal niet met 
De Zweef samen. Uiteindelijk zijn ze in ge-
sprek met DES gegaan”, meldt DES in de 
digitale historie op de website.

Gemeente trekt belofte in om mee te 
betalen, maar dat valt mee
Het gaat bijna mis als van de gemeente on-
verwacht het bericht komt dat het geld er 
niet is om mee te betalen aan kleedkamers 
en een kantine. 

Dat heeft niets te maken met de gemeente-
kas, maar met de kans op bezuinigingen bij 
het Rijk. In een inderhaast bijeen geroepen 
vergadering kan burgemeester Crommelin 
echter meedelen dat het op het nippertje 
toch is gelukt. In augustus 1971 begint de 
wijziging van het bestemmingsplan die de 
bouw mogelijk moet maken van een “kleed-
gebouw met kantine”.  

Een handige zet van Jan ten Hove: verhuizing naar de 
Koersendijk en een eigen clubgebouw (1972)

De Zweef heeft niet altijd aan de Koersendijk gezeten. Gagelman is veel klei-
ner geweest dan nu en de blauwwitten hebben velden samen met DES en Nij-
verdal aan de Duivecatelaan. Het is aan een wakkere en handige zet van voor-
zitter Jan ten Hove te danken dat we op ons mooie plekje bij de rotonde zitten. 
Het is Jans’ grootste prestatie als voorzitter van De Zweef.

Daarna begint het werk. Aannemer Hege-
man zet het casco en De Zweef bouwt het 
zelf af. Vloeren, tegels, loodgieterswerk, 
schilderen. Alles doen we zelf. Op zater-
dagen is het soms nog drukker dan op 
zondagen. Er zijn zelfs leden van SVVN die 
komen helpen…. 

VOORDAT HET ZOVER IS, MOET ER 
EERST EEN LANGE WEG WORDEN 
GEGAAN. EEN WEG VAN TEKENEN, 
ONTWERPEN, REKENEN, VERGUN-
NINGEN. DIE LANGE WEG GAAT TE-
RUG TOT 1970

Tot stand koming van de bouw: het 
bestuur gaat zelf tekenen…..
Op 17 augustus 1971 publiceert de gemeente 
Hellendoorn een advertentie waarin staat 
dat burgemeester en wethouders willen 
meewerken aan de bouw van een kantine 
en kleedkamers voor De Zweef. En dus op 
het nieuwe deel van de sportvelden aan de 
Koersendijk. Door De Zweef gaat een zucht 
van opluchting: nu kan het beginnen.
 
Een eigen clubgebouw met kantine en 
kleedkamers. Dat is de wens die centraal 
staat bij het 50-jarig bestaan in 1970. Het 
lijkt simpel, maar dat is het niet en zal het 
ook niet worden. In het begin gaat het nog 
makkelijk. Het bestuur neemt contact op 
met de gemeente en die wil meewerken. 
Betrokken zijn onder meer wethouder Mo-
lenaar, later wethouder Broens, de heren 
Bearda1 (directeur van Gemeentewerken) 
en Van Vucht (ambtenaar sportzaken), later 
Jaap Runneman (ambtenaar sportzaken).

Het bestuur begint zelf met tekenen en 
heeft zich een beetje georiënteerd door naar 
de kantines te kijken van Enter en Haarle-
se Boys. Eerst komt een tekening op tafel 
gemaakt door Wim van ’t Hoff en later een 
van Gerard Hilberink: “Elk bestuurslid kon 
een tekening indienen. De basismaten van 
het gebouw waren 3, 6 en 12 meter.” 

In de bestuursvergadering van 8 november 
1970 (gehouden in het theorielokaal van 
rijschool Mulder aan de Potgieterstraat) 

komen de eerste resultaten op tafel. Secre-
taris Gerard Klink, die meestal wel een paar 
grappen in zijn verslag opneemt, maakt nu 
uitgebreid melding van de discussies. 

Een miss en een saunabad
“De heer W. v.’t. Hoff geeft een toelichting 
op zijn zelf ontworpen schets. Deze bevat 
6 kleedkamers, 3 scheidsrechtershokjes, 
EHBO-kamer, geluidscabine, hierin geze-
ten een of andere miss, materiaalafdeling. 
En als blikvanger, de kantine. Onder de 
kantine heeft hij een kelder gepland. Hier-
in ziet het mettertijd de mogelijkheid om 
jeugdavonden te organiseren. Ook zou men 
de kelder kunnen voorzien van een sauna-
bad.” 

Een tekening op ware grootte
“Dat onze vereniging nog meer architec-
ten in de gelederen heeft”, zo meldt Klink, 
“bewijst hierna de heer Hilberink. Een 
door hem in de nachtelijke uren gemaakte 
schets, die bijna met de werkelijke grootte 
overeenkomt, verwekt de grootste belang-
stelling van de vergadering. De tekenaar 
licht zijn kunststuk toe. Hij heeft 8 kleedka-
mers gepland, 2 grote en 6 kleine, 8 dou-
checellen, 4 kleedkamers voor scheidsrech-
ters inclusief douche en toilet, een grote hal 
plus ruimte voor damestoiletten. Verder 
een verband- en EHBO-kamer en als laat-
ste punt de kantine zelf.”

De aanwezigen vinden dat Hilberink de 
kantine aan de verkeerde kant heeft ge-
tekend, maar die heeft aan de toekomst 
gedacht. Hij voorziet dat er een tribune 
gebouwd gaat worden. Een groot deel van 
het bestuur is het niet met hem eens. Uit-
eindelijk wordt het wel zijn plan. Gerard 
Hilberink vele jaren later: “Ik ben er best 
trots op dat mijn plan het heeft gehaald. Ik 
had het gemaakt op het formaat van een 
bureaulegger, ongeveer A2.”  

Pittige juffrouw en dolle mina’s2

“Hierna neemt de penningmeester Wim 
van ’t Hoff het woord: volgens hem moe-
ten er minstens drie kleedkamers + dou-
checellen komen. EHBO-, materiaal- en 

De jaren ’70 staan in het teken van grote 
veranderingen. Veranderingen wat be-
treft huisvesting en veranderingen binnen 
sportpark Gagelman. In 1967 nog hebben 
De Zweef, DES en Nijverdal een plan klaar 
voor een gezamenlijk clubgebouw. Er is 
zelfs al een tekening. Het plan gaat niet 
door, want de gemeente deelt mee dat het 
sportpark wordt uitgebreid. 

Gagelman groeit; er mogen twee 
clubhuizen komen voor drie clubs
Als het zover is, blijkt dat de gemeente heeft 
bedacht dat Gagelman groeit tot aan de 
Koersendijk. 
Op het nieuwe park kunnen voor de voetbal 
maximaal twee clubhuizen komen. Verder 
bepaalt men dat er maar één club naar de 
Koersendijk gaat en twee clubs moeten 
achterblijven aan de Duivecatelaan. Daarbij 
heeft men op voorhand al bedacht dat DES 
mag verhuizen. 

Dat schiet de zondagverenigingen in het 
verkeerde keelgat. Wie maakt dat uit? Heb-
ben de clubs zelf ook nog wat te zeggen? Na 
tal van vergaderingen is men er nog niet uit. 
De Sportfederatie komt bemiddelen en daar 
gaat het mis voor DES. Voorzitter Ab Pek-
keriet van deze club merkt op dat hij best 
wel met een zondagclub wil bouwen. 

“Dat is dan geregeld, heren”
Op dat moment beginnen bij Zweefvoorzit-
ter Jan ten Hove de alarmbellen te rinkelen. 
Snel en alert reageert hij: “Dat is dan gere-
geld heren. Nijverdal en DES samen en De 
Zweef alleen.” “Maar wij dan wel samen 
naar het nieuwe gedeelte”, probeert Pekke-
riet nog tevergeefs. Dat kan dus niet, want 
er mag immers maar één club verhuizen.

1 Gjalt Beärda is een kleur-
rijk man, die bij de gemeente 
Hellendoorn werkt tot zijn 
pensioen. Dick van Baaren 
(journalist van Tubantia) 
heeft in het begin van de 
jaren zeventig van de vorige 
eeuw een afspraak met 
hem voor een interview. 
Als hij op de kamer van de 
directeur komt, ziet hij hem 
niet achter zijn bureau. Wel 
hoort hij een zacht gesnurk. 
Als hij goed kijkt, ziet hij dat 
Beärda onder zijn bureau 
ligt te slapen….. De directeur 
Gemeentewerken heeft ove-
rigens lang van zijn pensi-
oen kunnen genieten, want 
hij overlijdt op 97-jarige 
leeftijd in 2009.

Gerard Klink.
Jan ten Hove.

2 Dolle Mina was een femi-
nistische groep en beweging, 
die in de jaren 70 actie 
voerde voor gelijkberechti-
ging tussen man en vrouw. 
De bijnaam van Wilhelmina 
Drucker – een socialisti-
sche feministe uit de eerste 
feministische golf rond 1930 
– was “IJzeren Mina.” Dat 
werd nu dus “dolle mina”. 
Bron: Wikipedia.
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Hypotheek en heel veel zelfwerk-
zaamheid
Maar voor de bouw kan beginnen, moet er 
verschrikkelijk veel geregeld worden. Aller-
eerst de financiering: er moet geld op tafel 
komen. Veel geld. De gemeente betaalt de 
kleedkamers, maar tot een maximumbe-
drag van 100.000 gulden bij de Coöperatie-
ve Raiffeisenbank. 

De Zweef moet een hypotheek afsluiten 
van 60.000 gulden, krijgt geld van de Ka-
tholieke Sportfederatie (25.000 gulden) en 
krijgt na heel veel zeuren en schrijven 8000 
gulden van de provincie. De gemeente be-
taalt een groot deel van de kosten voor het 
maken van de plannen door de architect 
(5000 gulden). Bij de KNVB leent De Zweef 
10.000 gulden. Verder brengt de club geld 
in door heel veel zelfwerkzaamheid (ruim 
50.000 gulden). In het bestek van de bouw 
komt te staan dat de aannemer te allen tijde 
vrijwilligers moet toestaan op de bouw en 
dat hij ze zoveel mogelijk ten dienste moet 
staan.

Voor de toestemming van de KNVB voor de 
kleedaccommodatie en de bijdrage van de 
Sportfederatie zijn lange brieven nodig met 
uitleg van de plannen, tekeningen enz. En 
elke instantie heeft opmerkingen. De KNVB 
vindt drie kleedkamers voor scheidsrech-
ters genoeg en stelt voor de EHBO-ruimte 
1 meter langer te maken, zodat er een mas-
sagetafel in past. De Sportfederatie zegt dat 
er een bergruimte moet komen voor leeg 
fust. 

Hans Klink tikt in naam van zijn broer zijn 
vingers blauw aan brieven aan al die in-
stanties. Voor de aanvragen van subsidie, 
garantstelling door de gemeenteraad voor 
de hypotheek, de bouwvergunning, aanvul-
lende vragen over subsidies, een loterijver-
gunning, vergunning voor het rijden met 
een geluidswagen, ongedaan maken van het 
besluit van de provincie dat geen bijdrage 
aan De Zweef wordt gegeven en tenslotte 
de horecavergunning (op naam van Willem 
van der Strate, later Johan Kok en Antoon 
Evers).

Hoe betalen we het nieuwe gebouw: 
extra ledenvergadering op 2 januari 
1971
Op zondag 2 januari is er een tussentijdse 
ledenvergadering in gebouw Dialoog. De 
opkomst is niet erg groot. Het bestuur deelt 
mee dat er nog financiële acties zijn die het 
nodige geld moeten gaan opbrengen. 

Penningmeester Wim van ‘t Hoff deelt 
mede, dat de bouw plus inventaris onge-
veer f 235.000,- zal gaan kosten. Uit eigen 
middelen hoopt men f 24.000,- bijeen te 
brengen. Een deel van dat bedrag moet ko-
men uit een grote verloting. Vooraf gegaan 
door een geluidswagen van de Overijsselse 
Ziekenomroep (OZO) probeert De Zweef de 
loten aan de man te brengen. Uiteindelijk 
levert de loterij iets meer dan f 10.000,- op.  

Tekeningen in de GOAL
Heet van de naald (januari 1971) schrijft 
de secretaris in de GOAL: “In dit clubblad 
hebben we tekeningen geplaatst van het 
aangezicht van ons gebouw vanaf het 
hoofdterrein en vanaf het parkeerterrein. 
Het hele gebouw met kleedkamers heeft 
een lengte van 42 meter en een breedte 
van 12 meter. De lengte en breedte van ons 
clubhuis bedraagt respectievelijk 18 meter, 
bij 12,5 meter.

Burgemeester speelt vreemd spel
Midden in de voorbereidingen gooit de 
burgemeester roet in het eten. In het vroege 
voorjaar 1971 deelt hij namelijk onverwacht 
mee dat de gemeente geen geld heeft voor 
de bouw van kleedkamers. Geen geld bij de 
gemeente Hellendoorn die bekend staat als 
“rijk”? Maar ook “knieperig”. In een artikel 
in het Twents Volksblad zegt burgemeester 
Crommelin dat de bouw nog niet zeker is. 
Hij is namelijk niet optimistisch over het 
geld dat de gemeente zal gaan krijgen van 
de nieuwe regering Biesheuvel. Hij wil dui-
delijk maken dat de uiteindelijke beslissing 
niet meer in handen is van de gemeente, 
maar in die van de minister van Financiën. 

Waarom Crommelin dit verhaal in de pers 
laat opnemen, is onduidelijk. Misschien een 

truc om het gemeentebestuur in een posi-
tief daglicht te plaatsen? “U kunt begrijpen 
dat alle verenigingen in zak en as zaten. 
Wij hebben toen op een spoedvergadering 
aangedrongen bij het gemeentebestuur, 
om ons de nare ontwikkelingen uit de doe-
ken te doen. Deze vergadering vond plaats 
op vrijdag 14 mei in het gemeentehuis. De 
Zweef was als eerste aan de beurt, daar-
na DES en Nijverdal. Hier werd dan toch 
het verlossende woord gesproken door de 
toenmalige burgemeester Crommelin”, 
schrijft Gerard Klink later in zijn herinne-
ringen over het project. 

Tijdens de bespreking op 14 mei 1971 zegt 
Crommelin dat deze eigenlijk niet meer 
nodig is, omdat een nieuwe situatie is 
ontstaan en de gemeente enige financiële 
speelruimte heeft gekregen. Op de vraag 
van Gerard Klink antwoordt hij dat de 
bouw kan beginnen. Hij hoopt dat de kleed-
kamers op tijd (september) klaar kunnen 
zijn, want dan begint de nieuwe competitie. 
De speelvelden zijn sowieso klaar.

In september klaar???
Alle aanwezigen twijfelen of het zal lukken 
de boel voor september te openen. De va-
kanties staan voor de deur en er zijn stakin-
gen in de bouw op komst. Jan ten Hove zegt 
dat hij heeft gehoord dat er in het college 
een stroming is die vindt dat de kleedka-
mers voor DES/Nijverdal dit jaar en De 
Zweef volgend jaar gebouwd gaan worden. 
De burgemeester ontkent dat. 

Bouwstenen te koop
In juni 1971 houdt De Zweef opnieuw een 
ledenvergadering in Vormingscentrum Dia-
loog. Belangrijkste onderwerp is de bouw 
van het clubhuis. Voorzitter Jan ten Hove 
kondigt aan dat de vereniging verschillende 
leningen zal afsluiten. Van de leden ver-
wacht het bestuur dat ze heel veel zelfwerk-
zaamheid inbrengen en ook nog eens per 
perspoon een boekje met 65 lootjes van één 
gulden als “bouwstenen” gaat verkopen. 

Niet alleen De Zweef verkoopt lootjes voor 
een nieuw clubgebouw. Men heeft gedegen 

geluidskamers zijn noodzakelijk. Hij wijst 
nogmaals op de plaatsing van een pittige 
juffrouw hierin. Verder moet er ruimte zijn 
voor een hal en een bestuurskamer. Spre-
ker houdt vooral rekening met dolle mi-
na’s. Kindercrèches beveelt hij warm aan. 
Er moet ruimte zijn voor de verkoop van 
warme worst, pinda’s, ijs etc. etc..” 

De vergadering wil graag zo snel mogelijk 
aan het werk en van de gemeente duide-
lijkheid dat die definitief gaat meewerken 
(“de ambtelijke molens moeten sneller 
draaien”). Een definitieve tekening zal ge-
maakt gaan worden door het toen bekende 
Nijverdalse architectenbureau De Bel en 
Meulenbelt.

Hans Klink 
Het dagelijks bestuur van De Zweef doet 
het meeste voorbereidende werk. Voorzitter 
Jan ten Hove, secretaris Gerard Klink en 
penningmeester Wim van ’t Hoff zijn de 
grote mannen die vele, vele uren besteden 
aan deze voor hen ook onbekende klus. Zij 
krijgen hulp van de broer van Gerard, Hans 
Klink. Geen bestuurslid, maar “de secre-
taris van de burgemeester van Delden”. 
Hij weet hoe je correspondeert met een ge-
meente en met de provincie. Hij is de man 
die namens De Zweef de externe contacten 
legt en onderhoudt met de overheidsinstan-
ties.

“Toen mijn zwager Gerard Klink overleed, 
belde mijn zuster op en zei dat ze op zolder 
een doos met spullen van De Zweef had ge-
vonden. Wat ze ermee moest. “Geef maar 
hier”, zei ik en zo kwam ik in het bezit van 
de plannen en correspondentie van ons 
nieuwe clubhuis met kleedkamers aan de 
Koersendijk.” Gerrit Verschoor opent map-
pen met tekeningen. 
Proefballonnetjes van het Nijverdalse ar-
chitectenbureau De Bel en Meulenbelt. Een 
clubgebouw in twee lagen. Dat wordt het 
niet. Uiteindelijk komt er een plan met zes 
kleedkamers, een entree met garderobe, be-
stuurskamer en uiteraard een kantine. Het 
plan is in grote lijnen al eerder door Gerard 
Hilberink bedacht.

Burgemeester Cromme-
lin.

Hans Klink.
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de hoek kijken. De gemeente heeft bv. geen 
rekening gehouden met verharding rond 
het hoofdveld. Die zal er ook niet komen. 
De gemeente zal kijken of men kaartver-
koophuisjes kan aanschaffen, “maar reken 
er niet op dat daar verwarming in komt”, 
zegt men. Verlichting voor het trainingsveld 
komt pas in 1972, want het Gemeentelijk 
Energiebedrijf heeft het te druk. Ook de 
verharding van het parkeerterrein komt pas 
in 1972.

Het casco van de nieuwbouw komt voor 
rekening van Aannemersbedrijf Hegeman. 
Met een totaalbedrag van f 176.700,- is dit 
de laagste inschrijver. Het glas- en verfwerk 
verzorgt G. Molenaar. Berends zorgt voor 
het sanitair, IJzerhandel Ten Hove voor 
banken en tassenrekken, Gooiker-De Graaf 
voor de verwarming en Gerard Klink voor 
het elektra.

De Gebroeders Harmeling leveren het com-
plete interieur van het nieuwe gebouw. Dat 
kost De Zweef iets meer dan 23.000 gulden. 
Dat lijkt veel, maar dan is het echt com-
pleet. Met bar, tafels, stoelen, keukenin-
ventaris, glazen, kop en schotels, lepeltjes, 
lichtarmaturen, gordijnen, vloerbedekking, 
bekerkasten en de hele inrichting van de 
bestuurskamer.

Voor de hypotheek van 60.000 gulden is 
het nodig dat alle bestuursleden een ver-
klaring ondertekenen, dat de club zal terug 
betalen. Als De Zweef het clubhuis verkoopt 
zonder toestemming van de gemeente of 
zonder toestemming een (andere) geldle-
ning aangaat, is elk bestuurslid aansprake-
lijk voor maximaal 2500 gulden per per-
soon. “Die mensen hebben bibberend hun 
handtekening gezet onder die verklaring”,  
zegt Gerrit Verschoor, “In die tijd was 2500 
gulden wel twee of drie maandsalarissen.” 

De durfals die zich uit liefde voor de club 
hoofdelijk aansprakelijk stellen, zijn: 
voorzitter Jan ten Hove, secretaris Gerard 
Klink, penningmeester Wim van ’t Hoff en 
de leden Joop Heetkamp, Joop Kogelman, 
Jan Rikmanspoel, Gerrit Velnaar, Lodewijk 

Harmeling, Gerard Hilberink, Jo Lookamp, 
Henk Schrooten, Rini Siero en Joannes 
Souverijn. 

Herinneringen van Gerard Klink 
Oud-secretaris Gerard Klink schrijft in de 
jubileumgids 1985 zijn herinneringen op 
aan de bouw van het clubhuis: “De menin-
gen in het toenmalige dagelijks bestuur, 
te weten Jan ten Hove, Wim van ‘t Hoff 
en ondergetekende lagen zover uit elkaar 
dat wij er op dat moment geen gat meer in 
zagen, ondanks alle problemen die er zich 
voordien al hadden afgespeeld en steeds 
overwonnen waren, ten spijt. Maar zoals 
u weet zijn de verschillen opgelost en het 
bouwen ging door.

Dit was voor ons het signaal om te starten 
met alle voorbereidingen; het maken van 
een plan voor een te bouwen clubgebouw. 
In de  jaarvergadering op 19-7-1970 (mijn 
eigen verjaardag) zijn wij met  een plan 
op tafel gekomen, dat -naar later zou blij-
ken- financieel onverantwoord was. Toch 
konden wij hierop doorborduren om met 
een plan te komen waarvan wij verzekerd 
waren van een verantwoord beleid. 

Op 25 maart 1971 werd er ‘s avonds bij mij 
thuis opdracht gegeven aan de heer Ellen-
broek van het architectenbureau De Bel en 
Meulenbelt om het plan bestekklaar te ma-
ken. Toch kwam er voor de zoveelste keer 
een kink in de kabel. 

Er bereikte ons een bericht dat het gemeen-
tebestuur afzag van alle gemaakte plan-
nen; de financiering voor het totale project 
kon men niet rond krijgen.”

Herinneringen Jan ten Hove
Oud-voorzitter Jan ten Hove schrijft ook 
bij het 65-jarig bestaan zijn herinneringen 
op: “Door alle bestuursleden is in deze tijd 
bergen werk verzet en in ‘t bijzonder door 
de bouwcommissie De “nacht van Schmel-
zer3” is nog steeds bij ons bekend, doch met 
dit grote verschil; ‘t kabinet viel uiteen......  
Onze commissie zat ’s morgens weer aan 
de Van Limburg Stirumstraat bij Suze ach-

ter de koffie en vergaderde verder in het 
belang van De Zweef. 

Eén naam mag ik echter niet vergeten te 
noemen, zonder ook maar iemand iets te-
kort te doen de heer Hans Klink. Hij was 
geen bestuurslid, doch was hij bij de eerste 
toenadering bereid om ‘t administratieve 
gedeelte te verzorgen. Het aantal notulen, 
brieven en formulieren naar gemeente, 
Gedeputeerde Staten, Den Haag, naar ‘t 
ministerie en naar Zeist (KNVB) welke 
Hans heeft opgesteld en verzonden, zijn 
niet te tellen.

Vooral door zijn inzicht en kennis kwam 
er schot in het geheel. Een leuke herinne-
ring is nog dat één van onze wethouders 
van sportzaken zich op een gegeven mo-
ment tijdens voorbesprekingen versprak; 

concurrentie 
van de leden 
van DES en 
Nijverdal die 
voor hun club-
huis 8000 lo-
tjes van 2,50 
gulden gaan 
verkopen. Dit 
gezamenlijke 
clubgebouw 
aan de Duive-
catelaan gaat 
op 24 juni 1972 
officieel open.

De voorzitter 
van Nijverdal 
kocht WEL 
lootjes!
In een artikel 
in de GOAL 
maakt Ten 
Hove korte 
metten met het 

gerucht dat voorzitter Leendert van Weert 
van Nijverdal geen lootjes zou hebben ge-
kocht onder het mom “we bouwen zelf een 
clubhuis”. Niets is minder waar, deelt Jan 
ten Hove mee. “De heer Van Weert was op 
die bewuste avond niet thuis en mevrouw 
Van Weert heeft wel een lootje gekocht.”
Gemeente is de helft vergeten en 
heeft geen tijd en geen geld meer
Bij de uitwerking van de plannen van De 
Zweef komen nog tal van problemen om 

Bibberende handteke-
ningen van durfals die 
zich persoonlijk aan-
sprakelijk stellen.

De  nieuwe clubaccom-
modatie in aanbouw, 
gezien vanuit verschil-
lende standpunten.

3 De echte Nacht van 
Schmelzer is in de nacht van 
donderdag 13 op vrijdag 
14 oktober 1966 en staat in 
de Nederlandse politieke 
geschiedenis bekend als 
de nacht waardoor na het 
indienen van een motie 
door KVP fractievoorzitter 
Norbert Schmelzer, gericht 
tegen de eigen regering het 
kabinet-Cals ten val kwam. 
De directe aanleiding is 
de dekking van de rijksbe-
groting. Het begrip “Nacht 
van Schmelzer” heeft nog 
heel lang dienst gedaan als 
gezegde voor iets dat lang 
duurt, onverwacht is en 
belangrijke gevolgen heeft. 
Bron: Wikipedia



94 95

dergelijke investering niet direct uit de 
aanwezige kasmiddelen gefinancierd kan 
worden.

Met de door U voorgestelde manier van 
geld inzamelen, voelde men zich niet zo 
gelukkig. Vooral het beschikbaar stellen 
van de preekstoel aan niet-geestelijken on-
dervond veel tegenstand. Hiermee zou een 
precedent geschapen worden waarvan de 
gevolgen niet te overzien zijn. 

Naast de voetbalvereniging De Zweef zijn 
er in onze parochie diverse verenigingen, 
die zich al dan niet op het terrein van sport 
bewegen en aktiviteiten ontplooien ten 
gunste van onze katholieke jeugd en ge-
meenschap. 

Ook zij zouden met evenveel recht kunnen 
verzoeken van een dergelijke inzameling 
gebruik te mogen maken. Dit geldt in 
mindere mate ook voor het collecteren in 
de kerk, (waardoor in zekere zin pressie 
wordt uitgeoefend op de parochianen geld 
af te staan voor een bepaald doel).”

De parochieraad meldt verder dat in het 
gedachte weekeinde Moederdag wordt ge-
vierd. Als alternatief biedt men De Zweef 
aan: de pastoor preekt over katholieke sport 
en na afloop verkoopt De Zweef bij de uit-
gangen van de kerk lootjes. Dat gaat niet 
door. 

Een vergissing bij de “zelfwerkzaam-
heid”
André Spenkelink: “Toen  wij aan het bou-
wen waren met de kleedkamers, maakten 
we een fundering van blokken. We noem-
den die “broodjes”. Op een gegeven mo-
ment waren ze op en vroegen we Hans ten 
Hove nieuwe te halen. Hij bleef nogal lang 
weg en eindelijk daar kwam hij. Een groot 
dienblad vol met broodjes. 
Dat het zolang duurde kwam, omdat het 
nogal druk was bij de viskraam. Had hij 
ook nog een zak zoere opgehaald.” Hans 
ten Hove: “Ja, dat is een echt verhaal…..” 
Harm Galgenbeld: “Zeker; ik was er ook 
bij.” 

Zaterdag 13 mei 1972: officiële ope-
ning 
Op zaterdag 13 mei 1972 is het eindelijk 
zover: Burgemeester Crommelin opent het 
nieuwe clubhuis. Gerben Kolman (het jong-
ste lid van De Zweef op dat moment) biedt 
de sleutel aan op een kussen, maar verstopt 
in een voetbalschoen. Na de opening is er 
een druk bezochte receptie. “Een juweel 
van een clubgebouw”, spreekt de trotse 
voorzitter Jan ten Hove. 

De burgemeester zegt zo blij als een kind te 
zijn met deze “aanwinst voor allen.” Henny 
ter Riet spreekt namens de Twentse Voet-
balbond (TVB) en KNVB en biedt de tradi-
tionele set van twaalf kop en schotels aan 
voor in de bestuurskamer en een wandbord. 
Wlady Middelkamp komt namens de jeugd 
van De Zweef met een aantal praktische 
cadeaus aan, zoals koelkast, stofzuiger en 
gasstel.

Frans Hulst, voorzitter van de Hellen-
doornse Sportfederatie, hoopt dat de mooie 
accommodatie leidt tot mooie prestaties op 
sportgebied. 

Voorzitter Van Weert van Nijverdal over-
handigt een envelop met inhoud namens 
alle Hellendoornse voetbalclubs. Kapelaan 
Onland steekt een korte preek af over het 
feit dat de sport verhardt, terwijl het eigen-

lijk alleen om het plezier van het sporten 
zou moeten gaan. Erevoorzitter Otte biedt 
zoals gebruikelijk een bal aan. 

Eddie Krukkert, voorzitter van de Vrien-
denkring en organisator van de openings-
plechtigheid, dankt vooral de dames van 
de bestuursleden die heel wat tijd alleen 
hebben moeten doorbrengen. Rini Siero 
onthult de maquette aan de wand die een 
voetballer voorstelt; een geschenk van de 
Vriendenkring. 

Namens de dames van de bestuursleden 
treedt Mimi ten Hove, de vrouw van voor-
zitter Jan ten Hove, naar voren om een cas-
setterecorder (apparaat voor het opnemen 
en afspelen van geluid met een kleine band 
in een cassette) aan te bieden. Jan ten Hove 
sluit de bijeenkomst af, gevolgd door een 

Hans noteerde deftig en verdiende op dat 
moment ƒ5000,- voor de vereniging De 
Zweef: klasse Hans.” 

Wim van ’t Hoff zit dan ook in het bestuur 
en vertelt: “In de beruchte nacht van Sch-
melzer ging het er heet van langs met ver-
hitte koppen, maar het fijne was dat je na 
afloop een lekker pilsje met elkaar dronk 
en je was weer even goede vrienden.” 
Vooral de besteding van de gelden bij de 
toenmalige inrichting van het nieuwe club-
gebouw is dan een heet hangijzer.

Collecte in de kerk voor een eigen 
clubgebouw gaat niet door
In 1972 is De Vriendenkring erg actief in 
het zoeken naar geld om bij te dragen aan 
de bouw van het eigen clubgebouw voor De 
Zweef. 

Er komen allerlei ideeën op tafel en één 
ervan is te gaan preken in de kerk en aan-
sluitend te collecteren. Er gaat een brief 
naar pastoor Terra.

Op 28 maart 1972 komt er een antwoord: 
“Tijdens de vergadering van de Paro-
chieraad, gehouden op 23 maart 1972 in 
gebouw “Dialoog”, werd door Pastoor Ter-
ra aan de orde gesteld dat bij hem een ver-
zoek was binnengekomen voor vergunning 
tot het houden van een toespraak vanaf 
de preekstoel in de kerk over sportzaken, 
waarbij dan tevens in alle diensten gecol-
lecteerd zou worden ter ondersteuning 
van de kas van Uw vereniging, in verband 
met de bouw van een nieuwe kantine op 
het sportpark. Dit zou geschieden in het 
weekend van 13 en 14 mei. Hierover vroeg 
pastoor Terra de mening van de paro-
chieraad.

Uit de hierop volgende uitvoerige discus-
sie kwam naar voren, dat men algemeen 
waardering heeft voor Uw aktiviteiten 
welke in het belang van de katholieke 
jeugd worden ontplooid door Uw vereni-
ging. Men was er zich van bewust dat het 
stichten van een clubgebouw grote finan-
ciële lasten met zich meebrengt en dat een 

Boven: Opening van het 
clubhuis. Vlnr: Annie 
Kok, Gerard Klink, 
Gerard Woesthuis en Jo 
Heetkamp. Gerben Kol-
man biedt burgemeester 
Crommelin de sleutel 
aan, verstopt in een 
voetbalschoen. Gerard 
Klink kijkt toe.

Onderste foto: vlnr: de 
wethouders Twilhaar 
en Timmerhuis, bur-
gemeester Crommelin, 
Joop Kogelman, Gerard 
Hilberink, Johan Ver-
schoor en Johan Kok.

Hans ten Hove: Foute 
broodjes.
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eerste wedstrijd op het nieuwe veld en heel 
veel volk langs de lijn. 

De bouw van dat clubhuis heb ik bewust 
meegemaakt. Ik werkte toen in ploegen 
en we hadden een hond die uitgelaten 
moest worden. Zodoende liep ik overdags 
vaak langs de bouw. Tonnie Kok en Johan 
Morsink waren volgens mij zo’n beetje de 
uitvoerders. Het gebouw is casco neergezet 
en de rest is door zelfwerkzaamheid ge-
daan. Zelf heb ik er niets aan bijgedragen. 
Ik ben geen bouwvakker en bovendien 
speelde ik in het eerste en trainde twee keer 
in de week. Ik was met voetbal bezig en 
verder niks.”

Veel later heeft Johan zijn “verzuim” meer 
dan goed gemaakt als lid van de Klussen-
ploeg waar hij met kwast, bladblazer, ha-
mer en handjes vele uren als vrijwilliger aan 
zijn  club besteedt.

Na die dikke winst op SVVN is er een ne-
derlaagtoernooi, georganiseerd door De 
Zweef. Winnaar is dan de club die het dikst 
van De Zweef wint. Deelnemers zijn “grote” 
ploegen zoals DOS’19 en Quick ’20; eerste-
klassers. 
Johan Alferink: “We wonnen alle wed-
strijden en uiteindelijk werd de ploeg 
waartegen wij het minst hadden gescoord, 
de winnaar. Terwijl we dus zelf de beste 
waren!” Het toernooiresultaat leidt bij De 
Zweef tot overmoed. “Wij hadden het idee 
dat we alles konden. De competitie daarna 
was bagger.”

Lovende woorden over de nieuw-
bouw in de Twentsche Courant
Lovende woorden over de nieuwbouw in 
onder meer de Twentsche Courant: “Bij het 
clubgebouw ligt een prachtig geelkleurig 
parkeerterrein met een oppervlakte van 
600 m2. Naast de ingang wordt nog een 
lokaaltje voor de kaartverkoop gebouwd. 
Vanuit de zes kleedkamers kan men via een 
tunnel de bijvelden betreden. 

Naast een massageruimte is een keuken 
die van allerlei moderne gemakken is voor-

serenade van de Harmonie en drumband 
van de KSW.

Daarna is er een potje voetbal. Dat begint 
met een optreden van het jonge dames-
team van De Zweef. De meiden krijgen met 
0-6 klop van de collega’s van Go Ahead uit 
Deventer. Erg is dat niet want Go Ahead 
heeft vijf internationals in de gelederen. 
Na afloop van deze wedstrijd laten zo’n 150 
jeugdleden blauwwitte ballonnen op. 

Jan Bols en SVVN
Daarna is het grote moment van deze dag: 
De Zweef treedt aan tegen SVVN. De aftrap 
wordt verricht door een in elegante coltrui 
gestoken schaatscrack Jan Bols (derde man 
in Nederland achter het bekende schaats-
duo Ard Schenk en Kees Verkerk). 

Daarna begint de strijd. De Zweef pakt uit 
en laat van de Volharding niks heel. Het 
wordt maar liefst 5-0 met goals van Johan 
Alferink (3), Henny Kok en Theo Siero. 

“Ik weet nog goed dat de kantine werd 
geopend. Jan Bols trapte af voor een wed-
strijd tegen SVVN, die we met 5-0 wonnen. 
Ik scoorde drie keer”, herinnert Johan Al-
ferink zich. “Ik was daar nogal trots op. De 

zien. Het archief van de vereniging bevindt 
zich in de bestuurskamer. De bijzonder 
fraaie kantine heeft een riante bar. Er is 
plaats voor 150 personen. Lichteffecten 
zorgen voor een aparte sfeer. Er zijn een 
garderobe en toiletten voor het publiek.” 

Kantinecommissie
Petro Woertman is de eerste voorzitter van 
de kantinecommissie na het gereed komen 
van het nieuwe clubhuis aan de Koersen-
dijk. “Dat lag voor de hand, want ik had 
de benodigde horecapapieren.” Hij houdt 
zich in deze functie bezig met de inkoop van 
drank, regelen van de barbezetting e.d. “Ik 
was ceremoniemeester bij de opening van 
de kantine.”

Het voorzitterschap van de kantinecommis-
sie betekent ook dat hij een plek krijgt in 
het bestuur van De Zweef. Dat heeft hij niet 
zo lang kunnen volhouden. Vanwege zijn 
werk bij Remia is hij vaak lang van huis en 
elders in de kost. Dat kan hij niet combine-
ren met de bestuursfunctie.

“Het enige dat mij bij De Zweef niet is ge-
lukt, is het aanschaffen van een wasmachi-
ne. Ik leverde in die tijd wasmachines bij 
clubs in het betaalde voetbal. Bij ons deed 
Marie Evers de was. Die bracht ik weke-
lijks naar haar toe.” 

Krantenbericht over de 
opening van het club-
huis. Jan Bols trapt af.

De Vrien-
denkring 
schenkt bij 
de opening 
van het 
clubgebouw 
een maquet-
te van een 
spelmoment. 
Hangt anno 
2020 nog 
steeds in ons 
clubgebouw.

1972 SVVN – De Zweef
In dit hoofdstuk over de bouw van het clubhuis in 1972 staat vermeld dat zelfs leden van SVVN kwamen helpen. Dat zijn 
Geert Harbers en Wim Wijnen. Deze hulp is aanleiding een voetbalwedstrijd te spelen van “veteranen”, zoals de krant 
schrijft. In eigen huis (de sportvelden van SVVN aan de Ericaweg) verpletteren de groenwitten De Zweef met 5-2. Na 
afloop biedt voorzitter Jan ten Hove de winnaars “de traditionele kist met bier” aan. 
Op de foto boven vlnr: Dick Hoogenkamp (scheidsrechter), Henk Pluimers (SVVN), Jan Rikmanspoel, Bennie Olden-
hof, Gerrit Wijnen (SVVN), Bertus Veldhuis, Ep op den Dijk (SVVN), Wim van ’t Hoff, Ep Heuver (SVVN), Henk Nijland 
(SVVN) en Jo Lookamp.
Midden vlnr: Tonny Schwarte, Geert Harbers (SVVN), Johan Verschoor en Gerrit Tijhuis (SVVN)
Onder vlnr: Eddie Krukkert, Wim Kolman, Henk Schrooten, Gerrit Post (SVVN), Hennie Oogink, Jan ten Hove, Wim 
Wijnen (SVVN), Marinus Ravenshorst (SVVN) en Henk de Meijer (SVVN). 
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te sporen om in te vallen. Harry L., Hans 
ten Hove en Wim Krukkert zijn reeds op de 
geur van de balkenbrij af gekomen; ze heb-
ben honger en dat is begrijpelijk. Als de kok 
Everhard daarna naar buiten roept: “Onze 
Wim zegt het is best te vreten”, komt de 
rest naar binnen om aan de dis te gaan.…. 

Gelukkig is er iedere dag een vaste kern 
die tijdig aanwezig is en zich volledig in-
zet. Ook doet het ons bijzonder goed dat 
bijvoorbeeld de vakmensen Herman, Gé, 
Marinus, Gerard, Peter, Tonny enz. onder 
leiding van Jan Nijenhuis ons zo voortref-
felijk bijstaan.”

De voorzitter besluit zijn artikel (“en dan 
ga ik aan de balkenbrij”) met de oproep 
aan alle metselaars, timmermannen, dak-
dekkers en metaalbewerkers om te komen 
helpen.

het slopen van de buitenmuren van de be-
stuurskamer. Zojuist zijn Mien en Frans de 
bouw opgegaan om de bouwvakkers koffie 
te serveren, zodat het een enorm drukke, 
doch leuke bedoening is bij de uitbreiding 
van onze akkommodatie. 

Weer gaat de deur van de bestuurskamer 
open en het is onze aktieve secretaris Jan 
Rikmanspoel die even binnenkomt voor 
overleg. Besloten wordt na afloop van 
dit gesprek om Harrie en George naar de 
werkplaats van aannemersbedrijf Stege-
man te sturen voor het maken van kozij-
nen. 

Het is inmiddels half twaalf en Everhard 
Krukkert is gearriveerd, want hij is name-
lijk niet alleen speaker, vertegenwoordi-
ger, voorzitter Vriendenkring en masseur, 
maar bovendien heeft hij de  kookkunst 
ook nog behoorlijk onder de knie. Vandaag 
fungeert hij als kok voor de bouwvakkers 
en op het menu staat balkenbrij. 

Weer wordt mijn schrijven onderbroken 
want er blijkt gebrek aan een metselaar 
te zijn. Er wordt even kort overlegd en we 
besluiten Theo Poppe zo snel mogelijk op 

keuken te klein is en een rustige plek voor 
massage en verzorging ontbreekt. Het be-
stuur heeft al een bouwcommissie samen-
gesteld, bestaande uit Laurens Jannink, Jan 
Sanderink, Anton Bootsveld, Hans Klink en 
Jan Boode.

Sanderink licht tijdens de vergadering de 
plannen toe. Hij doet dat met een overhead-
projector die de tekeningen levensgroot 
projecteert op een scherm (heel bijzonder 
in die tijd!). Het noodzakelijke overleg met 
wethouder Middelkamp, gemeente en pro-
vincie is al geweest. Als de leden akkoord 
gaan, kan de schop de grond in als burge-
meester en wethouders de bouwvergunning 
verlenen. 

Natuurlijk zijn de leden akkoord. Het werk 
wordt grotendeels uitgevoerd in de vrije tijd 
en door eigen mensen.  Zo komt er een stuk 
aan de kantine, dat kan worden afgeschei-
den met een vouwwand. Verder komen er 
twee vergaderruimten bij (de Vrienden-
kring richt de bestuurskamer in). Ook keu-
ken en kelder krijgen een opknapbeurt. 

De bouw begint in juni 1976. Jan ten Hove 
schrijft in de bestuurskamer zijn bijdra-
ge voor de GOAL. Daarin staat: “Op het 
moment dat ik met dit artikel voor het 
klubblad bezig ben (ik bevind me nl. in de 
bestuurskamer van ons klubgebouw) hoor 
ik buiten het draaien van de betonmolen en 
af en toe de stem van Laurens Jannink die 
zijn manschappen diverse aanwijzingen 
geeft. Harm heeft zojuist de keldermuren 
gestut, zodat de trilmachine in werking 
kan worden gezet om het opgebrachte 
zand vast te stampen. Inmiddels is het 
lawaai buiten heviger geworden, want 
Benny, Jos en Antoon zijn begonnen met 

Uitbreiding clubhuis (1976)

Al kort na de opening blijkt dat het clubhuis te klein is. De club groeit hard en 
dat is te merken. Het aantal kleedkamers lukt nog wel, maar het kantinege-
deelte met vergaderruimten puilt uit. In 1976 komen plannen op tafel om het 
gebouw richting Koersendijk uit te breiden. Daarbij gaat het om het deel wat 
nu achter de schuifwand zit en de huidige vergaderkamer. Deze laatste was 
aanvankelijk bedoeld als vergaderkamer van de Vriendenkring.

Probleem waar de vereniging tegenaan 
loopt, is de rooilijn: de denkbeeldige lijn 
waarbuiten niet gebouwd mag worden. 
Nieuwbouw zoals gedacht kan daardoor 
niet. De Zweef neemt contact op met de ge-
meente die zegt te moeten overleggen met 
de provincie.

Na lang wachten: we mochten bou-
wen 
Gerard Hilberink: “Het dagelijks bestuur 
was naar het gemeentehuis gegaan om 
de zaak te bepleiten. De rest van het be-
stuur zat in het clubgebouw te wachten. 
Het duurde en duurde maar en wij hoor-
den niets. Toen bestond nog geen sms of 
WhatsApp. De mobiele telefoon was nog 
niet eens uitgevonden. Het was ontzettend 
spannend. Pas zo rond drie uur ’s nachts 
waren ze eruit. Het mocht! We konden 
gaan bouwen!” Voordat het zover was, 
moest nog een ledenvergadering worden 
gehouden. Hilberink herinnert zich dat 
het lange wachten die avond en nacht “De 
nacht van Schmelzer”4 wordt genoemd.

De kogel is door de kerk
Provincie en gemeente zijn akkoord. Er kan 
gebouwd worden. Nu nog toestemming van 
de leden. Tijdens een bijzondere ledenver-
gadering op 7 mei 1976 komt dit onderwerp 
uitgebreid aan de orde. Voorzitter Jan ten 
Hove zegt dat er haast is met de uitvoering 
van de plannen. Reden voor de haast is het 
toenemend aantal klachten over chronisch 
ruimtegebrek. 

Er is zo weinig plek voor commissies om 
te vergaderen dat moet worden uitgewe-
ken naar de kleedkamers. Tegelijk met het 
gebrek aan vergaderruimte wordt gecon-
stateerd dat de kantine wat groter moet, de 

4 Zie ook herinneringen van 
Jan ten Hove over de bouw 
van het clubhuis in 1972 op 
pagina 93. Blijkbaar zijn er 
bij De Zweef twee nachten 
van Schmelzer geweest. Ger-
rit Verschoor was er ook bij 
en herinnert zich deze avond 
en nacht ook als de nacht 
van Schmelzer.
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duren bestuursvergaderingen best lang. Het 
is ook de tijd waarin men leeft. Alles kan en 
mag. 

“Het was vaker na twaalf uur dan ervoor. 
Het was gezellig en dat kwam ook door 
voorzitter Jan ten Hove; een gezellige 
man met een hele goeie babbel. Een echte      
people-manager. Als de bestuursvergade-
ring afgelopen was, gingen we altijd nog 
even met een paar man rammen op het 
tafelvoetbalspel. Jan ten Hove, Wim van ’t 
Hoff en ik. Dan kon het wel eens half twee, 
twee uur worden,” vertelt Ton Bootsveld.

Rini en Theo Siero hebben nog met Jan 
gevoetbald. Hij haalt hen ook over allerlei 
functies te gaan bekleden. “Als Jan ten 
Hove je kwam vragen, kon je nooit “nee” 
zeggen. Wat kon die vent praten. Hij heeft 
heel veel gedaan voor De Zweef.” 

Met Jan is er ook altijd wat te lachen. Rini 
Siero: “We hielden de bestuursvergade-
ringen bij zijn schoonouders thuis aan de 
Papaverstraat. Daar hadden ze een mooie 
voorkamer en een gewone achterkamer. 
De schoonouders van Jan waren nogal 
deftig. Maakte ons niets uit. Vroeg ik Jan: 
Kunnen we niet aan de voorkant zitten; 
dan hebben we meer ruimte. Zegt Jan: Al 
heb ik mijn netste pak aan, dan mag ik 
daar nog niet zitten.” 

Op 21 mei 1979 neemt Jan ten Hove af-
scheid als voorzitter van De Zweef. Hij is 
dan 13 jaar voorzitter geweest. “Toen ik in 
1964 werd gevraagd in het bestuur, had ik 
nooit verwacht dat het een periode van 13 
jaar zou worden”, schrijft hij in de GOAL. 
“De Zweef was toen al een leuke vereni-
ging, doch alles was kleiner en gemoede-
lijker. Veel is er sinds die tijd veranderd in 
ons dagelijks leven, doch ook bij De Zweef.” 

Het “probleem” met Jan is dat niemand 
ooit kwaad op hem kan worden. Of hij nou 
te hard aan iemand had getrokken, te veel 
commandeerde, het maakt niet uit. Zoals 
zijn neef Nico Jannink zegt: “Er zat geen 
kwaad in; wel heel veel streken.” 

Gerrit Oude Roelink speelt jaren met Jan in 
het eerste. Hij zegt: “Jan had een hele goe-
de babbel. Kon daarmee bijna alles voor 
elkaar krijgen. Dat was ook zijn sterkste 
punt als voorzitter. We hebben samen veel 
plezier gehad. Jan was een man waar je 
niet echt kwaad op kon worden. Daarvan 
heeft hij handig gebruik gemaakt, maar 
werd hij ook nauwelijks gecorrigeerd in 
zijn gedrag en daar was soms best wel 
eens wat op aan te merken.”

“Ik ben u allen dankbaar dat ik het 
zo lang heb mogen doen.”
In het Nijverdals/Hellendoorns Nieuws-
blad van oktober 1979 komt Jan nog eens 
uitvoerig aan het woord. Het is een beetje 
een afstandelijk stuk. Het gaat niet om Jan, 
de populaire ex-voorzitter, maar om een 
bestuurder die duidelijk maakt dat “sport 
belangrijk is voor de opvoeding en ontwik-
keling van de mens”. 

 “Ook ik heb moeilijke perioden gehad, 
maar omdat ik altijd een geweldig bestuur 
achter me had staan dat altijd een hele 
grote inzet toonde, deed ik het met plezier.” 
De jeugd goed behandelen, een aai en een 
complimentje op z’n tijd, goede trainers en 
begeleiders en noem maar op, staan samen 
garant voor een goed lopende vereniging. 

Binnen die vereniging is het 8e elftal Jans 
lieveling. Telkens in het interview komt hij 

In de “periode Ten Hove” verandert er veel 
bij De Zweef. Als hij voorzitter wordt, zijn 
we een kleine vereniging. In de dertien 
jaar van zijn voorzitterschap groeit de club 
onstuimig. Ook organisatorisch verandert 
er veel. Van een beetje een gemoedelijk 
rommeltje, waarin iedereen z’n weg zoekt, 
verandert De Zweef in een  professionelere 
vereniging. Een structuur die wordt over-
genomen van Quick ’20. Werken met com-
missies. De voorzitters daarvan zitten in het 
bestuur. 

Groot bestuur met een belangrijke 
rol voor het dagelijks bestuur
Ton Bootsveld is vice-voorziter en penning-
meester in die tijd. Hij vertelt: “Door onze 
organisatievorm hadden we een heel groot 
bestuur. Elke commissie had een vertegen-
woordiger. Volgens mij zat er wel 13 man 
in.” Dit in tegenstelling tot het dagelijks 
bestuur dat uit vier mensen bestaat. 

Ton Bootsveld wordt direct bij binnen-
komst benoemd tot vicevoorzitter onder 
Jan ten Hove en dus ook lid van het dage-
lijks bestuur.

Het ligt voor de hand dat het dagelijks be-
stuur alle besluiten neemt c.q. voorbereidt 
en door het bestuur loodst. Alle andere be-
stuursleden zitten er immers voor hun “ei-
gen zaak”. Niet alleen door de grote omvang 

Jan ten Hove
In mei 1979 neemt Jan ten Hove afscheid als voorzitter van De Zweef. Een 
gedenkwaardige dag, noemt de nieuwe voorzitter Jan Rikmanspoel dat. “Af-
scheid nemen van een vertrouwd gezicht. Van de man die 13 jaar de voorzit-
tershamer hanteerde.” Jan is niet alleen een man die 13 jaar de club leidt. 
Het is een flamboyant figuur. Overal waar hij komt, gebeurt wat. Hij heeft een 
goede, vlotte babbel. “Nee” zeggen doe je niet als hij wat vraagt. Er zijn weinig 
Zwevers waarover zoveel verhalen te vertellen zijn. Wat dat betreft een uniek 
figuur.

Zonder andere voorzitters tekort te doen, een hoofdstuk in dit boek over een 
bewogen man met heel veel charisma. Een man die ogenschijnlijk alles ge-
makkelijk voor elkaar kreeg. Zeker geen “heilige”, maar zijn fouten worden 
hem gemakkelijk vergeven. Een man ook die de club leidt in een belangrijke 
periode; een periode van overgang naar een meer professionele voetbalver-
eniging. Daarvoor wordt hij beloond met de titel erevoorzitter.

Jan ten Hove met zijn 
vrouw Mimi. 

Twee voorzitters: Voor-
zitter Jan Rikmanspoel 
huldigt ex-voorzitter 
Jan ten Hove bij diens 
veertig jarig lidmaat-
schap. 
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leden toestemming te vragen om mij te be-
noemen als erevoorzitter.

Onze Vriendenkring had blijkbaar de 
samenwerking ook wel gewaardeerd en 
benoemde mij tot erelid. Natuurlijk heb 
ik dit alles zeer gewaardeerd, maar toen 
de leden kwamen met dat bord moest ik 
toch even een traantje wegpinken. Denkt 
u zich eens in, knapen die gestraft waren 
of reprimandes hadden gehad, want ook 
dit heeft zich allemaal voor gedaan, had-
den spontaan aan de actie deelgenomen, 
nogmaals alle senioren (incl. dames) dank 
voor het wederzijds begrip, dit tekent De 
Zweef.

Nu even terug naar 1966 toen werd ik tot 
voorzitter gekozen. De Zweef was toen nog 
net als nu een gezellige fijne vereniging; 
alleen veel kleiner. Al spoedig hadden m’n 
mede bestuursleden (doordat we ondanks 
de gezelligheid ‘n andere weg moesten 
inslaan) organisatorisch veel werk, want 
de vereniging groeide van 400 naar 500 
leden. 

Na heel veel vergaderen met gemeentelij-
ke en provinciale instanties lukte het De 
Zweef om een eigen home nl. een zelfstan-
dig gedeelte van het sportpark te huren. 
Wat hier aan vooraf is gegaan zal ik u 
besparen, maar ik kan u verzekeren dat dit 
een strijd op het heetst van de naald was 

tussen onze zustervereniging DES en De 
Zweef. Eindelijk verlost van het samenwo-
nen. Ondanks de prettige samenwerking 
tussen VV Nijverdal, DES en De Zweef 
moesten we toch altijd rekening met elkaar 
houden.

De vereniging bleef alsmaar groeien; het 
ledenaantal werd groter en bestuurlijk 
werd het steeds moeilijker. Realiseert u 
zich wel, dat hoe fijn ook, met alle voorde-
len van dien ons eigen clubgebouw wel veel 
meer werk met zich mee bracht. 

Wat in deze dagen ook op ons afkwam was 
het zaalvoetbal. De Zweef heeft hier altijd 
attent op gereageerd. Toen ‘n ieder nog 
de aap uit de boom wilde kijken ( lees .... 
afwachten...) hielden wij zittingsavonden 
en konden de eerste actieve zaalvoetbal-
lers genoteerd worden. Het resultaat nu 
is u wellicht bekend;  met twee teams in 
de hoofdklasse, hier had zelfs de afdeling 
Twente van de KNVB nog geen rekening 
mee gehouden dat zo iets kon gebeuren.

Alles bij elkaar genomen was m’n 13 jaar 
als voorzitter een drukke maar geweldige 
fascinerende tijd. Ook het ontstaan van 
onze Vriendenkring was een hoogtepunt, 
denkt u zich eens in: De Zweef zonder 
Vriendenkring dat kan toch niet? Wat 
dacht U van onze prestatieloop, al deze 
zaken helpen mee om De Zweef niet alleen 
gezellig en draaiende te houden doch ook 
om onze vereniging, de R.K.S.V. De Zweef, 
op een sportieve manier naar buiten te 
dragen.”

Jan Broens over Jan ten Hove
Jan Broens maakt als voorzitter van de 
Vriendenkring Jan ten Hove mee als  ver-
enigingsvoorzitter: “Jan was een mooie 
kerel. Hij praatte net zo lang tot hij zijn zin 
kreeg. Als hij “mooi” begon te praten, wist 
je wel dat hij wat van je wilde. Hield toe-
spraken zonder ze voor te bereiden. Begon 
gewoon en keek wel waar hij uit kwam. 
Stond hij een verhaal te houden en liep er 
buiten iemand langs; begon hij een heel 
verhaal over die persoon. Een ander voor-

beeld: had hij het over lichtwedstrijden en 
zei: als het licht niet zo geweldig is, komt 
onze man Cor Waas (Molukker) als uit het 
niets tevoorschijn. Hij was heel spontaan. 
En weet je wat het is: van hem kon je ’t 
hebben.” 

“Als we vergadering hadden van de Vrien-
denkring en het bestuur vergaderde ook, 
kwam Jan vooraf: He Jantje, wanneer ben 
je klaar? Rond half elf, zei ik. Nou, blijf dan 
even wachten als wij dan nog niet klaar 
zijn. Nou, dan wist je het wel; dan werd het 
gezellig en kon het wel eens heel laat wor-
den. Kwam de politie midden in de nacht. 
O, bent u het meneer Ten Hove; dan is het 
goed.”

Marcel Siero over Jan ten Hove
Na een succesvolle carrière in het eerste, 
gaat Rini Siero in het achtste elftal voetbal-
len. Als klein ventje gaat zoon Marcel vaak 
met pa mee naar het achtste. Jan ten Hove, 
de voorzitter, zit ook in dat team. “Jan nam 
mij ook mee naar uitwedstrijden van het 
eerste. Hup, mee de bestuurskamer in. 
“Dat is mien zunne”, zei hij dan. Ik kreeg 
ook van alles daar. Snoep, eten, drinken. 
Maakte van alles mee. Ging naar de op-
tochten van carnaval of kampioenschap 
(ook van het achtste). Met carnaval kregen 
we  van Jan een envelopje met geld om iets 
lekkers te kopen.” 

Rini Siero over Jan ten Hove
Een mooi voorbeeld van Jan ten Hove als 
kwajongen: “Ik weet nog dat we moesten 
voetballen in Lemelerveld en ons moesten 
omtrekken bij café Reimink. Dat was in de 
voorraadschuur. Daar stonden allemaal 
flessen fris en bier. Jan was reserve en toen 
we weggingen zei hij dat we heel voorzich-
tig moesten zijn met zijn koffer. Toen ik 
wat wilde vragen legde hij zijn vinger op 
z’n lippen: ssssst. Later in de bus ging de 
koffer open en kwamen er flesjes gazeuse 
limonade uit.” 

Jan is ook lid van de “ski-ploeg” van het 
achtste elftal; een groep mensen die het 
hele jaar spaart om in de winter naar het 

erop terug. Op de vraag waarom, zegt hij: 
“Nou dat is nu het elftal dat in het klein 
aftekent hoe de sfeer binnen de voetbalver-
eniging De Zweef is. Het is een onderlinge 
vriendenclub. Mijn vrouw heeft geleden 
aan een ernstige ziekte. Samen met mijn 
gezin hebben we een moeilijke periode ach-
ter de rug. 

Gelukkig hebben de doktoren mijn vrouw 
weer gezond verklaard. In deze periode 
hebben we ontzettend veel steun gehad aan 
vooral het 8e elftal. Echt, het 8e elftal is een 
uitzonderlijk elftal, dat bestaat uit louter 
hard werkende mensen. Mensen die overal 
aan denken. Ik ben er bijzonder trots op, 
ondanks mijn 46 (!) jaar, nog steeds in dit 
elftal te kunnen meespelen.”

Herinneringen van Jan ten Hove in 
jubileumgids 1985
Bij het 65 jarig bestaan van De Zweef 
schrijft uiteraard ook erevoorzitter Jan ten 
Hove een stuk. Dat gebeurt onder de titel: 
“BEDANKT JAN.”

“Op ‘n ereplaats bij mij thuis hangt het  
zilveren bord met als opschrift “Bedankt 
Jan 1966-1979 aangeboden door alle seni-
oren van De Zweef.” Bij mijn afscheid als 
voorzitter van De Zweef werd dit door m’n 
medebestuursleden niet even gedaan met 
‘n handdruk, doch er werd een speciale 
ledenvergadering uitgeschreven om de 

Jan ten Hove met beker 
bij het kampioenschap 
in 1970.
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Bats aan met zijn voetbalspullen bij zich. 
Hans staat al te wachten. Zet je tas maar 
neer en loop maar mee. Neemt Hans zijn 
broer mee, zet hem achter de bar met de 
mededeling: Vanaf nu ben je barkeeper!”

Ook Jan heeft van dergelijke fratsen. 
Daarmee praat hij regelmatig mensen een 
functie aan. Nico Jannink: “Ik was net uit 
het bestuur van de jeugdcommissie of Jan 
komt tijdens een wedstrijd tegen HHC 
naar me toe: Je kan nu wel denken dat 
je gestopt bent, maar ik heb nog een klus 
voor je. En zo werd je er weer bijgehaald.” 

Nico Jannink: “Hij stond altijd voor ieder-
een klaar. Een probleem? Ik help je eruit.” 
Zowel Jan als Mimi zijn jong gestorven, 
“maar hebben waarschijnlijk een turbu-
lenter leven achter de rug als menigeen die 
veel en veel ouder dood gaat.” 

Leo Geurtse over Jan ten Hove
Lachend: “Ja, als Jan binnen kwam, was 
er direct lawaai. Hij kon heel goed praten 
en kon –als vertegenwoordiger- heel goed 
mensen overtuigen. Een harde werker ook. 
Al die avonden met bestuursvergaderingen 
bij rijschool Mulder toen we moesten ver-
huizen en later een eigen kantine moesten 
bouwen.”

Johan Alferink over Jan ten Hove
Johan Alferink: “Hoe hij als bestuurder 
was, weet ik niet. Daar hield ik mij niet 
mee bezig. Voor ons als voetballers was het 
een fantastische vent. Met hem maakte je 
altijd mooie dingen mee door zijn levens-
stijl. Hij was geinig; kon mooi vertellen, 
was goedgebekt. Goede motivator ook. 
Kwam in de kleedkamer als het nodig was 
en hield een gloedvol betoog. 

Kun je je voorstellen dat nu de voorzitter in 
de kleedkamer komt om de jongens te mo-
tiveren? Toen was dat normaal. Net zoals 
het toen normaal was dat patatboer Rein-
ders met ballen gehakt kwam na de wed-
strijd of tijdens het opwarmen 25 gulden 
bij iemand in de hand drukte om na afloop 
een kratje bier te kopen.” 

Medebestuurder Wim van ’t Hoff 
over Jan
Alle jaren dat Wim van ’t Hoff in het be-
stuur zit, is Jan de voorzitter. “Hij had de 
gave om mensen op de been te krijgen. Als 
er wat moest gebeuren, kreeg hij ze met 
een glimlach naar het clubgebouw. 

Het is ook zijn verdienste dat De Zweef op 
deze plek op het sportpark terecht kwam. 
En wat had DES dit graag gewild. Ik had 
altijd veel waardering voor hem en heb 
ook veel plezier met hem beleefd. Ook bui-
ten de voetbal en alle vergaderingen om, 
troffen wij elkaar. 

Herinnerin-
gen van Ber-
tus ten Hove 
(1932-2018)
Jan, de jongere 
broer van Ber-
tus, schopt het 
tot speler van 
het eerste en la-
ter tot voorzitter 

van De Zweef. “Wat voor man hij was? Een 
man van “laten doen”. Daarmee bedoel ik 
dat Jans sterkste punt “delegeren” was. 
Zoals hij zijn eigen broer strikte om bar-
keeper te worden. “Hij was een regelneef. 
Deed niets zelf. Was altijd bezig anderen 
aan het werk te zetten.” 

Bertus vertelt dat Jan in dienst is samen 
met Jaap Poppe5 (ook een gekend voetbal-
ler van De Zweef), die daar sportinstructeur 
is. “Hij was altijd weg. Ook toen hij militair 
was. De hele week van huis en dan moet 
je niet denken dat als hij weer thuis was, 
hij zijn vader en moeder even gedag zei. 
Nee, zagen we in de gang zijn tas liggen en 
wisten we: Jan is ook weer thuis. Maar hij 
was direct de hort op.”

De broer van Bertus is een bijzondere man. 
Op een zondag komt hij thuis en zegt zijn 
vader dat hij gaat trouwen. “Met Tonnie 
Verschoor?” vraagt vader. “Nee”, zegt Jan, 
“met Mimi Elferink.” 

Broer Bertus: “Hij had haar  diezelfde dag 
in de kerk ontmoet en daarvoor nog nooit. 
Ze vertelde hem dat ze wilde trouwen. Ze 
was namelijk acht maanden zwanger en 
zocht een man om van “de schande” af te 
komen. Dat was nou onze Jan. 

Jan had een hele goeie babbel. Een behoor-
lijk predikant. Wist soms ook van geen 
ophouden. Soms moest hem op slinkse wij-
ze de microfoon uit handen worden geno-
men.” Ook na Jans voorzitterschap bleef hij 
een markante Zwever als een van de anima-
toren van het achtste elftal. Als er gespro-
ken moet worden, doet Jan het woord. 

Mimi overlijdt op tamelijk jonge leeftijd aan 
baarmoederhalskanker. Jan blijft alleen 
achter. Gelukkig zijn de kinderen al het huis 
uit. Of misschien minder gelukkig, want 
van het huishouden doen heeft Jan geen 
verstand. Vaak krijgt hij de helpende hand 
toegestoken van bv. Arnold Korbeld van 
De Budde, die hem een maaltijd aanbiedt. 
Een paar jaar na Mimi overlijdt Jan zelf aan 
slokdarmkanker. 

Gerard Hilberink over Jan ten Hove
“Jan was een hele goede vriend van mij. 
Heeft mij ook in het bestuur gehaald en 
dat heb ik bijna 25 jaar volgehouden. Het 
was een jofele kerel. Iemand die altijd 
klaar stond om een ander te helpen. Een 
bouwpastoor ook. Regelde alles. We heb-
ben jaren samen gevoetbald. Jan was een 
goeie en ook een slimmerik. In de wedstrijd 
bijvoorbeeld was het vaak Jan die uitlokte 
en Rini Siero die de straf kreeg.” 

Volgens Gerard is Jan ten Hove een ech-
te Sportclub Enschede-man. Bezoekt de 
wedstrijden als hij zelf niet hoeft te spelen. 
Stopt daar pas mee als hij voorzitter van De 
Zweef wordt. 

Over Jan als voorzitter: “Zijn sterkste punt 
was “alles bij elkaar houden.” Samen ver-
huizen naar de Koersendijk. Samen een 
nieuw clubhuis bouwen. Hij vroeg nooit: 
Wil je wat doen? Nee, hij zei: Je moet dat 
en dat doen en het moet zaterdag klaar!”  

Sauerland af te reizen om te gaan skiën “of 
wat anders als er geen sneeuw lag”.  Het 
sparen staat onder leiding van Rietje Siero, 
vrouw van Theo. “Op weg naar Duitsland 
deelde ze in de bus de enveloppen uit met 
daarin per persoon het gespaarde bedrag. 
Ze had dat prima voor elkaar.” Door het 
jong overlijden van  Mimi en later Jan ten 
Hove en Rietje Siero valt de groep uit elkaar 
en stopt het jaarlijks uitje.

Nico Jannink over Jan ten Hove
Jan is familie van Nico Jannink, zoon van 
“ome Knilles”. Als je Nico vraagt iets over 
Jan ten Hove te vertellen, moet hij eerst 
lachen. En nadenken waarbij zijn gezicht 
boekdelen spreekt “hoe kan ik het op de 
beste manier uitleggen….?” Dan komt het 
antwoord: “Jan was de joligheid zelf. Er zat 
geen kwaad in; wel heel veel streken. 

Kom ik een keer bij ome Knilles en die geeft 
mij een dichtgeknoopt zakje. “Niets vra-
gen”, zegt hij. “Straks als je naar de voetbal 
gaat in de Regge gooien.” Dat wilde ik wel, 
maar ik moest toch weten wat er in dat 
zakje zat. Maakte het stiekem open, zit het 
vol met kogels. Jan zat op dat moment in 
dienst. Zei ome Knilles later: Hij brengt 
van alles mee naar Nijverdal, maar ik wil 
dat spul hier niet in huis hebben.”

Of het verhaal over de oude auto waarin 
Jan wel wil rijden maar waarvan zijn va-
der de sleutels heeft verstopt. “Hij werkte 
toen nog op de fabriek. Pakte zo’n tang 
waarmee je een gebroken draad weer kunt 
oppikken en vastzetten en stak die in het 
contactslot. Rommelde er een beetje mee 
en ja hoor, starten. Jan weg en zijn vader 
woedend.

Jans’ broers (Bats en Hans) waren precies 
hetzelfde. Gaat Hans naar Bats (die een 
stijve voet heeft en daarmee nauwelijks 
wat kan) en zegt: Bats we hebben komende 
zondag geen keeper en jij gaat meedoen. 
Ja maar, zegt Bats, met die stijve voet kan 
ik toch niet keepen. Jawel, zegt Hans, wij 
zorgen er wel voor dat er geen bal in je 
buurt komt. De eerstkomende zondag komt 

Nico Jannink.

5 Gerard Hilberink: “Jaap 
Poppe was geen beroeps-
militair. Hij heeft z’n hele 
leven gewerkt als monteur 
bij de OAD. “Wel was het zo 
dat Jan samen met Henk 
“Dieks” Hobert terug reisde 
naar zijn legerplaats en op 
het station Utrecht heerlijk 
doorzakte met z’n tweeën.” 
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gezelligheid en was de juiste man op de 
juiste plaats en op de juiste tijd. Met zijn 
babbel en uitstraling kon hij heel makkelijk 
mensen mobiliseren. Je kon eigenlijk nooit 
“nee” tegen hem zeggen.”

Jos herinnert zich dat hij op een gegeven 
moment de hele vereniging bij elkaar roept 
zonder aan te geven waar het nou exact om 
gaat. “De bijeenkomst was omgeven door 
mysterie en iedereen dacht “wat is er aan 
de hand?” Toen we daar allemaal zaten, 
kwam een uitgebreid plan op tafel –uit de 
hoge hoed van Jan- over integriteit, eerlijk 
spel en sportiviteit. 

Jans grootste prestatie was zijn slimmig-
heid en alertheid in de onderhandelingen 
over de verhuizing van een van de drie Ga-
gelmanclubs naar de Koersendijk. Jan was 
een hele goeie in zijn tijd. Hij had grote 
verdiensten voor De Zweef.”

Jan Winkels en Sinus Wennemers 
over Jan ten Hove
Jan Winkels: “Kijk naar zijn zoon Cees, de 
latere voorzitter van de Vriendenkring. 
Precies z’n vader. Jan was een heel aima-
bel man, maar ook een vuurvreter. Als 
voetballer zat hij tussen het eerste en twee-
de. In het veld keihard werken. Liep altijd 
met z’n sokken tot op z’n hielen. Een echte 
womanizer, die ook heel serieus kon zijn.”

“Jan en de rest van het bestuur met man-
nen als Gerard Klink en Gerard Hilberink 
hebben zich een slag in de rondte gewerkt 
bij de verhuizing naar Gagelman-zuid en 
de bouw van het clubhuis. Vergaderingen 
in het leslokaal bij rijschool Mulder duur-
den vaak tot diep in de nacht. Dan werd 
er weliswaar een biertje gedronken, maar 
ook heel serieus vergaderd”, vertelt Sinus 
Wennemers.

“Voor die mannen was De Zweef geen 
hobby, maar hun leven. Alles stond in het 
teken van de voetbal. Daar wilden ze alles 
voor doen. Voor Jan gold dat het sterkst. 
Die praatte ook nog eens alles aan elkaar, 
terwijl Gerard Klink bedaarder was; hij 
bracht rust in het bestuur.”

Jan Winkels: “Toen Jan Rikmanspoel voor-
zitter werd, begon het te lopen in de vereni-
ging. We groeiden van een klein, tamelijk 
onbeduidend clubje naar een grote ver-
eniging. Daarvoor moest ook de structuur 
worden aangepast. Het werken met com-
missies was toen een hele goede greep.” 

Joop Engbers over Jan ten Hove:
“Een fijne vent. Is triest aan zijn einde ge-
komen. Hij kon altijd alles regelen. Hoe, 
wist niemand, maar alles lukte. Jan hield 
van gezelligheid. Ik weet nog dat Mimi 
hem een keer met haar tasje op z’n hoofd 
sloeg met de boodschap dat hij thuis moest 
komen. Hij ging mee, maar was tien minu-
ten later weer in de kantine.”

Hij (Jan) noemt Hilberink de “God van De 
Zweef”. “Zoals God van boven de hele we-
reld in de gaten houdt, zo ben jij voor onze 
club, zei hij.” En altijd als iemand iets vroeg 
dat Jan niet wist, verwees hij naar Gerard, 
die “alles weet”. 

Hilberink is jaren later nog onder de indruk 
van de massale belangstelling als eerst Jans 
vrouw Mimi overlijdt in 1994 en een paar 
jaar later Jan zelf. De hele Zweef loopt uit 
om deelneming te betuigen. 

Petro Woertman over Jan ten Hove
“Jan was als een tweede vader voor mij; 
zowel zakelijk als privé. Zeer punctueel, 
aimabel, hard werkend. Hij had voor elk 
probleem altijd de goede oplossing. Het 
woord “nee” kende hij niet. Hij was een 
bestuurder in hart en nieren en heeft De 
Zweef gemaakt tot wat het nu is.” 

Jos van Rhee over Jan ten Hove
“Dat was een begenadigd spreker, heel re-
presentatief voor De Zweef. Hij hield van 

De bruiloft van Jan en Mimi. Natuurlijk zijn bestuursleden en spelers uitgenodigd. Boven vlnr: Bernard Alferink, Her-
man Blikman, Eddy Zinsmeijer, Harry Oogink, Rini Siero, Herman van Rhee, Hennie Oogink, Jan Tijhuis, Jaap “Broer” 
Poppe, Antoon Middelkamp, Gerrit Gescher, Hendrik “Pietje” Westerik, Marinus Poppe, Gerrit Keverkamp, Antoon 
“Bokkie” Middelkamp, Jan ten Hove, Mimi Elferink, de Ruiter, Bennie Alferink, Joop Oldenhof, Henk Middelkamp. 
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zoveel van het damesvoetbal in die tijd. 
Dat heb ik bewust verdrongen (geintje). 
Mijn toenmalige buurvrouw Martha Krui-
zinga kwam op het onzalige idee om ons 
aan te melden bij het damesvoetbal. Ik heb 
zelf een of twee keer mee gespeeld. Dat was 
geen succes; ik treed liever niet in details. 
Omdat ik totaal ongeschikt was voor het 
voetbalspel heb ik besloten uiteraard in 
overleg met Joop Heetkamp om hem te 
assisteren.

Tja, wat waren mijn taken, jeetje het is 
al zo lang geleden. Volgens mij gaf ik wel 
eens een peptalk zoals: “jullie kunnen het,  
geloven in je zelf, niet twijfelen” en meer 
van die flauwekul. Ik had totaal geen 
verstand van het voetbalspelletje. Ik deed 
maar wat. 

Verder was ik bewaarster van de spulletjes 
van de dames en chauffeuse bij uitwed-
strijden. Joop Heetkamp was trouwens een 
ontzettend aardige man; hij had ook echt 
verstand van het voetballen.”

Van Wiebe van der Heide weet ik heel wei-
nig; kan mij er praktisch niets van herin-
neren. Jan Evers was heel geschikt om de 
dames te trainen en te begeleiden. Hij had 
best wel overwicht, mede door hem waren 

de dames zeer be-
vlogen en hartstikke 
fanatiek. Heb kort als 
leidster gefungeerd, 
maar toch een hele 
gezellige tijd gehad.”

“Vooral het ple-
zier was belang-
rijk”
Maria Heetkamp over 
die beginjaren: “In 
het begin stelde het 
allemaal niet zoveel 
voor. We deden het ook erg voor de lol en 
het plezier met elkaar. Later, toen Marja 
Heerink en Yvonne Galgenbeld erbij kwa-
men, werd het echt fanatiek. Ik ben er tus-
senuit geweest omdat ik zwanger was en 
toen ik terug kwam, was er heel veel ver-
anderd”, vertelt Maria. “Die meiden zaten 
eerst nog bij de jeugd en kwamen pas na 
een paar jaar erbij.”

Die “paar jaar” zijn er twee. In 1971 begint 
het damesvoetbal bij De Zweef en op de 
statiefoto van Jelle Eerdmans uit 1973 staat 
Marja Heerink al als speelster. Joop Heet-
kamp is dan al gestopt als leider. Voor hem 
gekomen zijn Gerard Hilberink (grensrech-
ter) en Marie Evers. 

altijd wel in voor 
iets nieuws en 
belooft z’n best 
te doen.

Het is maar even 
of De Zweef 
heeft een dames-
team met Joop 
als leider en Jan 
Evers als trainer. 
“Een hele groep 
van het team 
van Bieze Stork 
ging mee; er 
waren er maar 
een paar die niet 
gingen”, vertelt 
Maria Heet-
kamp-Wilms. 

Damesteam
Joop Heetkamp 
begeleidt het 
damesteam en 
trainer is Jan Evers (later met assistentie 
van Leo Geurtse6). De twee beginnen met 
15 dames. “Het begin was bijzonder moei-
lijk geweest, aldus de heer Heetkamp (later 
met assistentie van Anneke Bootsveld en 
Wiebe van der Heide), maar het stond nog 
in de kinderschoenen met alle gevolgen 
van dien“, staat in de geschiedschrijving 
van deze tak van sport.

Als we Anneke Bootsveld vragen wat ze als 
assistent allemaal doet, komt (2014) het 
volgende antwoord: “Gut zeg daar vraag 
je mij wat. Ik weet eerlijk gezegd niet meer 

Damesvoetbal (1971-1985)

Damesvoetbal bij De Zweef. Dat is me wat. Aan de ene kant heel bijzonder 
(“een vrouw hoort in de keuken”) en aan de andere kant passend in de tijd-
geest (“vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen”). De reacties liggen 
ook net zo ver uit elkaar. Keihard gaan de meiden aan het werk; zowel in als 
buiten het veld. Goede prestaties, kampioenschappen, scherpe artikelen in de 
GOAL om de mannen op hun nummer te zetten. De vrouwen houden vol en 
hebben succes: de weerstand neemt af. Successen zijn er niet alleen als team, 
maar ook op het persoonlijke vlak. Met uitverkiezingen in regionale en natio-
nale teams en met blijvende relaties met mannelijke Zwevers…. Dat dus ook.

In de GOAL van oktober 1971 schrijft Ge-
rard Hilberink: “Daar er bij De Zweef be-
langstelling bestaat voor damesvoetbal, 
kunnen belangstellenden hiervoor zich 
aanmelden bij het bestuur. Voorlopig 
wordt als minimum leeftijd 16 jaar aange-
houden. Ook dames die aan de opbouw en 
begeleiding van het damesvoetbal willen 
meehelpen, zijn van harte welkom.
PS: 12 dames hebben zich reeds gemeld.” 

Uit de bestuursvergadering van 4 januari 
1983: “Gerard Hilberink deelt mee dat de 
officiële oprichtingsdatum, van het dames-
voetbal kan worden vastgesteld op zater-
dag 20 november 1971.” Zo is er dus niet 
alleen een oprichtingsdatum bekend  van 
onze club, maar ook van de damesafdeling. 
Het lijkt overigens net alsof De Zweef zelf 
het damesvoetbal in de steigers zet. Niets is 
echter minder waar. 

Damesvoetbal dankzij bedrijfsvoetbal 
Bieze Stork en het ontbreken van een 
rijbewijs
Het damesvoetbal bij De Zweef is name-
lijk ontstaan omdat in het damesteam van 
Bieze Stork niemand een rijbewijs heeft. 
Dit team doet mee aan de bedrijfsvoetbal-
competitie voor dames. Bij uitwedstrijden 
moeten telkens mannen opdraven om de 
meiden naar de tegenstanders te rijden.

Dat geeft een hoop gezeur binnen het be-
drijf. Zo veel, dat een van de dames, Maria 
Wilms, naar haar toekomstige schoonvader 
stapt en vraagt of De Zweef geïnteresseerd 
is in damesvoetbal. Die schoonvader is Joop 
Heetkamp, Zwever in hart en nieren. Hij is 

Maria Heetkamp-Wilms
(1971).

6 Leo Geurtse: “Ik heb dat 
12 jaar gedaan en met veel 
plezier. En toen stopte het.” 

De vrouwen van De 
Zweef in 1973. Staand 
van links naar rechts: 
Gerard Hilberink, 
Mariette Weijermars, 
Betsie Woesthuis, Marie 
Evers, Maria Wilms, 
Leo Geurtse, Jozefien 
Morsink, Miene Middel-
kamp, Wiebe van der 
Heide, Dini Hulleman, 
Elly Heetkamp, Martha 
Kruisinga, Jan Evers. 
Knielend van links naar 
rechts: Marga Stam, 
Irma Middelkamp , 
Sylvia Trum, Anita Wes-
terik, Joke Meenhuis, 
Marja Heerink en Dini 
Reimerink.
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Verschijning van dames bij de voetbal 
is overal wennen: een Luctor-spe-
lertje in een kleedkamer blote vrou-
wen…
Overal waar dames voetballen is het wen-
nen en gebeuren “rare” dingen. Maria 
Heetkamp herinnert zich bijvoorbeeld: “Ik 
weet nog dat we een uitwedstrijd moesten 
spelen bij Luctor. Daar was het nogal een 
oude troep met gammele deuren en zo. Die 
sloten niet zo goed en toen we ons aan het 
douchen en aankleden waren, was er een 
groepje jochies dat telkens de deur open 
deed. Ik werd dat goed zat, sloeg een hand-
doek om en trok een van die knaapjes naar 
binnen. Zette hem midden in de kleedka-
mer met de boodschap “zitten”. 

Monique Oogink stond net in haar blootje 
en wist niet wat ze moest doen om hem het 
uitzicht te beletten. “Hoe kun je dat nou 
doen”, vroeg ze. Denk je, dat dat ventje 
zich later ook maar iets herinnert, zei ik. 
Kijk maar eens naar hem. O, o wat zat 
dat ventje zich te schamen. Durfde niet te 
kijken en wilde maar een ding: zo gauw 
mogelijk weg uit de kleedkamer. Niks geen 
last meer gehad daarna.”

damesafdeling. Initiatiefnemer Joop Heet-
kamp krijgt alle medewerking; te beginnen 
met een trainer, Jan Evers.

De dames zelf moeten wennen. Wennen 
aan voetbal, wennen aan training, wennen 
aan  elkaar en wennen aan nieuwsgierige 
blikken van mannelijke collega’s.

In de GOAL van januari 1972 schrijven Jo-
zefien Morsink en Maria Heetkamp: “Bij de 
eerste trainingsavond van onze afdeling 
damesvoetbal was er een opkomst van 21 
(zeer lenige) dames. 

We werden allen van harte welkom gehe-
ten door de heer Heetkamp en aan onze 
trainer, de heer Evers, voorgesteld. Op de 
eerste plaats moesten we enkele malen in 
hoog tempo rond het veld rennen en daar-
na werd er een soort ochtendgymnastiek 
opgevoerd.

Maar eindelijk kwamen we bij het doel 
waarnaar we allen streefden. Het voetbal-
len. Dat werd me een getrap van hier naar 
ginder en nog veel verder, maar op voetbal 
lijken deed het nog niet. Maar daarover be-
hoeven we ons geen zorgen te maken, want 
om dat onder de knie te krijgen trainen we 
iedere dinsdagavond. En dat we daarin 
zullen slagen geloven we beslist.”

In een volgende uitgave komt Joop Heet-
kamp zelf aan het woord: 

“Ondanks de 15 graden vorst die Koning 
Winter ons stuurde, waren er toch nog 
een 15-tal aktieve dames die de training 
niet wilden missen. Achteraf horen we dan 
van enkele mensen o.a. de heer Langkamp 
(trainer van het eerste, red), dat de op-
komst van de dames hen verbaasde. Vele 
jongens bleven weg vanwege de kou en ble-
ven achter de warme kachel zitten, maar 
mijns inziens is dit niet het doel waarnaar 
gestreefd wordt.

Een voetbalklub moet uitermate getraind 
worden om in een goede conditie te ver-
keren tijdens de competitie. Onze trainer 
de heer Evers danken wij bij deze voor de 
moeite die hij zichzelf gunt om ons hogerop 
te doen komen. Daarom vraag ik jullie, 
kom op de trainingsavond, dat ene uur is 
toch niks, als je erbij bedenkt, dat je er echt 
fit bij blijft.”

In maart 1972 doen de dames zelf weer een 
duit in het zakje onder de titel “DE VOET-
BAL “STER’S”, ondertekend met De Voet-
bal’Ster’s van De Zweef. The Little M 2.

“Elke dinsdagavond is het nog aktief trai-
nen bij ons damesvoetbal. Het vechten om 
die ene bal bevalt nog best. De oefeningen 
vooraf vallen nog wel eens moeilijk, maar 
een partijtje voetbal hierna maakt veel 
goed...  Hoewel er nog niet veel spel inzit, 
want hijgend, zuchtend, kreunend en puf-
fend sjouwen we achter de bal aan, en dan 
ook nog van voren naar achteren en omge-
keerd, beleven we toch wel plezier in deze 
sport. Het overspelen naar elkaar zit ons 

nog niet goed in de benen, alhoewel de een 
er handiger in is dan de ander, en dikwijls 
komt de bal dan ook bij een tegenspeelster 
terecht. 

Dus een beetje meer inzicht is voor ons 
wel vereist. Je hebt ook wel eens de slappe 
lach, en dan kun je om alle stommiteiten, 
van een ander en van jezelf, de grootste lol 
beleven. Binnenkort gaan we onze eerste 
oefenwedstrijd spelen en dan moeten we er 
serieus tegenaan. De volgende keer horen 
jullie er wel meer over en ook kunnen we 
dan nader berichten over de eventuele ge-
wonden die er gevallen zijn.

Maar van zo’n eerste optreden moet men 
natuurlijk niet teveel verwachten.. Zo 
krabbelen de dames zich voort, maar ze 
zitten vol energie en doorzettingsvermo-
gen. We houden jullie van de vorderingen 
op de hoogte, zodat er eens een tijd zal 
komen dat men over ons dameselftal zal 
gaan praten als Het Elftal van het Jaar.”

Nog geen competitie; die is er niet
In het begin kunnen de dames niet mee-
doen aan een competitie, want die is er nog 
niet. Ze spelen vriendschappelijke wed-
strijden en proberen vooral in de training 
het spelletje onder de knie te krijgen. Wed-
strijdsecretaris Gerard Hilberink schrijft 
daarover: 

“Nu het damesvoetval ook onder de Tech-
nische Commissie valt, wil ik ook hier nog 
een paar woorden aan wijden. Onze afde-
ling damesvoetbal maakt momenteel een 
grote bloeiperiode door en binnen niet al te 
lange tijd verwacht ik dat we met twee elf-
tallen kunnen uitkomen. Bijzonder jammer 
is het dat er voor dames geen competitie-
wedstrijden zijn of nog niet zijn.

We zullen trachten wat oefenwedstrijden te 
plannen, hoewel we de afgelopen weken er 
al enkele hebben gespeeld en met zeer goe-
de resultaten. De dames zijn momenteel vol 
lof over de organisatie, over trainer Jan 
Evers, begeleider Wiebe van der Heijde en 
de verzorgers Marga en Marie.” 

“Mijn schoonvader vond het leuk het da-
mesvoetbal van de grond te krijgen, maar 
niet om daar lang als leider bij te blijven”, 
herinnert Maria zich. “Toen het damesteam 
12,5 jaar bestond, zijn ze nog wel bij hem 
thuis geweest met een mooie kristallen 
asbak met zilver ingelegd. Daarop een 
plaatje met “12,5 jaar damesteam” erop. 
Om hem te bedanken. Hij was daar zeer 
verguld mee.”  

Mannen hebben problemen met het 
damesvoetbal…
Niet alleen voor de dames is het begin 
moeilijk; ook sommige mannen hebben 
problemen. Het onderwerp komt zelfs in de 
ledenvergadering aan de orde. Het verslag 
meldt: “De heer Th. Morsink zag het nut 
niet in van de dames, hij zei onder meer 
“weg met die troep”. In aanwezigheid van 
een vertegenwoordiging van de dames in de 
zaal (die niet reageert) zegt Theo Morsink 
dat vrouwen moeten “koken, de was doen 
en thuis blijven”. 

Het verslag gaat verder: “Dit ontlokte grote 
hilariteit in de zaal, vooral bij de heer H. 
Westerik. Deze was het met de voorgaande 
spreker niet eens. Hij hield wel van dames 
en vooral van meisjes van 18 jaar. Dit ont-
lokte het nodige gelach wat er op de jaar-
vergadering van De Zweef bij hoort.” 

Theo en Rini Siero kunnen het zich goed 
herinneren; “Wij vonden damesvoetbal ook 
niks, maar hebben dat niet gezegd. Theo 
Morsink begon tijdens de ledenvergade-
ring inderdaad een heel verhaal over dat 
dames thuis moesten zijn om te koken en 
de was te doen.” 

Damesvoetbal is een serieuze 
zaak…
Damesvoetbal is in die tijd van vrouwene-
mancipatie een serieuze zaak. Eigenlijk zou-
den we het ook over “vrouwenvoetbal” moe-
ten hebben, maar op een of andere manier 
klinkt dat niet vriendelijk. In ieder geval 
is het Zweefbestuur heel serieus over deze 
nieuwe tak van sport. Unaniem schaart 
men zich achter de oprichting van een

Maria Heetkamp (2019). Jan Evers.

Gerard Hilberink.
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Het complete team in die jaren bestaat uit: 
Maria Heetkamp, Martha Kruizenga, Joke 
Klink, Ria Wissink, Marja Heerink, Marian-
ne Tijhuis, Josephien Morsink, Elly Heet-
kamp, Betsy Woesthuis, Dinie Hulleman, 
Anita Westerik, Sylvia Trum, Marga Stam, 
Antoinette Willems, Joke Meenhuis, Irma 
Middelkamp.

Jenny Samsen speelt vanaf haar twaalfde 
in het team. Omdat je eigenlijk pas met 14 
in de senioren mag, speelt ze in het begin 
onder een andere naam. Ondanks haar 
jonge leeftijd, kan ze prima mee komen. Ze 
herinnert zich een mooi voorval in Rijssen: 
“Dat zal me altijd blijven achtervolgen. We 
speelden een kampioenswedstrijd tegen 
Excelsior ’31. Ik kreeg de bal op eigen helft 
aangespeeld en kon doorlopen naar de 
keeper. Floot die thuisfluiter af voor bui-
tenspel. Ik was zo kwaad en riep: “Donder-
se kul. Ie kunt nie fluit’n”. Ik eruit met rood. 
Excelsior won en was kampioen. Ik had de 
shampoo nog in mijn haar onder de dou-
che, toen me werd gezegd dat ik mijn excu-
ses moest aanbieden aan de scheidsrechter. 
Ik was nog geen veertien en voetbalde on-
der een andere naam. Ook dat nog.“

Kampioen in 1973-1974
Aan het einde van het seizoen 1973-1974 
zijn de dames kampioen. Het team wint 
alle wedstrijden en eindigt op de eerste 
plaats met 14 punten uit 7 wedstrijden. 

Doelgemiddelde 41 voor en 3 tegen. Wed-
strijdsecretaris Gerard Hilberink schrijft 
in de GOAL: “We kunnen nog vele nieuwe  
leden gebruiken om deze damesafdeling te 
versterken….. Er komt steeds meer lijn in 
het spel, hetgeen vooral het afgelopen sei-
zoen in de competitie duidelijk tot uiting is 
gekomen. 

….Het is een afdeling die je niet gauw in de 
kou laat staan. Ze hebben er bijzonder veel 
voor over. Zelfs toen de trainer van de he-
renselectie op een avond stelde: Heren we 
kunnen vanavond met dit hondenweer niet 
trainen, kwamen onze dames een uur later 
wel besmeurd van het trainingsveld terug 
en hebben het sterke geslacht smakelijk 
uitgelachen.”

Om het kampioenschap van Twente 
in 1975
In mei speelt De Zweef tegen Reutum om 
het kampioenschap van Twente. In de 
GOAL van mei dat jaar schrijft Eddie Kruk-

kert daarover een verslag. De Zweef verliest 
met 2-0. De veel jongere ploeg uit Nijverdal 
moet het afleggen tegen het fysiek van de 
dames uit Reutum.

Eddie Krukkert schrijft: “In plaats van de 
bal weg te schieten, bukte mej. H zich en 
M. Weijermars kreeg de bal zo ongelukkig 
op de schoen dat het leer achter de uitste-
kende keeper Dinie Reimink in het doel 
verdween.”

Daar blijft het niet bij en Krukkert is hard 
in zijn kritiek over het falen van onze 
linksachter. “Toen na ongeveer 15 minu-
ten deze speelster werd gewisseld voor 
de talentvolle mej. Galgenbeld, bleek dat 
een enorme verbetering en werd de strijd 
weer opener.” De Zweef krijgt nog enkele 
scoringskansen. De wedstrijd wordt beslist 
als keepster Dinie Reimink niets anders kan 
dan een tegenstander neerleggen. De vrije 
trap verdwijnt in de kruising en Reutum is 
kampioen.

In het ballenhok hebben de kippen 
gelegd: allemaal eieren en niet een 
fatsoenlijke bal!
Ondanks de goede prestaties beschikken de 
dames bij lange na niet over de faciliteiten 
die het mannenvoetbal wel kent. In 1976 
verschijnt er een boze brief van de dames in 
de GOAL. Het gaat erom dat ze amper fat-
soenlijk spelmateriaal hebben. Ballen dus. 

De dames melden: ”Wij willen even wat 
van ons laten horen en dat is dit keer niet 
veel goeds. Het is iedere keer weer hetzelf-
de liedje. Als wij komen trainen en de deur 
van het ballenhok los doen, is het weer zo-
ver. De kippen hebben ook weer eens ge-
legd. Eieren, allemaal eieren. Niet één fat-
soenlijke bal zit ertussen. Waarom hebben 
diegenen die onder Kas Woudsma trainen 
wel fatsoenlijk materiaal. Wij betalen ook 
kontributie! 

Of beschikt De Zweef soms niet over ge-
noeg geld om fatsoenlijk trainingsmateri-
aal te kopen. Nee, er kan wel een kantine 
verbouwd worden voor f 44.000,-. Waar 

Later doen de dames mee aan wedstrijden 
om de Hans Freie-bokaal, beschikbaar 
gesteld door de gelijknamige sportzaak in 
Nijverdal. Zo is er toch een vorm van com-
petitie. Organisatorisch staat het dames-
voetbal in de kinderschoenen. Als De Zweef 
bijvoorbeeld moet spelen tegen Eversberg, 
staat het team voor een dichte deur.

Er is een competitie: het voetballen 
kan beginnen
Als er een damescompetitie op touw wordt 
gezet, is De Zweef er als de kippen bij om 
zich in te schrijven. Eindelijk serieus voet-
ballen! Dat gaat heel erg goed. Kroonjuweel 
is Marja Heerink.

Het toenmalige team wordt steeds ster-
ker met namen als Hermien Middelkamp, 
Marja Heerink, Ciska Mollink, Joke Meen-
huis, de dames Westerik, Jenny Samsen en 
Yvonne Galgenbeld. Verschillende meiden 
worden uitgekozen voor selectieteams. 
Marja Heerink haalt de selectie van het Ne-
derlands elftal. 

Ook Jenny Samsen wordt gevraagd voor 
het nationale team: “In 1989 hebben ze me 
gevraagd voor het Nederlands zaalvoet-
balteam. Daarvoor moest ik drie keer in 
de week naar Zeist. Dat heb ik afgezegd in 
verband met mijn werk bij de politie. Dat 
was niet te doen door het onregelmatig 
werken.” 

Poserend voor de De 
Zweef-kalender. De da-
mes worden gesponsord 
door fotowinkel Jelle 
Eerdmans. Staand vlnr: 
Maria Heetkamp, Marta 
Kruizinga, Joke Klink, 
Ria Wissink, Marja Hee-
rink, Jan Evers, Mari-
anne Tijhuis, Josephine 
Morsink, Elly Heet-
kamp, Betsie Woesthuis, 
Dieni Hulleman.
Onder vlnr: Anita 
Westerik, Sylvia Trum, 
Marga Stam, Antoinette 
Wilms, Joke Meenhuis, 
Irma Middelkamp.

Jenny Samsen.
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Monique Oogink bijna toernooi-miss 
in Voorschoten
Ondanks de negatieve toon van brieven en 
stukken in de GOAL, hebben de dames on-
der elkaar veel plezier. Bijvoorbeeld tijdens 
het toernooi in Voorschoten. Dat wordt 
wegens het slechte weer ingekort. De Zweef 
wint de eerste twee wedstrijden. Daarna 
vervangt het nemen van strafschoppen de 
rest van de wedstrijden. De Zweef haalt 
de finale, maar moet daar (ook met alleen 
strafschoppen) de meerdere erkennen in De 
Koog uit Texel.

Opvallend, bijzonder en ook echt het idee 
van mannelijke organisatoren is de ver-
kiezing (in de pauze van het toernooi) 
van Miss voetbal. Elk team moet een miss 
leveren en daaruit wordt de mooiste ge-
kozen. Er zijn zelfs mooie prijzen: een Le 
Coq Sportif trainingspak en een bon van              
f 75,- voor alle teamgenoten en voor de miss 
bovendien sportartikelen ter waarde van 
f 1000,-. Voor alle overige deelneemsters 
een buideltje met make-up.

“Met algemene stemmen werd besloten dat 
Monique Oogink maar aan de verkiezing 
moest deelnemen, overigens zonder dat zij 
hiervan op de hoogte was. Op het beslis-
sende moment werd Monique meegedeeld 
dat zij kandidate was en ze vatte het erg 
sportief op en deed mee. Ze eindigde nog 
op de vierde plaats!!!!”, schrijven de mei-
den in de GOAL. De toernooidag eindigt 
in Heino waar de dames zich tegoed deden 
aan een uitstekend diner “onszelf aangebo-
den”.  

Zwanger team uit de competitie ge-
haald
In oktober 1978 staat in het Algemeen Dag-
blad een bericht: “Deventer – De oostelijke 
damesvoetbalhoofdklasse telt sinds dit 
weekeinde geen twaalf, maar slechts elf 
ploegen. De Zweef uit Nijverdal heeft zich 
moeten terugtrekken, omdat bij de dames 
een ware “zwagerschapsgolf” heerst. Zes 
van de elf basisspeelsters zijn in blijde 
verwachting. Deze onvoorziene omstan-
digheden noodzaakten het bestuur van de 

Overijsselse damesvoetbalclub tot maatre-
gelen: terugtrekken uit de damesvoetbal-
competitie.”

Reactie van het team
Als reactie schrijven Marja Heerink en Cis-
ca Mollink het volgende stukje: “Met grote 
vreugde en dank aan God geven wij kennis 
van de geboorte van een zesling: Cruiijff 
jr., Neeskens jr., Rep jr., Kist jr., v. Beveren 
jr., Krol jr. De gelukkige ouders zijn: na-
men en adressen te bevragen bij plaatselij-
ke pers en landelijke Algemene Dagbladen.

Cadeaus en eventuele verdere geschenken 
worden op woensdagavond tussen 8 en 
9 uur op het trainingsveld in ontvangst 
genomen, alwaar de pers aanwezig zal 
zijn om geboortekaartjes in ontvangst te 
nemen.

Zou onze trainer Jan Evers deze fantasti-
sche voetballers gekweekt hebben???? Da-
mes, wordt er nog wel gevoetbald??? Dit 
zal ongetwijfeld de mening zijn van boven-
genoemde dagbladen. “Zweef-erinnen” is 
dit niet droevig??

Daar wij besloten de hoofdklasse DAMES 
te verlaten (na onderling overleg met het 
bestuur, wegens gebrek aan financiële 
middelen), kreeg de pers ruchtbaarheid 

aan deze 
zaak. Als 
damesvoet-
bal op deze 
manier 
bekend 
moet wor-
den gemaakt, dan HOEFT HET VAN ONS 
NIET MEER. Op deze manier publiciteit 
maken is natuurlijk BELACHELIJK.

Wij danken U bij voorbaat voor de eventu-
eel te ontvangen cadeaus en hopen met dit 
verhaal de zaak te hebben recht gezet voor 
onze Zweefvrienden en vriendinnen. Vrien-
delijke groeten en , nou ja, toch maar tot 
ziens bij onze kraamvisites.”

Was getekend: “Zes “ongehuwde moeders” 
p/a (voor eventuele cadeaus e.d.) Marja 
Heerink en Cisca Mollink.”

Jan Rikmanspoel: “Het werd te 
duur”
Het terugtrekken van het dames team uit 
de competitie is een bestuursbesluit. Toen-
malig voorzitter Jan Rikmanspoel: “Het 
werd te duur. Wij konden het als vereni-
ging niet opbrengen elke veertien dagen 
hoge reiskosten te maken.” Het verslag van 
het bestuur 1979 vult aan: Het damesteam 
is teruggetrokken uit de competitie; niet 

komt dat geld eigenlijk vandaan? Daar 
wordt ons niets over meegedeeld. Zo, nu 
genoeg geklaagd. Toch hopen we dat de 
volgende keer als we gaan trainen, de 
kippen geslacht zijn en er ronde ballen lig-
gen.” 

Niet alleen materiaal gevraagd; s.v.p. 
ook een beetje aandacht
In de GOAL in het voorjaar van 1978 staat 
een noodkreet van het damesteam om se-
rieus genomen te worden. “Natuurlijk kent 
iedereen het dameselftal, want bij ons is 
elke keer het stadion uitverkocht en onze 
fanclub heeft ook ontzettend veel leden.

Gaat u donderdag (Hemelvaart) dauw-
trappen, fiets dan even door naar Voor-
schoten (bij Den Haag) om getuige te zijn 
van een spectaculaire voetbalshow van 
ons, DAMES. Heeft u donderdag geen tijd, 
dan is er die zaterdag erop nog een voet-
baltoernooi in Dalen, weer van ons veelge-
vraagde  voetbalelftal, DAMES.

Ja, wij treden op in heel Nederland. Overal 
schijnen ze ons te kennen (behalve bij De 
Zweef), HEREN. 

Jongens, laat je niet kisten door die andere 
verenigingen en kom eens op voor jullie 
enige dameselftal. Jullie kunnen ons ook 
elke vrijdagavond van half zeven tot half 
acht in actie zien onder leiding van onze 
trainers Leo (Geurtse) en Jan (Evers), die 
vanuit verschillende plaatsen zelfs aanbie-
dingen krijgen om ook andere elftallen te 
trainen.

Dan zijn er nog enkelen onder ons die een 
contract aangeboden hebben gekregen om 
in het selectieteam van TWENTE te komen 
spelen. Heeft één van jullie dat ooit eens 
gehad????

Heren, mocht u één van onze wedstrijden 
mee willen maken, koop dan direct sofort 
een kaartje in de voorverkoop, anders 
zullen wij u helaas moeten teleurstellen en 
komen de zwarthandelaren teveel aan hun 
trekken.”

In 1981 gaat het team 
naar partnerstad 
Ibbenbüren. Op deze 
foto beide teams. In de 
grijze shirts de Zweef-
dames.  Boven Henk 
Westenberg, Verder vlnr 
in grijze shirts: Jenny 
Samsen, Joke Meen-
huis, Gerda Legtenberg, 
Yvonne Galgenbeld.
Onder vlnr in grijze 
shirts: Kim Brockman, 
Monique Oogink, Marja 
Heerink, Cisca Kever-
kamp, Carolien Raven, 
Inge Prangsma, Maria 
Heetkamp

Miss Voorschoten Moni-
que Oogink.
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wat weinig. Daar komt nog bij dat twee 
speelsters inmiddels werk hebben gevon-
den en door de variabele werktijden maar 
eens in de twee weken kunnen spelen. We 
spelen onze wedstrijden namelijk op maan-
dagavond. Komen er eventuele blessures, 
ja wat dan?” vraagt Marja Heerink zich af 
in de GOAL.

Ondanks het geringe aantal dames dat in 
het vrouwenteam van De Zweef speelt, 
wordt de ploeg in het seizoen 1983-1984 
bijna kampioen. Behalve Luctor et Emergo 
is er geen team dat De Zweef kan bedreigen 
en juist van deze dames verliest de ploeg 
met 1-0. Op het laatst trekt zelfs keepster 
Joke Meenhuis mee naar voren om de ge-
lijkmaker te forceren, maar niets helpt. 

Dames voelen zich nog steeds niet 
serieus genomen….
Los daarvan blijven de dames van mening 
dat zij niet serieus worden genomen. In de 
GOAL een uitgebreid artikel uit een ander 
blad, waaruit blijkt dat er op de televisie 
(door een paar trainers en verslaggever 
Evert ten Napel) denigrerende opmerkin-
gen zijn gemaakt. Het gekopieerde artikel 

citeert Marja Heerink en Jenny Samsen die 
duidelijk gepikeerd zijn over die uitlatin-
gen.

Maar dat niet alleen. Het eerste damesteam 
geniet niet de voordelen van het eerste 
mannenteam. In het verslag van een reis 
naar een toernooi in Voorschoten staat dat 
de bus zelf betaald moet worden (“sponso-
red by the ladies of The Zweef”). 

Competitie ligt hele winter stil
In die tijd (1983) begint de maandagavond-
competitie voor de vrouwen in augustus en 
duurt tot eind oktober. Dan is er een lange 
winterstop en wordt van april tot juni ver-
der gespeeld. Daar houdt het bestuur nu 
mee op. De Zweef gaat meedoen aan een 
competitie op zaterdag. Reden: men houdt 
rekening met dames die niet op zondag 
willen spelen. Redenen om van de doorde-
weekse competitie af te stappen: een ver-
zoek van de dames zelf en van de KNVB.

Koperen jubileum in 1984: sponsoren 
gezocht voor een toernooi
Het damesteam viert in maart 1984 het ko-
peren jubileum (12,5 jaar) en wil dat vieren 
met een toernooi, “maar omdat daar geld 
voor nodig is en wij niet alles zelf kunnen 
betalen (wij zijn al driftig aan het sparen) 
zoeken we sponsors voor dat toernooi. 
Hierbij denken wij aan onder meer prijzen 
voor de verloting, een of andere hartige 
snack bij de broodmaaltijd, financiële gif-
ten e.d..” Deze kunnen worden ingeleverd 
bij Marja Heerink en Cisca Keverkamp.

In het zelfde stukje in de GOAL, delen de 
dames mee, “dat wij op zoek zijn naar een 
firma die ons trainingspakken beschikbaar 
wil stellen en/of voetbaltassen. Fairplay 
Sport heeft ons reeds prima shirts ter 
beschikking gesteld. Voetbalbroeken en 
kousen hebben we zelf reeds aangeschaft, 
zodat we qua voetbaltenue allemaal uni-
forme kleding dragen.” 

De viering van het 12,5-jarig bestaan is een 
hoogtepunt. Marja Heerink en trainer Jan 
Evers worden gehuldigd. Marja omdat zij al 

die jaren meespeelt en Jan Evers, omdat hij 
altijd actief is om de dames de fijne kneep-
jes van het voetbal bij te brengen. Jan Evers 
wordt later dat jaar in de ledenvergadering 
van november 1984 benoemd tot lid van 
verdienste. 

De dames wekken de indruk dat zij het ju-
bileum en het toernooi zelf moeten betalen. 
In eerste aanleg lijkt dat ook zo, maar als 
het puntje bij paaltje komt, laat voorzitter 
Jos van Rhee weten dat de vereniging alle 
tekorten zal aanvullen. 

Jubileumgids
Ter gelegenheid van het jubileum ver-
schijnt een speciale gids. Voorzitter Jan 
Rikmanspoel schrijft daarin: “Toen Jo 
Heetkamp 12,5 jaar geleden met het ver-
zoek binnen het bestuur kwam om met da-
mesvoetbal te gaan starten, werd hij wat 
ongelovig door de overige bestuursleden 
gade geslagen. Na enig hoongelach en eni-
ge opmerkingen die maar beter binnenska-
mers konden blijven, kreeg hij fiat van het 
bestuur. Echter wel met de restrictie, dat 
zich minimaal 25 dames zouden moeten 
aanmelden. Was de heimelijke gedachte 
niet: “dat lukt hem toch niet en dan zijn wij 
er weer vanaf”?

Binnen één week had Jo 25 voetbalmin-
nende dames, die zich aanmeldden als 
lid. Jo Heetkamp zag de emancipatie-bui 
hangen en waarschijnlijk kon hij toen niet 
vermoeden, dat het damesvoetbal een 
blijvende plaats zou innemen binnen onze 
vereniging. Wel ging het bestaan gepaard 
met ups en downs, maar het was vooral 
weer de ambitie van enige enthousiaste 
speelsters die de club over de dode punten 
heen hielpen.

12,5 jaar damesvoetbal!!! Vele verenigin-
gen begonnen aan damesvoetbal, maar 
konden geen stand houden in de van oor-
sprong zo specifieke mannengemeenschap. 
Ons dameselftal wist zelfs hoge ogen te 
gooien in hun bestaan. Nadat men kampi-
oen geworden was van de afdeling Twente 
volgde promotie naar de hoofdklasse dis-

vanwege “blijde verwachtingen”, doch ge-
zien de te zware speelklasse. Na de winter 
wordt dit team weer ingeschreven bij de 
TVB. Tot dan worden er wel vriendschap-
pelijke wedstrijden gespeeld om de onder-
linge band te handhaven.”

Gerard Hilberink aanstichter van de 
krantenpublicaties? 
Naar zeggen is wedstrijdsecretaris Gerard 
Hilberink de man die het zwangerschaps-
verhaal als ludieke actie naar buiten brengt. 
Gerard: “Dat is helemaal niet waar! Ik heb 
dat bericht niet de wereld ingestuurd. De 
waarheid is de volgende: Wij moesten met 
ons team spelen tegen (de inmiddels opge-
heven) damesclub PUCK in Deventer. Een 
paar dagen voor de wedstrijd belden een 
serie meiden af. Ze konden niet spelen om-
dat ze ongesteld waren.

Ik neem contact op met de wedstrijdsecre-
taris van Puck en vertel dat zoveel meiden 
“opoe” hebben dat we niet konden spelen. 
Deze man –zo blijkt later- werkt als cor-
respondent voor het Algemeen Dagblad en 
die heeft het hele verhaal zitten aandikken. 
Of hij wist niet wat “opoe” betekende. De 
dochter van een neef van mij voetbalde 
toen bij Puck en die zei al direct dat die 
man alles drie keer erger maakte dan het 
was.”

Zo komt er een vreemd verhaal in de krant, 
waar landelijk veel om gelachen zal zijn. 
Gerard Hilberink: “Om een damesteam 
te laten draaien, heb je een bezetting van 
20 mensen nodig. Ik weet nog dat we een 
toernooi hadden in Dalen. Er waren zo 
weinig meiden, dat ik speelsters heb opge-
haald bij andere verenigingen, zoals Nij-
verdal en Eversberg.”

1982-1983: Te weinig meiden, nega-
tieve publiciteit en nog steeds te wei-
nig aandacht
Het damesvoetbal hangt aan een zijden 
draadje. Het aantal leden loopt terug en er 
mag niet veel meer gebeuren of er is geen 
team meer. “Met de competitie voor de 
boeg is twaalf speelsters natuurlijk wel 



118 119

viteiten tot een geslaagde jubileumviering 
zullen bijdragen.”

De meiden zelf maken zich er in de 
gids makkelijker van af
DAMESCOCKTAIL: 12,5 jaar damesvoetbal 
= 12,5 jaar Jan Evers als trainer - Jo Heet-
kamp, wat ben je begonnen - 1970 wedstrijd 
tegen PUCK op het “oude” Gagelman - op-
brengst voor het “nieuwe” Gagelman (club-
gebouw) - Bestuursproblemen - wie wordt 
de nieuwe leider- één voor allen - te gek - de 
verzorger - Hilberink wordt genoemd - voelt 
zich toch al aangetrokken, dan is het niet 
zo erg - de verzorgersuitrusting - wat hoort 
tot zo’n standaarduitrusting - maandag-
avondcompetitie - elftal met principes, dus 
niet op zondag - internationale toernooien 
- Dalen -Duitsland - Randstand Voorscho-
ten -aantrekkingskracht voor verslaggevers 
- selectiespeelsters o.a. Anita Westerik, Her-
mien Rodijk, Inge van Dijk, Marja Heerink, 
Jenny Samsen, Yvonne Galgenbeld, Joke 
Meenhuis - selectie Nederlands dameselftal 
zaalvoetbal Marja Heerink - verste compe-
titie uitwedstrijd Wageningen (hoofdklas-
se) - leiders van diverse pluimage - Marie 
Evers, René Galgenbeld (Nijverdal) -Henk 
Westenberg (voormalig DES) -thans Johan 
Galgenbeld (zaal) en Alex Keverkamp (veld) 
- winsttrofeeën - diverse wisselbekers en 
bekers -reünie van veel damesvoetbaltalent 
in de jubileumweek.

Toernooi
Het jubileum staat in het teken van een 
groot toernooi waaraan tien verenigingen 
meedoen. De Zweef laat zien van wanten 
te weten, want het team bereikt de finale. 
Daar moeten de dames aantreden tegen het 
sterke UD Weerselo, waarin verschillende 
spelers uit het Nederlands team acteren. De 
blauwwitten gooien alles in de strijd, maar 
verliezen. ’s Avonds is er een groot feest 
voor alle oud-leden en andere belangstel-
lenden. 

Wie speelde er in 1984?
Marja Heerink, Maria Heetkamp, Gerdien 
Prangsma, Inge van Dijk, Aafje Boeve, Kim 
Brockman, Ciska Keverkamp, Monique 
Oogink, Jenny Samsen, Joke Meenhuis, 
Yvonne Galgenbeld, Gerda Legtenberg, An-
gela Wijnhof, Marriët van Gaal.

Bij deze groep traint een 9-jarig meisje 
dat heel graag wil voetballen, maar bij De 
Zweef dan nog niet terecht kan in een team: 
Sandra Middelkamp. Zij vertelt: “Ik was ne-
gen jaar en trainde mee met het eerste da-
mesteam. Moet je je voorstellen; zo’n klein 
meisje met die grote vrouwen. Met Marja 
Heerink bijvoorbeeld. Ik weet nog dat ik 
met de auto werd opgehaald. Het heeft niet 
zo lang geduurd. De training was veel te 
laat en we zijn ermee gestopt.” Het is deze 
Sandra die tien jaar later het vrouwenvoet-
bal bij de Zweef opnieuw zal introduceren…

Damescompetitie in de zaal
In Twente is er in het jaar 1984 voor het 
eerst een damescompetitie in de zaal op-
gezet. De dames van De Zweef melden zich 
en behalen direct al het kampioenschap. Of 
het seizoen erna ook nog gespeeld kan wor-
den is ten tijde van het kampioenschap de 
vraag. Er is erg weinig belangstelling. 

Het kampioenschap van de dames wordt 
ingeboekt op woensdag 23 maart 1984. De 
wedstrijd is in sporthal Windmolenbroek 
in Almelo en de tegenstander is mede-kam-
pioenskandidaat UD Weerselo. De Zweef 
laat de hele wedstrijd zien de allerbeste te 
zijn en bindt de dames van UD met een 

overtuigende 8-1 
overwinning aan de 
zegekar. 

Wie zijn de kam-
pioenen? Marja 
Heerink, Joke 
Meenhuis, Moni-
que Oogink, Gerda 
Ligtenberg, Mar-
riët van Gaal, Inge 
Prangsma, Yvonne Galgenbeld, Jenny Sam-
sen, Maria Heetkamp en Ciska Keverkamp. 
Leider is Johan Galgenbeld. 

Eindelijk aandacht. En veel!!!
Na de overwinning en de bloemen op het 
veld terug naar Nijverdal. Daar staat de 
KSW klaar om het team te ontvangen en in 
de open landauer naar het clubhuis te bren-
gen waar al een grote schare supporters 
hossend en zingend klaar staat. 

Binnen de nodige sprekers en net zoveel fe-
licitaties. Zoals gebruikelijk duurt het feest 
bij De Zweef tot in de kleine uurtjes; ook al 
moet er de dag erna gewerkt worden.

Voorlopig einde 
van het dames-
voetbal
Het succes van De 
Zweef betekent 
ook het einde van 
het damesteam. 
Leo Geurtse over 
het stoppen van 
het damesvoetbal: “Nee, de reden is niet de 
zwangerschap van het halve team. We pro-
moveerden en dat betekende dat de meiden 
voortaan op zaterdag competitie moeten 
spelen. Tot die tijd waren de wedstrijden 
op maandagavond. Een groep meiden had 
geen zin te verhuizen naar de zaterdag.

Dat leidde ertoe dat de groep uiteen viel. 
De beste speelsters hadden geen probleem 
met voetballen op zaterdag en wilden 
graag hogerop. Zij vertrokken naar UD in 
Weerselo. De groep die over bleef was te 
klein voor een elftal en zo stopte het.”

trict Oost. De resultaten waren wisselend. 
De kosten echter stabiel. En wel hoog! Té 
hoog in de ogen van het bestuur en er volg-
de een gedwongen terugtrekken.

Opvallend en een compliment waard is het 
feit, dat wij min of meer “hofleveranciers” 
werden in de geselecteerde afdelingsteams. 
Steeds werden De Zweef-dames uitgeno-
digd voor selectiewedstrijden. Zowaar een 
grote eer. Deze eer danken vele speelsters 
ook aan hun trainer. 

Reeds vanaf de oprichting worden de trai-
ningen verzorgd door Jan Evers. Een man 
die met hart en ziel achter het dameselftal 
staat en door zijn trainingen ook de resul-
taten uit de grauwe middenmoot tilde. Jan, 
proficiat met ook jouw 12,5 jarig jubileum 
en ga zo door.

Dit seizoen is de afdeling Twente met zaal-
voetbal voor dames begonnen, waaraan 
ook ons dameselftal deelneemt. En met 
succes. Activiteiten ontwikkelen zich thans, 
om het meisjesvoetbal van de grond te krij-
gen. Het is te hopen, dat dit lukt. 

Er zal namelijk steeds gezorgd moeten 
worden voor aanvoer vanuit de jeugd, 
zodat continuïteit gewaarborgd is. Dames 
van nu, maar ook van al die andere jaren, 
van harte proficiat. Ik hoop dat alle festi-

Boven vlnr: Alex Ke-
verkamp, Aagje Boeve, 
Mariët van Gaal, Anita 
Westerik, Monique 
Oogink, Kim Brockman, 
Ingrid ter Halle, Jan 
Evers.
Onder vlnr: Marja 
Heerink, Yvonne Gal-
genbeld, Joke Meenhuis, 
Jenny Samsen, Maria 
Heetkamp.

Zo denkt de krant over 
de Zweef-vrouwen Mar-
ja en Yvonne.
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avond erg fanatiek en dat bleek wel tijdens 
de partijtjes die normaal ongeveer 15 mi-
nuten duurden, maar wij waren zo gemeen 
dat er i.v.m. blessures al vaak na 5 minu-
ten mee gestopt moest worden. Vooral na 
de training was het met al die meiden zo 
gezellig. De competitie wedstrijden werden 
op de maandag gespeeld, onze tegenstan-
ders waren o.a. Vesos, Hulzense Boys, 
Eversberg, Nijverdal en DES. Na een tijdje 
waren alle elftallen in deze klasse geen 
problemen meer voor ons, daar wij alle 
wedstrijden met minimaal 6-8 doelpunten 
verschil wonnen.

Marja Heerink kreeg toen ze vanuit de 
pupillen naar de dames ging een dubbeltje 
voor ieder doelpunt om haar te stimuleren, 
maar ze maakte er zo verschrikkelijk veel, 
dat we daar maar snel mee gestopt zijn 
voordat we blut gingen. Wij hebben enkele 
jaren in deze klasse gespeeld en werden 
steeds makkelijker kampioen.

Daarna werden we in een hogere klasse 
ingedeeld dat was een stuk beter voor ons, 
want nu wonnen we meestal met 2 tot 3 
doelpunten verschil. Aan het eind van het 
seizoen moesten we tegen de kampioen 
van de zondagsklasse Reutum en daar 
waren we wel een beetje bang voor. Deze 
wedstrijd werd in Almelo bij Rietvogels 
gespeeld. 

Wij zetten ons beste beentje voor en konden 
tot de rust de stand op 0-0 houden, maar 
iedereen was zo moe dat we van Eddie 
Krukkert zouttabletten kregen. Die dingen 
waren zo vies dat we ze direct weer uit 
spuugden of verstopten. De tweede helft 
liep niet zo goed voor ons af, want Mariët 
knalde de bal zo hard in eigen doel, dat 
Betsie de keepster stijf van schrik in het 
doel bleef staan.

Het was jammer dat we met 1-0 verloren; 
misschien hadden we toch beter die zout-
tabletten in kunnen nemen. Omdat we nu 
tweede werden van het district Twente 
werden we weer hoger ingedeeld en van 
de meeste elftallen zoals PUCK -Go Ahead- 

UD- Reutum enz. konden we niet winnen, 
zodat we bijna onderaan eindigden. We 
deden ook geregeld aan toernooien mee.

Wij zijn ook naar een toernooi in Dalen 
(Drenthe) geweest en hebben daar erg 
goed gespeeld. In de finale moesten we 
tegen UD (daar hadden we nog nooit van 
gewonnen) en wonnen na een spannende 
wedstrijd met 2-0. We kregen een grote 
wisselbeker en een grote beker voor de 
club. 

Vol trots gingen we naar de kantine, on-
derweg al uitbundig feestvieren. We zou-
den ze wel even laten zien dat de dames 
ook met grote prijzen thuiskwamen. Het 
liep allemaal wel iets anders, want bij aan-
komst in de kantine bleken er maar twee 
personen te zijn en na een vreugdevolle 
dag was dit een enorme afknapper.

De heren van het eerste elftal hadden nieu-
we trainingspakken met reclame gekregen. 
Dat wilden wij ook graag, maar wat we 
ook zeurden; we kregen niets. We werden 
zo boos dat we zelf op zoek gingen naar 
een sponsor en waarachtig na een paar 
maanden liepen we met z’n allen in prach-
tige trainingspakken met reclame. We 
waren voor zover ik weet, de eersten die 
gesponsord werden en een beetje lef had-
den we dan ook wel hoor.

Een aantal dames werd voor de Twentse 
selectie uitgenodigd (Marja, Anita en Her-
mien) en deden daar succesvol mee. Na 
een aantal jaren zijn er nog veel meer da-
mes voor de Twentse selectie uitgenodigd 
om te voetballen en je kunt wel stellen dat 
we bij De Zweef goed in de gaten werden 
gehouden. Ik begrijp dan ook niet dat het 
damesvoetbal bij De Zweef bijna niet meer 
bestaat; de laatste goede speelsters zijn 
naar UD gegaan.”

Marja Heerink: de succesvolste van 
allemaal
Marja Heerink is veruit de succesvolste 
Zwever tot nu toe. Haar voetbal is zoveel 
beter dan van de meeste andere meiden. 

Dat ook nog eens gecombineerd met een 
goed inzicht en een lichaam dat gemaakt 
is voor voetbal. Niet voor niets haalt ze het 
hoogste niveau op het veld en in de zaal;  
uitmondend in een plek in het Nederlands 
team.

In 2013 schrijft Marja voor clubblad GOAL 
haar herinneringen: “Ik ben opgegroeid 
aan de Holterweg 63 te Nijverdal waar ik 
al op jonge leeftijd met mijn broers en de 
buurjongens op straat voetbalde. Met pop-
pen spelen vond ik maar niks. In de jaren 
60 was het verkeer nog niet zo druk als te-
genwoordig,  dus op straat voetballen kon 
toen nog gewoon. Ook waren er wel diver-
se trapveldjes in de buurt, zoals het veldje 
aan de Molenweg (waar nu de Molenflats 
staan), een klein veldje aan de Holterweg 
(zijn nu huizen gebouwd) en ook gingen we 
wel naar het Kattenbos.

Mijn broers Herman en Bernard waren al 
lid van De Zweef en dat wilde ik eigenlijk 
ook wel. Maar meisjesvoetbal was toen 
nog niet zo gewoon. De clubs waren daar 
nog niet op ingesteld. Uiteindelijk lukte 
het toch. Ik was toen volgens mij 11 of 12 
jaar. Ik kwam terecht in het pupillenelftal 
E5, waar naast de jongens nog 3 andere 
meisjes in speelden, te weten Charlotte He-
geman, Yvonne Galgenbeld en Marion ten 
Hove. Dit onder leiding van Tonnie Sch-
warte en Gerard Bruggeman.

Marja Heerink, veruit de beste vrouw ooit 
bij De Zweef, zegt er zelf over: “In dat jaar, 
en eigenlijk ook al in dat jaar ervoor, 
werd het steeds moeilijker om een elftal 
op de been te brengen. Ook moesten wij 
zelf steeds op het laatste moment nog een 
scheidsrechter regelen voor de wedstrijd. 
Je kreeg op een gegeven moment het ge-
voel dat het damesvoetbal vanuit de club 
niet echt gestimuleerd werd. Men vond het 
eigenlijk maar lastig. Dat heeft mij samen 
met Yvonne Galgenbeld, Jenny Samsen 
en Joke Meenhuis doen besluiten om over 
te stappen naar een andere club, namelijk 
UD Weerselo. Ook wilden wij graag op een 
hoger niveau voetballen.”

Aan het einde van de competitie 1983-1984 
vragen de genoemde vier meiden inderdaad 
overschrijving naar UD Weerselo. Een jaar 
later (op 1 juni1985) wordt UD Nederlands 
kampioen met in hun midden de vier Nij-
verdalse meiden.

Herinneringen van Hermien Ro-
dijk-Middelkamp
Hermien Middelkamp is een van de dames 
die de eerste gloriejaren van het dames-
voetbal meemaakt. In de jubileumgids bij 
het 65-jarig bestaan in 1985 schrijft zij 
haar herinneringen op: “Op verzoek van 
de jubileumcommissie zal ik graag nog 
iets schrijven over de beginjaren van het 
dameselftal van De Zweef. Wij zijn met de 
volgende meisjes gestart Betsie Woesthuis, 
Mariët Wijermars, Maria Wilms, Josefien 
Morsink, Hermien Middelkamp, Dinie Hul-
leman, Ellie Heetkamp, Martha Kruizinga, 
Marga Stam, Irma Middelkamp, Silvia 
Trum, Anita Westerik, Joke Meenhuis, 
Marja Heerink en Dinie Reimink. Nadien 
kwamen daar nog een aantal goede speel-
sters bij. Dat waren Yvonne Galgenbeld, 
Jennie Samsen, Inge van Dijk en Ciska Ke-
verkamp.

Geen enkel elftal van De Zweef had in die 
tijd zo’n grote begeleiding als wij. Dat wa-
ren Jo Heetkamp, Gerard Hilberink, Marie 
Evers, Leo Geurtse, Wiebe v/d Heide en 
Jan Evers. Wij trainden altijd op vrijdag-

Marja Heerink als 
jeugdspeelster (1972 De 
Zweef E5).
Boven vlnr: Marja Hee-
rink, Charlotte Hege-
man, Tonnie Schwarte, 
Wim Albers, H. Schwar-
te, Jack Meenhuis, Hans 
Broens, Hans Meenhuis, 
John Veldhuis, Gerard 
Bruggeman.
Onder vlnr: Marjon ten 
Hove, Yvonne Gal-
genbeld, Marinus van 
Boxtel, Hans Mars, R. 
Uitzetter, Rolf Westerik.
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ook wel aan hoe het dames-meisjesvoetbal 
nog in de kinderschoenen stond.

De competitie bij de dames werd in die 
periode, ik heb het dan over de jaren 70, 
gespeeld op maandagavond. De eerste 
helft van de competitie werd gespeeld in de 
maanden april en mei, en na de vakantie 
gingen we verder in augustus en septem-
ber, met ook nog wat bekerwedstrijden 
ertussen door. Een korte competitie eigen-
lijk. De rest van het jaar trainden we alleen 
maar. Om die reden ben ik ook lid gewor-
den van Handbalvereniging Nijverdal.

In de winter had ik dan mooi de handbal-
competitie in de zaal en in de zomerperiode 
was er de voetbalcompetitie. De trainingen 
vonden altijd plaats onder leiding van Jan 
Evers, en later kwam daar Leo Geurtse bij. 
Ook veel leiders/vlaggers kwamen in die 
jaren voorbij. Ik noem er enkele:  Jo Heet-
kamp, Gerard Hilberink, René Galgenbeld, 
Alex Keverkamp en Henk Westenberg. We 
mochten in al die jaren veel kampioen-
schappen beleven. Ook vele toernooizeges 
hebben we behaald.  Vaste toernooien wa-
ren die in Dalen en Voorschoten, waar we 
altijd met de bus naar toe gingen. Groot 
feest in de bus natuurlijk.

Toen ik 14 jaar was werd ik gescout door 
de Twentse Voetbalbond en werd ik uit-
genodigd om selectiewedstrijden te spelen 
voor de Twentse- en Oostelijke Selectie. 
Later kwamen daar ook nog Yvonne Gal-
genbeld, Jenny Samsen en Joke Meenhuis 
bij. Met de Twentse selectie zijn we twee 
keer op de tweede plaats van Nederland 
geëindigd.
Op 20 mei 1984 bestond het damesvoetbal 
bij De Zweef 12,5 jaar. Ter gelegenheid 
daarvan hadden wij als speelsters zelf een 
groot toernooi georganiseerd, waarbij 
we ook de sponsoring hadden geregeld. 
Een hele klus, maar het werd ondanks het 
slechte weer toch een geslaagd toernooi.

Samen met Yvonne Galgenbeld, Jenny 
Samsen en Joke Meenhuis besluit Marja  
om over te stappen naar een andere club, 

namelijk UD Weerselo. “Ook wilden wij 
graag op een hoger niveau voetballen. De 
speelsters van UD Weerselo kenden wij al 
enkele jaren doordat wij al jaren samen 
met hen uitkwamen voor  de Twentse Se-
lectie. Wij trainden toen altijd onder de 
rook van het Diekman Stadion in Ensche-
de.

In het eerste seizoen dat we bij UD speel-
den, kwamen we in de maanden augustus 
en september (met dispensatie) ook nog 
uit voor De Zweef. Volgens mij een unicum 
om voor twee verschillende clubs tegelijk 
te spelen. Maar daarna ging het volle bak, 
de trainingsintensiteit ging fors omhoog. 
Dat moest ook wel, want het voetbalniveau 
was toch een stapje hoger: de hoofdklasse 
district Oost. Jenny, Yvonne en ik heb-
ben in dat eerste jaar voor onze nieuwe 
club veel doelpunten gescoord. Vanaf het 
middenveld (ik was inmiddels geen spits 
meer) ging de pass vaak naar Yvonne, die 
met haar prachtige voorzet Jenny in de 
spits wist te bereiken en zij kopte de bal er 
meestal wel in.

Blauwe goals noemden we dat dan (om 
maar van Zweefgevoel te spreken!). Het 
eerste jaar werden we gelijk kampioen 
van dit district, waardoor we ook mochten 
deelnemen aan het kampioenschap van 
Nederland, met de zes kampioenen van de  

hoofddistricten die er in Nederland wa-
ren. Op 1 juni 1985 werden wij in Blerick 
(Limburg), na een heel spannend toernooi, 
Nederlands kampioen. Wij werden die 
avond in Weerselo warm onthaald door 
de plaatselijke drumband en mochten met 
de platte wagen door het dorp. De officiële 
huldiging vond later plaats. Wij werden 
diezelfde avond nog door de burgemeester 
tot ereburgers van Weerselo benoemd. 
Waarvan akte!

In die jaren daarna zijn wij  5x achter 
elkaar kampioen geworden van de hoofd-
klasse, echter Nederlands kampioen zijn 
we niet weer geworden. Al met al prach-
tige voetbaljaren. Nog steeds gaan wij als 
groep van UD elk jaar een lang weekend 
met elkaar op stap, een hecht team dus. 
Een misverstand uit die jaren wil ik nog 
wel even uit de weg ruimen, namelijk dat 
wij vanuit Weerselo dik betaald zouden 
worden om daar te voetballen. Niets is 
minder waar. Er moest altijd veel geld bij, 
want de reiskosten kwamen voor eigen 
rekening. Hobby’s kosten nu eenmaal geld. 
Mijn trouwste supporter in al die jaren 
was altijd mijn vader. Hij kwam elke wed-
strijd kijken. Ook hij had behoorlijk wat 
reiskosten!

Op 3 maart 1989 kreeg ik van de Koninklij-
ke Nederlandsche Voetbalbond een schrij-

De eerste wedstrijd tegen SDOL uit Lut-
tenberg werd ik nog als keeper opgesteld. 
Dat duurde niet lang, ik was daar niet zo 
geschikt voor, geloof ik. Al gauw werd ik 
tot middenvoor gebombardeerd. Als wij bij 
onze wedstrijden het veld opkwamen hoor-
den we de tegenstanders meestal een beetje 
lachen van: “ha ha, daar doen meisjes 
mee.”  Wij gooiden er dan natuurlijk een 
extra schepje bovenop en meestal wonnen 
we ook wel. Voor zover ik mij kan herinne-
ren zijn we dat eerste jaar ook kampioen 
geworden.

Alle kampioenselftallen van de jeugd 
mochten als beloning in dat jaar naar een 
wedstrijd van het grote FC Twente, toen 
nog met Epi Drost, Jan Jeuring en de ge-
broeders Van de Kerkhof. Ik was in die tijd 
al zo fanatiek dat je je op maandag er al op 
verheugde dat je zaterdags mocht voetbal-
len. En als je een keer vrij was dan ging je 
met je voetbaltas toch maar naar de club 
in de hoop dat je ergens mocht invallen.

Na dat eerste jaar was ik te oud om bij 
de pupillen te voetballen en mocht ik bij 
de “groten” meedoen. Er was toen al een 
dameselftal (opgericht 20 november 1971) 
met onder andere Jozefien Morsink, Maria 
Heetkamp, Elly Heetkamp en Betsy Woest-
huis. Het probleem was alleen dat als je 
officiële wedstrijden wilde spelen, je 14 jaar 
moest zijn. En ik was nog maar 12 jaar. 
Gelukkig was ik wel lang voor mijn leeftijd, 
dus viel het niet zo op.

Mijn eerste wedstrijd moesten we spelen 
tegen De Eversberg, het elftal waarin toen 
de beroemde Miene (Hermien) Middel-
kamp speelde. Een heel goede voetballer. Ik 
kreeg de opdracht om Hermien maar “in 
de weg” te lopen, wat volgens mijn mede-
spelers wel goed lukte. 

Als ik een doelpunt gemaakt had mocht 
mijn naam nooit in de krant komen te 
staan omdat ik nog geen 14 jaar was; ook 
op het wedstrijdformulier werd altijd een 
andere naam ingevuld. Tsja, je moest wat 
om die twee jaar te overbruggen. Het geeft 

Marja Heerink (2020).

Staand van links naar 
rechts: Henk Westen-
berg, Angela Wijnhoff, 
Yvonne Galgenbeld, 
Maria Heetkamp, Kim 
Brockman, Monique 
Oogink, Mariët van 
Gaal, Jenny Samsen.
Zittend van links naar 
rechts: Gerda Legten-
berg, Gerdien Prangs-
ma, Cisca Keverkamp, 
Marja Heerink, Inge 
Prangsma, Aafje Boeve.
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Regelmatig worden nog oude verhalen uit 
de doos gehaald over die goeie ouwe tijd. 
Meestal is de Sinterklaasavond, gehouden 
bij Alex en Cisca Keverkamp thuis, daar 
ook wel bij. Henny Heetkamp was die 
avond Sinterklaas en Alex Keverkamp de 
Zwarte Piet. ’s Middags werd al begonnen 
met moed in te drinken, dus je kunt wel be-
grijpen hoe het er ’s avonds aan toe ging.”

Actie meisjesvoetbal “bij ons niet aan 
de orde”
Na het stoppen van het damesteam blijft 
vrouwenvoetbal bij De Zweef nog een 
beetje en ondergeschoven kind. In 1988 
organiseert de TVB een bijeenkomst over 
meisjesvoetbal. Het bestuur besluit niet 
naar een bijeenkomst hierover in Almelo te 
gaan “omdat men van mening is dat meis-
jesvoetbal bij onze vereniging niet aan de 
orde is”. 
Later komt een kleine correctie op dit 
standpunt. Men heeft blijkbaar nagedacht 
of is beïnvloed door het enthousiasme van 
andere verenigingen. Dan blijkt ineens dat 
De Zweef geen tijd heeft gehad om naar 
Almelo te gaan wegens een leidersvergade-
ring. Het bestuur wil wel wat en zegt: “Mis-
schien kunnen we nogmaals bekijken wat 
we hiermee kunnen. Eventuele propagan-
da via clubblad of open dag.” 

Herinneringen van Anton Evers
Anton Evers (later verhuisd naar Sassen-
heim) is in de beginjaren betrokken bij 
het zaalvoetbal. In de jubileumgids 1985 
schrijft hij een uitgebreid verslag, waaruit 
duidelijk wordt hoe het begon, inclusief de 
grootste successen. Een verslag uit de eerste 
hand.

“In de winterperiode ‘73- ‘74 voetbalde een 
familieteam van Bertus Schwarte enkele 
wedstrijden in de sporthal in Raalte. Dit 
was voor mij de aanleiding om met Bertus 
een 12-tal jongens bij elkaar te trommelen 
om ook in de zaal te gaan voetballen.

Het werd het toenmalige zesde veldvoet-
balteam, waarin Bertus en ik speelden. In 
een omtrek van 20 km van Nijverdal wer-
den alle sporthallen (Vriezenveen, Tubber-
gen, Delden, Raalte, enz) gebeld om er een 
zaal te huren. Hier en daar konden wij zo 
af en toe een uurtje een zaal bemachtigen; 
meestal het laatste uur van elf tot twaalf. 

Dit was voor de meeste jongens een reden 
om stuk voor stuk af te haken. Maar voor 
Nol Blikman, Jan Boode, Alex Keverkamp, 
Hans Kleine Staarman, Henk Meijer, Ber-
tus Schwarte, Chris Vink en ondergeteken-
de was geen uur te laat.

De nieuwe sporthal in Holten werd ons 
vaste domicilie. Daar werden wij graag 
geziene gasten, vooral omdat na de voetbal 
nogal wat jongens in de kantine achter 
bleven. Na enkele jaren kwam Hans Kleine 
Staarman met het idee om in de zaalvoet-
balcompetitie te gaan spelen. “Kattenbos” 

zou de naam van het zaalteam worden, 
omdat alle kosten door de spelers zelf be-
taald moesten worden.

Het werd toch “De Zweef” omdat Kat-
tenbos als vereniging met statuten, een 
bepaald aantal leden enz, moest worden 
ingeschreven. Begonnen werd er in de der-

de klasse van de KNVB afdeling Twenthe. 
In het eerste jaar meteen kampioen. En de 
stunt van het jaar werd door De Zweef uit-
gehaald door met vijf spelers zonder wis-
sels de hoofdklasser Tikkie uit Oldenzaal 
voor de beker uit te schakelen.

Met vijf spelers een wedstrijd spelen was 
overigens geen uitzondering bij De Zweef; 
de spelers hadden namelijk een verschrik-
kelijke hekel aan op de bank zitten. Een 
uur achter elkaar voetballen was voor de 
meeste spelers geen probleem. “Trainen” 
was er nooit bij, alleen partijtjes spelen en 
nog eens partijtjes spelen.

ven dat ik door de toenmalige trainer van 
het Nederlands Elftal, Piet Buter, was ge-
selecteerd voor de Nationale Selectie. Een 
hele eer, want welke voetballer wil nu niet 
spelen voor het Nederlands Elftal.

Mijn debuut vond plaats in Denekamp 
tegen Noorwegen. Eindstand 1-1. Volgens 
de krantenberichten een verdienstelijk 
debuut. Hoogtepunt was ons toernooi 
in Frankrijk, waar diverse landen aan 
meededen, en wij op onze naam wisten te 
schrijven.

Zo’n tien jaar geleden ben ik gestopt als 
actief veld- en zaalvoetballer. In de laat-
ste twee jaar dat ik speelde heb ik nog een 
jaar de dames van Omhoog in Wierden en 
ook nog de dames van De Zweef getraind. 
Maar iedere keer in die modderdrek trai-
nen en ook het vele reizen  begon mij op 
een gegeven moment de keel uit te hangen. 
Vandaar dat ik de sport een beetje dichter 
bij huis heb gezocht: tennis en moutain-
bike.

Ik kijk altijd nog met veel plezier terug op 
mijn eerste voetbaljaren bij De Zweef. Uit 
die periode heb ik mijn beste vriendinnen, 
Yvonne, Cisca, Jenny, Jozefien, Maria en 
aanhang overgehouden.

Marja Heerink in de 
zaal in 1982 (met be-
ker). Boven vlnr: Inge 
Prangsma, Kim Brok-
man, Marja Heerink, 
Monique Oogink, Henk 
Westenberg.
Onder vlnr: Yvonne Gal-
genbeld, Maria Heet-
kamp, Lucie Prangsma, 
Jenny Samsen en Joke 
Meenhuis.

De Zweef zaalvoetbal; een beetje vervaagd hoogtepunt
Het begint in 1974 als een clubje Zwevers onder elkaar gaat zaalvoetballen. 
Het is leuk, nieuw en begint populair te worden in Nederland. Later willen ze 
graag de competitie in en dat gebeurt met ingang van het seizoen 1977/1978. 
Het team komt in de derde klasse. Dat is veel te laag, want het eerste seizoen 
wordt gemakkelijk afgesloten met het kampioenschap en promotie naar de 
tweede klasse. In het seizoen erna schrijft De Zweef een tweede team in; dit 
keer met allemaal Zuid-Molukkers. Dat is mooi, hoewel het temperament van 
die jongens nogal eens de oorzaak is van trammelant. Wel: heel veel succes. 
Hoogtepunt: twee Zweefteams in de hoofdklasse!

Het zaalvoetbalteam 
van Bertus Schwar-
te. Boven vlnr: Anton 
Evers, Bennie Schwarte 
en Arnold Blikman.
Op de bank: voor Bertus 
Schwarte, Jan Boode en 
Henk Meijer. 
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loopt De Zweef uit naar 7-2. Wilhelmina-
school mag nog twee keer scoren en dan 
kan aanvoerder Nuss Latul de bloemen in 
ontvangst nemen en reist het team terug 
naar Nijverdal voor een groot feest in het 
clubgebouw.

Mooie woorden worden gesproken, maar 
er zijn ook minder mooie, waaruit blijkt dat 
het zaalvoetbal niet voor vol wordt aange-
zien. Daarnaast spelen er ook andere pro-
blemen. Hier zijn ze op een rij:

• Zorgwekkend is het grote gebrek aan 
trainingsfaciliteiten (tekort aan sport-
zalen).

• Het is nog te weinig geaccepteerd dat 
zaalvoetbal een volwaardige zaalsport 
is (met zijn ruim 100.000 leden is het 
zaalvoetbal na volleybal de op één na 
grootste zaalsport in ons land).

• De communicatie met het bestuur van 
De Zweef laat nogal te wensen over.

• De integratie en acceptatie binnen de 
Zweef-gelederen wordt niet door ieder-
een als prettig ondervonden. 

• De combinatie veld- en zaalvoetbal 
staat ter discussie, met name waar de 
voorkeur moet liggen.

Naar de hoofdklasse met twee teams
De Zweef 1 en 2 bestaan uit raszaalvoetbal-
lers. In vier jaar tijd promoveert het eerste 
team naar de hoofdklasse. Het tweede team 
doet dat nog sneller en bereikt dezelfde 
klasse in drie jaar. In het seizoen 1980-1981 
doet zich het unieke feit voor dat De Zweef 
met twee teams in de hoofdklasse gaat spe-
len.

Beide teams bereiken het kampioenschap 
met overmacht. Het eerste wijst in een 
direct duel mede-kandidaat PH terug met 
11-2. Het tweede is na 12 van de 16 wedstrij-
den al kampioen. Het dubbele kampioen-
schap heeft nog wel wat voeten in de aarde, 
want het is nog nooit voorgekomen dat een 
club met twee teams in één klasse speelt. Er 
zijn zelfs geen regels voor, zodat de afdeling 
Twente van de KNVB niks anders kan dan 
dit fenomeen toe te laten.

De successen van het zaalvoetbal brengen 
niet alleen vreugde. Dat is hierboven al 
gemeld. Er komt een discussie binnen de 
vereniging. Een discussie over de combina-
tie veld- en zaalvoetbal. Het is niet de eerste 
keer overigens. “Het bestuur, noch de tech-
nische staf kan zich op enigerlei wijze het 
recht toe-eigenen iemand te verbieden een 
andere tak van sport te beoefenen; ook niet 
zaalvoetbal”, zo meldt het bestuur in club-
blad GOAL.

En men vervolgt: “Het bestuur is bovendien 
van mening dat het veldvoetbal door spel 
en training een duidelijk overwicht heeft 
in de beoefening. Ook is nooit bewezen 
dat beide spelsoorten niet samen kunnen 
gaan. Hierbij valt ook te denken aan de 
mini-voetbalshow, maar ook aan hoofd-
klasse veldspelers die in de zaal hun sport 
beoefenen.

Wij hebben zaalvoetbal geaccepteerd als 
onderdeel van onze vereniging. Twee 
teams hebben de hoofdklasse bereikt. Beide 
teams bevatten samen slechts twee veld-
voetballers van onze vereniging. Publiek 
maar ook mensen die nauwer bij de zaak 
betrokken zijn, wij verzoeken u wel om 
uw enthousiasme op de hele ploeg over te 
brengen en niet uw ongenoegen af te rea-
geren op een enkel persoon of personen.

Het bestuur vraagt u allen om kritisch te 
zijn, maar niet veroordelend, zodat wij 
samen op een ongedwongen manier onze 
sport kunnen bedrijven. Mede dankzij zaal-
voetbal zijn enige spelers in het verleden 
bejubeld (in goede tijden). Een terugval is 
voor ons allen moeilijk te verteren.”

Jan Rikmanspoel, in die tijd voorzitter, zegt 
daarover: “Het was een strijd tussen zaal- 
en veldvoetbal. Sommige trainers maakten 
geen enkel probleem, maar anderen wel.”

Trainer Schouwink bijvoorbeeld, verbiedt 
de jongens nog langer in de zaal te voetbal-
len. Anton Wennemers zit dan in het eerste 
van beide teams. Hij vertelt: “We deden het 
natuurlijk toch. Hadden we vrijdagavond 

Nu moest er naar een echte keeper gezocht 
worden. Het werd Rudi Scholten.

De medewerking van De Zweef bleef niet 
langer uit. Er werd een zaalvoetbalcontri-
butie ingesteld en de kosten waren nu voor 
de vereniging. Nog spectaculairder was de 
opmars van ons tweede team. Dat werd in 
drie jaar kampioen van de eerste klasse en 
bereikte een jaar later dan het eerste ook 
de hoofdklasse. Het bestuur van De Zweef 
is het gelukt om de unieke situatie van 
twee teams in de hoofdklasse te realiseren, 
omdat de promotieregeling daarin niet 
voorzag…

Honderden toeschouwers hebben onze 
beide teams in de hoofdklasse gesteund en 
betaalden daarvoor graag nog één gulden 
entree. Het enige doel zou interregionaal 
voetbal moeten zijn. Daarvoor zou men 
met een trainer en met jeugdige spelers 
moeten beginnen. De laatste drie jaar heb 
ik door mijn verhuizing naar het westen 
het zaalvoetbal niet meer kunnen volgen. 
Toch hoop ik dat het met De Zweef nog ooit 
zover komt. In ieder geval wens ik jullie 
erg veel succes.”

Zaalvoetbal wordt niet echt voor 
“vol” aangezien
Het jaarverslag 1979-1980 van de zaal-
voetbalcommissie meldt: “Het 2e team be-
haalde na een enerverende competitie het 
kampioenschap. De beslissende wedstrijd 
tegen medekandidaat SVVN kende een 
zeer spannend scoreverloop, want na een 
2-1 achterstand werd promotie via een 4-3 
overwinning, toch een feit.”
Het kampioenschap in de tweede klasse 
haalt het team in de wedstrijd tegen Wilhel-
minaschool. “De Zweef 2 is een team dat al-
leen bestaat uit Zuid-Molukkers7 en dank-
zij de medewerking van De Zweef kan dit 
team bij elkaar blijven”, schrijft het Twents 
Volksblad. De spanning voor de wedstrijd is 
groot. Bij rust is het 2-1 voor De Zweef met 
goals van Jerry Latul en Nico Samar. 

Na rust is de spanning eraf en via goals 
van opnieuw Nico Samar en Jerry Latul 

In vier jaar tijd werd de hoofdklasse be-
reikt. Alleen de eerste klasse moesten 
wij een keer overdoen, omdat Vosta het 
eerste jaar kampioen werd met 1 punt 
voorsprong op De Zweef. Toen werd een 
ander team gecreëerd, omdat men koos 
voor prestatievoetbal en men daardoor een 
kans zou maken in de hoofdklasse.

Alleen Jan Boode en Chris Vink zouden in 
het eerste gehandhaafd worden, aange-
vuld met o.a. Anton Wennemers, Herman 
Hegeman, Henk en Johan Boode. De an-
dere spelers zouden met aanvulling het 
vijfde team gaan vormen. De meeste teams 
in de hoofdklasse en natuurlijk ook in de 
lagere klassen, werden door De Zweef ver-
rast omdat wij als enige met een vliegende 
keeper speelden.

Honderden doelpunten per seizoen was 
geen uitzondering. Dit veranderde echter 
doordat de KNVB de spelregel van de 10 
meter traplijn wijzigde door die lijn te ver-
plaatsen naar het middelveld (Je mocht 
pas op goal schieten als je binnen tien 
meter van het doel was, JPvV). Hiervan 
werd Chris de dupe. Hij had jarenlang uit-
stekend gefunctioneerd als keeper, laatste 
man en ook nog menig doelpunt gemaakt. 

7 Gerard Hilberink krijgt 
als wedstrijdsecretaris te 
maken met nieuwe inschrij-
vingen: “Op een gegeven 
moment meldde zich een 
compleet Moluks zaalvoet-
balteam aan. Het was toen 
nog gebruikelijk dat nieuwe 
leden een exemplaar kregen 
van het huishoudelijk regle-
ment. Ik deelde die boekjes 
uit en zei “als jullie je hier 
een beetje naar gedragen, 
krijgen we geen zwarte 
gezichten.” Het was eruit 
geflapt voor ik er erg in had. 
De jongens reageerden er 
gelukkig niet op.”

In 1979 is De Zweef 
zaalvoetbalkampioen in 
de tweede klasse. Foto 
in de krant natuurlijk, 
waarbij men vermeldt 
dat het team bestaat uit: 
Anton Evers, Chris Vink, 
Jan Boode, G. de Groote, 
Henk Meijer, F. Wenne-
mers en Bertus Schwar-
te. 
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van 20 doelpunten per wedstrijd werden 
behaald. Uiteraard gaat het in de hoofd-
klasse niet meer op, maar een uitslag van 
9-2 misstaat ook hier niet.”

Sterke tactiek
De kracht van de Zweefteams ligt in de tac-
tiek. In plaats van dat hij op z’n doel blijft 
staan, is de keeper van De Zweef actief. Hij 
is de laatste man en doet mee in de opbouw. 
Dit systeem wordt later overgenomen in de 
vertegenwoordigende teams van de KNVB 
Oost en Twente.

Een nadeel voor deze speelwijze is de wijzi-
ging van de regels waarbij de zogenaamde 
tienmeter-regel komt te vervallen. Volgens 
de oude regels mag je pas op goal schieten 
als je binnen tien meter van het doel bent. 
Het technische spel van De Zweef komt 
daarmee tot het volste recht. Als de regels 
wijzigen en van alle afstanden geschoten 
mag worden, moet de ploeg de tactiek bij-
stellen.

Het aanvallende spel is leuk om naar te kij-
ken en trekt heel wat bezoekers. Dat is men 
niet gewend in deze jonge tak van de KNVB. 
De Zweef weet mensen aan zich te binden. 
Toeschouwersaantallen van rond de 200 
beginnen normaal te worden in Nijverdal. 
Dat komt misschien ook omdat in de teams 
spelers van andere verenigingen meedoen. 

Zij trekken het blauw en wit aan omdat De 
Zweef als eerste in de competitie gaat spe-
len. De reden dat het bestuur hiervoor kiest 
is dat men liever een eigen team heeft dan 
dat Zwevers gaan voetvallen bij caféclubs 
e.d.

Zes Zweef-teams en gebrek aan zalen 
om nog twee extra teams te kunnen 
laten spelen
In het seizoen 1981-1982 zijn er maar liefst 
zes Zweefteams actief in het zaalvoetbal. 
Het zesde team (2e team Zuid-Molukkers) 
wordt met overmacht kampioen. Inmiddels 
zijn ook andere verenigingen begonnen met 
zaalvoetbal. Een daarvan is SVVN waarvan 
het team in 1982-1983 ook in de hoofdklas-
se acteert. 

In 1983 schrijft de zaalvoetbalcommissie in 
de GOAL: “Er zijn te veel teams om thuis-
wedstrijden in Nijverdal te kunnen spelen. 
Veelvuldig komt het voor dat thuiswed-
strijden worden gespeeld in Hengevelde, 
Deurningen, Almelo, Rijssen, Holten, En-
schede of Hengelo. De Zweef neemt met zes 
teams deel aan de competitie. We hebben 
er acht, maar door te weinig sporthallen 
mogen deze twee teams niet meedoen aan 
de competitie.”  Van de 15 thuiswedstrijden 
in januari kunnen er zes in sporthal Noet-
sele gespeeld worden; negen wedstrijden 
moeten elders in Twente gespeeld worden. 

Zo spelen de lagere teams van De Zweef 
hun thuiswedstrijden in de sporthal in Hen-
gevelde. 

Het bestuur van De Zweef realiseert zich 
dat het zaalvoetbal een niet meer weg te 
denken geheel is binnen de vereniging. De 
zaalvoetbalcommissie (toen bestaande uit 
Marinus Verduin, Eduard Samar -later voor 
hem Eddy Pelupessy- en Chris Vink) is met 
name voor het zaalvoetbal opgericht voor 
de begeleiding van de teams. Een afvaardi-
ging van deze commissie zit in het bestuur.

Het zaalvoetbal neemt een grote vlucht. 
Niet alleen bij De Zweef, maar ook bij 
SVVN, DES en Nijverdal. En uiteraard in de 
rest van de regio. In het seizoen 1983-1984 
nemen tien teams uit de gemeente Hellen-
doorn deel aan de zaalcompetitie.

De verenigingen kruipen bij elkaar en 
schrijven een brandbrief aan het gemeen-
tebestuur met het verzoek een tweede 
sporthal te bouwen. Van de BLOS komt 
er een brief terug dat “de bouw van een 
tweede hal pas voorzien is in 1987. Gezien 
de druk zullen wij vervroeging heroverwe-
gen”.

Gelukkig (in dit geval dan) maken de spe-
lers nauwelijks gebruik van de trainingsu-

bespreking en zei ik om half tien dat ik 
weg moest. Herman Hegeman wachtte 
een kwartiertje en vertrok dan ook met een 
smoes. Wij in de auto en als een speer naar 
onze zaalwedstrijd.” Hij moet erom lachen. 
Net zoals hij moet lachen als hij er aan her-
innerd wordt dat hij als trainer zijn spelers 
verbiedt te zaalvoetballen en die dat toch 
ook doen…

Veel toeschouwers
“Dat beide teams zich in de hoofdklasse 
thuis voelen blijkt wel uit het feit dat na 
vier wedstrijden het eerste al 7 punten 
heeft en het tweede 4.” Dat is te lezen in 
het maandblad Zaalvoetbal in het seizoen 
1981-1982. Het eerste kan vijf wedstrijden 
voor het einde nog kampioen worden, maar 
wordt uiteindelijk derde achter Circus en 
Drienerlo. Het tweede heeft het moeilijker 
en moet uiteindelijk strijden tegen degra-
datie, maar kan dat voorkomen. Topper dit 
seizoen is de wedstrijd De Zweef – Circus 
waar 400 man op af komt. Spannend en 
spectaculair en door Circus op het nippertje 
gewonnen. 

“De grote kracht van beide teams ligt in de 
aanvalsdrift om zodoende de tegenstander 
niet in het ritme te laten komen. Dit heeft 
tevens tot gevolg dat er ook met tegendoel-
punten rekening gehouden moet worden. 
Deze wijze van spelen leverde ook in het 
verleden forse uitslagen op, waarbij scores 

De Zweef 2 zaalvoetbal-
kampioen in de jaren 
tachtig. Boven vlnr: 
Jerry Latul, Zacca La-
tul, Eduard Samar, Abé 
Samar, Hannes Joël en 
Emoes Burnama.
Onder vlnr: Bram Pare-
ra, Johnny Latul, Nico 
Samar, Paulus Orail-
le, Ferry Hatumena, 
Mingus Basaw, Henk 
Westenberg. 
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SVVN laat zien toch te kunnen voetballen 
en knokt zich met twee fraaie treffers terug 
tot 3-2. 

De Zweef is blij als het zo blijft: opnieuw 
kampioen! Vreugde op de tribune en in het 
veld. Bloemen voor de winnaars en felici-
taties door het bestuur van De Zweef en 
de Vriendenkring. Als iedereen een beetje 
uitgefeest is, kan het spul onder de douche 
en verkast het gezelschap naar Bunga Tand-
jung waar het kampioensfeest verder wordt 
gevierd. 

De hoofdrolspelers: Ferry Hatumena, Abé 
Samar, Eduard Samar, Jerry Latul, Nico 
Samar, Zacca Latul, Paul Oraille, Bram 
Parera, Hannes Joël. Bijgestaan door John 
Latul (coach), Emoes Burnama (2e coach), 
Henk Westenberg (begeleiding) en Mingus 
Basaw (masseur). 

De Zweef 1 (lang niet “blank” meer) eindigt 
de competitie met: Henk Wijnen, Max Plui-
mers, Leo Litaay, Thijs Pelupessy, Henny 
Kroesen, Jan Boode, Theo Picanussa, Wim 
Pattiasina, Arie Joël en Gert Burnama. 

Jerry Latul en Ferry Hatumena krijgen een 
uitnodiging voor het Nederlands zaalvoet-
balteam. De Zweef 2 gaat spelen in de “In-
terregio oost”, waarin de belangrijkste drie 
teams uit Twente vertegenwoordigd zijn. 
Tegenstanders zijn ploegen als Oost Gelder-
se, ZVE De Haas, Tako, ’t Anker Eim. 

Johnny Nussy herinnert zich: “Aanvallend 
spel en technische hoogstandjes zorgden 
ervoor dat het publiek kwam en bleef ko-
men; ook toen het elders terug liep zat 
sporthal Noetsele altijd goed vol.” 

Zaalvoetballers van De Zweef in “su-
per”-klasse
De verhuizing van het tweede team van De 
Zweef naar een nieuwe klasse levert veel 
publiciteit. Zoals in de Twentsche Courant 
van 21 augustus 1985: Het eerste zaalvoet-
balteam van De Zweef speelt dit seizoen In 
de Interregionale hoofdklasse van Oost-Ne-
derland. De uitsluitend uit Molukkers be-

staande formatie ontmoet de topclubs uit 
de afdelingen Zwolle, Gelderland, Nijmegen 
en Arnhem. Daarmee komt een eind aan 
een unieke situatie. De blauw-witten spe-
len dan al vier jaar, als enige vereniging In 
Nederland, met twee teams in de afdelings-
hoofdklasse.

In tegenstelling tot de rest van het land kent 
het oosten tot dan toe geen “super”-hoofd-
klasse. Dat beperkt de mogelijkheden van 
de Nijverdallers aanzienlijk. De mannen 
komen steeds uit tegen dezelfde ploegen 
en spelen voortdurend een hoofdrol in de 
competitie. Met ingang van het komende 
seizoen kan men eindelijk de krachten me-
ten met ijzersterke formaties en dat zal het 
spelpeil zeker ten goede komen.

“Omdat iedereen in de afdeling onze kracht 
kende, moesten wij altijd het spel maken 
en beperkte de tegenstander zich tot het 
loeren op een foutje van ons,” aldus Emus 
Burnama, assistent-coach van het eerste 
team. Hij verwacht dat het nu minder een-
voudig zal zijn in de top mee te draaien. 
“Het wordt wel zwaar, dat is een ding dat 
zeker is.”

Nu zijn er zes interregionale hoofdklassen. 
De winnaars spelen een onderlinge com-
petitie om het Nederlands kampioenschap. 
Maar zover durft men bij De Zweef nog niet 
eens te denken. Voorlopig luidt het devies 
te midden van de sterksten van het oosten 
een goed figuur te slaan.

Het is overigens alleen in de zaal dat de Mo-
lukkers massaal het blauw-witte tenue van 
De Zweef aantrekken. In de veldcompetitie 
komen ze uit voor verschillende verenigin-
gen. Daar trainen zij ook. “We hebben wel 
eens geprobeerd om één avond per week in 

te lassen om gezamenlijk in de zaal te oe-
fenen, maar dat lukte niet omdat iedereen 
het te druk had met de eigen vereniging,” 
vertelt Burnama. Hij ziet dat niet als een 
probleem. “Ze spelen al jaren met elkaar en 
kunnen elkaar zo langzamerhand blinde-
lings vinden.”

De in Nijverdal wonende Molukkers leve-
ren De Zweef overigens drie zaalteams en 
hebben binnen deze vereniging een eigen 
afdeling waarvan John Nussy als voorzitter 
optreedt Ook hij is blij dat nu eindelijk de 
al jaren in de afdelingstop meedraaiende 
eerste formatie kan doorstoten naar hogere 
regionen. Al zal dat organisatorisch meer 
problemen geven. Vooral wat betreft de 
reiskosten en de snipperdagen die de spe-
lers moeten opnemen. 

De zaalvoetbalcompetitie wordt namelijk 
op maandag verspeeld. “We hopen die 
problemen op te lossen. Kijk, het opnemen 
van een snipperdag is niet zo moeilijk, 
maar wie betaalt dat? Zaalvoetbal is nog 
zuiver amateuristisch”, stelt Nussy vast. 
Zowel hij als Burnama hopen dat het team 
veel publiek zal trekken tijdens de thuis-
wedstrijden in de sporthal Noetsele. Op 2 
september begint de competitie. In eigen 
huis treedt men om acht uur aan tegen Oost 
Gelderse uit Rheden. 

De overige tegenstanders in de “su-
per”-hoofdklasse worden Drienerloo, Achil-
les Hengelo, Orion uit Nijmegen, Telecom 
Zwolle, Hevea Arnhem, Jako uit Wychen, 
SMS Zutphen, ZV Elburg, Number One uit 
Velp, ‘t Anker Eim uit Doesburg, Abas Wy-
chen, Heino en DWA uit ’s Heerenberg.

Het voorlopige selectieteam van de Moluk-
kers bestaat uit Bram Parera (keeper), Jerry 
Latul, Theo Picanussa, Gertje Burnama, 
Paulus Oraille, Ferry Latumena en Nolly 
Lalopua. Als coach fungeert John Latul. De 
vaste grensrechter van de blauw-witten is 
Henk Westenberg.

De Zweef is een vreemde eend in de bijt 
waar het gaat om (niet-) betalen. Het is de 

ren in Nijverdal, zodat daar met een beetje 
schuiven meer thuiswedstrijden gespeeld 
kunnen worden. 

De Zweef 2 voor de tweede keer kam-
pioen in de hoofdklasse
In het seizoen 1983-1984 speelt De Zweef 
met maar liefst zes heren- en één dames-
team mee in de competitie. De zaalvoetbal-
commissie (Johnny Nussy, Nuss Latul, Ma-
rinus Verduin, Noes Samar en Hans Kleine 
Staarman) is er druk mee. 

In 1983 staat de toekomst van team 1 
(blank) op het spel door bedankjes. Geen 
problemen zijn er bij het tweede (Moluks). 
Beide teams spelen hoofdklasse. Het be-
stuur wil graag met twee teams in de hoofd-
klasse blijven spelen. Men besluit (april 
1983) met een zo sterk mogelijk eerste team 
te blijven spelen. Mocht men hierin niet 
slagen dan een poging doen om ook het eer-
ste team samen te stellen uit Zuid-Moluk-
kers. Wel echter met deze aantekening dat 
wanneer er weer over een sterk eerste team 
(blank) de beschikking is, daarvoor wordt 
gekozen. 

De scheiding tussen blank en zwart wordt 
totaal niet gezien als discriminatie. Het is 
zoals het is en iedereen heeft daar vrede 
mee De zaalvoetbalcommissie moet in-
grijpen om het eerste team in de benen te 
houden. Door vier spelers uit het vierde te 
halen blijft het eerste bestaan en is het team 
een paar wedstrijden voor het einde van de 
competitie al veilig.

Veel beter gaat het met het tweede team. 
Dat speelt op maandagavond 26 maart 
1984 in sporthal Noetsele. De grote vraag 
bij de vele bezoekers is of het tweede er 
voor de tweede keer in zal slagen het kam-
pioenschap in de hoofdklasse te behalen. 

Tegenstander is SVVN 1, een sterk team 
met veel ervaren krachten. Toch begint 
dat team nerveus aan de wedstrijd. Dat is 
mooi voor De Zweef dat via Paulus Oraille 
op 2-0 komt. Door een eigen goal komt De 
Zweef op 3-0 en het lijkt een gelopen koers. 
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1985 schrijft Cita Huybers “Jammer genoeg 
wordt het resultaat van onze heren niet 
begeleid door een supportersschare, die 
de spelers een hart onder de riem wil ste-
ken.” De terugloop van het aantal kijkers is 
een van de oorzaken van de terugval en het 
stoppen van het zaalvoetbal. Niet alleen bij 
De Zweef, maar landelijk. Ook bij de heren 
voetballers komt de klad er een beetje in. 

In het begin van 1986 is Johnny Nussy nog 
opgetogen over de resultaten. De ploeg doet 
lekker mee en bezet de achtste plaats (van 
de veertien). “We hadden hoger kunnen 
staan als we niet telkens andere jongens 
moesten inpassen. Op volle oorlogssterkte 
wonnen we met 8-4 van de koploper. Zo 
goed zijn we dan”, aldus Nussy. 

Herinneringen van Jan Rikmanspoel
Oud-voorzitter Jan Rikmanspoel is vanaf 
het begin betrokken bij het zaalvoetbal. Is 
er een groot voorvechter van. 

Hij vertelt: “Op een gegeven moment komt 
Johnny Nussy bij het bestuur of De Zweef 
een zaalvoetbalteam wilde accepteren. 
Eerder was hij bij SVVN en DES, maar die 
wilden niet. Ook het bestuur van De Zweef 
was niet enthousiast. In het team speelde 
maar één Zwever; Anis Joël.” Als Jan be-
looft de zaak persoonlijk te gaan regelen, 
stemt het bestuur in.

Hij vertelt dat het eerste en tweede beide 
kampioen werden en volgens de bond het 
tweede niet mag promoveren. “Tijdens een 
vergadering bij Rietvogels zou dat gezegd 
zijn. Ik heb alles op z’n kop gezet en alle re-
gels uitgeplozen en nergens kunnen vinden 
dat niet twee teams in één klasse konden 
spelen. Dat moest de bond uiteindelijk ook 
erkennen.” 

Als je hoog speelt, krijg je veel aandacht. 
Grote verslagen in de krant dus over de 
zaalteams. “Vraagt mijn moeder: ben je 
daar ook voorzitter van?”

Het feit dat er Molukse teams zijn, is een 
extra zorg. “Oost = oost en west = west”, 

zegt Jan Rikmanspoel, die daarmee aan-
geeft dat je rekening moest houden met 
cultuurverschillen. “Andere temperamen-
ten, ook minder discipline. Ikzelf ben een 
paar keer incognito in de zaal gaan zitten 
om te kijken hoe de wedstrijden verliepen.” 

Het hoogtepunt van de zaalvoetbal valt sa-
men met politieke problemen die Molukse 
jongeren tussen 1970 en 1979 in Nederland 
maken en die ontaarden in twee treinka-
pingen en gijzelingen. “Dat merkte je na-
tuurlijk ook met voetbal. Sommige jongens 
gedroegen zich echt provocerend. Grote, 
wilde koppen haar. Reusachtige zonne-
brillen. Sommige scheidsrechters waren 
doodsbang.” 

De Molukkers en hun strijd voor een 
eigen republiek
In 1951 komen op Nederlands dienstbevel 
ruim 3.500, vooral Zuid-Molukse, mili-
tairen met hun familie (in totaal ongeveer 
12.500 personen) naar Nederland voor 
wat bedoeld is als een tijdelijk verblijf. De 
Zuid-Molukken willen onafhankelijkheid 
van Indonesië en stichten een regering in 
ballingschap, die later in Nederland ver-
blijft. Van daaruit wordt de strijd tegen In-
donesië op met name Ambon voortgezet. 

Kinderen van de ex-militairen kiezen voor 
een gewapende strijd; ook in Nederland om 
steun voor hun idealen te krijgen en poli-
tieke druk vanuit Nederland op Indonesië. 
In 1970 bezetten Zuid-Molukse jongeren de 
woning van de Indonesische ambassadeur 
in Wassenaar. In het voorjaar van 1975 is 
er een mislukte poging koningin Juliana te 
gijzelen. Van 2 december tot 14 december 
1975 is er een treinkaping bij Wijster en 
vanaf 4 december tevens de bezetting van 
het Indonesische consulaat in Amsterdam. 

Op 23 mei 1977 begint de treinkaping bij De 
Punt en tegelijkertijd de gijzeling van een 
lagere school in Bovensmilde. Aan beide 
acties maakt de politie en leger met geweld 
een einde op 11 juni. In 1978 is de laatste 
gewelddadige actie in Nederland waarbij 
doden vallen. Dat is bij de gijzeling in het 

provinciehuis in Assen, waarbij twee amb-
tenaren het leven laten. Bij al deze acties 
(waarbij ook Nijverdalse jongens betrokken 
zijn) vallen ook aan Molukse kant slachtof-
fers.

Zaalvoetbal bloedt dood
Langzamerhand komt de klad in het zaal-
voetbal. De promoties kosten De Zweef 
ook veel geld voor reiskosten. Dat kan 
de vereniging bijna niet opbrengen. Het 
zaalvoetbal sterft een langzame dood. Jan 
Rikmanspoel: “Ook al omdat mijn opvolger 
bij het zaalvoetbal deze sport anders be-
naderde dan ik deed en met de Molukkers 
niet op één lijn zat.” Dat is echter niet de 
belangrijkste reden geweest. Zaalvoetbal 
is niet leuk meer blijkbaar. Er komt bijna 
geen mens meer kijken en steeds meer 
clubs moeten teams terugtrekken uit de 
competitie.

In december 1986 loopt het een beetje uit 
de hand. In Wijchen wordt Johnny Nussy 
uit de zaal verwijderd. De wedstrijd van 
het derde tegen Drienerlo wordt gestaakt. 
Er wordt geknoeid met het wedstrijdfor-
mulier rond een straf voor Anis Joël. Eddy 
Pelupessy moet bij het bestuur op het matje 
komen, maar verklaart dat alles naar eer en 
geweten is afgehandeld. 

Het bestuur gaat ook om de tafel met het 
dagelijks bestuur van het zaalvoetbal: voor-
zitter Rien Hoogers, secretaris Hans Kleine 
Staarman en penningmeester Alex Kever-
kamp. Net als het hoofdbestuur wil het 
zaalvoetbalbestuur af van alle verwikkelin-
gen die de naam van De Zweef bezoedelen.

Vóór het begin van de competitie 1987-
1988 trekt de club het derde terug wegens 
spelersgebrek. Eind 1988 begint het eerste 
team te verzaken; men komt niet meer op-
draven voor wedstrijden. Het bestuur kan 
het aanvankelijk nog een beetje rechtbrei-
en, maar houdt dat niet meer vol. Er moe-
ten verklaringen naar de bond en er komen 
boetes. In mei 1988 stelt de TVB een aantal 
zaalvoetballers in staat van beschuldiging, 
omdat ze het wedstrijdformulier hebben 

enige ploeg die voluit amateur is. Bij an-
deren gaat er geregeld geld over tafel. Het 
nadeel voor De Zweef is dat de financiële 
armslag zo beperkt is, dat de spelers niet al-
leen zelf voor vervoer moeten zorgen, maar 
ook leuke uitnodigingen voor wedstrijden 
in België en Oostenrijk moeten afzeggen. 
“Jaarlijks krijgen we uitnodigingen voor 
dergelijke toernooien, maar door gebrek 
aan geld kunnen we nergens aan mee 
doen”, zegt Johnny Nussy. 

Jaarverslag zaalvoetbalcommissie 
‘84-’85
De commissie bestaat uit de heren Johnny 
Nussy, Nus Latul, Jan Rikmanspoel, Chris 
Vink, Hans Kleine Staarman en de dames 
Yvonne Galgenbeld en Jenny Samsen. Se-
cretaris Hans Kleine Staarman meldt: “Er 
werd in het seizoen 1984 - 1985 weer door 
zeven teams van De Zweef aan de compe-
titie deelgenomen. Daarvan waren er zes 
herenteams en één damesteam. De dames 
draaiden voor het eerst mee in de Zaal-
voetbalcommissie.” 

De resultaten in de zaal in de competitie 
1984-1985 zeer goed. Het eerste team hand-
haaft zich probleemloos in de hoofdklasse. 
Het tweede team eindigt op de tweede 
plaats; voldoende voor promotie naar de 
interregionale competitie. Onze dames 
krijgen dit jaar nog minder tegenstand en 
worden ongeslagen kampioen met een doel-
saldo van over de honderd!

Hans Kleine Staarman8 (in 2017): “Die Mo-
lukkers konden vreselijk voetballen, maar 
dat was ook alles. Wat hebben we er een 
hoop gelazer mee gehad! 

Hoe vaak Jan Rikmanspoel en ik niet naar 
het Bondsbureau in Enschede zijn geweest 
voor strafzaken; het is niet te tellen. En 
contributie betalen? Ik weet het niet. En ze 
gingen allemaal hun eigen gang.” 

Teruglopend bezoek
De zaalvoetbalcommissie signaleert dat 
het aantal bezoekers aan wedstrijden terug 
loopt. Terugkijkend op het seizoen 1984-8 Overleden 24-10-2018

Hans Kleine Staarman.
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met alleen maar Molukse mensen. We zijn 
goed serieus bezig geweest en natuurlijk 
ontbrak de lol niet. Oud-spelers zoals Nelis 
Waas, Nuss Latul, Jozef Sourbag; daar 
leerden we van, dat waren kanjers. De 
mooiste ervaring met zaalvoetbal was dat 
wij kampioen zijn geworden in de jaren 
80.” 

In eerste instantie heeft Anis het niet over 
zijn vermeend slaan van de scheidsrechter. 
Hij krijgt een jaar schoring aan de broek. 
Als wij hem eraan herinneren, is het ant-
woord: “Dat was een heel gedoe. Ik had de 
scheidsrechter niet geslagen. Het was meer 
een soort van schijnbeweging. Ik mocht 
drie of vier wedstrijden niet meespelen en 
werd vrijgesproken. Ik vond de scheids-
rechter toen erg partijdig.”

Het doek valt
In het seizoen 1988 – 1989 is het zo goed 
als afgelopen. In de GOAL staat te lezen: 
“Helaas waren we genoodzaakt zowel het 
eerste team (hoofdklasse) als het tweede 
team (reserve-hoofdklasse) terug te trek-
ken uit de competitie. Wat jaren mede 
het visitekaartje van de vereniging was 
moesten we in zo korte periode prijsgeven. 
Mede door de problemen binnen het zaal-
voetbal gaf Rien Hoogers op het einde van 
het seizoen zijn bestuurslidmaatschap op; 
zijn plaats werd ingenomen door Jacques 
Bakker.”

Voorafgaand aan het seizoen is het derde 
team al teruggetrokken wegens gebrek aan 
spelers. Wat betreft het eerste en tweede: 
“De spelers van deze teams kwamen diver-
se malen hun competitie-verplichtingen 
niet na. Al met al een slechte zaak, die De 
Zweef negatieve publiciteit opleverde. Deze 
ontwikkelingen waren voor de voorzitter 
(Rien Hoogers) van de zaalvoetbalcommis-
sie en afgevaardigde in het algemeen be-
stuur een reden om midden in het seizoen 
af te haken. Wel bleef hij tot de jaarverga-
dering in het algemeen bestuur zitten.”

Niet het hele zaalvoetbal ligt op z’n gat. Het 
vierde team wordt kampioen in de tweede 

klasse. Daar is wel heel veel steun van het 
vijfde team voor nodig. Dat team eindigt 
in de middenmoot. Voor de negende keer 
organiseert De Zweef het Hans Freie-zaal-
voetbaltoernoooi. De Daltons (heel veel 
geschreeuw, maar desondanks wel succes-
vol in de voorrondes) treden in de finale 
aan tegen de Van Petersen Boys met leden 
van de familie Van Petersen en onder meer 
Harry Poorterman en Berthil ter Avest van 
FC Twente. De Zweef wint nipt met één 
goal verschil.   

De eersten zullen de laatsten zijn……
Zoals het zaalvoetbal begon, zo is het ook weer geworden: voetbal “in de marge” van de 
vereniging. Maar…. binnen deze “marge” is een groepje mannen als onverzettelijke Galli-
ers steeds bezig geweest met het beoefenen van hun sport. Vanaf het allereerste begin. 

“Kijk een ledenkaart van 1979 en dat 
is nog niet eens de eerste.” Bertus Sch-
warte (1952) is er trots op dat hij bij de 
beginners was en nu (anno 2016) nog 
steeds wekelijks competitie in de zaal 
speelt. Hij heeft spelers zien gaan en 
komen, maar hij is er nog steeds bij. 

Dat was in 2016. Helaas hebben deze 
Galliërs het ook niet gered. In het sei-
zoen 2017-2018 blijkt dat er te weinig 
spelers zijn om nog een team in de be-
nen te kunnen houden. Zo komt aan deze traditie een einde. Na meer dan 40 jaar dus.

Zo lijkt er een einde gekomen aan het zaalvoetbal bij De Zweef. Met opzet staat hier “lijkt”, 
want zie: in het seizoen 2019-2020 meldt zich een team van SVVN met in hun midden 
Zwever Chiel van den Born als zaalvoetbalteam aan en zo begint het weer van voren af 
aan...

ondertekend van een niet-gespeelde wed-
strijd. 

In februari 1989 blijken voor het eerste 
team nog maar vier spelers beschikbaar. Op 
voorstel van Hans Kleine Staarman  besluit 
het bestuur van het tweede team het eerste 
te maken en het tweede vervolgens uit de 
competitie te halen. 

In maart 1989 zijn er heel veel problemen. 
Het bestuur neemt het eerste en tweede 
uit de competitie wegens herhaaldelijk niet 
komen opdagen van spelers. Uit onvrede 
daarmee stopt Rien Hoogers als voorzitter 
van de zaalvoetbalcommissie en ook als 
bestuurslid. Hans Kleine Staarman moet 
alle kleding inzamelen en retourneren aan 
De Zweef. Er moet nog met sponsor over-
legd worden en bekeken worden of er disci-
plinaire maatregelen tegen spelers moeten 
komen. In juni is de kleding nog niet terug. 
Verfhandel Verschoor (sponsor 2e) wil de 
shirts terug hebben. Het bestuur zal dat 
proberen, maar het lukt niet. 

Anis Joël slaat scheidsrechter
Voor Anis Joël, sterspeler uit De Zweef 1 
op het veld, leidt de zaalcompetitie tot een 
nachtmerrie. Hij windt zich in de zaal op 
een gegeven moment erg op en maakt een 
slaande beweging naar de scheidsrechter. 
Tijdens het weglopen na de strafzaak die 
volgt maakt Jan Rikmanspoel tegen een 
collega-bestuurder de opmerking dat Anis 
tijdens de behandeling onbeschoft is behan-
deld en De Zweef is neergezet als een club 
van boeven. 

Paul Berkhout (journalist, maar ook Zwe-
ver) hoort dit en schrijft het in de krant. 
Prompt komt er een brief van de bond of 
Rikmanspoel dat echt heeft gezegd. “Wij 
hebben ontkend; we hadden geen zin in 
trammelant. Ik heb wel met Paul Berkhout 
gebeld en hem gezegd dat we hadden ont-
kend en waarom.” Anis Joël wordt vanwege 
het voorval voor één jaar geschorst.

Over het zaalvoetbal vertelt Anis Joël: “Dat 
waren goede tijden, een zaalvoetbalteam 

Anis Joël (2017).
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Om de geschiedenis van de Preatatieloop te 
beschrijven, hoeven we niet veel te doen. Bij 
het 25-jarig jubileum van de loop namelijk 
vat Jan Winkels de geschiedenis en ont-
wikkeling keurig samen. Op 8 januari 1994 
schrijft hij in een speciale jubileumkrant ter 
gelegenheid hiervan het volgende:

“Start en finish waren bij dat sportcomplex 
aan de Ericaweg. Dat eerste jaar liepen 
er alleen Zweefleden mee. De eerste echte 
prestatieloop waaraan ook niet-Zwevers 
meeliepen herinner ik me als de loop waar 
ik op mijn Berini10 het parcours contro-
leerde. Het liep verkeerd af omdat ik net te 
laat was om een van richting veranderde 
pijl om te zetten in de goede richting. De 
koploper, Wolterink kon ik nog net weer 
terug roepen. Wim Krukkert had hem in-
middels ingehaald maar moest hem toch 
weer voorbij laten gaan. Op de streep kon 
onze jury (Wlady) deze -twee lopers-  als 
eerste afvlaggen.

Met de bouw van ons huidige clubgebouw 
verhuisde ook de prestatieloop naar de 
Koersendijk en kreeg de loop steeds meer 
zijn huidige allure. Er werden trekpleisters 
binnengehaald als Patricia Paay en Peter 
Post. Ons clubgebouw puilde soms uit. Ook 
werden steeds meer eisen aan de organisa-
tie gesteld. Jury, secretariaat en parcours-
wachters werkten steeds professioneler 
en de laatste jaren kregen we zelfs een 
KNAU-licentie onder de vlag van de Atle-
tics. Grote animators van de prestatieloop 
waren Wlady en Tonnie Middelkamp en 
de laatste jaren Rien Hoogers en Henny 
Heetkamp. 

Lovenswaardig waren steeds hun plannen 
en idealen. Af en toe kostte het mij enige 

Prestatieloop
Maar liefst 25 jaar is de Prestatieloop een begrip bij De Zweef. Begonnen als 
een winteractiviteit voor eigen leden groeit de loop uit tot een jaarlijkse atle-
tiekwedstrijd waarbij op het laatst zelfs de halve marathon kan worden gelo-
pen als een bij de KNAU geregistreerde loop. Een grote groep Zwevers, later 
met steun van Atletics, is betrokken bij dit evenement met allure. Met trek-
pleisters als Patricia Paay en Peter Post

Het is aan het einde van de jaren zestig van 
de vorige eeuw. In het jeugdbestuur van De 
Zweef en in de begeleiding van de jeugd zit 
een aantal enthousiaste jonge mensen. Jan 
Winkels en Wlady Middelkamp (overleden 
14-10-2014) zijn op zoek naar een nieuwe 
activiteit om het winterprogramma op te 
vullen. Jan Winkels vertelt: “De presta-
tieloop begon in 1969. Wlady en ik gingen 
op pad om in de omgeving van de Erica-
weg een parcours uit te zetten met linten 
en pijlen. Daar lag toen een sportcomplex 
dat in gebruik was bij voetbalvereniging 
SVVN, korfbalclub NKC en uiteindelijk bij 
College Noetsele/Reggesteijn. Nu staan 
daar woningen (Kozakkenveld).” 

Eén hele pagina ruimt het Twents Volks-
blad in december 1972 in voor Wlady 
Middelkamp en collega’s met uitgebreide 
informatie over de tweede Prestatieloop9. 
De eerste heeft geleerd dat twee weken or-
ganisatie veel te weinig is. Nu begint men 
zes weken voor de loop. 

moeite omdat ze in hun enthousiasme 
zichzelf dreigden voorbij te lopen. Toch 
een pluimpje voor deze heren, met name 
voor de wijze waarop ze steeds weerde 
hele Zweef-machine in beweging kregen, 
zowaar geen sinecure. Denk maar aan de 
parcoursbouwers, parcourswachters, ju-
ryleden, secretariaat, schoonmaakploeg, 
soepverstrekkers, omroepers, kantineper-
soneel, geluidstechnici etc. etc. Voor de hele 
Zweef-familie is het intussen een feest van 
saamhorigheid geworden, een goede basis 
om het nieuwe jaar steeds weer op te bou-
wen.” 

Niet alles gaat over rozen
In de begintijd moeten De Zweef en Nij-
verdal wennen aan het nieuwe fenomeen. 
In 1973 bijvoorbeeld, rekent de organisatie 
op zo’n 1000 deelnemers aan de loop. Dit 
baseert men op toezeggingen en concrete 
inschrijvingen. Als het puntje bij paaltje 
komt, komen maar 350 lopers opdraven en 
staat de organisatie een beetje voor paal. 

Voor 1974 pakt men het anders aan. Waldy 
Middelkamp is als enige organisator over-
gebleven. Hij gaat de kar trekken, samen 
met Jos van Rhee, die zich vooral zal bezig 
houden met de PR. Dat houdt –naast een 
niet aflatende stroom persberichten- in dat 
er een “prominentenrace” komt en gezocht 
wordt naar bijzondere gasten. De eerste 
keer zijn dat de zeskampploeg van Wierden 
en schaatstrainer Anton Huiskes. 

Een indruk over de organisatie van 
deze loop 
De prestatieloop vergt een hoop organisa-
tie. Daarbij gaat het vooral om menskracht. 
Wat betreft geld is men rond 1975 klaar met 
1000 gulden. 

Bij het eerste lustrum in 1974 besluit de 
organisatie om een bekende Nederlander 
te laten opdraven “en dan het liefst een die 
ook daadwerkelijk aanwezig kan en wil 
zijn”. Die eerste keer is dat Anton Huiskes, 
de schaatscoach van het wereldberoem-
de duo Ard en Keessie. Huiskes is op dat 
moment directeur van de dienst Spel- en 

recreatiesport in 
Utrecht. Hij komt naar 
Nijverdal en geeft daar 
onder meer een clinic 
voor iedereen die wil 
trimmen. 

Wie het programma 
leest van de wedstrij-
den in 1974, ziet dat 
dat heel uitgebreid 
is. Dat begint met 
de ontvangst van de 
Zeskampploeg van 
Wierden en Anton 
Huiskes. Daarna volgt 
de prominentenloop 
met medewerking van 
het huisorkest van de 
KSW. Vervolgens draven de Raad van Elf 
en dansmariekes van de Kötterboertjes op 
en is er een demonstratie van de drumband 
OKK. Tussendoor zijn de wedstrijden.

Om een indruk te krijgen van de inzet aan 
menskracht, hieronder een overzicht van 
medewerkers. Het secretariaat staat onder 
leiding van Gerrit Oude Roelink. Verdere 
bezetting: Gait-Jan van der Kolk, Ans ten 
Dam, Anneke Kelder, Diny ter Beek, Henk 
Schrooten, Jan Win-
kels, Pim van de Strate 
en Henk Tijhuis. 

De jury bestaat uit: 
Gerrit Westerink 
(voorzitter), Anton 
Wissink, Gerard Klink, 
Gerard Bruggeman, 
Aloys Wennemers, 
Herman ter Beek, Theo 
Wennemers, Henny 
Kok en Theo Siero. 
Speaker is Eddie Kruk-
kert en Wim van ’t Hoff 
zorgt voor het geluid.

Onderweg is er bewa-
king en controle onder 
leiding van Gerrit Vel-
naar. Verder: Will van 

10 Een Berini is een brom-
fiets. In die tijd niet de 
hipste, maar het kon ermee 
door. Toppers zijn dan: 
Kreidler, Zündapp, Puch en 
Thomos. En voor meisjes een 
Mobylette Kaptein.

9 In 1973 is volgens de krant 
de tweede prestatieloop. Dat 
betekent dat de eerste drie 
(1969, 1970 en 1971) nog niet 
als prestatieloop zijn mee-
gerekend. Bij het 25-jarig 
jubileum in 1994 weer wel.

De latere organisatie 
van de prestatieloop: 
Rini Hoogers, Jan Win-
kels, Jos van Rhee en 
Wlady Middelkamp. On-
der Henny Heetkamp.

Financieel overzicht van 
de prestatieloop in de 
beginjaren.
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melo”, zegt het bestuur. Hierbij is het geble-
ven, want daarna is in de openbaarheid niet 
meer over deze nieuwe loot gesproken.

De Prestatieloop groeit uit tot een evene-
ment van formaat. Men wil meer. In de 
bestuursvergadering van februari 1987 zegt 
Rien Hoogers dat hij een aantal sponsors 
heeft gevonden, die willen instappen onder 
voorwaarde dat er meer lopen komen. Men 
denkt aan een Holterbergloop of iets der-
gelijke. Binnen de commissie zijn de me-
ningen verdeeld. De meerderheid vindt dat 
De Zweef in eerste aanleg een voetbalver-
eniging is en toegeven kan verstrekkende 
gevolgen hebben voor de toekomst. 

Halve marathon
In de loop van de jaren heeft Wlady Middel-
kamp een team van vaste medewerkers ver-
zameld. Bij de komst van Tonnie Middel-
kamp slaat de organisatie een andere weg 
in. Letterlijk, want het parcours verandert 
in overleg met de vaste “parcoursuitzetter” 
Henny Heetkamp en men begint met de 
halve marathon. Daarvoor is heel veel be-
langstelling. Bekende namen uit die tijd: 
Gerrit Voortman uit Rijssen en Herman 
den Ouden uit Nijverdal.

Na het vertrek van Wlady in 1986 blijft een 
vijfmanschap over: Jos van Rhee, Jan Win-
kels, Ton Wijnen, Henny Heetkamp en Rien 
Hoogers. Deze laatste zegt: “Wij wilden 

het wel van Wlady overnemen, maar dan 
invullen op onze manier.” In dat zelfde jaar 
gaat Henny Heetkamp aan de slag om nieu-
we parcoursen uit te zetten. “Steeds weer 
meten en zoeken naar de goede wegen. Je 
moet rekening houden met de oversteken, 
het afzetten van wegen en uiteraard weer 
terug bij de start komen”, vertelt Hennie. 

Het nieuwe parcours is een onderdeel van 
de plannen van nieuwkomer Rien Hoogers: 
“Wij waren er al snel over eens dat we 
moesten professionaliseren. Dat betekende 
niet alleen een nieuw parcours, maar ook 
een nieuw logo en veel meer publiciteit. En 
het benaderen van heel veel atletiekvereni-
gingen om betere lopers te trekken.

’t Hoff, Mimy ten Hove, Hetty Schrooten, 
Lia Wijnen, Jan Uitzetter sr., Johan Broek-
hof, Benny Woesthuis, Jos Wennemers, 
Tonnie Middelkamp, Benny Oldenhof, 
Tonny Hoogland, Willie Scholten, Johan 
Schwarte, Tone ten Hove, Tonny Schwarte, 
Jan ten Hove, Lodewijk Verschoor, Bennie 
Winkels en Marinus Kogelman. Jo Heet-
kamp zorgt voor de soep.

Henk Alferink vangt een konijn on-
der het lopen
Uit de krant: “Nijverdal - Tijdens de pres-
tatieloop werd eens te meer duidelijk, dat 
niet alleen koeien hazen kunnen vangen. 
Henk Alferink, uitkomend in het vierde 
elftal van De Zweef, die zich had laten in-
schrijven op de 5 kilometer presteerde het 
namelijk om tijdens de loop een konijn te 
verschalken. 
Halverwege het traject dook hij plotseling 
de bladeren in om even later weer met een 
konijn tevoorschijn te komen. De rest snel-
de intussen als hazen door. Hoe snel Henk 
Alferink wel is, moge blijken uit het feit dat 
hij zich, ondanks het oponthoud, toch nog 
bij de eersten klasseerde.”

Logo
Gerrit Jan van de Kolk maakt in 1975 de 
eerste uitvoering van het logo, het beken-
de poppetje van de prestatieloop. Rien 
Hoogers heeft het veranderd in het poppe-
tje zoals iedereen het kent. Gerrit Jan van 
der Kolk, van oorsprong een echte DES-
man (maar ook een goede vriend van Joop 
Heetkamp), is altijd druk als medewerker 
bij de prestatieloop. Hij is overigens ook net 
als Theo Siero schilder van reclameborden 
van De Zweef. In het najaar van 1981 over-
lijdt hij plotseling.

Herinneringen van Bernard Broeks
Bernard Broeks (later atletiektrainer bij 
Atletics) herinnert zich: “De Prestatieloop 
van De Zweef, die op de eerste zaterdag in 
het nieuwe jaar plaats vond, had beslist 
iets bijzonders. Ik voelde dit nog sterker 
na het overlijden van de animator Wlady 
Middelkamp in oktober 2014, waardoor 
er herinneringen bij mij kwamen boven-

drijven. In de media slaagde hij er in veel 
publiciteit aan deze hardloopwedstrijd te 
geven. Vooraf regelde hij met de kranten 
uitgebreide, leuke, interessante interviews 
met regionale hardlooptoppers. 

Om nog meer opluistering aan het evene-
ment te geven nodigde de organisatiecom-
missie in die jaren enige keren een bekende 
Nederlander uit om de prijsuitreiking te 
doen. Zo werden bv. de nationale schaats-
coach Anton Huiskes en de zangeres en 
mediapersoonlijkheid Patricia Paay uitge-
nodigd. “Een bontje mocht toen echt nog 
wel”, op de foto  uit 4 januari 1975, de kei-
zer van de Wielerzesdaagse, en latere wie-
lercoach Peter Post, die samen met Wlady 
de prijsuitreiking doet aan de 11 jarige top-
per in spe (oud-Rijssenaar) Gerrit Voort-
man als winnaar van de 2,5 kilometer.”

Atletiek als nieuwe loot aan Zweef-
stam?
Even lijkt het erop dat De Zweef een nieuwe 
loot aan de stam krijgt. In januari 1985 is 
er een gesprek van De Zweef met de BLOS 
en honkbalvereniging Catch. Het gaat over 
het gebruik van de velden. Na afloop van 
deze bijeenkomst praat De Zweef nog even 
verder met de BLOS. Dan blijkt dat de club 
plannen heeft te beginnen met atletiekac-
tiviteiten, waarbij men in eerste instantie 
denkt aan lange afstand lopen. “Er is al 
contact geweest met een atletiekclub in Al-

Bernard Broeks (links), hier met Rien 
Hoogers, Johan Huis in ‘t Veld en Henny 
Heetkamp.

Vergadering van de 
organisatie van de Pres-
tatieloop. Links voor: 
Ans Winkels, Theo Siero 
(met bakkebaarden), 
Henny Kok, Jan Win-
kels, Bennie Winkels, 
Aloys Wennemers, An-
ton Wissink, onbekend, 
onbekend, Jos van Rhee,  
? Hegeman, onbekend.

Wlady Middelkamp 
reikt de prijzen uit. Met 
microfoon onder meer 
Jan ten Hove.
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25 jaar Prestatieloop: de belangrijk-
ste mannen in beeld
De jubileumkrant bij het 25-jarig bestaan 
van de Prestatieloop laat alle mannen aan 
het woord, die een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan het succes van de loop. 
Tegelijkertijd besteedt men aandacht aan 
de loop op zaterdag 8 januari 1994. 

De jubileumloop zelf is een ware happe-
ning. Met als grote klapper een heel nieuw 
parcours voor de halve marathon. “We kre-
gen al een hele tijd van deelnemers com-
mentaar over de wind die ze langs de Reg-
ge steeds weer flink op de kop kregen. Dit 
jubileum was een mooie aanleiding daar 
ook echt iets aan te doen”, vertelt organisa-
tor Rien Hoogers.

Terwijl allerlei lopen in de omgeving steeds 
minder belangstelling trekken, blijft De 
Prestatieloop een succes. “Het was een loop 
die opviel omdat hij eigenlijk niet op wil 
vallen. Die sfeer hing er en die bleef geluk-
kig ook”, vertelt Rien met enige trots. Het 
is de club en de vele vrijwilligers die de loop 
dragen en de sfeer bepalen.
De prestatieloop van De Zweef is in 25 jaar 
uitgegroeid tot een steeds professionelere 
loop. “Om mensen te blijven trekken moest 
je steeds dingen veranderen. Andere par-
coursen, maar ook wat prijzen betreft. 
En daarbij waren sponsors onmisbaar”, 
zegt Rien. Toch wil De Zweef niet te pro-
fessioneel worden, vandaar dat er ook geen 

startgeld is om snelle lopers aan te trekken. 
“Nee, we bleven de prijzen tot aan de meet 
vasthouden.” 

Einde van de Prestatieloop
De organisatie van de prestatieloop is een 
ontzettende hoop werk. Het lijkt wel of het 
25-jarig jubileum niet alleen een mijlpaal is, 
maar ook tevens de finish. In die jaren is er 
ook veel veranderd. De belangstelling voor 
het lopen in de vorm van “trimmen” is min-
der geworden. De overal in Nederland ge-
opende trimbanen staan te verrotten. Wat 
wel is gegroeid is de belangstelling voor 
georganiseerde loopsport en atletiek. 

In Nijverdal is daarom in 1986 atletiekver-
eniging Atletics opgericht. Met succes, want 
na een paar maanden heeft de club al dik 70 
leden en de groei zit er volop in. Het succes 
is zo groot dat Jan Nijland en Johan Huis 
in ’t Veld van deze club erin slagen de poli-
tiek11 zo gek te krijgen een atletiekbaan aan 
te leggen. Het succes van de een betekent 
het einde van het ander. 

Dat blijkt als in de GOAL in 1995 secre-
taris Jacques Bakker namens het bestuur 
schrijft: “Aan het einde van de 26e editie 
van de prestatieloop hebben de heren 
Heetkamp en Hoogers12 te kennen gegeven 
de 27e editie van dit sportieve festijn niet 
meer te zullen organiseren. Het bestuur 
heeft kandidaten gezocht om deze taak van 
de beide heren over te nemen met daarbij 
de mededeling dat er veel werk aan vast 
zat.”  Wat Bakker niet meldt is dat het be-
stuur zich in deze nieuwe situatie afvraagt 
wat de meerwaarde van de loop voor De 
Zweef is. Het antwoord is: niks. 

Kennelijk heeft deze mededeling c.q. op-
roep geen effect gehad aangezien zich nie-
mand bij het bestuur meldt om zich aan 
deze klus te wagen. Contact met de atletiek-
vereniging Atletics om de organisatie over 
te nemen, leidt niet tot resultaat. “Het zou 
jammer zijn als een dergelijk evenement op 
deze manier aan zijn einde moet komen,”  
schrijft Bakker. Het is echter wel zo en dat 
is het einde van de prestatieloop. 

In het laatste plakboek van Rien Hoogers 
over “zijn” Prestatieloop staat helemaal op 
het einde onder de datum van 6 januari 
1996, 13.25 uur: “Het is vandaag de eerste 
zaterdag in januari. Normaal een drukke 
dag voor mij. Maar helaas; het is over en 
uit.” Daaronder: “Ik heb trouwens kiespijn 
en ga straks naar de tandarts.” Kiespijn 
doet het bij de organisatie als ze zien dat 
hun kindje geen verder leven beschoren is.

RANDVERSCHIJNSELEN BIJ DE 
PRESTATIELOOP

De Prestatieloop groeit en groeit. Niet al-
leen door de toenemende belangstelling 
voor lopen en deze loop; ook door wat De 
Zweef daar omheen organiseert. In 1974 
bijvoorbeeld is de 5e loop, georganiseerd 
door Jos van Rhee een Wlady Middelkamp. 
Ze halen alles uit de kast om er een groot 
spektakel van te maken. Zo delen ze trots 
mee dat de Zeskampploeg uit Wierden, be-
staande uit 25 personen zal meedoen. 

Zeskamp?
Onderschat dat niet. Zeskamp is de be-
roemde en beruchte NCRV-spelshow; een 
waar spektakel. Kandidaten trotseren bv. 
zeephellingen en veroorzaken legendarische 
glijpartijen. De NCRV brengt een spelshow 
waarin bewoners van dorpen en steden het 
op sportief vlak tegen elkaar opnemen. 

Zeskamp wordt vol enthousiasme gepre-
senteerd en van commentaar voorzien door 

Als je de betere lopers 
wil trekken, moet je ook 
een mooier parcours 
hebben en je niet beper-
ken tot voornamelijk 
rondjes rond het veld.” 
Rien is naast organi-
sator ook spreekstal-
meester. Heel toevallig 
ontstaan: “Henny en ik 
kregen ’s morgens heel 
vroeg op de dag van de 
loop in –weet het niet 
helemaal zeker meer- 
1987 een telefoontje dat 
onze speaker ziek was. 

Henny keek mij aan 
en zei: Ik sta langs het 

parcours. Er bleef dus niets anders over 
dan het zelf te doen.” Dat is een succes en 
tot lang daarna is Rien te horen bij niet 
alleen de Prestatieloop, maar ook andere 
evenementen en op Radio Oost en de lokale 
omroep. 

In februari 1987 heeft Rien Hoogers overleg 
met Atletics. Daarbij spreekt men af dat 
de Cityloop (voor het eerst met heel groot 
succes gehouden bij 150 jaar Nijverdal) een 
aangelegenheid blijft van De Zweef. Verder 
spreekt men af dat de halve marathon een 
officiële KNAU-loop wordt; onder auspiciën 
dus van de atletiekbond.

Organisatie Presta-
tieloop. Vlnr: Rien 
Hoogers, André Spen-
kelink, Joop Telman, 
Johan Broekhof, Dennis 
Blankhorst en Johan 
Lucassen. 

Start van de Presta-
tieloop in 1993. Achter 
de microfoon burge-
meester Huib Boer met 
naast hem (belluider) 
Joop Engbers. 

De grote mannen van 
de Prestatieloop 1989: 
Joop en Henny Heet-
kamp, Rien Hoogers.

12 Februari 1995: Heetkamp 
en Hoogers kondigen hun 
stoppen bij prestatieloop 
aan bij prijsuitreiking 
van de laatste loop. Geen 
verrassing want het jaar 
ervoor (1994) hadden ze 
al aangegeven te willen 
stoppen, maar zijn op 
verzoek van het bestuur nog 
een jaar aangebleven om 
dat de gelegenheid te geven 
nieuwe mensen te zoeken. 
Dat het bestuur –volgens 
de verslagen- boos is dat dit 
“dan pas” (in 1995) bekend 
wordt gemaakt is een beetje 
vreemd. 

11 Aanleg van een atletiek-
baan is onderdeel van het 
verkiezingsprogramma van 
de Partij van de Arbeid, 
in die tijd  collegepartij. 
Schrijver dezes is degene die 
dat programma schrijft en 
de aanleg daarin “fietst” als 
een soort cadeautje voor het 
schrijven…
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nieorkest van de KSW en carnavalsvereni-
ging De Kötterboertjes. Aan de tiende editie 
in 1979 doen ook de deelnemers mee die 
elke zaterdag bij De Zweef onder leiding 
van de bekende oefenmeester Toon Valks 
worden opgeleid voor het C-diploma. Dat 
zijn onder meer: Epi Drost, Niels Overweg 
en Henny Ardesch.

In januari 1977 komt Patricia Paay naar Nij-
verdal voor de prijsuitreiking van de loop 
en om de onderscheidingen van de Kötter-
boertjes in ontvangst te nemen. De komst 
van de bekende zangeres (gesponsord door 
KAMA mode) trekt veel belangstelling. 
Het kost haar de nodige tijd de gevraagde 
handtekeningen uit te delen. Henk Lassche, 
president van de Kötterboertjes, mag haar 
onderscheiden. Uit handen van Particia 
Paay ontvangt Wim Oogink (voor der derde 
keer winnaar van de 7,5 km loop) definitief 
de wisselbeker.

De spanning loopt deze dag hoog op bij de 
verloting, waarvoor Juwelier Diekman een 
gouden horloge beschikbaar heeft gesteld. 
Als men toe is aan de trekking van het win-
nende lot is het doodstil in de zaal. Hier en 
daar klinkt zacht gesis als bekend wordt dat 
het horloge gaat naar een aanhanger van 
Eversberg, de heer Bruggeman. 

Een jaar later is er zoals gebruikelijk weer 
een verloting. Deze loopt een beetje uit de 
hand, want Bennie Oldenhof heeft wel het 
geld van de verloting bij zich, maar niet de 
lootjes. Uiteindelijk komt alles goed.

Gezelligheid is elke keer troef bij de loop. 
Na afloop is het in de kantine nog heel lang 
druk. Maar niet alleen in de kantine: “Ik 
weet nog dat we na afloop in de bestuurs-
kamer zaten. Daar was ook de vertegen-
woordiger van de KNAU, die aanwezig 
moest zijn omdat we een geregistreerde 
loop hadden. Die man had het best naar 
zijn zin. Er werd menig biertje gedronken. 
Het was zo gezellig dat deze man op een 
heel gezellige manier en niet al te vast op 
de benen naar huis moest. Hij heeft zich 
laten ophalen!”

Kötterboertjes zorgen voor plezier
De Kötterboertjes geven altijd ac-
te-de-préséance met raad van elf en 
dansmariekes. Ook al om het spul warm te 
maken om later het carnaval te bezoeken. 
Het is traditie telkens een prominent figuur 
te onderscheiden. In 1978 is dat bijvoor-
beeld Joop Heetkamp voor het vele werk 
dat hij voor De Zweef heeft gedaan. Na 

afloop trekken de raad en de dansmariekes 
zich terug en krijgen van organisator Wlady 
Middelkamp twee kratten bier. Even later 
krijgt een lid van de raad van elf van orga-
nisator nummer twee (voorzitter Jan ten 
Hove) de beloofde consumptiebonnen. De 
carnavalisten hebben geen enkele moeite 
al die drank soldaat te maken, maar vragen 
zich wel af of ze het jaar erna nog wel mo-
gen komen…

Dick Passchier en Barend Barendse (altijd 
met onafscheidelijke geruite pet). Wierden 
heeft een aantal jaren aan  deze activiteit 
meegedaan. De deelneming werd georga-
niseerd vanuit het gemeentehuis met als 
stuwende krachten burgemeester Ane Li-
euwen en ambtenaar Bram van der Weide 
(later bekend van het circus in Enschede). 
Het heeft de lokale gemeenschap heel wat 
gekost, maar iedereen was ook razend en-
thousiast en men ging met bussen vol sup-
porters met de ploeg mee.

De boerenkapel van de KSW komt spelen 
en er is een prominentenloop van maar 
liefst 1000 meter. Wie die prominenten dan 
wel niet zijn? Aloy Jannink en Hans Freie, 
beiden sportwinkel-eigenaren in Nijverdal 
(Aloy speelt jaren in De Zweef 1). Verder 
dominee Cnossen en kapelaan Onland, de 
voorzitters van VV Nijverdal (Leendert van 
Weert) en DES (Ab Pekkeriet). VVV-direc-
teur Joop Engbers en de directeur van Dia-
loog, Albert Eekers. 

Prominenten
Om nog meer (gratis) reclame te krijgen 
is er altijd wel een “prominent” bereid om 
op te draven. Zo krijgt De Zweef bezoek 
van Peter Post, Jan Bols, Anton Huiskes, 
FC Twente voorzitter Marsman en Patricia 
Paay. Vaste medewerkers zijn het harmo-

Prominent Peter Post 
reikt de prijs uit onder 
het toeziend oog van 
Wlady Middelkamp. Een 
bontjas was toen nog 
geen probleem…

Alle medewerkers aan 
de Prestatieloop 1978. 
Bovenste rij vlnr: 
Gerard Klink, Henny 
Kok, Jan Broens, Henny 
Hazebroek, Jo Souve-
rijn, Johan Kok, Bennie 
Winkels, Jan Winkels, 
Jos van Rhee.
Onderste rij vlnr: Her-
man Webbink, Tije Bou-
kema, Joop Heetkamp, 
Tonny Oldenhof, onbe-
kend Wim van ’t Hoff, 
Gerrit Oude Roelink, 
Wlady Middelkamp, Jan 
ten Hove, Bennie Woest-
huis, Tonny Schwarte, 
Tonnie Wijnen, Bennie 
Oldenhof, Gert Jan van 
der Kolk, onbekend,  
Bertus Broekhof, Valk 
(EHBO). 
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Naar De Lutte; op zoek naar het kalf 
met twee koppen
Na Saasveld gaat het een paar jaar naar de 
Hanhof in De Lutte. Jos van Rhee herin-
nert zich: “Toen gebeurde het dat we geen 
programma meer hadden, maar moest er 
tijd worden gevuld. We bedachten toen dat 
er in het dorp een kalf met twee koppen 
was geboren. Wij op zoek en een paar uur 
rondgelopen. Niks gevonden natuurlijk, 
maar de dag was mooi vol en de jeugd 
vond het spannend.” 

De Eskamp; makkelijk per fiets
Kampeerboerderij De Eskamp in Lemele is 
de opvolger van het kamp in de Lutte; een 
prachtige accommodatie met als voordeel 
dat deze makkelijk per fiets is te bereiken. 
De jeugdcommissie huurt de boerderij in 
z’n geheel.  
De elftalleiders gaan langs de deur om de 
ouders van de pupillen meer informatie te 
geven, te vragen of zoonlief mee mag en 
geld te incasseren. 

Bertus Broekhof maakt als lid 
van het wedstrijdsecretariaat 
jeugd en jeugdcommissie bijna 
alle kampen mee. Hij vertelt: 
“De jaarlijkse kampen tijdens 
de Pinksterdagen in onder meer 
de Eskamp in Lemele zijn on-
vergetelijk. 
We gingen op zaterdag weg en 
kwamen dinsdag in de loop van 
de middag weer thuis. Elk jaar 
weer was de dinsdag na Pink-
steren snipperdag. Het waren 
prachtige kampen, waaraan 
ook alle leiders meededen en 
veel van hun vrouwen, die kookten. Op 
zondag was het ouderdag en werd een 
loterij gehouden waarvan de opbrengst 
werd gebruikt om het kamp deels te be-
talen. Na 13 jaar kwam een einde aan de 
kampen.”

Verrassingstocht in plaats van kamp
Aan de kampen is op een gegeven moment 

den. Kortom van slaap voor de leiding komt 
dus weinig terecht.

Jan Winkels en zijn vrouw Ans zijn ook 
op jonge leeftijd leider op datzelfde kamp. 
Jans’ herinnering over Anton Wissink is 
iets anders. “De jongens maakten er na-
tuurlijk ’s avonds een zooitje van. Anton 
Wissink (zelf een nachtbraker) heeft toen 
de grootste raddraaiers ’s nachts meegeno-
men op een tocht waarbij ze zochten naar 
het kalf met de twee koppen.”  Het kalf met 
de twee koppen speelt later opnieuw een 
rol.

Jan lachend: “Ans was de enige die ’s 
nachts sliep. Wel buiten de tent. In haar 
slaap was ze onder de zijkant van de tent 
naar buiten gegleden en lag daar heer-
lijk te slapen.” Die eerste keer in Saasveld 
is voor de leiding meteen een proef hoe 
stressbestendig ze zijn. “Toen De Zweef 
ging bespreken, was de accommodatie 
nog niet klaar, maar de boer beloofde dat 
alles op tijd in orde zou zijn. Niet dus. Toen 
we kwamen moesten we vanuit Nijverdal 
grote doeken van Nijverdal ten Cate laten 
komen om die rond de stal te spannen.”

“Geef mij een krat”
Net zoals bij anderen komt ook bij Jan 
Winkels de openluchtmis aan de orde. “Op 
een gegeven moment moesten we zingen 
van “Geef mij kracht, heel mijn leven Heer, 
Geef mij kracht.” Het was maar even of we 
zongen keihard “Heer, geef mij een krat.” 
Pastor Onland heeft niets in de gaten. Of 
laat niets merken…..

Pinksterkamp
Kampen hebben altijd een grote aantrekkingskracht op de jongens. Vooral 
in vroeger jaren als er weinig mensen op vakantie gaan en zo’n kamp vaak 
het enige is voor veel kinderen. Het is dan ook feest als De Zweef besluit een 
kamp te gaan houden en wel met Pinksteren. Honderden jongens maken het 
kamp mee en hebben vele jaren later nog veel leuke herinneringen. Grote ani-
matoren zijn Gerrit Verduin en Gerrit Velnaar. Na een aantal kampen loopt 
de belangstelling terug. Mensen hebben meer geld. Gaan zelf met Pinksteren 
weg. Met tent of caravan. Het is goed zo. In plaats van het pinksterkamp komt 
het tweedaagse kamp voor de E-jeugd (JO11) aan het einde van het voetbalsei-
zoen.

Beerze Bulten of Stoetenslag
Het pinksterkamp is iets waar de jeugd het 
hele jaar naar uit kan kijken. Zoveel vakan-
tie is er in die tijd nog niet. Bij de meesten 
blijft het beperkt tot een paar weken Beerze 
Bulten in Ommen of Stoetenslag in Harden-
berg. Vaak nog ging pa vanaf die camping 
naar het werk. 

Helmut van Rhee, bijvoorbeeld, vertelt: 
“Wij gingen drie weken naar Stoetenslag 
waar ook de halve Zweef stond. Dit was als 
kind wel het hoogtepunt van het jaar.”

Saasveld
In 1970 is het eerste Zweefkamp en wel in 
Saasveld. De latere voorzitter Jos van Rhee 
is 17 jaar als hij en zijn toekomstige vrouw 
Lia mee gaan met de leiding van het eer-
ste pinksterkamp in Saasveld. “We waren 
wezen kijken en de boer was nog aan het 
bouwen met de schuur waarin we moesten 
slapen. Die zou klaar zijn als we kwamen. 
Niet natuurlijk. We hebben nog met plastic 
en dekens geprobeerd de tocht zoveel mo-
gelijk buiten te houden.”

“De dames sliepen daar in tenten. Daarom 
en om de jeugd in de gaten te houden, had-
den Henny Kok en Anton Wissink een roos-
ter gemaakt voor ‘wacht’ lopen. Dat was 
slim, want ze hadden zichzelf als eerste 
ingepland en wij, jonge broekies, hadden 
de echte nachtploeg.”  

Ook de dames in de tenten moeten het na-
tuurlijk ontgelden en dat betekent dat zij 
bang gemaakt worden met ‘vreemde’ gelui-

Spelletjes op De Eskamp 
(1979). Jeroen Souverijn 
in kruiwagen, rechts 
Bart van Rhee en achter 
Richard Middelkamp.

Pinksterkamp in De 
Lutte (1972). De verjaar-
dag van Gerrit Velnaar 
(boven), spelletjes o.l.v. 
Jan Winkels. 
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“Een prachtig stuk werk van Gerrit 
Velnaar”
Het jaarlijkse pinksterkamp voor de jeugd 
maakt bij oud-voorzitter Jan Rikmanspoel 
warme gevoelens los. “Lemele, De Langen-
berg, prachtig was dat. Ik ging er altijd 
naar toe op de ouderdag. Een toespraak 
houden en kijken hoe de jeugd het naar z’n 
zin had. Een prachtig stuk werk van vooral 
Gerrit Velnaar (later met Jos van Rhee).” 

De Zweef bedankt  Gerrit Velnaar door hem 
te benoemen tot lid van verdienste. Hij 
leeft nog ten tijde van het gesprek met Rik-
manspoel (voorjaar 2011), maar wordt na 
een hersenbloeding verpleegd in Krönnen-
zommer. Hij overlijdt in 2016.

Jan Winkels vertelt: “Gerrit is heel belang-
rijk geweest voor De Zweef. Is de grote 
man achter de jeugdkampen. Hij en zijn 
vrouw Mientje deden alles. Regelden de 
accommodatie, rekenden uit wat er nodig 
was aan eten en kochten dat in, bereidden 
activiteiten voor. Alles was tot in de punt-
jes geregeld.”

Verslag in de GOAL van 1974 
De “praktijk” van het kamp komt prachtig 
naar voren in dit stuk uit de GOAL: “Zater-

dagmorgen 1 juni was het weer zover. Wij, 
93 pupillen en ongeveer 30 leiders en leid-
sters, stonden weer klaar om te vertrekken 
naar De Lutte voor het jaarlijkse pinkster-
weekeinde. 

Even na 10 uur reden we met twee bussen 
weg. Vlak bij ons einddoel moesten de jon-
gens uitstappen en onder leiding van enke-
le leiders via een puzzeltocht de boerderij 
van de heer Benneker opzoeken. 

Nadat alle groepen binnengekomen wa-
ren, konden we na een korte pauze be-
ginnen met het dierenspel (ia-ia, hinnik 
hinnik) wat veel plezier opleverde. Hierna 
doken we opnieuw het bos in om hutten te 
bouwen. Na het eten zorgde de heer Rik-
manspoel voor prachtige films o.a. Pietje 
Bell, waarna de jongens rustig en erg moe 
de slaapzalen opzochten.
Met een vrij rustige nacht achter de boeg 
begonnen we de 1e pinksterdag ’s morgens 
met een tienkamp die o.a. door tijdnood 
werd omgetoverd tot een zeskamp. Na het 
middageten vertrokken we lopend naar De 
Lutte voor de oudermiddag die werd ver-
zorgd door de oudercommissie, die hier-
mee voor het eerst op een voortreffelijke 
manier naar buiten trad. 

Eddie Krukkert bracht een mooi program-
ma met Eddie Agterberg en de parodist J. 
Kamphuis uit Enter. Na afloop hadden de 
ouders de gelegenheid om de boerderij te 
bekijken en de H. Mis in de openlucht bij te 
wonen. De H. Mis, die geleid werd door ka-
pelaan Onland, had als thema “buitenspel” 
en was voor de kinderen zeer begrijpelijk 
en leuk om bij te wonen.

Nadat de ouders vetrokken waren en we 
gegeten hadden, gingen we ons allemaal 
verkleden en met muziek van Jan Cents 
en Wim van ’t Hoff veel plezier maken met 
veel polonaises. De avond werd besloten 
met bingo.”
Het verslag gaat nog verder met de be-
schrijving van de bingo, de stoelendans en 
luciferdoosjesrace. Natuurlijk was er ook 
een voetbaltoernooi en kampvuur. 

Kamp in Lemele
In 1979 staat in de GOAL een verslag van 
het kamp in Lemele: “Ruim 90 pupillen 
en 30 leiders en leidsters gaan zaterdag 2 
juni op de fiets naar de Eskamp in Lemele. 
Na maanden van voorbereiding door de 
“commissie van drie” (Gerrit Otte, Gerard 
Woesthuis en Gerrit Verduin) is het zover. 

In de GOAL roept de leiding de ouders op 
ervoor te zorgen dat de fietsen in orde zijn. 
In die tijd is het nog gebruikelijk dat er een 
lijst komt met wat de jongens mee moeten 
nemen:

• slaapzak 
• 2 handdoelen
• wollen trui
• extra sokken
• carnavalskleding
• 2 x extra stel ondergoed
• 2 washandjes
• regenkleding
• toiletartikelen
• zwemkleding
• gehele voetbaluitrusting
• pyjama
• kussensloop

“Er kan f 5,- zakgeld worden meegege-
ven, maar verder geen drank of snoep 
meegeven.” De ouders lezen direct dat de 
oudermiddag op 1e pinksterdag is van 14.00 
– 16.30 uur. “In overleg met pastoor Pie-
rik en pastor Weldam hadden we besloten 
tijdens de oudermiddag géén eucharistie-
viering te houden. In plaats daarvan was 
er zaterdagavond een gebedsdienst o.l.v. 
pastor Weldam, welke de jongens zeer 
aansprak.” 

De nieuwe invulling van het “r.-k. gedeelte” 
van het kamp is het gevolg van beraad in 
het bestuur dat jaar: Het verslag meldt een 
discussie over de betekenis en inhoud van 
een kerkelijke viering tijdens het pinkster-
kamp. “De meningen waren nogal verdeeld 
en in totaal voor de notulant ietwat on-
overzichtelijk. Dit onderwerp kan derhalve 
nog wel een keer eens zinvol ter sprake 
gebracht worden…” 

een einde gekomen. Bertus snapt dat wel: 
“De mensen kregen steeds meer geld te be-
steden. Kochten een caravan en gingen zelf 
met de kinderen een lang pinksterweekein-
de weg. Langzamerhand werd de animo 
voor het kamp minder en zijn we er mee 
gestopt. We gingen toen een jaarlijkse ver-
rassingstocht organiseren.”

Openluchtmis op kamp.
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maaltijd gebeden. We begonnen dan heel 
zacht met het Onze Vader te bidden en ein-
digden dan uit volle borst.

‘s Maandags werden we door de ouders 
weer opgehaald bij de kampeerboerderij 
en sloten we het weekend af met een BBQ. 
Het mooiste was dat er ook altijd rekening 
werd gehouden met het weer. Bij slecht 
weer was er gewoon een binnenprogram-
ma en werd er geknutseld of we bekeken 
tekenfilms.”

Tien jaar kamp in 1980
In 1980 viert De Zweef 10 jaar pinkster-
kamp. Tijdens de oudermiddag zijn alle 
mensen uitgenodigd, die ooit met het 
kamp te maken hebben gehad. De verlo-
ting bestaat uit 500 loten (f 2,50 voor 5). 
Hoofdprijs is vloerbedekking ter waarde 
van f 200,-. In het Nijverdals-Hellendoorns 
Nieuwsblad van 4 juni 1980 staat een inge-
zonden brief over dit kamp

Verslag: De Zweef op kamp
“Honderdentwee jongens tussen de 6 en 12 
jaar zijn  met hun leiders en enkele “kook-
moeders” naar Lemele gefietst om er vier 
dagen door te brengen op een vakantie-
boerderij. Het zijn de pupillen van voetbal-
club De Zweef, dit jaar kampioen gewor-
den. Een mooie prestatie bij een 60-jarig 
bestaan….

…Er is een reglement, niet eens zoveel 
ge- en verboden, slechts enkele regels om 
ieders vrijheid te garanderen………. Vier 
dagen feest, zonder ouderlijk gezag, maar 
in grote saamhorigheid en onder liefde-
volle leiding van mensen die er desnoods 
hun snipperdagen voor opnemen. Zo’n club 
wint altijd. Is het niet op het veld en in de 
competitie, dan toch in de harten van vele 
Nijverdalse jongens, die aan hun periode 
bij De Zweef een goede herinnering voor 
het leven meenemen. 
En dat moet voor het echtpaar Verduin dat 
al tien jaar deze kampen voor de pupillen 
heeft helpen verzorgen, de grootste voldoe-
ning zijn.”
Riec Kolman. 

Afnemende belangstelling
Niet alleen de Vriendenkring heeft in 1982-
1983 last van afnemende belangstelling 
voor sommige activiteiten, ook het pink-
sterkamp staat onder druk. Andere jaren 
deed 80 – 90% van de jeugd mee; dit sei-
zoen is dat maar zo’n 50%. 

In de GOAL schrijft voorzitter Rik-
manspoel: “Mochten de financiën een 
probleem betekenen, dan valt er vaak wel 
tot een oplossing te komen. Ouders: ik wil 
via dit clubblad een beroep op u doen om 
onze jeugdcommissie niet teleur te stellen. 
Zij moeten zich veel ontzeggen tijdens z’n 
weekeinde.” 

Ondanks afnemende belangstelling slaagt 
het kamp. Dat seizoen gaat het naar Dene-
kamp, maar er zijn veel klachten over bv. 
netheid en schoonheid. Niet erg bevorder-
lijk voor deelnemen in de jaren erna.

Een nieuwe start in 1984 en 1985: 
naar Markelo
De kritiek op de accommodatie en het vin-
den van een nieuwe accommodatie leidt er-
toe dat het pinksterkamp een nieuwe start 
maakt en weer meer jongens mee gaan. 
De keuze is gevallen op De Langenberg in 
Markelo (achter de oude steenfabriek in 
Rijssen). Dat is een mooie, grote boerderij, 
schoon, netjes en gelegen naast het bos. 
Ook de vroegere Mariaschool (nu Rietslen-
ke) maakt gebruik van deze accommodatie.

Het programma is: spelletjes, voetbal, naar 
het bos (overdag), film, bingo, spelletjes, ge-
bedsviering met pastor Weldam (’s avonds). 
Kosten f 40,- per persoon met reductie als 
er uit één gezin meer kinderen gaan.

Herinneringen Helmut van Rhee
“Volgens mij heb ik verschillende pinkster-
kampen meegemaakt. Allemaal in de D/E-
jeugd. Ik ben van 1968 dus dat moet in de 
jaren 1978-1982 zijn geweest. Alle leiders 
van die D/E- elftallen gingen mee, zoals 
Henny Heetkamp en Gerrit Otte, maar ook 
veel dames c.q. moeders. We gingen naar 
de Lemeler Esch, later naar De Langen-

berg in Markelo (langs de A1 bij de steenfa-
briek) en altijd op de fiets.

We sliepen in het bekende slaapzakkie op 
stapelbedden bij de boer. ’s Avonds veel la-
waai, totdat je van vermoeidheid in slaap 
viel. En ’s morgens weer veel te vroeg wak-
ker natuurlijk. Mijn herinneringen: hele 
dagen voetballen, pannenkoeken eten en 
dan ’s avonds nog even de bossen in voor 
een puzzeltocht of dierengeluiden opspo-
ren. Mooi en spannend was dat. 

Bij het brengen mochten de ouders een 
uurtje blijven en met het ophalen ook. Voor 
de rest was je op jezelf aangewezen. Op 
zak met f 5,- voor het snoepwinkeltje… na-
tuurlijk kwam ook de pastoor nog langs: 
pastor Weldam was een verplicht onder-
deel. En dan met alle kinderen KEIHARD 
het Onze Vader opdreunen….Lachen was 
dat…” 

Het verslag
“Vrijdagavond 24 mei omstreeks 18.30 
zijn we met de pupillen afgereisd naar de 
kampeerboerderij De Langenberg in Mar-
kelo ... Later op de avond werd er in het 
bos ook nog een dierengeluidenspeurtocht 
gehouden. De eend (Jos Legtenberg) gaf zo 
weinig geluid dat hij bijna niet te vinden 
was. Dit ontlokte aan de jongens de kreet 
dat het een ...eend was (censuur). 

Op zaterdag vroeg op en ontbijt. Daarna 
met de hele groep naar het zwembad in 
Rijssen gelopen. Dit is echter een normaal 
zwembad en geen nudistenzwembad zoals 
Frans Machielsen eerst dacht. Het avond-
eten was zoals elke avond voortreffelijk 
gekookt door de dames van de kookstaf 
(Maria Heetkamp, Joke Machielsen, Hen-
riëtte Souverijn, Anja Legtenberg en Moni-
que Middelkamp).

‘s Avonds kwam Pastor Weldam om te 
praten over de H. Geest, waarover de 
pupillen van te voren tekeningen hadden 
gemaakt. Toen het spul in bed lag, werden 
alle nieuwe leiders en leidsters ingewijd. 
Dit gebeurde door het z.g. “dukken ”. Dit 

Het hele weekeind is het warm en broeierig. 
Verscheidene avondactiviteiten (kampvuur, 
optreden van het huisorkest) kunnen niet 
doorgaan door hevig onweer.

Herinneringen Martin Nahuis
“Het pinksterkamp was het hoogtepunt 
van het jaar, aangezien in die tijd veel 
mensen nog niet  op vakantie gingen. Een 
weekend weg zonder ouders maar met jon-
gens van je eigen club en team was prach-
tig. Maar ook als leiding vele leuke dagen 
gehad en weinig slaap.”

Herinneringen Demis Galgenbeld
“Het pinksterweekend was vooral in mijn 
jongere jaren best spannend maar als ik 
nu terug denk, onvergetelijk. Op vrijdag-
avond eerst verzamelen in het clubgebouw 
en daarna naar de kampeerboerderij. We 
werden gebracht door de ouders. De eerste 
jaren van mijn jeugd (F-E) gingen we naar 
De Eskamp in Lemele. Het was net een ver-
edeld trainingskamp want we voetbalden 
dan wedstrijdjes tegen SOS (nu VV Hellen-
doorn). Die kwamen speciaal naar Lemele 
toe. Mijn twee laatste jaren D-pupillen gin-
gen we naar De Langenberg in Markelo. 
Dit was echt een toplocatie.

Het laatste jaar hadden we met ons team 
helemaal een kamer alleen (omdat we de 
oudsten waren). Keten natuurlijk. Er stond 
toen ook gewoon een grote emmer in het 
midden van de zaal om onze(kleine)bood-
schap te kunnen doen, we hoefden dan niet 
in het donker naar de wc.  Haha. We kre-
gen dan ook training van 1e-elftalspelers 
en die oefenstof ging er in als koek. Je was 
gewoon de hele dag met voetbal bezig. ‘s 
Avonds was er dan vaak een douanespel of 
spooktocht.

In die tijd waren Harry Legtenberg, Eric 
Siero maar ook onze voorzitter Erik Heu-
ver de leiders en uiteraard nog veel meer. 
Er ging zelfs een speciale kookstaf mee 
die ons eten verzorgde.  Ook was er één 
avond ingeruimd voor de pastor (Weldam) 
die ons het r.-k. geloof probeerde bij te 
brengen. Dit lukte want er werd voor elke 
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uitsluitend voor de E-jeugd.
In de GOAL van juli 2002 schrijft Jan Tij-
huis van de activiteitencommissie:

“Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni 2002 
ging de E- jeugd van De Zweef op kamp. 
Per fiets vertrokken 55 E - voetballers plus 
leiders op zaterdagmorgen. De bagage 
werd per busje vervoerd en op het over-
nachtingsadres afgeleverd. De eerste stop 
was op het Lageveld bij Wierden. 

Daarna hebben we aantal uren doorge-
bracht in zwembad De Kolk in Wierden 
om vervolgens verder te fietsen naar de 
Scouting in Almelo waar we hebben ge-
bivakkeerd. Er werd goed gegeten, veel 
gevoetbald, ‘s avonds was er een disco, een 
diavoorstelling met alle teams/spelers in 
beeld, en natuurlijk een kampvuur… Er 
werd natuurlijk nauwelijks geslapen en 
ook de kussengevechten ontbraken niet.

Op zondag was iedereen opmerkelijk fit, 
inclusief de leiding en werd na het ont-
bijt aan de speurtocht begonnen… Na de 
speurtocht alles opruimen, tassen inpak-
ken, nog even lekker een balletje trappen, 
en op de fiets terug naar Nijverdal. Op tijd 
naar bed was voor de meesten geen over-
bodig advies. Veel gehoorde kreet van de 
jeugd en de leiding, volgend jaar weer op 
kamp!!!”

alles rustte op de “brede” rug van Jos Leg-
tenberg.

Zondag de hele dag het bos in geweest. 
Tienkamp, touwtrekwedstrijd en douane-
spel. Onder een grote sproei-installatie kon 
iedereen afkoelen. Monique Middelkamp 
kreeg wat dubro in haar ogen en moest 
hiermee naar een dokter. Gelukkig had het 
geen ernstige gevolgen. 

‘s Avonds was er voor de jongens dan de 
langverwachte videoavond met film van 
Kuifje, De smurfen en Bud Spencer en Ter-
rence Hill. Ter afsluiting werd er door de 
leiding nog even gedanst. De dames van de 
kookstaf brachten Eric Siero onder grote 
hilariteit de grondbeginselen van het dan-
sen bij. 

“Maandag werd er een onderling toernooi-
tje gespeeld met als afsluiting een wed-
strijd tussen de leiders(-sters) en de pupil-
len. ‘s Middags was de oudermiddag.”

Nieuwe tijden, oude gezelligheid voor 
de E-jeugd
In de loop van de jaren past het kamp 
zich aan aan nieuwe tijden, maar eigenlijk 
blijft het allemaal hetzelfde. Niet meer met 
Pinksteren, want in zo’n weekeinde gaan 
tegenwoordig de families zelf op pad. Nu is 
het kamp aan het einde van het seizoen en 

Kamp 2019. Tijden 
veranderen, maar het 
enthousiasme van de 
deelnemend jeugd blijft 
even groot als in de 
jaren zeventig. De jeugd 
van toen zijn de vaders 
van nu.

Gerard Hilberink zit in het bestuur als Kas 
zijn opwachting maakt: “Kas Woudsma 
was een “wonderman” en heeft heel veel in-
vloed gehad binnen De Zweef. Hij was een 
man die ging voor 120%. Een hele goeie 
trainer. Ik weet nog dat onze Johan moest 
trainen. Er lag een hele laag sneeuw. Je 
moet denken aan zo’n halve meter. Johan 
ging toch naar het veld en was daar de 
enige. Hij dacht dat er niet getraind zou 
worden, maar Kas Woudsma zei: ”Jij bent 
er en we gaan trainen. Kas trok zich uit en 
gaf Johan een privé-training.”

12 jaar Kas Woudsma 
Keihard werken en niet opgeven. Nooit!

In 1973 haalt De Zweef een kanjer binnen als jeugdtrainer: Kas (vroeger Cas 
met een C of ook wel Karste) Woudsma. Volgens het jaarverslag 1973-1974 zijn 
er dan 9 juniorenelftallen en 9 pupillenteams. Het is voor Woudsma, zo zegt 
het verslag, een overgangsjaar; een opbouwperiode, waardoor de resultaten 
nog niet zijn geworden wat men ervan verwacht. Wel kunnen alle teams zich 
handhaven. 

Kas blijft 12 jaar bij De Zweef en de belang-
rijkste indruk die hij achterlaat is: “disci-
pline, keihard werken, meer geven dan je 
denkt dat je kunt, nooit opgeven.” Vanuit 
die gedachte ontstaat een team dat vele 
jaren later met hetzelfde adagium de hoofd-
klasse bereikt, maar ook een hele reeks 
spelers die allemaal het “nooit opgeven” als 
motto hebben en ook weer overbrengen op 
de jeugd.

Kas staat vanaf 1945 (als 16-jarige) als 
keeper in het eerste van DES en is later in 
27 wedstrijden doelman van het Neder-
lands zaterdagelftal. Als speler geen ge-
makkelijk man en als jeugdtrainer iemand 
die stond voor discipline en keiharde inzet. 
Een opmerkelijke groep talentvolle jongens 
groeit onder zijn leiding op tot een team dat 
in de senioren hele hoge ogen zal gaan gooi-
en. Maar dat weten we nog niet in 1980.

Johan Alferink: “Die man was zo goed als 
keeper. En als trainer zo gedreven. Hij 
kneep iedereen behoorlijk uit. Toen ik uit 
het eerste kwam en lager ging voetballen, 
had ik ook training van hem. Gelukkig ken-
de ik hem behoorlijk goed en kon me per-
mitteren het wat rustig aan te doen….”

Toone Middelkamp weet nog: “Wij woon-
den toen aan de Parallelweg en keken zo 
uit op het veld van DES (waar tegenwoor-
dig Albert Heijn is). Als Kas aan het trai-
nen was, was dat een lust voor het oog. Er 
stonden ook altijd mensen te kijken. Deze 
man heeft zo veel betekend voor De Zweef. 
Ik begrijp niet dat DES hem zo heeft laten 
gaan. Daar is de waardering voor Kas te 
laat gekomen. Toen hadden wij hem al.” 

Kas Woudsma (links) 
met scheidsrechter Henk 
Westenberg tijdens een 
Kas Woudsmatoernooi.
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maar, even tussen door op fabriek. Zo 
atletisch en zo goed als keeper. Heel wat 
(betalende) zondagsclubs wilden hem heel 
graag hebben. Als je tegen hem scoorde, 
was je echt een hele vent.”  

Kas Woudsma volgens Jan Winkels 
en Sinus Wennemers
Jan en Sinus (in 2015): “Die man was bloed 
en bloed fanatiek. Als hij begon met de 
training voor de C-jeugd en via de B bij de 
A terecht was gekomen, was hij nog net zo 
fanatiek. Hij ging verschrikkelijk te keer. 
Op een goede manier. Het was een lust om 
te zien hoe hij keepers trainde. Johan Mid-
delkamp bv. was speler, maar is door Kas 
opgeleid tot keeper.”  

Dat het een lust voor het oog is, weet Kas 
zelf ook. Zo bescheiden is hij niet. “Als ik bij 
DES de keepers trainde, stopten auto’s om 
te komen kijken”, zegt hij zelf. Kas is een 
voetbaldier. Jan Winkels als ex-voorzitter 
van het jeugdbestuur: “Ik ben verschillende 
keren bij hem aan huis geweest. Zat je aan 
de keukentafel en praatte Kas over voetbal. 
Dat was het enige onderwerp. Daar was 
hij helemaal vol van.”

Hoe belangrijk Kas voor De Zweef is ge-
weest? Jan Winkels: “Heel belangrijk, 
maar hij staat niet alleen. Tonny Nijenhuis 
hoort in hetzelfde rijtje trainers thuis. Ik 
vind dat Tonny net zo belangrijk is ge-
weest. Kas had de naam. Waar die heel 
goed in was, was het kweken van menta-

liteit; de rest was talent van die spelers-
groep.”

Hans Galgenbeld: Kas is heel belang-
rijk geweest voor De Zweef
Het is volgens Hans Galgenbeld (in 2015) 
Kas Woudsma die de basis legt voor het 
team en het niveau. “Kas liep in zijn tijd 
echt voor op zijn collega’s. Daarbij ging 
het om zijn manier van aanpak, gericht 
op een ijzeren conditie en een ijzeren disci-
pline. Lang niet iedereen stelde zijn “com-
mando-trainingen” op prijs”, zegt Hans 
lachend. “Anton Wennemers bijvoorbeeld 
had er een gloeiende hekel aan. Ik vond het 
wel mooi. Veel lopen, veel zwaar conditie-
werk. 

Vergeet niet dat Kas het sluitstuk was van 
de jeugdtraining voor alle Zwevers. Dus 
ook voor de jongens die  later in lagere elf-
tallen terecht kwamen. Er zijn er heel wat 
afgeknapt onder zijn leiding.” Hans onder-
kent het grote belang van Woudsma voor 
De Zweef en de behaalde successen. De har-
de aanpak betaalt zich heel dik terug. “Kas 
is heel belangrijk geweest voor De Zweef. 
Er is zoveel talent onder zijn vleugels weg-
gekomen.” 

Anton Wennemers: Zijn sterkste 
punt was zijn beleving
Juist omdat Anton zelf zo’n fanaat is, is 
hij niet echt onder de indruk van een man 
als Kas Woudsma. In 2016: “Voetballend 
kon hij ons niet veel leren; hij had weinig 
voetbalintellect. Ik had niet zo veel met 
hem. Een heel sterk punt van hem was wel 
beleving. Hij kon echt emotioneel worden. 
Stond huilend voor de groep voorafgaand 
aan een wedstrijd tegen DES.”

Veel hoger dan Kas Woudsma schat Anton 
de rol in van Johan Haas. “Ik vind dat hij 
een ontzettend goed gevoel had over hoe 
het moest in het veld. Hij was tactisch/
technisch heel goed. Kon prima de vinger 
op de zere plek leggen.” Met Jan Winkels 
is hij het eens als die stelt dat veel trainers 
voordeel hebben gehad van de aanwezig-
heid van Johan Haas. “Hij had heel veel 

ervaring als leider. Dankzij hem kregen 
veel jonge jongens een kans in het eerste.” 

Herman Hegeman: Belang van Kas 
hoger ingeschat dan de praktijk
Herman Hegeman (in 2013) is het eens 
met Anton: “Het belang van Kas Woudsma 
wordt hoger ingeschat dan het was in de 
praktijk. Wij hadden een lichting die wilde 
investeren. In -zoals men er nu tegen aan 
kijkt- extreme mate. Alles wat we deden 
was gericht op voetballen. We hebben van 
Kas echt niet leren voetballen als het gaat 
om techniek en tactiek. Kas Woudsma pas-
te precies in onze opvatting waar het ging 
om inzet. Het klikte en daardoor konden 
we worden wat we waren.”

René Scholten: Zijn inzet en enthou-
siasme waren ongelooflijk
In 2012 vertelt René Scholten in de GOAL: 
“Ik was in de jeugd rechtshalf, voorname-
lijk vanwege mijn grote loopvermogen. Ik 
sjouwde de hele wedstrijd door en maakte 
ook nog eens veel goals (meestal 2e topsco-
rer na Gerard van Schooten, onze spits). 
Grote man in die tijd was voor mij de trai-
ner Kas Woudsma. Met welk een inzet en 
enthousiasme die man elke avond maar 
weer op het veld stond, dat was ongeloof-
lijk.

DE VERDIENSTEN VAN KAS VOL-
GENS SPELERS

De meningen over Kas Woudsma als trainer 
zijn verdeeld, hoewel een grote meerder-
heid van mening is dat hij een hele grote 
invloed heeft gehad op de prestaties van De 
Zweef, wat eindigt in een jarenlang verblijf 
in de top van het amateurvoetbal. Logisch 
dus dat Kas bij zijn afscheid een onder-
scheiding krijgt en een jeugdtoernooi zijn 
naam draagt. 

Toone Middelkamp vertelt (in 2011)
Toone Middelkamp gaat na de lagere school 
werken in de fabriek (“onder de piepe” 
zoals dat heet). Hij wordt “losnemer”; zeg 
maar Manus van alles met als belangrijkste 
taak het schoonmaken en schoon houden 
van de machines. “Ik deed de machine van 
Kas Woudsma”, zegt Toone en is nog trots 
als hij dat vertelt.
Groot is zijn bewondering voor deze man: 
“Als je zag wat die met een bal kon. Ook zo 

Aftrap van het Kas 
Woudsmatoernooi 1993. 
Rechts tegenstanders, 
Scheidsrechter is Arnold 
Hiddink. Speler links is 
Chiel van den Born en 
naast hem Pieter van 
Vree.

Linksonder vlnr: Henk 
Westenberg, Wim Hut-
ten, Jan Karmerood, 
de heer en mevrouw 
Woudsma.

Foto rechts: Jan Winkels 
en Gerard Cents reiken 
de prijzen uit na afloop 
van het toernooi. Kas en 
zijn vrouw kijken toe. 

Kas Woudsma trapt 
af voor zijn “eigen” 
toernooi voor C-teams. 
Scheidsrechter is Henny 
Hegeman.
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beste eruit te halen. Daar kon hij heel ver 
in gaan. Dan was iedereen kapot na een 
oefening dan zei hij: “Nog één keer dan.”

Jos van Rhee over Kas Woudsma
Oud-voorzitter Jos van Rhee (in 2014): 
“Het was voor De Zweef een soort over-
winning dat wij Kas hadden. Een echte 
DES’er die ook nog eens in Hulsen woonde. 
Wij hadden “het” icoon van de Nijverdalse 
voetbalwereld. Waarvoor mensen naar de 
training van DES kwamen kijken.” 

Maar dat niet alleen. “Kas was de grond-
legger van het voetbalvermogen bij onze 
jeugd, dat leidde tot een vaste plek in de 
hoofdklasse. Hij heeft daarvoor de basis 
gelegd; hij bracht de jeugd op een heel 
hoog technisch niveau. Bloed-fanatiek en 
een fantastische trainer met heel veel drive 
en spirit die het voetbal bij de jeugd goed 
kon overbrengen.”

Leo Geurtse: Een van de beste jeugd-
trainers ooit
“Kas is een van de beste jeugdtrainers die 
De Zweef ooit heeft gehad. Toen ik in de se-
lectie zat, was Kas nog geen trainer. Ik heb 
hem wel aan het werk gezien als keeper-
strainer. Zijn verdienste voor De Zweef is 
dat hij de jongens keihard heeft gemaakt. 
Niet alleen de spelers; ook de keepers, 
die hij van pion naar pion liet duiken met 
zandzakken op de rug. Zijn beleving van 
het voetbal dwong diep respect af. Ik ken 
hem ook nog als keeper van DES. Veel 
mensen gingen alleen voor Kas naar DES. 
Als hij op doel stond, stond er iemand.” 

Nico Jannink (bedenker Kas Woud-
sma-toernooi)
“De Zweef moet doorgaan met het Kas 
Woudsmatoernooi. Ik heb zelf dit toernooi 
toentertijd bedacht. Er was druk dat De 
Zweef een toernooi moest hebben, ondanks 
de vele toernooien elders. Ons uitgangs-
punt was toen om het voor de C-jeugd te 
doen, hier waren de minste toernooien 
voor en om met drie teams te komen spe-
len. Ik heb van het eerste toernooi nog alle 
gegevens.”

 Charles Rozendal: We moeten hem 
niet vergeten
“Kas moeten we vooral niet vergeten. Goed 
dat het Kas Woudsmatoernooi jaarlijks 
wordt gespeeld. Kas heeft heel veel voor De 
Zweef betekend.”

Gerrit ten Dam: Een fantastisch 
mens
“Kas heeft de basis gelegd voor de gouden 
periode van De Zweef. Karakterman die 
veeleisend het beste qua karakter uit de 
spelers haalde. Technisch/tactisch zeer 
matig. Wel een fantastisch mens.”

Martin Nahuis: Triest dat hij een 
hersenbloeding kreeg
“Ik heb jaren onder Kas Woudsma ge-
traind en had enorm veel respect voor hem 
en durfde haast niet af te zeggen als je een 
keer niet kon trainen. Ook in zijn mond-
hoeken stond soms schuim van het geven 
van aanwijzingen. Hij was heel gedreven. 
Ik vond het triest dat hij die herenbloeding 
kreeg. Naderhand hebben we hem als team 
thuis nog eens opgezocht. Hij was zicht-
baar emotioneel, zittend in zijn rolstoel. 
Dat deed pijn.”

Kas wordt ziek en komt niet terug
Als Kas ziek wordt, wordt langzaam dui-
delijk dat hij nooit meer als trainer terug 
zal komen. In de bestuursvergadering van 
januari 1986 bespreekt het bestuur de mo-
gelijkheid om hem te laten afkeuren, zodat 
hij een uitkering kan krijgen.

Afscheid van Kas Woudsma 
Op 26 mei 1986 neemt De Zweef na 12 jaar 
afscheid van Kas Woudsma. De gouden 
trainer is ziek en kan om medische redenen 
zijn werk niet meer voortzetten. De Zweef 
laat Kas niet zonder meer gaan en organi-
seert een afscheidsreceptie in het clubge-
bouw aan de Koersendijk. 

“We zijn”, zo vertelt voorzitter Jan Rik-
manspoel volgens de Twentsche Courant, 
“blij dat we op deze manier afscheid van 
hem kunnen nemen. Door zijn grote inzet 
in de afgelopen jaren als trainer bij De 

Zweef en zijn betrokkenheid bij onze ver-
eniging is hij al die jaren het voorbeeld ge-
weest voor alle leden en trainers.

Kas Woudsma is één van die vele mensen 
achter het succes van de afgelopen jaren 
en daar is de hele vereniging hem heel 
dankbaar voor. Jammer genoeg is hij door 
ziekte het afgelopen seizoen niet in staat 
geweest om te trainen. Op grond daarvan 
heeft hij besloten om als trainer te stop-
pen.”

Rikmanspoel speldt de scheidende trainer 
de onderscheiding “lid van verdienste” op. 
Namens het bestuur en de elftallen krijgt hij 
een radio-cassetterecorder en zijn er bloe-
men voor zijn echtgenote.

Namens de vriendenkring spreekt voorzit-
ter Jan Broens. „Met name jouw stemge-
luid tijdens de trainingen zullen we hoor-
baar missen en om toch nog vanuit Hulsen 
iets te horen op onze sportvelden schenken 
we jou een midwinterhoorn en je vrouw 
bloemen.” Namens de selectie van het eer-
ste en tweede elftal voert doelman Johan 
Middelkamp het woord. “We zijn ons ervan 
bewust dat jij in belangrijke mate hebt 
bijgedragen aan onze successen.” Hij biedt 
Kas en zijn echtgenote een set tuinstoelen 
aan. 

Kas Woudsma dankt de belangstellenden 
op zijn eigen manier. “Ik heb hier 12 jaar 

Ik zal nooit vergeten dat hij tijdens de 
warming-up ons altijd met de heupen liet 
draaien als er meiden voorbij kwamen; 
“Ja, laat maar eens zien wat je hebt!” Kas 
heeft me ook rechtstreeks van de C1 naar 
de A1 gehaald om daar als klein jongetje 
van 15 tussen al die grote kerels te voetbal-
len. Ik heb daar in ieder geval goed leren 
omgaan met fysiek sterkere tegenstan-
ders.” 

Willie Hegeman: “Nog één keer 
dan…”
“Toen ik of A1 of B1 zat (weet ik niet zeker 
meer) was de eerste training op een dins-
dag. We  zouden om 19.00 uur beginnen. 
Toen kwam een paar spelers één minuut te 
laat het trainingsveld op lopen. Kas keek 
op zijn horloge, keek de jongens aan en zei: 
“Jullie zijn te laat” en hij tikte daarbij op 
zijn horloge. “Jullie mogen niet meedoen 
met de training, kom donderdag maar 
terug, maar wel op tijd”. Je snapt wel dat 
de gehele groep behoorlijk schrok en op die 
donderdag stond iedereen een kwartier 
voor begin van de training op het veld.

De toon was gezet. Wilde je in de selectie 
spelen en/of trainen waren er regels waar-
aan je je moest houden. Je had maar te 
luisteren. Deed je dat niet, dan werd je uit 
de selectie gezet. Mentaliteit en doorzet-
tingsvermogen werden er op het trainings-
veld wel in gepompt. Kas had altijd heel 
gevarieerde  trainingen waarbij hij ieder-
een aanspoorde om bij elke oefening het 

Kas Woudsma (rechts) 
met Gert Jan van der 
Kolk (ontwerpen Pres-
tatieloop-logo) bij het 
kampioenschap van De 
Zweef in 1980.

Afscheidsreceptie voor 
Kas Woudsma, die hier 
de hand drukt van voor-
zitter Rikmanspoel. 
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Vijftien jaar speelt hij in het eerste elftal van 
DES. “Ik heb met DES heerlijke wedstrijden 
gespeeld; vooral tegen de clubs hier uit de 
buurt. Er heerste een enorme rivaliteit, dus 
tijdens de wedstrijden vlogen de spaanders 
er soms vanaf. Maar niet onsportief. Ik 
kan mij tenminste niet herinneren dat het 
ooit over de schreef is gegaan.”

Centraal in al die herinneringen staat het 
fanatisme van Kas. Sommigen zijn afge-
haakt, omdat ze vinden dat Kas lichamelijk 
teveel van hen eist. 
Leuk is het daarom om te lezen dat hij daar 
zelf heel anders over denkt: “Ik train de 
jeugd bijna uitsluitend op techniek. Vooral 
het snel onder controle brengen van de 
bal en met de bal versnellen. Ook oefen ik 
veel met jongens die een goede schijnbe-
weging in huis hebben. Zo’n schijnbewe-
ging uitbouwen tot in de perfectie is in de 
voetballerij een machtig wapen. Denk aan 
Abe Lenstra, Piet Keizer en niet te vergeten 
Coen Moulijn.”

Hij heeft een goede tip voor de jeugd: “Als 
een jonge speler iets wil bereiken in de 
voetballerij, dan moet hij trainen en nog 
eens trainen en niet bij de kachel blijven 
zitten. De spelers die dat kunnen opbren-
gen, hebben een redelijke kans van slagen 
om hun gestelde doel te bereiken. Dat kan 
zelfs met minder talent. Doorzettingsver-
mogen kan bepalend zijn. Trainen met het 
oog op zelfvertrouwen. Dat moet sterker 
worden door te trainen op de zwakke pun-
ten. Zelfvertrouwen is beslissend. “

Hij vertelt daarover het verhaal dat hij in 
een wedstrijd van DES er niets van bakte. 
“De spelers stonden mij aan te kijken van 
“wat gebeurt daar nou”. In de rust dook ik 
snel de wc in met een sigaret. Onze trainer 
Leo Halle had dat gezien en stond mij op te 
wachten. Als je kan roken, dan kun je ook 
keepen en als je het lef hebt een goal door 
te laten, dan kun je het volgende week wel 
vergeten. Dan stel ik je niet op. Ik werd 
kwaad, maar dat was juist de goede stimu-
lans. Ik keepte als een leeuw en we wonnen 
de wedstrijd.”

Kas overlijdt op 8 juli 2003
Op 8 juli 2003 overlijdt Kas na een lange 
ziekte. Daarmee komt een einde aan het 
leven van een Nijverdalse voetballegende. 
Een legende die natuurlijk niet alleen bij 
onze vereniging zijn sporen verdient. Na 
zijn vertrek bij DES is Kas Woudsma trai-
ner bij SVVN, Hulzense Boys en Vesos Uit-
eindelijk komt hij terecht bij De Zweef waar 
hij ook zijn loopbaan beëindigt. 

Ons clubblad herinnert Kas als volgt: “Een 
groot deel van de successen van het eerste 
elftal van De Zweef (zoals het bereiken van 
de hoofdklasse) kan zeker op zijn conto 
worden geschreven. Het is niet voor niets 
dat hij bij zijn afscheid werd benoemd tot 
lid van verdienste van onze vereniging. 
Nog steeds wordt vanaf 1987 jaarlijks het 
Kas Woudsma-toernooi gehouden voor 
C-teams. Mede door dit toernooi is de rela-
tie tussen Kas en De Zweef blijven bestaan; 
in 2002 nog verrichtte hij de aftrap van dit 
toernooi. Ondanks zijn ziekte was hij altijd 
belangstellend naar resultaten, mensen die 
hij kende en de vereniging.”

Het blad “Zaterdagsport” schrijft indertijd 
over hem: “De Tweede Wereldoorlog was 
amper voorbij toen het Nijverdalse DES 
met een bijzondere jonge doelman binnen 
de lijnen verscheen. Hij stond daar als spe-
ler van nauwelijks 16 jaar wat schriel en 
we zouden haast zeggen verlegen tussen 
die wijd uiteen staande palen en daar ver 

boven de lat. Maar toen het spel eenmaal 
was begonnen en de tegenstanders tracht-
ten die jonge knaap te verschalken, toen 
stootten de DES-supporters elkaar aan: 
ze zeiden: “Dat is een goeie.” En daarmee 
werd bedoeld Karste of beter bekend als 
Kas Woudsma die als jong broekie debu-
teerde in het eerste elftal van DES. 

Hij was een jaar of achttien toen de Oos-
telijke Keuzecommissie de jonge keeper 
uit Nijverdal aanwees voor een wedstrijd 
in het oostelijk elftal. Maar niet alleen de 
districts-keuzecommissie, ook de lande-
lijke KC ontdekte snel de kwaliteiten van 
de doelman van DES. Het stond onomsto-
telijk vast dat Woudsma de toekomst, de 
GOALie van het Oranjeteam was. Vanaf 
1950 speelde hij constant in het Nederlands 
team.”

Tijdens de afscheidsdienst op zaterdag 12 
juli 2003 memoreert dominee Van Burg 
de verdiensten van Kas voor het kerkkoor, 
maar ook voor het nationale en internati-
onale voetbal. Hij vertelt er niet zeker van 
te zijn dat Kas niet heel stiekem heeft over-
wogen om zijn carrière verder uit te diepen 
en op zondag te gaan spelen. “Behalve fa-
milie en bekenden zijn er vooral veel oud 
DES-voetballers bij de dienst, waarvan 
een aantal oude spelmakkers. Het zal hem 
goed hebben gedaan”, zo sluit het artikel in 
de GOAL

lang met enorm veel plezier gewerkt. Ik 
neem afscheid op het moment dat De Zweef 
op het niveau staat waar het behoort. Het 
is een fijne vereniging waar je als trainer 
ongestoord en vrij kunt werken en waar 
mensen elkaar respecteren en ondersteu-
nen.” 

Als eerbetoon aan deze man organiseert 
De Zweef jaarlijks het Kas Woudsmatoer-
nooi voor C-teams. In het boek Oranje op 
zaterdag noemde Loek Laurman hem “De 
Leeuw van Nijverdal.” Kas Woudsma staat 
als een van de sporthelden in de Canon van 
Overijssel.

Kas Woudsma: altijd doorgaan en 
nooit opgeven
(Een interview uit 1983)
“Een man bezeten van voetbal”. Dat schrijft 
het Bondsorgaan van de KNVB dat in 1982 
een interview maakt met Kas Woudsma. 
Kas Woudsma verdedigt maar liefst 13 sei-
zoenen onafgebroken het doel van het Ne-
derlands zaterdagteam. 
Hij speelt in die periode 29 wedstrijden. 
Misschien niet zoveel, maar het zaterdag-
team speelt maar twee tot drie keer per 
jaar. Recordhouder is hij niet. Dat is Jan 
Nieuwstraten van Zwart-Wit uit Rotterdam, 
die twee keer vaker uitkomt.

Je moet er in die tijd heel wat voor over 
hebben als amateur. “Voor een centrale 
training bijvoorbeeld moest ik om drie uur 
’s middags van huis en dan kwam ik pas 
met de allerlaatste gelegenheid weer naar 
huis. Uiteraard alles met het openbaar 
vervoer. De andere morgen liep de wekker 
wel weer om zes uur af. Maar ik had het er 
toch graag voor over.”

Kas typeert zichzelf als een keeper die van 
alles kan. Sterk op de lijn, maar ook mee-
voetballend buiten de goal. “Ondanks dat 
ik vrij lang ben, was ik toch sterk in lage 
ballen. En nooit opgeven hè, elke schier 
onhoudbare bal trachtte ik toch nog te ach-
terhalen en vaak genoeg met succes. Als je 
maar niet opgeeft en net zo lang doorgaat 
tot de bal uit is.”

Na het overlijden van 
Kas blijven vertegen-
woordigers van de 
familie (hier onder aan-
voering van Kas’ vrouw) 
aanwezig bij de start 
van het Kas Woudsma-
toernooi. 
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Eddie Krukkert zegt namens de Vrienden-
kring dat de situatie bij Vosta bekend is; er 
is zelfs veel geld uitgegeven voor een heel 
nieuw elftal. Het initiatief van Van Veen 
betreurt hij enigszins, want daardoor komt 
de Vriendenkring voor een voldongen feit te 
staan. Daar staat tegenover dat met bij het 
binnenhalen van Van Veen een prestatie-
trainer is gehaald. 

Krukkert zegt ook dat het bij De Zweef ge-
bruikelijk is het 1e en 2e gelijk te behande-
len. Van Veen vindt dat onzin. Hij ziet het 
eerste als vlaggenschip. Daar moet de aan-
dacht liggen. Er mag best ongelijkheid zijn. 
Als het gaat om meer binding, zo meent 
de Vriendenkring, zouden ook de vrouwen 
meer een rol kunnen spelen. Van Veen 
vindt dat dat nu buiten de discussie moet 
blijven

Daarmee is de kous niet af. De trainer zegt 
dat het huidige team bij promotie niet ge-
schikt is voor de tweede klasse. Er moeten 
minstens vier nieuwe spelers bij. Ook al 
gezien de hoge gemiddelde leeftijd. Hij ziet 
die nieuwe spelers nog niet zo een, twee 
drie uit het tweede of de eigen jeugd ko-
men. Hij vraagt of de Vriendenkring bereid 
is f 3500,- reiskosten te betalen voor vier 
nieuwe spelers van elders.

Tot slot een grote verrassing. Nieuwe speler 
Gerrit Grobben15 heeft van Van Veen (uit 
eigen zak) een bedrag van f 250,- gekregen 
om bij De Zweef te komen spelen. “Dat 
bedrag is een onkostenvergoeding voor 
nieuwe schoenen en dergelijke”, zegt van 
Veen. Hij vraagt dit bedrag terug van de 
Vriendenkring.

Die zegt niet zomaar te kunnen beslissen 
over de verzoeken van de trainer. Men zal 
daarbij met het bestuur van De Zweef moe-
ten overleggen. Beloofd wordt binnen 14 
dagen uitsluitsel te geven. Dat gebeurt drie 
dagen later en na enige discussie besluit 
men:
• Van Veen de uit eigen zak betaalde         

f 50,- terug te betalen.
• Akkoord te gaan met het verzoek van 

Van Veen een extra premie van f 50,- te 
geven zolang de race om het kampioen-
schap doorgaat. Te beginnen met de 
wedstrijd tegen EMOS.

• Het verzoek om f 3500,- beschikbaar te 
stellen, te gaan bespreken met het dage-
lijks bestuur van De Zweef.

• De betaalde f 250,- niet terug te betalen 
omdat Van Veen geheel op eigen houtje 
actie heeft ondernomen.

Uit de discussie in de Vriendenkring komt 
naar voren dat een meerderheid wel voelt 
voor de vergoeding van f 3500,-, zolang het 
maar niet gaat om het “kopen” van spelers. 
Alleen Rini Siero zegt grote moeite te heb-
ben. “Ik vond dat iedereen gelijk behan-
deld moest worden. Niet bepaalde spelers 
voortrekken en een reiskostenvergoeding 
betalen”, verklaart hij in 2012. “Je betaalt 
allemaal of niemand. In alle andere geval-
len krijg je trammelant. Je bent amateur 
en je blijft amateur.” 

Twee weken later zit men met het dage-
lijks bestuur van De Zweef om te tafel. Die 
kan instemmen met de extra f 50,-. De aan 
Grobben betaalde f 250,- blijft voor reke-
ning van Van Veen. Wat betreft een reiskos-
tenvergoeding van f 3500,- voor vier nieuw 
aan te trekken spelers zal het DB zich be-
raden en zo spoedig mogelijk de Vrienden-
kring laten weten hoe men erover denkt. 

In de discussie spelen twee belangrijke za-
ken een rol:
1. Als DES 2e-klasser wordt en De Zweef 

niet promoveert, zal een deel van het 
zondagse publiek wellicht op zaterda-
gen naar de andere kant van Gagelman 
gaan.

2. De bepaling van de KNVB dat de ama-
teurbepalingen niet in het geding zijn 
als een vereniging elke speler elke wed-
strijd f 20,- betaalt. Daarover hoeft geen 
verantwoording te worden afgelegd.

Het dagelijks bestuur van De Zweef is 
not-amused met de gang van zaken rond 
Van Veen. De f 250,- blijven voor diens 
rekening. Het verzoek om f 3500,- wordt 

Toen trainer Van Veen een nieuwe as wilde 
op het veld, kwam hij bij ons. Wij moesten 
die as betalen en hadden daar wel oren 
naar. Maar niet iedereen. Rini Siero trok 
direct van leer: “Wel potverdomme;  als we 
gaan betalen, stop ik er mee.” Daar schrok-
ken we van en gaven Van Veen nul op het 
rekest. “Dan moet je er rekening mee hou-
den dat we degraderen”, zei hij. “Een jaar 
later waren we kampioen…”, lacht hij. 

Als Van Veen zich bij de Vriendenkring 
meldt, kent deze club al een regeling waar-
bij het eerste en tweede f 25,- per gewonnen 
wedstrijd krijgen. In het gesprek zegt Van 
Veen blij te zijn met de premie van f 25,-. 
Na de gewonnen pot (5-1) tegen TVC heeft 
hij daar uit eigen zak f 50,- bij gedaan. 

Dit geld wil hij van de Vriendenkring terug 
hebben en ziet graag dat de supportersver-
eniging bij winst telkens die f 50,- extra op 
de plank legt. Tenminste zolang het team de 
race tegen Borne (dat bovenaan staat) blijft 
volhouden….

Zijn bedoeling is om van het extra geld een 
etentje te houden, bijvoorbeeld bij Hege-
man, om zodoende meer binding te berei-
ken binnen de spelerskern. Deze binding 
laat nog te wensen over. Er zijn twee stro-
mingen, getracht moet worden deze twee 
bij elkaar te brengen.

De Zweef betaalt. De Zweef betaalt niet. De Zweef be-
taalt. De Zweef betaalt niet.

Het is al jaren aan de orde: heeft De Zweef betaald? Betaalt De Zweef? De 
vraag die eigenlijk eerst beantwoord moet worden is: wat is betalen? Gaat 
het om een collectieve vergoeding voor het eerste elftal, dan is het antwoord: 
“Ja, er is en wordt betaald.” Het eerste elftal krijgt een collectieve vergoeding 
in de vorm van een bedrag dat het team gezamenlijk mag besteden. Aan een 
weekeindje weg, een buitenlands trainingskamp of wat dan ook. 

Gaat het om persoonlijke vergoedingen, dan is het antwoord: “Nee, er is en 
wordt niet betaald.” Gaat het om een speler die reiskostenvergoeding heeft 
ontvangen, dan is het antwoord ook “ja” met aantekening dat het een daad-
werkelijke vergoeding van reiskosten was; niets meer en niets minder. 

Met deze gegevens in het achterhoofd komen onderstaande verhalen aan bod.

BETALEN IN DE 
JAREN ZEVENTIG

Trainer Van Veen 
wil dat De Zweef 
betaalt; de Vrien-
denkring is ak-
koord
In 1974 is er een be-
spreking (“wat mij 
betreft onder vier 
ogen”) van het bestuur 
van de Vriendenkring 
en trainer Van Veen13 
van het eerste. 

Hij wijst erop dat bij 
De Zweef de gedachte bestaat dat hoe gro-
ter de vereniging, hoe hoger men automa-
tisch gaat spelen. Dat blijkt niet waar. Er 
moeten andere prikkels komen. Dat gebeurt 
ook bij andere verenigingen, zoals Vosta in 
Enschede.

Jan Broens is dan bestuurslid van de Vrien-
denkring en weet nog: “Het betalen van 
spelers is in de Vriendenkring een paar 
keer onderwerp van gesprek geweest. We 
kwamen er achter dat we als Zweef in Nij-
verdal achter gingen lopen t.o.v. de andere 
voetbalclubs14. Om mee te kunnen in de 
vaart der volkeren, zou betalen een optie 
kunnen zijn.

13 Jan Rikmanspoel: “Kleur-
rijk waren de twee trai-
ners Van Veen. De man uit 
Zwolle is niet lang gebleven. 
Daar was geen land mee 
te bezeilen. Alle afspraken 
die we maakten, legde ik op 
papier vast om problemen 
later te voorkomen. Dat is 
ons geluk geweest. Trai-
ner Van Veen uit Enschede 
was onze sherry-trainer. 
Die lustte wel wat. Deed 
desnoods ’s avonds zelf het 
clubhuis op slot.” 

14 Bij DES bijvoorbeeld komt  
leider Willem Poorterman 
met sponsoren een beta-
lingsregeling voor het eerste 
overeen. 

15 Johan Alferink: “Beetje 
een populair mannetje. 
Kwam van Luctor uit Almelo 
naar De Zweef. Reden was 
dat hij verkering had (en 
later getrouwd is) met 
Ida Alferink (van Henk en 
Tonnie).”
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betalen. We hebben er wel wat voor in de 
plaats gesteld. Eerst een financiële bijdrage 
voor het hele team bij kampioenschap, pe-
riodetitel of handhaven. Later een bedrag 
per punt. Dat was wat anders dan betalen, 
want het geld was voor de hele groep. Die 
gingen daarvan een weekendje weg.”

“Betalen” versus “niet betalen” blijft iets 
waarover geheimzinnig wordt gedaan. 
Oud-hoofdsponsor Petro Woertman praat 
bijvoorbeeld over de problemen (in de tijd 
dat hij in het bestuur zat) met keeper Paul 
van Leeuwen. 

“Dat was een Rohda-man die bij De Zweef 
het doel verdedigde. Hij wilde wel terug 
naar zijn oude club, maar we hadden met 
hem de afspraak dat als Rohda zou degra-
deren, hij bij De Zweef zou blijven. Dat zou 
mij wel geld gaan kosten.

Op 11 mei 1989 hadden Jos van Rhee en 
ik namelijk een geheim gesprek in Bath-
men, waarbij wij afspraken dat ik 10.000 
gulden zou betalen als Van Leeuwen zou 
blijven. Eerst belde Jos van Rhee om mij te 
feliciteren, want Rohda was gedegradeerd 
en Paul zou dus blijven. 

Een paar dagen later een telefoontje van 
Paul dat hij toch terug ging naar Raalte. 
Ze hadden bij Rohda een collecte gehouden 

en boden hem meer dan De Zweef… Dat 
scheelde mij dus een hoop geld.”

Geconfronteerd met de uitspraak van 
Petro Woertman over Paul van Leeuwen 
klinkt een schaterlach uit de mond van Jos 
van Rhee. “Ik ben nog nooit met hem in 
Bathmen geweest en ik weet niets van het 
betalen van Paul van Leeuwen. Dat past 
ook helemaal niet in ons bestuursbesluit. 
Typisch Petro. Misschien heeft hij wel een 
gesprek gehad met iemand anders erbij; 
ik was het niet en ik denk ook niet iemand 
anders van het bestuur.”

Navraag bij de betrokkene zelf, Paul van 
Leeuwen, leert het volgende: “Dit zegt mij 
helemaal niets. Ik ben door De Zweef nooit 
betaald. Daarnaast ging ik ook niet terùg 
naar Rohda, want ik had daar nog nooit 
gespeeld. Bij Rohda kreeg ik wel betaald. 
Dat was ook wel de reden om daar te gaan 
spelen. Ik heb bij De Zweef echt nooit één 
rooie cent gehad!”

Later komt hij nog eens terug op de vragen 
over betalen: “Wat zijn eigenlijk precies 
de problemen? Ik heb bij De Zweef nooit 
betaald gekregen. Ik ben juist om het geld 
weggegaan naar Rohda!!”

Dat er helemaal niets gebeurt op het terrein 
van vergoeden, is niet helemaal waar. Bui-
ten het bestuur om zijn er wel activiteiten. 
“Wij wilden daar niets van weten. Maar ik 
wist wel dat er een enkele speler was die 
geen contributie betaalde. Ze waren niet 
lid “om niet”, maar hun contributie werd 
door anderen betaald,” meent Jos van 
Rhee Ook hier valt de naam Paul van Leeu-
wen. Die zegt echter stellig: “Ik kan mijn 
niet heugen dat ik die niet betaald heb.”

Zo stellig als Jos van Rhee beweert dat het 
bestuur betalen uitsluit, is het overigens 
ook niet. Het verslag van de bestuursverga-
dering van 1 september 1987 meldt: “Er is 
de laatste tijd zoveel geklets over Paul van 
Leeuwen, die geheel op vrijwillige basis bij 
De Zweef wil komen voetballen. Ook tij-
dens deze vergadering wordt er langdurig 

over gesproken, waarbij Gerard (Woest-
huis, JPvV) duidelijk naar voren bracht er 
zeer veel moeite mee te hebben indien hij 
in het 1e zou worden geplaatst. Tijdens het 
gesprek is er geen duidelijke overeenkomst 
van het bestuur naar voren gekomen.”

Deze bestuursdiscussie leidt ertoe dat een 
deel van de spelersgroep vindt dat een be-
sluit om Paul van Leeuwen niet te betalen, 
gevolgen moet hebben voor André Wevers. 
Die speelt bij De Zweef en verhuist in die 
periode naar Arnhem. Hij krijgt een reis-
kostenvergoeding. 
Eigenlijk heeft hij daar geen recht op. De 
regel is namelijk dat zo’n vergoeding alleen 
wordt gegeven als je tijdens je voetbalperi-
ode voor studie naar elders verhuist. André 
Wevers gaat niet studeren, maar werken. 
Het bestuur blijft erbij dat Wevers zijn ge-
ringe vergoeding mag houden en Paul niet 
in aanmerking komt.

Tot slot: Geen discussie over “eigen” 
jongens 
René Jannink en Helwich Machielsen krij-
gen geen geld van De Zweef. Helwich is een 
Zwever die vanuit de jeugd het eerste elftal 
haalt. René en zijn broers George en Benno 
zijn geen Zwevers, maar komen uit Wier-
den. Zij willen echter de stap van Omhoog 
naar een (potentiële) hoofdklasser best 
maken. 

Zowel René als Helwich hebben nooit geld 
gehad. “Ik was toen wel erg naïef door te 
denken dat niemand betaald kreeg”, zegt 
Helwich, “Later wist ik wel beter.” Ook 
René noemt zich naïef. “Sommige jongens 
kregen op een of andere manier betaald. 
Ik niet. Had dat ook niet gewild voor mijn 
vrienden in het eerste.” 

Over Paul van Leeuwen:  “Ik was toen nog 
zo naïef te denken dat die zomaar graag bij 
ons wilde komen spelen. Later heb ik wel 
bedacht waarom zo’n goede keeper uit het 
betaalde voetbal ineens voor niets bij De 
Zweef kwam. Natuurlijk kreeg hij geld. Hij 
zegt van niet? Kom op, na zo’n lange tijd 
kun je dat toch rustig toegeven?”

niet gehonoreerd en het contract met Van 
Veen wordt niet verlengd. In de vergadering 
van 17 februari 1975 komt dit besluit aan de 
orde. Officieel weet de Vriendenkring van 
niets en besluit -gezien de betrokkenheid 
met deze zaak- het bestuur daarover z’n 
ongenoegen kenbaar te maken. Na afloop 
van de eerstkomende vergadering is er een 
gesprek met het bestuur van De Zweef, 
waarbij Jan ten Hove uitvoerig uitleg geeft. 
Daarmee is de zaak afgedaan. 

Oud-aanvoerder Gerrit Oude Roelink zegt 
hierover; “Het betalen van spelers is bij De 
Zweef altijd een heikel punt geweest. Op 
een gegeven moment ging ik namens het 
eerste elftal vragen aan de Vriendenkring 
om een vergoeding. Vanuit mijn Olden-
zaalperiode was het betalen van spelers 
mij niet vreemd. Dus een reiskostenvergoe-
ding en een paar voetbalschoenen zag ik 
niet als een probleem.”  

BETALEN IN DE HOOFDKLASSE

Later -als De Zweef in de hoofdklasse 
speelt- komt het betalen van spelers af en 
toe terug in de discussie. Sommigen willen 
koste wat het kost in de hoofdklasse blijven 
en willen spelers halen. Jos van Rhee is 
indertijd voorzitter: “We hebben het er in 
het bestuur over gehad en eigenlijk betrek-
kelijk snel en unaniem “nee” gezegd tegen 

Paul van Leeuwen redt. 
Martin Rodijk hoeft op 
de doellijn geen acties te 
verrichten. René Jan-
nink kijkt toe.
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verslaan waardoor bij De Zweef de vlag in 
top kon. Van het geld zijn we een weekeind 
naar Ibbenbüren geweest.”

Behalve een bedrag om als groep te beste-
den, krijgen de spelers een paar schoenen 
en hoeven ze (later) alleen maar rode en 
gele kaarten zelf te betalen als ze die kregen 
wegens praten. “Die jaarlijkse vergoeding 
was mooi en kostte de vereniging de kop 
niet. Wist je dat er recettes zijn geweest 
van 3000 gulden? De bruto opbrengst van 
één wedstrijd.”

Dat het bestuur van De Zweef niet heeft be-
taald, wil niet zeggen dat er niks gebeurd is. 
“Wij als groep wisten daar niks van. Maar 
toen hij vertrok zei Paul van Leeuwen: “Je 
denkt toch niet dat ik voor nop naar De 
Zweef ben gekomen?” Wat met Paul van 
Leeuwen is gebeurd, is niet Zweef-eigen.”

Als het over betalen gaat, valt onmiddellijk 
de naam Petro Woertman. “Petro betaalde 
niet alleen heel veel feestjes, etentjes en 
uitgaansweekeinden; hij betaalde ook spe-
lers. Toen hij kwam voelde ik al gauw dat 
het met Petro heel snel gaat. Iedereen kent 
het GRC-verhaal, maar ik denk dat hij wel 
meer heeft gekocht. Bij Sportclub bv. pro-
beerde hij dat volgens mij zelfs openlijk in 
de bestuurskamer.” 

Het vergoedingensyssteem
Penningmeester Ton Bootsveld herinnert 
zich: “Om een beetje structuur in de ver-
goedingen te krijgen, hebben we in het 
seizoen 1984-1985 een puntensysteem be-
dacht, waarbij het elftal geld kreeg voor 
elk gelijkspel en elke overwinning. Ik had 
voor mezelf een berekening gemaakt die 
uitkwam op 33 punten aan het einde van 
het seizoen. Laat ze nou aan het einde kam-
pioen worden met precies 33 punten!” 

In de verslagen van het bestuur is het sys-
teem helder en duidelijk omschreven. Haalt 
het team 26 punten dan krijgt het f 500,-; 
bij 28 punten f 1000,- en bij 30 punten        
f 1500,-. Daar bovenop komt 50% van de 
recette boven de f 10.000,-. De vergoeding 

voor het aantal punten plus de recette kan  
maximaal f 3000,- bedragen.

Bij kampioenschap f 1000,- extra, maar 
dan komen er geen cadeaus in de vorm van 
extra geld. Aanvankelijk wil het bestuur ook 
dat het eerste een eventueel etentje zelf be-
taalt. Na overleg met de spelersgroep draait 
men de laatste bepaling terug. 

De kampioenschappen en de promoties van 
het eerste zijn financieel aantrekkelijk voor 
de vereniging. In het seizoen 1982-1983 
komt f 15.600,- aan recettes binnen; in 
1983-1984 is dat f 11.700,-. Op de helft van 
het seizoen daarop staat al f 7.100,- op de 
rekening. In de begroting voor 1985-1986 
staat voor recettes gereserveerd f 12.500,-. 
Het bestuur besluit dat het eerste elftal een 
extra bijdrage krijgt als de recette hoger 
wordt dan 20.000 gulden. Het team kan 
rekenen op de helft van die extra inkomsten 
met een maximum van 3000 gulden.

Anton Wennemers: “Overige voor-
zieningen een lachertje”
Als je de situatie van toen (ook in de hoofd-
klasse) vergelijkt met nu, was het toen een 
lachertje. Anton Wennemers: “De kleding 
bijvoorbeeld. Dat was niks. Werd de tas 
neergezet en dook iedereen er één streep op 
af. Je wist precies welk nummer je moest 
hebben. Er was niet eens een broek en shirt 
voor iedereen! Het maakte ons ook niks uit 
trouwens. We waren alleen maar met het 
voetballen bezig.”

Emotie in ledenvergadering
De ledenvergadering van mei 1991 staat in 
het teken van emotie. Emotie veroorzaakt 
door stukken in de krant. Het eerste is ge-
degradeerd naar de eerste klasse, er gaan 
verhalen rond over betalen (“reiskosten”) 
ja, betalen nee. De vergadering komt er niet 
uit. Standpunten staan lijnrecht tegenover 
elkaar. Het bestuur zegt toe met een voor-
stel te komen in de najaarsvergadering. Dat 
gebeurt niet.

Het “geval” Hoogma
In de publiciteit in 1992 komt De Zweef er 

soms slecht vanaf. Vesos-Hellendoorn en 
Omhoog-Wierden betichten De Zweef van 
betalen. Als de stofwolken zijn opgetrokken, 
blijkt dat De Zweef het komende seizoen op 
een nieuwe speler kan rekenen: Jan Hoog-
ma van Omhoog die een kilometervergoe-
ding krijgt van 22 cent. 

Dan roept Eric Siero dat hij net zover van 
de voetbal woont als Hoogma en dus ook 
reiskosten wil hebben. In een hoogoplopen-
de en emotionele vergadering tussen be-
stuur en spelersgroep wordt die vergoeding 
teruggedraaid. Geen reiskosten voor Hoog-
ma, die gelukkig wel komt.

Bestuurslid Leo Geurtse over betalen 
van Hoogma
Leo Geurtse is duidelijk over betalen: “Zo-
lang als ik in het bestuur heb gezeten, heb 
ik altijd gezegd: Als er betaald gaat wor-
den, stop ik onmiddellijk met alles.” Hij 
schrikt dus behoorlijk als Hans Souverijn 
tijdens de training van de selectie vraagt of 
het waar is dat De Zweef gaat betalen.

“Ik ging voorafgaand aan een bestuursver-
gadering altijd even bij de training kijken. 
Kom ik bij veld 8 en hoor wat Hans vroeg. 
Hij voegde eraan toe dat hij had begrepen 

René Jannink krijgt “betaald” en be-
taalt terug
George en Benno Jannink zijn al bij De 
Zweef. De jongste van de drie, René, twij-
felt. Tonny Broens belooft hem een kratje 
bier als hij zich laat overschrijven. Als dat 
gebeurt rijdt Tonny naar de Kruissteenweg 
in Wierden en levert keurig een kratje bier 
af. Groot is de lol als René een paar jaar 
later (voor geld) de overstap maakt naar 
DETO. Hij rijdt naar de Veldkampsweg en 
brengt Tonny haar kratje bier terug. 

René gaat naar DETO. “Inderdaad voor 
geld. Na het eerste seizoen belde Petro 
Woertman mij. Of ik tegen betaling terug 
wilde naar De Zweef. Dat heb ik niet ge-
daan.” Bij DETO is eigenlijk hetzelfde aan 
de hand als bij De Zweef: “Niet iedereen 
kreeg betaald. Een stuk of zes jongens. De 
rest kreeg niets.”

Over betalen van spelers weten oud-selec-
tiespelers Jan Winkels en Sinus Wenne-
mers niks. Ze hebben wel vermoedens. We-
ten zeker dat De Zweef als vereniging nooit 
heeft betaald. Wel dat sponsors als Petro 
Woertman waar nodig de knip trekken. 
“Paul van Leeuwen is hier echt niet voor 
niets gekomen.” 

Anton Wennemers over betalen bij 
De Zweef
“Bij De Zweef is officieel nooit betaald. Het 
bestuur heeft geen enkele speler betaald. 
Wel is de groep als geheel beloond. In de 
vierde klasse kwamen Ton Bootsveld en 
Jan Rikmanspoel bij ons met het plan. 
Dat kwam erop neer dat als we gemiddeld 
anderhalf punt per wedstrijd haalden, we 
4000 gulden zouden krijgen om met elkaar 
te besteden.

Dat was, denk ik, rond de winterstop. 
Vanaf de hervatting hebben we zo’n beetje 
alles gewonnen. Alleen Heracles stond nog 
boven ons en Ton Bootsveld werd aardig 
nerveus. Zei ik hem: “Trek de portemon-
nee maar, want we worden kampioen.” 
Dat was grootspraak, want niemand ver-
moedde dat Nijverdal die concurrent zou 

René Jannink.



164 165

moed had enkele spelers een geringe reis-
kostenvergoeding in het vooruitzicht te 
stellen. De beer was los en de gemoederen 
liepen op dat moment (te) hoog op. Het liep 
met een sisser af, maar vergeten zal ik het 
niet.”

Alle gesprekken gaan over 
vergoedingen
In de periode hoofdklasse en vlak daarna 
gaan de periodieke gesprekken met de 
spelersraad bijna uitsluitend over vergoe-
dingen. Het is een koehandel. Het bestuur 
biedt wat en de spelers willen meer. Daarbij 
gaat het om flinke vergoedingen. 

Het bestuur betaalt twee paar schoenen, 
een afsluitend etentje aan het einde van het 
seizoen, een steeds oplopende premie bij 
klassebehoud, periodetitel of promotie en 
geld voor bindingsactiviteiten. De Business 
Club doet daar dan nog een bedrag per punt 
bij op. In de hoofdklasse gaat het om f 200,- 
tot f 250,- per punt. 

Een voorbeeld: Begin maart 1990 meldt 
zich een afvaardiging van de spelers (Jan-
nink, Souverein en Siero) bij het bestuur 
met de vraag om een extra vergoeding als 
de club in de hoofdklasse blijft. De groep 
denkt aan een weekeind Slagharen met 
de partners. Kost ongeveer f 5000,-. Men 
vindt dit reëel omdat verder in de hoofd-
klasse volop wordt betaald. Eind maart is 
de delegatie er weer (nu met Molenaar i.p.v. 
Jannink). Het bestuur heeft gezegd dat 
men denkt aan een bedrag van f 6000,-. De 
mannen vinden dat aan de magere kant.

Half mei 1990 bepaalt het bestuur het “ver-
strekkingenbeleid” voor het nieuwe seizoen 
1990-1991:
• Periodekampioen f 2500,-, kampioen    

f 4000,- Nederlands amateurkampi-
oen f 5000,- en behalen districtsbeker           
f 2500,-. 

• Voor de A-selectie een bedrag van           
f 2000,- voor een bindingsactiviteit.

• Aan het einde van het seizoen een diner 
voor de A-selectie.

• Bij aanvang van het seizoen per speler 

een trainingspak en twee paar voetbal-
schoenen.

De selectie is het er niet mee eens en wil 
meer geld. Het bestuur stelt bij en komt 
met: klassebehoud f 4000,-. Bij 25 punten   
f 5000,- en voor elk punt daarboven f 500,-. 
Plus het prijzengeld dat men krijgt voor 
deelnemen en/of winnen van toernooien. 
Verder per persoon twee paar schoenen en 
een trainingsjack.

Ook als het water het bestuur financieel 
aan de lippen staat, blijven de spelers meer 
eisen. Sterker nog: als het bestuur uitlegt 
dat een bepaalde vergoeding niet door kan 
gaan omdat het geld op is, krijgt men als 
antwoord dat de spelers daar niets mee te 
maken hebben (“dit is een zwaktebod”) en 
dat afspraken nagekomen moeten worden. 

Nog een voorbeeld: In augustus 1990 
komt de spelersraad weer op bezoek in het 
bestuur. Het gaat om het tweede paar voet-
balschoenen. Het bestuur heeft geld tekort 
en wil niet leveren. Zegt dat is gezegd dat 
die er alleen komen als er sponsors zijn. De 
spelersraad vindt dit een slappe houding 
en heeft er geen boodschap aan dat het be-
stuur financieringsmoeilijkheden heeft.

Tot slot: in mei 1995 (gedegradeerd uit de 
hoofdklasse) komt de spelersraad bij het 
bestuur met de mededeling dat het jaarlijks 
uitje niet door kan gaan. Men heeft eerder 
dat jaar al geld gespendeerd aan een ander 
uitstapje en dat had men beter niet kunnen 
doen. Het bestuur zegt toe dat ze het geld 
kunnen krijgen van het jaarlijks etentje (dat 
dan vervalt) en dat is het. Jannink zegt dat 
het uitje f 400,- per persoon kost voor 36 
personen.

Afpersing
Soms lijkt het op afpersing, waar het be-
stuur ook nog op in gaat. Na de onverwach-
te terugkeer in de hoofdklasse vinden de 
spelers de bedragen een magere afspiege-
ling, gemeten hun wekelijkse inspaning. 
Het verslag van de bestuursvergadering 
meldt: “Zij werken het hele jaar hard om 

prestaties neer te zetten. Een goede belo-
ning is in hun optiek dus wel op z’n plaats. 
Bovendien zal De Zweef, nu weer in de 
hoofdklasse, meer inkomstem ontvangen.” 

De spelers willen in het wit spelen. Bestuur: 
“Nee, in blauw, want dat is onze kleur.” 
Spelers: “In wit hebben we nog nooit verlo-
ren.” Bestuur: “OK, speel maar in wit tot je 
verliest; maar dan weer in het blauw.” Het 
geluk van degradatie op degradatie is dat 
dit gedrag snel afgelopen is. 

Jan Rikmanspoel aarzelt over betalen
Oud-voorzitter Jan Rikmanspoel: “Eerlijk 
gezegd heb ik in mijn tijd ook over betalen 
gedacht en neigde naar “ja”. Ben achteraf 
blij dat we het niet gedaan hebben. Als je 
ziet wat betalen voor negatieve invloed 
kan hebben…..” De pertinente houding van 
Gerard Woesthuis tegen betalen is voor 
hem mede aanleiding tegen het betalen van 
spelers te zijn. 

Ego’s
Sprekend over deze periode in het bestuur: 
Jan Rikmanspoel is als voorzitter geen ge-
makkelijk man. Heeft echter ook te maken 
met fikse ego’s, zoals Gerard Hilberink en 
Gerard Woesthuis. “Als ik tijdens het vissen 
met Ton Bootsveld een hoop afspraken 
had gemaakt, had Jos van Rhee daar geen 
problemen mee, maar Gerard Woesthuis 
haalde soms zijn schouders op en liet een 
“nee” horen. Dan was het moeilijk om hem 
van het tegendeel te overtuigen.” Gerard 
Woesthuis kijkt positief terug op zijn peri-
ode in het bestuur. “Als ik zie wat ik daar 
heb geleerd. Zonder dat zou ik in mijn 
carriere niet bereikt hebben, wat ik nu heb 
bereikt.”

Discussie over “betalen en spelers 
halen” laait op onder Karmerood
In de ledenvergadering van 17 oktober 1995 
spreekt voorzitter Jan Karmerood over de 
degradatie uit de hoofdklasse en het feit dat 
de vereniging zich nu op de toekomst moet 
voorbereiden. Hij legt twee opties voor:
1. We worden een boven-modale eerste-

klasser met af en toe reuk aan de hoofd-

dat Jan Hoogma voor geld zou komen 
voetballen bij De Zweef.

Dat was in de tijd dat Joop Engbers voor-
zitter was met mensen als Jacques Bakker, 
Jacob Melsen en Wim Hutten. Ik heb de 
zaak toen direct aan de orde gesteld. Gaat 
De Zweef betalen, vroeg ik. Nee, was het 
antwoord van Joop Engbers. Ik vroeg nog-
maals: Gaat De Zweef betalen. Toen zei 
Jacob Melsen dat men met Hoogma had 
gesproken.

Jacques Bakker voegde daaraan toe dat 
het alleen maar ging over kilometerver-
goeding. Ik heb daarop gezegd dat ik dat 
ook vond vallen onder “betalen.” Heb ge-
zegd dat ze Hoogma moesten bellen om 
te zeggen dat het niet door kon gaan. Dat 
gebeurde ter plekke tijdens de vergadering. 
Hoogma zei toen dat hij zo graag in de 
hoofdklasse wilde voetballen, dat hij ook 
wel voor niks wilde komen.” 

Gerard Woesthuis in 1990 uit bestuur 
wegens inzichtverschillen over beta-
len
Betalen van spelers ja/nee is aanleiding 
tot het vertrek van Gerard Woesthuis16 uit 
bestuur. Hij vertelt: “In 1990 praat het be-
stuur over het betalen van spelers. Binnen 
het bestuur zijn drie leden die voorstan-
ders zijn: Jacques Bakker, Wim Hutten en 
Jacob Melsen. Drie niet-Zwevers die ook 
nog eens goed-gebekt zijn. Het ziet ernaar 
uit dat ze hun zin gaan krijgen. Ik zag het 
met lede ogen aan: “Hoe kunnen ze het be-
denken.” Ondanks het wellicht wat abrupte 
vertrek wordt Gerard vanwege zijn werk 
binnen de vereniging terecht benoemd tot 
lid van verdienste.

Jacques Bakker schrikt
Bij zijn afscheid in 1998 zegt Jacques Bak-
ker: “Een dieptepunt was dat ik de euvele 

16 Gerard Woesthuis over-
lijdt in 2019 op 62-jarige 
leeftijd aan de gevolgen van 
kanker. Op weg naar het 
crematorium rijdt de auto 
met het stoffelijk overschot 
langs het hoofdveld als 
laatste groet. Jos van Rhee, 
voorzitter tijdens Gerards 
bestuursperiode, zegt: “Hij 
was veelal een man ach-
terover schermen maar 
met een groot hart voor De 
Zweef. Toen ik voorzitter 
was had ik in hem een trou-
we metgezel en klankbord. 
Hij had ook veel invloed 
bij de KNVB, de scheids-
rechtersvereniging en de 
Sportfederatie en was in 
deze een uithangbord voor 
onze vereniging.” 
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Daar komt later nog bij:
• f 2000,- voor een trainingsweekeinde
• f 4300,- voor verplaatsbare doelen
• f 3000,-  intern verbruik (kratten bier 

in de bus)

Plus reiskosten voor Jan Hoogma, Marcel 
Wansink en Bert Stokkingreef (Hans Bos-
sink houdt het trainingsbezoek bij).

De spelers amenderen:
• f 5000,- bij handhaving hoofdklasse
• f 4000,-  intern verbruik
• f 500,-  per punt

Voorstel bestuur hierna: f 4000,- intern 
verbruik (inclusief onterechte gele en rode 
kaarten). Bij handhaving hoofdklasse uitke-
ring achteraf f 100,- per punt. Het uiteinde-
lijke besluit luidt: f 100,- per punt ongeacht 
eindstand; f 150,- per punt bij handhaving 
hoofdklasse. 

klasse en betrekken mensen van buiten.
2. We worden tweede-, misschien wel der-

deklasser in een gezellige club met de 
mensen en middelen die we hebben.

Zijn boodschap: “Denk daar maar eens 
over na; we komen erop terug.”

Een jaar later komt het bestuur er inder-
daad op terug. Moeten we spelers van 
buiten gaan aantrekken? Moeten we daar-
voor middelen ramen? Dit hoeft niet in te 
houden dat spelers worden betaald; het kan 
gaan om ondersteuning bij het zoeken naar 
een baan of een onkostenvergoeding. Daar-
bij tekent men aan dat er momenteel geen 
geld is zo’n voorstel uit te voeren. Vandaar 
dat het bestuur het er eigenlijk niet meer 
over wil hebben.

Bert Heuver staat op en vraagt wat het 
standpunt zou zijn als er wel geld zou zijn. 
De voorzitter zegt dat dat dan een afweging 
zou moeten zijn. Hij is ervan overtuigd dat 
dit alleen moet gebeuren als je dit lang gaat 
volhouden. Zo niet; dan breek je de ver-
eniging af. Het is even onrustig in de zaal , 
maar de ledenvergadering ervaart deze uit-
spraak dan als mededeling dat de voorzitter 
niet voelt voor betalen. Een luid applaus 
geeft aan dat de leden er ook zo over den-
ken.

Later (in 2014) zegt Karmerood: “Er wordt 
weleens beweerd dat ik het toen heb laten 
doorschemeren dat ik voorstander zou zijn 
van betalen. Dat is fout. Ik heb wel opge-
merkt dat als je zou willen betalen, je een 
sponsor moet hebben die zich voor 30 jaar 
vastlegt en een bestuur dat de hele vereni-
ging ombouwt tot een bedrijf.”

Vergoedingen in beeld: 1994-1995
Wat betreft het seizoen 1994-1995 stelt het 
bestuur voor:
• f 4200,- schoenen
• f 2000,- slot-etentje
• f 200,- per punt
• f 2500 behalen periode
• f 1000,- bij handhaving
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Dit is op voetbalgebied misschien wel het belangrijkste decennium 
in de Zweef-geschiedenis: het gedegradeerde eerste richt zich op. 
En hoe!!! Kampioenschap op kampioenschap volgt met als resultaat 
een langdurig verblijf in de hoogste amateurklasse in Nederland: de 
hoofdklasse. 

En dat allemaal met eigen jongens en af en toe een onbetaalde 
buitenstaander die graag onderdeel wil zijn van wellicht het sterkste 
collectief dat De Zweef heeft gehad. En inzet; heel veel inzet. Alles 
voor elkaar over hebben. Tegenstanders komen met lood in de 
schoenen naar Gagelman. De Zweef pakt ze allemaal in: strikje erom 
en terug naar huis!

En dan bestaat de club ook nog eens 60 jaar. Groot feest met veel 
jubilarissen. Tezamen met het kampioenschap en het uitbrengen 
van een echte grammofoonplaat door het achtste elftal leidt dit 
tot iets onvergetelijks. Vijf jaar later doet de club dat nog eens dik 
over. Kan het net zo goed? Ja natuurlijk kan dat! Hoogtepunten 
zijn in 1985 een grote overzichtstentoonstelling, een film over het 
ontstaan van De Zweef en een tocht langs alle velden waarop is 
gespeeld in die 65 jaar; inclusief een nagespeelde wedstrijd in oude 
klederdracht. 

Heeft De Zweef in deze periode wat het geld betreft, z’n hand 
overspeeld? Misschien. Zeker is dat het na alle euforie zowel 
bestuurlijk als financieel minder gaat. 
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tualiteit becommentariëren. Er is sprake van een economische crisis. Het is met name voor 
jongeren bijna ondoenlijk een baan te vinden. 

De tweede oliecrisis in 1979 veroorzaakt een economische terugval in de wereld. Ten gevol-
ge van deze crisis heeft een generatie schoolverlaters nauwelijks kans op de arbeidsmarkt. 
Zij worden de “lost generation” genoemd. 

De regering bestrijdt de massale werkloosheid door arbeidstijdverkorting en vervroegde 
uittreding, in ruil voor inlevering van loon door de werknemers. Twee kabinetten van Ruud 
Lubbers (CDA2-VVD) voeren vanaf begin november 1982 voor de rest van het decennium 
een strikte bezuinigingspolitiek. Zo herstelt het Nederlandse bedrijfsleven zijn internatio-
nale concurrentiepositie en komen banen vrij voor jonge werklozen.

In 1982 verschijnen berichten over een onbekende dodelijke ziekte in de Verenigde Staten 
die door de uitschakeling van het immuunsysteem in het menselijk lichaam slachtoffers 
maakt onder vooral homoseksuele mannen en hemofiliepatiënten maar ook onder hetero-
seksuelen met veel wisselende partners. De ziekte wordt bekend als aids. Al snel volgt in 
1983 de ontdekking van de veroorzaker, het Hiv en een aidstest in 1984. In 1987 komt een 
aidsremmer op de markt. De overheid gaat in campagnes het veilig vrijen aanmoedigen.

Grote droogte leidt in Afrika (Sahel, Soedan) tot misoogsten in 1982 en 1983 en tot hon-
gersnood in 1984. De beelden op televisie inspireren de muzikant Bob Geldof tot de vor-
ming van Band Aid en tot de organisatie van Live Aid.

Het zijn in ons land ook de jaren waarin de vredesbeweging hoog scoort. Vooral waar het 
gaat om het plaatsen van kruisraketten op Nederlandse bodem.  Op  zaterdag 21 november 
1981 demonstreren rond 400.000 mensen in Amsterdam tegen de plaatsing van 48 kruis-
raketten in Nederland. 

De stoet is zeven kilometer lang. Ook mensen uit Nijverdal gaan met bussen naar de 
hoofdstad om een tegengeluid te laten horen. Een van die mensen doet later in het Twents 
Volksblad een paginagroot verslag. Hoogtepunt is op 29 oktober 1983 als 550.000 mensen 

Dit decennium staat in het teken van de val van het communisme. Hervormingen in 
Oost-Europa. In Polen breken grootschalige stakingen uit en de regering ziet zich gedwon-
gen de onafhankelijke vakbond Solidarność (Solidariteit) toe te staan. De economie heeft 
zo geleden onder het conflict dat het westen met voedseltransporten de Polen de winter 
door moet helpen. 

De nieuwe partijleider in de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, ziet dat de Sovjet-Unie op 
een bankroet afstevent door de geweldige kosten die de wapenwedloop met de VS met 
zich meebrengt. Ook is het morele gezag van de communistische partij tot een dieptepunt 
gedaald. Gorbatsjov brengt radicale hervormingen in de Sovjetpolitiek onder de namen 
glasnost (openheid) en perestrojka (herstructurering). Hij hoopt dat door de mensen meer 
politieke vrijheid te geven de problemen zich vanzelf zullen oplossen. Polen klopt voor het 
eerst op de deur van meer vrijheid, ingegeven door Solidarność die zorgt voor vernieuwin-
gen.

Een van de besluiten van Gorbatsjov is dat de Sovjet-Unie en het Warschaupact niet zullen 
ingrijpen als in de andere communistische landen in Europa politieke hervormingen zul-
len worden doorgevoerd. Polen houdt in 1989 open verkiezingen voor een senaat. In een 
kettingreactie vallen hierna de andere Oostblokregeringen en aan het eind van het jaar zijn 
ook in Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Oost-Duitsland, Bulgarije en Roemenië de commu-
nistische regeringen gevallen of zijn vrije verkiezingen toegestaan. Een historische datum 
is de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989.

Er komt oorlog tussen Irak en Iran, waarbij Amerika het regime van Saddam Hoessein 
steunt. De Sovjet-Unie valt Afghanistan binnen (eind december 1979), om het communis-
tische bewind daar te steunen. Het verzet daar leidt tot het ontstaan van een aantal fun-
damentalistisch-islamitische strijdgroepen, de Moedjahedien. Deze hebben vooral succes 
tegen de Russische luchtmacht met hun door de Amerikanen verstrekte Stinger luchtdoel-
raketten, die vanaf de schouder kunnen worden afgeschoten. Het Rode leger moet zich in 
1989 gehavend en geblameerd terugtrekken.1

Koningin Juliana treedt op 30 april 1980 af ten gunste van haar dochter Beatrix. De inhul-
diging van Beatrix wordt omgevormd tot “nationale kraakdag” met een massale veldslag 
als resultaat. Tijdens de troonsafstand van Juliana met inhuldiging van koningin Beatrix 
zijn de straten van Amsterdam dus niet het toneel van het volksfeest waar de organisatoren 
op hebben gehoopt. Onder de leus “Geen woning, geen kroning!” gaan krakers, autonomen 
en andere al dan niet radicale jongeren de straat op met verschillende doelen: een deel pro-
testeert tegen de woningnood, anderen zijn van plan de “kroning” (feitelijk: inhuldiging) te 
verstoren. De dag eindigt in grote rellen. Het kroningsoproer of de kroningsrellen van 30 
april 1980 is een van de grootste ordeverstoringen of rellen in de Nederlandse geschiedenis 
in vredestijd.

In Suriname ontpopt Desi Bouterse zich als een dictator, die op 8 december 1982 vijftien 
tegenstanders laat executeren. Nederland schort na deze decembermoorden de ontwik-
kelingshulp op. Pas in 2019 doet de rechter een uitspraak over deze moordpartij, waarbij 
onder meer Bouterse schuldig wordt verklaard en 20 jaar aan de broek krijgt.

Op grote schaal is er sprake van “doemdenken”. De term doemdenken komt van het duo 
Kees van Kooten en Wim de Bie die wekelijks in hun programma Keek op de Week de ac-

Wat gebeurt er in de wereld en in Nederland

1 Ja, je leest het goed. De 
VS steunen eerst hun latere 
-grootste- vijanden: Saddam 
Hoessein en de Moedjahe-
dien. Leggen daarmee de 
basis voor het ontstaan van 
het moslimfundamentalis-
me in Azië met Al Qaida als 
gruwelijk hoogtepunt.

2 In 1980 ontstaat het 
Christen Democratisch 
Appel (CDA) uit een fusie 
tussen KVP (Katholieke 
Volkspartij), CHU (Chris-
telijk Historische Unie) en 
ARP (Antirevolutionaire 
Partij).

Demonstratie tegen 
kruisraketten (VN-ar-
chief).
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demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen kruisraketten. Premier Lubbers komt 
niet boven de spreekkoren uit. 

De Kernramp van Tsjernobyl zorgt in 1986  voor verspreiding van een enorme hoeveelheid 
radioactief materiaal in de lucht. In veel Europese landen gaan plannen voor nieuwe kern-
centrales in de ijskast. In Nederland leidt een brede maatschappelijke discussie tot dezelf-
de uitkomst.

Zure regen veroorzaakt sterfte van bossen. De uitstoot van ammoniak en stikstof moet 
worden teruggebracht. Veehouders worden beperkt in het uitrijden van mest op hun land 
en nieuwe auto’s worden voorzien van een katalysator. Ook in Nijverdal aandacht voor 
zure regen. Dat gebeurt door Staatsbosbeheer in het bezoekerscentrum. Op verschillende 
manieren reageert de overheid op dit probleem. Zo is er veel aandacht voor het scheiden 
van afval en het zelf compost maken. 

Ons land kent enkele grote schandalen van bodemverontreiniging, zoals in Lekkerkerk, het 
Giftpark in Utrecht en Old Ruitenborgh en andere wijken in Hengelo. In sommige gevallen 
koopt het Rijk woningen op die op sterk verontreinigde grond staan. In andere gevallen 
graaft men de grond af en komt er schone grond.

Door de verbeterde IC-techniek kunnen steeds goedkopere computers worden gemaakt 
voor de consumentenmarkt. Dit vormt het begin van de homecomputer. Populair worden 
de Amiga, Atari ST en Commodore 64. Voor serieuzere doelen komen op de markt de Ap-
ple Macintosh en vooral de  IBM-Personal Computer, die draait onder MS-DOS. Grotere 
bedrijven en overheidsinstellingen gaan gebruikmaken van intranet: intern verbonden 
netwerken, meestal bestaande uit een centrale server met verspreid staande terminals. De 
eerste onderlinge verbindingen van verschillende intranetten in de VS met behulp van het 
al langer bestaande ARPANET ontstaan: het begin van het internet.

Om het eigen huizenbezit te stimuleren ontwerpt de regering subsidieregelingen. Voor 
goedkope huizen kun je als koper een premie krijgen. Premie A voor hele goedkope huizen 
en Premie B voor iets duurdere. Waar die worden gebouwd, bepaalt de gemeente.

Nederland gaat over op kabeltelevisie, eerst lokaal en vervolgens landelijk. De “harken” 
verdwijnen van de daken en nieuwe buitenlandse zenders komen in de huiskamers. Op 
Nederland gerichte reclame is aanvankelijk verboden. 

Het allerbelangrijkste in deze tijdsperiode is het Europees kampioenschap van het Neder-
lands elftal in 1988. Een sterk team met Van Basten, Rijkaard, Gullit, Wouters en de ge-
broeders Koeman, begint het toernooi met verlies tegen Rusland, maar wint daarna alles. 
In de finale  is Rusland opnieuw tegenstander, maar Oranje maakt geen fout. Van Basten 
scoort zijn misschien wel mooiste goal ooit. Nederland is Europees kampioen. De rond-
vaart in de Amsterdamse grachten is een spektakel op zich, dat velen nog heel lang zal heu-
gen. Inclusief half gezonken woonboten.

De belangrijkste wedstrijd in dat toernooi is waarschijnlijk de halve finale waarin Neder-
land Duitsland  verslaat met 2-1. Hiermee werd naar de mening van vele Oranjefans ein-
delijk revanche genomen voor de nederlaag in de finale van het WK voetbal van 1974. Voor 
een aantal is de winst zelfs een revanche voor de Tweede Wereldoorlog.

In het jaar dat Johan Cruijff afscheid neemt als voetballer (1980), zijn de Olympische Spe-
len in Moskou. Ondanks een oproep tot een boycot (veel landen gaan niet) vanwege de 
Russische inval in Afghanistan, neemt Nederland deel. Gerard Nijboer bereikt de tweede 
plaats in de marathon.

Tafeltennisster Bettine Vriesekoop wordt in 1982 in Boedapest wereldkampioen. Joop Zoe-
temelk wint eindelijk eens in plaats van altijd tweede te zijn. In 1980 zegeviert hij in Parijs 
als winnaar van de Tour de France. Maar dat niet alleen: in 1985 wordt Zoetemelk in de 
nadagen van zijn carrière ook nog eens wereldkampioen wielrennen. 

Op 21 februari 1985 is de 13de Elfstedentocht. Winnaar is Evert van Benthem. Winnaar is 
ook het publiek dat massaal maar gedisciplineerd de tocht volgt. Overal staan mensen te 
zingen en dansen om de rijders aan te moedigen. Een jaar later kan opnieuw een tocht ge-
houden worden en opnieuw wint Van Benthem. 

Het publiek is zo mogelijk nog massaler opgekomen. Heel Nederland ligt plat, want wie 
niet naar Friesland is, zit thuis voor de buis. In 1987 had de tocht volgens velen ook gere-
den kunnen worden, maar de organisatie verwachtte zo’n grote toeloop van publiek dat 
men de veiligheid van bezoekers en rijders niet kon garanderen.  

Sport wereldwijd

De EK-beker van het 
Nederlands Elftal reist 
door heel Nederland en 
doet ook Nijverdal aan. 
De Zweef A1 droomt 
(achter de beker) van 
het EK. Boven vlnr: 
Tonnie Willems, Den-
nis Blankhorst, Wouter 
Harmeling, Peter Ro-
zendaal, Martin Albers, 
Mark Tijhuis, Michel 
Kolman, Frank Kuipers, 
Johannes Wennemers.
Onder vlnr: Jeroen 
Souverijn, Laurens 
Sapulette, René Kok, 
Erik Tijhuis, Robin ter 
Hedde, Martin Wijnen. 
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Bondscoach André Boskamp neemt Nijverdaller Rob Harmeling van de Am-
stelploeg op in de selectie voor de wereldkampioenschappen. Harmeling is de 
enige Twentenaar. Plaatsgenoot Boeve is prof geworden en Dorgelo behoort tot 
de kanshebbers, maar is niet uitverkoren. In 1985 zit Harmeling in de ploeg 100 
km tijdrijden, waarin ons land een zevende plaats behaalt. Een jaar later gaat 
Harmeling voor een revanche, samen met John Talen, Gerrit de Vries en Tom 
Cordes. In Colorado Springs wint dit viertal de gouden plak. 

Het WK voetbal is in 1986 in Mexico. De Argentijnse Diego Maradona maakt 
tegen Engeland zijn mooiste doelpunt, wellicht hét doelpunt van de eeuw (naast 
de goal waarbij hij scoort met “de hand van God”). Argentinië wint het toernooi 
door in de finale West-Duitsland te verslaan. Nederland doet dit keer niet mee. 
Na de kwalificatie speelt ons land een “barrage” tegen België, dat aan het langste 
eind trekt. 

Tijdens de Olympische winterspelen in Calgary wint Yvonne van Gennip drie 
keer goud. Zij is de “koningin van de spelen”. 

Cultuur en trends
Muzieksterren: Michael Jackson, Prince, Madonna, Talking Heads, U2, Simple Minds, 
Dire Straits, The Police, Madness, Duran Duran en Wham! En in ons land: Frank Boeijen 
Groep, Toontje Lager, Doe Maar, Het Goede Doel en VOF de Kunst.

Amusement: in een voormalige bloemenveiling in Aalsmeer ontstaat een amusementsin-
dustrie. Joop van den Ende en John de Mol jr. zijn de drijvende krachten. Populaire Ame-
rikaanse tv-series zijn Knight Rider en The A-Team. 

Trends: de cd verovert snel de platenmarkt. Introductie van de magnetron. Rages: Rubiks 
kubus, slinky (traploper-veer), walkman, viewmaster, jojo, supersoaker, wuppies, rollers-
kates, pogo ball. BMX-crossfiets, transformers, Nintendo, aerobics.

Wielrenner Rob Har-
meling is eigenlijk een 
beetje een Zwever. Hier 
staat hij met bloemen 
aan de Van Limburg Sti-
rumstraat bij secretaris 
Gerard Klink, want hij 
gaat trouwen met diens 
dochter Elice. 

JOHANNA
In 1981 viert Hel-
lendoorn de 100e 
geboortedag van 
Johanna van Buren. 
Dat gebeurt sober en 
met veel cultuur. Bij 
de Oale Grieze komt 
een borstbeeld van de 
dichteres. 

POLEN 
In deze jaren zijn er 
veel acties voor Polen 
(“Help Polen de winter 
door”). Dat doen 
zowel de gemeente 
als allerlei organisa-
ties, waaronder de 
Vriendenkring van De 
Zweef.

SATELLIETEN 
De wereld verandert door de komst van satellieten. Eerst experimen-
teert het leger daarmee en later commerciële bedrijven. Hellendoorn 
is de eerste gemeente waar satelliettelevisie gekeken kan worden.

Een schotelantenne ontvangt beelden en zet die door naar de kabel. 
Zo kunnen in september 1981 gezinnen in twee wijken kijken naar de 
Franse tv en later ook de Engelse en zelfs Russische. Dat laatste leidt 
tot vragen in de Kamer. 

De geschiedenis van Nijverdal
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R.-k. kerk Nijverdal 75 jaar
Op 14 juni 1980 bestaat de parochie van St. Anthonius van Padua in Nijverdal 75 
jaar. Natuurlijk zijn er allerlei feestelijkheden. Ter gelegenheid van het jubileum 
verschijnt een boekwerkje waarin onder de titel “Tussen Roomsch tot Katholiek”3 
vooral zicht wordt geboden op het dagelijks leven in Nijverdal in die 75 jaar. De 
duizend exemplaren ad f 10,- zijn binnen de kortste keren uitverkocht. De feest-
week, die begint met een kerkdienst in Sporthal Noetsele, eindigt met de viering 
van het zilveren priesterjubileum van pastoor Pierik.

Het Ravijn timmert aan de (waterpolo)weg
De opmars van Het Ravijn in de waterpolowereld begint in deze periode. De vereniging 
bestaat dan al lang. Op 7 Juli 1961 wordt onder leiding van badmeester Henny Hazebroek 
een eerste bespreking gehouden die uiteindelijk zal leiden tot de oprichting van Zwemclub 
Het Ravijn. Eerste doel is het “snelzwemmen” te bevorderen en vervolgens eventueel het 
waterpolo, figuurzwemmen en schoonspringen te beoefenen. 

De jonge vereniging traint in verschillende plaatsen in de buurt, omdat er in Nijverdal 
geen overdekt zwembad is. Na de opening van overdekt bad Het Ravijn boekt de club grote 
vooruitgang. Het ledenaantal gaat met sprongen vooruit. De inzet van leden en het bestuur 
zorgen voor een enorme ontwikkeling van de jonge zwem- en waterpolovereniging. 

Van een gemiddelde club klimt Het Ravijn op tot een goed gestructureerde vereniging, die 
in de vaderlandse waterpolowereld veel respect afdwingt, wat overigens vandaag de dag 
nog steeds het geval is. De prijzenkast van het Ravijn is flink gevuld met nationale en inter-
nationale successen; vooral bij de dames, die onder meer drie keer bij de eerste drie eindi-
gen in de Europacup voor bekerwinnaars.

Modernisering van het cen-
trum gaat ten koste van oude 
gebouwen
In dit decennium krijgt het cen-
trum van Nijverdal een nog mo-
derner aanzien. Dat is enerzijds 
mooi, maar anderzijds bedroe-
vend, omdat het lijkt alsof de ge-
meente rücksichtslos afrekent met 
alles wat oud is. In het centrum 
staan hier en daar nog oude ge-

3 Jan-Pieter van Vree: “Het 
boekje moest heel snel af. Ik 
had eigenlijk te weinig tijd 
om er behalve het dagelijks 
leven van de fabrieksarbei-
der, ook te schrijven over 
andere groeperingen.” 

Het Muldershuis aan 
de Molenweg van de 
familie Konijnenbelt. 
Wat ervan nog rest is 
de bomenrij. Fotograaf 
Jelle Eerdmans over-
weegt nog het pand te 
kopen om er een fotostu-
dio van te maken, maar 
ziet ervan af omdat het 
opknapwerk teveel geld 
gaat kosten. 

Omslag van het boekje 
over 75 jaar r.-k. paro-
chie Nijverdal.



bouwen (bv. het Muldershuis), die onder de slopershamer vallen, ondanks stevige protes-
ten uit het dorp. 

De gemeente presenteert in 1983 plannen voor een grootscheepse reconstructie van de 
Grotestraat en directe omgeving. Deze facelift, zoals men dat noemt, houdt onder meer 
in dat er niet alleen nieuwe kruisingen komen bij de Budde en Albert Heijn, maar ook 
het aanleggen van het Keizerserf als superwinkelgebied. In 1985 is de officiële opening en 
-ondanks sloop van oude gebouwen- is iedereen enthousiast.

Niet alleen in het centrum verdwijnen oude gebouwen en winkels; ook daarbuiten. Zo 
schrijft het Twents Volksblad bijvoorbeeld in 1988 een groot verhaal over sloop van Anton 
Mulder’s fietsenwinkel aan de Grotestraat. Sinds 1916 bestaat deze winkel die plaats moet 
maken voor appartementencomplex Swaenenborgh.

Nostalgie en emotie: Nieuwe Dunant moet GROEN blijven
De gemeente presenteert een plan om van het Dunantplantsoen een plein te maken. Het 
Henri Dunantplein. In eerste instantie is er geen wanklank. Mensen zijn enthousiast en 
ideeën komen binnen voor het houden van evenementen, horeca met terrasjes, bankjes om 
uit te rusten, kinderspeeltoestellen en een fontein. 

Nostalgie en emoties liggen ten grondslag aan de actie die Gerard Nakken en bloemist Piet 
Kapteyn beginnen voor behoud van een groen Henry Dunant. Waar heb je dat nog zeggen 
ze: midden in het centrum van het dorp een grasveld omzoomd met bomen en een (lelijke 
betonnen) muziektent. Wie kent het plantsoen niet uit de jaren zestig als lokale hippies sit-
ins houden en naar muziek luisteren? Waar je je even neer kunt vlijen als je moe bent van 
het slenteren? 

De actie begint vlak voor de vaststelling van het plan in de raad (februari 1989). Op win-
kelruiten in het dorp hangen posters met daarop “Wij willen een GROEN Dunantplant-
soen!” Bij Kapteyn zijn handtekeningenlijsten af te halen. “Er is zoveel groen in het dorp 
verdwenen; dit groen moet blijven”, is het motief. Het is echter letterlijk en figuurlijk te 
laat. Er is enige weerstand tegen de nieuwe plannen; de meerderheid is voor. 

Later krijgt Nijverdal voor het plantsoen een park(je) terug. Onder meer Johan Huis in ’t 
Veld maakt zich sterk voor de terugkeer van het “Park op Nijverdal” waarin vroeger de mu-
ziektent stond. De actievoerders krijgen hun zin. In het plan voor de nieuwe stationsomge-
ving komt ruimte voor een bescheiden park.

Een geslaagde actie voor behoud van iets ouds is er ook waar het gaat om een boom. En 
wat voor een. De ABN-Amro dient een plan in voor de bouw van een nieuw kantoor aan de 

Grotestraat. Daarvoor moet de oude vederesdoorn wijken. Een tamelijk zeldzame boom, 
die aan de Grotestraat tot wasdom is gekomen en met een hoogte van 14 meter en een om-
trek van 3 meter beeldbepalend is. De acties om de boom te behouden hebben succes. 

Herald Oogink doodgestoken
Bij een vechtpartij op 4 november 1983 in discotheek Nite Life komt de 20-jarige Herald 
Oogink (broer van Zweefster Monique)  om het leven. In de disco ontstaat een vechtpartij 
tussen Molukkers en Nederlanders. Zonder daarbij betrokken te zijn krijgt Oogink een 
messteek waaraan hij later overlijdt. De politie arresteert de dader, die bekent met een mes 
gezwaaid te hebben, maar niet met de bedoeling bewust iemand neer te steken. 

Later beschieten onbekenden met een vuurbuks het Molukse gemeenschapscentrum. Tij-
dens de rechtszaak krijgt het personeel van de disco ervan langs van de rechter die hen 
verwijt als angsthazen te zijn weggekropen in plaats van actie te ondernemen. Drie tot 18 
weken straf is de uitspraak over de deelnemers aan de vechtpartij.

Nijverdal 150 jaar
In 1986 bestaat Nijverdal 150 jaar. Dat moet gevierd 
worden. In 1983 al is de oprichting van de Stichting 150 
jaar Nijverdal. Die maakt een groot programma met 
onderdelen als: versierde straten in alle wijken, veel mu-
ziek, een tentoonstelling, revue, reünie voor oud-Nijver-
dallers en film over Nijverdal. 

Hoogtepunten: de verschijning van het boek 150 jaar 
Nijverdal, geschreven door Willem Poorterman en Albert 
Hartkamp. Hoogtepunt voor De Zweef is de cityloop; 
georganiseerd door Wlady Middelkamp, die vanuit zijn 
prestatieloopverleden veel ervaring heeft. Korte en lange 
afstanden door het autovrije centrum van Nijverdal trek-
ken duizenden lopers, die er een feest van maken. 

Gerard Hilberink lanceert het idee om in het kader van 
150 jaar Nijverdal een toernooi te houden voor hoofd-
klassers en eersteklassers. In het weekeinde van 21 en 
23 augustus 1986 treden SVBO HSC’21, Stevo en De 
Zweef aan. Op vrijdag spelen Stevo en HSC’21 tegen el-
kaar en De Zweef tegen SVBO. Zondags zijn de finales. 
Voor de winnaar ligt 1500 gulden klaar en voor de ver-
liezer 500. 

BRAND
Een enorme brand bij doch-
ter Ficatex van NtC leidt tot 
een schade van meer dan 10 
miljoen gulden. Het bedrijf 
van dweilen, poetskatoen en 
ongeweven stoffen brandt 
tot de grond toe af. Er zijn 
geen persoonlijke ongeluk-
ken.

GOLDEN 10
Gokken mag niet in Nederland, 
behalve bij de staatscasino’s. 
Het spel Golden 10 lijkt op 
gokken, maar men kondigt het 
aan als behendigheidsspel. Ook 
in Nijverdal wordt het gespeeld. 
De politie doet een paar keer 
invallen bij die bedrijven en 
maakt proces-verbaal op.

AEROBICS
In Nijverdal breekt 
in 1983 de Aero-
bic-rage los. Op 
sportief gebied is het 
houden van wijk-
enzeskampen heel 
populair met Martin 
van Leussen als gro-
te animator.

ZOMP
De Nijverdalse Tubantia-journalist Dirk 
Nolles is gek op boten. Vertrekt ook 
uiteindelijk als zeevaarder uit Nijverdal. 
Dat terzijde. In het Twents Volksblad 
poseert hij in 1984 met een affiche en een 
klomp met als motto: “Gooi een gulden in 
de klomp voor de bouw van een Enterse 
Zomp.” Lijkt een vreemde actie, maar de 
zomp is er gekomen; zelfs meer dan een.

PARIJSE MARKT
De jaarlijkse Parijse 
markten zijn een groot 
succes; het hele dorp 
loopt uit en maakt er 
een gezellige dag en 
avond van. Na een 
aantal jaren is de nieu-
wigheid eraf en loopt de 
belangstelling terug.

NATIONAAL PARK
Op 22 mei 1984 staat in 
het Twents Volksblad 
te lezen dat de gemeen-
te in principe positief 
staat tegenover de aan-
wijzing van “onze berg” 
tot Nationaal Park. 
Men gaat de voor- en 
nadelen bestuderen.

SKIËN 
Een proefballon: De ge-
meente komt met het plan 
om Hellendoorn onder 
meer tot Nationaal Winter-
sportcentrum uit te roepen. 
Dat moet gebeuren na de 
aanleg van aangepaste 
fietspaden voor rol-skiën 
en een kunststof skibaan.

ONGELUK OP VOETBAL-
VELD
Nijverdal schrikt op en is ver-
slagen bij de dood van de 14- 
jarige Gerard Kroesbergen. Hij 
verplaatst samen met anderen 
tijdens de training een ijzeren 
doel. Als dat plotseling om-
klapt, krijgt hij dat op z’n hoofd 
en is vrijwel op slag dood.
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Het 150 -jarig bestaan 
van Nijverdal is aan-
leiding tot grote fees-
ten. Versierde straten, 
optochten en o.m. een 
tentoonstelling van 
prachtige maquettes 
van oude, Nijverdalse 
gebouwen.



Ook in de jaren daarna organiseert De Zweef zo’n toernooi, maar wel in iets gedevalueerde 
vorm. In 1989 bijvoorbeeld telt het Nijverdal 153-toernooi onder de deelnemers Excelsior 
’31 (kampioen derde klasse zaterdag), Haarle (kampioen vierde klasse zondag) en Hulzense 
Boys. Het prijzenbedrag is verlaagd naar respectievelijk 500, 400, 300 en 200 gulden te 
besteden bij een sportzaak.

Atletiekvereniging in Nijverdal opgericht
De Prestatieloop van De Zweef heeft zeker bijgedragen tot de oprichting van een Nijverdal-
se atletiekvereniging. Rond 1984 is er al een georganiseerde loopgroep bezig, die in 1985 
besluit vereniging te willen worden. Omdat het ontbreekt aan voldoende kader, zoekt men 
aansluiting bij de atletiekvereniging in Almelo. Dat is maar even, want op 1 november 1986 
ontstaat Atletics, die een onderkomen krijgt bij sportschool Middelkamp.

De nieuwe club heeft succes; mede door de sterk toegenomen belangstelling voor hardlo-
pen. Dat valt ook politieke partijen op. Het is daarna de lokale PvdA die als eerste in z´n 
programma de aanleg van een atletiekbaan opneemt. Omdat de PvdA in het college zit, kan 
men ervoor zorgen dat de aanleg van zo´n baan terecht komt in het collegeprogramma. 

Zo opent in november 1997 Atletics een eigen accommodatie met clubgebouw op een 
steenworp van onze accommodatie. De club krijgt een impuls en onder goede leiding ont-
plooit men tal van nieuwe activiteiten. Ook voor de jeugd.

Burgemeester Ter Haar Romeny met VUT; CDA en RPF willen geen vrouwelij-
ke opvolger
In 1981 is hij 25 jaar burgemeester en krijgt een serenade van 400 muzikanten. In mei 
1986 gaat burgemeester B.H.G. ter Haar Romeny met VUT (vervroegde uittredingsrege-
ling). De populaire burgemeester geeft grote interviews, waarin hij aangeeft dat het burge-
meestersvak een mengeling is van “stress en attractiviteit”. Een mooie manier om aan te 
geven dat het genoeg is geweest. 

Ter Haar (zoals hij vaak kortweg wordt genoemd)  is vooral de man van binding, waarbij 
representatie een sterk punt is. Inhoudelijk heeft Hellendoorn inmiddels behoefte aan een 
“echte” bestuurder; een persoon die de kar trekt; dingen voor elkaar maakt. 

Na het vertrek van burgemeester Ter Haar Romeny komt de Commissaris der Koningin in 
februari 1986 naar Nijverdal om te horen wat voor soort burgemeester de raad graag wil 
hebben. CDA en RPF (samen de meerderheid) verklaren dat ze geen vrouw willen. “Een 
mannelijke burgemeester zal toch wat gemakkelijker in de Hellendoornse gemeenschap 
functioneren”, stellen deze twee partijen waaraan de vrouwenemancipatie voorbij lijkt te 
zijn  gegaan. De nieuwe man is Huib Boer, burgemeester van Krabbedijke, die in november 

1986 aantreedt. Boer is dan 48 jaar en lid van het CDA. In een eerste reactie is de politiek 
blij met de nieuwe voorman.

Rondweg-rampweg, maar het doorgaande verkeer moet van de Grotestraat
Rijkswaterstaat komt eindelijk met plannen, waarbij men ook het “probleem Grotestraat” 
oplost. Zo wordt Nijverdal verlost van de steeds drukker wordende doorgaande route 
dwars door het dorpscentrum. Eigenlijk gaat het om de aanleg van een vierbaansweg van 
Enschede naar Zwolle. Er zijn zeven verschillende tracés, waarvan twee over Hellendoorns 
grondgebied. 

In de “wegenverbindingsstudie” van de provincie spreekt het college van Gedeputeerde 
Staten (het dagelijks bestuur van de provincie) zich uit voor een rondweg tussen Hellen-
doorn en Nijverdal in. De weg loopt daarbij tussen de Kruidenwijk en Nijverdal, achter het 
Doktersbos langs met een boog terug om in de buurt van de NTF terug te komen op de be-
staande weg. 

De weerstand tegen de weg die de gemeente letterlijk in tweeën gaat snijden, is heel erg 
groot. Er is een comité van zes man dat zich sterk maakt tegen de rondweg. Een handteke-
ningenactie levert meer dan 8000 ondertekenaars op tegen aanleg van deze “rampweg.” 
Een afvaardiging van het comité, bestaande uit de heren Hartkamp en Eikenaar, reist naar 
Den Haag om deze aan minister Neelie Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat aan te bie-
den. 
Gelukkig wijst een MER-studie (MER = een rapport over effect van de weg op het milieu) 
later uit dat dit tracé het milieu te zwaar belast. Dan kan gewerkt worden aan een versie 
waarbij de weg onder het spoor komt te lopen.

Gemeente wil tunnel voor doorgaand verkeer
In maart 1989 deelt wethouder Corry Vos-IJsselsteijn mee dat de gemeente Rijkswater-
staat heeft gevraagd plannen te ontwikkelen voor de aanleg van een tunnel om Nijverdal 
te ontlasten van het drukke doorgaande verkeer over de Grotestraat. Het alternatief (een 
rondweg tussen Hellendoorn en Nijverdal) is definitief geen optie meer. Het plan voor de 
aanleg van een tunnel dateert uit de jaren zeventig, zegt de wethouder terecht. Dat is voor 
de buitenwacht, want heel Nijverdal kent de plannen van onder meer plaatsgenoot Leo ten 
Brinke, gepresenteerd in De Oprechte Nijverdalse Courant voor de aanleg van een tunnel.

Gemeente verkoopt GEB en CAI
De gemeente Hellendoorn verkoopt in 1987 het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf (GEB) 
en bijbehorende Centrale Antenne Inrichting (CAI). Er zijn verschillende partijen die het 
bedrijf willen overnemen. Uiteindelijk biedt de IJsselmij in Zwolle het vetste bedrag. De 
overname kost de Hellendoornse burger een paar tientjes per jaar meer voor vastrecht. 

ZANDWEGEN SLUITEN
Natuurorganisatie IVN schrijft in 1989 een brief aan de ver-
antwoordelijke bestuurders dat men vindt dat de zandwegen 
in de berg gesloten moeten worden voor auto’s. Reden is de 
noodzaak de korhoenderpopulatie te beschermen. Dit is de 
eerste van een lange reeks pogingen de in Nederland zeldzame 
vogelsoort te behouden. Ondanks al die inspanningen gaat 
de populatie echter langzaam verloren. Het uitzetten van een 
groep geïmporteerde dieren uit Zweden leidt alleen maar tot 
blijdschap bij de vossen om zoveel gratis lekkere hapjes. 

TENNIS
In augustus 1984 is Ten-
nisclub Nijverdal het decor 
van het Nederlands Jeugd-
kampioenschap tennis. Na 
maanden voorbereiding 
verloopt het toernooi prima. 
De jeugdige tennisspelers 
vinden onderdak bij gastge-
zinnen.

TENNIS
In augustus 1984 is Ten-
nisclub Nijverdal het decor 
van het Nederlands Jeugd-
kampioenschap tennis. Na 
maanden voorbereiding 
verloopt het toernooi prima. 
De jeugdige tennisspelers 
vinden onderdak bij gastge-
zinnen.

BOOM OP DAMCLUB?
Dammers van Nijverdal en  Enschede rennen in paniek het Nijverdalse 
clubgebouw uit als een grote populier het gebouw dreigt te verpletteren. 
Bij het omzagen van de boom breekt namelijk een kabel en wordt de boom 
stuurloos. Voordat deze omvalt, kan gelukkig een nieuwe kabel gelegd wor-
den, zodat het met een sisser afloopt.
De Nijverdalse damclub doet mee op hoog niveau. In 1987 zijn de Neder-
landse Kampioenschappen in ons dorp. Winnaar is Jannes van der Wal. 
Corifee van de club is Harrie Hoonhorst, ook erkend Zwever die later jaar-
lijks een simultaan speelt tegen zijn teamgenoten van de Zweef-veteranen.
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Burgemeester Ter Haar 
Romeny.
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Nieuw politiebureau
Op 8 december 1987 opent het nieuwe politiebureau op de kruising Grotestraat/G. van der 
Muelenweg de poorten. Het oude bureau aan de Alexanderstraat gaat met de grond gelijk. 
Op die plaats (nu de kruising met het Keizerserf) komen winkels met appartementen. Bij 
de opening is de politie nog gemeentelijk en is de lokale commandant rechtstreeks verant-
woording verschuldigd aan de burgemeester. 

Door de samenvoeging van gemeentepolitie met de rijkspolitie (in kleinere plaatsen) tot 
één landelijk korps, verdwijnt deze situatie. Later (2016) komt het voortbestaan van het 
bureau aan de orde als de politie nog meer bezuinigt en veel bureaus moeten sluiten. Wier-
den gaat dicht en Rijssen en Hellendoorn gaan het gevecht aan welk bureau open mag blij-
ven en een centrale rol voor meer gemeenten gaat vormen. 

Afscheid “onze” Jan Middelkamp
Omdat hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, nemen de gemeente en de gemeenschap afscheid 
van “onze” wethouder Jan Middelkamp. Politicus, regisseur bij Nut en Genoegen, maar 
vooral een grote supporter van De Zweef, waar twee zoons (Wlady en Johan) actief zijn 
als respectievelijk organisator van prestatielopen en keeper in het eerste. Zijn levensloop 
is vastgelegd in een documentaire, gemaakt door Henk Koster, raadslid en enthousiast fil-
mer. Die documentaire is het hoogtepunt tijdens het afscheid op 4 maart 1988. 

Gemeentehuis te klein
In 1985 constateert men dat het gemeentehuis te klein is voor alle ambtenaren. Drie jaar 
later (1988-1989) spendeert de gemeente zo’n vierenhalf miljoen gulden om het gemeen-
tehuis (dat men heel feodaal nog steeds “raadhuis” noemt) uit te breiden. De heropening 
is op 14 september 1989 door kinderen die allemaal rond deze datum jarig zijn. De Onder-
nemersvereniging biedt een gloednieuwe fontein aan en Nijverdal ten Cate een kunstwerk 
“uit de brokstukken uit de historie van Nijverdal”, verspreid over diverse plekken tussen 
de tegels op het plein, waar overigens veel auto’s kunnen parkeren. Daarna is er een feest, 
georganiseerd door de lokale horeca.

Jongerencentrum gaat niet door
Geprobeerd wordt in Nijverdal een Open Jongeren centrum op te richten. Het loopt in 
eerste instantie gesmeerd en het comité krijgt zelfs 150.000 gulden van Jongeren bouwen 
voor Jongeren. Maar de raad ligt dwars. De gemeente schermt met het argument dat er 
geen geld is. De werkelijkheid is dat de raad zo’n centrum niet ziet zitten (drank, drugs, 
overlast), maar dat niet hardop durft te zeggen. Dan krijg je argumenten als “er is toch ker-
kelijk jeugdwerk”. 

RONDWEG
In 1989 komen de plannen op tafel voor 
de aanleg van een nieuwe rondweg in 
Nijverdal. Met name om de Boomca-
teweg te ontlasten van het vele vracht-
verkeer van en naar  industrieterrein 
‘t Lochter. De nieuwe weg buigt tussen 
Nijverdal en Rijssen af langs het indus-
trieterrein naar de N35. De aanlegkos-
ten raamt men op 12 miljoen gulden. 

HENK POORTE
Plaatsgenoot Henk Poorte doet van zich spreken 
op de motorfiets. Hij is maar liefst twaalf keer 
Nederlands kampioen motorcross en enduro. 
Zijn hoogtepunt beleeft Henk in 1984 tijdens de 
zesdaagse van Assen waar hij wereldkampioen 
wordt in alle klassen, tot dan toe de enige in 
Nederland. In 1985 krijgt hij de Hans de Be-
aufortbeker, de hoogste onderscheiding in de 
Nederlandse motorsportwereld (KNMV).

Belangrijkste feit voor Jan Winkels (samen 
met Petro Woertman, Wim van ’t Hoff, 
Hans Klink, Gerrit Berends en Johan Mid-
delkamp lid van de jubileumcommissie) 
is “het terughalen uit de vergetelheid van 
Gerrit Otte en Gerard Willems als mannen 
met een grote betekenis voor de vereni-
ging”. Zij krijgen een koninklijke onder-
scheiding en wel de bronzen eremedaille, 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. 

Receptie met koninklijke onderschei-
dingen voor Gerrit Otte en Gerard 
Willems 
De middag voor de feestavond is de recep-
tie voor het 60-jarig bestaan. Het bestuur 
van de Vriendenkring, organisator van de 
receptie, bestaat uit Hans Klink, Bernard 
Slaghekke, Jan Broens, Antoon Evers, 

De Zweef 60 jaar (1980)

Het lijkt allemaal pas kort geleden. Velen 
van ons zijn er al als De Zweef in 1980 het 
60-jarig bestaan viert. Wie echter de versla-
gen leest, merkt dat het allemaal toch heel 
lang geleden is. 

De jubilarissen uit 1980.
Voorste rij vlnr: Bats Otte, Antoon Morsink, onbekend, Dirk Verschoor, Bats ten Hove, Herman Krukkert, Joop Heet-
kamp, Gerrit Otte, Hendrik -Pietje- Westerik, onbekend, Hennie Kok, Schwarte, onbekend, Johan Middelkamp. 
Tweede rij vlnr: Johan Middelkamp, Herman Middelkamp, Van Rhee, Hans Middelkamp, Jan ten Hove, Jopie Middel-
kamp, Gerrit Woesthuis, Willem Galgenbeld, Antoon Lucassen, Gerard Hilberink, Antoon Sterk, Gerrit Gescher, Antoon 
Middelkamp, Bernard Alferink, Rits Sterk, Theo Morsink.
Derde rij: Chris Vink, Johan Morsink, Rini Siero, onbekend, Antoon Bouman, Theo Siero, Johan kok, Antoon Evers, on-
bekend, onbekend, onbekend, Henk Wennemers, Johan Haas, Willem Broens, Tonnie Kok, Petro Woertman.
Bovenste rij vlnr: Johan Zwakenberg, Antoon  Middelkamp, onbekend, onbekend, Joop Kogelman, onbekend, Jannink, 
Bernard Oldenhof, Jo Souvereijn, onbekend, onbekend, Johannes Wennemers. 

Jan Middelkamp.

Sticker ter gelegenheid 
van het jubileum.

Wethouder Jan Middel-
kamp speldt Gerrit Otte 
zijn koninklijke onder-
scheiding op. 
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club. “Een groot moment binnen de vereni-
ging”, zegt voorzitter Rikmanspoel.

Gerrit Otte vervult in de periode 1939 – 
1952 verschillende bestuursfuncties, waar-
onder het voorzitterschap. Gerard Willems 
vervult bestuursfuncties van 1935 tot 1955, 
waaronder ook het voorzitterschap. Zij 
verpersoonlijken (zo zegt ook Otte) de vele 
vrijwilligers die zich inzetten voor de club. 

De Vriendenkring wil de twee eren door 
een draagspeld4 aan te bieden. Hans Klink 
vraagt toestemming aan het bestuur: “Ik 
stel voor de decorandi van jl. zaterdag n.l. 
de heren Otte en Willems een brief te zen-
den met onze gelukwensen en gebruik te 
maken van de mogelijkheid aan deze men-
sen een miniatuur medaille in het zilver 
aan te bieden. 

Hiermee wordt onder meer bereikt, dat 
men de grote medaille thuis kan laten. Op 
bijgaand model ziet u hiervan voorbeelden. 
De medaille van 13 mm lijkt mij het meest 
geschikt; de kosten hieraan verbonden 
bedragen 2 x f. 45,90 = 91,80 + f. 2,75 ver-
zendkosten; totaal. 

Wij kunnen als VK hiermee in de picture 
komen en ik dacht op een goede en verant-
woorde wijze. Wanneer dit akkoord is, zal 
ik het geheel wel verzorgen. Wil Bernard 
Slaghekke mij dan het benodigde geld be-
zorgen?”

Johan Kok, Gerrit Otte jr. en Joop Middel-
kamp. Naast de organisatie en kosten re-
ceptie heeft voorzitter Jan Broens tijdens de 
feestavond de vereniging namens de Vrien-
denkring al f 500,- aangeboden. 

De receptie staat in het teken van de huldi-
ging van twee mannen. Namens Hare Ma-
jesteit speldt wethouder Jan Middelkamp 
de heren Gerrit Otte en Gerard Willems de 
bronzen medaille op behorende bij het lid-
maatschap van de Orde van Oranje Nassau. 

“De Zweef heeft veel gedaan voor de sport 
in Hellendoorn en is één grote familie”, 
spreekt de wethouder, zelf erkend Zwever. 
Nog nooit waren Zwevers koninklijk on-
derscheiden voor hun verdiensten voor de 

4 Het is niet de bedoeling 
om een koninklijke onder-
scheiding altijd te dra-
gen; dat “mag” alleen op 
Koningsdag. Om toch te 
kunnen laten zien dat je bent 
onderscheiden, kun je een 
draagspeld of draaginsigne 
kopen.

Bernhard Oldenhof en 
Toone Middelkamp (A).

Gerard Hilberink en 
Tonnie Schwarte (B).

Hans Middelkamp (C).

Hennie Oldenhof en 
Tonnie Kok (D).

Herman Hegeman (de 
Biele) (E).

Johan Galgenbeld en 
Gerrit Oude Roelink (F).

Joop Middelkamp en 
Jan Evers (G).

Rini Siero met knikken-
de knieën (H).

A

B

E

H

F G

C D

Felicitaties voor de 
onderscheiden Gerard 
Willems.



182 183

aanbiedt en voor de dames een zilveren 
kettinkje. Gert Jan van der Kolk heeft een 
standaard in elkaar geknutseld.

Onderscheiding van de NKS voor Ge-
rard Hilberink
Tijdens de receptie krijgt wedstrijdsecreta-
ris Hilberink de bondsspeld van de Neder-
landse Katholieke Sportfederatie NKS. “Als 
er één is in de vereniging die een dergelijke 
onderscheiding verdient, ben jij het,” vindt 
Rikmanspoel. Of Hilberink onder de indruk 
is van deze woorden, is de vraag. Hij is niet 
zo’n “fan” van Rikmanspoel.
Zeker is dat Jan Rikmanspoel als voorzit-
ter geen gemakkelijk man is. Hij heeft dan 
ook nog eens te maken met fikse ego’s, die 
-zoals Gerard Hilberink- soms eigenwijs en 
tegendraads zijn. Hij vertelt daarover: “Het 
gebeurde een paar keer dat bij een bepaal-
de bijeenkomst Hilberink er niet was. Werd 
tegen mij gezegd: je moet er straks maar 
even heen gaan, want hij heeft weer wat. 
Dan was er wat gebeurd waarover hij zich 
verongelijkt voelde; ook al zagen wij dat 
allemaal anders. Gerard heeft heel veel 
verdiensten voor De Zweef, maar hij kon 
soms ontzettend eigenwijs zijn. Hij kon ook 
niet snel vergeten als zich wat had voorge-
daan.”

Oud-voorzitter Jos van Rhee maakt het in 
zijn rol als bestuurslid mee: “Jan kon in-
derdaad strak en eigenwijs zijn. Toch was 
het goed dat hij ervoor zorgde dat enkele 
gevestigde namen afscheid namen. Zij had-
den grote, hele grote verdiensten voor De 

Zweef gehad, maar hun houdbaarheids-
datum was verstreken. Er waren nieuwe 
tijden aangebroken die vroegen om een 
nieuw soort bestuursleden.”

Ben Gengler over Jan Rikmanspoel
Ben Gengler is vooral bekend vanwege zijn 
betrokkenheid bij de Playbackshows voor 
de jeugd  en de gymverenigingen. Ook zit 
hij in het bestuur van De Zweef, maar niet 
zo lang. Wegens verandering van werk 
verhuist de populaire onderwijzer van De 
Wingerd naar Losser en verlaat De Zweef. 
Hij vertelt: “In 1978 werd ik lid van VV 
De Zweef en speelde in het 3e . We werden 
kampioen en kwamen in de derde klasse 
KNVB. In 1979 vroeg Jan Rikmanspoel 
mij als tweede secretaris. Ik herinner me 
langdurige (24.00 uur kwam vaker voor!) 
bestuursvergaderingen. Het ging er soms 
heftig aan  toe maar wel altijd in harmo-
nie. Jan was een krachtige voorzitter die 
volgens mij de stijl van het bestuur profes-
sioneler heeft gemaakt. 

Uit mijn verslag van die tijd lees ik: “Het 
met zeven nieuwe gezichten getooide be-
stuur, met Jan Rikmanspoel als krachtig 
leider, heeft vooral werk gemaakt van 
contributieachterstanden (compliment 
aan Ton Bootsveld) en uitvoeren van be-
zuinigingen.” In het bestuur zaten toen: 
Jo Lookamp, Herman Berkhout, Jan Rik-
manspoel, Gerard Woesthuis, Petro Woert-
man, Ton Bootsveld, Jos van Rhee, Frans 

Hoogers, Gerard Hilberink, Jan ten Hove 
en ik. Dat bestuur staat ook op de foto hier-
boven met het 1e elftal bij De Uitkijk bij het 
diner na het kampioenschap in de vierde 
klasse KNVB. Dat was me een feest!!! Zeld-
zaam!” 

Feestavond 
Op vrijdag 13 juni 1980 staat hotel Buur-
sink op de kop. De Zweef viert het 60-jarig 
bestaan zoals nog nooit een jubileum is 
gevierd. Tijdens deze feestavond slaat het 
achtste elftal toe. En hoe!  Bij mensen die er 
bij zijn geweest lopen de rillingen nog over 
de rug als het ter sprake komt. 

Het begint met de huldiging van maar liefst 
75 jubilarissen, die met z’n allen op de foto 
komen die in de Twentsche Courant staat. 

Het plan van de Vriendenkring krijgt de 
goedkeuring en na de uitreiking van de Ko-
ninklijke onderscheidingen aan de heren 
Willems en Otte, krijgen zij een felicitatie 
van de Vriendenkring. In deze felicitatie 
staat onder meer: “Naast de erkenning van 
uw voortreffelijke persoonlijke verdiensten 
voor onze geliefde vereniging De Zweef 
ervaren wij deze onderscheiding ook als 
een ‘koninklijke’ waardering voor de ver-
eniging in zijn totaliteit. 

Wij hebben ons als bestuur beraden over 
de vraag welke blijvende herinnering wij u 
als Vriendenkring voor uw onderscheiding 
kunnen aanbieden. Wij menen dit gevon-
den te hebben in de vorm van een minia-
tuur van uw ere-medaille. Deze miniatuur 
van echt zilver treft u bijgaand aan. Wan-
neer u er persoonlijk prijs op stelt kunt u 
deze miniatuur op uw costuum dragen, 
terwijl u de originele onderscheiding rustig 
thuis kunt laten.” 

Erevoorzitter Otte stuurt een dankbrief 
waarin hij de hoop uitspreekt de medaille 
nog vele jaren in goede gezondheid te mo-
gen dragen. Tijdens de receptie voert hij 
het woord en noemt met name Kas Woud-
sma als grondlegger voor een “nieuw De 
Zweef”. De latere voorzitter Jan Karmerood 
spreekt als voorzitter van de Sportfederatie 
lovende woorden aan het adres van Jan 
ten Hove. De Vriendenkring heeft voor alle 
spelers en begeleiding een wekkerradio, 
terwijl Antoon Lucassen (beter bekend als 
Lucas Bols) voor deze groep een horloge 

Links: NKS-vertegen-
woordiger Oude Groen 
spreekt Gerard Hilbe-
rink toe. Vrouw Annie 
heeft de bloemen al 
binnen.

Rechts: Onder het toe-
ziend oog van Jan ten 
Hove feliciteert Gerrit 
Otte Gerard Hilberink 
met zijn onderscheiding.

Boven vlnr: Jo Lookamp, 
Jan ten Hove, Henk Buur-
sink, Tonnie Schwarte, 
Antoon Lucassen, Her-
man Berkhout, scheids-
rechter Schwarte (katje), 
Jan Rikmanspoel, Gerard 
Hilberink, Gerard Woest-
huis, Frans Hoogers, 
Petro Woertman, Jos van 
Rhee, Arnold Hiddink.
Midden vlnr: Ton Boots-
veld, Ben Gengler. 
Onder vlnr: Hans Souve-
rijn, Gerhard Woertman, 
Gert Cents, Johan Middel-
kamp, Benno en George 
Jannink, Tonnie Wil-
lems, Rob Kolman, Hein 
Weerkamp, Gerard van 
Schooten, Johan Haas, 
Anton Wennemers. 
Liggend: Herman Hege-
man en René Scholten. 

De Zweef 8 in oude 
Zweef-kleren. Boven 
vlnr: Willem Wijnen, 
Bernard Oldenhof, 
Herman Hegeman (de 
Biele), Harry Wijnen, 
Hans Middelkamp, Joop 
Middelkamp, Frans van 
Rhee, Jan ten Hove, Henk 
Schrooten.
Midden vlnr: Toone 
Middelkamp, Gerrit Oude 
Roelink, Rini Siero, Jan 
Evers. Daarvoor (met 
snor) Theo Siero en naast 
hem Gerard Hilberink.
Voor vlnr: Tonnie Kok, 
Henny Oldenhof en Jo-
han Galgenbeld. 
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Voorzitter Rikmanspoel is sprakeloos als 
zijn voorganger Jan ten Hove (lid van dat 
team) hem de eerste “gouden” plaat over-
handigt. Glunderende gezichten van Theo 
en Rini Siero, met Theo’s echtgenote de 
gangmakers achter dit idee.

De krant schrijft daags na het spektakel: 
“……Toen stelden de spelers, begeleiders en 
vrouwen zich op. Nu begon het toch werke-
lijk doodstil te worden in de zaal: het acht-
ste elftal bracht een plaat uit! De rillingen 
liepen de talrijke aanwezigen over de rug. 

Dit was grandioos….. wat mooi! Een De 
Zweef-plaat! Nu begon hotel Buursink te 
trillen in z’n voegen, de hel brak los. Een 
oorverdovend applaus volgde…..” Als ik 
(JPvV) dit voorlees aan oud-voorzitter Jos 
van Rhee, stoot hij zijn vrouw Lia aan en 
beide zeggen in koor: “Dat is Johan Zwa-
kenberg5.” 

Hoewel Jos dan in het bestuur zit, weet hij 
er niet zoveel meer van en verklaart: “Voor 
de leden van De Zweef was het een avond 
om nooit te vergeten met name ook door 
de presentatie van de plaat “60 jaren de 
Zweef” van het toenmalige achtste elftal. 
Wij (de rest van het bestuur) hebben niet 
alles meegekregen. Wij hadden het feest 
georganiseerd en waren druk bezig ervoor 
te zorgen dat alles op rolletjes liep.”

Herinneringen van de makers
“Wie op het idee kwam een plaat te ma-
ken? Ik denk Joop Middelkamp”, zegt Theo 
Siero. In ieder geval ligt de basis bij het 
achtste elftal dat ook de plaat vol zingt met 
Theo en Rini als solozangers. “De teksten 
zijn bijna allemaal gemaakt door Rietje”, 
zegt Theo, doelend op zijn veel te vroeg 
overleden vrouw. “De meeste muziek heb ik 
bij elkaar gezocht.”

Een van de mooiste dingen rond de plaat 
is dat het uitbrengen ervan een geheim is 

gebleven tot de avond van uitvoering. Theo 
en Rini Siero staan er –bijna veertig jaar 
later-  nog versteld van dat dat is gelukt. “Er 
waren veel mensen die vroegen: Waar zijn 
jullie mee bezig? Maar niemand wist er het 
fijne van.”

Gerard Hilberink zit in het achtste en in 
het bestuur. Het maken van het plaatje 
kost veel tijd. “We moesten oefenen en 
naar Bornerbroek voor het inzingen. Het 

Johan Otte is het oudst aanwezige lid. Hij 
is Zwever sinds 1926. Er is ook een grote 
groep mensen 50 jaar lid van De Zweef. Dat 
zijn: Bernard Alferink, Johan Middelkamp, 
Hendrik Westerik, Theo Morsink, Dirk 
Alferink, Herman Krukkert, Johan Kaizer, 
Theo Alferink, Gerrit Gescher, P.J. Mid-
delkamp, W. Schwarte, Gerard Willems, 
Hennie Kok sr. Bats ten Hove en Theo Ver-
schoor. 

Voorzitter Rikmanspoel huldigt Johan Mid-
delkamp, Joop Heetkamp en Gerard Hilbe-
rink persoonlijk, die daarna bij hun colle-
ga-jubilarissen de spelden mogen opsteken. 

De verrassing…!
Daarna komt De Zweef 8 met een weergalo-
ze show. De mannen met hun echtgenotes 
hebben zich verkleed in de verschillende 
kleuren tenues die De Zweef in de voor-
gaande 60 jaar heeft gehad. Daarna begint 
het spektakel. Er komen grote posters aan 
de muur te hangen met teksten. Het achtste 
begint te zingen en het duurt maar even 
of iedereen zingt mee. Hier en daar blinkt 
zelfs een traan in de ogen. 

En dan de apotheose: die liedjes staan op 
een plaat en die is te koop. De verkoop gaat 
harder dan die van het bier aan het schap. 
Van de 500 exemplaren zijn er binnen de 
kortste keren 400 over de toonbank gegaan. 

De solisten Theo (boven) 
en Rini Siero.
Foto rechts: het hele 
koor. Voor vlnr: Annie 
Haas, Hetty Alferink, 
Marie Middelkamp, Riet 
Siero, Rini Siero, Jo-
sephine Kok, Theo Siero, 
Ans Siero, Hetty ten 
Hove, Joke Middelkamp, 
Gerard Hilberink, Henk 
Schrooten en Jan ten 
Hove.

Boven vlnr: Joop Ko-
gelman, Paul Souverijn, 
Bernhard Slaghekke, 
Hennie Roelofs, Gerrit 
Otte, Hennie Kok, Lena 
Otte-Wijnen.
Voor vlnr: Marietje 
Hobert-Morsink, An-
toon Middelkamp, Henk 
Wennemers, Anton 
Morsink.

Voor vlnr: Gerrit ten Dam, Ria Kogelman, Anton Morsink jr. (“Toontje”).
Tweede rij vlnr: Marie Morsink-Van Geel (met gele jurk), Johan Morsink, Tonnie Morsink-Scholten, Nel Middelkamp-
Verschoor, Josefien Morsink, Antoon Morsink sr. Helemaal rechts met baard: Marinus Kogelman.
Derde rij vlnr: Ida Middelkamp (witte jurk), Wlady Middelkamp, Johan Middelkamp (“Gammeltje”). 

Een “gouden” plaat voor 
De Zweef 8.

De gouden plaat voor Jan Rikmanspoel.

5 Johan Zwakenberg, se-
cretaris, lid van de club-
bladredactie en schrijver 
van stukjes voor de krant. 
De gewoonte in die tijd is 
dat een krant in elke plaats 
“correspondenten” heeft 
die de lokale gebeurtenis-
sen aflopen en beschrijven. 
Johan werkt op het postkan-
toor. Jos van Rhee noemt 
hem -als hij zich meldt per 
telefoon- standaard de 
“directeur van het rooms 
katholieke postkantoor”. 
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niks van. Niemand, behalve de uitvoeren-
den zelf. Het was een hele grote verrassing. 
En ook heel emotioneel. Voor iedereen, 
denk ik. Het was fantastisch.”  
Over het achtste elftal: “Ze noemden zich 
veteranen, maar waren dat niet echt. Ik 
denk dat de oudste nog geen 40 was. Een 
hele hechte groep vrienden. Bruisend en 
daarom in staat er zo’n feest van te ma-
ken.”

Zingen zit Zwevers in het bloed
Het zingen van het achtste elftal is een “we-
reldwonder” door timing en presentatie, 
maar is –behalve het op plaat zetten- eigen-
lijk niet iets nieuws bij De Zweef. Zingen zit 
elke Zwever in het bloed. Bij veel gelegen-
heden komen bestaande en zelfgemaakte 
liederen op de planken of langs de lijn. Bij 
revues van de gym, tijdens het wandelen en 
tijdens wedstrijden; altijd klinkt een lied. 
Aan het einde van dit boek hebben we alle 
gevonden teksten van liedjes over de club 
verzameld.

Het 60-jarig bestaan is blijkbaar zo’n suc-
ces geweest dat het bestuur 6 besluit om 
het 65-jarig bestaan ook te gaan vieren. 
Er komt een feestcommissie onder voor-
zitterschap van Jan Rikmanspoel; op dat 
moment net afgetreden als voorzitter van 
de vereniging. De overige leden zijn: Johan 
“Broer” Middelkamp, Anton “Bokkie” Mid-
delkamp, Hans Klink, Theo Siero en Henk 
Schrooten.

De commissie begint direct met een oproep 
in de GOAL om oud materiaal ter beschik-
king te stellen. Dat lukt goed. Er zijn veel 
oude foto’s die nog nooit zijn gepubliceerd. 
Langzamerhand begint het idee te groeien 
de viering te concentreren rond een grote 
reünie van oud-Zwevers (ouder dan 45 
jaar). 

Bij de viering van het jubileum houdt de 
organisatie nog volop rekening met de kerk. 
Zo is er een H. Mis met intentie voor alle 
overleden Zwevers. Er zijn contacten met 
pastor Weldam over de viering van het ju-
bileum en de manier waarop de kerk daar-
aan invulling wil geven. In het weekeinde 
liggen bloemen van De Zweef (blauwwit) in 
de kerk en op altaar. De Zweef vraagt aan 
het gemengd koor om te zingen tijdens de 
dienst. 

Binnen de commissie ontstaat het idee 
om ter gelegenheid van het jubileum met 

de jeugd naar een eredivisie-wedstrijd te 
gaan. Op dat moment zijn er echter op ver-
schillende plaatsen en regelmatig rellen bij 
voetbalwedstrijden. Het is zo erg, dat het 
bestuur afziet van wedstrijdbezoek en later 
een onderling toernooi organiseert.

Tentoonstelling en film
Hoogtepunt tijdens deze reünie is een 
tentoonstelling over 65 jaar De Zweef met 
foto’s, knipsels en voorwerpen. Behalve 
dat is er de videofilm “Van Victoria tot De 
Zweef”, waarin de makers de geschiedenis 
van De Zweef voor het voetlicht brengen: 
oprichters en andere mannen van het eerste 
uur trekken van veld tot veld waar De Zweef 
ooit speelde. 

Verder is er een nagespeelde wedstrijd uit 
de dertiger jaren. Spelers en publiek in 
oude kleren boven op de berg; een pracht 
spektakel.

gebeurde nogal eens dat ik te laat in de 
bestuursvergadering kwam en Jan Rik-
manspoel daar boos over was. Maar ja, ik 
mocht niks zeggen, dus moest ik smoezen 
verzinnen.”  

“Meest emotionele moment”
Het meest emotionele moment in zijn 
Zweef-periode is (in 2010) voor oud-voor-
zitter Jan Rikmanspoel ook het uitbrengen 
van de single met liedjes van De Zweef door 
het achtste elftal onder leiding van Rini en 
Theo Siero. En alles wat daarbij komt kij-
ken: het optreden, het enthousiasme en het 
in ontvangst nemen van de “gouden plaat”. 

“Theo en Rini waren hele goeie voetballers 
en beiden heel betrokken bij De Zweef”, 
meent Rikmanspoel. De gebroeders Siero 
zijn de initiators van tal van randactivi-
teiten. “Het meest ontroerende moment 
voor mij bij De Zweef is het volkomen on-
verwachte optreden van De Zweef 8 met 
de eerste clubliedjes. Ik wist nergens van 
en werd bij het 60jarig bestaan compleet 
verrast met hun optreden”, herinnert Rik-
manspoel zich.

Jan Winkels zit in de jubileumcommissie. 
Dat is een hele hoop werk. Verzamelen van 
(oude) gegevens, organiseren van receptie 
en feest. Maken van lijsten met jubilarissen 
enz. enz. Het mooiste voor hem die dag is 
ook de presentatie van het plaatje door het 
achtste elftal. “We wisten er echt helemaal 

Harm Galgenbeld en 
Bennie Oldenhof hebben 
het prima naar hun zin 
tijdens de feestavond.

Bij het 60-jarig bestaan 
biedt het achtste elftal de 
vereniging een herinne-
ringsbord aan. Voor-
zitter Jan ten Hove is 
er blij mee. Links Petro 
Woertman (met micro-
foon) en Johan Kok (met 
sigaret). Naast Petro 
staat Theo Alferink. 
verder vlnr: Hetty en 
Henk Schrooten en Dirk 
Alferink met zijn vrouw.

Jan Winkels (1980).

De Zweef 65 jaar (1985)

6  Jos van Rhee (voorzit-
ter), Johan Zwakenberg 
(secretaris), Ton Bootsveld 
(penningmeester), Gerard 
Woesthuis, Bert Heuver, 
Gerard Cents, Henny Hege-
man, Nico Jannink en Johan 
Kuipers.

Nagespeelde wedstrijd 
uit vroeger tijd. Boven 
vlnr: Gerard Hilberink, 
Jan ten Hove, Theo 
Siero, Rini Siero, Tonnie 
Kok, Jan Evers, Anton 
Lucassen, Joop Mid-
delkamp, Henk Schroo-
ten en Willem Wijnen 
(scheidsrechter).
Onder vlnr: Toone 
Middelkamp, Tonnie       
Schwarte, Erwin Salz-
brun, Marinus van Box-
tel, Hans Middelkamp, 
Bernard Oldenhof en 
Bertus Broekhof.
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Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt 
ook een fotoboekje met heel veel historisch 
materiaal. De organisatie slaagt erin bij alle 
foto’s de namen te vinden; een gigantische 
klus. Vooral Theo Siero is hier heel erg druk 
mee geweest. Net zo druk als dat hij is met 
het lezen van oude kranten en verzamelen 
van knipsels voor de tentoonstelling.

De tentoonstelling is in het clubhuis en 
toegankelijk na de officiële opening. Die 
gebeurt door het oudste nog levende lid van 
De Zweef en het jongste lid: Johan Middel-
kamp en Pieter van Vree. De kleine Pieter 
kijkt op de arm van waarnemend-voorzitter 
Jos van Rhee z’n ogen uit. 

Voorzitter Jos van Rhee kijkt terug
Een jaar nadat Jos van Rhee (interim) voor-
zitter is geworden, bestaat de vereniging 
65 jaar. Helemaal geen officieel jubileum, 
maar de club pakt uit alsof het 75 jaar is. 
“We hebben dat toen met opzet zo gedaan. 
Centraal stond de oudere garde. 65 jaar 
is “met pensioen gaan”;  een mooie gele-
genheid dachten wij die ouderen (lid of lid 
geweest) in het zonnetje te zetten en de his-
torie van de club te delen met elkaar. 

Het was een prachtige middag met aan-
sluitend een maaltijd. Heel ontspannend 
en relaxed. En natuurlijk de prachtige ten-
toonstelling met foto’s en heel veel kranten-
knipsels. Die commissie is daar verschrik-

kelijk druk mee geweest en kreeg terecht 
alle eer. Ik vond het heel indrukwekkend; 
er was een hele mooie klik die dag.”
In het kader van het jubileum is er een zaal-
voetbaltoernooi, waarvan op vrijdag 21 juni 
1985 de finales plaatsvinden. 

Film met oudgedienden
De jubileumcommissie haalt alles uit de 
kast. Zoals gemeld doet men veel archie-
fonderzoek om een mooie tentoonstelling 
te maken. Ook maakt André Woertman 
een videofilm waarbij de geschiedenis van 
de club aan de orde komt. Het geheel is in 
stukken geknipt, waarbij bij elk onderdeel 
een groep Zwevers aantreedt. Het is de laat-
ste officiële gelegenheid dat nog oprichters 
in leven zijn en hun verhaal kunnen vertel-
len. 

Als voorbereiding op het maken van de film 
maakt Hans Klink een interview met een 
aantal van die oprichters. Deze mannen zijn 
inmiddels ook al rond de 85 en uit hun re-
laas is merkbaar dat het geheugen niet alles 
meer is zoals het was. Zoals het zich herin-
neren van de naam van de katholieke bond 
waarin men speelde. Ook gaan bepaalde 

vertellingen een eigen leven leiden, zoals 
het spelen op een klomp en op een voetbal-
schoen. Is nooit gebeurd, maar wel leuk om 
te vertellen: “Echt waar, opa? Echt waar 
jongen.” 

De film is in 1985 bij het 65-jarig bestaan 
uitgebracht en is gemaakt door André 
Woertman (camera1), Gerhard ten Hove 
(camera 2), Theo Siero (geluidlocaties), 
Will van ’t Hoff-van Lieshout (commentaar-
stem). Jan ten Hove (ex-voorzitter) en Jan 
Rikmanspoel (voorzitter tot 1985) doen de 
interviews. 

Jan ten Hove spreekt onder meer met: 
Harm Krukkert, Hennie Kok sr., Johan Kai-
zer, Bats ten Hove, Willem Jannink, Dirk 
Verschoor, Johan Middelkamp, Gerrit Otte, 
Marinus Poppe en Hennie Alferink. Zij zijn 
allemaal in de film te zien.

65 jaar De Zweef door de ogen van 
Harry van Rhee
Oud-lid van De Zweef, Harry van Rhee 
schrijft na afloop van het feest een stukje in 
de GOAL met daarin onder meer het vol-
gende: “Op 15 juni was het dan zover, toen 

De reünie en tentoonstelling zijn op za-
terdag 15 juni 1985 in het clubgebouw. De 
avond staat in het teken van woord, zang en 
beeld, waarbij de vele aanwezigen de ge-
schiedenis van 65 jaren De Zweef opnieuw 
beleven. Voor alle leden is er een week later 
op 22 juni 1985 een grote feestavond in het 
clubgebouw. 

Foto boven: groepsfoto 
van het publiek uit vroe-
ger tijd. 
Daaronder vlnr: Annie 
Hilberink, Mimi ten 
Hove, Francis Wijnen, 
Annie Haas, Carmen Ol-
denhof, Bertus Broekhof 
(helemaal rechts).

De Zweef 65 jaar. Johan 
“Broer” Middelkamp 
opent de tentoonstel-
ling met het jongste lid, 
Pieter van Vree, die net 
de schaar heeft  aange-
reikt. Die wordt begeleid 
door voorzitter Jos van 
Rhee. Rechts voorzitter 
Jan Rikmanspoel van 
de jubileumcommissie. 
Op de achtergrond leden 
van het bestuur en com-
missie.

Een van de cadeaus die 
De Zweef krijgt is een 
prijzenkast met daarin 
de oudst nog bewaar-
de prijzen die de club 
won. Foto links: Bats 
ten Hove,  Pieter van 
Vree, Gerard Hilberink, 
Theo Siero en (helemaal 
rechts) oprichter  Johan 
Kaizer. 
Foto rechts: Jos van 
Rhee en Pieter van Vree.

Pastoor Terra (rechts) 
en kapelaan Onland zijn 
als geestelijk adviseurs 
ook van de partij.

Kopje soep voor de fami-
lie Galgenbeld (ouders 
van Hans).

Vlnr: Harry van Rhee, 
Herman van Rhee van 
de Smidsweg, Her-
man van Rhee van de 
drukkerij, Betsie van 
Rhee-Jannink, rechts 
Wim Hegeman en zijn 
vrouw Betsie.



De dames Oldenhof (2x), 
Kamphuis en Wijnen 
(A).
Voorop de foto: Frans 
Hoogers en Marinus 
Blankhorst (B).
Gerard Woesthuis, Ans 
Otte-Galgenbeld, Jo-
han Legtenberg, Theo 
Morsink (C).

Anton Lucassen (“Lu-
cas Bols”), Mariët Kok, 
Henny Kok, Gerard Hil-
berink, Paul Souverijn, 
Hennie Oldenhof, Harry 
Veldhuis. Op de achter-
grond bij Mariët Kok zit 
Tonnie Wijnen (D).
Martin Machielsen, de 
dames Evers en Morsink, 
Herman Morsink (E).
Staand Herman Galgen-
beld, vlnr: Henk Westen-
berg, Benny Braamhaar 
en Gerard Cents (F).
Ida Middelkamp, Agnes 
Legtenberg, Kiki Zwa-
kenberg en Johan Smit 
(G).
BBQ in dugout van de 
dames Ten Hove, Siero, 
Ten Dam en Alferink 
(H).

Foto onder: Groepsfoto 
van alle reünisten met 
aanhang, bestuur e.d.
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kwamen leden en oud-leden van de sport-
vereniging De Zweef samen om feest te 
vieren. Veel van onze vroegere sportvrien-
den zagen wij terug. Sommigen herkenden 
we zelfs niet eens meer.

Na ontvangst van alle gasten konden we 
een videofilm aanzien. Heel veel herinne-

landers zoals; André v. Duin en Corrie van 
Gorp. Het was geweldig.” 

Jo Brinker kijkt ook terug op het ju-
bileum
Vanuit zijn woonplaats Zwolle kijkt Jo Brin-
ker terug op het feest: “Het was erg fijn en 
soms verbazingwekkend vele leeftijdsgeno-
ten op deze wijze nog eens weer te zien en 
te spreken. Ik denk -ook in het belang van 
iedere vereniging- dat het waardevol is bij 
een herdenking van bv. een kroonjubile-
um een reünie te houden, opdat de vorige 
en opvolgende generatie met elkaar van 
gedachten kunnen wisselen. Je hebt n.l., 
denk ik, beide nodig. Ervaring gekoppeld 
aan jeugdig enthousiasme geeft de beste 
uitkomst.

Het niet prijsgeven van uw identiteit en 
het predicaat R.K. was voor mij en vele 
anderen een fijne ervaring en constatering. 
Uw jonge voorzitter maakte daar nog eens 
extra gewag van hetwelk een bijzondere 
dimensie gaf aan deze dag. Wat eveneens 
opviel was de goede organisatie, Uw jonge 
bestuur en de wil om “pro deo” werkzaam-
heden te verrichten, hetwelk zo hard nodig 
is in een amateursportorganisatie.

Aan uw sportieve teamprestaties schijnt 
ook geen eind te willen komen. Het hoort 

ringen van vroeger konden wij weer op-
halen; wat was het toen soms voetballen 
onder erbarmelijke omstandigheden. 
Fatsoenlijke kleedkamers waren er toen 
nog niet om over een douche nog maar te 
zwijgen. 
Wassen in een bak met water en thuis 
moest men zich maar verder opknappen, 
ook waren de velden veel slechter dan nu. 
Maar toch had men veel voor de sport 
over. Elke dag had men wel wat gepland 
voor de voetbalsport.

Dan heb ik veel bewondering voor dege-
ne die heel veel foto’s en krantenknipsels 
uitgezocht hebben voor de tentoonstelling, 
wat een werk hebben ze daar toch mee ge-
had, dan moet je toch wel met hart en ziel 
van je vereniging houden. 

‘s Avonds was het een prachtige avond met 
muziek en dansen. Het 8ste elftal imiteerde 
op meesterlijke wijze enige bekende Neder-

erbij, het geeft een stimulans aan bestuur 
en kader tot nog meer inzet te komen als-
mede een voorbeeldfunctie aan de jeugd, 
doch het is niet het allerbelangrijkste. Ka-
meraadschap - het dienstbaar zijn - bege-
leiding van de jeugd enz. - moet eveneens 
gebeuren bij (vermeende) tegenslagen, die 
zich ontegenzeggelijk t.z.t. zullen aandie-
nen.

Op dit soort zaken moet men voorbereid 
zijn en tijdig inspelen en dat zal in uw 
hechte organisatie vast geen probleem 
worden. Het werken met vrijwilligers in de 
volledige “pro deo” sfeer, wat o.a. primair 
betekent het leiden en begeleiden van de 
jeugd verdient een grotere waardering 
van de overheden , met name van de lokale 
overheid in bv. de jeugdsubsidiesfeer en 
anderszins. Ik denk dat U bedoelde over-
heid daarop en daarover kunt aanspre-
ken. Wanneer de lokale overheid het echt 
meent met (jeugd)vandalisme bestrijding 
is vorenstaande suggestie de best denkbare 
investering.
Ik dank uw clubbladredaktie voor de toe-
gestane ruimte.”

Reünie met broodmaal-
tijd. Vlnr: Jan Tijhuis, 
Herman Meenhuis, 
Gerard Klink, Herman 
(Sinterklaas) Verschoor, 
Diny Verschoor, Wil van 
‘t Hoff-van Lieshout en 
Suze Klink-Verschoor.

Belangstelling voor de 
tentoonstelling van Jan 
ten Hove, Johan Zwa-
kenberg en Marianne 
Woesthuis.

Linker pagina: Nico 
Jannink bij de tentoon-
stelling. 
Daarnaast: Gerrit Ver-
schoor, Thea Alferink, 
Dinie Hutten en Lia van 
Rhee.
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goed voorzien, maar moet er nog even op 
wachten. Kan dan toezien hoe de vruchten 
worden geplukt van de organisatorische 
verbeteringen en een nieuw jeugdbeleid. In 
1980 ziet Jan ten Hove dat gebeuren. 

In 1979 meldt “de lichting Woudsma” zich 
aan de poort van het eerste. Het kampi-
oenschap in de vierde klasse is het gevolg. 
En dat in het jaar dat de vereniging het 
60-jarig bestaan viert. De Zweef behaalt het 
kampioenschap bij Twenthe in Goor waar 
de ploeg met 1-2 wint. Dit is het begin van 
een belangrijk stuk voetbalhistorie van De 
Zweef. Op weg naar de hoofdklasse….

KAMPIOENSCHAP VIERDE KLASSE 
1980: NAAR DE DERDE KLASSE

Trainer Henk Buursink is een “bin-
der”
Als trainer Henk Buursink zich in 1979 
meldt bij De Zweef krijgt hij te maken met 
blessures in het eerste. Dat is voor hem, zo 
zegt hij zelf, een mooie gelegenheid jonge 
jongens uit het tweede te laten instromen, 
zoals Tonnie Willems, Anton Wennemers 

Verloop van de competitie 
Deel 1: op weg naar de hoofdklasse (1980 - 1985) 

Prestaties De Zweef 1980 -1989

1980-1981 t/m 1981-1982 3e klasse KNVB
1982-1983    2e klasse KNVB
1983-1984 t/m 1984-1985 1e klasse KNVB
1985-1986 t/m 1990-1991 hoofdklasse KNVB

Inleiding
“Welke trainer is in staat De Zweef naar 
de tweede klasse van de KNVB te bren-
gen. De Zweef doet er werkelijk alles aan, 
we kunnen maar niet uit de vierde klasse 
komen. Kwaliteit is er genoeg. Met het 
huidige team zouden we een goede tweede 
klasser moeten zijn. Dat is een wens van 
mij.” Dat zijn de woorden van voorzitter 
Jan ten Hove bij zijn afscheid. Hij heeft het 

en Johan Middelkamp. Met Johan Haas als 
leider ontstaat een ideale combinatie. 

Buursink is een echte teambuilder. Is nog 
niet begonnen met z’n werk of hij komt bij 
het bestuur en vraagt om iets extra’s voor 
het team. Dat wordt een etentje. Tegen de 
winterstop komt hij weer. “Er komt een 
rustige periode aan; we moeten wat doen 
voor die jongens”, zegt hij. Dat leidt tot een 
uitstapje naar Hengelo waar in de kantine 
van Signaal de groep allerlei spelletjes doet 
met tussendoor de nodige hapjes en drank-
jes. 

Saamhorigheid in en buiten het veld. Buur-
sink is heel slim waar het gaat om team-
building. Hij is het die de vrouwen van de 
spelers betrekt bij het team. Niet alleen om-
dat hij zelf een “womanizer” is, maar ook 
omdat hij op die manier meer gedaan krijgt 
voor en van de spelers. “Waarmee Henk 
Buursink begon, was eigenlijk het begin 
van bindingsactiviteiten voor het eerste”,  
vertelt oud-penningmeester Ton Bootsveld. 
Oud-speler en aanvoerder Jan Cents herin-
nert zich Henk Buursink goed: “We hebben 
in de loop van de jaren natuurlijk ook heel 
bijzondere trainers meegemaakt. Wat te 
denken van Henk Buursink die als oud-
keeper geen bedreven voetballer was. Toch 
was hij in staat om met snowboots aan 
op de training bij meerdere spelers de bal 
door de benen te spelen.”

Jan Cents, vertelt vanuit zijn woonplaats 
Lemelerveld in 2016: ”In mijn jonge jaren 
was het vanzelfsprekend dat je veel op 
straat voetbalde. Je groeide daarmee op. 
Via vriendjes op school hoorde ik dat je wel 
mee kon doen aan een training. Dat heb ik 
gedaan en al snel wilde ik bij de voetbal. 
Dat werd voetballen bij De Zweef op toen 
nog het oude sportcomplex. Ik herinner me 
nog een oude kleedkamer tegen de bosrand 
aan en daarnaast een gravelveld waar ik 
vaak met geschaafde knieën terug kwam 
van de training. Via de C-pupillen onder 
leiding van de fameuze leiders Henny Kok 
en Anton Wissink heb ik zo de eerste stap-
pen op het voetbalveld gezet.”

Johan Haas: bepalende factor bij het 
eerste
Na zijn voortreffelijk werk bij het 
tweede schuift Johan Haas door naar 
het eerste en maakt daar als leider alle 
kampioenschappen mee. Johan Haas is 
een stille kracht. Jarenlang de stabiele en 
bepalende factor binnen de technische 
staf met trainers die gaan en komen. De 
hoeveelheid invloed die hij krijgt binnen 
de lijnen hangt af van de trainer. Henk 
Buursink bijvoorbeeld geeft Johan veel 
ruimte waar het gaat om voetbalinzicht en 
de opstelling. 

Natuurlijk heeft Kas Woudsma goud in z’n handen als hij in 1973 begint als 
jeugdtrainer bij De Zweef. Hij heeft talent, maar krijgt ook talent; veel talent 
en een groep die ervoor wil gaan. Tot het uiterste. Natuurlijk zijn er afvallers 
(“ik stond vaak te kotsen aan de kant bij de training; daarom ben ik gestopt 
in de jeugdselectie”), maar dat maakt de rest zo sterk. Fysiek en mentaal. En 
de groep groeit. Jonge gasten melden zich met de bedoeling ooit in het eerste 
te gaan spelen. 
Woudsma weet zich gesteund door het bestuur dat kiest voor een nieuwe 
organisatievorm. Een bestuur dat vindt dat een vereniging met zoveel leden 
minstens in de tweede klasse thuishoort. Met een enthousiast jeugdbestuur 
dat vast besloten is daar naar toe te werken. 

Henk Buursink jaren na 
het kampioenschap te-
rug bij De Zweef (2015). 
Geflankeerd door Leny 
en Jan Bruggeman 
(links) en Bertus Heuver 
(rechts).

Henk Buursink (links) 
met Johan Haas bij de 
kampioensreceptie. 
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“Johan was niet gemakkelijk, vooral niet 
voor hemzelf. Hij was bezeten van het spel-
letje. Had soms meer inzicht dan de trai-
ner. Hij was een modelleider, waarbij het 
heel erg goed klikte met de groep”, vertelt 
Jos van Rhee die hem meemaakt in zijn pe-
riode als voorzitter.

Anton Wennemers heeft nog altijd veel 
waardering voor Johan Haas: “Ik vind dat 
hij een ontzettend goed gevoel had over 
hoe het moest in het veld. Hij was tactisch/
technisch heel goed. Kon prima de vinger 
op de zere plek leggen.” Met Jan Winkels 
is hij het eens als die stelt dat veel trainers 
voordeel hebben gehad van de aanwezig-
heid van Johan Haas. “Hij had heel veel 
ervaring als leider. Dankzij hem kregen 
veel jonge jongens een kans in het eerste.”

Voor zijn vele werk benoemt de jaarverga-
dering van 26 november 1984 hem tot lid 
van verdienste. “Johan Haas moet vroeg-
tijdig stoppen met spelen. Hij wordt leider 
van het tweede en later van het eerste. 
Ondanks nogal eens kritiek langs de lijn, 
houdt hij dat ruim 18 jaar vol”, staat te le-
zen in de GOAL.

De Zweef eindelijk uit de vierde klas-
se; dankzij aartsrivaal Nijverdal en 
Hans Galgenbeld
De Zweef is door verjonging veranderd. 
Oudgedienden zoals Paul Souverijn en Ger-

lems Hannes Joël alleen voor keeper Ripha-
gen. Joël scoort netjes. Daarna zijn er kan-
sen voor Arnold Hiddink, Hannes Joël en 
Tonny Middelkamp. Halverwege de tweede 
helft maakt Tonnie Willems aan alle onze-
kerheid een eind. Hij speelt zich mooi vrij 
en knalt onhoudbaar in de kruising: 2-0.  
  
Het hele seizoen 1979-1980 draait De Zweef 
goed. Toch ziet het er niet naar uit dat de 
club het  kampioenschap haalt. Met nog 
een paar wedstrijden te gaan staat Heracles 
bovenaan en staat voor velen vast dat deze 
ploeg het kampioenschap  in de vierde klas-
se B gaat grijpen. De Zweef rekent niet op 
de koppositie; hooguit de tweede plaats. In 
Almelo weten ze zeker dat het gaat gebeu-
ren. 

Het is frappant dat “vijand” VV Nijverdal 
de sleutel in handen heeft tot een groter 
succes voor De Zweef dan de tweede plaats. 
Nijverdal speelt namelijk de een na laatste 
wedstrijd tegen Heracles, dat zich al kampi-
oen waant. Hans Galgenbeld kan revanche 
nemen op z’n oude ploeg waar hij met tram-
melant is vertrokken: “We hebben er vooraf 
in de bestuurskamer wel over gesproken. 
Moeten we Heracles kampioen laten wor-
den of proberen we De Zweef nog in het 
zadel te houden?” 

Wie de onderlinge verhoudingen in Nijver-
dal kent in die dagen, zal verbaasd hebben 
gestaan. Is er een goede kans je grootste 
rivaal een oor aan te naaien en dan doen ze 
het niet. “Ik heb toen heel duidelijk aange-
geven dat ik ervoor wilde gaan en dat als 
anderen dat niet zouden willen, ik niet zou 
spelen”, zegt Hans Galgenbeld, de toenma-
lige spits van de buurman. Nijverdal besluit 
er voor te gaan en Heracles het kampioen-
schap zeker niet cadeau te doen.

En dat gevoel wordt versterkt als ze in 
Almelo arriveren: Heracles gedraagt zich 
vreselijk arrogant. Heeft de platte wagen 
klaar, de feestkostuums en de bloemen. De 
kampioensfoto’s worden al gemaakt.  Die 
“boertjes” zullen ze wel even verslaan. Hans 
Galgenbeld: “Je begrijpt dat dat olie op het 

rit Oude Roelink zijn gestopt. Zij hebben 
hun sporen meer dan verdiend en maken 
plaats voor jonge honden, zoals Jan Cents, 
Herman Hegeman, Anton Wennemers en 
René Scholten. Die hebben ondersteuning 
van ervaren krachten als Tonnie Willems en 
Arnold Hiddink. Het is een goede mix. 

In het seizoen 1979-1980 is De Zweef tegen 
Nijverdal vooral ook de wedstrijd van Hans 
Galgenbeld tegen zijn oude club. Hij laat 
pegel na pegel los, maar heeft geen geluk 
en ziet zijn inzetten tegen het houtwerk 
spatten of net naast gaan. Nijverdal neemt 
via Henk Boode de leiding, maar moet toe 
staan dat in de tweede helft Harry Westerik 
na een solo op de achterlijn de gelijkma-
ker kan scoren. De Zweef mist een straf-
schop en Nijverdal ziet een goal van Gerrit 
Mollink (op latere leeftijd nog lid van De 
Zweef). Een glansrol is er voor keeper Rip-
hagen van Nijverdal, die een paar prachtige 
reddingen verricht. Zo wint de buurman 
met 2-1.

In de return een paar maanden later zien 
zo’n 1000 toeschouwers Nijverdal in de 
eerste helft domineren door fel en agressief 
spel. Marinus Kogelman heeft handen vol 
met werk op inzetten van Blikman, Hofstee 
en Galgenbeld. De Zweef stelt daar een paar 
kansen voor Hannes6 Joël tegenover. 
De tweede helft is voor de blauwwitten, die 
thuis spelen. Direct na rust zet Tonnie Wil-

vuur was. We hebben ze helemaal zoek ge-
speeld en met 0-3 gewonnen.” 

Volgens het krantenverslag legt Nijverdal 
die zondag de beste wedstrijd van het sei-
zoen op de mat. Heracles heeft geen schijn 
van kans tegen het felle Nijverdal, dat de 
Almeloërs aan alle kanten overklast. Het 
eerste doelpunt is een kwestie van wachten. 
Dat duurt wel lang, want het lukt de Nijver-
dallers niet de bal in het net te werken. De 
ruststand is 0-0. 

Heracles hoort in die rust dat De Zweef 
bij Vasse met 2-0 achter staat, maar raakt 
daardoor niet geïnspireerd. Dat hoeft ook 
niet meer: het kampioenschap kan hen dan 
helemaal niet meer ontgaan, toch? Ook 
de tweede helft is voor Nijverdal. Na acht 
minuten zet Hans Galgenbeld zijn ploeg op 
0-1. Even later is het Johan Blikman die een 
van de lat terugkomende bal inschiet: 0-2. 
De groenzwarten blijven drukken en in een 
scrimmage vlak voor tijd prikt Hans Gal-
genbeld zijn tweede die dag erin: 0-3. 

Penningmeester Ton Bootsveld herinnert 
zich: “We stonden in Vasse met 0-2 achter. 
Toen hoorden we dat Nijverdal voor stond 
tegen Heracles. Dat gaf ons moed en we 
speelden de tweede helft de sterren van de 
hemel en wonnen met 2-3. Zo kwam het 
dat we tegen Twenthe Goor kampioen kon-
den worden.”

Oud-speler een aanvoerder Jan Cents ver-
klaart de promotie en het schitterende ver-
volg in de jaren daarna als volgt: “Eigenlijk 
begon het succes met de degradatie in 1977 
van het eerste elftal vanuit de derde klasse 
naar de vierde klasse. Uit tegen PH met 
toen nog Manuel Sánchez Torres7 in de 
gelederen werd degradatie een feit. Op dat 
moment is gestart met het inpassen van 
jeugdspelers die samen in vrij korte tijd de 
kernspelers werden van het team dat uit-
eindelijk in de hoofdklasse uitkwam.

Als ik nu terugkijk naar die tijd dan valt 
op de gedrevenheid waarmee er destijds 
getraind en gespeeld werd. Ik herinner me 

De Zweef 1 (bijna) 
klaar voor het kam-
pioenschap. Boven 
vlnr: Johan Schwarte, 
George Jannink, Arnold 
Hiddink, Hans Sou-
verijn, Tonnie Rodijk, 
Jan Cents, Gerard van 
Schooten, Harrie Wes-
terik, Johan Haas, Henk 
Buursink.
Onder vlnr: Gerhard 
Woertman, René Schol-
ten, Herman Hegeman, 
Johan Middelkamp, 
Tonnie Willems, Benno 
Jannink, Anton Wenne-
mers, Robbie Kolman.

6 Hannes is de naam die hij 
draagt als hij bij De Zweef 
komt voetballen. Later wij-
zigt hij die in Anis.

7 Na PH speelt hij bij FC 
Twente, Valencia, Roda JC, 
NEC en Heracles.

Johan Haas lid van 
verdienste.
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nog goed dat het geen uitzondering was 
dat de trainer al achter de koffie zat in de 
kantine terwijl wij nog fanatiek met ons 
potje bezig waren. Uiteindelijk is een ge-
deelde passie voor het spel een belangrijk 
element om tot succes te komen.” 

Natuurlijk kan het ook niet zonder voetbal-
talent. Jan Cents: “Daarbij moet dan wel, 
óók een zeker talent bij meerdere spelers 
aanwezig zijn om op belangrijke momen-
ten het verschil te kunnen maken. En die 
beide elementen waren in de spelersgroep 
in de tachtiger jaren beslist aanwezig. Be-
langrijk daarbij was ook dat we als spelers 
toch tamelijk nuchter bleven bij de behaal-
de successen. Opschepperij was er niet bij 
en niemand hoefde zich meer te voelen dan 
een teamgenoot.”

De ups en downs van de supporter in 
1980 en de uitslagendienst van Meu-
lenbelt
Een leven zonder internet en mobiele tele-
foons is anders als dan we nu gewend zijn. 
Voor voetbaluitslagen ben je afhankelijk 
van bv. de radio of –zoals in Nijverdal- de 
“uitslagendienst van Meulenbelt”. Sigaren-
magazijn Meulenbelt aan de Grotestraat 
heeft aan de zijkant van de winkel kastjes 
waarin uitslagen, opstellingen, afgelastin-
gen e.d. worden opgehangen. 

Op zaterdagen en zondagen is het daar een 
drukte van jewelste. Jongens rijden af en 
aan om te zien of ze mee moeten spelen of 
reserve staan. Wie heeft gewonnen en wie 
niet. In de Twentsche Courant staat in die 
tijd de rubriek Klein Journaal; een soort co-
lumn waarin de verslaggever zijn mijmerin-
gen kwijt kan en zaken eens van een andere 
kant kan belichten.

In één zo’n Klein Journaal (gepubliceerd 
op 26 april 1980) gaat het over supporter-
strouw. “Halverwege de nu lopende com-
petitie hoorden we nogal wat supporters 
van De Zweef luidkeels verkondigen dat 
het met hun club ook dit seizoen wel weer 
niks zou worden….. Zondagavond hebben 
we een poosje staan luisteren bij de uitsla-

in het eerste waar hij goed wordt opge-
vangen. Dat eerste seizoen brengt direct 
het kampioenschap. En -wat wil je nog 
meer- hij scoort de tweede goal en trekt het 
kampioenschap op de wal. Prachtig om als 
jongeling zo kampioen te worden. De foto 
van de goal is nog steeds een parel in zijn 
plakboeken. De inhuldiging in Nijverdal 
staat hem nog helder voor de geest.”

Gerard van Schooten heeft inderdaad een 
foto (hieronder). Of het een parel is, mag 
iedereen zelf bepalen. Wat te zien is, is een 
bal in een leeg doel en een handvol opge-
wonden Zweef-supporters. Het is het ver-
haal dat de foto z’n waarde geeft…

gendienst van Meulenbelt en daar troffen 
we weer heel wat vurige Zweef-supporters. 
Met opgetogen gezichten. 

Hun club had Vasse verslagen met 3-2 na 
een achterstand bij rust van 2-0. Is dat 
terugkomen of niet? En Nijverdal deed z’n 
sportieve plicht. Het klopte in Almelo nog 
wel de koploper Heracles. En Twenthe 
kreeg met 6-2 aan de broek bij TVC. Twen-
the is daardoor gedegradeerd. Zondag 
moet De Zweef naar Twenthe. Dat wordt 
volgens het boekje, dus een overwinning. 
Een royale overwinning en daarmee is De 
Zweef dan kampioen. Dat zeggen de sup-
porters die het altijd het beste weten. Die 
het ook al wisten halverwege de competi-
tie: het wordt weer niks…”

Al gedegradeerde Twenthe blijkt ech-
te tegenstander: De Zweef moet aan 
de bak om 2500 supporters te laten 
juichen om het kampioenschap
Het begint inderdaad op de laatste com-
petitiedag als De Zweef moet afrekenen 
met hekkensluiter en degradant Twenthe 
Goor. Opnieuw lijkt het alsof heel Nijverdal 
is uitgerukt om De Zweef bij te staan. Met 
bussen, auto’s en per fiets gaan zo’n 2500 
mensen naar Goor om het allemaal te aan-
schouwen. Winnen van een al gedegradeerd 
team moet een makkie zijn………

Zo gaat het natuurlijk niet. De zenuwen 
staan strak gespannen. Twenthe speelt als-
of het zelf nog kampioen kan worden. Het 
duurt tot ver in de tweede helft als Arnold 
Hiddink de ban breekt door koppend 0-1 
te maken. Navraag bij Arnold (2015) levert 
op: “Ik heb diep moeten graven in mijn 
geheugen en dan vervagen beelden wel 
eens, maar volgens mij was het een kopbal 
vanuit een scherpe voorzet door Tonnie 
Willems vanaf de rechterflank.”

Vijf minuten later treft een beheerst schot 
van Gerard van Schooten doel. Clubblad 
GOAL schrijft jaren later, als hij zijn schoe-
nen aan de wilgen moet hangen: “Gerard 
van Schooten begint met 6 jaar en komt 
uiteindelijk in A1. In het eerste jaar direct 

Dat Twenthe nog scoort is niet interessant: 
De Zweef is kampioen van de vierde klasse 
B en 2500 man uit Nijverdal maken het 
mee. De club is na tien jaar terug waar het 
in 1970 belandde: de derde klasse. Toen de 
kopbal van Theo Siero; nu die van Arnold 
Hiddink.

Gerard van Schooten is niet de enige nieu-
weling in  het eerste elftal. Ook René Schol-
ten is nieuw. Hij herinnert zich: “In 1979 
kwam Henk Buursink bij De Zweef en hij 
voerde een totale  verjonging door in het 
1e, waarbij Hans Souverijn, Gerard van 
Schooten en ik later een jaar ”te vroeg” 
naar de senioren werden gehaald. Trainen 

Supporters bij de kam-
pioenswedstrijd in Goor. 
Op de voorgrond links 
met handen in de zak 
Hans Middelkamp met 
naast hem Johan Alfe-
rink. Verder Frans van 
Rhee, Theo Siero, Paul 
Morsink, Johan Evers 
en echtgenote, Gerrit 
Post, Petro Middelkamp, 
Harm Morsink, Paul 
Morsink, Harry Lu-
cassen, Fiene Morsink,  
Bennie Schwarte, René 
en Vincent Rodijk, Har-
ry Lookamp en een van 
Poppe. 

Gerard van Schooten.



200 201

geven kon hij niet, maar hij was wel een 
geweldige motivator (tijdens het partijtje 
probeerde hij je altijd door de benen te tik-
ken en dan moest je dat nog weken aanho-
ren). Hij formeerde een elftal dat een lange 
tijd bij elkaar bleef en later in zes jaar tijd 
vier keer kampioen werd.” 

Terugkijkend naar het begin: “Het seizoen 
in de vierde klasse begon stroef. We ston-
den met de winterstop 13 punten achter op 
Heracles, waarna we begonnen aan een 
inhaalrace, met als klapper de winst op 
Heracles met twee doelpunten van mis-
schien wel het grootste talent dat De Zweef 
ooit gekend heeft, de helaas veel te jong 
overleden Hein Weerkamp. We werden 

laat niet alleen Johan Haas zijn tranen de 
vrije loop. Ergens anders in de kleedkamers 
doen Tonnie Willems en Jan Rikmanspoel 
precies hetzelfde….

In optocht door Nijverdal
Kampioen in de vierde klasse! Een prachtig 
begin van het jubileum. In optocht gaat het 
naar Nijverdal. Onderweg cirkelt een vlieg-
tuigje rond met de boodschap “Proficiat De 
Zweef: uw jeugd”. Op de parkeerplaats bij 
de sporthal achter de Rijssensestraat staat 
de platte wagen klaar en vooraf gegaan door 
de drumband van Haarle gaat de optocht 
naar het clubhuis voor een groots feest. 

Wethouder Jan Middelkamp is er als sup-
porter het snelst bij en feliciteert namens 
het gemeentebestuur. Dit zijn de mannen 
die het voor elkaar maakten: Gerhard 
Woertman, Johan Schwarte, Arnold Hid-
dink, Herman Hegeman, Hans Souverijn, 
Gerard van Schooten, Anton Wennemers, 
René Scholten, Hein Weerkamp8, Benno 
Jannink, Johan Middelkamp, Rob Kolman, 
George Jannink, Jan Cents en Tonnie Wil-
lems. Trainer Henk Buursink en leider Jo-
han Haas.

Johan Hoogers vertelt: ”Mijn vader leefde 
toen nog. Ik vroeg hem mee naar de kan-
tine om het kampioenschap te vieren. Het 
vorige kampioenschap was immers jaren 
geleden. Hij wou eerst niet, maar ging toch 

uiteindelijk kampioen bij Twente in Goor. 
Een geweldig feest was dat. Rohda Raalte 
werd op dezelfde dag landskampioen. We 
hadden toen een droom om ooit eens in de 
competitie tegen Rohda te spelen……” 

Penningmeester moet 100 gulden be-
talen voor jongelui die over het hek 
klimmen
Over de kampioenswedstrijd in Goor vertelt 
de toenmalige penningmeester Ton Boots-
veld: “We gingen met heel veel bussen met 
supporters, waaronder wel drie met alleen 
maar jeugd. Bij aankomst kochten die 
geen kaartje en klommen massaal over de 
hekken. In de rust maakte een bestuurslid 
van Twenthe daarover een kritische op-
merking, Wij waren in de winning mood 
en ik vraag die man om hoeveel kinderen 
het ging. Ongeveer 100 zei hij. Ik heb hem 
gevraagd om een rekening en 100 gulden 
betaald. 

Na afloop van die wedstrijd rende ieder-
een het veld op. Eén man deed dat niet en 
liep naar de kleedkamers. Dat was leider 
Johan Haas. Ik ging hem achterna en daar 
zat hij. Tranen van vreugde natuurlijk. 
Ton, zei hij tegen mij, met dat elftal komen 
we in de eerste klasse.”  Voorspellende ga-
ven van een hele goede leider. Overigens 

mee. Mijn vader dronk ’s avonds altijd een 
berenburg met suiker. Dat mocht bij De 
Zweef niet geschonken worden, maar voor 
deze gelegenheid lag er wel een fles achter 
de bar. Mannen om hem heen zeiden steeds 
‘Berend, nemt d’r nog ene’. Ik had mijn va-
der zelden dronken gezien, maar die dag 
wel.”

Diner aangeboden door Petro Woert-
man
Sponsor Petro Woertman herinnert het 
zich als de dag van gisteren: “Het kam-
pioenschap bij Twenthe was op 28 april 
1980. Mijn verjaardag! En sterker nog: 
mijn vrouw lag in bed onze oudste zoon 
te baren. Ik kon niet naar die wedstrijd; 
hoe graag ik het ook wilde. De kleine is om 
half een ’s middags geboren. Mijn vrouw 
vond het niet erg dat ik aan het einde van 
de middag naar de sporthal ging waar het 
spul vertrok op de platte wagen en daar 
moest ik bij zijn. 

Die avond heb ik spelers en bestuur een 
diner aangeboden bij De Uitkijk. Ik heb 
toen van de spelers een beeldje gekregen 
als dank.” Hij staat op, loopt naar het schap 
van de horecagelegenheid in Sibculo waar 
hij dan de eigenaar van is, en komt terug 
met een in blauwwit gekleed mannetje op 
een voetstuk met daarop zijn logo “PwE”: 
Petro Woertman Elektro. 

Groot enthousiasme 
na het behalen van het 
kampioenschap. George 
Jannink omhelst een 
niet-zichtbare medespe-
ler. Baaltje Woertman 
trekt ze mee. Wlady 
Middelkamp is blij, net 
zoals op de achtergrond 
Jan Winkels en Henk 
Voortman. Een emotio-
nele Henny Heetkamp 
wordt ondersteund door 
Johan Haas. 

De kampioensfoto. 
Boven vlnr: Gerhard 
Woertman, Johan 
Schwarte, Arnold 
Hiddink, Herman He-
geman, Hans Souverijn, 
Gerard van Schooten, 
Anton Wennemers, 
Johan Haas, Henk 
Buursink.
Onder vlnr: René Schol-
ten, Hein Weerkamp, 
Benno Jannink, Johan 
Middelkamp, Robbbie 
Kolman, George Jan-
nink, Jan Cents, Tonnie 
Willems.

Het bestuur heeft voor 
een eventueel kampi-
oenschap de taken al 
verdeeld. 

Het beeldje dat Petro 
Woertman van de spe-
lers krijgt. 

8 Op 38-jarige leeftijd in 
2001 overleden. Velen noe-
men hem  nog steeds een van 
de grootste talenten van De 
Zweef.
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In 1980 is F1 kampi-
oen. Boven vlnr: Johan 
Lucassen, Helmut van 
Rhee (supporter van zijn 
broer inclusief spandoek 
met taalfout), Johan 
Zwakenberg.
Midden vlnr: Marco 
Oogink, Michel Kolman, 
Eddy Jansen, Ton Zwa-
kenberg, Gejo Westen-
broek, Marco Hannink.
Onder vlnr: Bart van 
Rhee, Jeroen Souverijn, 
Mark Tijhuis, Martin Al-
berts, René Wennemers. 
Achter linker spandoek: 
vader van Bart. Vanwe-
ge dit kampioenschap 
zijn de jongens van 
F1 uitverkoren bij de 
kampioensreceptie de 
bloemen uit te delen.

Felicitaties van F1. Vlnr: Henk Buursink, Johan Haas, Anton Wennemers, Gerard van 
Schooten, Hein Weerkamp, Benno Jannink, George Jannink en Tonnie Willems.

Linksonder: bloemen voor dames. Vlnr: Jeroen Souverijn, Gejo Westenbroek en Bart van 
Rhee. Achterin Anton Lucassen (Lucas Bols).

Jan Karmerood spreekt 
namens de Sportfedera-
tie. Ja, inderdaad onze 
latere voorzitter. Met 
die baard bijna onher-
kenbaar. 

Gert Jan van der Kolk 
aan het woord. Links 
Jan Cents.

Jan Broens spreek als 
voorzitter van de Vrien-
denkring. Jan Winkels 
kijkt toe.

Een echte radio als ca-
deau van de Vrienden-
kring. Henk Schrooten 
is er druk mee. Hij krijgt 
assistentie van Bernard 
Slaghekke. 

Tonnie Kok feliciteert. 
Vlnr: Gerhard Woert-
man, Johan Middel-
kamp, Benno Jannink, 
Jan Cents, Hans Souve-
rijn, Gerard van Schoo-
ten.

Hieronder vlnr: Hen-
drik “Pietje” Westerik, 
Bernard Slaghekke, 
Johan Kok en Henk 
Schrooten.
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VV Nijverdal bedankt!
De Zweef vergeet niet wat Nijverdal voor 
de ploeg heeft betekend door te winnen van 
Heracles. Hans Galgenbeld weet het nog 
goed: “Dat brak een beetje de ban tussen 
beide teams. Even geen rivaliteit. We kre-
gen een kratje bier en de jongens kwamen 
ons bedanken.”

De kampioensreceptie; dank aan Kas 
Woudsma en Jan ten Hove
Tijdens de kampioensreceptie op zaterdag 
17 mei 1980 klinkt al voorzichtig door hoe 
het kampioenschap er is kunnen komen. 

Zowel voorzitter Jan Kamerood van de Hel-
lendoornse Sportfederatie als oud-voorzit-
ter Gerrit Otte noemen de naam van jeugd-
trainer Kas Woudsma, die bezig is de basis 
te leggen van wat later zal uitgroeien tot een 
prachtig team dat hoofdklasse gaat spelen. 
Karmerood noemt terecht ook de naam van 
oud-voorzitter Jan ten Hove die veel heeft 
gedaan wat betreft de organisatie, waarbij 
hij de basis legt voor ontwikkelingen die 
zich dan al voordoen.

Achtste elftal kondigt weergaloze ver-
rassing aan…
Vooruitlopend op de kampioensreceptie en 
de receptie voor het 60-jarig bestaan kon-
digt het achtste elftal een verrassing aan die 
z’n weerga niet zal kennen. “Een enorme 
stunt, die iedere Nijverdaller, iedere Zwe-
ver van zijn leven niet meer zal vergeten!” 
meldt het Nijverdals Hellendoorns Nieuws-
blad in april. 

“Het achtste is binnen de voetbalvereniging 
een bijzonder elftal. Het bestaat uit het 
merendeel oud-eerste elftalspelers. Die ook 
nu nog hart hebben voor De Zweef… Het is 
bovendien een hechte ploeg. De leden vech-
ten voor elkaar en organiseren veel dingen 
samen. 

Op 13 mei aanstaande wordt het geheim 
via een optreden openbaar bekend ge-
maakt. Het is enorm wat er komen zal. 
Voor zover ik het weet, is het wat wij gaan 
doen uniek in het hele verenigingsleven en 

groei naar de hoofdklasse en voor weer een 
ander iemand die het geluk had zo’n grote 
groep talent te mogen opleiden.

Oud-voorzitter Jan Rikmanspoel: 
fanatiek en heel veel inzet
Oud-voorzitter Jan Rikmanspoel maakt het 
allemaal van dichtbij mee en vertelt in 2011: 
“Die groep was zo fanatiek en er was zo-
veel inzet. Dat –gecombineerd met talent-  
maakte het mogelijk zover te komen. Kas 
Woudsma was de man die aan de basis 
stond van dat team. Dat was de man die 
zorgde dat jongens over hun grenzen gin-
gen. Wat hem wordt toegedicht is waar: 
hij is de architect van het succes van De 
Zweef in de hoofdklasse. 

Sterker nog: als Kas gedaan had wat je zou 
verwachten, namelijk trainer worden bij 
“zijn” club DES, dan had deze club hoofd-
klasse gespeeld”, zegt Jan. “Hij heeft heel 
veel betekend voor de jeugd. Was conse-
quent, streng, soms ook rechtvaardig, een 
doordouwer. Keihard. De jongens deden 
alles voor hem. Dat moest ook wel, want 
deed je dat niet, lag je eruit. In die zin kon 
hij soms wel onsympathiek zijn. Alle kam-
pioenschappen in de jaren tachtig en het 
verblijf in de hoofdklasse komen door hem.

Kas kon keihard zijn, maar was zelf een 
emotioneel, gevoelig man. Het was maar 
even of de tranen liepen hem over de wan-
gen”, vertelt Rikmanspoel, “bijvoorbeeld als 
hij vertelde over zijn tijd als keeper van het 
Nederlands zaterdagelftal, de reizen met 
dit team naar Frankrijk.

Woudsma “ging over lijken.” Wie niet mee 
kon, werd naar een lager elftal gezet; al 
was je nog zo’n talent. Er waren ook jon-
gens die er zelf voor kozen lager te gaan 
spelen. Die moesten overgeven van uitput-
ting en hadden daar niet langer zin in.” 

Zo ontstaat een groep die dag en nacht met 
voetbal bezig is. Spelen, trainen en praten 
over voetbal. Zichzelf een straftraining ge-
ven als ze vinden te weinig inzet te hebben 
getoond. Een groep ook met een hele goede 

nog nooit eerder vertoond, aldus een acht-
ste speler die anoniem wil blijven.” 

Wat het “grote geheim” is, heb je kunnen 
lezen en zien bij het hoofdstukje over het 
65-jarig bestaan. 

2e elftal wil ook een vergoeding, maar 
vraagt dat op het verkeerde moment 
aan de verkeerde organisatie
Bij het kampioenschap gaat natuurlijk alle 
eer naar het eerste elftal. Dat krijgt ge-
schenk na geschenk. Bij het tweede schiet 
dat een beetje in het verkeerde keelgat. De 
Vriendenkring krijgt een brief (1980) van 
leider Jan Winkels van het tweede. Het 
team voelt zich gediscrimineerd t.o.v. het 
eerste. Men krijgt eigenlijk nooit wat van 
deze club en zou dat graag willen. “Toen 
het 2e vorig jaar kampioen werd, werd een 
bedrag beschikbaar gesteld plus een foto. 
Die elke speler nadien zelf moest betalen           
(f 7,50). In de kantine werd geen kampi-
oensfoto opgehangen.” 

De Vriendenkring is niet blij, stuurt een 
brief terug en vindt dat deze “in de goe-
de verhouding waarin wij met een ieder 
als Vriendenkring binnen onze dierbare 
Zweeffamilie menen te verkeren, een disso-
nant is, mede door het moment  -namelijk 
de jubileumweek- dat u gekozen heeft voor 
verzending van de betrokken brief.” De 
Vriendenkring voegt eraan toe dat zij alleen 
opereert op verzoek van het bestuur en dat 
als het bestuur zou vragen iets voor het 
tweede te doen, daar over valt te praten.

Henk Buursink: “Er zit meer in dit 
team”
Gevraagd naar zijn mening na het behalen 
van het kampioenschap, heeft ook Henk 
Buursink een vooruitziende blik. Hij zegt 
dat er nog veel meer in dit team zit dat in 
Goor de titel pakt. Qua leeftijd is dat niet zo 
moeilijk, want gemiddeld zijn de mannen 
net 20 jaar oud. Maar Buursink doelt op de 
combinatie van talent en werklust. De basis 
daarvoor legt volgens Buursink Kas Woud-
sma: voor de een de vreselijkste trainer 
ooit, voor de ander de grondlegger van de 

onderlinge binding. Rikmanspoel: “Ik vond 
dat ook erg belangrijk. Het gebeurde vaak 
zat dat mijn vrouw Toos soep met brood 
klaar had en hier in huis de bespreking 
plaatsvond voor we met de bus weggingen.” 

In het gesprek met de oud-voorzitter komt 
het fanatisme en de inzet van het toenmali-
ge hoofdklasseteam regelmatig aan de orde. 
De namen die constant vallen zijn die van 
Herman Hegeman en Anton Wennemers. 
“Ik wilde als voorzitter graag dat dat soort 
mannen het beste uit zichzelf konden halen. 
Daar hoorden geen jongens bij die de kant-
jes eraf liepen.” 

Dat is in de tijd dat een voorzitter zich nog 
met de opstelling kan bemoeien. Hij herin-
nert zich een voorval waarbij het kampioen-
schap in het geding is. “Het was in Vasse en 
we konden kampioen worden in de vierde 
klasse. Er waren echter twee spelers die 
om een of andere reden de boel verstierden 
voor het team. Om kampioen te worden, 
moesten die uit het team. Ik heb trainer 
Henk Buursink gevraagd ze niet op te stel-
len en dat is gebeurd.”

Aanvoerder Anton Wennemers
Als we in 2015 met Anton Wennemers 
praten over het fanatisme, krijgen we het 
volgende antwoord: “Hoe mijn week eruit 
zag? Zondag voetballen. Je helemaal kapot 
spelen. Maandagavond zaalvoetballen. 
Dinsdag trainen. Woensdag trainen. Don-
derdag zaalvoetbaltraining. Vrijdag trai-
nen. Zaterdag jeugdleider. Het was eigen-
lijk veel te gek. Soms konden we als team 
met de kerst geen bal meer raken; zaten we 
helemaal aan de grond.” 

Het kan nog gekker. “Het gebeurde vaak 
dat als we in de winter getraind hadden op 
zondag, ik met Wim Krukkert in de buurt 
naar een of ander wedstrijdje hard lopen 
ging9 om mee te doen.” 

Anton is lang niet de enige die van gek 
en onwijs tekeer gaat. Driekwart van het 
hoofdklasseteam is ook zo. “Het was eigen-
lijk allemaal te gek. Er zat geen rem op.” 

Henk Buursink.

Jan Rikmanspoel (2011).

Anton Wennemers 
(1982).

9 Bezetenheid en fanatisme 
zijn onderwerpen die bij 
Anton telkens weer terug 
komen. “Toen ik op zondag 
voetbalde, ging ik zaterdags 
voetballen in het Kattenbos 
met onder meer die jongens 
van Boode. En dan ging ik 
zaterdagavond ook nog wel 
op de fiets naar Deventer 
om naar de Eagles (waar 
Wim Woudsma speelde) te 
gaan kijken. En dan was ik 
verbaasd als ik me zondag 
in de wedstrijd een beetje 
moe voelde.” 
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Trainer Schouwink verbiedt de jongens nog 
langer in de zaal te voetballen. Dat doen ze 
natuurlijk toch. 

“Tien, twaalf man van onze lichting was 
zo fanatiek. Ik denk dat een man of acht de 
tien kilometer binnen de 38 minuten liep. 
We wilden en moesten winnen. Voetbal-
lend waren we minder dan de lichting voor 
ons. Jongens als Paul Souverijn en Johan 
Alferink waren technisch veel beter. Johan 
kon een hoge uittrap van de keeper in één 
keer meenemen. Dat konden wij niet. On-
danks dat we voetballend minder waren, 
bereikten wij meer. Het is eigenlijk raar 
dat zij niet hogerop zijn gekomen.”

Anton Wennemers: “Ik probeerde altijd 
eerlijk te zijn, mezelf te blijven en mensen 
niet te kwetsen.”  Vanuit diezelfde visie 
speelt hij ook in de hoofdklasse. 

Dat leidt ertoe dat collega’s in het veld 
zeiden: “Voor jou wil ik er wel uit”. “Blijk-
baar dwong ik respect af. Daar was ik 
best wel verbaasd over, want in het veld 
kon ik behoorlijk tekeer gaan. Gaf mensen 
echt onder uit de zak. Hoe erg? Nou, op 
een gegeven moment vroeg voorzitter Jan 
Rikmanspoel mij of ik wel door het team 
als aanvoerder was gekozen. Hij kon zich 
voorstellen dat dat niet zo zou zijn ge-
weest.”

Herman Hegeman vult aan: “Wij wil-
den investeren”
Herman Hegeman is het wat betreft het 
fanatieke helemaal eens met Anton: “Wij 
hadden een lichting die wilde investeren. 
In -zoals men er nu tegen aan kijkt- extre-
me mate. Alles wat we deden was gericht 
op voetballen. Bijna het hele team had de-
zelfde instelling; keek op dezelfde manier 
tegen de sport aan. Natuurlijk was er ook 
talent. We konden ook wel voetballen!

Het plezier dat je hebt als je wat geeft; kijk 
eens wat je ervoor terug krijgt. Dat is toch 
prachtig?” Met deze benadering van het 
voetbal heeft Herman het tot na zijn 50e 
(!!!) vol gehouden in de selectie. Hij ziet 

vraagt of hij niet terug wil komen bij zijn 
oude club. Dat wil hij wel, maar hij blijft 
nog een jaar bij Nijverdal, “vooral vanwege 
de manier waarop die club mij had opge-
vangen. Ik heb al snel gezegd dat ik aan 
het einde van het seizoen 1980-1981 zou 
vertrekken en dat is gerespecteerd.” Terug 
naar De Zweef ligt in de lijn van de ver-
wachting. Bovendien is de derde klasse een 
uitdaging. 

Training Henk Buursink herinnert het 
zich nog goed: “Ik heb toen tegen Jan Rik-
manspoel gezegd: Als Hans komt dan kun 
je een zaal bespreken in april. Die schiet er 
35 in. Hans was een echte goalgetter. Geen 
vedetteneigingen. Een fijne jongen in de 
omgang. We zijn in mijn derde jaar, mede 
dankzij de doelpunten van Hans, dan ook 
kampioen geworden van de derde klasse.”

Als Hans praat over deze periode bij De 
Zweef is hij euforisch. Want het gaat verder 
dan spelen bij zijn oude club en een klasse 
hoger. Het gaat om de terugkeer bij oude 
vrienden. Het gaat om de instelling. Alles 
voor elkaar over hebben. Alles eruit halen 
wat erin zit. Dat hij niet lang zal blijven, 
weet hij dan nog niet, maar na het seizoen 
1982-1983 vertrekt hij naar De Graafschap. 
Niet leuk voor De Zweef en de supporters. 
Wel leuk voor de penningmeester, want De 
Graafschap maakt een “transferbedrag” van 
f 4653,96 over op rekening van De Zweef.

De topscoorder maakt de laatste wedstrij-
den in dat seizoen niet mee binnen de lij-
nen. Hij zit geblesseerd op de tribune. Het 
vertrek van Hans is jammer voor De Zweef, 
maar veel tijd om daarover verdrietig te 
zijn is er niet, want er heerst vrolijkheid en 
blijdschap. Opnieuw is de club namelijk 
kampioen…..

“Een discipline waarop een com-
mandotrainer jaloers zou zijn”
“Als je ziet wat we er zelf allemaal voor 
gedaan hebben. Zo was het onze groep 
zelf die aangaf van twee naar drie keer in 
de week te willen trainen”, vertelt Hans 
Galgenbeld. De groep krijgt zonder uitzon-

Abraham als hij nog actief meedoet in het 
derde elftal. Dan moet hij stoppen omdat 
zijn knie hem te veel last bezorgt. 

Extra trainen op eigen initiatief
In het eerste zijn trainingen onder Buursink 
zwaarder dan wedstrijden. Dat ligt niet aan 
de trainer, maar aan het team zelf. Nadat ze 
in de derde klasse kampioen zijn geworden 
komt Herman Hegeman met het voorstel 
drie keer in de week te gaan trainen. En dan 
blijkt dat trainer Schouwink dat niet wil. 
“Dus gingen we zelf een keer extra trainen; 
zonder Schouwink.” Later schuift de trainer 
toch aan op de woensdagen.

Iedereen kent ook het verhaal van de straf-
training: Als de jongens vinden dat ze zon-
dags niet genoeg hebben gepresteerd, geven 
ze zichzelf op maandagavond straftraining. 
Daar komt geen trainer aan te pas. Ze doen 
het zelf.

Iedereen mòest mee; wie niet kon of 
wilde, viel af
In een gesprek met Anton Wennemers over 
de rol van trainers in het succes van De 
Zweef op weg naar en in de hoofdklasse, 
zegt deze: “De invloed van trainers, zelfs 
van Kas, was niet zo groot. We deden heel 
veel zelf. De basis was keihard werken. 
Daar trainden we ook op. En iedereen 
mòest mee. We deden het met z’n allen. 
Sommige jongens gingen weg omdat ze 
niet mee konden komen. En daar zaten er 
bij die beter konden voetballen dan wij.”

Bij dat keiharde werken hoort ook “voor 
elkaar werken”. Anton: “Wij vingen elkaars 
beperkingen op. Daardoor kon iedereen 
zijn talenten optimaal benutten. Mijn rol in 
het team was dienend vanaf de linkerflank. 
Ik had het vermogen de hele wedstrijd van 
16 meter naar 16 meter te kunnen lopen. 
Daardoor kreeg bv. Herman Hegeman de 
ruimte om de voorhoede goed te bedienen. 
Verloor hij de bal, kon ik corrigeren.”

Hans Galgenbeld terug bij De Zweef
Het kampioenschap in 1980 is het moment 
waarop Jan Cents aan Hans Galgenbeld 

dering een gigantische conditie en heeft een 
discipline waar menig commandotrainer 
jaloers op zou zijn. Heel wat veel beter voet-
ballende teams zullen zich later stukbijten 
op de inzet van de blauwwitten. 

Zo kan iedereen binnen de groep op z’n 
eigen niveau het beste eruit halen. En het 
gaat ervan. Vooral op de training. Hans Gal-
genbeld: “Ik denk dat ik meer blessures heb 
opgelopen door acties van Hans Souverijn 
op de training, dan in de wedstrijden. 
Zo’n gigantische inzet.  Als je het veld op 
kwam en je zei tegen Benno Jannink: “die 
tegenstander is beter dan jij”, dan was het 
antwoord “dat zullen we nog wel eens zien” 
en dan speelde hij zo’n vent compleet de 
wedstrijd uit. Het was trouwens prachtig 
om te zien hoe Benno en George (Jannink) 
constant bezig waren te laten zien wie van 
de twee het beste was.”

Dat is nog in de tijd dat een speler met een 
klein beetje talent nog niet direct wordt op-
gehaald door een hoofdklasser of betalende 
club. De groep waarmee Hans speelt, kan zo 
heel lang bij elkaar blijven. Daardoor groeit 
de band en smeedt het team zichzelf tot 
gewapend beton. “Het was heel bijzonder. 
Ook buiten het veld. Altijd eerlijk zijn tegen 
elkaar. Alles zeggen wat je op je hart had. 
En daarna voor elkaar door het vuur.” Ook 
spelers die later aansluiten bij de selectie 
moeten hierin mee. En dat gebeurt.

Over zijn mooiste herinnering moet Hans 
nadenken en zegt in eerste instantie: “Dat is 
het seizoen geweest om het kampioenschap 
in de derde klasse. Het ging tussen De Tuk-
kers, Stevo en wij. Dat was heel spannend.” 
Dan corrigeert hij zichzelf: “Nee, het mooi-
ste is toch hoe we het met elkaar hebben 
opgepakt. Het was een fantastische tijd. 
Iedereen was even belangrijk. We hebben 
het met elkaar gedaan….” Hij zal dat in het 
gesprek een paar keer herhalen.

Ook voor René Scholten is het kampioen-
schap in de derde klasse het mooiste: “Het 
eerste seizoen in de derde klasse draaiden 
we goed mee. Het jaar daarop was mis-

Herman Hegeman 
(1985).

Hans Galgenbeld 
(1986). 



208 209

schien wel het mooiste jaar waarin we (in-
middels met trainer Herman Schouwink) 
weer kampioen werden. Met fantastische 
derby’s tegen o.a. Stevo en De Tukkers, 
waarbij er duizenden mensen langs de 
kant stonden, drie rijen dik. Ook uitwed-
strijden waren in die tijden net thuiswed-
strijden, zoveel supporters gingen er altijd 
mee.” 

De carrière van Herman Hegeman
In de senioren komt Herman Hegeman 
eerst in het tweede terecht. Dat is in 1978. 
Geen leuke tijd. Het team van toen accep-
teert jonge spelers niet en ook de leider 
laat zich daardoor beïnvloeden. Herman zit 
vaak op de bank en overweegt zelfs te stop-
pen met voetballen. Voorbeeld: “Na een 
blessureperiode kreeg ik een basisplaats. 
Gaan we het veld op en zegt een van de 
spelers: Hé leider, er staan twaalf man in 
de wei. En weet je wie eruit moest?”

Natuurlijk blijft zijn talent niet ongemerkt. 
Na de winterstop verhuist Herman naar het 
eerste en gaat daar niet meer weg. Groeit 
uit tot wat veel Zwevers vinden: de beste 
voetballer die we ooit hebben gehad. “In 
dat eerste jaar speelde ik nog met een deel 
van de “oude lichting”, zoals Theo Alferink, 
Paul Souverijn en Johan Alferink.” Na het 
eerste jaar in het eerste komt een grote 
groep jonge jongens over. Ook komt er een 
nieuwe trainer, Henk Buursink. Die doet 
wat heel veel trainers niet doen: luisteren 
naar leider Johan Haas.

Johan Haas speelt zo bewust of onbewust 
een belangrijke rol op weg naar de hoofd-
klasse. Hij fluistert Buursink in dat hij dras-
tisch moet gaan verjongen. De nieuwe man 
doet dat. Een hele talentvolle groep gaat 
aan de slag en wordt het jaar later kampi-
oen. 
Herman Hegeman: “Van wie ik het talent 
heb? Ja, ik weet dat van mijn vaders kant 
er een paar redelijke voetballers waren. 
Ook de familie Van Rhee (van moeder 
Betsy) had goeie voetballers, waarvan er 
een aantal in het eerste hebben gespeeld. 
Ach, het zal wel van beide kanten zijn.”

Als De Zweef promoveert en nog eens pro-
moveert en uitwedstrijden steeds verder 
weg zijn, is moeder Betsy het zat om de hele 
zondag alleen te zijn. Ze gaat eerst af en toe 
en later steeds vaker mee. “Ik heb dat altijd 
heel mooi gevonden”, vertelt Herman. Net 
zoals nog steeds een grote groep supporters 
wekelijks het eerste steunt. “Als speler vond 
ik dat heel fijn en later als trainer ook.” 

Vader Wim is trots op zijn zoon, maar ook 
omgekeerd. “Als ik hem op zondagmorgen 
met zijn scootmobiel bij het derde langs de 
lijn zag staan om naar mij te kijken, was 
ik zo trots. Ook hoe hij dan ondanks zijn 
benauwdheid de kantine in ging en geintjes 
maakte.” 

Het blijst is Herman over het feit dat zijn 
ouders hem op zondagavond na de wed-
strijd niet doorzagen over het verloop. 
“Sommige jongens hadden geen zin om 
naar huis te gaan. Omdat ze dan nog de 
hele avond over de wedstrijd moesten pra-
ten. Vooral als je verloren had, was dat 
vreselijk. Bij ons was dat gelukkig niet. Ik 
mocht zelf bepalen of ik wat vertelde en zo 
ja, wat.” 

September 1980: eerste verlies De 
Zweef na 22 wedstrijden
Dat De Zweef in deze tijd een goed team 
heeft, blijkt wel uit het feit dat op 28 sep-
tember 1980 de ploeg na 22 ongeslagen 
wedstrijden voor het eerst weer eens ver-
liest. Dat gebeurt in een wedstrijd tegen 
Reutum, waarbij De Zweef (onverdiend) 
met 2-1 aan het kortste eind trekt. “De 
Zweef liet in Reutum een zeer goede indruk 
achter”, schrijft de krant. 

De ploeg is vooral de eerste helft superieur 
en ondanks de achterstand van 1-0 bij de 
thee denkt menigeen van de vele meegereis-
de supporters dat het in de tweede helft wel 
goed zal komen. Helaas dus. Na de prachti-
ge solo van Tonnie Willems, afgerond met 
de gelijkmaker, krijgt de ploeg heel veel 
kansen, maar kan uit niet een ervan scoren, 
terwijl Reutum die ene kans die men krijgt, 
wel in het net werkt.

Zeker is dat Herman uitgroeit tot de bes-
te of een van de beste Zwevers ooit. Het 
vreemde is wel dat ondanks deze kwalitei-
ten en ondanks het feit dat hij nog jaren 
speelt bij de Twentse veteranen (oud spe-
lers uit betaalde voetbal en hoofdklasse 
amateurs) er nagenoeg nooit een (betalen-
de) club bij De Zweef aanklopt voor een 
transfer. 
“Er waren altijd geruchten, maar ik heb 
er nooit wat van gemerkt. Eén keer was 
het serieus. Toen kwam Heracles voor mij 
en Anton Wennemers. We konden komen 
voetballen op amateurbasis; er was geen 
geld. Dat hebben we niet gedaan. Een jaar 
later halen ze een duo zoals wij op bij Ste-
vo. Toen was er wel geld.” 

Anton Wennemers over belangstel-
ling van andere clubs 
“Op weg naar de hoofdklasse was er zijde-
lings belangstelling van DETO en Rohda. 
Wij werden echter kampioen en gingen 
steeds hogerop. Toen was er geen haar op 
m’n hoofd die eraan dacht te verkassen. 
Ook niet naar betaald voetbal.” Wat Anton 
Wennemers sterkte in die gedachte is het 
feit dat noch Herman Hegeman, noch Hans 
Galgenbeld in de tweede klasse de overstap 
maakten naar Heracles, die belangstelling 
voor hen had. 

Herman Hegeman tevreden over car-
rière 
Terugkijkend op zijn carrière als speler, 
zegt Herman Hegeman: “Ik ben heel tevre-
den. Heb lang en hoog gespeeld en ik heb 
heel veel geleerd.” De ouders van Herman 
hebben in de jeugd niet veel van zijn voet-
ballen gezien. Zij runnen een slagerij aan de 
Grotestraat. Die vraagt veel te veel aandacht 
en je kan op zaterdag niet even de winkel 
sluiten om je zoon te gaan zien. 

Pas als hij senior is en dus op zondag speelt, 
staat vader Wim aan de kant. “Hij was 
heel rustig. Schreeuwde niet en was zelf 
ook niet gespannen. Dat was bij sommi-
ge vaders wel anders. Vader Wennemers 
bijvoorbeeld (van Anton) stond stijf van 
spanning.”

KAMPIOENSCHAP DERDE KLASSE 
1982: NAAR DE TWEEDE KLASSE

Twee jaar na de promotie naar de derde 
klasse is voor De Zweef opnieuw het kam-
pioenschap weggelegd. Door in Enschede 
met 4-1 van Vosta te winnen is de titel in de 
derde klasse A binnen. Het kampioensteam: 
Tonnie Willems, Anton Wennemers, Ge-
rard van Schooten, Hans Galgenbeld, René 
Scholten, Hans Souverijn, Jan Cents, Nico 
Diender, Gerhard Woertman, George Jan-
nink, Herman Hegeman, Benno Jannink, 
Johan Middelkamp en Tonnie Wijnen. 
Begeleiding: Trainer Henk Buursink (met 
De Zweef voor de tweede keer in drie jaren 
kampioen), leider Johan Haas en vlaggenist 
Henny Heetkamp.

Vanaf de sporthal gaat het op de platte 
wagen naar de Koersendijk waar de kampi-
oenen uitbundig worden gehuldigd en het 
clublied schalt. Na een etentje bij de Bow-
lingboerderij barst het feest los. 

Haantje-de-voorste is natuurlijk de groot-
ste Zweef-supporter in het gemeentehuis: 
wethouder Jan Middelkamp. Voor het 
eerst een Nijverdalse club in de tweede 

Herman Hegeman 
(1987).

Herman Hegeman 
(2014).

Vader Wim Hegeman.

De Zweef in de derde 
klasse. Vlnr:  George 
Jannink, Gerard van 
Schooten ( koppend ) 
Tonnie Wijnen.
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klasse. Uit eigen zak betaalt de wethouder 
een rondje.

De kampioensreceptie op zaterdag 15 mei 
1982 is opnieuw een succes. Van heinde en 
verre zijn vertegenwoordigers van voetba-
lorganisaties, supporters, leden en ande-
ren naar het clubgebouw gekomen om de 
kampioenen te feliciteren en geschenken 

te overhandigen. Namens de spelersgroep 
bedankt George Jannink het bestuur en met 
name de supporters: “Bij uitwedstrijden 
bestaat 80% uit Zweef-aanhangers. Dat 
wordt door ons bijzonder op prijs gesteld.” 

Voor het eerst een sponsor
De Zweefpupillen geven elke speler uit het 
kampioenselftal een mini-Zweeftenue, ge-
maakt door mevrouw Middelkamp. Harry 
Westerik biedt namens het tweede en derde 
een kleurenposter aan met foto van het 
elftal. Ceremoniemeester Jan Winkels laat 
George Jannink een bord onthullen waaruit 
blijkt dat Petro Woertman voor de komende 
drie jaren de hoofdsponsor is; de eerste in 
een lange rij.

Na werkzaam te zijn geweest in de horeca, 
richt Petro Woertman het –anno 2014 nog 
steeds bestaande- bedrijf Sanomat op, Hij 
gaat zich bezig houden met de verkoop van 
en service aan slagroomautomaten. “Ik 
denk dat het rond het 60-jarig bestaan 

Het kampioensteam 
1982.  Boven vlnr:  Henk 
Buursink, Johan Haas, 
Tonnie Wijnen, George 
Jannink, Anton Wen-
nemers, Gerard van 
Schooten, Hans Galgen-
beld, Jan Cents, Henny 
Heetkamp.
Onder vlnr: Gerhard 
Woertman, René Schol-
ten, Hans Souverijn, 
Herman Hegeman, 
Benno Jannink, Johan 
Middelkamp, Tonnie 
Willems.

De Zweef scoort tegen 
Vosta. Enthousiast pu-
bliek bestormt het veld.

Jonge supporters. 
Herkend worden: Roy 
Dijkstra, Bart Broens, 
Richard Middelkamp, 
Ronald Herder.

Bloemen voor spelers en 
staf. De eigen dames ko-
men het veld op. We zien 
de dames Van Schooten, 
Scholten, Jannink en 
Heetkamp. 

Links: Tonnie Wijnen 
krijgt een schouderklop 
van Henk Buursink. 
Links Johan Haas.

Rechts: in afwachting 
van de platte wagen.

Op de platte wagen het 
dorp door. 

Iedereen is blij. Vlnr: 
Johan Haas, George 
Jannink, Jan Cents, 
Benno Jannink, Hans 
Souverijn, Herman 
Hegeman, Henk Buur-
sink, Anton Wennemers, 
Johan Middelkamp, 
Henny Heetkamp.
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was, dat de KNVB instemde met het maken 
van (shirt)reclame. Ik werd toen de eerste 
hoofdsponsor van De Zweef met Sanomat 
op de shirts.” 
Tot één jaar in de hoofdklasse is Sanomat 
de hoofdsponsor. “Ik ben gestopt, omdat 
het te duur werd. In de hoofdklasse moest 
je wel iets meer betalen dan die 5000 
gulden waarmee ik ben begonnen. Of het 
overigens daaraan lag, weet ik niet, maar 
er waren geen feestjes meer en het ging 
bergafwaarts met de club. Toen ik stopte, 

kreeg ik telefoontjes “Petro wat maak je me 
nou…” 
Heel veel geld stopt Petro in De Zweef, want 
naast het te betalen sponsorgeld (5000 
gulden per jaar) stort hij zich op het eerste 
elftal en alles wat daarbij hoort. Erkenning 
en waardering oogsten is leuk en als dat te 
combineren is met reclame voor je bedrijf 
en het steunen van je club; waarom niet? 
“Een van mijn mooiste herinneringen is dat 
op een zondag de hele tribune bij De Zweef 
zong van “Pietje bedankt”, vertelt hij trots.

Het bestuur. Boven vlnr: 
Frans Hoogers, Ge-
rard Hilberink, Tonnie 
Wijnen, Ton Bootsveld, 
Jan Rikmanspoel, Johan 
Zwakenberg, Jos van 
Rhee, Chris Vink. 
Onder vlnr: Tonnie 
Middelkamp, Marianne 
Woesthuis, Gerrit Ver-
schoor, Wlady Middel-
kamp.

De gebroeders Wlady en 
Johan Middelkamp.

Rechts: Harry Westerik 
biedt George Jannink 
een ingelijst statiepor-
tret van het eerste aan. 

Baaltje Woertman, An-
ton Wennemers, Her-
man Hegeman, Henk 
Buursink.

Rechts: alle spelers en 
leden van de staf krijgen 
ter herinnering een mi-
ni-tenue. Hier geshowd 
door Marie Evers-Mid-
delkamp en Tonnie 
Schwarte.

Een jeugdteam mag de tenuetjes 
uitdelen aan de spelers.

Linksonder vlnr: Marie Morsink, 
Tonnie Morsink-Scholten, Nel 
Middelkamp-Verschoor, Josefien 
Evers-Morsink. Op de achtergrond 
Joop Kogelman

Rechts: felicitaties van wethouder 
Jan Middelklamp. Zijn echtgeno-
te druk net zoon Wlady de hand. 
Verder vlnr: Jan Rikmanspoel, 
Gerard Hilberink, Frans Hoogers,  
Ton Bootsveld, Gerrit Verschoor, 
Marianne Woesthuis, Wlady Mid-
delkamp, Tonnie Middelkamp en 
Johan Zwakenberg.

Onderste foto: het trotse elftal mag 
op de foto met hun dames.
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 KAMPIOENSCHAP TWEEDE KLAS-
SE 1983: NAAR DE EERSTE KLASSE

Na het kampioenschap in de derde klasse 
maakt Henk Buursink plaats voor Herman 
Schouwink10. “Het is natuurlijk voor een 
nieuwe trainer een leuke binnenkomer, 
wanneer je de ploeg niet behoeft te mo-
tiveren om op de ingeslagen weg door te 
gaan, maar je de ploeg juist dikwijls moet 
temperen in hun dadendrang”, zegt Schou-
wink tegen secretaris Zwakenberg als hij de 
tomeloze inzet van zijn team heeft gezien.

Willie Hegeman speelt bij de komst van 
Schouwink in het tweede, maar de nieuwe 
trainer haalt hem bij de groep voor het eer-
ste. “Dat ging ten koste van Nico Diender, 
maar die vond het volgens mij prima om 
als twaalfde bij het eerste te hangen ter-
wijl ik een jaar bezig was geweest om hem 
tijdens een training een keer te pakken te 
nemen, maar hij kon hoger springen dan ik 
kon trappen”, grapt Willie, “Hij was trou-
wens een geweldige linksbenige voetballer 
met een prima techniek en een leuke gast 
naast het voetballen. Hij had meer gevoel 
in één teen dan ik in alle tien, alleen was ik 
bloed fanatiek en hij een stuk minder.” 

Dat het team kampioen gaat worden, voelen 
de mannen eigenlijk al vanaf het begin van 
de competitie. Ook al gaat het halverwege 
een stuk minder. 

Willie Hegeman: “Het gevoel dat wij als 
groep in dat jaar hadden en ook uitstraal-
den was dat wij toch wel zouden winnen. 
Je liep het veld op en je had het gevoel dat 
het wel goed zou komen. We moesten er 
natuurlijk wel hard voor knokken.” Hij 
moet lachen: “Nee, als ik nu (anno 2017) 
het veld op ga, heb ik dat gevoel niet meer. 
We verliezen ook vaker dan dat we win-
nen.” 

De mentaliteit waarover Herman Schou-
wink met Johan Zwakenberg spreekt, komt 
deels van de groep zelf, maar ook door 
Schouwink. Willie: “In de voorbereiding op 
het seizoen hebben wij in één maand tijd, 

aanwezig. Echter voor iedereen onver-
klaarbaar kreeg het succesvolle team een 
inzinking. Willen ze nog een kans maken… 
dan moet De Zweef zondag van Enschedese 
Boys winnen.” 

Dat zal moeilijk worden, schrijft de krant, 
want de Boys verkeren in degradatiegevaar 
en hebben de winst keihard nodig. Gelukkig 
kan De Zweef weer rekenen op Tonnie Wij-
nen, die terug is na een schorsing van vijf 
wedstrijden. Supporters die mee willen met 
de bus kunnen zich aanmelden bij Bernard 
Slaghekke. De blauwwitten pakken het oude 
ritme weer op en winnen met 1-2.

Kampioen!
Door deze winst is het kampioenschap van 
de tweede klasse een feit. In dat seizoen 
nemen Hans Galgenbeld 18 en René Schol-
ten 10 van de totaal 49 doelpunten voor 
hun rekening. Herman Schouwink gaat op 
de schouders van Anton Wennemers en 
Herman Hegeman. De Zweef in de eerste 
klasse; wie had dat ooit kunnen denken. 

Het kampioensteam: Hein Weerkamp, 
Hans Galgenbeld, Willie Hegeman, Jan 
Cents, Johan Middelkamp, Anton Wenne-
mers, Gerard van Schooten, Nico Diender, 
Tonnie Willems, Herman Hegeman, Hans 
Souverijn, George Jannink, Tonnie Wijnen, 
René Scholten, Benno Jannink, Gerhard 
Woertman, Gerrit Berends (verzorger), 
Henny Heetkamp (vlaggenist), Johan Haas 
(leider), Herman Schouwink (trainer).

denk ik, maar drie à vier dagen vrij gehad. 
Voor de rest hebben we verschrikkelijk veel 
in het bos gelopen waar Baaltje (Gerhard 
Woertman) ons dan opwachtte boven aan 
de heuvel met drinken, appels, sinaasappe-
len e.d.

Natuurlijk hebben we ook veel op het 
trainingsveld gelopen of oefenpartijen 
gespeeld. Die partijen waren op het oude 
trainingsveld waar nu de parkeerplaats 
van de “Wilgenwaard” is. We hadden toen 
geen afgezette veldjes; als de bal in het 
struikgewas langs het trainingsveld te-
recht kwam, was het zo dat diegene die als 
eerste de bal had gepakt, balbezit had. Dat 
was dus een gedoe en getrek in de bosjes en 
dat leverde bij verschillende spelers nogal 
eens de nodige schrammen op armen en/of 
benen op.”

Over die inzet schrijft Johan Zwakenberg: 
“Niet door optimale techniek, maar door 
inzet en saamhorigheid speelde men in die 
tweede klasse een voortreffelijk seizoen. 
Wanneer je ploegen als Schalkhaar, Hen-
gelo, MSC, en WVC, achter je weet te hou-
den dan is dit pure klasse. 

Op zondag 1 mei trokken de supporters van 
De Zweef massaal naar Enschede om daar 
de strijd aan te binden tegen de Enschede-
se Boys. Door zelf in Enschede te winnen 
met 2-1 en naaste concurrent Schalkhaar 
in eigen huis een 2-1 nederlaag kreeg te 
incasseren van Hengelo konden de vlaggen 
en toeters weer uit de koffers worden ge-
haald.” Zo is het terug te lezen in ons club-
blad GOAL 

Voordat het zover is: “De Zweef in 
moeilijkheden”
Dat De Zweef kampioen zou worden; daar 
zag het eerst nog niet naar uit. Eind april 
staat in het Twents Volksblad de kop “De 
Zweef in moeilijkheden.” 
In het artikel staat te lezen: “De laatste 
loodjes wegen wel bar zwaar. De Nijver-
dalse voetbalvereniging De Zweef leek zo 
door te gaan stoten naar de eerste klas-
se. De kansen lagen er en de klasse was 

Zondag 1 mei 1983; een hele bijzonde-
re dag…
• De Zweef 1 kampioen in de tweede klas-

se na winst op Enschedese Boys.
• De Zweef 2 kampioen reserve derde 

klasse door gelijkspel bij Stevo.

Regen tijdens de wedstrijd, regen tijdens de 
intocht en een bierregen in de kantine. Dag-
blad Tubantia is aanwezig en doet verslag. 

Wie ontbreekt is de verslaggever van de (ka-
tholieke) Twentsche Courant. Rondrit op de 
prinsenwagen van de Kötterboertjes. Vooraf 
gegaan door een politieauto met daarin 
Marianne Woesthuis, die de weg weet (wat 
leidt tot een gigantische omweg door heel 
Nijverdal, want iedereen moet weten wat er 
is gebeurd). 

10 Ondanks tevredenheid 
verlengt het bestuur het 
contract met trainer Henk 
Buursink niet. Hij mist de 
benodigde papieren en heeft 
al twee keer dispensatie 
gehad. 

Willie Hegeman (1983).

Willie Hegeman (2019).

Wedstrijdmoment tij-
dens Enschedese Boys – 
De Zweef. 

De Zweef opnieuw 
kampioen. Trainer 
Schouwink gaat op de 
schouders bij Anton 
Wennemers (links) 
en Herman Hegeman 
(rechts).
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Spanning in dit seizoen? Natuurlijk, maar 
niet altijd. Anton Wennemers geeft bijvoor-
beeld in Haaksbergen de opstelling door 
aan de speaker: Achter: Jan ten Hove, Her-
man Hegeman, Johan Galgenbeld en Jan 
Evers. Midden: Joop Middelkamp, Hans 
Middelkamp en Rini Siero. Voor: Bernard 
Oldenhof, Theo Siero, Harry Wijnen. Inder-
daad: de opstelling van het toen wereldbe-
roemde achtste elftal. Bij Enschedese Boys 
geen geconcentreerd gezicht op de bank, 
maar voert de geblesseerde Hans Galgen-
beld in plaats daarvan op de tribune het 
jeugdige Zweef-publiek aan.

Huldiging wordt een standaardproce-
dure
De officiële huldiging is inmiddels stan-
daardprocedure: van de sporthal op de 
platte wagen naar het clubhuis. Dit jaar 
gaat de KSW voorop. Verder alles hetzelfde: 
duizenden langs de kant en wethouder Jan 
Middelkamp die namens de gemeente zijn 
favoriete club mag feliciteren. 

Nieuw is dat ook het tweede elftal deze dag 
kampioen is geworden. Nieuw is ook dat 
mensen van SOS uit Hellendoorn de bar be-
mannen, zodat elke Zwever uit z’n dak kan 
gaan. En dat gebeurt uiteraard. “Jullie zijn 
één grote familie”, juicht de wethouder.

Vergeten is het feit dat het team halverwege 
de competitie een riante vijf punten voor-
sprong verspeelt en pas aan het einde van 
de competitie herstelt. Dat toont ook de 
veerkracht en de mentaliteit van het team, 
dat is gebouwd rond een handvol talenten 
en verder bestaat uit mannen die bereid zijn 
200% te geven. 

Trainer Herman Schouwink verwacht dat 
het team zich zal handhaven in de eerste 
klasse: “Dat baseer ik dan onder andere op 
het talent dat momenteel achter het eerste 
elftal zit. In de jeugd spelen momenteel jon-
gens die moeten kunnen doordringen tot 
de hoofdselectie. Wanneer de opbouw van 
onderuit goed is, moet het voor De Zweef 
haalbaar zijn om zich voor een langere pe-
riode op dit niveau te handhaven.”

Het vertrek van Hans Galgenbeld naar de 
Graafschap doet De Zweef pijn, maar is niet 
onoverkomelijk. Herman Schouwink kan 
putten uit een grote bak talent, grotendeels 
klaargestoomd door Kas Woudsma. In het 
seizoen na het vertrek van Hans, komen 
Eric Siero, René Scholten, Robert Heuver 
en Edwin Veldhuis over uit de jeugd. René 
Jannink komt van Omhoog, Anis Joël keert 
van DES terug op het oude nest en keeper 
Rudy Scholten is weer geheel beschikbaar 
voor het veldteam na zijn uitstap naar de 
zaal. 

Herinneringen van Edwin Veldhuis
Edwin Veldhuis speelt zo’n twaalf jaar in 
het eerste. In deze jaren verslijt hij heel wat 
trainers. Zijn favorieten zijn Kas Woudsma 
bij de jeugd en Herman Morsink bij de se-
nioren. Typerend aan deze beide trainers is 
het fanatisme dat ze ten toon spreiden. 

“Herman Morsink begon begin juni al aan 
de voorbereiding van het nieuwe seizoen: 
en niet kinderachtig. Er werd een beres-
terke conditie opgebouwd, welke in de 
vakantie werd bijgehouden. Dat betekende 
dus veel lopen (Stut), maar de resultaten 
waren er ook naar. Vaak wist het eerste op 
(wils)kracht een wedstrijd te winnen.”

Boven: feest in Enschede 
na 1-2 winst. 

Links: feest inde kleed-
kamer. Vlnr: Jan Cents, 
Anton Wennemers, René 
Scholten, Benno Jan-
nink, onbekend, Herman 
Schouwink en verzorger 
Gerrit Berends.
Rechts vlnr: Edwin 
Veldhuis, Willie Hege-
man Tonnie Wijnen, 
George Jannink en Ger-
hard Woertman.

Het kampioensteam 
1983. 
Boven vlnr: Gerrit 
Berends, Henny Heet-
kamp, Johan Haas, Pe-
tro Woertman, Herman 
Schouwink, Gerhard 
Woertman, Hein Weer-
kamp.
Midden vlnr: Hans Gal-
genbeld, Willie Hege-
man, Jan Cents, Johan 
Middelkamp, Anton 
Wennemers, Gerard van 
Schooten, Nico Diender.
Onder vlnr: Tonnie 
Willems, Herman He-
geman, Hans Souverijn, 
George Jannink, Tonnie 
Wijnen, René Scholten, 
Benno Jannink.

Polonaise onder aanvoe-
ring van  Johan Middel-
kamp. 

Edwin Veldhuis.
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Speelt hij in A1 nog achterin als laatste man, 
in het eerste komt Edwin rechts op het 
middenveld terecht. Hij heeft een sterk spe-
linzicht en een zeer goede baltechniek. Zijn 
zwakke punt is de enorme wisselvalligheid: 
“De ene week was ik heel goed, de andere 
week was het heel slecht. In die twaalf jaren 
was het hoogtepunt het kampioenschap van 
het eerste in de 1e klasse (1985). “Een paar 
wedstrijden voor het einde van de compe-
titie ongeslagen kampioen bij Longa ‘30. 
Daarna een groot feest met een blauwwitte 
massa op het raadhuisplein .” Een diepte-
punt voor hem is de zware enkelblessure die 
hij oploopt bij het SOS-toernooi in 1986. De 
twee daarop volgende seizoenen bezoekt hij 
de nodige dokters, maar zonder succes. 

Geen wedstrijd achter elkaar haalt hij het 
oude niveau, tot grote ergernis van de trai-
ners en Edwin zelf. Uiteindelijk (na twee 
lange jaren) weet men de goede diagnose te 
stellen: Edwin heeft last van het tunnelsyn-
droom ofwel een beknelde zenuw. Na een 
korte therapie komen al snel weer de oude 
kwaliteiten boven drijven.

Trainer Herman Schouwink heeft het 
mis: “De Zweef zit aan het plafond”
Op de vraag bij het kampioenschap in de 
tweede klasse of er nog méér in zit, zegt 
Schouwink dat De Zweef wat hem betreft 
aan het plafond zit: “Want wil je op het 
hoogste niveau meedraaien, dan zul je als 
vereniging de zaken wat professioneler 
moeten gaan aanpakken…… Maar zoiets is 
bij De Zweef volstrekt ondenkbaar. Zoiets 
zou de achterban van de vereniging niet 
pikken.” Dat hij daarbij doelt op betalen, 
is duidelijk. Dat hij het mis heeft, zal later 
blijken. En dan hebben we het niet over 
betalen…

De receptie op zaterdag 16 mei is een na-
genoeg getrouwe kopie van die in het jaar 
ervoor. Ceremoniemeester is Henny Kok. 
“Een professionele instelling van een stel 
amateurs.” Zo karakteriseert hij het eerste 
elftal. Verder memoreert hij het kampioen-
schap van het tweede (terug in de reserve 
tweede klasse), het kampioenschap van het 

3e en 5e en het 2e zaalvoetbalteam en het feit 
dat de vereniging met inmiddels 400 pupil-
len een grote toekomst voor zich heeft. 

Opnieuw melden zich sprekers van zuster-
verenigingen, scheidsrechtersvereniging, 
voetbalbond, Jan Broens namens de Vrien-
denkring, Jan Karmerood namens de Sport-
federatie. Erevoorzitter Gerrit Otte (ook 
namens erevoorzitter Jan ten Hove) roemt 
naast Herman Schouwink de prestaties van 
Kas Woudsma die voor een belangrijk deel 
hebben bijgedragen aan dit succes. Petro 
Woertman trekt alle registers open waar 
het gaat om geschenken en mooie woorden. 
Voorzitter Rikmanspoel mag afsluiten met 
woorden van dank en hulde aan allen.

Hans Galgenbeld mist kampioen-
schap 1983 wegens blessure en ver-
trekt naar De Graafschap
“Het kampioenschap naar de tweede klasse 
heb ik gemist. Toen zat ik met gescheurde 
enkelbanden op de tribune. De promotie 
naar de hoofdklasse miste ik ook, omdat ik 
toen bij De Graafschap zat.”

Na zijn terugkeer in 1981 bij De Zweef 
speelt Hans Galgenbeld zich in de kijker. 
Hij scoort in het seizoen 1981-1982 maar 
liefst 27 goals en in de eerste klasse 18 doel-
punten in 22 wedstrijden. In 1983 klopt De 
Graafschap aan; zij wil de spits graag inlij-
ven. Hij gaat op het aanbod in op voorwaar-
de dat hij als hij niet in aanmerking komt 
voor een A-contract, hij nog de kans heeft 
terug te gaan naar De Zweef. “Ik had geen 
zin om op amateurbasis of hoe dan ook in 
het tweede terecht te komen.”

In het jaar van zijn overgang krijgt De 
Zweef een brief van trainer Sander Popovic 
van De Graafschap over Hans Galfgenbeld: 
“Uw vlotte medewerking bij de overgang 
van Hans Galgenbeld naar onze vereni-
ging is door ons buitengewoon op prijs 
gesteld. Uw rekening voor de zgn. amam-
teurvergoeding zien wij graag tegemoet. 
In verband met deze medewerking willen 
wij gaarne een tegenprestatie leveren en 
- indien u daarop prijs stelt - in de loop 

Receptie en kampi-
oensfeest.

De gebroeders Middel-
kamp (A).

In aanwezigheid van 
oud-trainer Henk 
Buursink biedt ex-wiel-
renner (en nu speler) 
Henk Poppe aan George 
Jannink een elftalfoto 
aan. Verder op de foto 
ceremoniemeester Hen-
ny Kok (B).

Jan ten Hove, Marie en 
Toon Evers en Gerard 
Woesthuis (C). 

Bestuurslid en sponsor 
(hij staat onder z’n eigen 
bordje…) Petro Woert-
man aan het woord (D).

Vrienden voor het leven: 
Marinus Blankhorst en 
Harm Oogink (E).

Erevoorzitters Otte en 
Ten Hove (F).  

Van het kampioen-
schap is een video-
film gemaakt. George 
Jannink kan het bijna 
niet geloven als Jan 
Rikmanspoel die uitdeelt 
aan Johan Haas, onder 
het toeziend oog van 
Gerard Hilberink (G). 

Kampioenstrainer 
Herman Schouwink en 
leider Johan Haas (H).

Herman Schouwink.

Edwin Veldhuis.
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van het komende seizoen bij u een vriend-
schappelijke wedstrijd komen spelen tegen 
uitsluitend vergoeding van onze reiskosten. 
Voor het maken van nadere afspraken ver-
zoeken wij u nog contact met ons te willen 
opnemen.”

Trainer Popovics ziet het wel zitten met de 
nieuwe aanwinst, die in z’n eerste (oefen) 
wedstrijd tegen Brighton (als linksback!!)  
er direct een in knalt. Een A-contract volgt 
en twee seizoenen op de Vijverberg. “Je 
moet niet denken dat men het daar zo 
goed voor elkaar had; de accommodatie 
was misschien nog wel minder dan bij De 
Zweef.” 

In het begin van zijn tweede jaar krijgt de 
dan 26-jarige spits te horen dat hij aan het 
einde van het seizoen geen contractverlen-
ging meer krijgt. In 1985 zegt hij daarover: 
“Tegen amateurclubjes scoorde ik aan de 
lopende band. Maar toen de competitie 
begon, ging het minder. Ik moest mij aan-
passen aan de tactiek. 

Trainer Popovics legde de nadruk op het 
uitschakelen van alle punten van de tegen-
stander. Zo moest ik er bijvoorbeeld tegen 
Wageningen voor zorgen dat Dick Schnei-
der geen passes kon geven. Toch scoorde 
ik dat eerste jaar nog acht goals. Aan het 
einde van het seizoen kreeg ik fysieke pro-
blemen. Het was erg zwaar voor mij. Ik 
liep echt op mijn tenen. Daardoor liep ik 
blessures op.”

Ondanks de vroege aanzegging dat zijn con-
tract niet zal worden verlengd, doet Hans in 
het tweede jaar bij De Graafschap mee tot 
en met de na-competitie. Het loopt daarin 
goed en De Graafschap moet een allesbe-
slissende wedstrijd spelen tegen NEC. 

Donderdag 6 juni 1985. 
Een volgepakte Gof-
fert in Nijmegen en 
een meer spannende 

dan goede wedstrijd. Dan krijgt Hans vlak 
voor het doel de bal. Op dat moment kan 
hij zich onsterfelijk maken. Hij krijgt de 

uitstekend gespeeld. ’t Koppie gebruiken, 
dan lukt het wel…..” De nieuwkomer in de 
eerste klasse doet goed mee, maar een kam-
pioenschap zit er niet in. Nog niet….

Tweede elftal opnieuw kampioen
Het tweede elftal is opnieuw kampioen. 
Na 1983 is zondag 13 mei 1984 de dag van 
het kampioenschap in de reserve-tweede 
klasse door gelijk te spelen tegen Quick’20. 
Een hele goede prestatie van een jong team 
onder leiding van opnieuw Jan Winkels. De 
kampioenen: Tonnie Rodijk, René Jannink, 
Robert Heuver, Hans Souverijn, Wilfried 
Schwarte, Marcel Eilders, Gerrit ten Dam, 
Jeroen Scholten, Marinus Kogelman, Mar-
cel Spoolder, Theo Alferink en Jan Morsink. 
Grensrechter is Henk Westenberg.

Het achtste elftal op de radio via NOS 
Langs de Lijn dankzij Jos van Rhee
De Zweef in de 1e klasse betekent dat de 
club wordt voorgelezen in de uitslagenlijst 
bij het populaire zondagmiddagprogram-
ma “Langs de Lijn”. Jos van Rhee (in het 
bestuur verantwoordelijk voor PR) schrijft 
een brief aan presentator Koos Postema 
waarin hij de vereniging voorstelt. Bij zijn 
brief stopt hij een gemeentekwartet en een 
exemplaar van de grammofoonplaat van 
het achtste elftal bij het 60-jarig bestaan. 

bal op maat via Hans Wanders en Foeke 
Booy maar het schot vanaf zijn mindere 
rechtervoet gaat hoog over. Weg kans. Weg 
promotie.  

Terugkijkend op deze jaren: “Ik ben blij dat 
ik gegaan ben. Heb ontzettend veel geleerd. 
Ontdekt hoe het werkt in het betaalde voet-
bal. Nee, ik heb geen moment spijt gehad.”

Ook het tweede elftal kampioen
Johan Zwakenberg meldt in de GOAL: “Ook 
voor ons tweede elftal, onder niet te verge-
ten voortreffelijke leider Jan Winkels, be-
haalde op dezelfde datum als het eerste (1 
mei 1983) het kampioenschap in de reserve 
derde klasse. Hoewel voor de aanvang van 
de winterstop het tweede team een achter-
stand had op EMOS van maar liefst 5 pun-
ten, herstelde de ploeg zich in het tweede 
gedeelte van de competitie voortreffelijk. 
Op zondag 23 april 1983 werd in feite de 
basis gelegd voor promotie naar de reser-
ve tweede klasse, want naaste concurrent 
EMOS werd met niet minder dan 6-0 ver-
slagen.” 

HET EERSTE JAAR IN DE EERSTE 
KLASSE

Herman Schouwink (in eerste klasse) in 
Twentsche Courant na een wisselend be-
gin: “Nu zitten we met de brokken door de 
onervarenheid, die in de eerste helft van 
de competitie merkbaar was. Als gekken 
aanvallen kan nu eenmaal niet in deze 
klasse. Dat straffen de tegenstanders af. 
Maar waarachtig, ze beginnen het door te 
krijgen. Wel wat laat, maar ik geloof dat 
we het net redden. Tegen DOS hebben ze 

Hij hoopt dat de NOS het nummer “Als De 
Zweef een wedstrijd voetbalt” draait bij het 
begin van het voorlezen van de uitslagen. 

“Ik had dat zelf bedacht. Leek me en leuk 
idee. Leuker was dat Postema ook een stuk 
van de single heeft gedraaid”, zegt Jos van 
Rhee. Koos Postema besteedt opnieuw aan-
dacht aan onze club na het kampioenschap 
van De Zweef in de eerste klasse op 21 april 
1985. In de Twentsche Courant van 30 april 
maakt verslaggever Wilfred Robaard (ja, die 
van het aansteken van de fusie-rel) melding 
van dit feit: “Geen wonder dat Koos Pos-
tema na het nuttigen van zijn wekelijkse 
kopje soep extra aandacht schonk aan De 
Zweef. De Nijverdalse club is namelijk als 
eerste representant uit de zes eerste klas-
sen als enige ongeslagen gebleven en werd 
ook als eerste kampioen.” 

Het programmablad; Jos van Rhee 
aan de basis, maar groot gebracht 
door Leo Geurtse
Behalve PR via de radio, gaat De Zweef ook 
reclame maken via een programmablad dat 
bij thuiswedstrijden verschijnt. Samenstel-
ler is Jos van Rhee, die het kopieert bij zijn 
werkgever want het was maar één A-4tje. 
Als Jos uit het bestuur stap, neemt Leo 
Geurtse de taak op zich. Het verandert in 

Hans Galgenbeld.

Cadeaus bij het kampi-
oenschap van het twee-
de voor spelers en staf. 
Hier Harry Westerik 
(links) en Jan Winkels 
(rechts).

Gelegenheidsfoto van 
het tweede (met in-
vallers) bij de nieuwe 
sponsor. Boven vlnr:  
Jan Morsink, George 
Jannink, Rob Wippert, 
Jos ter Hedde, Gerrit ten 
Dam, Helwich Machiel-
sen, Jeroen Scholten, 
Henk Westenberg, Hans 
Souverijn, Willie Hege-
man.
Onder vlnr: Martin 
Rodijk, André Spoolder, 
André Wevers, Robert 
Heuver, Hugo Kok.
Hugo Kok: “Ik zat toen 
nog in A1. Ze hadden mij 
nodig om het elftal vol te 
krijgen.”

De Zweef 8 op de radio.
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een professioneel full-color blad met adver-
teerders die Leo zelf binnenhaalt. Het blad 
bekostigt op die manier zichzelf. Leo zorgt 
ook voor een gesponsorde wedstrijdbal met 
vermelding in het blad. Dat werk blijft hij 
23 jaar lang doen.

Oude Herman gaat; nieuwe komt
De Zweef maakt in februari 1984 bekend 
dat trainer Herman Schouwink aan het 
einde van het seizoen zal vertrekken. Hij is 
dan twee jaar bij de club, maar moet weg, 
omdat hij geen licentie heeft een eerste 
klasser te trainen. Schouwinks opvolger is 

Wierdenaar Herman Morsink. 
Geen onbekende in Nijverdal 
want eerder al traint hij DES. 
Morsink komt van DOS’19, 
waar hij vijf jaar trainde. Een 
kanjer, waar velen nog met 
heel veel plezier aan terug den-
ken.

Tegelijk maakt De Zweef bekend dat Kas 
Woudsma, die aan het einde van dit seizoen 
tien jaar aan de club is verbonden, nog twee 
jaar verder gaat. Kas traint dan de A, B en 
C-jeugd, B-groep senioren en alle keepers.

Kas Woudsma in 1984: “Over drie, 
vier jaar zijn ze er…”
Het aanblijven van Kas is aanleiding voor 
het Twents Volksblad voor een interview. 
Het begint bij het trainerschap van Kas en 
zijn komst naar De Zweef. Woudsma traint 
eerst Hulzense Boys. Daarna vier seizoenen 

SVVN (inclusief kampioenschap) en even 
lang Vesos, “Maar ja, dat was meer recre-
atievoetbal. Toen ik op het punt stond daar 
weg te gaan, waren er blijkbaar enkele 
lieden die daar lucht van hadden gekregen. 
Op een avond laat namelijk; ik sta op het 
punt naar bed te gaan, stond er een aantal 
Zweef-mensen voor mijn deur. Ze wilden 
me als jeugdtrainer.

Ik had daar eerst een verschrikkelijk zwaar 
hoofd in; we hebben tot een uur ’s nachts 
zitten praten, maar tenslotte werd de over-
eenkomst toch beklonken. Achteraf is dat 
een beslissing gebleken waar ik geen spijt 
van heb gehad. Het is enorm leuk werken 
bij De Zweef. Ze hebben geen kapsones. 
Ze laten je rustig werken, wetend dat wie 
de jeugd heeft, de toekomst bezit. Ik werk 
daar lekker. Maak die jongens enthousiast. 
Fantastisch.”  

Over de toekomst van De Zweef zegt hij; 
“Er is volop talent. Ik denk dat dat er volop 
uitkomt over drie à vier jaar.” Over wat 
hij het belangrijkst vindt in zijn aanpak, 
zegt hij: ”Techniek. Dat komt op de eerste 
plaats. Maar ook andere, op het oog niet 
zo belangrijke zaken, zoals douchen na af-
loop, in de winter niet te dun gekleed zijn. 
Belangrijk is het trainen met de bal, de bal-
vaardigheid.

Voetbal is leuk als er gespeeld wordt met 
spektakel. Ik houd van jongens die dwin-
gend spelen. Lef hebben. Brutaal zijn. De 
jonge voetballer het zelf laten doen, een 
beetje vrijheid geven; dat geeft vreugde in 
het spel.” Grappig is wel dat Woudsma aan-
geeft weliswaar graag te kijken naar jongens 
als Cruijff (“publiekspelers”, noemt hij die), 
maar in zijn hart kiest voor de vuurvreters; 
de werkers, waarvan je op aan kunt en die 
er dus elke wedstrijd staan. 

Kas Woudsma.

Herman Morsink: niet 
alleen een begenadigd 
trainer, maar zelf ook 
verdienstelijk voetballer 
(hier in de wedstrijd He-
racles-Feijenoord waar 
hij getackeld wordt door 
Hans Kraay sr.). 

opzichten was hij de beste: als trainer, 
als coach en als mens. Hij had hele goeie 
oefenstof. Als mens was hij ook heel soci-
aal; naar iedereen, spelers, bestuur, sup-
porters. Stelde ook geen idiote financiële 
eisen.”

In zijn eerste jaar kan Morsink direct de 
kroon op zijn werk zetten: na een zwaar 
seizoen speelt De Zweef in Lichtenvoorde 
gelijk tegen Longa ‘30. Als duidelijk wordt 
dat concurrent Quick’20 tegen Doetin-
chem met 2-1 verliest is het duidelijk: De 

Verloop van de competitie 
Deel 2: promotie naar de hoofdklasse (1985) 

Prestaties De Zweef 1980 -1989

1980-1981 t/m 1981-1982 3e klasse KNVB
1982-1983    2e klasse KNVB
1983-1984 t/m 1984-1985 1e klasse KNVB
1985-1986 t/m 1990-1991 hoofdklasse KNVB

In een overzicht van de geschiedenis is plaats voor alles; niet alleen het eerste 
elftal. De jaren in de hoofdklasse zijn de jaren die niet uitsluitend over het 
eerste gaan. Het gaat om veel meer. Om De Zweef. Om het blauw en wit. Om 
trots te zijn op die club en het prachtige eerste. Honderden, soms duizenden, 
bezoekers elke week uit en thuis. Hoogtepunten met zo’n 3000 man langs de 
lijn. Waar vindt je dat? 

De hoofdklasse brengt veel met zich mee. Een andere manier van besturen. 
Een grotere kantine. Een echte tribune. Geïnteresseerde sponsors. Radio en 
TV aan de lijn. Groei van het ledental.

Inleiding
Na afloop van het seizoen 1983-1984 ver-
wisselt Herman Schouwink zoals al ge-
schreven, De Zweef voor Losser en komt 
Herman Morsink. Bij het bekend worden 
van de naam Herman Morsink is het eerste 
dat Anis Joël (bij DES heeft getraind onder 
zijn leiding) zegt: “Dat wordt beulswerk in 
de voorbereiding.” 

“De allerbeste die we hebben gehad is 
in mijn ogen Herman Morsink”, vindt 
oud-voorzitter Jan Rikmanspoel. “In alle 

1983 eerste jaar 1e 
klasse
Boven vlnr: Jan Rik-
manspoel, Herman 
Schouwink, George 
Jannink, Herman Hege-
man, Henk Poppe, Eric 
Siero, Edwin Veldhuis, 
Gerard van Schooten, 
Anton Wennemers, Hen-
ny Heetkamp, Johan 
Haas.
Onder vlnr: Gerrit 
Berends, Tonnie Wij-
nen, Anis Joël, Benno 
Jannink, Johan Middel-
kamp, René Scholten, 
Jan Cents, Gerhard 
Woertman.
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Zweef is kampioen en promoveert naar de 
hoofdklasse. “Uit Borne of uit Oldenzaal, 
verslagen zijn ze allemaal.” De Zweef heeft 
het hoogste bereikt wat je als amateurver-
eniging kan bereiken.

Nog even herhalen: keihard werken, nooit 
opgeven en een ijzeren discipline kenmerk-
ten het team. Klinkt als Kas Woudsma. 
Daarbij komt dat de ploeg in die periode 
kan beschikken over bijzondere talenten 
die zorgen voor dat beetje meer. Tel daarbij 
op de rest van de vereniging en alles wat 
zich een beetje Zwever voelt. Al die mensen 
langs de lijn. Soms zijn er bij uitwedstrijden 
meer Nijverdallers dan mensen van de ei-
gen club. 

Daar blijkt de kracht van De Zweef. Ieder-
een mag meedoen. Iedereen krijgt een kans. 
Betalen is uit den boze. Wie mee wil doen, 
doet dat om Zwever te zijn. Om te horen tot 
de grote blauwwitte familie waar iedereen 
klaar staat om een ander te helpen. Waar 
saamhorigheid normaal is en gezelligheid 
troef. 

TERUG NAAR 1985: PROMOTIE 
NAAR HET ALLERHOOGSTE

De geschiedenis van dit schitterende 
succes vertelt zich als een jongens-
boek: niks verwacht en alles gekre-
gen. Misschien wel meer dan dat. In 
het jaar dat De Zweef 65 jaar wordt, 

hebben we ze constant klem gezet, alleen 
doelpunten bleven uit.” Hierop volgde een 
ijzersterke opmerking van onze trainer Her-
man Morsink: “Elke ploeg moet zelf maar 
uitmaken hoe er gespeeld wordt, daaraan 
ga ik me niet aanpassen.”

Quick is dat seizoen voetballend misschien 
de beste ploeg, maar dat telt niet. Aan het 
einde van de competitie meldt Herman 
Morsink aan de krant “Quick ontbeerde 
eenvoudig de juiste mentaliteit, terwijl het 
karakter juist één van onze sterkste wa-
pens was. We zijn natuurlijk niet voor niets 
ongeslagen. Sinds januari missen we zelfs 
Anton Wennemers en Gerard van Schoo-
ten. Daarvoor zijn jongere jongens in de 
plaats gekomen en die blijken gewoon goed 
mee te draaien.” 

Koploper met nog drie wedstrijden te 
gaan…
Tegen het einde van het seizoen wordt het 
steeds spannender. De Zweef blijft maar 
winnen en is met nog drie wedstrijden te 
gaan koploper. 
In Dagblad Tubantia van 15 maart 1985 
zegt basisspeler Jan Cents: “De gemiddelde 
voetballer bij De Zweef is nuchter, wars 
van opschepperij, gaat niet naast zijn 
schoenen lopen en wil beslist niet meer 
lijken dan zijn teamgenoten. Die overeen-
komsten komen trouwens alleen tot uiting 
waar het gaat om voetbal. Voor de rest 
hebben we eigenlijk een heel rare ploeg. De 
Zweef is best ambitieus, maar het een hoeft 
het ander natuurlijk niet te zijn.”

promoveert het team onder Herman 
Morsink naar het walhalla van het 
amateurvoetbal: de hoofdklasse. Het 
gebeurt op zondag 21 april 1985. De 
Zweef speelt met 1-1 gelijk tegen Lon-
ga ’30 en mede-titelkandidaat Quick 
’20 verliest met 1-2 van Doetinchem. 
De Zweef staat drie punten voor en is 
niet meer in te halen11. 

De belangrijkste concurrent in het seizoen 
1984-1985  is Quick’20. Technisch beter, 
maar dat betekent niet automatisch winst 
op De Zweef. In een interview in de Twent-
sche Courant op vrijdag 23 november zegt 
aanvoerder Anton Wennemers tegen de 
verslaggever: “De Zweef heeft geen respect 
meer voor Quick’20.” Natuurlijk bedoelt hij 
dit in sportief opzicht. 

Op de daarop volgende zondag (25 novem-
ber 1984) komen niet minder dan 1.500 
toeschouwers naar sportpark Gagelman om 
getuige te zijn van het sleutelduel De Zweef 
– Quick’20. De ploeg uit Oldenzaal heeft 
technisch gezien het beste van het spel, 
maar ook nu blijkt dat inzet van de eerste 
tot de laatste minuut doorslaggevend kan 
zijn. Het is Gerard van Schooten die kort 
voor afloop via een vrije trap van Herman 
Hegeman, zijn team de volle winst bezorgt. 

Jan Morsing, de trainer van Quick’20 
merkte na afloop op : “We hebben onszelf 
niets te verwijten, vooral in de tweede helft 

Hij vervolgt: “Als we het kampioenschap in 
de eerste klasse behalen, best, zo niet, dan 
zien we het volgend jaar wel verder. Zo 
denk ik ook over een verblijf in de hoofd-
klasse. Als blijkt dat het ons boven de pet 
groeit, moten we dat maar accepteren. En 
vooral geen rare fratsen uithalen.” Met die 
opmerking doelt Jan Cents vooral op het 
aantrekken van spelers van buiten de ver-
eniging. “Het elftal dat we nu hebben be-
staat uit jongens die allemaal uit Nijverdal 
komen, of hier al jaren voetballen. Het is 
een herkenbaar team voor het publiek.”

De Zweef is kampioen; daar is niets 
meer aan te doen
Wat Herman Schouwink nog voor onmo-
gelijk had gehouden gebeurt dus in het 
seizoen 1984 – 1985. De Zweef voetbalt heel 
sterk in de eerste klasse en staat hooguit 
een gelijkspel toe. Het einde van de com-
petitie komt in zicht. Vanaf het begin van 
de week waarin De Zweef kampioen wordt, 
gonst het in Nijverdal: gaat het De Zweef 

11 Niet vergeten: In die tijd 
kreeg je voor een gewonnen 
wedstrijd twee punten en bij 
gelijkspel één punt.

De officiële kampioens-
foto. 
Boven vlnr: Gerrit 
Berends (verzorger), 
Tonnie Wijnen, Anton 
Wennemers, Gerard 
van Schooten, Herman 
Morsink, Benno Jan-
nink, René Jannink, Eric 
Siero, Hennie Heetkamp 
(grensrechter), Johan 
Haas (leider).
Onder vlnr: Hans 
Souverijn, Herman 
Hegeman, René Schol-
ten, Johan Middelkamp, 
Gerhard Woertman, 
Anis Joël, Edwin Veld-
huis, Jan Cents. 

Wedstrijdmoment tegen 
Longa. Tonnie Wijnen 
kopt. Links René Schol-
ten.

Links: een blijde Tonnie 
Wijnen en verzorger 
Gerrit Berends.

Onder: complimenten 
voor trainer Herman 
Morsink.
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lukken??? Er is spanning die verder gaat 
dan alleen het Zweef-legioen. Ook spelers 
en supporters van de andere clubs vragen 
zich af of het de blauwwitten gaat lukken. 
Drie punten afstand nemen van Quick kan 
het kampioenschap brengen…

Het is koud en nat weer, maar er zijn niet 
veel supporters in Nijverdal achtergebleven 
als De Zweef op zondag 21 april 1985 in 
Lichtenvoorde aantreedt tegen middenmo-
ter Longa ’30. Pech hebben de supporters 
die thuis moeten blijven omdat het op deze 
dag ook Eerste Communie is. Honderden, 
misschien wel duizenden supporters reizen 
wel mee met het team. In een van de extra 
bussen of met eigen vervoer. De heren Sterk 
en Middelkamp organiseren ter plekke 
een gecoördineerde aanmoediging door de 
blauwwitte jeugd. 

per week is getraind en het is te begrijpen 
dat het lukt de hoofdklasse te bereiken.

Heeft de ploeg daar wat te zoeken? Natuur-
lijk. In die hoofdklasse is Anton Wenne-
mers er weer bij en Gerard van Schooten. 
Belangrijk is ook dat Hans Galgenbeld na 
twee jaar betaald voetbal bij De Graafschap 
ervoor heeft gekozen terug te keren op het 
oude nest. 
Herman Morsink heeft vertrouwen: “In de 
hoofdklasse acteren vier, vijf ploegen die 
er bovenuit steken. De rest is min of meer 
gelijkwaardig. Laten we dus maar zien 
dat we tussen de bovenste en onderste vier 
eindigen.” 

Het kampioensteam gaat direct op de foto 
met begeleiding: Herman Morsink, leider 
Johan Haas, vlaggenist Henny Heetkamp 
en verzorger Gerrit Berends. Dan de spe-
lers: Tonnie Wijnen, Anton Wennemers, 
Gerard van Schooten, Benno Jannink, Her-
man Hegeman, Eric Siero, Anis Joël, Jan 
Cents, René Scholten, Johan Middelkamp, 
Gerhard Woertman, Edwin Veldhuis, René 
Jannink en Hans Souverijn.

In het veld vechten de spelers voor iede-
re centimeter. Natuurlijk voelen zij ook 
de druk van het kampioenschap. Als dat 
eens zou lukken… De Zweef begint goed. 
Na acht minuten legt Edwin Veldhuis een 
vrije trap keurig op het hoof van Benno 
Jannink, die snoeihard inkopt 0-1. “Hij 
kopt net zo hard als wij schieten”, zegt 
Gerard van Schooten, die zich wegens een 
meniscusoperatie staat te verbijten aan de 
kant. Naast hem de eveneens geblesseerde 
Anton Wennemers.

Hij ziet De Zweef echter niet zichzelf zijn. 
“Er werd teveel met de lange bal gewerkt”, 
zegt Herman Hegeman na afloop. De stra-
teeg op het middenveld is geen schim van 
wat hij het hele seizoen is geweest. “Gaf 
niks”, zegt hij. “Er waren anderen die het 
overnamen. In zulke wedstrijden is het 
moeilijk in je ritme te komen.” 

Ondanks de grote vorm waarin hij het 
hele seizoen verkeert, moet keeper Johan 
Middelkamp vlak na rust de gelijkmaker 
toestaan: 1-1. Gevolg van de druk waar-
onder De Zweef speelt. Desondanks staan 
René en Benno Jannink als een blok in de 
verdediging. Als scheidsrechter Jansen 
voor het laatst fluit, staat de 1-1 nog op het 
scorebord. Het is wachten in een tijd zonder 
smartphones, zonder Twitter, sms, App of 
wat dan ook…

Jongensboek
Het is net een jongensboek, want daar 
klinkt de speaker van Longa: “Door de 2-1 
overwinning van Doetinchem op Quick is 
De Zweef kampioen.” Dan ontploft er wat. 
Iedereen gaat uit z’n dak. Trainer Herman 
Morsink gaat op de schouders en kan zijn 
tranen niet bedwingen. En hij is niet de eni-
ge… 

Dat De Zweef zonder één nederlaag kam-
pioen is geworden, is typerend voor de 
prestaties in dat seizoen. “En dat is mede de 
verdienste van Morsink”, zegt Gerard van 
Schooten. “Hij is een man die op de trai-
ning dezelfde inzet eist als in de wedstrijd.” 
Dat doet hij zeker. Tel daarbij dat vijf keer 

Oud-voorzitter Jos van Rhee is in 
2015 nog onder de indruk 
“Het feit dat ik voorzitter was, kwam heel 
nadrukkelijk naar voren toen we bij Lon-
ga’30 kampioen werden. Al die mensen 
die mij kwamen feliciteren. Toen besefte 
ik pas goed dat ik de voorzitter van deze 
geweldige vereniging was. Een emotioneel 
moment. Net zoals de inhuldiging die zon-
dagmiddag in Nijverdal.”

Feest, feest en nog eens feest
De terugreis vanuit Lichtenvoorde naar Nij-
verdal is één groot feest. In de bus en buiten 
de bus. Inmiddels hebben de weinige over-
gebleven supporters in Nijverdal de zaak 
versierd en de KSW met majorettes naar de 
sporthal gedirigeerd. 

Op de platte wagen gaat het naar de Koer-
sendijk, die helemaal blauw en wit ziet. 

Vrienden, familie, kennissen, supporters, 
Nijverdallers. Iedereen juicht, klapt en 
zingt. Kust elkaar. Slaat elkaar op de schou-
ders. Men wappert met vlaggen. Zwaait met 
bloemen. Zingt. Huilt en lacht.

Herman Hegeman te 
midden van feestende 
supporters in Lichten-
voorde.

Geen tijd voor officië-
le foto’s. Feest! Anton 
Wennemers haalt zelfs 
z’n moeder op. Boven 
vlnr: Eric Siero, Gerard 
Woesthuis, Gerard ten 
Hove, Tonnie Wijnen, 
Herman Hegeman, 
Benno Jannink, Tonnie 
Wijnen (achter de bloe-
men), Anis Joël, Anton 
Wennemers, Martin 
Rodijk, Gerrit Berends. 
Op de achtergrond filmt 
André Woertman. 
Onder vlnr: Edwin Veld-
huis, Gerald Gescher, 
René Jannink, Johan 
Middelkamp, moeder 
Wennemers, Henny 
Heetkamp met zoontje 
Dennis, Martin Rodijk 
en Jos van Rhee.
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Boven: de “platte wa-
gen” bij aankomst bij het 
clubhuis. 

Hierboven rechts: klaar 
voor de rijtoer. Vlnr: 
Johan Galgenbeld, Theo 
Siero, Johan Zwaken-
berg en Jan ten Hove.
Links: Theo Siero in de 
optocht.

Rechtsonder: mw. Ver-
schoor, Theo Morsink, 
Dieks verschoor, Gerrit 
Bokhove, Johan Jan-
nink, Gerrit Broens.

Natuurlijk heeft het 
achtste weer een ver-
rassing in petto. Hele-
maal boven vlnr: Bertus 
Broekhof, Marinus van 
Boxtel, Tonnie Kok, Jan 
Evers en Jan ten Hove.
Boven vlnr: Harry Wij-
nen, Leo Geurtse, Henk 
Schrooten, Theo Siero, 
Hans Middelkamp, Her-
mien van Boxtel, Marie 
Middelkamp, Annie 
Hilberink, Joke Middel-
kamp, Christine Galgen-
beld, Ans Siero, Willy 
Salzbrun, Jet Oldenhof, 
Joop Middelkamp, ... 
Schwarte, Erwin Salz-
brunn, Bernard Olden-
hof en Rini Siero.
Onder vlnr: Annie 
Middelkamp, Francis 
Wijnen, Josephine Kok, 
Joke Heetkamp, Mimi 
ten Hove, Rietje Siero, 
Hetty ten Hove.

Links: Jan Cents en 
Herman Hegeman. 
Iedereen zingt mee. De 
Zweef is kampioen.

Jan Middelkamp (mid-
den met bril) is even 
geen wethouder, maar 
gewoon Zwever.

Links: onder leiding van 
Sofie Joël (links) zingt de 
Molukse afvaardiging 
lustig mee.
Ook de spelers gaan uit 
hun dak.
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Natuurlijk is het clubhuis veel te klein. 
Maar wat kan het schelen? De Zweef is 
kampioen!!  Hoogtepunt in de geschie-
denis van de club. Van Nijverdal. Van 
Hellendoorn. Van Nederland. Van de hele 
wereld. Het bier stroomt. Luid klinken de 
liedjes van het achtste. Iedereen brult mee. 
Voorzitter Jos van Rhee, wethouder Jan 
Middelkamp (vader van keeper Johan), 
Jan Karmerood van de Sportfederatie en 
Jan Broens van de Vriendenkring kunnen 
met moeite boven de uitzinnige blauwwitte 
feestvreugde uitkomen om een felicitatie te 
laten horen. 

Het bestuur is verstandig en gelast een 
korte pauze in, waarin de spelers en bege-
leiding een diner krijgen. Daarna barst het 
weer los. Er wordt weer gezongen en ge-
host. Bier gedronken. Op de tafels gedanst. 
Weer gehost. Dan weer een biertje. Kam-
pioen. Kampioen. Als het clubhuis zelf kon 
dansen, had het ook meegedaan. Heel laat 
die avond gaan de deuren aan de Koersen-
dijk pas dicht... Wat een club.

Marie Evers: boegbeeld voor vrijwil-
ligers
In de Twentsche Courant van 30 april 1985 
een hele pagina over het kampioenschap en 
de promotie naar de hoofdklasse. Daarbij 
een interview met Marie Evers-Middel-
kamp. De krant zet haar neer als een soort 
“moeder van De Zweef”; een vrouw die 
staat voor al die vrijwilligers die De Zweef 
maakt tot wat het is. “Marie Evers is ei-
genlijk al haar hele leven aan De Zweef 
verbonden. Beschouwt zich zo’n beetje als 
moeder van de Nijverdalse club. De vrij-
willigster zorgt er samen met 40 anderen 
al sinds jaar en dag voor dat de bezoekers 
van het clubgebouw op tijd van koffie, bier 
en andere lekkernij worden voorzien.” 

Marie: “Mijn man Antoon helpt ook mee. 
Hij verzorgt de inkoop van de kantine…. 
Het is bij ons één grote familie.” Over de 
promotie zegt ze: “Eén ding staat echter 
bij ons allemaal voorop en dat is dat we 
amateurs blijven. Dat is ons streven, aldus 
Marie Evers, die bij De Zweef niet alleen 

stuur om hulp bij verbeteren van de accom-
modatie. “Die moet hoofdklasse-waardig 
zijn”, zegt hij.

Achtste 
Dan klimt het achtste op het bordes. Het 
wordt waarachtig stil. Twee nummers zijn 
ingestudeerd. “De Zweef is kampioen” en 
een lied over 65 jaar De Zweef. Helemaal 
knettergek worden de supporters. De bur-
gemeester deint mee met een bos blauw-
witte bloemen in de hand. Die zijn door het 
bestuur uitgedeeld aan 100 trouwe sup-
porters. Zij staan voor al die duizenden die 
De Zweef hebben gesteund op weg naar de 
hoofdklasse. 

Oud-voorzitter Jos van Rhee: ”Net zo emo-
tioneel als het feest bij Longa en daarna in 
het clubhuis was  niet te vergeten het mo-
ment dat De Zweef werd ontvangen door 
het gemeentebestuur met een enthousiaste 
menigte Zwevers op het Raadhuisplein en 
een mooie toespraak van burgemeester Ter 
Haar Romeny.

Het achtste elftal zou het achtste niet zijn 
als zij niet weer met een verrassing kwa-
men en zij zongen tijdens de inhuldiging 
een nieuwe serie liedjes onder muzikale lei-
ding van de gebroeders Theo en Rini Siero 

sportvrouw van 1984 werd, maar ook nog 
zeven broers heeft, die evenals haar vader 
allen het blauwwitte tenue in Nijverdal en 
daarbuiten hebben gedragen.” 

De ledenvergadering in mei 1980 benoemt 
Marie en Antoon tot leden van verdienste. 
Antoon is dan ruim acht jaar beheerder van 
de kantine, wat niet had gekund zonder Ma-
rie die net zo hard mee helpt. In 1985 is het 
werk van de twee voor de club nog lang niet 
klaar. Pas in 1997 stoppen ze met hun werk.

Ontvangst door de burgemeester op 
het raadhuisplein
Het is na die feestavond natuurlijk nog niet 
op. Er is een ontvangst gepland bij het raad-
huis. Dinsdagavond 23 april is het zover. 

Vanuit het clubhuis gaat het in optocht naar 
het plein bij het gemeentehuis. De spelers 
in een huifkar en de KSW voorop. Er is een 
erehaag van de pupillen. Het gerucht gaat 
dat het achtste zal optreden….  En als er een 
gerucht gaat, zal het ook wel gebeuren. 

Het is de allereerste keer dat de gemeente 
een voetbalclub op het raadhuis ontvangt. 
Burgemeester Ter Haar Romeny glundert. 
Hij houdt wel van een feestje. “Veel clubs 
vinden het belangrijk zo hoog mogelijk 
mee te draaien in de competitie”, zegt hij. 
“Zolang een vereniging dat kan in goede 
harmonie met de leden, heb ik daar diepe 
bewondering voor. Anders is het als dat op 
geforceerde wijze wordt nagestreefd, vaak 
in financieel opzicht. Uw eerste elftal is een 
visitekaartje”, spreekt de burgemeester.

Voorzitter Jos van Rhee probeert boven het 
feestgedruis uit te komen. Het lukt niet erg 
en als hij wil beginnen, klinkt onmiddellijk 
uit een paar honderd kelen “Hello, here 
is the captain speaking.” Het “Olé” is niet 
van de lucht. “We hebben geschiedenis ge-
schreven. Voor De Zweef. Voor Nijverdal. 
We hebben er vijf jaar op gewacht. We zijn 
er! Op het hoogste niveau. Op het bordes”, 
roept de voorzitter. Onmiddellijk klinken 
De Zweef-liederen. Van Rhee kan nog wel 
zijn boodschap kwijt aan het gemeentebe-

met als opperstalmeester Jan ten Hove. 
Wat daarbij voor mezelf een rol speelde 
was dat De Zweef de eerste voetbalclub in 
Nijverdal was die door het gemeentebe-
stuur officieel werd ontvangen. We waren 
de eerste en hadden de rest van de clubs op 
dat front verslagen. Er werd jaloers, maar 
wel vol bewondering, vanuit onze gemeen-
te naar ons gekeken.”

Leo Geurtse, die dan in het achtste elftal 
speelt, vertelt: “Ik weet nog goed het opne-
men van het tweede plaatje ergens in een 
klein studiootje in Bornerbroek. Niemand 
mocht het weten en niemand wist het. Wat 
een verrassing. Op de plaat zingen niet alle 
vrouwen mee. Later in de zaal wel en is 
vrouw Willy ook van de partij.” 

In de Twentsche Courant staat later te le-
zen: “Wat een familie, die Zweeffamilie 
en wat hebben die mensen er veel voor 
over om alles in goede banen te leiden. In 
alle toonaarden is het goede beleid bezon-
gen tijdens de officiële ontvangst op het 
raadhuisplein. En terecht, niets was aan 
het toeval overgelaten; alles was tot in de 
perfectie gepland. Dat voorzitter Jos van 
Rhee de kans benutte om bij het gemeen-
tebestuur een beroep te doen op een betere 
accommodatie, was terecht.” 

Marie Evers-Middel-
kamp, “moeder aller 
Zwevers” volgens de 
krant.

Nog nooit eerder 
ontving het gemeen-
tebestuur een kampi-
oensploeg. Honderden 
Zwevers trekken naar 
het gemeentehuis om 
dat te zien…
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De spelers en staf verza-
melen zich op het bordes 
met Herman Morsink 
in het midden. Rini en 
Theo zingen de solo’s 
en iedereen zingt mee. 
Spelers gaan uit hun 
dak. En dat niet alleen. 
Burgemeester Ter Haar 
Romeny neemt het 
voortouw en zwaait met 
een blauwwit boeket de 
maat. 

De ontvangst op het 
gemeentehuis wordt 
breed-uitgemeten in de 
krant. Met veel tekst en 
veel foto’s. En veel aan-
dacht voor de verrich-
tingen van het achtste 
elftal dat de show steelt. 
“De Zweef is kampi-
oen. Dat zingt het hele 
legioen!” Met vrolijke 
parapluis, Jet Oldenhof 
als enthousiaste zange-
res, Jan ten Hove in het 
voorste gelid. En alle 
anderen, zoals op de 
onderste foto:
Rini Siero, Toon 
Middelkamp, Johan 
Galgenbeld, Gerard 
Hilberink, Willie 
Salzbrunn-Kok, Annie 
Middelkamp-Haas, 
Joke Middelkamp, Jet 
Oldenhof, Riet Siero-
Schrijver.
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Henny Heetkamp mag niet meer 
vlaggen…
Extra aandacht is er voor vlaggenist Henny 
Heetkamp die door het kampioenschap zijn 
baan kwijt is. In de hoofdklasse zorgt name-
lijk de KNVB voor vlaggers. Hij doet graag 
een stapje terug. Henny: “Het vlaggen was 
niet het eerste dat ik deed voor de club.” 
Dat klopt, want net zoals zijn vader Joop is 
ook Henny Heetkamp niet te beroerd z’n 
handen uit de mouwen te steken voor De 
Zweef. Hij is trainer, leider, buschauffeur, 
lid van de evenementencommissie, mede-
werker van de Prestatieloop. Maar maakt 
vooral furore als vlaggenist van het eerste 
elftal. 

Zijn vrouw Maria grapt hoe hij als grens-
rechter is: “Hij was de enige die de spel-
regels niet kende. Vlagde altijd wanneer 
het niet moest”. Daarmee geeft ze Henny’s 
imago als vlaggenist goed weer. Veel di-
rect-betrokkenen noemen hem als man 
die “heel wat punten voor De Zweef heeft 
gepakt.” 

Henny is wat subtieler: “Je moet het ver-
trouwen van een scheidsrechter winnen. 
Ik kon dat goed en dat heeft de vereniging 
geen windeieren gelegd.” Zijn gevlag leidt 
uiteraard vaak tot veel commentaar aan de 
lijn. Nee, niet van Zwevers, maar uiteraard 
van bezoekers van de tegenstander. Zwe-
vers herinneren zich maar al te graag het 
massale “Henny bedankt” als de scheids-
rechter weer een goal afkeurt.

Soms is het vlaggen best wel eng: “Ik weet 
nog dat ik vlagde bij Arnhemse Boys. Het 
was een vervelende club en er gebeurde 
van alles. Frans de Munck (de beroemde 
keeper) was daar de trainer. Ook omdat 
hij zich zo opwond, gingen spelers over de 
schreef. Werd Eric Siero het ziekenhuis in 
getrapt.

Ik hoorde op een gegeven moment achter 
me steeds zeggen “We pakken hem wel na 
afloop” en begon een beetje nerveus te wor-
den. Toen de scheids het einde floot, liep ik 
normaal weg, voelde ineens een zware arm 
om me heen, keek en zag Alwie Middel-
kamp (een boom van een vent). Ga maar 
met mij mee, Henny, zei hij. Ik heb geen 
supporter meer gezien.”

Henny heeft nog wel een mooi verhaal 
als het gaat om vlaggen. Dat speelt zich af 
als De Zweef thuis speelt tegen Achilles. 
“Het ging er goed vanaf. Op een gegeven 
moment krijg ik het aan de stok met de 
rechtsbuiten van Achilles. Hij gaf mij een 
kopstoot en ik sloeg met  mijn vlag.” Bin-
nen de kortste keren staat alles op zijn kop. 
Iedereen begint zich ermee te bemoeien. 

Zo ook Rini Siero. Hij komt aanrennen, 
wil over het hek springen, maar blijft met 
z’n vinger ergens aan hangen. Bloeden als 
een rund. Hij loopt naar het opstootje waar 
inmiddels ook de trainer van Achilles bij 
betrokken is geraakt. Die draagt een mooie, 
witte trainersjas. Rini ziet zijn kans schoon, 
klopt met zijn bebloede hand de man vrien-
delijk op de schouder met de boodschap: 
“Kom maar mee”. 

Als De Zweef de hoofdklasse bereikt, is het 
voor Henny Heetkamp dus stoppen met 
vlaggen. Om toch bij het eerste betrokken te 
zijn, stuurt hij tijdens de uitwedstrijden de 
OAD-bus naar de tegenstander. 

De kampioensreceptie
Op zaterdag 18 mei is de receptie ter gele-
genheid van het kampioenschap en pro-
motie naar de hoofdklasse. Opnieuw puilt 
het clubhuis uit. Aanwezig zijn onder meer 

Het trotse bestuur van 
de hoofdklasser. Vlnr: 
Ton Bootsbeld, Johan 
Zwakenberg, Gerard 
Woesthuis, Marianne 
Woesthuis, Jan Rik-
manspoel, Jos van Rhee, 
Bert Heuver, Gerrit 
Verschoor, Gerard Hil-
berink. 

Henny Heetkamp(1984).

Links: klaar om de feli-
citaties in ontvangst te 
nemen.
De spelers zijn er ook 
klaar voor.

Links: Pastor Weldam 
is een van de eerste die 
handen komt schudden.
Rechts: twee broers 
Middelkamp met echt-
genotes. 
Linksonder: de burge-
meester te midden van 
het bestuur. 
Onder: de oudste 
Zwevers en oprichters: 
Johan Kaizer, Dirk Ver-
schoor, Bats ten Hove en 
Herman Krukkert. 
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wethouder Middelkamp, de BLOS, Sport-
federatie, vertegenwoordigers van KNVB - 
TVB, de NKS, HVC, Scheidsrechtersvereni-
ging SNO, de zusterverenigingen, ereleden 
en Vriendenkring. “Terecht dat je om een 
betere accommodatie vraagt”, klinkt het 
hier en daar richting Jos van Rhee. Een rij 
van sprekers brengt hulde en geschenken. 
“Ik geloof dat we op dit moment zes bal-
len hebben voor de eerste wedstrijd in de 
hoofdklasse” grapt ceremoniemeester Jan 
Winkels op een gegeven moment. 

In de GOAL staat: “Jan Winkels memo-
reerde het: in vijf jaar van de 4e naar de 
hoofdklasse. Jan was van mening, dat de 
spelersgroep in hoofdzaak verantwoorde-
lijk was voor dit kampioenschap. En ook 
Johan Haas als begeleider en Henny Heet-
kamp als grensrechter, die na dit seizoen 
noodgedwongen bij het eerste elftal de vlag 
“in de grond moet steken”. Vooral de jeugd-
trainers hebben volgens Jan een enorme 
invloed in het spelpeil gehad, de laatste vijf 
jaren. “En trainer Morsink, die een enorme 
voetbalkennis bezit, heeft deze kennis over 
kunnen brengen naar het elftal toe.” 

Voorzitter Jos van Rhee biedt de spelers 
namens de vereniging een paar nieuwe 
voetbalschoenen aan en een envelop met 
inhoud als bijdrage voor het elftaluitje. Ver-
der moet hij de aanwezigen overtuigen dat 
Hans Galgenbeld niet terugkomt omdat hij 
bij De Zweef geld gaat verdienen. “Hij komt 
terug op het oude nest en dat is het.” 

Verder veel woorden van eer en hulde. 
Sprekers wijzen op het feit dat wat is be-
reikt, een collectieve prestatie is. Begonnen 
bij trainer Buursink, daarna Schouwink en 
toen Morsink, maar vooral ook door jeugd-
trainer Kas Woudsma, een goed bestuurs-
beleid en heel, heel veel trouwe supporters. 

Een bijzonder geschenk komt van de Vrien-
denkring. Na een smeuïge toespraak van 
voorzitter Jan Broens, rijdt de Vrienden-
kring een kruiwagen met klapzand binnen. 
Daarbij hoort de boodschap dat de ver-
eniging een tribune krijgt en vrijwilligers 

kunnen organiseren. André staat klaar voor 
hand- en spandiensten. In 2010 komt hij 
naar het jubileumfeest met een groot in-
gelijst zelfgemaakt Zweefkostuum en tekst 
“Zweef 1 Kampioen 1985”. 

Zij tasten ter 
gelegenheid 
van het be-
reiken van de 
hoofdklasse 
zelfs in de 
buidel en ko-
pen voor elke 
speler een 
kettinkje met 
daaraan het 
Zweeflogo. Bij 

een interview jaren later in GOAL!MAGA-
ZINE vertelt Hans Souverijn dat hij dat ket-
tinkje nog steeds draagt. “Ik heb hem nooit 
meer afgedaan en draag De Zweef op deze 
manier altijd bij me”, zegt hij. 

Overigens koopt het stel niet alleen in 1985 
een kettinkje. Als De Zweef na alle degrada-
ties de weg omhoog heeft teruggevonden en 
in 2001 in Hattem het kampioenschap be-
haalt, krijgt opnieuw elke speler een kettin-
kje. Lucien Galgenbeld (geen speler van dat 
team) ziet het en wil er ook een. “Het was 
toen een cadeau van mijn ouders voor m’n 
verjaardag. Mijn oom (Gerrit Otte) had de 
kettinkjes voor het eerst gemaakt en was in 
het bezit van de mal voor de hangertjes. Ik 
wilde destijds al langer een kettinkje maar 

die gaan bouwen. Het tribuneplan van de 
Vriendenkring betreft –zo blijkt- vijf rijen 
tegels op een bult over een lengte van 70 
meter. Later kan misschien overkapt wor-
den en kunnen er zitplaatsen komen. Een 
ander ludiek moment is er als de spelers 
van F4 en F5 de zaal in komen en de dames 
van de spelers in de bloemen zetten.

“Wie hoog klimt, kan ook diep val-
len…”
Het meest eerlijke statement komt van 
aanvoerder Johan Middelkamp: “Wie hoog 
klimt, kan ook diep vallen. We gaan in ie-
der geval geen gekke dingen doen, maar 
blijven gewoon voetballen en op die ma-
nier de gemeente Hellendoorn promoten. 
We zijn amateurs en daar zijn we trots op”, 
zegt hij. De aanvoerder bedankt iedereen 
voor de belangstelling. Hij is trots op het 
bestuur en biedt als blijk van waardering 
een klok aan. 

Waar gehakt wordt…
... vallen spaanders. Zo gaat het altijd. Niets 
is perfect. Er is kritiek dat de jubileumcom-
missie niet is uitgenodigd voor de kampi-
oensreceptie. Er wordt zelfs een stukje over 
in de GOAL geschreven.

Een ketting voor elke speler
André Spenkelink en zijn (toenmalige) 
vrouw Fenny zijn grote Zweeffans. Fenny is 
bv. jarenlang de vrouw die zorgt dat er geld 
op de plank komt om de playbackshows te 

wist nooit iets om eraan te hangen, het 
logo van de Zweef vond ik wel leuk.”

SPECIALE UITGAVE GOAL OVER 
HET KAMPIOENSCHAP

In een speciale uitgave van clubblad GOAL 
komen onder meer alle directbetrokkenen 
aan het woord over het kampioenschap.
 
Voorzitter Jos van Rhee:
“De Zweef is kampioen. Ontzettend vaak 
hebben we dit de afgelopen weken met 
elkaar gezongen. Uit vele luidsprekers en 
vaak schorre kelen klonk deze eerste regel 
van ons nieuwe clublied. Een hit van jewel-
ste van ons achtste elftal op een juist mo-
ment uitgebracht. Voor het eerst in haar 
65-jarig bestaan heeft onze vereniging het 
hoogste bereikt wat in de amateursport 
mogelijk is: promotie naar de HOOFD-
KLASSE.

Vele malen is mij de afgelopen weken 
gevraagd hoe het mogelijk was dat we 
dit binnen vijf jaar hebben gerealiseerd. 
Achteraf is natuurlijk het antwoord sim-
pel. Velen hebben de afgelopen jaren hun 
aandeel hierin gehad. In de eerste plaats 
natuurlijk de voltallige selectie, met daarin 
vooral niet te vergeten de rol van ons twee-
de elftal. Een homogene groep fanatieke 
sporters die in een optimale sfeer presta-
ties van formaat leverden onder de bezie-
lende leiding en begeleiding van Johan 
Haas, Jan Winkels, Gerrit Berends, Henny 

IJzer smeden als het heet is…
In de euforie van het kampioenschap vraagt voor-
zitter Jos van Rhee de gemeente om medewerking 
bij verbetering en vergroting van de clubaccom-
modatie. In de ledenvergadering van 20 mei 1985 
worden direct spijkers met koppen geslagen. De 
vergadering gaat ermee akkoord dat geld wordt 
geworven door obligaties te verkopen, die met el-
kaar 50.000 gulden moeten opbrengen. Zo hoopt 
het bestuur de gemeente onder druk te zetten. Een 
bouwcommissie is al enthousiast aan de slag ge-
gaan. Het ontwerp voor uitbreiding en verbetering 
kan De Zweef echter niet betalen. Het moet een 
stuk soberder. 

Voorzitter Jos van Rhee probeert het woord te voeren. “Hello, 
here is your captain speaking…”

Jos van Rhee.
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Heetkamp, Baaltje Woertman en “last but 
not least “ Herman Morsink.”

Trainer Herman Morsink:
“Laat ik maar een voorbeeld nemen aan 
het 1e elftal van De Zweef, dat heeft dit 
seizoen bewezen, dat je met doorzetten 
90 minuten lang, heel wat kunt bereiken. 
Daar lag de basis van dit kampioenschap. 
Je moet 90 minuten kunnen doorgaan. 
Dat hebben ze bewezen o.a. door bij Doe-
tinchem uit te winnen vijf minuten voor 
het einde 0-1 gescoord door Herman He-
geman. En wat dacht je van het doelpunt 
gescoord door Anton Wennemers in bles-
suretijd uit tegen Ede 0-1. Ook het doelpunt 
thuis tegen Quick’20 vijf minuten voor het 
einde gescoord door Gerard van Schooten 
was daar een voorbeeld van.

Andersom hebben we het ook meegemaakt. 
Uit tegen VIJDO gaf scheidsrechter Jansen 
uit Terwolde, ons wel bekend na het kam-
pioensfeest, in de laatste minuut VIJDO 
een strafschop die ook prompt benut werd 
3-3. Aan de goede kant stonden wij weer 
thuis tegen Doetinchem: vijf minuten voor 
het einde gaf scheidsrechter Bachir uit De-
venter ons een strafschop, benut door Ed-
win Veldhuis 1-0. Uit tegen QUICK’N hield 
Anis Joël ons in de race door vlak voor het 
einde een doelpunt te maken, uitslag 1-1.” 

Leider Johan Haas
Hoewel misschien wat op de achtergrond, is 
Johan Haas jarenlang de drijvende kracht 
achter de successen van het eerste. Trai-
ners komen, trainers gaan, maar een leider 
blijft. Als steun en toeverlaat van spelers, 
maar ook van de trainer. Hij schrijft in de 
GAOL: “Het seizoen 1984 - 1985 is voor De 
Zweef een groot succes geworden. Zaten 
we vijf jaar geleden nog in de vierde klasse 
KNVB; nu kunnen we zeggen dat we vol-
gend jaar als eerste Nijverdalse vereniging 
in de hoofdklasse mogen uitkomen. Het is 
geweldig, want ik heb ze alle vier mogen 
meemaken.

Graag wil ik alle jongens bedanken voor 
hun grote strijdlust. Fantastisch. Met name 

Anton Wennemers als aanvoerder, later 
goed opgevolgd door Johan Middelkamp. 
Ook Gerrit Berends voor zijn bekwame, 
medische verzorging en de Bale (Gerhard 
Woertman) en als laatste Henny (Heet-
kamp) bedankt, want dit was het laatste 
seizoen als grensrechter.

Trainer Morsink heeft een belangrijk aan-
deel aan dit succes. Maar ook het bestuur, 
De Vriendenkring, het achtste elftal en de 
supporters zijn niet meer weg te denken. 
Het tweede elftal wil ik bedanken voor 
het goede samenspel tijdens de afgelopen 
competitie, vooral Jan Winkels en de goede 
medewerking van Tonnie Willems van A1 
en trainer Kas Woudsma.”

Anton Wennemers aanvoerder 1984 
en Johan Middelkamp aanvoerder 
1985
“Wij kregen als aanvoerders het verzoek 
een stukje te schrijven voor ons clubblad. 
Onverwachts was het succes, voor ieder-
een, dus ook voor ons. Daarom denken wij 
dat dit wel het mooiste kampioenschap 
is geweest, dat we tot nu toe ooit mee ge-
maakt hebben. Opvallend is ook, dat dit 
hetzelfde team is dat het vorig seizoen 
behoorlijk moeilijk heeft gehad in de 1e 
klasse. 

De voorbereiding van dit seizoen was niet 
geweldig (wat betreft de resultaten) dit 
kwam mede door de overgang van het sys-
teem dat we gingen voetballen. In de loop 
van het seizoen groeide het vertrouwen 
zelfs zo sterk, dat na de winterstop slechts 
1 punt werd afgestaan tot het kampioen-
schap.

Langs deze weg willen wij (lees spelers-
groep) iedereen bedanken die heeft mee-

Herman Morsink.

Johan Haas.

De dames van het eerste elftal over bijgeloof en andere verschijnselen
“Hier zitten we dan weer, een uur voor de wedstrijd tegen Quick’20. Alle dames zijn 
aanwezig, net als tijdens de andere wedstrijden van dit seizoen. We zijn allemaal be-
hoorlijk rustig, wel even anders als voor de wedstrijd tegen Longa’30. De spanning 
was toen zo hoog gestegen dat we elkaar bijna in de haren vlogen. U merkt wel we le-
ven allemaal mee met het wel en wee van de heren. Dit niet alleen tijdens de wedstrijd, 
maar al ver van te voren. Het begint al op zaterdagavond, uitgaan en/of doorzakken is 
er niet bij. Wat u waarschijnlijk ook niet weet is dat :
Henny Heetkamp elke zondag per sé dezelfde kleren aan wil hebben, hoe smerig deze 
ook zijn en hoe goed Maria ze ook verstopt.
Hans Souverijn zich op zondag nooit scheert, waar Henriëtte letterlijk en figuurlijk 
de kriebels van krijgt. 
Gerhard Woertman en Jan Cents altijd op de 2e bank achter de chauffeur zitten 
en hopeloos problemen maken als iemand anders op hun plaats is gaan zitten, zelfs als 
hun eigen dames meegaan.
Gerrit Berends op zondagmorgen altijd op zoek is naar pillen, poeders, - zalfjes, 
pleisters enz. en dat al voor negen uur ‘s morgens, zodat de boel in huize Berends al 
vroeg op de kop staat.
Herman Hegeman tijdens de wedstrijden altijd dezelfde effen onderbroek wil dra-
gen. Na jaren krijgt Betsy nog geen kans om er een poetsdoek van te maken.
Johan Haas op zondag geen hap door z’n keel kan krijgen wat Henriëtte een vrije dag 
oplevert.
René Jannink het huis te klein vindt en als een gek heen en weer draaft, waar Moni-
que zenuwachtig van wordt.
Johan Middelkamp daarin tegen het huis te groot vindt, hij heeft genoeg aan het 
toilet, waardoor Ida soms met hoge nood rondloopt.
Benno Jannink dit probleem ook kent, maar Maja gelukkig boven nog een WC heeft.
Eric Siero zaterdags na 24.00 niet meer vrijt met Monique (ondanks al haar verlei-
dingskunsten) dit om geconcentreerd te blijven.
Edwin Veldhuis op zaterdagavond niet uitgaat, maar al om half 10 in bed ligt. Zijn 
moeder heeft er dan geen kind aan.
Tonnie Wijnen wel gaat stappen en dan flink de beest uithangt (samen met Ingrid ? 
Silvia ? Jolande ? Margareth ? Carolien ? enz.) zodat hij op zondag uitgeraasd is.
René Scholten altijd precies dezelfde route fietst en elke zondag hetzelfde paaltje op-
zoekt om z’n fiets tegenaan te zetten, wat hem hoogoplopende ruzies oplevert met Joke, 
omdat zij die fiets moet verzetten die tegen het desbetreffende paaltje staat.
Hannes Joël of hij nu wel of niet geen blessure heeft zich altijd laat masseren door 
Gerrit. Hij voor de wedstrijd altijd zeer stipt op tijd is, maar Sophie dit niet kan zeggen 
na afloop.
Herman Morsink bij aankomst bij  de tegenpartij iedereen de bus uit jaagt, om zo 
snel mogelijk aan het werk te kunnen en vanaf dat moment, zijn vrouw niet meer ziet 
staan.
Anton Wennemers niet opendoet en Wilma tegen de muur laat kletsen, maar in de 
kleedkamer het hoogste woord heeft.

Dat wij niet op de hoogte zijn van het bijgeloof van de reserve spelers maar dat deze 
ongetwijfeld ook fratsen hebben. Trouwens we vinden dat de heren deze fratsen maar 
vol moeten houden en dan maar hopen dat het tijdens het volgende seizoen net zo goed 
zal gaan.Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om iedereen, van schoon-
maakploeg tot bestuur, hartelijk te bedanken voor hun inzet waardoor iedereen op een 
geweldige manier kon genieten van dit kampioenschap.”
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gewerkt in welke vorm dan ook aan dit 
kampioenschap.

Tevens willen wij nog even terugkijken 
naar zondag 21 april 1985, waarop de 
wedstrijd Longa – De Zweef werd gespeeld 
en het kampioenschap werd gehaald naar  
de hoofdklasse. De taferelen die daarop 
volgden:
• Intocht (rijen dikke mensen).
• Feestavond (geweldig).
• Ontvangst Gemeentehuis (met de echte 

supporters).

Het blijven onvergetelijke momenten. Wat 
betreft komend seizoen hopen we, dat De 
Zweef er net zo nuchter tegenaan gaat als 
altijd, zonder spatjes. KWW  (kiek’n wat 
wo t).”

Jan Broens van De Vriendenkring 
over het kampioenschap
“Wie dit zes jaar geleden had voorspeld zou 
vermoedelijk door menigeen vreemd zijn 
aangekeken. Misschien zou aan zijn naaste 
familie zijn aangeraden hem een beetje in 
de gaten te houden. 
Toch zou zo’n man of vrouw in De Zweeffa-
milie nu als groot (voetbal)profeet worden 
geëerd want het bijna onmogelijke is waar 
geworden.

In het seizoen 1985 - 1986 zal  De Zweef 
voetballen in de hoogste klasse van de 
amateurs. Ik denk dat ik namens alle sup-
porters, die zich bij zo’n club in een luilek-
kervoetballand moeten wanen, de spelers, 
trainer, leider en andere begeleiders en 
grensrechter van harte geluk moet wensen. 

Dit geldt natuurlijk ook voor het bestuur 
met als chef d’équipe Jos van Rhee die, 
door een goed beleid voort te zetten, voor 
een belangrijk stuk hebben bijgedragen in 
dit succes.

Hopelijk zal deze geweldige opmars naar 
de top van dit eerste elftal de jeugd zodanig 
inspireren dat we ook de komende jaren in 
de hoofdklasse nog veel plezier aan onze 
club mogen beleven.”

Erevoorzitter Jan ten Hove namens 
het achtste elftal
“De Zweef is kampioen. Hoe vaak zou-
den we samen dit lied in het feestgedruis 
gezongen hebben ... Inderdaad niet te 
schatten. Een paar dagen later wanneer 
de grootste drukte achter de rug is, vraag 
ik me af hoe bestaat ‘t, hoe kan dit alles als 
pure amateurs?

Telkens kom ik dan weer tot de slotsom, de 
saamhorigheid, de eenheid of hoe men ‘t 
ook noemen wil, dat zijn de pijlers waarop 
o.a. dit succes tot stand is gekomen. We 
merken het allemaal wekelijks, de v.v. De 
Zweef zit organisatorisch goed in elkaar. 
Van jongs af aan worden de kinderen be-
geleid door een actief en kundig jeugdbe-
stuur met hun assistenten.

Hierom wil ik ook alle mensen danken wel-
ke hieraan (kampioenschap) hebben mee 
gewerkt. “De Zweef 65 + maar al wat ik 
merk in het veld zijn we jong en sterk”; ook 
dat hebben we gezongen. Toen het kampi-
oenschap in zicht kwam hebben wij van ‘t 
achtste elftal ons afgevraagd moeten we 
nog iets doen ... Zo ja wat?

Er volgden een paar spoedvergaderingen, 
een beetje gezeur en veel plezier. Hierna 
werd een besluit genomen; weer diverse 
bijeenkomsten en het resultaat is er: een 
nieuw clublied en uiteraard het kampi-
oenslied. Dit alles is op de plaat vastgelegd. 
Voor zeven gulden en vijftig centen bent U 
eigenaar van deze singel. Wij van ‘t achtste 
hebben dit graag gedaan en ik hoop dan 
ook dat we iets aan de feestvreugde hebben 
kunnen bijdragen. Nogmaals alle Zwevers 
van harte proficiat.”

 

Jan Broens.

Jan ten Hove.

Verloop van de competitie 
Deel 3: De Zweef in de hoofdklasse (1985 – 1991)

Prestaties De Zweef 1980 -1989

1980-1981 t/m 1981-1982 3e klasse KNVB
1982-1983    2e klasse KNVB
1983-1984 t/m 1984-1985 1e klasse KNVB
1985-1986 t/m 1990-1991 hoofdklasse KNVB

Spelen in de hoofdklasse schept verplichtingen. Er komen veel toeschouwers. 
Niet alleen uit Nijverdal, maar van heinde en verre. De club moet uitbreiden. 
In het seizoen 1985-1986 bouwen vrijwilligers een pracht van een staantribu-
ne. Betonplaten van zo’n 125 kg vormen de basis. Niet lang daarna maakt de 
staantribune plaats voor een “echte”, mede dankzij sponsoring van buurman 
Ten Cate. Maar ook het clubhuis ondergaat een gedaanteverwisseling. Er 
wordt verbouwd en opgeknapt.

“De Zweef op karakter naar de hoofdklasse” kopt de krant in 1985. Met na-
genoeg hetzelfde team houdt De Zweef het zes jaar vol. Voetballend gaat het 
op en af. De Zweef weigert te betalen en kan op onderdelen de concurrentie 
(dus) niet aan. Inzet voor meer dan 100% blijft geboden voor handhaving in 
de hoogste amateurklasse. Langer, veel langer dan menig supporter voor mo-
gelijk houdt, blijft het team zich handhaven. 

De ploeg wint vooral op karakter. Is dat even weg, dan wordt verloren. Zo 
balanceert De Zweef een aantal keer op het randje van degradatie. Dergelijke 
situaties doen pijn in blauwwitte harten. Zoveel pijn dat soms oneerlijke situ-
aties ontstaan. Bijvoorbeeld als het bestuur een sponsor moet schorsen na een 
vermeende poging tot omkoping van de tegenstander.

De Zweef 1 in de hoofd-
klasse.
Boven vlnr: Herman 
Morsink, Johan Haas, 
Hans Galgenbeld, Her-
man Hegeman, Tonnie 
Wijnen, Benno Jannink, 
Gerald Gescher, Jos 
ter Hedde, Gerard van 
Schooten, Johan Mid-
delkamp, Anton Wenne-
mers, Gerrit Berends.
Onder vlnr: Anis Joel, 
René Scholten, Dinant 
Horstink, Hans Sou-
verijn, André Wevers, 
Edwin Veldhuis, Robert 
Heuver, René Jannink, 
Eric Siero.
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Publiciteit
Het verblijf in de hoofdklasse is voor de 
club een reden temeer om intensief de pu-
bliciteit te zoeken. Jos van Rhee is belast 
met deze taskforce en slaagt erin De Zweef 
meer dan behoorlijk voor het voetlicht te 
krijgen. Uiteraard met de wedstrijden. 
Daarvoor is wekelijks een halve pagina ge-
reserveerd, waarbij een voorbeschouwing 
staat met daar omheen een serie adverten-
ties. Verder besteedt met name het Twents 
Volksblad aandacht aan allerlei nevenactivi-
teiten, zoals de playbackshows.

Seizoen 1986-1987: Omkoping, ge-
weld en een beslissingswedstrijd
Aan het einde van het seizoen schrijft voor-
zitter Rikmanspoel: “1986-1987 was een 
enerverend seizoen, waar tegenslagen 
en vreugde elkaar in ras tempo afwissel-
den. Het eerste elftal heeft ons zeer lang 
in spanning laten zitten over het lijfsbe-
houd in de hoofdklasse B, Gesteund door 
een groot en getrouw supporterslegioen 
wisten onze jongens het beslissingsduel 
tegen RKHVV in hun voordeel af te sluiten. 
Abrupt dreigde een week eerder al onze 
hoop in deze in het water te vallen door de 
vermeende omkoopaffaire rond de laatste 
competitiewedstrijd tegen GRC.” Hieronder 
het hele verhaal van A tot Z.

“Helaas liepen we deze competitie ook 
tegen andere zaken aan die niets met het 
“spelletje” voetbal te maken hadden. Men-

sen die hun teleurstelling 
over verloren punten cq. 
wedstrijden meenden te moe-
ten bekoelen op het arbitrale 
trio. Fysiek en lichamelijk 
geweld werd hierbij niet ge-
schuwd. Jammerlijk moesten 
we constateren dat ook eigen 
leden zich hieraan schuldig 
maakten. Strengere straffen 
leken de enige oplossing. Niet 
alleen senioren, zowel veld 
als zaal, maar eveneens onze 
jeugdafdeling gaven een te 
hoog aantal strafgevallen te 
zien.”

Motel in Haren. Het aanbod van de heer 
Woertman - f 1250- sloeg hij van de hand. 
Maar daarmee stond het omkoopbewijs 
voor de GRC-praeses vast. Gisteravond 
belde Woertman weer op: hij wilde het bod 
verhogen...

Met het openbaar maken van deze affaire 
hoopt Hekman de kwalijke praktijken in 
het amateurvoetbal aan de kaak te stellen. 
Volgens hem worden er in deze transfer-
periode ook amateurspelers, met geld van 
de ene naar de andere club gelokt. ”Het is 
ergerlijk dat de KNVB alles maar op zijn 
beloop laat”, aldus de voorzitter.”

De krant weet verder: ”Het begon alle-
maal maandagmiddag met een telefoontje 
naar secretaris Dick Monningh. Die vroeg 
Woertman argeloos waarom hij toenade-
ring zocht. Het hoge woord kwam er nog 
niet uit en Monningh sprak met hem af dat 
hij de boodschap in het bestuur op tafel zou 
leggen. 

‘s Avonds kwam het GRC-bestuur bijeen 
en besloot unaniem om zich niet te laten 
omkopen en om het spelletje zogenaamd 
mee te spelen. Hekman nam direct contact 
op met de man uit Nijverdal en maakte een 
afspraak voor de woensdagmiddag in het 
Postiljon Motel in Haren. Samen met een 
medebestuurslid, dat werd voorgesteld als 
“de technisch manager” van GRC, troffen 
de Groningers de heer Woertman.

Na veel aarzelingen schreef hij achterop 
zijn visitekaartje een geldbedrag. Dat 
stelde ook niet zoveel voor en vervolgens 
maakte ik hem duidelijk dat we daar niet 
op in zouden gaan. Gisteravond kwam 
weer een telefoontje van hem: hij wilde zijn 
bod verhogen.” Kijk, die man vertelde er 
ook bij dat het bestuur van De Zweef hier 
volledig buiten staat. Dat hij geheel op ei-
gen initiatief ons had benaderd. Nou, dat 
wil ik dan nog wel geloven. Ik ga zondag 
ook met een frank en vrij gevoel naar Nij-
verdal toe. Ik wil heus De Zweef niet in dis-
krediet brengen. Wel de maffe supporters 
die zulke zaken uitproberen.”

OMKOPING GRC

Zondag 17 mei 1987. Een dag die sommige 
Zwevers zich nog lang zullen heugen. Die 
dag spelen de blauwwitten tegen GRC uit 
Groningen. Het is een hele belangrijke wed-
strijd. De Zweef staat met 17 punten uit 25 
wedstrijden een na laatste in de hoofdklas-
se. Vlak daarboven RKHVV uit Huissen met 
ook 17 punten, maar een beter doelgemid-
delde. Onder De Zweef staat WKE kansloos 
als laatste met maar 7 punten. Daar hoeven 
ze dus niet bang voor te zijn.

Om niet te degraderen moet de ploeg win-
nen van GRC. Dat is duidelijk en heel Nij-
verdal weet dat De Zweef alles gaat doen 
om dat te bereiken. Eerst winnen van GRC 
en dan (voor het geval RKHVV ook zal win-
nen) een beslissingswedstrijd tegen deze 
club uit Huissen.

De bom barst twee dagen voor de 
wedstrijd
Twee dagen voor de wedstrijd barst de bom. 
Eerst in het hoge noorden en later ook bij 
ons. Op vrijdag 15 mei staat namelijk op 
de voorpagina van het Nieuwsblad van het 
Noorden met volvette letters: Poging tot 
omkoping Groninger voetbalclub. 
In de bovenregel: Sponsor De Zweef biedt 
GRC geld.

De krant vervolgt: “De amateur voetbal-
vereniging GRC Groningen is deze week 
betrokken geraakt bij een poging tot om-
koping. Zondagmiddag spelen de Stadjers 
in Nijverdal tegen De Zweef, dat de pun-
ten bitter nodig heeft om eventueel in de 
hoofdklasse te blijven. De heer Woertman, 
sponsor/supporter van De Zweef, pro-
beerde GRC-voorzitter Piet Hekman geld 
te bieden in ruil voor twee competitiepun-
ten. Na een geheimzinnig telefoontje ging 
Hekman quasi-serieus in op het verzoek tot 
toenadering. Hij ontmoette de man uit Nij-
verdal woensdagmiddag in het Postiljon 

Reactie Petro Woertman
De krant belt ook met Petro Woertman 
om zijn kant van het verhaal te horen: “Of 
ik contact met GRC heb gehad over de 
wedstrijd van komende zondag tegen De 
Zweef?” De heer Woertman 
barst uit in lachen. “Dat zullen 
we zondag gewoon afwachten. 
Na de wedstrijd kunnen we 
praten. Nu kunnen we beter het 
zwijgen er toe doen.

Maar zondag is de heer Woert-
man waarschijnlijk niet eens 
aanwezig bij de wedstrijd. “Ik 
heb een uitnodiging voor een 
beurs in Amerika, waarvoor 
ik zondag om twee uur moet 
vertrekken.” Hij handelt in Nij-
verdal in slagroomautomaten 
en andere horeca-apparatuur 
en is sinds dertig jaar lid van 
De Zweef. Woertman: „Met het 
bestuur heb ik niets te maken. Ik heb geen 
officiële functie.” Tot twee jaar terug was 
hij wel sponsor en nog altijd draagt hij de 
club een warm hart toe.

Woertman’s geheugen laat hem in de steek 
als over een ontmoeting met GRC-bestuur-
ders, woensdag in Haren, wordt gespro-
ken. “Waar ik toen ben geweest? Ik moet 
even mijn agenda er bij pakken. Hier staat 
dat ik een landelijke bakkerij-dag in Het 
Turfschip in Breda heb gehad en ik had een 
afspraak in Wolvega.” -Maar de voorzitter 
van GRC beweert dat hij u in Haren heeft 
ontmoet om ten aanzien van de wedstrijd 
van zondag iets te regelen. Woertman: 
“Dat is puur eenzijdig. Er wordt zoveel ge-
praat en geronseld. Op het veld strijden 22 
spelers die de punten in eigen huis trachten 
te houden. Ik wil eerst het verhaal in uw 
krant lezen en dan pas reageren. Laten we 
dit gesprek maar beëindigen.”

Commotie
Uiteraard leiden de stukken in de krant 
tot commotie. Vooral bij het bestuur van 
De Zweef dat onder leiding van Jan Rik-
manspoel snel bij elkaar komt om te beden-



244 245

ken hoe men met deze zaak zal 
omgaan. Naar de buitenwereld 
toe zal De Zweef duidelijk ma-
ken niets te maken te hebben 
gehad met deze affaire. Sterker 
nog: het bestuur wil er niets van 
weten. Men gaat maatregelen 
nemen tegen Woertman. Te-
gelijk legt Rikmanspoel bij de 
KNVB het verzoek neer de zaak 
te onderzoeken. De bond laat 
overigens weten geen flauw idee 
te hebben hoe men die zaak 
moet aanpakken...

Gerard Hilberink: “Dat was een 
bijzondere situatie. Binnen de 
vereniging en met name het 
bestuur van de Vriendenkring 

bestond het idee dat er vanuit het bestuur 
opdracht was gegeven voor deze actie. We 
konden ze niet aan het verstand peuteren 
dat dat niet zo was. “Dit kan nooit een een-
mansactie zijn” was de gedachte.”

GRC komt naar Nijverdal
En zo wordt het zondag 17 mei. GRC komt 
naar Nijverdal. In de bestuurskamer is een 
gesprek tussen de twee voorzitters die daar-
na aan de pers laten weten dat er onderling 
geen rancunes zijn. Voorzitter Hekman van 
GRC is ervan overtuigd dat De Zweef niets 
wist van de actie van Woertman. Hij schudt 
de hand van Rikmanspoel en gaat de wed-
strijd bekijken.

Want daar gaat het natuurlijk om: behoud 
in de hoofdklasse. Later zegt trainer Her-
man Morsink dat het team behoorlijk last 
heeft gehad van alle commotie. En men ver-
wachtte een extra gemotiveerd GRC om De 
Zweef sportief klop te geven. Niets is min-
der waar. De Zweef speelt goed en het lijkt 
of GRC het er een beetje bij laat zitten. Be-
halve doelman Leiseboer die een strafschop 
stopt. De blauwwitten hebben verder geen 
kind aan de Groningers en winnen met 3-0. 

Gesprek op “geheime” plaats
Voordat het bestuur beslist over Petro 
Woertman, krijgt die de gelegenheid zijn 

WKE-trammelant
Het zijn ook bijzondere tegenstanders waar-
tegen De Zweef uitkomt in de hoofdklasse 
B. Neem WKE, wat staat voor Woonwa-
gen Kamp Emmen. De wedstrijd WKE-De 
Zweef in Emmen heeft voor de mannen van 
Grote Geert12 een staart, want twee zoge-
naamde niet-supporters rijden na afloop 
van de wedstrijd de scheidsrechter klem en 
trappen tegen diens auto. Daaraan vooraf 
gaan de nodige strubbelingen in het veld 
met twee rode kaarten voor WKE als gevolg. 
De Zweef wint deze belangrijke wedstrijd 
om degradatie overigens met 2-3. 

WKE krijgt van de KNVB een boete van 
1000 gulden, twee punten in mindering 
en de twee niet-supporters mogen vijf jaar 
lang niet op het sportpark van de club ver-
schijnen. In een interview vertelt voorzitter 
Grote Geert dat de scheids bij voorbaat al 
tegen hen was. “Hij spuugde onze jongens 
zelfs in het gezicht. Stuurde er twee weg, 
waaronder mijn zoon Hinke en dat zon-
der waarschuwing. Het publiek begon te 
morren, maar wij als bestuur hadden alles 
onder controle. 

Er is ook niets gebeurd. Het klemrijden 
van de scheids was buiten ons complex. 
Daar hebben wij niks mee te maken.” Grap-
pig is wel dat hij precies weet om wie het 
gaat. “We hadden in de winterstop al een 
gesprek gehad met Gradje en zijn vriend, 

zegje te doen. Dat gebeurt niet in Nijverdal. 
Het bestuur kiest voor een “geheime” plaats 
en dat is hotel Paping in Ommen. Rik-
manspoel en oud-voorzitter Jos van Rhee 
rijden daar heen en horen van Woertman 
dat deze “alles fout weergegeven vindt en 
fout geïnterpreteerd”. Hij noemt het besluit 
hem te schorsen “onbehoorlijk bestuur” en 
zal –als het bestuur niet bijdraait- de pers 
en radio informeren.

Dat alles gebeurt in de week na de veelbe-
sproken wedstrijd. In een spoedvergadering 
besluit het bestuur daarna Petro Woertman 
voor één jaar te schorsen en alle zakelij-
ke contacten met hem te verbreken. Een 
maand na het gebeuren is er nog een zitting 
van de tuchtcommissie van de KNVB waar 
wel De Zweef, maar niet Woertman komt 
opdraven. Wel gaat hij tegen zijn schorsing 
in beroep. In de ledenvergadering van 29 
november 1988 deelt de secretaris de uit-
spraak mee van de commissie beroep van 
de KNVB: “de schorsing van P. Woertman 
is gewijzigd in een schorsing tot 1 februari 
1989”.

Het gebeuren met GRC is dan al bijna 
twee jaar daarvoor. De relatie tussen het 
bestuur en Petro is eigenlijk nooit meer 
goed geworden. In 1988 (nadat hij door het 
bestuur is geschorst) ontstaan problemen 
over achterstallige sponsorbijdragen. Een 
hoop gehakketak over verrekende bijdrages 
bij de aanschaf van machines en apparaten. 
Het is zelfs zo erg dat Petro uit een overleg 
loopt met de dreiging dat hij beslag zal laten 
leggen op de recette van de eerstkomende 
thuiswedstrijd van het eerste. Dat gebeurt 
natuurlijk niet.

Terugkijkend en lezend in oude kranten 
ontstaat een beeld van GRC in die jaren 
dat misschien een ander licht werpt op de 
zaak. Voorzitter Hekman krijgt met zijn 
club onder uit de zak waar het gaat om het 
ronselen van spelers voor de Groningse 
club. En ook over zijn aantijgingen aan het 
adres van andere clubs die zouden betalen. 
Kortom, een hoop gesmijt met modder in 
het noorden.

maar ja, als ze dan in de kantine achter 
een paar flesjes bier staan….” 

WKE is voor De Zweef (en andere clubs) 
een vervelende tegenstander; vooral bij 
thuiswedstrijden. Op 18 mei 1986 schrijft 
de krant: “De Zweef- WKE 3-3. Met behulp 
van scheidsrechter Slotboom die alles toe-
liet, schopte WKE zich naar een gelijkspel. 
Van de goals werden er twee in buitenspel-
positie gescoord en één vanuit een straf-
schop .”

PETRO WOERTMAN: BEVLOGEN 
SUPPORTER, KLEURRIJK ZAKEN-
MAN OF BEIDE?

Als bestuurslid, sponsor en supporter heeft 
Petro Woertman behoorlijk aan de weg ge-
timmerd. Binnen De Zweef, maar ook ver 
daarbuiten. Bevlogen als persoon, maar 
ook op zoek naar erkenning. Een kleurrijk 
figuur, waarover heel veel Zwevers leuke en 
minder leuke verhalen kunnen vertellen. 
Hieronder een bloemlezing, waarbij ook Pe-
tro (overleden in 2016) zelf aan het woord 
komt.

Wat zegt Petro Woertman
In 2014 spreken we Petro Woertman. On-
der meer in de hoop dat hij over GRC een 
boekje open doet. Petrus Canisius Woert-
man (geboren 27-4-1948) is eind september 
2014 eigenlijk al met pensioen, maar kan 
het werken niet laten. Vandaar dat hij als 
eigenaar van Paviljoen De Vlegge in Sibculo 
nog volop in de running is. Petro of ook wel 
“Pietje” doorloopt als voetballer vanaf de 
jeugd de verschillende leeftijdsgroepen bij 
De Zweef. Het hoogst geklasseerde team 
waarin hij speelt, is het vierde. 

Hij eindigt zijn loopbaan in het roemruch-
te achtste, dat door vertrek van een aantal 
prominenten al minder roemrucht is ge-
worden. Daar speelt hij met mensen als 
Tonnie Kok, Henny Kok, Bernard Oldenhof 
en leider Henk Schrooten. In die tijd is hij 
ook scheidsrechter: “Ik had altijd wel kip-
penpoten in de tas of ballen gehakt. O ja, 
ook wel voor de tegenstander.” 

Petro Woertman (2014).

12 Grote Geert is de bijnaam 
van Hendrik Wolters uit 
Emmen. Hij is de oprichter 
en erelid van de voetbalclub 
WKE (Woonwagenkamp 
Emmen); waar De Zweef in 
de hoofdklasse regelmatig 
tegen speelt. Het sportpark 
van WKE is in 2007 naar 
hem vernoemd. Wolters 
speelt zelf ook bij de huidige 
Topklasser. Jarenlang is 
hij voorzitter van de club. 
“Grote Geert liep altijd met 
pakken geld in zijn zak en 
was best bereid hier en daar 
een punt te kopen”, zegt 
Petro Woertman.  
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Ergens anders voetballen dan bij De Zweef 
is geen issue in de katholieke familie Woert-
man. “Mijn vader was een van de oprich-
ters”, zegt hij, “Ik heb nog notulen waarin 
dat staat.” Hij belooft ze op te zoeken, want 
die stukken kunnen een heel nieuw licht 
laten schijnen op de eerste jaren van onze 
club. Petro noemt als oprichters ook Dieks 
Scholten (“een oom van mij”) en Dieks 
Krukkert. Hij belooft de notulen te zullen 
opsturen, maar daar komt het niet van. Pe-
tro overlijdt op 17 december 2016 in Wes-
terhaar.

De GRC-affaire is de zwartste bladzijde 
in de relatie tussen Petro Woertman en 
De Zweef, zegt hij. Had hij van deze gele-
genheid in 2014 gebruik willen maken om 
schoon schip te maken; hij heeft het laten 
liggen. Misschien is de werkelijkheid wel 
anders dan we die kennen? “Ik kende Piet 
Hekman (de voorzitter van GRC) via Grote 
Geert van WKE.” Om de zaak maar direct 
heel duidelijk te stellen: “Het was Hek-
man13 die mij via een klant belde en niet 
omgekeerd.

Ik ben op zijn telefoontje ingegaan en heb 
een gesprek gehad in het Postiljonmotel in 
Haren. Voor 5000 gulden wilde hij wel een 
punt in Nijverdal laten. Geld heb ik hem 
niet geboden, maar ik heb hem wel gezegd 
dat ik tussen Groningen en Nijverdal veel 
klanten had waar hij met zijn team langs 
kon gaan als ze wat wilden eten en/of drin-
ken. Niks meer en niks minder. Ik deed dat 
als sponsor en niet als lid.

Op de dag dat het hele verhaal in de krant 
stond, was de opening van de nieuwe 
school aan de Willem de Clercqstraat, 
waarvan Jan Rikmanspoel de directeur 
was. Ik ging naar de receptie en hij sprak 
mij direct aan met “Petro wat maak je me 
nou?” Vanaf die tijd gaat er bij De Zweef 
een kruis door de naam Petro Woertman. 
“Ik werd geschorst als lid en heb een hele 
tijd niet mogen voetballen.

Dat is erg jammer. Samen met mijn ad-
vocaat Ger Vermeulen hebben we de hele 

daar andere regels gelden. Hoogeveen 
speelt ook in het blauwwit en De Zweef 
heeft geen reserveshirts meegenomen voor 
dit duel. In de eerste klasse speelt het thuis-
team immers in reserveshirts. In Drenthe 
aangekomen blijkt dat er in de hoofdklas-
se andere regels zijn en de bezoekers hun 
kleur moeten aanpassen. Hoogeveen  biedt 
De Zweef hun eigen reserveshirts aan, maar 
de Nijverdallers weigeren: wat zal hoofd-
sponsor Woertman wel niet denken als ze 
met een andere naam op het shirt gaan 
spelen…

Uiteindelijk speelt De Zweef de wedstrijd 
keurig in het eigen blauwwit en hult Hooge-
veen zich in reserveshirts. Oud-penning-
meester Ton Bootsveld vertelt: “Na afloop 
zitten we in de bestuurskamer en komen 
er ineens twee grote schalen vol met hap-
jes binnen. Met de complimenten van de 
hoofdsponsor van De Zweef”, werd erbij 
verteld. Dat was nou Pietje Woertman.” 

Petro Woertman over zijn drijfveren 
Een van de positieve effecten van Petro 
Woertman is dat hij heel veel doet voor de 
selectie. “Trainer Henk Buursink vond het 
prachtig dat ik veel in de selectie investeer-
de. Die wilde ook al meer activiteiten voor 
zijn groep. Met Henk klikte het. Hij werkte 
bij Tubantia en maakte af en toe stiekem 
reclame voor mij.”

Zo regelt, organiseert en betaalt Petro al-
lerlei activiteiten voor de selectie “Bijna 
altijd naar klanten van mij. Waar we heen 
gingen? Ibbenbüren, De Bloemenbeek in 
De Lutte (“Ik gaf toen elke speler 100 gul-
den om te vergokken in Bentheim, waar we 
met z’n allen naar toe zijn gegaan”), Win-
terberg, de Veluwe; het maakte niet uit. 
Het heeft mij heel veel geld gekost, maar 
ik deed het uit clubliefde. Ik ben daar trots 
op!

Ik heb ook nergens spijt van. In die tijd 
ging alles crescendo. Met mijn bedrijf en 
met De Zweef. De ploeg speelde goed, had 
heel veel publiek. En allemaal zagen ze 
Sanomat op de shirts staan. Later was het 

zaak doorgespit. Mijn onschuld stond 
daarna vast. GRC kon niets aantonen. 
Verscheen ook niet op de “hoorzitting” bij 
hotel Paping in Ommen. Ook de KNVB of 
wie dan ook heeft mij iets ten laste kunnen 
leggen.”

Of dat laatste waar is, is te betwijfelen. De 
KNVB legt Petro een schorsing op. Hij gaat 
in beroep. Later mag hij weer lid worden 
en is in 2007 zelfs gehuldigd wegens 50 
jaar lidmaatschap. “Wat ik erg jammer 
vind, is dat ik nooit ben gerehabiliteerd. 
Uiteindelijk heb ik een hele tijd niet kunnen 
voetballen en ben ik in een kwaad daglicht 
gesteld.” 

Terugkijkend op zijn Zweefperiode
Als Petro “Pietje” Woertman  terug kijkt op 
zijn verdere periode bij en met De Zweef is 
zijn conclusie: “We hebben samen een hele 
mooie tijd gehad. Ik heb geen rancunes. 
Het was een hele mooie tijd in mijn leven.” 
Er is maar één nadelig punt, maar dat is 
achteraf: “Het is allemaal ten koste gegaan 
van mijn gezin. Mijn vrouw was veel te 
vaak alleen. Bij mij kwam eerst het bedrijf, 
dan De Zweef en dan mijn gezin.” 

Jos van Rhee over het schandaal
De affaire Petro Woertman ligt oud-voorzit-
ter Jos van Rhee -ook in 2015- nog vers in 
het geheugen: “Natuurlijk deed hij af en toe 
gekke dingen en piste hij buiten het potje 
waar het ging om de GRC-affaire. Maar hij 
heeft vreselijk veel goede dingen voor De 
Zweef gedaan. Erkenning en waardering 
waren zijn grootste drijfveren en daar heb-
ben wij als club de vruchten van geplukt.” 
Opnieuw moet Jos lachen als de herinne-
ring van Petro over GRC aan de orde komt. 
Voor hem is het allemaal verleden tijd. “We 
zijn nog naar een hoorzitting van de KNVB 
geweest in hotel Paping in Ommen. Geen 
Petro Woertman of Piet Hekman van GRC 
te bekennen overigens.”

Zweef weigert reserveshirts tegen 
Hoogeveen: Petro trakteert
De Zweef speelt voor het eerst in de hoofd-
klasse en loopt daar tegen het feit aan dat 

niet zo prettig meer, waarbij afgunst een 
rol speelde, maar dat is  voor mij geen punt 
nu. Sans rancune.”

Petro Woertman en gulle gaven in 
Duitsland: gejatte bierpullen bij de 
grens inleveren
 “We gingen overal naar toe en meestal 
betaalde Petro. Ik herinner mij dat we in 
Ibbenbüren zijn geweest en op de terugweg 
bij de grens werden aangehouden door de 
Duitse politie. De Zweef had zoveel grote 
Duitse bierpullen gejat dat de waard van 
het café de politie had gebeld. Kwamen we 
aan de grens en moesten we alles inleve-
ren.”

Eric Siero over Petro Woertman
Over Petro Woertman vertelt speler Eric 
Siero: “Die vent was hartstikke gek. Stuur-
de het hele team voor een gratis biertje 
naar de Tonne in Hellendoorn. “Ik heb 
daar de hele installatie en al het witgoed 
geleverd,” zei hij. Komen we daar en zijn 
lekker aan het drinken totdat blijkt dat Pe-
tro alleen de koelkast heeft geleverd en er 
geen sprake is van gratis biertjes…”

Of die keer in Winterberg. “Komt-ie aan-
rijden met een aanhanger vol met skies 
en andere wintersport benodigdheden. 
“Gaan jullie maar alvast. Ik kom een van 
de komende dagen. Alles is op mijn reke-
ning.”  “Wij dus mooi aan het bier en toen 
Petro kwam, hadden we een blad vol met 
streepjes. Petro keek ernaar, zei “dat kan 
niet”, scheurde het briefje door en betaalde 
gewoon niet.” 

Jan Broens (Vriendenkring) over Pe-
tro Woertman
“Als wij het idee hadden dat een sponsor 
wel iets zou kunnen betalen, haalden we 
Petro Woertman erbij. Hij bemoeide zich 
overigens overal mee. Hadden we een reis-
je naar Groningen en vroegen of het niks 
voor hem was iets te sponsoren. Wacht 
maar even, zei hij, in de Heerenstraat zit 
een bedrijf waaraan ik geleverd heb. Ga er 
maar heen. De koffie moet je zelf betalen, 
maar het gebak is van mij. 

13 JPvV: Ik heb geprobeerd 
Piet Hekman te achterhalen 
en hem te vragen naar de 
gang van zaken. Dat heb 
ik gedaan via GRC; mijn 
enige ingang naar Hekman. 
Helaas is het niet gelukt.

Petro Woertman (1986).

Petro Woertman (2014) 
met van de selectie ge-
kregen beeldje.
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Komen we in Groningen en dacht ik: 
zal eerst maar eens vragen of ze meneer 
Woertman kennen. Dat was zo, maar er 
was niets bekend over gratis gebak. Ik de 
afspraak gemaakt dat wij als Vrienden-
kring zouden betalen als Woertman dat 
niet zou toen. Terug in Nijverdal direct Pe-
tro gebeld. Hij was het vergeten. Gelukkig 
kwam alles goed en heeft hij betaald.” 

Petro als filmheld
Petro Woertman is een dankbaar onder-
werp voor de Sinterklaascommissie. Inha-
kend op discussies en verhalen over het al 
dan niet betalen van spelers, maakt deze 
commissie een filmpje met Petro, waarin 
deze na afloop van een wedstrijd van het 
eerste met een stapel enveloppen langs 
de kant staat en elke speler er een geeft. 
“Bedankt, Anton. Bedankt Herman. Goed 
gespeeld Hans.” Het mooie is dat Petro het 
leuk vindt zelf in dit filmpje mee te spelen. 

Petro en de Chinees in Oldenzaal
Willie Hegeman: “Wij gingen naar de 
plaatselijke Chinees in Oldenzaal na een 
uitwedstrijd. Petro kende die tent, had ons 
bezoek geregeld en zou zelf wat later ko-
men. We kregen allemaal hetzelfde eten. 
Behalve Anis Joel, die kreeg weer eens iets 
anders want hij kende natuurlijk met zijn 
achtergrond de oosterse keuken, wat men 
daar interessant vond.

Toen het eten vanaf de keuken op de ver-
schillende tafels werd gezet en sommige al 
begonnen te eten, kwam Pedro Woertman 
binnen kwam en voegde zich bij ons. De 
Chinees schrok daarvan om vervolgens al 
het eten bij ons weghaalde en ons verzocht 
om het pand te verlaten. Zal achteraf wel 
een zakelijk geschil zijn geweest, denk ik.” 

Leo Geurtse over Petro
Leo Geurtse (toenmalig bestuurslid): “Pe-
tro Woertman organiseerde te pas en te 
onpas activiteiten voor het eerste elftal. 
Als bestuur wisten we daar nooit van. We 
hebben hem toen gezegd dat hij een acti-
viteit telkens veertien dagen voor die zou 
worden gehouden, bij ons moest melden. 

schap. Wat waren de laatste minuten toch 
enorm spannend en hoe gelukkig waren 
spelers en begeleiding toen het karwei 
geklaard was. Als nieuwe tegenstanders 
komen we in de hoofdklasse te staan tegen-
over SVBO uit Bargeroosterveld (Emmen) 
en DOS’19. Vooral laatstgenoemde ploeg 
is geen onbekende voor ons en we kunnen 
zeker rekenen op spannende wedstrijden 
met veel publiek.”

Met 3000 man op de tribune en langs het 
veld is dit weer een van de wedstrijden waar 
alleen De Zweef patent op heeft. Muziek, 
spandoeken, blauwwit en sfeer. Heel veel 
sfeer. Als De Zweef het lijkt te gaan redden, 
duren de laatste minuten nog heel, heel 
erg lang. Zolang het 1-0 is, heeft RKHVV 
nog kans. Als één man vecht de ploeg om 
elke millimeter veld. Het is het Nijverdalse 
collectief dat opnieuw aan het langste eind 
trekt. Weer een seizoen hoofdklasse gered!

GRC-voorzitter na afloop winstpartij 
De Zweef-RKHVV
Als De Zweef de beslissingswedstrijd van 
RKHVV wint, neemt het Dagblad van het 
Noorden contact op met GRC-voorzitter 
Piet Hekman. Wat hij vindt van het klas-
sebehoud van De Zweef? “Nou, dat vind ik 
erg positief. We hebben een erg goede re-
latie met het bestuur van De Zweef na die 

Op een gegeven moment hoor ik van Johan 
Alferink (leider van het eerste) dat ze na 
afloop van de wedstrijd zouden gaan eten 
in Schalkhaar.

Ik heb Johan gezegd dat dat niet door 
kon gaan en hij zei dat ik dan maar moest 
bellen met dat restaurant. Ik heb eerst ge-
probeerd Petro te bellen maar kreeg hem 
niet te pakken. Daarna heb ik het restau-
rant in Schalkhaar gebeld en de afspraak 
afgezegd. Komt Petro later in het bestuur. 
Woedend. Dreigde een rekening te sturen 
voor alles dat De Zweef volgens hem nog 
door gemiste inkomsten aan hem moest 
betalen…

Overal waar hij nog geld tegoed had, re-
gelde hij activiteiten voor De Zweef. Deelde 
in de bus bv. zakjes uit met 10 munten erin. 
Voor iedereen een zakje. Komen we bij 
restaurant De Pelikaan. We leggen al die 
muntjes op tafel met de boodschap net zo 
veel bier te schenken als er muntjes zijn. 

Die ober snapte er niets van. Muntjes met 
Woertman erop. Wat moest hij daar mee? 
Uiteindelijk kwam het erop neer dat we zelf 
moeten betalen. Uiteraard deden we dat 
niet.”
 
Beslissingswedstrijd De Zweef-RKH-
VV om te onthouden…
De Zweef speelt aan het einde van het sei-
zoen 1986-1987 een beslissingswedstrijd 
tegen RKHVV uit Huissen. Inzet is behoud 
in de hoofdklasse. 

Jan Rikmanspoel meldt hierover: “Nog 
steeds praten Nijverdallers over een lang 
geleden gespeelde beslissingswedstrijd in 
Rijssen tussen Nijverdal en De Zweef. Veel 
publiek, veel spanning. Waarschijnlijk 
hebben onze Zweef-supporters (maar ook 
bestuur en spelers) er nu een beslissings-
wedstrijd bij, die nog lang in de herinne-
ring zal voortleven in onze gedachten, De 
beslissingswedstrijd De Zweef - RKHVV 
gespeeld op het terrein van Rohda - Raalte 
en met een 1-0 overwinning voor De Zweef.
Daarmee het behoud van het hoofdklasser-

affaire en ik ben blij, dat die club het gered 
heeft.” 

Volgens Hekman is het de moeite waard 
pogingen tot omkoping in de publiciteit 
te brengen. “Ik dacht het wel. We hebben 
zaterdagochtend een brief van de KNVB 
ontvangen, want de tuchtcommissie wil 
zich ermee bemoeien. We vergaderen hier 
vanavond over. Persoonlijk mag er van mij 
zand over, de bewuste persoon heeft zijn 
straf gekregen. Volgende keer doe ik het 
weer zo, al denk ik niet dat ze me weer zul-
len benaderen.”

Naatjebokaal
In de tijd dat De Zweef hoofdklasse voet-
balt, organiseert de vereniging jaarlijks het 
toernooi om de Naatje-bokaal. 

Leo Geurtse, een van de mensen verant-
woordelijk voor de organisatie: “Het was 
een mooi toernooi. 
Eerst was het een toernooi voor lagere elf-
tallen, maar later voor standaard-teams. 
We hadden toen mooie tegenstanders als 
Rohda Raalte, Excelsior, Quick’20, Sport-
club Enschede, Germanicus en andere 
topclubs uit het amateurvoetbal.” Inzet van 
het toernooi zijn geldprijzen. De eerste prijs 
500 gulden, de tweede 250 en de derde 100 
gulden. 

Jeugdige supporters 
zien De Zweef de beslis-
singswedstrijd tegen 
RKHVV winnen.
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Een collage van momen-
ten uit de hoofdklasse. 
Wie de foto’s heeft ge-
maakt, is niet te achter-
halen. Waarschijnlijk zit 
er het nodige materiaal 
bij van Vincent Jannink, 
die veel fotografeerde 
voor de krant. Hier een 
opname uit de wedstrijd 
De Zweef – Achilles met
Benno Jannink, Edwin 
Veldhuis, Herman Hege-
man en Anton Wenne-
mers.

Anton Wennemers haalt 
uit.

De Zweef – HSC. René 
Jannink scoort, Eric 
Siero kijk toe.

Marcel Valk passeert z’n 
man.

Boven links: kopstoot 
van Eric Siero. Links 
Marco Wijnen.
Bovenrechts: Helwich 
Machielsen haalt uit.

Links: Jan Morsink in 
actie.
Rechts: Robert Asbroek 
kopt.
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Afscheid van Hans Galgenbeld en 
Anis Joel
De Zweef laat aan het einde van het seizoen 
1986-1987 een stevige aderlating. Hans 
Galgenbeld verlaat opnieuw het eerste elftal 
omdat hij -eveneens opnieuw- de overstap 
maakt naar het betaalde voetbal; nu naar 
Heracles. Een paar maanden later vertrek 
Anis Joel (december 1988) omdat hij en 
zijn vrouw Sophie hun hart volgen en terug 
gaan naar hun roots: Ambon.

Anis over De Zweef en eieren gooien 
op Ambon
In 2014 heeft de redactie van de GOAL een 
interview per mail met Anis. Daarin gaat hij 
in op z’n carrière bij onze club. Dat begint 

van het kampioenschap van de eerste 
klasse naar de hoofdklasse waarbij ik een 
beslissend doelpunt heb gemaakt. Wat een 
tijd!”

Het afscheid van De Zweef met familie en 
vrienden toentertijd maakt hem nog steeds 
verdrietig. “Marie en Antoon Evers miste ik 
heel erg. Ze stonden bij elke uitwedstrijden 
altijd voor me klaar met broodjes en aller-
lei lekkernijen. Het heeft ook jaren geduurd 
voordat ik me goed kon aanpassen op de 
Molukken. Je dacht eerst van: “eindelijk 
terug op je eigen land”, maar na enige tijd 
merkten we dat we toch anders zijn dan 
de Molukkers hier. We kunnen ons alleen 
maar aanpassen waar het nodig is, en 
het mooiste is dat we ook onze ervaringen 
kunnen delen, en dat wordt zeer gewaar-
deerd.”

Zijn leukste voetbalherinnering aan De 
Zweef is de wedstrijd tegen Germanicus in 
Coevorden in september 1988. “Dat was me 
een wedstrijd. Ik heb toen heerlijk gespeeld. 
Ik maakte een doelpunt via een lobje over 
de keeper heen.” Buiten het voetbal gaat 
zijn herinnering uit naar het langlaufen met 
de spelers. “Wat hadden we dolle pret. Het 

met zijn overgang van DES naar de andere 
kant van het sportpark. “Ik wilde een an-
dere club proberen en ben toen uit mezelf 
naar De Zweef gegaan; ook om te kijken 
hoe voetballen op zondag is. Dat was in 
augustus 1977. Bij De Zweef kwam ik direct 
in het eerste onder leiding van trainer Jan 
Lentink. We speelden toen vierde klasse. 
Mijn  sterke punten als voetballer: ik kon 
goed sprinten, plaatsen en dribbelen. Was 
ook doelgericht.”

Zijn loop- en dribbelacties, gecombineerd 
met zijn lange haar en grote snor maken 
Anis tot een populaire speler van De Zweef. 
Hij kan voetballend makkelijk meekomen. 
“Ja, ik had meer uit mijn voetbalcarrière 
kunnen halen, maar helaas is me dat niet 
gelukt. Teveel uitgaan met vrienden (wat 
ik heel leuk vond) heeft ertoe geleid dat ik 
me niet echt serieus met voetbal heb bezig 
gehouden. Daarnaast was ik een (te) be-
scheiden persoon. Misschien was het an-
ders gegaan als iemand mij had begeleid. 
Dat miste ik toen.

De spelers van De Zweef waren spontane 
mensen en gemoedelijk. Ook bij de sup-
porters voelde ik mij op mijn gemak. Ik 
deed ook mee aan nevenactiviteiten, zoals 
feesten, bindingsavonden. Dat was altijd 
dolle pret. Ik vond de paasactiviteiten al-
tijd gezellig o.a. eieren gooien. Tot nu toe 
doe ik het jaarlijks met Pasen op Ambon. 
En natuurlijk waar bier is, is het altijd 
feest, zoals de jaarlijkse carnavalsfeesten. 
Ik vond de formele bijeenkomsten minder 
leuk. Waarom? Tja, dan moet je stil zitten 
en serieus gaan kijken en dat is niets voor 
mij. Ik hou van ouwehoeren. Alhoewel als 
het moet kan ik serieus zijn.

Met wie ik vaak optrok? Met Tonny Mid-
delkamp in de vierde klasse. Met Edwin 
Veldhuis, Eric Siero en het meest met Hans 
Souverijn in de eerste klasse. Met Hans 
zat ik altijd na de voetbal een biertje te 
drinken.” Terugkijkend op die jaren bij De 
Zweef, zegt hij: “Ik koester dat nog steeds 
als een hele mooie tijd. Waar ik het vaakst 
aan terug denk, is het mogen meemaken 

was vallen en opstaan, maar ook gieren en 
brullen.” Hoogtepunt natuurlijk het kampi-
oenschap in de eerste klasse en de overgang 
naar de hoofdklasse.

Of hij in Ambon weer is gaan voetballen? 
“Jazeker! Toen we hier voor het eerst kwa-
men in december 1988 werd ik meteen 
opgesteld bij de Molukse eerste klasse voet-
bal. Ik heb overal gespeeld: in Surabaya, 
Bandung, Ternate, Pa-
pua. Ze zagen mij toen 
aan voor Ruud Gullit 
vanwege mijn lange 
rasta-haren. 

Ik werd zelfs door de 
voetbalclub uit Sura-
baya benaderd om 
daar te gaan spelen en 
kon worden voorzien 
van een huis, auto en 
huishoudster, maar 
daarvoor was ik niet 
gekomen. 
Ik was immers naar 
de Molukken gegaan 
voor mijn eigen men-
sen.” 

Boven: Anis bij zijn 
afscheid en typerende 
actie. 
Volgende pagina: post 
uit Ambon.

Anis Joël (2014).
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Hans Galgenbeld naar Heracles, stopt 
met voetballen, maar begint weer
In 1987 belt Heracles naar Hans Galgen-
beld. “Dat was vlak voor het begin van de 

competitie. Ze waren 
daar erg laat met het 
formeren van de se-
lectie. Ik was de elfde 
man. Ook een reden 
om “nee” te overwe-
gen. Onze dochter 

Maaike was net geboren. Toen zei mijn 
vrouw Gerda “doe het toch” en heb ik toe-
gestemd.”

De slechte voorbereiding is een voorbode 
van het competitieverloop. “We begonnen 
te laat met de voorbereiding en het is niet 
meer goed gekomen.” In vergelijking met 
De Graafschap valt hem het positieve Al-
melose publiek op. “Veel leuker dan dat 
van De Graafschap.” Na twee seizoenen 
Heracles in de eerste divisie houdt Hans er 
in 1989 mee op. Hangt z’n schoenen aan de 
wilgen en stopt met het spelletje. 

“Ik wilde iets heel anders gaan doen. Even 
helemaal geen voetbal meer. Ook niet kij-
ken. Ik had mijn zinnen gezet op de mara-
thon en ging daarvoor trainen. Na een half 
jaar zat ik op ongeveer 30 kilometer, maar 
ook met blessures. Ik had het helemaal ver-
keerd aangepakt.” Stoppen met trainen is 
het advies. Omdat hij nu niets meer te doen 
heeft, gaat hij maar weer eens bij De Zweef 
naar een wedstrijdje kijken. 

“Dat had ik niet moeten doen”, vertelt hij, 
“Ik was direct verkocht. Voelde dat ik nog 
niet klaar was met voetballen. Dat ik ver-
der moest met mijn carrière.” Opnieuw 
blijdschap bij De Zweef en grote stukken in 
de krant “Galgenbeld terug!”

De GOAL is enthousiast: Hans Gal-
genbeld gaat weer voetballen!!!
Dat enthousiasme blijkt uit deze citaten: 

“Op het moment dat we af-
scheid nemen van Anis Joël 
wordt langzaam maar ze-
ker duidelijk dat Hans weer 

Met fantastische derby’s tegen o.a. Stevo 
en De Tukkers, waarbij er duizenden men-
sen langs de kant stonden, drie rijen dik. 
Ook uitwedstrijden waren in die tijden net 
thuiswedstrijden, zoveel supporters gingen 
er altijd mee. Met als grootste supporter 
mijn vader, die er altijd bij was. 

Mijn moeder bleef thuis. Van haar kreeg ik 
de boodschap mee: “Loat oe de been’n  nie 
kapot skupp’n.” En de vrouwen gingen ook 
altijd mee. Die hadden het gezellig samen. 
Kwam ik na een wedstrijd thuis vol trots 
vragen hoe Joke mijn goal vond die ik had 
gescoord, zat ze me wazig aan te kijken: 
“Heb jij gescoord dan?”

We streden van de eerste tot de laatste mi-
nuut. We gingen het veld op met een men-
taliteit van “de eerste overtreding is voor 
ons”. Eigenlijk was hij altijd voor Ton Wij-
nen, met zijn flying tackle. Vervolgens wer-
den we kampioen in de 2e klasse. Toen een 
jaartje wat minder en vervolgens onder 
leiding van Herman Morsink ongeslagen 
kampioen in de 1e klasse. Ik was topscorer. 
We hadden onze droom waar gemaakt. We 
konden tegen Rohda spelen in de hoofd-
klasse. 

We moesten onder andere spelen tegen 
Hubert Sneek. Die kregen zelfs 100 gulden 
de man toen ze van ons verloren. Wij kre-
gen een krat bier na de wedstrijd. Dat was 
voor mij op en top De Zweef. Gedurende 
dat seizoen ben ik verhuisd naar Apeldoorn 
en bij AGOVV gaan voetballen. Ik heb daar 

gaat voetballen. Na een halfjaar geen bal 
aangeraakt te hebben schijnt de motiva-
tie weer terug te zijn. Na een paar jaar 
Heracles leek het erop dat hij het voet-
ballen voorgoed vaarwel had gezegd. De 
motivatie was weg en om dan nog door 
te gaan heeft weinig zin. Studie, huiselijke 
omstandigheden en Heracles waren hier 
debet aan.

Het voortdurend moeten presteren bij He-
racles, het doorlopend achter de feiten aan 
moeten hollen duwde hem langzaam maar 
zeker de kant uit van het lange afstand 
lopen. Nu, na een halfjaar lopen waarbij 
Hans inmiddels de halve marathon goed 
onder de knie kreeg, viel het hem wat tegen 
om in zijn uppie sport te bedrijven en werd 
de behoefte om weer aan een teamsport te 
gaan doen steeds sterker.

Daar komt bij dat de kinderen groter wor-
den (ze gaan inmiddels een paar ochtenden 
naar een crèche) waardoor ook zijn vrouw 
Gerda wat meer vrije tijd krijgt zodat het 
een en ander wat makkelijker te combine-
ren is. Een blessure aan de hiel weerhield 
hem ervan om reeds direct na de jaarwis-
seling de training te hervatten, maar nu, 
half januari, lijkt het erop dat hij binnen-
kort weer actief zal zijn. Hans realiseert 
zich heel goed dat hij zich de komende tijd 
zal moeten waar maken om een plaats in 
ons eerste elftal af te dingen. Het balgevoel 
en de scherpte moeten terug komen en dan 
verwacht hij dat het wel zal lukken.

Doelpunten maken was zijn sterkste punt 
en laten we met hem hopen dat hij nog niet 
al zijn kruit heeft verschoten. Hans, we 
wensen je veel succes en hopen dat je nog 
een paar jaar van het voetballen mag ge-
nieten.”

Herinneringen van René Scholten
Basisspeler René Scholten herinnert zich in 
2014 nog veel van zijn voetbalcarrière: “Het 
seizoen na het kampioenschap in Goor 
draaiden we goed mee in de 3e klasse. Het 
jaar daarop was misschien wel het mooiste 
jaar waarin we weer kampioen werden. 

nog leuke jaren gehad, maar het was toch 
nooit echt zoals bij De Zweef. Ik miste toch 
wel die mooie crosspasses van Herman 
Hegeman.”

Marcel Siero over de hoofdklasse en 
zijn broer Eric
Marcel heeft heel veel waardering voor zijn 
broer Eric als voetballer. Hij vertelt in 2014: 
“Zo’n sterke mentaliteit. Vaak geblesseerd 
ook. Kreeg veel klappen, maar deelde ook 
uit. Was hij net terug van een blessure, 
gaf hij in zijn eerste wedstrijd na een paar 
minuten een speler een schop en kon direct 
met rood vertrekken.”

Eric ligt zo vaak op de grond dat Marcel 
zich er niet druk meer om maakt. Zelfs 
niet als zijn broer op een brancard van het 
veld wordt gedragen na een schop tegen 
zijn hoofd. “Toen ze me op kwamen halen 
en naar de kleedkamer brachten, dacht ik 
dat het wel mee viel. Hij komt niet meer 
bij, werd mij verteld en toen schrok ik wel 
even. Lag Eric daar onbeweeglijk. Wij 
slaan en roepen en heel langzaam kwam 
hij weer bij.”

De mooiste wedstrijd van zijn broer vindt 
hij de wedstrijd van het Nijverdals elftal 
tegen Ajax (met Cruijff) op 22 juni 1986. 
“Eric speelde als linksback Rob de Wit he-
lemaal uit de wedstrijd.” De wedstrijd ein-
digt overigens in een 0-9 overwinning voor 
de Amsterdammers. Marcel vervolgt: “Hij 
leefde echt voor de voetbal. Altijd trainen. 
Altijd discussies over voetbal. Kreeg van 
pa (Rini Siero) vaak op z’n kop dat hij het 
anders moest aanpakken.” 

Johan Haas stopt
Midden in het seizoen (januari 1989) deelt 
leider Johan Haas aan penningmeester Jos 
van Rhee mee dat hij stopt met onmiddel-
lijke ingang. Als reden geeft hij op “gezond-
heidsproblemen”. Het bestuur snapt het 
niet en gaat met Johan een gesprek aan. 
Niets kan hem nog van zijn besluit weer-
houden. Zo komt een einde aan de carrière 
van een man die heel veel voor de club heeft 
betekend. 

Marcel (boven anno 
2017) en Eric (onder 
anno 1987) Siero.
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Seizoen 1989-1990 voorbode van wat 
gaat komen?
De competitie in het seizoen 1989-1990 
verloopt als een loterij. Wie de ene week 
bovenaan staat, staat een paar weken later 
bijna onderaan en omgekeerd. Er is geen 
peil op te trekken en geen voorspelling te 
maken. De Zweef begint goed, maar heeft 
het moeilijk in de tweede seizoenshelft. De-
gradatievoetbal en nacompetitie dreigen, 
maar gaan net zo hard niet door. Toch werpt 
het competitieverloop z’n schaduw vooruit 
als een voorbode van wat gaat komen.

Uit de GOAL. “1989: Het kan raar lopen in 
de voetballerij. Wie aan het begin van het 
seizoen had voorspeld dat HSC kampioen 
zou worden en dat ROHDA zou degrade-
ren, was voor gek versleten. Rheden dat 
halverwege de competitie een straatlengte 
voorstaat, SVBO dat 9 wedstrijden voor 
het einde samen met Drachten door ieder-
een tot degradant wordt benoemd…

Maar laten we eens naar onszelf kijken. 
Een seizoen met twee volkomen verschil-
lende gezichten. Tot aan de winterstop 
draaiden we leuk mee. Hadden doorlopend 
meer punten dan het aantal wedstrijden 
dat we hadden gespeeld en het leek er in 
een vroeg stadium reeds op dat we eens 

nog drie ploegen voor het kampioenschap 
in aanmerking, terwijl onderaan vijf ploe-
gen tegen degradatie knokten.

Een nacompetitie zat er dik in. Maar het 
paste in het beeld van deze competitie. Wat 
menigeen verwachtte gebeurde dus niet: 
de beslissingen vielen binnen de reguliere 
competitie. Het is jammer dat ROHDA de 
hoofdklasse gaat verlaten. De derby’s tegen 
ROHDA droegen altijd een apart karakter, 
hadden een eigen sfeer en het doet volgend 

gevrijwaard zouden zijn van degradatie-
zorgen. Hebben we dan toch te lang naar 
beneden gekeken?
Na de winterstop tegen HSC. HSC stond 
voor deze wedstrijd op de derde plaats van 
onderen terwijl wij bovenin vertoefden. 
Maar met de week veranderde dat. HSC 
behaalde overwinning na overwinning en 
wij één punt uit acht wedstrijden. Wat was 
er toch aan de hand?

Zo hard HSC steeg zo snel daalden wij, 
maar degraderen, nee hoor... totdat SVBO 
haar wedstrijden ook ging winnen. Na de 
voorlaatste wedstrijd was het dan zover: 
we waren, weliswaar op doelsaldo, tot 
beneden de degradatiestreep gedaald. De 
laatste ronde moest de beslissing brengen, 
niet alleen onderaan maar ook bovenaan. 
Een nacompetitie voor zowel het kampi-
oenschap als degradatie lag in het ver-
schiet. Het zou ook passen in het beeld van 
de afgelopen competitie. 

Na de terugval van Rheden kwamen gedu-
rende een langere periode zelfs 10 ploegen 
voor het kampioenschap in aanmerking. 
Verschillen van 2 tot 3 punten tussen de 
bovenste en de onderste helft van de mid-
denmoot geven de vervlakking in deze 
competitie aan. Op de laatste dag kwamen 

seizoen afbreuk aan de competitie dat we 
dit niet meer mogen meemaken.

We wensen ROHDA veel succes toe in de 
eerste klasse en hopen dat zij haar doel-
stelling op korte termijn weet te realiseren. 
Gezien haar handelwijze wordt de daad bij 
het woord gevoegd en ook De Zweef wordt 
hiervan helaas de dupe, zie het vertrek van 
Paul van Leeuwen naar ROHDA. Het is 
spijtig maar de nuchtere (misschien wel 
ontnuchterende) realiteit.”

De Zweef 1 in 1989. 
Boven vlnr: Jan Kem-
kens (trainer), Johan 
Alferink (leider), Gerrit 
Marsman, John Rozen-
dal, Marco Wijnen, Eric 
Siero, Gerald Gescher, 
Helwich Machielsen, 
Jan Hoogma, Patrick 
Wijnen, Henny Heet-
kamp (grensrechter), 
Pim Mustert (verzor-
ger), Bert Jan Freie 
(sponsor).
Onder vlnr: Martin 
Wijnen, Hans Souverijn, 
Martin Rodijk, Jeroen 
Souverijn, Hugo Kok, 
Laurens Sapulette, Ed-
win Veldhuis, Herman 
Hegeman.

De derby tegen Rohda: altijd iets speciaals…
Zolang beide clubs bestaan, heeft de derby tussen De Zweef en Rohda iets speciaals. Riva-
liteit ten top. Ludieke acties? Nergens zoveel als bij deze wedstrijden! T-shirts met “Nooit 
meer Rohda” in 1994. Een paar Zwevers vertellen hieronder over de periode in de hoofd-
klasse.

Demis Galgenbeld: “Kippen, confetti, vuurwerk, omheining doorgezakt, tribunebrand, 
met de trein, op de fiets. De meeste keren tegen Rohda Raalte was De Zweef de underdog 
maar er kwam gewoon iets los. Beetje David tegen Goliath. De eerste keer tegen Rohda 
die ik meemaakte, was in de hoofdklasse. 

We kwamen aan en een aantal Zwevers had kippen meegenomen die om hun nek voor-
zien waren van blauw-witte ballonnen. Vlak voor de aftrap werden er een aantal van die 
kippen los gelaten op het veld. Volgens mij vloog zich nog een kip te pletter tegen de muur 
van de tribune. De uitslag was geloof ik 2-2 nadat De Zweef met 0-2 had voor gestaan. 

In de hoofdklasse kwamen we (ik mag “we” zeggen) Rohda een aantal jaren achter elkaar 
tegen. De meeste jeugd ging gewoon met de trein, dat was makkelijk omdat we vlak bij 
het sportpark stopten. Veel bekende Zweefliederen werden er dan gezongen en inderdaad 
werd er dan ook confetti en vuurwerk mee genomen.

Vooral met de opkomst van de elftallen gaf dat een mooi gezicht. Met een aantal jongens 
maakten we dan een aantal dagen van te voren de confetti al klaar en het vuurwerk be-
waarden we wat er van oud en nieuw werd overgehouden.

Het verhaal van de in-
gestorte omheining ge-
beurde doordat De Zweef 
op een 0-1 voorsprong 
kwam. 

De tribune was mutje vol 
met Zwevers en toen we 
scoorden liep iedereen 
naar voren en de omhei-
ning knapte als een lucifer 
af. Dit had net als de tri-
bunebrand veel slimmer 
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Charles Rozendal in 2015: “Dat waren nog eens tijden. Wij kunnen voorlopig niet aan-
sluiten bij Rohda14. Wij betalen niet, maar daar ligt het niet  alleen aan. Rohda heeft veel 
geïnvesteerd in de jeugdopleiding (beste van Nederland op een gegeven moment). Daar 
moeten wij dus ook aan werken en de eerste stappen zijn gezet.”  

Oud-aanvoerder Jan Cents kijkt iets anders aan tegen de derby tegen de ploeg uit Raalte. 
Hij vertelt: “Rohda was heel lang de grote buurman waarvoor niet veel sympathie be-
stond, mede doordat daar spelers betaald werden. Daardoor stond er vooraf al spanning 
op de wedstrijd. Eenzelfde sfeer proefde ik toen enkele jaren geleden Rohda voor de beker 
tegen Lemelerveld moest spelen (en met veel moeite in blessuretijd won). Ik vond zelf de 
wedstrijden tegen de Twentse clubs, zoals Achilles ‘12, HSC en Stevo veel leuker. In de 
wedstrijden tegen Stevo waren er ook duizenden toeschouwers met een mooie fanatieke 
stemming bij het publiek.”

Over het gooien van blauwe kippen op het veld is hij duidelijk: “Werkelijk creatieve en ori-
ginele mensen moeten met grappige ideeën kunnen komen zonder dat dit gepaard gaat 
met het in de stress jagen van dieren.” 

De derby vanuit roodgeel oogpunt
Wim Grondhuis zit zo’n 15 jaar in het bestuur van Rohda en herinnert zich anno 2017 de 
onderlinge wedstrijden als de dag van gisteren; inclusief de gezellige onderonsjes met 
voorzitter Jan Karmerood, secretaris Jacques Bakker en bestuurslid Leo Geurtse.

Hij vertelt: “Lang geleden was er twee keer per jaar een complete volksverhuizing tussen 
Raalte en Nijverdal (en omgekeerd). Mensen kwamen in groten getale  per trein, auto, 
fiets en zelfs lopend naar de wedstrijd toe. Naar de clash tussen De Zweef en Rohda. In 
het walhalla  van het  vaderlandse  amateurvoetbal, de hoofdklasse, was dat dè derby, dè 
wedstrijd  van het jaar. Daar moest je bij zijn geweest. 

Tussen Nijverdal en Raalte bestond toen nog een enorme rivaliteit op voetbalgebied  Wat 
in die tijd vaak reden  was voor heftige emoties en ludieke  en  soms ook  gevaarlijke  ac-
ties van de supportersgroepen.” 

Grondhuis herinnert zich bijvoorbeeld “een geweldige act van de Zweef-aanhang, waar-
bij er plotseling tijdens de wedstrijd diverse  blauw/wit geverfde kippen werden losgela-
ten op het hoofdveld van Rohda. Of heel veel publiek van De Zweef dat bij een doelpunt 
van de Nijverdallers als één grote juichende mensenmassa vanaf  de staantribune  naar 
voren stormde. De afrastering bezweek al gauw onder het gewicht van al die mensen. 
Een supporter kwam onder de boarding en de mensenmassa terecht en brak zijn been.

En natuurlijk de strooien poppen die zogenaamd aan de galg hingen (het tribunedak) 
voorzien van rode broek en geel shirt. Deze poppen werden vervolgens in brand gestoken. 
Echter het tribunedak vatte vlam. De dag erna kwam Jan Karmerood schilderen.” 

Volgens Grondhuis was De Zweef een tegenstander waarmee Rohda het over het algemeen 
altijd weer moeilijk had:  “Mede door de twee verschillende speelstijlen van beide clubs. 
De een (Rohda) speelde over het algemeen meer technisch  verzorgd voetbal met spelop-
bouw van achter uit, terwijl de ander (De Zweef) meer was van het  werkvoetbal en  zich 
vaker bediende  van de lange bal.
De Zweef had ook, meer dan Rohda,  de mentaliteit om “er voor te gaan”, keihard te wil-
len werken en het gras  te willen opvreten. Dat zag je de één na laatste wedstrijd van deze

kunnen aflopen. Omdat iedereen van vreugde over elkaar heen viel en er één slachtoffer 
te betreuren viel (gebroken enkel).”  

Bart Broens: “Ik was toen 14/15 jaar. Gingen we met Johan Kok, mijn vader, Bernhard 
Slaghekke en ik achterin de auto naar elke wedstrijd in de hoofdklasse.  Uit en thuis. Heb 
het verhaal met de kippen, de omgeduwde tribune en de tribunebrand meegemaakt. Ik 
stond er bij en vond het verschrikkelijk spannend.”

29 mei 1994. Drieduizend man luidruchtig op de tribune en rond het veld in Raalte. 
T-shirts met “Nooit meer Rohda.” In competitie verloor De Zweef met 4-0. Nu is het an-
ders. Na een prut-seizoen in de nacompetitie opnieuw tegen de grote rivaal.
 
De derby tegen Rohda loopt buiten het veld uit de hand. Er is brand op de tribune. Suppor-
ters hebben een pop meegebracht en daar gaat de brand in. Het is maar even of de tribune 
vat vlam. Men kan het vuur snel blussen, maar er is (lichte) brandschade. Voorzitter Jan 
Karmerood gaat daags daarna eigenhandig die schade wegschilderen. Dat levert weer (po-
sitieve) publiciteit op, hoewel het Jan daarom niet is te doen…

Dit zegt hij er zelf van: “In al die jaren dat ik voorzitter was, was er nooit trammelant op 
het veld. Eén keer moest er (letterlijk) een brandje worden geblust bij Rohda, maar dat 
was buiten het veld, toen enthousiaste supporters (die luisteren naar de naam Siero) een 
pop van stro in brand staken, waarbij de tribune vlam dreigde te vatten. “Ik heb voorzit-
ter Willy Marsman van Rohda beloofd dat ik zou helpen bij de reparatie. Dat heb ik ge-
daan en zo verscheen mijn foto in de krant met een verfkwast in Raalte.”

De tribunebrand is niet de enige activiteit die uit de hand loopt. De blauwwitte supporters 
maakten er zo’n zooi van in de bus van Dick Mondeel, dat die verklaart nooit meer suppor-
ters naar Rohda te zullen vervoeren. 

Oud-bestuurslid Jan Winkels: “In enig jaar kreeg het bestuur er lucht van dat supporters 
tijdens een wedstrijd Rohda-De Zweef met een katapult kolen over de tribune op het veld 
wilden schieten. Deze actie werd tijdig in de kiem gesmoord.” 

Rhoda-De Zweef met 
Robert Heuver, Johan 
Middelkamp, Ton Wij-
nen en Edwin Veldhuis. 

14 Zekerheden bestaan niet 
in voetbal. Zo zeker als CR 
in 2015 weet dat De Zweef 
niet zal aansluiten, zo zeker 
was het toen beide ploegen 
in 2016-2017 bij elkaar in de 
eerste klasse spelen.
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Het brokkelt af...; de mannen worden 
moe
Zover als de wedstrijd in 1994 zijn we nog 
niet. Op de overgang van het decennium 
1980-1989 naar 1990-1999 begint het af te 
brokkelen. Oudere spelers hebben het ge-
zien. De zware trainingen, het spelen op een 
misschien wel iets te hoog niveau en daar-
door op de tenen lopen, eist z’n tol. Diverse 
spelbepalende jongens haken de komende 
jaren af. Niet alleen Paul van Leeuwen ver-
trekt aan het einde van dit seizoen. Robert 
Heuver volgt trainer Herman Morsink naar 
DETO.

Vertrek van Robert Heuver doet heel 
veel pijn (de eerste “echte” Zwever 
die vertrekt naar elders)
Clubblad GOAL meldt: “Dat ook Robert 
Heuver onze vereniging gaat verlaten zal 
bij velen harder aankomen. Vele jaren heb-
ben we van zijn talenten mogen genieten, 
vele jaren heeft hij bij ons van het succes 
mogen genieten. Het is de eerste keer dat 
een “echte” Zwever zijn heil zoekt bij een 
collega amateurvereniging en als er één 
schaap over de dam is…

We wensen Paul en Robert veel succes en 
spelplezier toe bij hun nieuwe vereniging. 
We willen jullie bedanken voor de prach-
tige tijd die jullie ons geboden hebben en 
kom nog eens aan, de deur staat altijd 
open. Tegen het bestuur zouden we willen 
opmerken: wees attent, reageer adequaat.”

Het vertrek van Robert Heuver doet binnen 
De Zweef veel stof opwaaien. Een echte 
Zwever die weggaat… Als er een tijdje later 
een wedstrijd is tussen het eerste en het 
oud-eerste is het vertrek gesprekspunt van 
de dag. De GOAL meldt daarover: “Tijdens 
deze avond werden er vele herinneringen 
opgehaald, maar rode draad was toch het 
vertrek van Robert Heuver naar DETO.  
Een overgang waar veel Zwevers moeite 

competitie ook. De Zweef had  nog één punt nodig om zich veilig te spelen, terwijl Roh-
da moest winnen om nacompetitie in eigen hand te houden. Het resultaat is bekend. De 
Zweef haalde het broodnodige punt en speelde zich, strijdend voor iedere meter, veilig, 
terwijl Rohda twee punten verloor, geen titel behaalde en de nacompetitie misliep.”

mee hebben. Een overgang waar eigenlijk 
niemand rekening mee had gehouden. Een 
overgang die binnen onze vereniging veel 
discussies opleverde en nog op zal leveren.

Hij maakt er verder geen geheim van dat 
de “reiskostenvergoeding” die hij krijgt 
bepalend is geweest voor de overstap. Hij 
is niet van mening dat hij van De Zweef 
“geprofiteerd” heeft. Hij heeft zijn opleiding 
bij Kas Woudsma gehad, en hij heeft er zelf 
heel veel voor moeten doen om zich in de 
kijker te spelen. Hij ontkent met klem dat 
Herman Morsink hem “meeneemt”.

Oud-voorzitter Jos van Rhee: ”Robert 
zwichtte voor het geld. Daar maakte hijzelf 
ook geen geheim van. Sommigen nemen 
hem dat nu nog steeds kwalijk en dat is 
niet terecht.” Binnen de selectie liggen de 
meningen uiteen. De een gunt Robert zijn 
succes en de ander kan er oprecht boos over 
zijn. Naast Hans Galgenbeld (waarover een 
aantal Zwevers overigens ook boos is, maar 
die gaat nog naar een BVO) is Robert de 
eerste die “voor geld” vertrekt naar een an-
dere amateurclub. 

Als René Jannink twee jaar later ook naar 
DETO gaat, is de commotie minder. “Dat 
lijkt misschien zo, maar ik weet bv. nog 
goed dat ik na mijn overgang naar DETO 
bleef komen om naar De Zweef te kijken, 
maar ineens entree moest betalen. Terwijl 
ik nog steeds lid was!”, vertelt René.  Een 
grappige bijkomstigheid is dat hij z’n kratje 
bier terug geeft aan de familie Broens.

Overigens komt Robert later terug bij De 
Zweef, maar dan als trainer/coach van het 
eerste vrouwenteam. Waarin ook zijn doch-
ter Fabienne speelt. De meiden zijn heel blij 
met deze trainer van wie ze heel veel leren. 
Ook René Jannink keert terug op het oude 
nest. Eerst als speler en later als technisch 
coördinator. 

Robert Heuver (1989).

tiende toernooi in 1990 verwacht men weer 
veel belangstelling. In ieder geval zoveel, 
dat de organisatie opnieuw bepaalt dat 
maar 25 ploegen zich ad 65 gulden kunnen 
inschrijven bij Theo Verschoor. 

Geldtekort en bezuinigingen: ”te-
genstanders moeten betalen voor de 
thee…”
Financieel gezien staat in 1980 de vereni-
ging het water tot de lippen. “Hoe buigen 
we dit negatieve financiële resultaat om?” 
Dat zijn woorden uit de mond van voorzit-
ter Jan Rikmanspoel. Penningmeester Ton 
Bootsveld reikt een overzicht uit waarover 
lang wordt gepraat. Enkele besluiten:
• Kwijtschelding van een rekening van      

f 3500,- door de clubgebouwcommissie.
• Alleen nog maar koffie op kosten van de 

vereniging door commissieleden.

Wat gebeurt er verder bij De Zweef
Grote groei en bloei
Inmiddels is De Zweef uitgegroeid tot een 
van de grootste verenigingen in de gemeen-
te. De club huldigt het 600ste lid (Björn 
Scholten) in 1980. In die jaren is het nog 
gebruikelijk dat er heel wat komt opdraven 
bij zo’n gebeurtenis. Het bestuur huldigt 
het 600e lid in de rust van de wedstrijd 
De Zweef-Haaksbergen. Daar komt voor-
zitter Jan Rikmanspoel opdraven  om een 
complete voetbaluitrusting te overhandi-
gen. Verder spreekt de voorzitter van de 
Vriendenkring, Jan Broens, en schenkt een 
trainingspak. Tenslotte komt zelfs een afge-
vaardigde van de KNVB aan het woord. Het 
650ste lid is Partrick Mulder in 1985. Vijf 
jaar later in 1990 het 700e lid (Niek Poppe).

Dieks Middelkamp overleden
Op 12 maart 1980 overlijdt H.J. (Dieks) 
Middelkamp, een van de eerste voorzitters. 
Hij deed dat werk zes jaar. Tot op het laatst 
is hij verwoed supporter van De Zweef. 
Jammer genoeg maakt hij het kampioen-
schap niet mee.

Hans Freie-toernooi
Meeliftend op het succes van zaalvoetbal, 
organiseert De Zweef in 1980 het Hans 
Freie-toernooi; een zaalvoetbalcompetitie 
voor alle soorten teams. Het is een groot 
succes, dat zich jaarlijks herhaalt. Voor het 

Verkleed voetbal. Boven 
vlnr: Jan Nijenhuis, 
Mans Ligtenberg, 
onbekend, Richard 
Hegeman, Tonnie Sch-
warte, Berto Broens, 
onbekend, Henny Kok, 
Tonnie Wijnen, onbe-
kend, onbekend, Antoon 
Wennemers en Gerard 
Hilberink.
Onder vlnr: Hans Mid-
delkamp met onbekend, 
Gerrit ten Dam, George 
Damman, Paul Souve-
rijn, Herman Hegeman, 
Tonnie Willems, Johan 
Middelkamp,  onbekend, 
onbekend, onbekend, 
Harry Westerik en Ger-
hard Woertman.

Een van de deelnemen-
de teams aan het eerste 
mixtoernooi in 1980. 
Boven vlnr: Willie Hege-
man, Harrie Wijnen, Jos 
van Rhee, Wim Spen-
kelink,  Bertus Kamp-
huis, Jan Fikken, Gerrit 
Verschoor, onbekend, 
Gerard Wolterink, onbe-
kend.
Onder vlnr: Erwin 
Salzbrunn, Gert Cents, 
Hennie Oldenhof, Ton-
nie Kamphuis-Oldenhof, 
Gerard te Kiefte, Leo 
Geurtse, Henk Spenke-
link.
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• Doorberekeningen van de clubgebouw-
commissie halveren.

• Commissies moeten zelf begrotingen 
maken.

• Bij eenmalige evenementen vooraf een 
begroting indienen.

• Nadenken over contributieverhoging.
• Instellen van een commissie die samen 

met de penningmeester een beleidsplan 
gaat maken.

Uit de GOAL’s uit die tijd komt naar voren 
dat het besturen van de vereniging niet 
slecht gaat, maar dat er weinig is dat wordt 
vastgelegd. In de eerste uitgave schrijft 
voorzitter Jan Rikmanspoel dat er taken 
blijven liggen omdat de werkzaamheden 
niet beschreven zijn. Ook maakt hij melding 

Uitgebreide stukken verschijnen in de 
GOAL over rommel in de kleedaccommo-
datie. Papier, schillen, klokhuizen, plastic, 
bagger; iedereen gooit alles van zich af. 
Het is zo erg dat de schoonmakers (vrijwil-
ligers!!!) er mee dreigen te kappen. Eind 
februari 1980 schrijven Joop Heetkamp en 
Gerrit Woesthuis15 een brief aan het be-
stuur dat zij met onmiddellijke ingang stop-
pen met de maandagmorgen werkzaam-
heden in en om de kleedkamers. Reden: 
Ondanks alles een te geringe medewerking 
van gebruikers. 

Het bestuur is slim. Probeert de schoon-
maakploeg te behouden en doet dat door de 
groep uit te roepen tot ”sportploeg van het 
jaar”. Dat helpt. Maar niet tegen rommel. 
Het bestuur constateert dat het een rotzooi 
is en blijft. De schoonmaakploeg komt dat 
iedere maandag tegen:
• Schoenen tegen de muren uitgeklopt.
• Drinkbekers op de grond.
• Shampoo en stukken zeep in de dou-

ches.
• Onhygiënische toestanden in de toilet-

ten.

Vanuit de vereniging is niet iedereen het 
ermee eens dat deze ploeg tot sportploeg 
van het jaar is gekozen. “Wat is dat nou, 
een halve dag in de week schoonmaken.” 
Het antwoord staat hierboven. En dan 
nog: “Heeft u “Broer” Middelkamp iedere 
maandagmorgen wel eens over de vloer 
van de kantine zien kruipen om bierdop-
pen en kauwgom, die er vast in zitten, er 
af te halen omdat men anders niet kan 
stofzuigen?” schrijft Annie Kok namens de 
schoonmaakploeg.

Later gaat het bestuur met de schoon-
maakploeg om de tafel. Men overweegt het 
schoonmaken van de kleedkamers uit te be-
steden aan een betaalde kracht. De schoon-
maakploeg heeft hiertegen geen bezwaar en 
verklaart dat zij nooit of te nimmer om een 
vergoeding zal vragen. 

In 1983 is Tonny Schwarte officieel aan-
gesteld voor het schoonhouden van de 

van het opstellen van een beleidsplan; “re-
gels waaraan iedereen zich dient te hou-
den. Het doel is tot een draaiboek te komen 
zodat ieders taak vrijwel onmiddellijk kan 
worden overgenomen.”

Daarnaast moet de vereniging in totaal         
f 10.000,- bezuinigen. Door begrotingspos-
ten te schrappen kan men f 7800,- verdie-
nen. Het bestuur besluit de contributie voor 
senioren op f 10,- per maand te brengen. 
Verenigingen die op Gagelman spelen en 
niet bij De Zweef horen, moeten na afloop 
de thee direct afrekenen. Elke bestuurslid 
probeert een bal “te versieren”, zodat de 
materiaalkosten omlaag kunnen. 

Bij het bestuur komt een lange brief bin-
nen van Martin Hegeman. Hij wijst op de 
bezuinigingen en het noodzakelijke bedrag 
van  f 10.000,- dat op tafel moet komen. 
Volgens hem is dat precies het bedrag dat is 
betaald voor het jubileumfeest bij Buursink. 
Hij vindt het erg dat de contributie omhoog 
is gegaan om een feest te kunnen betalen 
waarbij iedereen ook nog eens de hele 
avond gratis drinken had. Hij is daarom 
niet naar dat feest geweest. Verder klaagt 
hij dat al het geld dat is uitgegeven voor de 
viering van het jubileum bijna uitsluitend is 
gegaan naar de senioren en bijna niets naar 
de jeugd, die is “afgescheept” met een film 
en een toernooi. 

Schoonmaken blijft een gigantisch 
probleem: Zwevers zijn smeerkezen
Een oud probleem steekt weer eens nadruk-
kelijk de kop op. In mei 1978 schrijven de 
dames van de schoonmaakploeg een brief 
aan het bestuur waarin zij aandacht vragen 
voor een heel groot probleem. “Als wij ’s 
maandags komen en vinden zo’n troep in 
de bestuurskamer, als er vrijdags feest is 
geweest naar wij aannemen door volwas-
sen??? 
Mensen, dan vertikken wij het om die 
schoon te maken! En dat hebben we bij 
deze dan ook niet gedaan! Wij zijn geen 
werksters voor een ander. Wij hebben 
overal en iedereen gevraagd, maar je 
wordt uitgelachen.” 

kleedkamers. Hij heeft een proeftijd van 1 
jan 1983 tot 1 april 1983 en zijn vergoeding 
is vastgesteld op f 1500,- per seizoen. Al 
heel snel stopt hij ermee en in december 
1983 moet het bestuur op zoek naar een 
vervanger. Dat wordt Bert –Eppo- Kleine 
Staarman.

Petro Woertman bedankt als be-
stuurslid vanwege horecabepalingen 
In de vergadering 24-8-1981 komt een 
brief van Petro Woertman aan de orde, 
waarin hij bedankt als bestuurslid en stopt 
als voorzitter van de kantinecommissie. 
Woertman is het niet eens met het feit dat 
de vereniging een medewerkersavond in de 
kantine houdt. 

Hij schrijft een brief waarin hij meldt: 
“Hiermede wil ik U nogmaals, zoals ik 
reeds in eerdere gesprekken heb laten blij-
ken, kennis geven van mijn standpunt om-
trent het volgende; 
A: Het niet eens te zijn met het organiseren 
en uitvoeren van een feestavond in ons 
clubgebouw, voor alle medewerkers van de 
vereniging;
B: Het schenken van alcoholische dranken, 
anders dan volgens de geldende regels 
zijn toegestaan, hetgeen wel is gebeurd, 
ondanks mijn uitdrukkelijke bezwaren in 
deze, om de U bekende redenen.

Gezien het feit, dat ik als voorzitter van de 
cantinecommissie verantwoordelijk wordt 
geacht de regels volgens de wet uit te doen 
voeren, deel ik U hierbij mede, dat ik het 
bovenstaande onder protest heb moeten 
aanvaarden en mijn funktie dan ook ter 
beschikking te moeten stellen, met onmid-
dellijke ingang; zowel in het bestuur als in 
de commissie.

Het bestuur neemt de brief voor kennisge-
ving aan.

In 2014 vertelt Petro Woertman over 
deze zaak
“Ik stopte als bestuurslid omdat het be-
stuur niet wilde luisteren naar mijn be-
zwaar tegen para-commerciële activitei-

15 Marianne Jacobs-Woest-
huis (jarenlang notuliste van 
het bestuur en vrijwillig-
ster) schrijft over deze twee 
mannen: “Joop Heetkamp 
maakte samen met mijn 
vader (en nog meer vrijwil-
ligers) de kleedkamers op 
maandag schoon. Ze waren 
dikke vrienden en gingen 
dan ook vaak gezamenlijk 
naar de voetbal. Als De 
Zweef dan eens niet zo goed 
gespeeld had dan had Joop 
altijd wel iets positiefs te 
melden waardoor het leed 
“verzacht” werd.” 

1980 voetbalteam 
Mariaschool.
Boven vlnr: Roy Siero, 
Henry Harmeling, 
Arthur Schrijver, Marco 
Woesthuis, Paul van 
Leusen, Hans Wiege-
rink, Harold Kleine 
Staarman.
Onder vlnr: Ewald 
Wennemers, Edwin 
Steggink, Ronald van 
Rhee, Gerald Evers, 
Martin Poppe, Ton 
van den Berg en Aswin 
Koggel.

Brief van  Joop Heet-
kamp en Gerrit Woest-
huis (zie pag. 263).
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ten. Die bezwaren heb ik ook nu nog. Ik zit 
in Horeca Nederland afdeling Hardenberg. 
Kom in het geweer tegen commerciële ac-
tiviteiten van verenigingen of kulturhuzen. 
Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om 
verenigingsgebonden activiteiten, zoals 
een playbackshow. In die tijd wilde De 
Zweef het gebouw beschikbaar stellen voor 
een receptie van iemand die afscheid nam 
bij zijn bedrijf. Daar was ik faliekant op 
tegen. Juist vanwege mijn overtuiging (ik 
heb jaren in de horeca gewerkt) nam ik de 
selectie en bestuur mee naar mijn klanten.” 

De Zweef geeft gemeentekwartet uit
Het gemeentekwartet is een initiatief van 
Zweefvoorzitter Jan Rikmanspoel. Het 
kwartet met allemaal foto’s van/in de ge-
meente, verschijnt in oktober 1981. Rik-
manspoel mag het eerste exemplaar aan-
bieden aan de burgemeester. Ook al omdat 
hij de gemeente zover heeft gekregen mee 
te doen aan deze actie. De Zweef gaat 3500 
exemplaren aan de man brengen voor 7,50 
gulden per stuk, waarbij de opbrengst deels 
voor de club en deels voor de gehandicap-
tenzorg in de gemeente is.

Nieuwe dug-outs en een staantribune
Een jaar na de bezuinigingen (1980) gaat 
het financieel beter met de club. Het be-
stuur spreekt over verbetering van de ac-
commodatie. Daarvoor is een bedrag van 
f 57.300,- nodig voor uitbreiding van de 

wat betreft de indeling van dat team, dat 
niet wenst te promoveren. We leven dan in 
1982. Alle voors en tegens moeten nauw-
keurig worden afgewogen om dit probleem 
voorgoed op te lossen. Jan ten Hove legt 
heel omstandig uit waarom het achtste elf-
tal onder deze naam wil doorgaan. Hierna 
volgt een langdurig maar vruchtbaar debat. 

Hoewel de TC heeft verklaard dat men vol-
ledig gaat aftreden als er geen einde komt 
aan de bijzondere positie van het achtste, 
komt er toch een gunstige oplossing, be-
dacht door Jan Rikmanspoel: alle proble-
men tussen TC en achtste worden vergeten. 
Het achtste blijft in z’n waarde en de TC be-

kleedaccommodatie. Verder voor het plaat-
sen van dug-outs ongeveer f 6600,- en een 
hok voor kaartverkoop f 7500,-. De uitbrei-
ding van de kleedkamers laat op zich wach-
ten, maar de dug-outs komen er het seizoen 
erna. Direct een oproep aan de jeugd om er 
vooral niet bovenop te klimmen.  

Aan het einde van het seizoen 1983-1984 
spuugt de Vriendenkring een paar keer flink 
in de handen en bouwt met vele vrijwilli-
gers in veertien dagen een pracht van een 
staantribune recht tegenover de kantine.

Weten of een wedstrijd is afgelast 
kost meer dan drie pagina’s uitleg… 
Vandaag de dag kijk je even op internet of 
je krijgt digitaal een berichtje. In 1982 heeft 
het heel wat voeten in de aarde om te weten 
te komen of de wedstrijden zijn afgelast. In 
de GOAL staat een instructie van maar liefst 
drieënhalve bladzijde!

Die begint met: “Bel nooit de KNVB in Zeist 
of de Afdelingsbureaus”. Uitgelegd wordt 
dat afgelastingen niet voor vrijdagmiddag 
16.00 uur bekend worden gemaakt. Dat 
doet de KNVB dan aan het ANP (Algemeen 
Nederlands Persbureau). De afgelastin-
gen worden bekend gemaakt via de radio 
Nieuwsdienst. 

Leden wordt dringend opgeroepen om ook 
om 18.00 en 19.00 uur te luisteren omdat 
dan met name het zondagvoetbal en betaald  
voetbal wordt omgeroepen. “Verder kan de 
weekeind sportdienst van het ANP worden 
gebeld.” En dan nog voor de hele moder-
ne mensen: “Bezitters van een Tv-toestel, 
dat aangepast is aan de ontvangst van 
NOS-teletekst, kunnen afgelastingen van 
programma’s in het amateurvoetbal via 
pagina 431 zien. Met de nieuwe regels zijn 
de mededelingen via AVRO’s Sportpanora-
ma en Muzikaal onthaal (twee radiopro-
gramma’s) vervallen.”

Problemen met achtste elftal
Jan Rikmanspoel vindt het triest dat er nu 
al drie jaren moeilijkheden zijn tussen de 
technische commissie en het achtste elftal 

sluit aan te blijven. De afspraak luidt: pro-
motie vindt plaats in numerieke volgorde. 
Het hoogste elftal spelend in dezelfde klasse 
promoveert naar een hogere klasse bij een 
eventueel kampioenschap. Het achtste elftal 
kan voor het seizoen 1981-1982 niet clai-
men dat men een lager elftal wil worden. 

Gerard Hilberink, bestuurslid en speler in 
het achtste: “Dat elftal heb ik opgericht. 
Veel jongens die stopten met het eerste, 
wilden helemaal niet meer spelen. Niet in 
het tweede en niet lager. Ik heb ze door het 
veteranenteam op te richten, voetballend 
voor de vereniging kunnen behouden.” Hij 
snapt het probleem van “vereniging binnen 

Voorzitter Rikmanspoel 
biedt burgemeester 
Ter Haar Romeny een 
tableau aan met de 
kaarten van het Hellen-
doorns kwartet. Behalve 
Rikmanspoel (rechts) en 
de burgemeester (links) 
zien we secretaris Frans 
Hoogers, Gerard Hilbe-
rink en penningmeester 
Ton Bootsveld.

De Vriendenkring 
geeft de vereniging een 
staantribune cadeau. In 
een paar weken is die 
klaar en wordt direct in 
gebruik genomen. 

B2 in het seizoen 1983-
1984.  Op de foto (niet 
op volgorde): Theo Siero 
en Henk Schrooten (lei-
ders), Johnny Sapulette, 
Laurens Uitzetter, Eddie 
Bergboer, Ewald van 
der Weide, Marc Brug-
geman, Edwin van Wijk, 
Ludwig Bruins, Roy 
Siero, Jacco ter Elst, 
Marcel ter Halle, Tom 
Middelkamp.
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de vereniging”, maar stelt nogmaals: “Het 
was voetballen in het achtste of niks.” 

Shirtreclame toegestaan: wat doet De 
Zweef? 
De KNVB staat amateurverenigingen toe 
voortaan reclame te voeren. Het bestuur 
discussieert lang over shirtreclame. De dis-
cussie gaat vooral over hoe groot het logo 
zal zijn. “Dat heeft heel veel tijd gekost”, 
zegt oud-voorzitter Jos van Rhee. De be-
langrijkste besluiten die door het bestuur 
worden genomen, zijn: de naam van De 
Zweef moet volledig in tact blijven en seri-
euze kandidaten als sponsor moeten per-
soonlijk worden benaderd. Tot de serieuze 
kandidaten worden gerekend: Caraco, Har-
meling-Interieur, Broer Ravenshorst, Hans 
Freie, Jannink Sport, Rabobank, Theo’s 
Bruine Café, Wim Dollekamp, Herman 
Reinders en het Avonturenpark. 

Men besluit een werkgroep in het leven te 
roepen die deze zaak serieus gaat bekijken. 
Wel is dit een zaak die op zeer korte termijn 
afgehandeld moet zijn, gezien de concur-
rentie van andere voetbalverenigingen ter 
plaatse. De werkgroep bestaat uit de vol-
gende personen: Chris Vink, Frans Hoogers 
en Joop Middelkamp. Later besluit het be-
stuur dat een aantal bestuursleden verschil-
lende bedrijven gaat benaderen. Uiteinde-
lijk is Petro Woertman zoals al gemeld, met 
Sanomat de eerste shirt- en hoofdsponsor. 

EINDE VAN GYMNASTIEKVERENI-
GING DE ZWEEF IN ZICHT

Het gaat niet goed meer met Gymnastiek-
vereniging De Zweef. In het begin van de 
jaren tachtig van de vorige eeuw telt de 
vereniging nog ongeveer 70 leden. De club 
staat op instorten. Grote animator van een 
nieuwe impuls is Ben Gengler, onderwijzer 
op de Wingerd. Hij vertelt: “Het was een 
intensieve periode aan het einde van de 
bestuurlijke leiding door Piet Veenman en 
zijn vrouw. Ik herinner me bestuursverga-
deringen onder leiding van Piet Veenman 
die toen grote zorgen had over het voort-
bestaan van de club. Ik heb geen officiële 
functie in het bestuur gehad maar was 
meer ondersteunend. Ik vond het in die tijd 
best wel spannend. Het enthousiasme van 
een kleine groep was er zeker om de club 
te steunen en te laten groeien. We waren 
in die tijd zeker hecht als groep.

In die tijd was Ingrid Hegeman ook als 
trainster van de kinderen gestart en was 
ook Elice Klink prominent actief. Zelf heb 
ik op basis van mijn onderwijsaanteke-
ning lichamelijke opvoeding twee seizoe-
nen een KEEP FIT-groep voor heren ge-
traind d.w.z. algemene fitness in het eerste 
deel van het uur en afsluitend volleybal. 

1983 F3 kampioen.
Dennis Heetkamp, 
Patrick Weyn, Rob 
Stoelers, Bas Kolkman, 
Ismar Harmeling, Stef 
van Vree, Jeroen Geer-
dink, Arjan Woertman, 
Pascal Nijenkamp, Mi-
chel Luttenberg, Robert 
Veerkamp. Achterin 
Thea Kolkman, Carla 
Geerdink, Magda Veer-
kamp en Marjolein van 
Vree.

Ben Gengler als 
spreekstalmeester bij de 
jubileumuitvoering van 
de gym. Links Chantal 
Klink.

De familie Veenman en De Zweef
Wie “Gymvereniging De Zweef” zegt, zegt ook “Piet en Annie Veenman”. Piet is van ge-
boorte Rotterdammer en komt in 1960 naar Nijverdal. Als fanatiek turner meldt hij zich bij 
Gymvereniging De Zweef. Het is maar even of hij bekleedt een bestuursfunctie. Zijn vrouw 
Annie is vanaf 1965 van de partij. Ook als bestuurslid. Beiden houden het vol tot ongeveer 
1985. 

Een echtpaar met heel veel hart voor de zaak. Piet is niet alleen als penningmeester (en 
later voorzitter) actief bij De Zweef, maar ook druk met allerlei functies in het districts- 
en landelijk bestuur van de gymnastiekbond. “Hij moest dan voor vergaderingen naar 
Den Bosch”, vertelt Anna Maria Veenman-Pronk (zoals ze voluit heet) in 2017. Albums op 
schoot. Vol met herinneringen aan jubilea, wedstrijden, opvoeringen, uitjes, zeskampen in 
Borne en bij ‘t Ravijn.

“Een keer per jaar was er een uitvoering. Eerst in Ons Gebouw en later sporthal Noetsele. 
Een hele happening. Ik had een draaiboek gemaakt om alles soepel te laten verlopen.” 
Om een goede uitvoering te kunnen geven, wordt wekelijks geoefend. In Ons Gebouw, de 
gymzalen aan de Portlandweg en de Smidsweg.
“We hadden ook een jaarlijks uitje. Gingen we naar de Kibbelkoele; een recreatieplas in 
het Sleenerzand. Prachtig was dat. Er was niets bij, maar de kinderen vermaakten zich 
prima. Later zijn we met André Zinsmeijer in het bestuur ook naar de Beerze Bulten ge-
gaan. Ook deden wij met de vereniging mee aan de vakantiekampen van de Nederlandse 
Katholieke Sportfederatie in Nistelrode.

Voor heel veel kinderen was die week kamp hun vakantie. Zo was dat in die jaren.” Annie 
vertelt dat ze als contributie-inster wekelijks bij de leden  aan huis kwam om het geld op te 
halen. 
“Sommige mensen hadden het echt arm; konden nauwelijks betalen. Dat waren de ge-
zinnen die in juli en augustus (als er geen gym was) de kinderen van de club haalden. 
Dat scheelde weer acht weken contributie. Als fabrieksarbeider met een huis vol kinderen 
hield je echt niks over.” 

Ondanks alle tijd en inspan-
ningen die de familie Veen-
man aan en voor De Zweef 
besteedt, loopt het ledenaan-
tal terug. “Er kwamen toen 
heel veel andere sporten en 
de gym raakte een beetje 
uit. OKK had daar ook last 
van, maar die club was veel 
groter en sterker. Die konden 
het opvangen. Wij niet. We 
konden ook geen bestuursle-

den meer vinden. Op het laatst waren alleen Piet en ik over. Toen hielden we de vergade-
ringen met de leidsters maar bij ons aan huis.

We hebben nog geprobeerd om een nieuwe herengroep op te richten, maar dat kwam niet 
echt van de grond.” Ook oproepen via het kerkblad helpen niet veel. Door terugloop van 
het aantal leden, lopen ook de inkomsten terug. Terwijl uiteraard de huurprijzen van de 
verschillende accommodaties wel gelijk blijven. “Op een gegeven moment hebben we zelfs 
geld van onszelf in de club gestoken.” 

Piet (1980) en Annie 
Veenman (2017).

Huldiging van Annie 
en Piet Veenman bij 
het 60-jarig bestaan. 
Bloemen voor Annie, 
uitgereikt door de 
voorzitter van de Ne-
derlandse Katholieke 
Gymnastiek Bond, P.J.C. 
Van den Heuvel. Op de 
achtergrond links Ingrid 
ten Dam en rechts Elice 
Klink.
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De groep is gestopt omdat er te weinig le-
den meer voor waren.

Ik herinner me Ingrid Hegeman als een dy-
namische persoon die de leidsters enthou-
siast kon maken. Volgens mij (weet het niet 
zeker!) ben ik ook door haar gevraagd om 
iets voor de club te doen.  We kozen er voor 
om ons te laten zien aan de leden en aan de 
ouders o.a. door meerdere uitvoeringen. 
Elice Klink was een inspirator/perfectio-
nist als het ging om de uitvoeringen. Was 
heel leuk om te zien hoe die jonge leidsters 
daardoor groeiden.

Op een van de foto’s zie je mij als cere-
moniemeester zitten tijdens de 60 jarige 
jubileumbijeenkomst in de bovenzaal van  
Buursink. Dat was een jubileum met een 
officiële receptie met diverse sprekers.  Te-
vens presenteerde ik enkele gymnastiekuit-
voeringen in de gymzalen van Nijverdal. 
Zie de foto met mij aan de microfoon en 
Chantal Klink met het bordje “Storing”. 
Verder schreef ik PR-stukjes voor de Nij-
verdalse weekbladen.”

Niet alleen meer leden zijn nodig voor 
het voortbestaan van de club, maar ook 
bestuursleden. Hoewel de gymvereniging 
inmiddels helemaal los staat van de voet-
bal, klopt de gym aan bij de “oude moeder” 
om mogelijke kandidaten voor een nieuw 
bestuur. Het is voor de “moederclub” heel 
moeilijk mensen te vinden. Het voetbalbe-
stuur benoemt in 1983 een commissie die 

man. Het was een chaos. Uit de stukken 
bleek wel dat het financieel een puinhoop 
was. Hij had het veel te lang laten lopen. 
Er waren veel achterstanden; niet alleen in 
de uitgaven, maar ook in inkomsten. Zijn 
vrouw haalde bv. de contributie op en zei 
al gauw “laat maar zitten” als de mensen 
geen geld in huis hadden of een keer niet 
konden betalen.

Later ben ik nog gaan lesgeven en in het 
bestuur uiteindelijk voorzitter geworden. 
Veenman bleef erbij. We konden het niet 
over ons hart verkrijgen hem weg te stu-
ren. Hij viel tijdens de bestuursvergaderin-
gen meestal in slaap.”

Het nieuwe bestuur gaat aan de slag. Is en-
thousiast, maar dat is zo’n beetje het enige. 
Er komt geen schot in het ledental. “We 
hadden hele kleine groepen. Er was nog 
een klein groepje oudere dames, maar ver-
der was het alleen maar jeugd. Jazz was 
de hoofdmoot. In het begin hielden we nog 
uitvoeringen. Dat was meestal heel goed 
en spectaculair. Ik weet nog dat we heel 
veel stof gebruikten en dat ophaalden bij 
Nijverdal ten Cate.” De belangrijkste vrouw 
achter het succes van de uitvoeringen is 
Elice Harmeling-Klink. Helma Huffmeijer: 
“Zij was daar zo goed in.” 

60 jaar Gymvereniging De Zweef
Gymvereniging De Zweef viert in 1985 het 
60-jarig bestaan. Niet alleen om dit heu-
gelijke feit te vieren, maar vooral ook om 
nieuwe leden te trekken. Zonder aanwas 
van jeugd is de vereniging ten dode opge-
schreven. Het bestuur (“Stel je er niet teveel 
van voor, maximaal waren we met z’n 
vieren”) doet van alles om te groeien. De 
club viert het jubileum met een receptie op 
20 april bij Buursink, een uitvoering een 
week later in de sportzaal aan de Bachlaan 
en met de organisatie van de Nederlandse 
kampioenschappen “Muziek en bewegen” 
(eigenlijk “gewoon” jazzballet) die gehou-
den worden op 19 mei. 

In het Twents Volksblad uiteraard aandacht 
voor dit jubileum. Daarbij ook aandacht 

moet onderzoeken of de gymnastiekvereni-
ging nog overlevingskansen heeft. 

Terug naar “moeder”? 
Zoals al gemeld: Er is zelfs sprake van te-
rugkeer in de moederschoot: terug onder 
het bestuur van de voetbal dus. Niet alleen 
is er gebrek aan bestuursleden en leden; 
ook financieel is het moeilijk de eindjes aan 
elkaar te knopen. Er komt een gesprek met 
het bestuur van De Zweef-voetbal. Aan-
wezig is ook het bestuur van de parochiële 
Caritas (financiële hulpverlening aan hulp-
behoevenden).

“Er was geen geld meer”
Gerard Hilberink is in 1983 als bestuurslid 
van de voetbal, lid van de onderzoekscom-
missie. Hij vertelt: “Ik heb indertijd nog 
geprobeerd de gymafdeling nieuw leven in 
te blazen. De afdeling was “failliet”; kon z’n 
rekeningen voor de zaalhuur en materiaal 
niet meer betalen. Het bestuur bestond nog 
uit twee personen: voorzitter Veenman en 
zijn vrouw. Verder was er helemaal geen 
kader meer. Veenman stopte met regel-
maat eigen geld in de noodlijdende club, 
maar dat mocht niet baten.” 

Ondanks de negatieve berichten lukken de 
inspanningen van de commissie. Na een 
paar maanden werk is er een afrondend ge-
sprek van het voetbalbestuur met de Gym-
nastiekvereniging De Zweef. Geen terugkeer 
en samenvoeging met de voetbal. Wel een 
voorlopig bestuur dat gaat proberen de gym 
nieuw leven in te blazen. 

Helma Hegeman neemt het over
Lid van dat nieuwe bestuur is Helma Huff-
meijer-Hegeman. Zij vertelt: “In het voor-
jaar 1983 kwam mijn zus Ingrid bij me met 
de vraag of ik in het nieuwe bestuur van de 
gym wilde komen. Zij was benaderd om-
dat ze ooit les had gegeven bij de gym. Ze 
vertelde dat de voetbal bezig was met een 
reddingsoperatie. Men wist dat het onder 
Pietje Veenman afgelopen zou zijn.

Ik heb ja gezegd en in eerste instantie de 
administratie overgenomen van Piet Veen-

voor de geschiedenis van de club, waarbij 
duidelijk wordt dat de gym na de oorlog 
zelfstandig werd. Voorzitters: Roest, Heu-
ver, Otte. Of dat klopt, is niet duidelijk. 
Roest was directeur; Otte voorzitter van de 
koepel waaronder alle sportverenigingen 
van De Zweef vallen. Daarna langdurig 
Henk Kleijssen, gevolgd door P. Deiman, 
die het 40-jarig jubileum initieerde. Na hem 
komt Joop Engbers, die tien jaar voorzitter 
is en in deze functie het 50-jarig jubileum 
meemaakt. Zijn opvolger is Ingrid Hege-
man, die de hamer overdraagt aan de laat-
ste voorzitter Helma Huffmeijer.

Onderscheiding voor Piet Veenman
Tijdens de receptie in Buursink speldt bur-
gemeester Ter Haar Romeny Piet Veenman 
een Koninklijke onderscheiding op. Ook de 
Gymnastiekbond huldigt de oud-voorzitter. 
Voorzitter Van der Heuvel is uit Eindhoven 
gekomen om Piet en Annie Veenman en Nel 
Braamhaar te onderscheiden met het predi-
kaat “lid van verdienste”. Ingrid Hegeman 
stuurt een kaartje met daarop: “Veel steun 
hebben jullie nodig, dat weet ik maar al te 
goed!! Daarom…..kunnen jullie altijd op 
mijn steun rekenen! Hulp nodig? Zeg het 
mij!” 

Ruim 200 toeschouwers zijn een week later 
aanwezig in de sportzaal aan de Bachlaan 
om een leuke uitvoering te zien. Kleuters 
vertonen hun kunsten voor de lentekonin-
gin vanachter een schimmengordijn; de 

Helma Huffmeijer-He-
geman (2019).

De uitvoering begint 
met een schimmenspel.

Het bestuur van de 
gym ten tijde van het 
jubileum: Nel Braam-
haar-Kolman, Suze 
Klink-Verschoor en 
Helma Huffmeijer-He-
geman en Piet Veenman.
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jonge en wat oudere turnsters laten hun 
kunsten zien op balk, brug, paard en ringen. 
De jazzgym-groepen zetten hun beste been-
tje voor.  

Gehoopte groei komt niet: “We kon-
den de kinderen bijna niets meer bie-
den”
Het jubileum en alle bijbehorende aandacht 
leidt niet tot groei van het aantal leden. De 
club bloedt dood. Helma Huffmeijer: “We 
konden de kinderen haast niks meer bieden. 
De groepen waren te klein en er waren 
nauwelijks leidsters meer. Toen Ingrid 
ten Dam stopte, kwam stoppen snel aan 
de orde. De zaalhuur, verzekering en met 
name de afdracht aan de Gymnastiekbond 
konden we niet meer betalen. Mijnheer 
Methorst van de bond wilde zoveel geld van 
ons en we konden geen regeling treffen.

We hebben er heel lang over gedaan te 
besluiten ermee op te houden. Op een ge-
geven moment konden we ook geen uit-
voering meer geven. Helemaal stoppen 
was voor ons geen optie. We wilden onze 
leden een vervolg bieden. Er is een gesprek 
geweest met Jan Bults van de Gymnastiek-
vereniging Nijverdal en toen ging het snel.”

Nijverdal neemt alles één op één over van 
De Zweef: de leden, de uren in de zalen. De 
twee verenigingen maken de opheffing aan 
de leden bekend via een gezamenlijke brief. 

Einde van Gymvereniging De Zweef. Kort 
na het 70-jarig bestaan (wat men niet viert) 
komt in juli 1995 een einde aan de eens zo 
roemruchte vereniging. Voor bestuur en 
medewerkers is er bij iemand in de achter-
tuin een Rodeofeest en dat is het.

Joop Engbers: opheffing geen verras-
sing
Ex-voorzitter van de voetbal, Joop Engbers, 
is tot het einde lid geweest van gymnastiek-
vereniging. Eerst als “spelend” lid, later als 
jurylid en bestuurslid. Hij krijgt als jonge-
ling leiding van Anton Huis in ’t Veld en 
Theunis Podt. Joop is niet zo’n ster. Dat zijn 
meer de mannen als Herman Woesthuis en 
Bennie ten Hove, zoals hij zich herinnert. 
“Dat de gym werd opgeheven was geen 
verrassing. Op het laatst waren alleen 
voorzitter/penningmeester Veenman en 
diens vrouw nog over. Het ging gewoon 
niet meer. Ik ben me na de gym gaan toe-
leggen op het wielrennen.”

“Revolver” in plaats van gym
Uit de puinhopen van de opheffing verrijst 
Revolver; een kleine groep Zwevers die 
doorgaat als REVOLVER: REcreatie VOL-
leybalVEReniging. Helma Huffmeijer be-
heert de financiën. “Iedereen betaalde net-
jes contributie, daarvan bekostigden we de 
zaalhuur en gingen we twee keer per jaar 
uit eten. Per 1 april 2015 is deze vereniging 
opgeheven. Wist je dat Peter Veenman, de 

De leiders van de jubile-
rende gym met aan het 
hoofd Ben Gengler. 

Foto hieronder vlnr: 
Monique Jansen (leid-
ster), Pascal Meenhuis 
(vangster), spingster is 
onbekend. Foto rechts-
onder: jongens van de 
gym.

Klaar voor de uitvoering. Leidster is Monique Jansen.
Onder vlnr: onbekend, Niek Engbers, Monique Wijn, Chantal Schutteman, onbekend, 
onbekend, Kim Eektimmerman, onbekend, Veronique Kruders.
Staand vlnr: Monique Huis in ’t Veld met achter haar Annette Velnaar. Verder staand 
achter elkaar in het midden met witte shirts Sabine Hegeman met voor haar Sandra He-
geman. Verder Lisette Wennemers, Wendy Westerik, Natasja Asbroek, Anette Velnaar, 
Floor van Eelen. 

Foto boven, onderste rij 
vlnr: Lucienne (leid-
ster), Annette Geurtse, 
Heidi Wijnen, Yvonne 
Wijnen, Petra Ebben, 
Melissa Hegeman, 
Chantal Klink, Patricia 
Knobben, Suzen Ver-
schoor
Boven vlnr: Blikman, 
Renate Otte.

Foto rechtsboven vlnr: 
Gonda Hekkert, Ellen 
Pfeiffer, onbekend, 
onbekend, Brigitte Nij-
enkamp, Evelien Oude 
Veldhuis, Pascal Meen-
huis, onbekend, Celine 
Spenkelink, Monique 
Jansen (leidster turnen).

Helma Huffmeijer-He-
geman (1985).
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zoon van Pietje, daar tot het laatst lid van 
was?”

Ingrid ten Dam memoreert: “Ik heb een 
hele lange tijd doorgebracht bij de gymver-
eniging De Zweef. Eerst als lid (vanaf on-
geveer mijn 8ste) en daarna ben ik ook les 
gaan geven en heb uiteindelijk de turnafde-
ling aangestuurd, mede vanuit het bestuur. 
Al met al meer dan 25 jaar. Heb op deze 
wijze ook lang met meneer en mevrouw 
Veenman contact gehad.
Ik herinner me nog dat ik in de beginjaren 
mijn vergoeding voor het lesgeven per-
soonlijk bij hen moest ophalen. En met het 
stencilapparaat dat bij hen thuis stond, 
werden handmatig de clubboekjes/brie-
ven e.d. door hen gedrukt, soms met hulp 
van een paar leden. Als je in het boek over 
100 jaar De Zweef al iets schrijft over de 
gymvereniging, mag hun onbaatzuchtige 
en niet aflatende inzet niet onbenoemd blij-
ven. Zij hebben vele jaren alleen de kar ge-
trokken. Ik denk met veel respect aan hen 
en kijk met veel plezier terug op mijn tijd 
bij de RKGV De Zweef.”

Einde aan alle oude afdelingen van 
De Zweef
Na deze opheffing van de gym, de fusie van 
volleybalafdeling LEVO met Flash en het 
opheffen van de wandelafdeling blijft bij De 
Zweef alleen het voetbal nog over. Maar dat 
glorieert! 

Oud-voorzitter Willems overleden
Eind februari 1983 overlijdt oud-voorzitter 
Gerard Willems. In de veertiger en vijftiger 
jaren van de vorige eeuw was hij de stuwen-
de kracht in de vereniging. Een man die 
met weinig woorden veel wist te bereiken. 
Wegens zijn verdiensten is hij erelid. Bij 
de viering van het 60-jarig bestaan krijgt 
hij namens H.M. de Koningin het lidmaat-
schap in de Orde van Oranje Nassau. 

Bestuursmutaties aanleiding voor 
Rikmanspoel om zijn vertrek uit te 
stellen
Jan Rikmanspoel deelt in januari 1983 in 
het bestuur mee te gaan stoppen wegens 

beurt voor de bestaande. Er is een kans, zo 
blijkt uit een gesprek met het CDA, dat de 
vloeren wel worden aangepast. Later stuurt 
de gemeente bericht dat men materiaal wil 
leveren en dan kan De Zweef de zaak met 
vrijwilligers opknappen. 

Behalve de vloeren van de kleedkamers is 
ook het dak van de kantine niet al te best. 
Gerrit Verschoor signaleert verschillende 
lekkages. Het bestuur besluit onmiddellijk 
het dak te vervangen en te gelijker tijd te 
isoleren.

In juli 1984 stuurt de gemeente een brief 
waarin men erkent dat de hoeveelheid 
kleedkamers te klein is. Er is echter geen 
zicht op geld voor uitbreiding. Als vereni-
gingen zelf meewerken, levert de gemeente 
het materiaal om tegels op de vloeren te 
leggen. Klapraampjes gaan het ventilatie-
probleem niet oplossen, zo meldt men. In 
plaats daarvan krijgt elke kleedkamer in 
plaats van de lichtkoepel een door de wind 
aangedreven ventilator. Waterleidingen 
komen niet weggewerkt in de muren, zegt 
de gemeente. Mag wel als De Zweef het zelf 
betaalt.

Elke voetbalclub heeft één trainingsveld 
en dat blijft zo, is de volgende mededeling. 
Bijplaatsen van extra licht betekent extra 
armaturen (f 6000,-) en daarvoor is geen 
geld. En zo stuurt de gemeente Hellendoorn 

drukke werkzaamheden op school. Ook een 
functie als secretaris ziet hij op dat moment 
niet zitten. 
Om de zaak in de hand te houden zijn maat-
regelen nodig. In de ledenvergadering van 
november 1983 komen veel mutaties in 
het bestuur. Frans Hoogers vertrekt als se-
cretaris. Chris Vink als vertegenwoordiger 
van het zaalvoetbal. Tonnie Wijnen is ook 
te druk en staat zijn plek als afgevaardig-
de van het jeugdbestuur af. Tot slot haakt 
ook Tonny Middelkamp af. Met name het 
vertrek van Frans Hoogers is voor Jan Rik-
manspoel aanleiding zijn eigen vertrek met 
een jaar uit te stellen. 

In plaats van al de vertrekkende heren komt 
Bert Heuver (namens de jeugd) in het be-
stuur. Niet alle plekken worden direct op-
gevuld. Dat komt ook door de nieuwe struc-
tuur, waarbij gewerkt gaat worden met een 
kleiner bestuur. Alle vertrekkenden krijgen 
een cadeaubon en bloemen voor hun part-
ners (voor Tonnie Wijnen lees ”moeder”).

Accommodatieproblemen: te weinig 
kleedkamers en te weinig trainings-
ruimte 
In de GOAL ter gelegenheid van de leden-
vergadering van 28 november 1983 schrijft 
voorzitter Rikmanspoel dat het nu echt tijd 
wordt voor een opknapbeurt van de kleed-
kamers. “Reeds drie jaar geleden maakte 
ik al melding  van het feit dat dat zeer 
noodzakelijk is.” Er heeft zich inmiddels 
ook een nieuw probleem aangediend: tekort 
aan (volgens KNVB-normen) minstens twee 
kleedkamers door de grote toeloop van le-
den. 

Sinds de bouw van de dan bestaande 
kleedkamers is het aantal leden namelijk 
verdubbeld. Dat betekent naast gebrek aan 
kleedruimte ook woekeren met ruimte op 
de trainingsvelden. 

Bouw extra kleedkamers is nodig, 
maar gemeente ligt dwars
In de begroting van de gemeente voor 1984 
is geen rekening gehouden met de bouw 
van nieuwe kleedkamers en een opknap-

De Zweef met een hele grote kluit het riet 
in. Het zal wethouder Middelkamp (sport-
zaken) pijn hebben gedaan zo’n brief te 
moeten tekenen aan zijn favoriete club….

De Zweef moet zich maar redden met 
één trainingsveld voor 650 leden……
De Zweef stuurt een hele lange brief terug 
en probeert duidelijk te maken dat voetbal 
geen sport is met afnemend ledental. Dat 
het raar is maar één trainingsveld te hebben 
op 650 leden. In september 1984 vergadert 
de BLOS en behandelt de brief. Jan ten 
Hove bezoekt de vergadering en hoort dat 
men op geen enkel punt De Zweef ter wille 
wil zijn. Wat betreft de kleedaccommodatie 
moet men voorlopig maar gebruik blijven 
maken van de Duiventil (oude kleedaccom-
modatie van de tennisclub). In een brief 

De Zweef D1 ongeveer 
1983.
Boven vlnr: Piet Meen-
huis, Gejo Westenbroek, 
Bart van Rhee, John 
Wijnen, Arnold Blik-
man, Ist van Overbeek 
(plotseling op het veld 
overleden in 1996), 
Johan Zwakenberg, 
Martin Alberts
Onder vlnr: René Kok 
(jong overleden in 
2010), Jeroen Souverijn, 
Mark Tijhuis, Martin 
Wijnen, Daniel Meen-
huis en Michiel Kolman.

A1 in 1983.
Boven vlnr: Erik Heu-
ver, Edwin veldhuis, 
Gert Cents, Robert 
Asbroek, Rob Korbeld, 
Jeroen Scholten.
Onder vlnr: Gerben Kol-
man, Helwich Machiel-
sen, Eric Siero, Rob He-
geman, Robert Heuver, 
André Spoolder, Marcel 
Spoolder.



274 275

later deelt de BLOS mee voor 1985 een 
bedrag van f 20.000,- in de begroting te 
hebben opgenomen voor uitbreiding van de 
trainingsaccommodatie op een deel van het 
honk- en softbalveld van Catch.

De Zweef schrijft een blijde brief terug, 
maar pleit opnieuw voor nieuwe kleedka-
mers. In Hellendoorn worden er in 1985 
twee gebouwd. De Zweef denkt dat als je 
veel zelf doet, voor dat geld vier kleedka-
mers gebouwd kunnen worden. 

De Duiventil blijft een noodoplossing die 
men niet graag wil. Het gebouw ligt te ver 
van het clubhuis en veel tegenstanders gaan 
na de wedstrijd direct naar huis in plaats 
van naar het clubgebouw. 

zich naar contributieverhoging. Dat kan in 
zijn ogen niet, want sport moet bereikbaar 
en betaalbaar blijven. Voor iedereen.

Eerste afscheid van Jan Rikmanspoel
Door andere werkzaamheden op school 
(LTS aan de Willem de Clercqstraat) heeft 
Jan Rikmanspoel zoals al gemeld, het zo 
druk gekregen dat hij besluit te stoppen als 
voorzitter van De Zweef. Het is heel moei-
lijk een opvolger te vinden. Iedereen met 
een beetje capaciteit wordt gevraagd, maar 
een “ja-woord” is er niet bij. Uiteindelijk is 
Jos van Rhee bereid als interim op te treden 
voor een periode van een half jaar. Op 15 
mei 1984 stemt de vergadering in met deze 
constructie.

13 jaar is Rikmanspoel bestuurslid geweest: 
3 jaar lid, 5 jaar secretaris en 5 jaar voor-
zitter. In een periode waarin  De Zweef een 
reeks van kampioenschappen beleeft. Jan 
Rikmanspoel is een van de stuwende krach-
ten achter het zaalvoetbal. Hoewel hij stopt 
als voorzitter, blijft hij wel bestuurslid en 
is hij voorzitter van het feestcomité bij het 
65-jarig bestaan in 1985. 

Tijdens de ledenvergadering op 26 novem-
ber 1984 is het officiële afscheid van Jan. 
Hij krijgt een net in het leven geroepen 
onderscheiding: “Gulden Zweef.”16 Een on-
derscheiding, die, zo zegt voorzitter Jos van 
Rhee, zeer incidenteel zal worden uitgereikt 
aan personen die zich binnen de vereniging 
onder meer op leidinggevend niveau bijzon-
der verdienstelijk hebben gemaakt.

Jan Rikmanspoel schrijft hier later zelf over 
(nadat hij een comeback had gemaakt in het 
bestuur en aan bovenstaande 13 jaar nog 

Bezuiniging = privatisering = “doe 
het zelf maar”
Het is de tijd van bezuinigen door de over-
heid. In dat verband komt “privatisering” 
om de hoek kijken. De gemeente verwacht 
van de verenigingen veel meer zelfwerk-
zaamheid. Men spreekt over onderhoud 
van de velden, het zelf moeten trekken van 
lijnen, ophangen van netten e.d. 

Het bestuur onder leiding van interim- 
voorzitter Jos van Rhee kondigt aan daar 
flink tegen te gaan protesteren, want waar-
om moet al dat werk worden neergelegd 
bij vrijwilligers die het toch al druk genoeg 
hebben. En, zo schrijft Jos van Rhee in de 
GOAL, ze hoeven ook niet aan te komen 
met tariefsverhogingen, want dat vertaalt 

drie jaar vast plakte): “Van 1971 tot 1988 
heb ik deel uitgemaakt van het bestuur van 
De Zweef. De eerste 3 jaar als gewoon be-
stuurslid met de taak van vicevoorzitter. In 
die periode was ik betrokken bij de bouw 
van het clubgebouw. Verder heb ik de con-
tributie-inning geautomatiseerd. Een klus, 
waarbij je het vertrouwen van de mensen 
moest zien te winnen en dat was in de be-
ginperiode van de automatische incasso’s 
niet gemakkelijk.

Tot 1980 was ik secretaris. Vanuit deze 
functie heb ik het imago van De Zweef op 
een hoger plan kunnen brengen. In die 
periode was ik verder betrokken bij de uit-
breiding van het clubgebouw; het gedeelte 
achter de vouwwand. Bovendien was ik 
mede initiatiefnemer bij de oprichting van 
de Federatie van Hellendoornse Voetbal-
clubs. Een bittere noodzaak in die tijd.

In 1980 werd ik gekozen tot voorzitter. Het 
begon met het 60-jarig jubileum. Hierbij 
werden twee oud-Zwevers uit de vergetel-
heid gehaald. Erevoorzitter Gerrit Otte en 
erelid Gerard Willems. Men wist amper 
dat ze bestonden. Mede dank zij de me-
dewerking van Hans Klink werden beide 
heren koninklijk onderscheiden. Helaas 
overleed Gerard Willems vrij kort daarna. 
Gerrit Otte heeft nog jaren mee kunnen 
genieten van de successen van De Zweef, 
waarbij hij steeds bij de festiviteiten werd 
betrokken. Successen waren er in die peri-
ode. Veldvoetbal van de vierde klasse naar 
de hoofdklasse. Zaalvoetbal met 2 teams in 
de hoofdklasse. De vereniging groeide van 
minder dan 600 naar 700 leden.” 

Schoolvoetbal meisjes in 
1983.
Boven vlnr: Johannes 
Wennemers, A. Oude 
Elberink, Christel Hoog-
land, Mirjam Klink, 
Renate Blikman, Bren-
da Lucassen, Ursela 
Timmermans, Simone 
Bruggeman.
Onder vlnr: Kitty Nij-
veld, Annemarie Smits, 
Susan Harmeling, 
Angela Bessembinder, 
Ilse Wennemers, Ilonka 
Veldhuis.

Onder: De Zweef 2 in 
1984 sportploeg van het 
jaar. Jan Winkels (links) 
krijgt de plaquette van 
Jos van Rhee. 
Rechtsonder: Theo Siero 
in 1984 Sportman van 
het jaar.

In de hoofdklasse begint 
De Zweef in navolging 
van andere vereni-
gingen jaarlijks een 
presentatiegids uit te 
geven. Hier biedt Jan 
Rikmanspoel (links) het 
eerste exemplaar aan 
aan burgemeester Huib 
Boer. Rechts de wethou-
ders Bernard Kobes en 
Jan Middelkamp.

Gulden Zweef Jan Rik-
manspoel.

16 Het bestuur is erg onder 
de indruk van de verdien-
sten van Jan Rikmanspoel. 
De titel erevoorzitter vindt 
men moeilijk verdedigbaar, 
omdat Jan maar relatief 
kort voorzitter is geweest. 
Opgeteld zijn echter zijn 
verdiensten in het bestuur en 
binnen de vereniging in een 
zware, nieuwe situatie  erg 
groot. In een extra bestuurs-
vergadering (8-11-1984) 
besluit men de ledenverga-
dering te vragen de Gulden 
Zweef in het leven te roepen. 
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Gulden Zweef
“Tenslotte was er nog de ver-
bouwing van het clubgebouw 
in zijn huidige vorm. Daarna 
heb ik besloten te stoppen in 
het bestuur. Dit alles vond 
men van een dusdanige waar-
de voor De Zweef, dat ik werd 
onderscheiden met de “ Gulden 
Zweef”. Een speciaal daarvoor 
ontworpen kunstwerk werd 
mij als dank overhandigd. 
Een beloning voor het totale    
“oeuvre”, net even iets meer 
dan erevoorzitter.”

Oud-voorzitter Jos van Rhee vult aan: “We 
hebben in het bestuur overlegd en kwamen 
tot de conclusie dat een erevoorzitterschap 
er niet in zat. Daarvoor was zijn tijd als 
voorzitter te kort. Anderzijds vonden we 
dat Jan zulke grote verdiensten had gehad 
voor de club –binnen en buiten het be-
stuur- dat we besloten een nieuwe onder-
scheiding in het leven te roepen. De Gulden 
Zweef. 

En inderdaad: iets meer dan erevoorzitter. 
We hebben de ledenvergadering voorge-
steld deze nieuwe onderscheiding in te stel-
len en in het huishoudelijk reglement op te 
nemen.” Dat is gebeurd.

Jan Rikmanspoel, Jan Nijenhuis en 
de kerkcollecte
De r.-k. kerk moet dringend de kerktoren 
renoveren. Dat kost natuurlijk een hoop 
geld en van alle parochianen wordt ver-
wacht dat ze een bijdrage leveren. Jan Rik-
manspoel wil wel helpen en heeft natuurlijk 
de “beschikking” over vele Zweefleden. 

Tijdens het mixtoernooi zegt hij dat hij de 
tafels langs komt om per persoon een rijks-
daalder (2,50 gulden) op te halen. Als hij 
aan de tafel komt waaraan Jan Nijenhuis 
zit, ziet hij dat iedereen netjes een knaak 
doneert. Behalve Jan, die maar één gulden 
in de schaal gooit. Op de vraag van Jan Rik-
manspoel wat dat betekent, zegt Jan: “Meer 
krijg je niet en als het niet genoeg is, leg er 
maar een plat dak op.” 

ziet dat helemaal niet zitten. Zo blijft hij nog 
drie jaar. “Het was best zwaar werk. Voor-
al die tijd in de hoofdklasse. Wat een omzet 
en wat hard werken om iedereen aan een 
drankje te helpen.” 

Dan stapt hij over op de pas-opgerichte 
activiteitencommissie voor de jeugd met 
Frans Machielsen, Toos van Vree en Thea 
Kolkman. Dat is (in 2014) alweer zo’n 35 
jaar geleden. “Volgens mij organiseerden 
wij onder meer een playbackshow.” 

Na deze taak is Bertus nog vijf jaar in de 
“buitendienst”; de maandagploeg. “Ik weet 
nog dat Jan Karmerood daar ook bij was 
en mij begon te vertellen wat ik moest 
doen. Ik heb toen direks tegen hem gezegd: 
Jan, in 1952 op de KSW kon je me bevelen, 
maar nu niet. Hij moest er wel om lachten 
en zei: Weet je dat nog?”

Onder meer voor zijn werk voor De Zweef 
krijgt Bertus in 2018 een koninklijke onder-
scheiding. Op de dag van uitreiking moet 
hij ’s middags naar het ziekenhuis om te 
horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij over-
lijdt in augustus van dat jaar.

Hoofdklasse schept verplichtingen; 
er moet verbouwd en aangepast wor-
den
Voetballen in de hoofdklasse schept ver-
plichtingen. Tijdens de ledenvergadering 
op 20 mei 1985 komt dit aan de orde: “Wat 
betreft onze akkomodatie zullen er nu be-
slissingen moeten vallen, omdat we op het 
hoogste niveau zitten wat betreft het ama-
teurvoetbal. Uitgangspunten bij deze zijn:
- De Zweef dient haar eigen identiteit te 
blijven behouden.
- We zullen dit alles moeten stabiliseren, 
wat zeer moeilijk zal zijn.
- De leden van De Zweef moeten bij be-
langrijke beslissingen hun mening kunnen 
geven. 

Wat betreft de buitenaccommodatie zijn 
we bijzonder gelukkig met het aanbod 
van de Vriendenkring die bekend heeft 
gemaakt dat zij i.v.m. het 65 jarig bestaan 

Bertus ten Hove (1932-2018) 13 jaar 
kantinebeheerder
De kantinecommissie krijgt in 1984 het ver-
zoek van het bestuur wat meer activiteiten 
te ontwikkelen, omdat het kantinebezoek 
behoorlijk terugloopt. Beheerder Bertus 
(Bats) ten Hove probeert een kaartclub in 
de benen te krijgen. “Dat lukte niet en is ei-
genlijk nog nooit gelukt.” Teruglopen geldt 
ook voor de barbezetting. Bats klaagt dat 
men het steeds meer laat afweten en vooral 
op het laatste moment afzegt. Het bestuur 
besluit het barpersoneel bij elkaar te roepen 
om toe te spreken “en na afloop te genieten 
van een gezellige bingo.”  

Bertus ten Hove komt op een curieuze 
manier in het kantinebeheer terecht. “Op 
een dag komt hij (broer Jan en voorzitter 
van De Zweef)  bij me en zegt: Bertus we 
hebben een keeper nodig. Ik begin te la-
chen en zeg dat ik met die voet17 van mij 
toch niet op doel kan gaan staan; ook niet 
in het achtste. Ja, zegt Jan, maar we heb-
ben echt een keeper nodig. Hier teken nou 
maar, dan hebben we het voor de KNVB 
voor elkaar. Ik was dat gezeur zat en teken 
dat papier. Wat heb ik eigenlijk getekend, 
vroeg ik toen en las dat ik BARkeeper was 
geworden.” 

Zo wordt Bertus de “personeelschef” van de 
bar. Hij regelt de diensten; zorgt dus dat er 
mensen achter de bar staan. Na tien jaar is 
het voor hem welletjes en wil hij stoppen. 
Wim van ’t Hoff is zijn opvolger, maar die 

van de vereniging een staantribune zul-
len bouwen; hiervoor namens de gehele 
vereniging hartelijk dank, wat betreft ons 
klubgebouw zullen er dringend verbeterin-
gen moeten worden aangebracht.

Het dak heeft een dringende opknapbeurt 
nodig; het sanitair voldoet al jaren niet 
meer aan de huidige eisen; de keuken dient 
qua ruimte en apparatuur te worden aan-
gepast en ook de entree tot het klubgebouw 
voldoet niet aan de eisen om het publiek 
behoorlijk te ontvangen.

Om dit te kunnen verwezenlijken is er veel 
geld nodig. Natuurlijk is er de mogelijk-
heid om een hypotheek af te sluiten voor 
deze renovatie, maar na een studie van 
onze financieel-deskundige Ton Bootsveld 
is komen vast te staan dat dit een zware 
belasting gaat worden voor onze leden in 
de nabije toekomst. Het voorstel van het 
bestuur is dan ook, een obligatielening uit 
te schrijven om het hoog nodige te kunnen 
realiseren. Als streefbedrag hebben we ons 
voorgesteld f. 50.000,-.

Niet alleen binnen onze vereniging zullen 
we moeten trachten dit bedrag binnen te 
halen, maar ook het bedrijfsleven zal hier-
voor moeten worden warm gemaakt”, al-
dus een vurig pleidooi van Jos van Rhee en 
Ton Bootsveld. Het voor-
stel van het uitschrijven 
van een obligatielening 
wordt door de vergadering 
aanvaard. Voorzitter zegt 
toe de komende jaarver-
gadering hierop terug te 
komen.

Obligatielening be-
dacht door Ton Boots-
veld
Om de plannen voor ver-
bouw en uitbouw van de 
kantine te kunnen betalen, 
schrijft het bestuur in 1985 
een obligatielening (loop-
tijd 25 jaar zonder rente) 
uit met als doel een bedrag 

17 Bertus ten Hove (6-8-
1932) heeft op z’n 7e jaar een 
kleine ontsteking in de voet. 
“Pleister erop en klaar”, zegt 
de dokter. Mede omdat er 
dan nog geen penicilline is, 
loopt de ontsteking danig 
uit de hand en heeft Bats 
sinds die tijd een handicap 
waardoor hij zijn rechter-
been niet meer kan buigen 
en een aangepaste schoen 
moet dragen

Kunstwerk dat Jan Rik-
manspoel krijgt bij zijn 
onderscheiding Gulden 
Zweef.

Een obligatie voor de 
verbouwing.

Bats ten Hove (2014).
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van 60.000 gulden binnen te halen. Bij een 
obligatielening kan iedereen een of meer 
obligaties kopen; een soort schuldbeken-
tenis. Over een periode van 25 jaar (in dit 
geval) loot het bestuur jaarlijks een aantal 
van die obligaties uit. De bezitters daarvan 
kunnen op vertoon van de schuldbekentenis 
het door hen betaalde bedrag terug krijgen 
(zonder rente). Natuurlijk hoopt het be-
stuur dat niemand zijn geld komt ophalen 
en zo gaat het meestal ook. 

Toenmalig penningmeester Ton Bootsveld 
is de man achter de obligatielening: “Toen 
de eerste ideeën op tafel kwamen voor 
een verbouwing van het clubhuis, werd 
een begroting gemaakt die neerkwam op 
ongeveer f 370.000,- . We hadden op dat 
moment het geluk dat we in korte tijd van 
de vierde klasse naar de hoofdklasse waren 
gegaan. Heel veel publiek bij thuiswedstrij-
den18. Door recette en kantine-opbrengsten 
hadden we een flink bedrag gespaard. Niet 
genoeg om de hele verbouwing te kunnen 
betalen, maar op de bank hadden we een 
paar ton.”

Om de financiering rond te krijgen besluit 
het bestuur veel zelf te gaan doen. Daar-
naast moet er nog extra geld op tafel komen 
en Ton werkt een plan uit om een obligatie-
lening uit te geven. In de aanbieding komen 
obligaties van 100, 500 en 1000 gulden. De 
actie moet 50.000 gulden opleveren. “Om-
dat de vereniging in een gigantische “flow” 
verkeerde door al die kampioenschappen, 

Corona -  Harmeling Interieur – Aanne-
mersmaatschappij Oude Lenferink – Aan-
nemersmaatschappij Stegeman – Rohring 
Assurantiën – Chinees-Indisch restaurant 
Kota Radja – Aannemingsmaatschappij 
Hegeman – Boekhandel Alferink – Morsink 
garage / pompstation – Noord Nederland-
se Wegenbouw – Bakkerij Ulvette – Hans 
Freie Sport – Reisburo Rottink – Sepa 
Wand – Makelaardij Van Egmond - Juwe-
lier Diekman – Holtman Kleding – Slagerij 
Pennings – ABN bank – Café De Budde – 
Petro Woertman Hellendoorn BV.

Terugkijkend op het verloop van deze le-
ning en navraag bij de penningmeester leert 
dat slechts een klein deel van dit bedrag is 
uitgekeerd. Elk jaar bij de ledenvergadering 
loot het bestuur een aantal obligaties uit. 
De penningmeester heeft een schema van 
hoeveel van 100 gulden, hoeveel van  500 
gulden en hoeveel van 1000 gulden. 

In de bestuursvergaderingen is voorafgaand 
aan de ledenvergadering de uitloting van de 
obligaties een jaarlijks terugkerend spekta-
kel, dat leidt tot veel hilariteit. Enveloppen 
met nummertjes op tafel en bestuursleden 
die om beurten een paar nummers mogen 
trekken. Van de obligaties van 1000 gulden 
is bekend wie die hebben (veelal de bedrij-
ven, maar ook bv. oud-voorzitter Jan ten 
Hove), van de kleine bedragen niet. 

hadden we het idee dat het moest gaan luk-
ken met die actie.

Bedacht moest worden wanneer we die 
lening gingen uitzetten. Het mixtoernooi 
leek Jan Rikmanspoel en mij de beste ge-
legenheid. In overleg met Jan besloten we 
optimaal gebruik te maken van het verbale 
vermogen van erevoorzitter Jan ten Hove. 
Die wilde meewerken en heeft tijdens het 
toernooi een gloedvol betoog gehouden 
over de noodzaak van de lening. Op die-
zelfde dag hadden we al voor bijna 15.000 
gulden verkocht.” 

De obligatielening is een succes en uitein-
delijk is de opbrengst 57.000 gulden. Voor-
afgaand aan de uitgifte gaat de penning-
meester naar de notaris om de lening en de 
gang van zaken daaromtrent te bespreken. 
“De notaris vond dat wij nog eens moesten 
nadenken over het feit dat we in een tijd 
waarin de rente heel hoog was (14%) we 
geen rente uitbetaalden op die obligaties. 
Op die suggestie hebben we niets uitge-
daan. Wel hebben we op zijn aandringen 
de termijn verlengd voor terugbetaling. 
Tot tien jaar na uitloting konden mensen 
het bedrag opvragen.” Met een lening van 
f 75.000,- is de financiering van de verbou-
wing rond en kan het werk beginnen. 

De verkoop van de obligaties is dus bijzon-
der snel gelukt; binnen een paar weken is 
het geld binnen. In totaal worden 297 obli-
gaties van 100 gulden, 27 van 500 gulden 
en 17 van 1000 gulden verkocht. 

De helft van het geld is opgebracht door de 
eigen leden en de rest door sponsors. Hier-
onder een lijst van deze sponsors, waaraan 
ook te zien is hoe het middenstandsland-
schap in Nijverdal is veranderd.
Kapsalon Christine – Oogink trilbeton 
– Architectenburo Hoogeslag – IJsfa-
briek Caraco – Cafe / snackbar Trefpunt 
– Bakkerij Mulder – Schoenhandel Lefe-
rink – Ekelenkamp Assurantien – Radio 
Freie – Slagerij Hegeman – Installatieburo 
Hofman – Videotheek Freetime – KA-
MA-kleding – Rabobank – Bloemenhuis 

Uitbereiding kleedaccommodatie
Vooruitlopend op de verbouwing van de 
kantine gaat De Zweef zelf aan de slag voor 
uitbreiding van de kleedaccommodatie. Dat 
gebeurt in 1986. Er is een blauwwitte bouw-
ploeg geformeerd die voortvarend aan de 
slag gaat.  Aan de zes kleedkamers worden er 
twee toegevoegd. Die zijn inmiddels (2020) 
in gebruik als opslag- en werkruimten. 

Bouwcommissie
Voor de verbouwing en renovatieplannen 
roept het bestuur een bouwcommissie in 
het leven: Jan ten Hove, Wim van ’t Hoff, 
Gerard Klink, Hans Klink, Laurens Jan-
nink, Jan Stevens en Tonnie Kok. In de 
Algemene Ledenvergadering van 25 novem-
ber 1985 gaat de vergadering akkoord met 
verbouw. Daarvoor is een hypotheek nodig 
van f 75.000,- Concreet gaat het om: 
• Nieuwbouw NO-gevel.
• Aanpassing keuken en interieur.
• Groot onderhoud.

Opening verbouw (1988)
In de loop van 1988 is het werk af. Voorzit-
ter Rikmanspoel heeft de volgende bood-
schap voor de leden: “De verbouwing van 
het clubgebouw nadert zijn voltooiing. De 
luifel boven de bar nog, nog een kast, nog 
enige andere kleine zaken en dan ...... de 
officiële opening. Als datum voor deze of-
ficiële opening hebben we gepland vrijdag 

Honderden, soms dui-
zenden bezoekers bij 
thuiswedstrijden van De 
Zweef 1. Twee ingan-
gen: een voor kaartver-
koop en een voor leden. 

Bouw kleedkamers in 
1986. Koffie voor de 
bouwploeg. Vlnr: Jos 
Knobben, Gerrit Ver-
schoor, Leo Geurtse, 
Roy Spenkelink, Nico 
Jannink, Gerrit ten 
Dam, André Spenkelink 
en Hans ten Hove.

18 Ton Bootsveld: “Toen De 
Zweef tegen Rohda Raalte 
speelde, heb ik bij het Ravijn 
van die tellertjes opgehaald. 
We hadden twee ingangen 
gemaakt om het publiek 
snel te kunnen verwerken. 
Een verkocht er kaartjes, 
de ander telde. Uiteindelijk 
stonden de teller stil op 
totaal 3500 man!”
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26 februari a.s. Hoe 
het een en het ander 
precies in zijn werk 
zal gaan is nog niet 
definitief vastgesteld. 
Wel is het de bedoe-
ling, dat we “Open 
Huis” zullen houden, 
voor zowel leden als 
niet-leden.” 

Heel uitgebreid en 
dringend doet Rik-
manspoel een beroep 
op de leden om netjes 
en zuinig te zijn op de 
nieuwbouw. 

Ook de kleedka-
mers moeten opge-
knapt worden
Naast de kantine 
moeten ook de kleed-

kamers een beurt krijgen. Tezamen met een 
subsidie van f 25.000,- van de Nederlandse 
Katholieke Sportfederatie is dat voldoende 
om die renovatie te kunnen betalen. Dat 
gaat niet door. De NKS gooit alsnog roet in 
het eten en geeft geen geld. Realiseren van 
het bestaande plan is nog even onderwerp 
van discussie, maar men besluit het niet te 
doen vanwege de niet ongegronde angst dat 
men De Zweef voor de toekomst met een te 
grote schuld laat zitten.

Het resultaat is dat uiteindelijk in 1989 
gedeeltelijk gerenoveerd wordt. Deze reno-
vatie betreft: nieuwe tegels, nieuwe sproei-
koppen, verplaatsing van de toiletten en de 
aanbouw van een materialenhok. De rest 
moet in 1990 gebeuren. Dat gaat niet door 
want een nieuw dak kost teveel door steeds 
hogere eisen die de gemeente stelt aan de 
isolatie van het dak. Er blijft alleen geld 
over voor schilderwerk.

Elk team een sponsor
In dit decennium is sponsoring een hot 
item. Als de KNVB geen bezwaar (meer) 
heeft tegen gesponsorde kleding e.d., is het 
hek van de dam. Elk team in elke vereni-

naar Amsterdam in het begin van de jaren 
’80 van de vorige eeuw. Hij vertelt: “Het 
driedaagse voetbaltoernooi in Amsterdam 
was bij AVV Swift, vlakbij het Olympiap-
lein. Het Olympiaplein was daar heilig en 
dus galmde de hele dag over de speakers 
het nummer van  O Champs Elyssee... 
(maar dan O-LYMPIA-PLEIN).

A1 van De Zweef was het jaar daarvoor 
ook al geweest (en misschien nog wel va-
ker, maar dat weet ik niet). Het toernooi 
had in ieder geval de reputatie “dat moet je 
minimaal meegemaakt hebben”. Dat kan ik 
inmiddels beamen…

Het was mijn 1e jaar in A1, dus dat moet in 
1984/1985 geweest zijn. Er deden teams 
mee uit Friesland, Brabant (Brabantia), 
Duitsland en nog een Portugees team uit de 
buurt van Amsterdam.

Onze trainer was Kas Woudsma. Henny 
Heetkamp en Henk Bergboer gingen mee 
als leiders en René Molenbroek als vlag-
genist. We sliepen op veldbedden in tenten 
naast de drie voetbalvelden. De kantine 
was 24 uur per dag open. 
Of we ’s avonds de stad ingingen? Volgens 
mij hadden we een verbod om de stad in te 
gaan, maar er zijn natuurlijk uitzonderin-
gen. Gerben Kolman was bv. ’s ochtends 
verdwenen, drie keer raden waar hij ge-
weest was…

ging lijkt in staat een sponsor te vinden. 
Er is –bijna- geen team meer zonder. En al 
die teams komen in het Twents Volksblad 
met foto. Waaronder De Zweef 8, dat trots 
vertelt dat ze hebben kunnen kiezen uit wel 
26 bedrijven, maar uiteindelijk de voorkeur 
hebben gegeven aan aannemer Oude Lenfe-
rink (van de “Biele”).

De Zweef 4 en De Zweef 9 kampioen
In het seizoen 1983-1984 zijn De Zweef 4 en 
De Zweef 9 kampioen. Het vierde promo-
veert naar de eerste klasse TVB en bestaat 
uit Willie Scholten, Gerard Hegeman, Henk 
Willems, Marcel Huis in ‘t Veld, Aloys Jan-
nink, Herman Middelkamp, Hans Mets, Jos 
Gescher, Benny Woesthuis, Harry Westerik, 
Henny Kok, Frits Kolkman en Paul Souve-
rijn. Leider is Johan Galgenbeld. Van deze 
groep spelen in 2020 nog steeds: Willie 
Scholten, Gerard Hegeman en Paul Souve-
rijn.

Het negende promoveert naar de vierde 
klasse TVB. Dit team bestaat uit: Harry 
Legtenberg, Berto Broens, Roy Naraina, 
Martin Hegeman, Anton Zwienenberg, 
George Damman, Charles Rozendal, Willie/
Thijs Krieger, Harry/Barry Hoonhorst, Jos 
Legtenberg, Richard Hegeman, Jan Nijen-
huis, Huub Rozendal, Henk/Jezus Roelofs 
en Bert/Eppo Kleine Staarman. Leider is 
Henny Hegeman. Van deze groep speelt 
anno 2020 alleen Richard Hegeman nog.

Met A1 op toernooi is een belevenis 
op zich; voor iedereen! Hoe het Olym-
piaplein blauwwit kleurt
Net zoals voor senioren is een toernooi in 
dit decennium nog een belevenis van de 
eerste orde. Vooral als het gaat om A1. Jon-
gens tussen 16 en 18 jaar. Weten nog van 
“niets”, maar de hormonen gieren door het 
lijf. Net zoals de alcohol overigens. En dan 
heb je ook nog van die meedenkende en 
zeer empathische leiders en trainers. Die 
precies weten dat een toernooi in Amster-
dam wel mòet ontaarden. 

Helmut van Rhee herinnert zich dat toer-
nooi als de dag van gisteren. Met z’n allen 

Volgens mij was het bier gratis (of het kost-
te bijna niets), want ik heb nog nooit zoveel 
gehad als toen. Sterker nog, eenmaal in het 
mandje werden de mensen die al sliepen 
door degene die niet sliepen met veldbed 
en al de tent uitgedragen en midden op het 
voetbalveld geparkeerd… Er gaan zelfs 
verhalen dat er bij iemand op z’n kop ge-
piest is, zonder dat die het door had.

Geen tijd voor meisjes dus? Vrouwen? Er 
stond een echte Amsterdamse (tante Mien) 
achter de bar en zij zwaaide de scepter. 
Rob Wippert was volgens mij verliefd. 
Rob kende haar in ieder geval van het jaar 
daarvoor. Dus De Zweef kon wel een potje 
breken. Er waren zelfs teams zo fanatiek 
(die uit Friesland): die moesten om 23.00 
uur op bed liggen i.v.m. de prestaties de 
volgende dag… 

De leiding was in een spagaat: Henny 
Heetkamp vond alles goed. Henk Bergboer 
daarentegen was blij dat het weekend 
voorbij was. Dat zegt alles.

Hoe belangrijk het voetbal was tijdens 
dat toernooi? Voor De Zweef en Braban-
tia totaal niet. Ons ging het met name om 
de gezelligheid terwijl de andere teams 
echt voor het voetbal gingen. Onze insteek 
wierp de meeste vruchten af en naar ik me 
nog herinner, kwamen we redelijk ver in 
het toernooi. De laatste dag moesten wij 

Burgemeester Huib Boer 
opent het verbouwde 
clubhuis. 

A1 ongeveer 1985. Boven 
vlnr: Henk Bergboer 
(tijdelijk opvolger van 
Kas Woudsma), Edwin 
Veldhuis (vlagger), Ro-
nald Verschoor, Laurens 
Uitzetter, Lorentz Kok, 
Marco Wijnen, Hans 
Pluimers, Silvo Nijen-
huis, Johnny Sapulet-
te, Henny Heetkamp 
(leider).
Onder vlnr: Michel Be-
rends (zoon van verzor-
ger), Edwin Kamphuis, 
Harrie Hegeman, Mar-
tin Molenbroek (keeper), 
Ludwig Bruins, Ronnie 
Spoolder, Helmut van 
Rhee, Hugo Kok.
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in ieder geval nog om de prijzen spelen. Ik 
dacht een 3e of 4e plek (beker staat nog er-
gens in de kantine).

Tijdens het toernooi werd onze keeper 
Martin Molenbroek door een van de spit-
sen van APA (een Portugees team uit de 
buurt van Amsterdam) hard op z’n slaap 
geraakt. Dit was heftig want hij heeft ze-
ker 15 minuten stuiptrekkend op het veld 
gelegen (soort epileptische aanval). Dat 
was erg naar om te zien, mede doordat alle 
hulpverleners ook in rep en roer waren. 
Uiteindelijk is het goed gekomen…

Op de weg terug naar Nijverdal bleek dat 
we nog een paar kratten bier onder in de 
bus hadden staan (niet gekoeld natuurlijk). 
En zoals een goed voetbalteam betaamt, 
kom je niet met volle kratten thuis. Wat er 
gebeurde: ergens op de A1 moest het hele 
team piesen, dus wij met z’n allen de bus 
uit (intussen LAM van het lauwe bier). In 
het net gegraven kanaaltje naast de snel-
weg werden onze blazen geleegd, maar je 
raadt het al: een aantal spelers verdwenen 
in het water (tot aan de nek er in), waar-
onder ik. STINKEN zal ik je zeggen…

Maar het mooiste komt nog, we draaiden 
de A1 af om via Rijssen naar Nijverdal te 
gaan. Zondagmiddag zo rond 16.45 uur al 
die zwarte kousen lopend op weg naar de 
kerk. Dus wij met de hele selectie zo lam als 
een kanarie uit die bus hangen en uit volle 
borst: EEN TWEE DRIE VIER HOEDJE 

geheel nuchter. Spelen werd echter onmo-
gelijk, want je kon werkelijk niemand uit 
elkaar houden. Met maar een paar uurtjes 
slaap moest de volgende ochtend weer 
worden gevoetbald. Echter nu wel met 
voetbaltenue aan. Met Hans heb ik dat jaar 
ook nog bij de Twentse selectie gevoetbald 
onder Issy ten Donkelaar. Een leerzame 
tijd.”

Bewaar-GOAL ziet het levenslicht
Onder redactie van wedstrijdsecretaris Ge-
rard Hilberink verschijnt voor het seizoen 
1985-1986 de eerste Bewaar-GOAL. Vol 
met wetenswaardigheden zoals de regels 
van de bond, maar ook een overzicht van 
oefenwedstrijden en de voorlopige elfta-
lindelingen. Hilberink krijgt bij het maken 
van deze speciale uitgave de hulp van Frans 
Poelhekke van het jeugdbestuur. En al snel 
ook van Leo Geurtse, die zich in de jaren 
daarna “opwerkt” tot de enige samensteller 
van de “bijbel van De Zweef”.

Leo Geurtse is door z’n staat van dienst de 
grote man achter de Bewaargoal; de Zweef-
bijbel die bij iedereen naast de telefoon ligt. 
De grote vraagbaak van de vereniging. Elk 
jaar weer is het een gigantische klus om 
deze bijzondere uitgave van onze GOAL op 
tijd bij de leden te hebben. Zonder Bewaar-
goal kan het seizoen eigenlijk niet beginnen.

Leo: “Toen ik begon heb ik mezelf afge-
vraagd wat er allemaal in zou moeten 
komen. Zodoende ontstond een uitgebreide 
geschiedschrijving en lijsten met mensen 
die voorzitter zijn geweest, de ereleden, 
leden van verdienste van De Zweef en die 
van de Vriendenkring. Ondanks mijn her-
haalde oproepen fouten en vergeten feiten 
door te geven, gebeurde dat niet en kon het 
gebeuren dat De Zweef trammelant kreeg 
met de familie van een erelid dat was over-
leden, maar waarvan men niet meer wist 
omdat die niet op de lijst voor kwam.”

Veel informatie over de geschiedenis van 
De Zweef hoort Leo ook van z’n vader. Die 
heeft ook gevoetbald bij De Zweef maar dat 
was van korte duur. Hij was fanatiek sup-

VAN HOEDJE VAN… (je moet er bij ge-
weest zijn hahaha).” 
 
Rob Korbeld (over een ander toernooi): 
“René Rodijk en Anton Wennemers waren 
onze leiders (Kas Woudsma ging niet mee). 
René reed ons in een busje van de OAD. Hij 
was bij de mariniers en was wel eens eer-
der in Amsterdam geweest. Van eenvoudi-
ge dorpsjongens werden we ineens echte 
kerels. René liet ons alles van Amsterdam 
zien wat je eigenlijk niet mocht weten en 
zien. Zit je naar een peepshow te kijken en 
zie je aan de overkant twee ogen die je heel 
bekend voorkomen…”
Het A1 waarin Rob speelt levert overigens 
later een handvol vaste waarden in het eer-
ste, zoals Eric Siero, Edwin Veldhuis, Hel-
wich Machielsen en Robert Heuver. 

Silvo Nijenhuis weet nog te vertellen: “Ik 
speelde samen met mijn voetbalmaatje 
Hans Pluimers drie jaren in A1. Het eerste 
jaar was het mooist. We werden kampioen 
en een groot feest volgde. Dat jaar hebben 
we ook een prachtige tijd gehad tijdens het 
toernooi in Amsterdam. Naast alle spor-
tieve verrichtingen werd er ook ontzettend 
veel alcohol genuttigd. Met teams uit heel 
Nederland hebben we enorm veel plezier 
beleefd.

Zo ontstond het idee om ’s nachts een 
wedstrijd te voetballen tegen een team uit 
Brabant. En dan wel naakt. Om 01.00 uur 
stond iedereen poedelnaakt opgesteld, niet 

porter en is als lid van de grote katholieke 
gemeenschap uitstekend op de hoogte wat 
er bij de vereniging allemaal gebeurt. 

Afscheid Bennie Oldenhof als loten-
verkoper
In de GOAL van het seizoen 1985-1986 
staat een stukje van Bennie Oldenhof: 
“Langs deze weg wil ik iedereen bedanken 
die in de afgelopen 18 jaar bij mij loten 
heeft gekocht en hierdoor heeft bijgedragen 
tot een voor mij plezierige uitoefening van 
mijn taak als LOTENVERKOPER van De 
Zweef. Tijdens het laatste MIX-toernooi op 
zondag 8 juni jl. heb ik dan ook mijn laat-
ste lootjes verkocht.”

Het is Jan Rikmanspoel die Bennie met 
zachte hand maant te stoppen met zijn 
activiteiten. Jan: “Hij deed prima werk, 
maar het ging niet helemaal goed. Als hij je 
mocht, kreeg je meer loten voor je gulden. 
Dat kon natuurlijk niet.” 

Na het stoppen van de lotenverkoop is Ben-
nie (op zijn eigen manier) nog jaren actief 
met het benaderen van bedrijven om als 
sponsor voor De Zweef op te treden. “Dan 
kwam hij bij het bestuur met de medede-
ling “Je moet daar en daar naar toe gaan, 
want die willen wel een reclamebord.”  
Als De Zweef begint met de nieuwe spon-

A1 ongeveer 1983. 
Staand vlnr: René 
Rodijk (leider), Gerben 
Kolman, Jeroen Schol-
ten, Robert Asbroek, 
Edwin Veldhuis, Rob 
Korbeld, Gert Cents, An-
ton Wennemers (leider).
Gehurkt vlnr: Erik 
Heuver, Helwich Ma-
chielsen, Eric Siero, Rob 
Hegeman, Robert Heu-
ver, Marcel Spoolder, 
André  Spoolder.

De Zweef E2 in 1985. 
Boven vlnr: Herman 
Kemper (leider), Bouke 
Hegeman, Menno He-
geman, Dennis Kemper, 
Frank Veltmate, Niek 
Brand, Edwin Hobert, 
Willie Hegeman (leider).
Onder vlnr: Marco Wij-
nen, Jeroen Geerdink, 
Eddy Huis in ‘t Veld, 
Björn Veldhuis en Pascal 
Nijenkamp.

Bewaar-GOAL opsteller 
Leo Geurtse (1985).
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sorformule Business Support, moet hij daar 
ook mee stoppen. 

Bennie zou Bennie niet zijn als hij niet 
toch af en toe een willekeurig bestuurslid 
aanklampt met de boodschap dat hij weer 
een kandidaat-sponsor heeft gevonden. Pas 
als zijn gezondheid hem in de weg staat, 
staakt hij de wervingsactiviteiten en draaft 
hij alleen nog op voor het uitreiken van de 
jaarlijkse Bennie Oldenhofbokaal bij de 
playbackshow. Bennie overlijdt op 14 juni 
2015 en laat bij testament de vereniging een 
bedrag na van maar liefst € 10.000,-.

Harm Galgenbeld (1948) vertelt over Ben-
nie Oldenhof: “Samen met Bats Mulder (hij 
reed altijd) Bennie Oldenhof, mijn zoon 
Demis en ik bezochten we alle uitwedstij-
den van het eerste. We hebben veel met 
elkaar gelachen. Zo herinner ik mij nog een 
uitwedstrijd tegen NEO. Mijn neef Hans 
Galgenbeld voetbalde nog in het eerste. 
Wij stonden altijd achter het doel, achter 
de ballenvanger. Bennie Oldenhof wou 
die dag niet maar mij luisteren. Ik zei nog 
zo, “Bennie goa noe achter ’n bal’nvanger 
stoan, straks krieg ie nog ’n bal teg’n de 
kop an”, maar Bennie bleef staan. En wie 
kreeg er een bal tegen zijn kop toen Hans 
uithaalde? Bennie Oldenhof! Hij viel stijl 
voorover en hing over de reclameborden 
heen. Het was doodstil. En opeens, ging 
hij rechtop staan: “KOM OP ZWEVERS!” 

bekeken door de jeugdtrainers met advies 
van jeugdcommissie en leiders. Waar nodig 
neemt men contact op met de ouders.

Kritiek op de gemeente
In het eerste nummer van de GOAL in 1985 
schrijft penningmeester Ton Bootsveld een 
protest tegen de gemeente. Hij wijst erop 
dat De Zweef veel heeft gevraagd: verhar-
ding langs het hoofdveld, verlichting trai-
ningsveld, uitbreiding trainingsveld, uit-
breiding kleedkamers, ballenvanger. Op het 
moment van schrijven heeft de gemeente 
erkend dat het trainingsveld te klein is; een 
oplossing is er nog niet.

“Verder is het om moedeloos van te wor-
den”, schrijft Bootsveld. “Zelfs het aanbren-
gen van een verhoging (’n bult zand langs 
het veld) werd ons verboden.” Verharding 
langs het hoofdveld (f 10.000,-) en plaat-
sen van een ballenvanger  (f 500,-) heeft 
De Zweef zelf ter hand genomen en be-
taald. Op het moment van schrijven is de 
Vriendenkring bezig met het bouwen van 
een staantribune. “Niet uit luxe, maar pure 
noodzaak voor een vereniging die speelt in 
de hoofdklasse.” 

De Zweef grijpt het kampioenschap in 1985 
aan om richting B en W een aantal nood-
kreten te slaken. “Een verwacht gebaar 
bleef uit!” 

Bennie was misschien wel een klasse apart, 
maar het was een echte supporter.”

Jeugdplan
In het seizoen 1985-1986 verschijnt een 
Jeugdplan (waaraan op dat moment grote 
behoefte bestaat). “Dit technisch jeugdplan 
dient als handleiding (richtlijn) waaruit 
gewerkt kan worden en waarbij betrok-
kenen een eigen inbreng hebben”, meldt 
hoofdjeugdtrainer Leo Oostelaar. De dis-
cussie gaat natuurlijk over selectie/niet-se-
lectie, op een zo hoog mogelijk niveau pres-
teren en het huidige niveau vasthouden.

In het plan -met de naam Recht op het doel 
af- staat dat er bij de A t/m de D-jeugd ge-
werkt gaat worden met selectieteams. De 
E- en F-pupillen vallen buiten het systeem. 
Selectieteams trainen twee keer in de week. 
Het bestuur stelt aan de spelers de volgende 
eisen:
• Verplicht trainingsbezoek.
• Optimale instelling bij wedstrijden en 

training.
• Over de benodigde kwaliteiten te be-

schikken; lichamelijk/geestelijk.
• Bereid zijn iets te willen bereiken, daar-

voor iets te willen doen en daarvoor iets 
te willen laten staan.

Jongens die niet in een selectieteam komen, 
kunnen daar toch in komen als hun pres-
taties daartoe aanleiding zijn. Dat wordt 

De Zweef heeft weer een tribune
Als de Vriendenkring klaar is met de aanleg 
van de tribune, schrijft de voorzitter daar-
van, Jan Broens, in de GOAL het volgende: 
“Ongetwijfeld zult u al op de hoogte zijn 
van het feit dat De Zweef voor de tweede 
keer in zijn bestaan weer in het bezit is van 
een tribune. Om u over het ontstaan van 
deze tribune te informeren krijgt u een kort 
verslag van de werkzaamheden welke on-
geveer vier weken geduurd hebben. 

Op de eerste plaats wil ik iedereen, en dat 
waren er veel, die aan de bouw hebben 
meegewerkt, hartelijk danken voor hun 
inzet. Een ding is er wel gebleken name-
lijk dat in de vleesverwerkende industrie 
nooit bijzonder zwaar getild wordt en ik 
wil van hieruit Harm toch van harte beter-
schap wensen met zijn rug. Maar nu over 
de bouw: vooraf is het misschien goed te 
vermelden dat het zand afkomstig is uit 
Hellendoorn. Hopelijk zullen hierdoor onze 
supporters uit deze plaats zich nog meer op 
hun gemak voelen bij de thuiswedstrijden 
van ons eerste team.

Na het eerste grondwerk begint de aanne-
mer met het leggen van de 125 kg zware 
betonelementen. Als dat klaar is, leggen 
vrijwilligers de tegels langs de afrastering. 
U kunt zien dat wij ook voor dit werk goe-
de specialisten binnen onze vereniging heb-

Oud team. 
Boven vlnr: Jack Reyn-
ders, Harry Rodijk, 
Mans Ligtenberg, Ben-
nie Schwarte, Richard 
Ebben, Theo van Rhee, 
Theo Broens en Arnold 
Blikman
Onder vlnr: Gerrit 
Grobben, Gerrit Ver-
schoor, Theo Krieger, 
Theo Alferink en Bertus 
Schwarte. 

Bouw van de staantri-
bune. Voorop Barry/
Harrie Hoonhorst. Ach-
ter Johan Lucassen. 

Bennie Oldenhof.
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ben. Het geschenk van de Vriendenkring 
voor de 65+ van De Zweef (twee dug-outs 
met bij elkaar zo’n zes zitplaatsen, red.), is 
prachtig geplaatst bij de tribune. Dat dit 
gewaardeerd wordt hebben wij uit diverse 
reacties reeds gemerkt, wel hopen wij dat 
de jeugd deze overdekte zitplaatsen zal 
ontzien.

Tot slot wil ik de wens uitspreken dat alle 
factoren zullen meewerken, zowel het voet-
balspel als het aantal supporters, dat deze 
tribune in de toekomst goed bevolkt zal zijn 
en zo de sfeer langs het veld zal bevorde-
ren.”

Rikmanspoel terug als voorzitter
De ledenvergadering van 25 november 1985 
staat in het teken van de terugkeer van Jan 
Rikmanspoel als voorzitter van De Zweef. 
Na twee jaar neemt hij het stokje weer 
over van interim-voorzitter Jos van Rhee, 
die eigenlijk maar een half jaar zou blij-
ven. “Daverend applaus”, “dolblij” zijn de 
woorden die in de GOAL worden gebezigd 
over de terugkeer. Jos wordt bedankt en 
gekenschetst als “representatief, kundig en 
bekwaam.”

Deze vergadering neemt ook afscheid van 
Johan Zwakenberg als secretaris. Gelukkig 
blijft hij behouden als lid van de redactie 
van de GOAL. “Kritisch en oprecht” zijn 
kwalificaties die hem worden toegedicht. 

Joop Middelkamp is zoek
In de GOAL in 1985 verschijnt een artikel 
onder de titel: “Wo bien ieg?” Dat is de 
vraag die Joop Middelkamp zichzelf en 
vele anderen heeft gesteld tijdens zijn va-
kantieverblijf in Sauerland. Op advies van 
Henk Schrooten ging Joop met zijn gezin, 
incl. Roepie, op wintersportvakantie. Een 
goed pension en een hoop sneeuw, wat wil 
je nog meer?

Bij aankomst kreeg Joop zelfs een plat-
tegrond, zodat hij de omgeving kon ver-
kennen. Prachtige wandelroutes (lees ; 
langlaufroutes) welke met de bekende 
paaltjes waren aangegeven. Joop had ech-

gen. De vereniging is flexibel genoeg geble-
ken om tegenvallers op te vangen en met 
elkaar op te lossen. Op verschillende ma-
nieren is de noodzakelijke verhoging van de 
inkomsten gerealiseerd; hogere contributie, 
instelling van een sponsorformule, meer 
omzet door meer activiteiten. De verschil-
lende besturen hebben ieder op hun eigen 
manier daaraan een bijdrage geleverd. 

Bindingsactiviteiten: winter-
stop-competitie voor seniorenteams
Om het voor de spelers en de verenigings-
kas een beetje leuk te houden in de win-
terstop, zijn er bij De Zweef zogenaamde 
“bindingsactiviteiten”.  Alle elftallen leveren 
mensen om mee te doen aan verschillende 
activiteiten in het clubgebouw. Het is een 
bij tijd en wijle fanatieke competitie, waar-
over zelfs uitgebreid bericht wordt gedaan 
in de krant (kun je ’t je voorstellen? JPvV). 

Ook de GOAL doet van tijd tot tijd verslag 
van deze activiteiten. Daarbij valt op dat 
verschillende spelers ook op ander gebied 
beschikken over kwaliteiten. In de GOAL 
van 1984 staat een mooi overzicht. 

Willie Scholten uit het vierde blijkt een 
prima schutter en de beste bij De Zweef, 
net zoals de familie Euren uit het 10e, die 
dit onderdeel wint vanwege de inzet van de 
joker. Het biljarten is weggelegd voor Johan 
Galgenbeld uit het vierde met een gemid-

ter schijt aan de paaltjes en zou zijn gezin 
op zijn manier de omgeving wel eens laten 
zien. Wat kon hem immers gebeuren, met 
een plattegrond op zak? Maar ja, als je het 
verschil niet weet tussen noord en zuid, 
kun je de nodige problemen natuurlijk wel 
verwachten. 

Na een klein uurtje was Joop al verdwaald 
en hij moest nodig terug, want anders 
kreeg hij koud eten, zo had de pension-
houdster hem nog duidelijk te kennen ge-
geven. Wat te doen in zo’n situatie dacht 
Joop, die ook de Duitse taal niet machtig is.

Met iemand in kontakt komen zou de op-
lossing zijn. Dus Joop maar schreeuwen : 
“Allo, heurt iemand mieg, ieg weis nie wo 
ieg bien.” Behoudens Roepie heeft geen 
hond hem gehoord. Gelukkig voor hem had 
de pensionhoudster de politie ingeschakeld 
die na een zoekactie Joop en aanhang ‘s 
avonds half elf vond.” 

Privatisering
In de Sportnota 1986 kondigt de gemeente 
aan dat er veranderingen komen. De ge-
meente wil van het bezit van kleedkamers af 
en denkt aan privatisering: het overdragen 
van de gebouwen aan de verenigingen. De 
clubs zijn het er niet mee eens en zien veel 
kosten op zich afkomen. Gaat de gemeente 
achterstallig onderhoud  (alsnog) vergoe-
den? Hebben we genoeg geld om alles te 
betalen?

De Zweef kampt al een tijd met ruimtege-
brek, maar krijgt geen uitbreiding van de 
accommodatie. Noodgedwongen worden 
de kleedkamers van de Duiventil (oud club-
gebouw van de tennisvereniging) gebruikt 
voor de lagere elftallen. In zijn financieel 
verslag gaat penningmeester Ton Bootsveld 
uitgebreid in op de privatisering. Investeren 
in nieuwbouw is wat hem betreft niet zo’n 
probleem, maar het opbrengen van de ex-
ploitatielasten wel. 

Inmiddels is er geprivatiseerd, beschikken 
we over een prachtige accommodatie en 
blijkt dat we de lasten wel kunnen opbren-

delde van 1,87. Het darten wordt gewon-
nen door Henk Spenkelink uit het derde, 
gevolgd door Willie Scholten. Sjoelen staat 
ook op het programma en is de buit voor 
Frans Hoogers uit het vijfde, onmiddellijk 
gevolgd door Adriaan Meenhuis uit het ze-
vende.  

Bindingscompetitie 1987
Nieuw is dat alle spelers uitkomen op de 
volgende onderdelen: sjoelen – dart – zak-
lopen – bussen gooien en touwtje springen. 
Een afvaardiging per team doet mee aan 
biljarten, tafeltennis, tafelvoetbal en kaar-
ten. Er zijn vier voorrondes in januari en de 
finale in de eerste week van februari. 

De opkomst voor de competitie is groot. 
De eerste avond was voor een deel van de 
selectieteams, die ook trainers en leiders 
in stelling brengen. Uiteindelijk wint het 
vierde elftal. De week erna  treden het 
zevende, achtste en negende elftal in het 
strijdperk. De GOAL meldt dat het voor de 
scheidsrechters uitkijken is geblazen, want 
het zevende elftal onder leiding van Henny 
Hegeman stelt alles in het werk om te win-
nen. “Als scheidsrechter dien je dan aan 
alle kanten ogen te hebben.” Desondanks 
plaatst het zevende zich.

De derde week is de beurt aan het tweede, 
vijfde en zesde elftal. Dit laatste team komt 
in zulke grote getale opzetten, dat ieder zich 

Bij de terugkomst van 
Jan Rikmanspoel neemt 
De Zweef afscheid van 
Jos van Rhee, die zijn 
half jaar interimschap 
zag uitgroeien tot twee 
jaar voorzitterschap met 
daarin het mooiste wat 
de club sportief bereikte: 
de hoofdklasse. 

De Bowlingboerde-
rij van Theo Uitzetter 
sponsort het team B1 
van zijn zoon. Staand 
vlnr: Edwin Veldhuis 
(leider), Laurens  Uit-
zetter, Jonny  Sapulet-
te, Sjonnie Souverijn, 
Theo Uitzetter, Edwin 
van Dijk, Bruggeman, 
Eddy  Bergboer, Ronald 
Verschoor. Trainer Kas 
Woudsma.
Onder vlnr: Johannes 
Wennemers (leider), 
Arno Brandwacht, Han 
Kuipers, Marcel ter 
Halle, Harrie Hegeman, 
Ewald Wennemers.
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bij voorbaat al kansloos acht. Dat klopt en 
het zesde wint met overmacht. De laatste 
wedstrijd in de voorronde is voor de vetera-
nenteams. Hier is de opkomst het slechtst. 
Onder leiding van Henk Schrooten wint het 
veertiende. 

Voorafgaand aan de grote finale is er een 
extra vergadering van de Vriendenkring 
over de te houden spelen en spellen op die 
finaledag. De discussie gaat echter meer 
over de te kleine prijzenpot. Een meerder-
heid vindt dat die te laag is. Logisch, want 
deze meerderheid bestaat uit finalisten: 
Charles Rozendal en George Damman van 
het zevende en Frits Kolkman en Harry 
Westerik namens het veertiende. 

Tijdens de ledenvergadering heb ik de nei-
ging gehad enige woorden te zeggen maar 
ik kwam tot de conclusie dat de reikwijdte 
van die woorden te beperkt zou blijven. 
Jaren heb ik met Jan deel mogen uitmaken 
van het bestuur; eerst functioneerde hij als 
bestuurslid maar allengs toen het afscheid 
van de onvolprezen eerste voorzitter Eddy 
Krukkert naderde, ontstond binnen het be-
stuur als vanzelfsprekend de opvatting dat 
Jan Eddy moest opvolgen en zo geschiedde 
dit ook.

Zijn betrokkenheid, rust, helderheid van 
geest, relativerend en coördinerend ver-
mogen en niet te vergeten zijn gevoel voor 
humor, waren garanties voor een goede 
vervulling van een voorzitterschap.
Als geboren Wierdenaar is hij “omhoog” 
gezweefd naar een clubman in hart en 
nieren; de vereniging in zijn totaliteit heeft 
veel aan Jan te danken.

Ik heb er behoefte aan mijn waardering 
voor Jan op deze wijze op het papier te 
stellen. Zijn benoeming tot erelid van de 
Vriendenkring is volkomen terecht. De 
verkiezing van zijn opvolger nl. Johan Kok 
betekent naar mijn opvatting een voort-
zetting van de  huidige activiteiten en dit is 
voor de club een prima zaak. Johan is een 
persoon opgegroeid in De Zweef-familie, 
dus een Zweefman ten voeten uit.”

Vier bijzondere overlijdens
In het seizoen 1987-1988 betreurt De Zweef 
vier mensen die overlijden, die allen op hun 
eigen manier indruk achter laten.

Hermannus Krukkert. In het begin van 
1986 overlijdt Hermannus “Harm” Kruk-
kert, 84 jaar oud en een van de oprichters 
van onze club. Erelid van De Zweef. In een 
In memoriam in de GOAL schrijft Jan Rik-
manspoel dat velen hem niet zullen kennen, 
omdat hij de laatste jaren van zijn leven in 
Enter heeft gewoond. Rikmanspoel kent 
hem van de contacten die er waren bij de 
voorbereidingen voor het 65 jaar bestaan 
van de club. Krukkert is daarbij uitgebreid 
geïnterviewd op een videofilm. “Steeds 

In de finale moeten de teams de volgende 
onderdelen afwerken: Het begint met een 
estafette: vijf man per team moeten hoepe-
len rond het hoofdveld, tien bussen omgooi-
en, 2x10 meter zaklopen, 20 keer achter 
elkaar touwtje springen en een boomstam 
doorzagen.

Daarna volgende andere onderdelen: balle-
tje blazen (met een rietje), dobbelsteenbil-
jarten, paalhangen, denktank en tot slot een 
bierestafette (vijf man per team zo snel mo-
gelijk vijf glazen bier leegdrinken). De man-
nen van het veertiende (o.l.v. Henk Schroo-
ten) hebben meer dan genoeg ervaring en 
winnen de 150 gulden. Tweede wordt het 
vierde elftal o.l.v. Jos Knobben, derde het 
zesde o.l.v. Gerard te Kiefte en vierde het 
zevende elftal o.l.v. Henny Hegeman.  

Afscheid Jan Broens als voorzitter 
van de Vriendenkring
Jan Broens neemt in juni 1986 afscheid 
als voorzitter van de Vriendenkring. Hans 
Klink (lid van verdienste van de Vrienden-
kring) schrijft in de GOAL: “Op 3 juni jl. 
heeft Jan Broens gedwongen door de sta-
tuten van de vereniging, afscheid genomen 
als voorzitter van de Vriendenkring. Het is 
niet mijn gewoonte snel in de pen te klim-
men en een mening in het clubblad neer te 
leggen doch dit afscheid verdient wat meer 
publiciteit.

weer haalde hij herinneringen op uit het 
verleden van onze vereniging en wist dit 
dan zo te vertellen, dat de leden van de ju-
bileumcommissie de tranen van het lachen 
in de ogen sprongen.”

Bart Poelhekke. De GOAL schrijft: “Na-
dat hij nog genoten had van zijn geliefde 
sport: de wedstrijd Ajax - Gotenburg op 
de televisie, ging plotseling uit ons midden 
weg Bart Poelhekke. Jarenlang heeft hij in 
zijn schaarse vrije tijd zich ingezet voor De 
Zweef. Hij had zitting in het bestuur en in 
diverse commissies. Velen zullen zich Bart 
Poelhekke kunnen voorstellen als de man, 
die weinig woorden gebruikte, maar wel 
de vinger op de zere plek legde, als hij iets 
ontdekte waarmee hij het niet eens was. De 
laatste jaren was hij een trouw bezoeker 
van de thuiswedstrijden van De Zweef. Wij 
wensen zijn kinderen en kleinkinderen de 
kracht toe om dit verlies te dragen en Bart 
wensen wij de eeuwige rust toe.”

Bart Kolman. Bart Kolman is een jeugd-
lid van De Zweef. Op school krijgt hij een 
tragisch ongeluk; hij valt tijdens het gym-
men uit de ringen en loopt ernstig letsel 
op. Maandenlang ligt hij in het ziekenhuis. 
De Zweef en voetbal zijn en blijven heel be-
langrijk voor hem. Uiteraard steunt de club 
hem in alles wat mogelijk is. Uiteindelijk 
overlijdt Bart. 

Zelfs Jan ten Hove laat 
zich niet onbetuigd bij 
het stokhangen. 

De Zweef 6 kampi-
oen 1985-1986. Boven 
vlnr: Arie Joël, Hans 
Meenhuis, Erwin Nij-
veld, Gerrit Poppe, Jos 
Gescher, Martin Ma-
chielsen, Jos Hegeman 
en Gerben Evers.
Onder vlnr: Rolf Wes-
terik, Leo Oosterlaar, 
Gerard te Kiefte, Rob 
Hegeman, Bennie Gal-
genbeld, Hans Meen-
huis, René Wippert.

De Zweef D2 met Bart 
Kolman in 1980.
Boven vlnr: Jos Leg-
tenberg (leider), Mark 
Oogink, Frank Bekke, 
Eddie Bergboer, Freddie 
Mengers, Helmut van 
Rhee, Hans Pluimers, 
Gerrit Otte (leider)
Onder vlnr: Bart Kol-
man, Raymond Sterk, 
Peter Maatman, Jacco 
van der Elst, Marcel ter 
Halle, Roy Veldhuis, 
Gerard Bessembinder, 
Edwin Kamphuis.

Jan Broens (1986).
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Jos van Rhee: “Daar zie je weer de kracht 
van De Zweef. Het overlijden had heel 
veel impact binnen de vereniging. Alles en 
iedereen liep uit om te condoleren en de 
familie te ondersteunen. Bart was een echt 
“knuffelventje”. Een geweldig joch.” 

Jan Rikmanspoel schrijft in de GOAL: “Zijn 
ogen straalden liefde uit en herkenning 
van “de ander” waardoor er hechte vriend-
schappen om hem heen groeiden .” Deze 
woorden staan te lezen op het gedachte-
nisprentje van Bart Kolman. “Zijn ogen 
straalden liefde uit”. Het waren juist zijn 
ogen, die niet alleen liefde uitstraalden, 
maar ook de blijheid, die hij ondervond 
wanneer iemand of iets van De Zweef tot 
hem kwam. Ondanks het feit, dat hij door 
een tragisch ongeval zijn geliefde sport niet 
meer bedrijven kon, wist hij alles van De 
Zweef. Hij was een “fan” zonder dat velen 
het wisten. Zijn vrienden hielden hem op de 
hoogte van het wel en wee binnen de club. 
Zijn clubliefde bleef overeind. Ongetwijfeld 
is er ook bij zijn “Zweef-vrienden” een leeg-
te ontstaan. Zijn trouw zal bij ons in herin-
nering blijven.”

Oprichter Johan Kaizer. Op 85-jari-
ge leeftijd overlijdt Johan Kaizer, een van 
de oprichters van De Zweef. In de GOAL 
schrijft Jan Rikmanspoel een necrologie: 
“Het kon niet langer.” Vier woorden die ge-
plaatst in een overlijdensbericht aangeven 
dat het leven ten einde is. Vier woorden die 
niet meer weergeven dan de helaas droe-
vige realiteit van het overlijden van een 
medemens. Weinig woorden, maar toch 
duidelijk en treffend. Zo ook was de heer 
J.M. Kaizer, een man van weinig woorden, 
maar o zo treffend. Persoonlijk heb ik hem 
meerdere keren meegemaakt tijdens de 
viering van het 65 - jarig jubileum.

Hij wist als mede-oprichter zeer veel van 
onze vereniging. Wilde daar ook graag 
over praten, maar liet in zijn bescheiden-
heid zijn mening graag vertolken door 
een ander. Juist in een gesprek onder vier 
ogen “ werd je veel van hem gewaar”. Hij 
kon dan vertellen over de moeilijke jaren 

De bestuursperiode was voor mij ondanks 
het vele werk een prachtige tijd. Ik heb veel 
vrienden gemaakt en misschien ook wel 
vijanden. Steeds heb ik getracht om met 
open vizier en in alle eerlijkheid te hande-
len. Ik dank iedereen voor zijn of haar inzet 
voor ons aller De Zweef. Er is een nieuwe 
ploeg van start gegaan. Onder leiding van 
Joop Engbers als voorzitter wens ik ze veel 
succes toe. Ik wens ze ook toe, dat ze de 
steun mogen ondervinden van alle leden.” 

In dezelfde ledenvergadering (30 mei 1988) 
neemt De Zweef ook afscheid van Gerard 
Hilberink, Ton Bootsveld en Harry Veld-
huis. Gerard Hilberink wordt erelid en Ton 
Bootsveld lid van verdienste. Rikmanspoel, 
Hilberink en Bootsveld krijgen de bonds-
speld van de TVB.

Nieuwe voorzitter Joop Engbers heeft 
het moeilijk
Na werkzaamheden voor het clubblad in 
1966 doet Johannes Hendrikus Humbertus 
Engbers (1943) nog wat hand- en spandien-
sten voor de Vriendenkring. Totdat op een 
goede dag Jan Rikmanspoel bij hem komt 
op kantoor. Joop is directeur van de lokale 
VVV en is ook vanuit die positie een kandi-
daat voor het voorzitterschap. Die vertelt 
dat het bestuur vergaderd heeft en Jan op 
pad heeft gestuurd om Joop te vragen voor-
zitter te worden. Dat valt hem rauw op het 
dak.

Hij vertelt: “Ik had daar nog nooit bij stil 
gestaan. Had wel het idee dat het de nodi-
ge tijd zou gaan kosten. Jan Rikmanspoel 

van de vereniging tijdens de grote crisis 
van voor de oorlog. Toch wisten J. Kaizer 
en zijn mannen de basis te leggen voor 
de kern, waaromheen onze vereniging 
nu draaiend moet worden gehouden. Het 
bleek een goede basis te zijn.

Misschien ligt doelman Johan Kaizer wel 
aan de basis van de naam De Zweef. De 
overlevering vermeldt (en misschien is 
het een legende) dat de club, die de naam 
Victoria had gekozen, naar een andere 
naam moest zoeken, omdat Victoria reeds 
bestond als naam van een club. Tijdens een 
wedstrijd met als doeman Johan Kaizer 
verrichtte deze met een Zweefsprong een 
redding en een of andere heldere geest 
kwam op het idee om de club “De Zweef” 
te noemen. Aldus zal ere-doelman Johan 
Kaizer ofwel in een legende ofwel als reali-
teit verbonden blijven aan de naamgeving 
van onze club. “Het kon niet langer” en “Hij 
is niet meer” op 85 -jarige leeftijd ging hij 
heen, na een moedig gedragen ziekte.” 

Definitief afscheid Jan Rikmanspoel
Na 18 jaar stopt Jan Rikmanspoel als be-
stuurslid van De Zweef  in 1988 definitief. 
In het clubblad schrijft hij zijn overwe-
gingen: ”Na een zittingsperiode van 18 
jaar heb ik op de laatste jaarvergadering 
afscheid genomen van het bestuur van De 
Zweef. Ik heb gemeend te moeten stoppen 
omdat er door drukke werkzaamheden 
toch af en toe wat zaken door je vingers 
glijden, die je niet meer onder controle hebt 
of die je niet hebt voorzien.

snapte dat ik het eerst moest overleggen 
met het VVV-bestuur of die daarmee ak-
koord zouden zijn. Ook moest ik het na-
tuurlijk thuis overleggen.” Uiteindelijk gaat 
Joop overstag en is hij de nieuwe voorzitter. 
“Toen ik werd gekozen, was ik er niet bij. 
Op dat moment lag mijn schoonvader op 
sterven. Ik had wat dingen op papier gezet, 
die door Jos van Rhee zijn voorgelezen.”

Het voorzitterschap valt Joop tegen. “Ik 
kwam daar zo zonder inwerken als voor-
zitter te zitten en wist eigenlijk nergens 
van. Natuurlijk had ik wel eens een ver-
gadering voorgezeten, maar ik wist totaal 
niet wat er speelde. In de begintijd heb ik 
elke dag één uur besteed aan het lezen van 
oude notulen.”

Vanuit zo’n ervaring is het logisch dat hij 
iedereen afraadt zomaar in zo’n functie te 
stappen. Hij komt ook in een moeilijke tijd. 
De Zweef speelt hoofdklasse met alle ver-
antwoordelijkheden van dien. Het grootste 
probleem zijn de financiën. “Dat kun je wel 
nagaan als je weet dat in mijn bestuurspe-
riode van vier jaar ik drie penningmeesters 
heb versleten.”

En dat niet alleen. Op de overgang tussen 
“simpel boekhouden” en “een professionele 
financiële administratie” staan de verkeerde 
mensen aan het roer. “Ik had het gevoel dat 
ik er totaal geen controle op had. Allerlei 
duistere krachten uit de “vijfde kolonne” 
hadden wat over geld te vertellen en er ge-
beurden dingen waar we niks van wisten. 
Was dat mijn fout?

Joop Engbers.

Foto linksonder: Her-
man Morsink en Joop 
Engbers geïnterviewd 
door Radio Oost.
Foto rechtsonder: 
Johannes Wennemers 
wordt lid van verdien-
ste. Links Johannes’ 
vrouw Mini. Johan Kaizer (1970).
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Ik weet nog dat we op een gegeven mo-
ment een halve nacht zijn bezig geweest om 
vóór de ledenvergadering de boekhouding 
sluitend te krijgen. Vreselijk was dat.” Als 
ook nog eens blijkt dat er een aanzienlijk 
bedrag uit de kas is verdwenen, is duidelijk 
dat er wat schort bij De Zweef. Uiteindelijk 
komt wat dit betreft de zaak weer goed: het 
bedrag komt terug in de kas en het bestuur 
besluit het voorval uit de geschiedschrijving 
te houden.

Behalve op financieel vlak krijgt Joop te 
maken met het vertrek van ervaren bestuur-
ders als Jan Rikmanspoel en Ton Bootsveld. 
“Gelukkig bleven Jos van Rhee en Gerard 
Woesthuis. Nieuw kwamen toen Jacob 
Melsen en Jacques Bakker, maar die moes-
ten het ook nog leren.” 

Joop heeft het idee dat hij het niet in de 
hand heeft. Er zijn op de achtergrond ande-
re krachten aan het werk. En of het in die 
tijd in het bestuur lekker loopt, is de vraag. 
Joop vertelt: “We hadden besloten dat trai-
ner Herman van Veen zijn ontslag kreeg. 
We zouden dat met z’n drieën uit het be-
stuur vertellen. Toen het puntje bij paaltje 
kwam, zat ik alleen.” 

De situatie is voor Joop niet gemakkelijk. Er 
gaat veel langs hem heen en hij is blij als hij 
na vier jaar kan stoppen: “de puf was eruit”. 
Natuurlijk is het niet altijd kommer en kwel. 
“We hebben ook prachtige dingen meege-
maakt, zoals de opening van de tribune.
We hadden toen te maken met Reudink, 

Leo Geurtse over Joop Engbers als 
voorzitter
Leo komt in het hoofdbestuur onder voor-
zitter Joop Engbers. “Wat ik mij ervan her-
inner zijn hele lange vergaderingen (wel 
tot half een ’s nachts). Het duurde maar en 
duurde maar.” Meer op z’n plek voelt Leo 
zich in het bestuur onder Jan Karmerood. 
“Hij wist niks van voetbal en ik ging altijd 
mee naar de vergaderingen van de TVB en 
district oost. Ik fluisterde Jan dan in wat 
hij zou kunnen zeggen….”

Hoofdklasse legt het bestuur druk op; 
financieel gaat het ook al niet zo goed
Het gaat niet zo goed in het bestuur. Eerder 
al bespreekt men het feit dat sommige be-
stuursleden “uit de school klappen”.  Zij zijn 
niet tevreden met hoe het gaat en vertellen 
dat buiten de bestuurskamer. 

Dan verschijnt daarover ook nog eens een 
stukje in de GOAL. Daarin doet de schrij-
ver de suggestie dat het bestuur maar wat 
aanrommelt en zonder voorzitter opereert. 
Voorzitter Joop Engbers is daar behoorlijk 
pissig over. Hij voelt zich in zijn eer aange-
tast en is onthutst. 

Dat het allemaal niet zo lekker loopt blijkt 
ook uit de verslagen, waaruit naar voren 
komt dat om de haverklap bestuursleden 
zonder afmelden niet aanwezig zijn, waar-
onder zelfs de voorzitter. Sommigen verzui-
men zo vaak dat het niet verbazingwekkend 
is dat ze bij de eerste de beste verkiezingen 
aftreden. 

Als voorzitter Joop Engbers stopt aan het 
einde van het seizoen 1991-1992 is het bijna 
onmogelijk een opvolger te vinden. En niet 
alleen voor deze vacature. Zoals het er dan 
uit ziet heeft men op dat moment behoefte 
aan: voorzitter, secretaris, vice-voorzitter, 
lid materialencommissie, wedstrijdsecre-
taris, ledenadministrateur, coördinator 
barcommissie, drie leden jeugdcommissie 
en drie leden seniorencommissie. Dertien 
vacatures zonder dat er ook maar één kan-
didaat ja zegt. “RED ONS VAN DE ONDER-
GANG” schrijft secretaris Jacques Bakker 

voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Nijverdal ten Cate. Die hadden toen vier 
werkmaatschappijen, die allemaal 5000 
gulden op tafel moesten leggen voor de 
tribune. Ons was duidelijk dat NtC nog 
wel meer wilde. Toen al spraken we over 
kunstgras.

Het ging fout toen Advendo opstond en 
van NtC min of meer ook geld eiste, want 
ook “hun vaders, broers en andere familie 
hadden op de fabriek gewerkt of werkten 
er nog”. NtC heeft voor de muziek toen nog 
wat gedaan en daarna gezegd dat men 
voor geen enkele Nijverdalse vereniging 
nog wat zou doen.”

In die tijd vergadert het bestuur elke week. 
De hoofdklasse betekent veel werk. Los nog 
even van het feit dat in die tijd allerlei voor-
zieningen als internet met alles wat daarbij 
hoort, nog niet aan de orde zijn. Over de 
hoofdklasse: “Wij waren uiteraard lid van 
de Belangengroep van de hoofdklasse B.” 
In deze Belangengroep overlegt men over 
zaken als eenduidige entreeprijzen en over 
een maximum aan het aantal bestuursleden 
van bezoekende verenigingen. Ook spreekt 
men af dat de thuisclub in het eigen shirt 
speelt. De vergaderingen zijn op zaterdag.

“In het begin keek men in die club vreemd 
tegen ons aan. Zo in de trant van ”die zijn 
per ongeluk op dit niveau gekomen en 
zullen wel weer vlug weg zijn”. Het was 
zelfs zo erg dat we bij De Treffers aan een 
apart tafeltje zaten. Later trok dat wel bij 
en kwamen ze graag op zaterdagmiddag 
naar Nijverdal.”

Over de hoofdklasse: “De OAD was sponsor 
en reed ons met de bus naar de uitwedstrij-
den. Chauffeur Mondeel was onze vaste 
man. Die kon zich behoorlijk zenuwachtig 
maken over de komende rit. Wist niet waar 
hij moest zijn en reed dan op zaterdag voor 
de wedstrijd met de auto alvast de route.” 
Als Mondeel 12 jaar chauffeur is en de OAD 
de regels verandert, moet hij stoppen en 
krijgt hij een receptie aangeboden, waarbij 
De Zweef zich niet onbetuigd laat.

met hele grote hoofdletters in het verslag 
van de bestuursvergadering. 

Joop Engbers treedt tijdens de ledenverga-
dering op 2 juni 1992 af als voorzitter. Zegt 
dat hij ervan uit gaat dat hij als voorzitter 
er redelijk in geslaagd is de doelstellingen 
van de vereniging gestalte te geven; “hoewel 
er leden zullen zijn, die daar beslist anders 
over denken.” Hij zegt dat het meest jam-
mere in zijn periode de degradatie uit de 
hoofdklasse is geweest. Niet vanwege het 
sportieve karakter daarvan, maar vanwege 
de daaruit ontstane financiële problemen. 
Het is spijtig te moeten constateren dat in 
vier jaar drie penningmeesters nodig zijn 

geweest. Het stoort hem mateloos dat het 
binnen een vereniging van ruim 700 leden 
niet mogelijk is gebleken een waardig ver-
vanger voor hem te vinden. Vice-voorzitter 
Jacob Melsen neemt waar tot het einde van 
het seizoen en dan??? Niemand weet het op 
dat moment.

Het vervullen van bestuursfuncties blijft 
een probleem. In het jaarverslag vijf jaar 
later (over 1996-1997) vraagt secretaris 
Bakker zich af hoe het mogelijk is dat 
verenigingen met een beduidend minder 
ledenbestand dan onze 700 leden, 7 tot 11 
bestuursleden te hebben, terwijl De Zweef 
het moet doen met maar vijf man (en een 
seizoen later nog maar vier)??? 

Huldiging wegens 60 
jaar lidmaatschap in 
1989. Vlnr:  Gerrit Otte, 
Johan Middelkamp, 
Dirk Verschoor (vader 
van sinterklaas Her-
man), Antoon  Mid-
delkamp en voorzitter  
Joop Engbers.

Waarnemend voorzitter 
Jacob Melsen schudt de 
hand van Bert Heuver, 
die afscheid neemt als 
bestuurslid. In het mid-
den Leo Geurtse. 
Bert is eerst jeugdleider 
en volgt later Jos van 
Rhee op als voorzitter 
van het jeugdbestuur. 
Komt zo in het hoofd-
bestuur. “Waar ik het 
meest trots op ben is het 
jaar waarin de jeugd-
commissie sportploeg 
van het jaar werd bij De 
Zweef ondanks dat het 
eerste elftal kampioen 
werd”. 
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Nooit meer buitenspel: G-elftal
Rond 1987 komt Gerard Woesthuis namens 
het hoofdbestuur bij Leo Geurtse en vraagt 
of hij het ziet zitten een voetbalteam voor 
gehandicapten op te richten. Dat lijkt Leo 
wel wat en in 1988 gaat het G-voetbal bij De 
Zweef van start. Behalve dat hij regelmatig 
gaat kijken en meegaat naar toernooien, is 
Leo daar verder niet actief meer bij betrok-
ken. Pas veel later bij de organisatie van het 
DVO-toernooi voor mensen met een beper-
king, is Leo weer betrokken.

De eerste training van het G-team is op za-
terdag 8 april 1989. Onder leiding van trai-
ner Jos Knobben en leider Theo Verschoor 
heeft een groep van zeven spelers kennis 
gemaakt met G-voetbal. De commissie van 
het G-voetbal bestaat voorlopig uit: Frans 
Poelhekke, Theo Verschoor, Jos Knobben 
en Tonny Broens. Later komen daar nog 
veel andere Zwevers bij die korte of lange 
tijd bij het G-voetbal zijn betrokken, zoals 
Gerda en Petro Middelkamp.

Frans Poelhekke: “Ik zat destijds in de 
seniorencommissie en bij verenigingen 
om ons heen werden steeds meer G-teams 
opgericht. Tijdens een vergadering kwam 

De leiding van het G-team schrijft een stuk-
je voor de GOAL: “Zaterdag 8 april 1989 
om half een werden Alfred, Jacco, Henk, 
Benny, Walter, Robert en Etiënne met hun 
ouders onder het genot van een kopje koffie 
aan hun trainer, leider en commissie voor-
gesteld. Jos heeft aan de jongens uitgelegd 
wat precies de bedoeling was. Ieder was 
verantwoordelijk voor de bal. Alleen de 
weergoden lieten ons een beetje in de steek: 
het regende pijpenstelen.

Het 1e doelpunt werd door Benny gemaakt. 
Hij was dol enthousiast. Walter maakte het 
volgende doelpunt. Etiënne na twee keer 
tegen de paal geschoten te hebben, maak-
te een goal. Ging direct op zijn knieën en 
sloeg een kruis. Hij voelde zich heel even de 
echte Maradonna. Benny probeerde Henk 
onderuit te halen. Henk maakte een op-
merking tegen Benny, maak je toch niet zo 
druk, je wordt naar lengte uitbetaald.

Het bleef maar regenen, maar dat deerde 
de jongens niet. Benny vroeg: Hoelang 
nog? Waarop Etiënne als antwoord gaf: 
“Je zit toch niet in een bejaardentehuis. Het 
uur was zo voorbij. Nadat ieder zijn eigen 
bal weer had opgeruimd ging men heerlijk 
onder de douche. Ieder beloofde de volgen-
de week weer op de training te komen.”

Tonny Broens is een van de stuwende 
krachten achter het G-voetbal. Vanwege 
haar functie bij de GOAL was zij de PR-
vrouw. “We moesten op zoek naar spon-
sors. Mijn eerste idee was: Nijverdal ten 
Cate. Ik op de fiets naar de toenmalige 
directeur en vroeg of NtC wilde sponsoren. 
Daar ga ik niet over, was het antwoord, 
maar hij was wel zo sportief mij een briefje 
van 25 gulden te geven.

Ik deed ook bingo voor de jongens met hun 
ouders.” Ze herinnert zich ook een toernooi 
in Heemskerk. “We gingen er met de bus 
naar toe. Tijdens een pauze hadden ze daar 
een optreden van Arne Jansen. Ik had mijn 
haar toen rood geverfd en toen hij zijn 
Meisjes met rode haren ging zingen, vroeg 
hij een vrijwilligster. Nou, het was maar 

het idee om dit ook bij De Zweef te doen. 
Ik werkte toen bij de SOWECO en kende 
een aantal van die knapen. Zodoende ben 
ik erin gerold. Daar kwam nog bij dat de 
Twentse Voetbal Bond vijf verenigingen 
toestemming gaf te beginnen met 
G-voetbal.

We zijn begonnen met de spelers. De 
eerste was Henk Wippert. Binnen een 
week hadden we er al zeven. De eerste 
drie maanden trok ik de kar met Theo 
Verschoor. Jos Knobben was net gestopt 
als leider bij het vierde elftal en werd 
gevraagd als trainer. Tonny Broens kwam 
erbij voor de PR. Het was maar even en 
we hadden 12 spelers. De meesten kenden 
elkaar van de SOWECO, dus dat verliep 
allemaal soepeltjes.”

Wat is G-voetbal
G-voetbal is voetbal op maat; aangepast 
aan de mogelijkheden van de deelnemers. 
Een G-team bestaat uit 8 spelers (1 keeper 
en 7 veldspelers) en een onbeperkt aantal 
wisselspelers. Om aan een competitie voor 
G-teams deel te nemen, moeten er in ieder 
geval 12 spelers zijn. Ze spelen op een half 
voetbalveld met doelen van 5x2 meter. 

even of ik werd door de jongens het podi-
um opgezet en mocht meezingen.”

Na drie maanden proefdraaien gaat het 
G-team van start in de competitie (1989-
1990). Het team kent een brede begelei-
ding: Tonnie Broens, Jos Knobben, Theo 
Verschoor, Frans Machielsen, Frans Poel-
hekke. De spelers zijn: Alfred Alberts, Erik 
Teun van Tuil, Etiënne Ekelenkamp, Walter 
Klein Döpke, Henri Wevers, André Woert-
man, Kees Jan Calkhoven, Willy Broekhof, 
Alfons Hekking, Bennie Wolterink, de Boer, 
Pleizier,  Quint, Veltman, Veneman en 
Henk Wippert.

Jos Knobben: “Het heeft nog wel even ge-
duurd eer we competitie gingen spelen. In 
het begin hebben we alleen getraind. Op 
veld 8, een keer in de week op donderdag. 
En later ook op zaterdag. Op een gegeven 
moment was er een activiteit voor de jeugd 
waarvoor René Eijkelkamp (oud betaald 
voetbalspeler van Go Ahead Eagles, PSV, 
Schalke 04, F.C. Groningen en het Neder-
lands elftal) was uitgenodigd. Etiënne was 
een groot fan van hem. René at een patatje 
aan de bar en ik vroeg of hij even mee wou 
naar Etiënne. Hij had niet zoveel tijd maar 
ging toch mee. Erik Teun gaf hem een hand 
en vroeg: “Train jij vandaag voor de eerste 
keer mee?” René is de hele middag geble-
ven.”

G-voetbal van De Zweef. 
Foto gemaakt bij toer-
nooi in Haarlem. Boven 
vlnr: Coba Schneiders 
(EHBO), S. van Zoelen 
Alfons van der Markt, 
Henk Wippert, Willy 
Broekhof, Gerald Plei-
zier, André Woertman, 
Wouter Klein Döpke, 
onbekend, Frans Poel-
hekke (leider), G. van 
den Berg / ten Berge?, 
Theo Verschoor (lei-
der), Frans Machielsen 
(leider), Dirk Zonnebeld 
(sponsor IJsboerke).
Beneden vlnr: H. Vene-
man, Erik Teun van 
Tuil, Bennie Wolterink, 
Henry Wevers, Jos 
Dijkstra, Cees Jan Calk-
hoven, Rikus Hendriks, 
Etiénne Eykelkamp, 
Afred Alberts.
Afwezig: Fenny van 
Munster (leiding).

Henk Wippert en Bennie 
Woolderink in training. 
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Toernooien
Bijna nog mooier dan de competitie is 
het deelnemen aan toernooien, zoals in 
Haarlem en Naaldwijk. Frans Poelhekke: 
“We hadden een toernooi in Haarlem. 
Met een volle bus reden we daar naar 
toe. Zes wedstrijden gespeeld en alles 
verloren. Meer dan 100 goals tegen. Maar 
we wonnen wel de sportiviteitsbeker. Dat 
was de grootste beker van allemaal. Op 
weg naar huis hebben we gebeld naar de 
kantine dat we de grootste beker hadden 
gewonnen. Het werd een groot feest. En 
dat we veel verloren kwam natuurlijk ook 
doordat wij bijna allemaal spelers hadden 
met categorie 4 (hoge handicap) en veel 
tegenstanders een veel lagere categorie. 
Die mochten al meedoen als ze alleen maar 
een stuk van hun arm af hadden. Daar 
konden we gewoonweg niet tegenop.”  

Organisatie DVO-toernooi
Gehandicapten blijven de aandacht houden 
van Leo Geurtse en Gerda Middelkamp. Als 
Art Bos van de stichting de Klup uit Almelo 
De Zweef vraagt of zij een toernooi wil or-
ganiseren voor centra voor dagactiviteiten 
voor gehandicapten, zegt de club ja. Samen 

het DVO-toernooi. “Dat had ik beter niet 
kunnen doen. Er was direct commentaar 
op de organisatie. De KNVB ging het in-
schrijfgeld incasseren, maar deed verder 
niks. Het DVO-toernooi hebben ze alleen 
naar zich toegehaald om het imago van de 
KNVB op te poetsen en het geld te incasse-
ren.

Het was drie keer niks. We mochten geen 
polonaise meer doen in de kantine na af-
loop. Nee, de prijsuitreiking moest op het 
veld en dan naar huis. Vorig jaar (2015, 
JPvV) deelde de bond mee nog een stapje 
verder te gaan. Ze hadden sponsoren ge-
vonden en de Eric Braamhaar Foundation 
ging zich bemoeien met de opzet.” Deson-
danks blijven Leo en Gerda helpen bij de 
organisatie.  

In het jubileumjaar van het toernooi besluit 
de organisatie niet in Nijverdal te blijven, 
maar uit te wijken naar het Heraclescom-
plex in Almelo. Geen groot succes, want 
een jaar later is men weer terug op het oude 
nest. Vanaf die tijd helpt Aveleijn (en ons 
halve vrouwenteam) voor een belangrijk 
deel bij de organisatie. Via ons gastheer-
schap aan Aveleijn zijn trouwens een aantal 
G-spelers weer terug bij De Zweef. Nu om te 
helpen met schoonmaak en koken van eten 
voor de vaste eters. 

De Conjo’s; een rubriek met schaam-
rood op de kaken
Onder de naam De Conjo’s verschijnt een 
aantal seizoen lang in bijna elke GOAL een 
column. Een van de schrijvers is de latere 
voorzitter Erik Heuver. Hij herinnert zich in 
2010: “Volgens mij is het ongeveer 25 jaar 
geleden dat we, Gert Cents en ik, zijn be-
gonnen te schrijven met deze stukjes. Conjo 
betekent kut in het Spaans. Tijdens onze 
vakantie in Ibiza of Benidorm hoorden we 
voor het eerst dit woord.

Volgens mij vonden we het clubblad een 
beetje saai en hebben we dit wat op willen 
pimpen met deze rubriek. Elke keer wan-
neer er wat gebeurde binnen de club wat 
het vermelden waard was, noteerden we 

met Gerda en Tonny Broens pakt Leo de 
uitdaging op en organiseert tot 2013 vervol-
gens 25 jaar lang het DVO-toernooi bij De 
Zweef. Daarna neemt de Erik Braamhaar-
foundation het over.

Leo Geurtse: “Het was prachtig. Bij die 
DVO’s werkten hele enthousiaste meiden. 
Zij hielpen mee. Brachten ook nog vaak 
stagiaires mee. Zodat er handen genoeg 
waren. Het toernooi kostte bijna niks. De 
accommodatie was voor niks. De brood-
maaltijd f 3,50. We hoefden zelfs geen prij-
zen te kopen, want die werden aangeboden 
door de scheidsrechtersvereniging SNO.

Meestal hadden we een speciale gast. 
Vaak een voetballer of ex-voetballer. Ik 
herinner me René Eijkelkamp, die deed het 
zo ontzettend leuk met die mensen. Eerst 
meedoen met de warming-up en daarna de 
prijsuitreiking. De aanwezigheid de laatste 
jaren van Eric Braamhaar als scheidsrech-
ter deed het natuurlijk erg goed.”

Een paar jaar voor het zilveren jubileum 
meldt de KNVB zich bij Leo met de mede-
deling dat de bond wel wil participeren in 

dat. We kwamen dan een keer bij elkaar, 
meestal kantine, om een en ander uit te 
werken. Inbreng was 50/50. We hadden 
zelfs informanten bij elftallen om informa-
tie die normaal gesproken alleen binnen 
het team bleef te achterhalen. Was wel een 
leuke periode. 
Heb geen idee 
hoelang we dit 
gedaan hebben. 
Weet ook niet 
meer waarom 
we zijn gestopt. 
Misschien wel 
omdat het wat 
ranzig was.”

De beker van 
de Europese 
kampioenen 
reist door Ne-
derland
De beker die het 
Nederlands elftal 
wint als kampi-
oen van Europa 
reist in 1988 
door het land en doet ook De Zweef aan. 
Dat laat met name de jeugd niet aan zich 
voorbij gaan. 

De GOAL meldt “De beker, gewonnen door 
het Nederlands voetbalelftal bij de Europe-
se kampioenschappen. De beker waar we 
de afgelopen zomer met ons allen zoveel 
plezier aan hebben beleefd. Het was prach-
tig om te zien hoe de jeugd, en niet alleen 
die van De Zweef, de beker vasthield.” 

In het blad een foto van een glunderende 
Bernard Brinker met Jordy op zijn schoot. 
Jordy is de kleinzoon van opa en oma Jan 
en Mimi ten Hove. “Oud en jong verenigd 
met de cup. Wij Zwevers kennen geen ver-
grijzing. De beker werd gretig vastgepakt, 
gestreeld, gekoesterd, omhoog getild. Lu-
cien Galgenbeld heeft het stuk zelfs gekust. 

Iedereen mocht een kijkje in de OAD-bus 
nemen. De bus waarmee de helden van 
Oranje in Duitsland hadden gereisd. Even 

“Reünie” van het G-team 
in 2013.
Boven vlnr: Etiënne   
Ekelenkamp, Walter 
Klein Döpke, Willy 
Broekhof, Cees Jan 
Calkhoven.
Onder vlnr: Alfred 
Albers, Alfons Hekking, 
André Woertman, Henk 
Wippert en Erik Teun 
van Tuil. 

De jeugdcommissie 
poseert bij de kampi-
oensbeker. Vlnr: Nico 
Jannink, Wim Hutten, 
Martin Hondebrink, 
Bertus Broekhof en Ge-
rard Cents.  

Bernard Brinker met op 
schoot Jordi, kleinzoon 
van Jan en Mimi ten  
Hove.
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op de plaats van Gullit, Marco van Basten 
of Van Breukelen zitten. De jeugd van De 
Zweef voelde zich deze middag een ech-
te voetbalvedette. Wie weet, door veel te 
trainen... Met een prachtige poster ging ze 
voldaan huiswaarts. Jongens, na de win-
terstop weer met z’n allen.” 

Twee leden van verdienste
Wim van ’t Hoff gaat verhuizen naar Apel- 
doorn en verlaat De Zweef in 1989. Voor 
zijn jarenlange inzet in het bestuur en het 
penningmeesterschap van het clubgebouw 
wordt hij lid van verdienste. Deze laatste 
eer valt ook Johannes Wennemers (foto 
pag. 291) te beurt voor het zijn van klusjes-
man, pupillentrainer en 17 jaar jeugdleider. 

Douches en kleedkamers en een echte 
tribune
In de ledenvergadering van 30 mei 1989 
stemt de vergadering in met de bouwplan-
nen. De douches worden opnieuw betegeld 
en van nieuwe sproeikoppen voorzien. De 
toiletten worden verplaatst naar het materi-
aalhok en er komt een nieuw materiaalhok. 

Tot grote teleurstelling van de leden heeft 
de gemeente aanschaf van nieuwe boilers 
een jaar verschoven. Opnieuw een seizoen 
met koude douches…

bij de Chinees aan de Grotestraat bij gara-
ge van Egmond. 

Er heerste een vrolijke en ontspannen sfeer 
en er werd wat afgelachen. Er kwamen 
nieuwe gasten binnen, de Raad van Be-
stuur van de Koninklijke ten Cate: de heer 
Reudink, voorzitter van de raad en een 
man van etiquette, de heer Drijver van de 
gebouwen, de heer Raymakers, oud direc-
teur van de locatie Nijverdal en nu de man 
van de financiën en nog een tweetal heren. 
Na enige tijd raakten we aan de praat met 
de heren en het klikte goed.

Zo schoven o.a. Jan Rikmanspoel en ik aan 
aan de tafel van de Ten Cate-mensen. We 

Na afloop van dit seizoen begint de verbou-
wing van de accommodatie. Een bouwploeg 
zorgt voor een flinke opknapbeurt voor 
douches, kleedkamers en een nieuwe toilet-
ruimte. Het werk is overigens nog niet af of 
de eerste vernielingen zijn al aangebracht.

EEN “ECHTE” TRIBUNE

Najaar 1989: langs het hoofdveld wordt 
druk gewerkt aan een “echte” tribune, 
waaraan vooral Nijverdal ten Cate met                   
f 20.000,- flink bijdraagt. Net na het begin 
van de competitie is beton gestort en in de 
werkplaats worden ijzeren spanten gelast. 
De overkapping kost 70.000 gulden. Men 
hoopt 40.000 gulden van sponsoren te ont-
vangen en de rest uit de vereniging. Mede 
door het feit dat De Zweef hoofdklasse 
speelt, openen zich deuren die anders geslo-
ten zouden blijven. 

Oud-penningmeester Ton Bootsveld heeft 
een belangrijk aandeel in de bouw van de 
overdekte tribune. Hij vertelt: “We waren 
ongeslagen kampioen van de eerste klasse. 
De dag na de viering van het kampioen-
schap, kwamen spelers, begeleiders van 
het eerste elftal en het bestuur zoals gebrui-
kelijk bij een kampioenschap, bij elkaar om 
nog even na te genieten. We zaten te eten 

spraken voornamelijk over de resultaten 
van De Zweef in de afgelopen succesvolle 
jaren: van de 4e klasse naar de hoofdklas-
se in een tijdbestek van 6 jaar en dat met 
voornamelijk eigen spelers. En eigenlijk 
onvermijdelijk gaat het natuurlijk ook over 
sponsering. Na enige discussie wees de 
heer Reudink naar mij en zei: “Ik zie jou 
wel eens op het hoofdkantoor, kom maar 
eens bij mij aan, dan praten we er verder 
over.”

De bal ligt bij Ton Bootsveld, die zich be-
raadt hoe hij het zal aanpakken. “De heer 
Reudink had bepaalde gewoontes. Als de 
deur van zijn kantoor dicht zit word je ge-
acht door te lopen, staat de deur open dan 

Heel veel zelfwerkzaam-
heid komt kijken bij de 
bouw van de nieuwe 
tribune. Alle stoeltjes 
worden stuk voor stuk 
gemonteerd. 

De tribune is klaar. 
Prachtig en hoofdklas-
se-waardig.

De stoelenbouwers: 
Boven vlnr: onbekend, 
Erwin Salzbrun, Tonnie 
Kok, Bernard Oldenhof, 
Paul Souverijn.
Midden vlnr: Petro 
Woertman, Herman “de 
Biele” Hegeman, Frits 
Kolkman, Willie Schol-
ten, Jos van Rhee.
Onder vlnr: Leo Geurtse 
en Harry Westerik.
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kun je naar binnen gaan maar of die dan 
aanwezig is? Zelf kwam ik ook niet al te 
vaak op het hoofdkantoor en er zat zodoen-
de niet al te veel schot in. 

Ik moest het aanvankelijk ook doen met 
opmerkingen als: “Ik ben er nog niet mee 
bezig geweest”, “Ik moet het nog met mijn 
collega’s bespreken”, “We zijn er nog niet 
uit.” Toen dacht ik wel eens: komt dit nog 
wel goed? Maar ik bleef hem opzoeken en 
uiteindelijk met succes. Toen ik een keer 
weer bij hem was zei hij: ”We wllen niet zo-
maar geld doneren.” Dat was een voorzet 
voor open doel. En wat doe je dan, je kopt 
hem binnen.
 
Ik deed hem spontaan de suggestie de 
staantribune te vervangen door een over-
dekte zittribune. Hij reageerde blij, bijna 
opgelucht. Hij zei: “Daar kan ik verder 
mee.” Toen ik een volgende keer bij hem 
kwam zei hij tegen mij dat ik het bestuur 
kon mededelen dat de Koninklijke Nijver-
dal ten Cate een bedrag van 20.000 gul-
den zou bijdragen aan de bouw van een 
overdekte zittribune. In de bestuursver-
gadering werd dit met veel enthousiasme 
ontvangen. En voor mij was het een mooie 
manier om afscheid te nemen van het be-
stuur in verband met mijn aftreden later 
dat jaar.” 

De opening van de tribune
“Op zondag 3 december 1989”, zo begint de 
GOAL, “neemt de heer ing. G.A. Reudink, 
voorzitter van de Raad van Bestuur van de 
Koninklijke Nijverdal ten Cate NV offici-
eel de zittribune van De Zweef in gebruik. 
De tribune heeft een lengte van 50 meter 
en een capaciteit van 376 zitplaatsen. Ge-
bouwd door aannemingsbedrijf Oude Len-
ferink uit Hardenberg (Herman “de biele” 
Hegeman) en vele vrijwilligers die hand- 
en spandiensten verrichtten.

Die dag zit de bestuurskamer overvol. Ve-
len hebben gehoor gegeven aan de uitno-
diging van het bestuur de officiële opening 
van de zittribune mee te maken, zoals  de 
heer Reudink, voorzitter van de Raad van 

Ton Bootsveld ziet als insider een kleine 
“affaire” tijdens de opening: “Toen het 
voorste deel van het doek werd verwij-
derd keek ik naar de heer Reudink en zag 
dat zijn glimlach langzaam verdween. De 
tribune had de naam “Nijverdal ten Cate 
tribune.” Een foutje, de naam was niet 
compleet en voor de heer Reudink ontbrak, 
misschien wel het belangrijkste, het pre-
dikaat “Koninklijk.” Hij was een man van 
etiquette!”

Om het verhaal af te maken: “Maanden 
later kwam mijn baas, directeur Henk 
Dekker van Ten Cate Technical Fabrics, 
bij me en zei: ”Ton, wat heb je mij nou ge-
maakt” en liet mij een factuur zien van het 
hoofdkantoor à raison van 3333,33 gul-
den voor een tribune bij De Zweef. De drie 
Nijverdalse bedrijven Ten Cate Protect, 
Ten Cate Technical en Ten Cate Thiokol 
droegen samen bij voor de helft van de 
donatie, de andere helft kwam ten laste 
van het hoofdkantoor. Dekker was daar 
niet blij mee”

Jos van Rhee stopt als penning-
meester
Jos van Rhee stopt als penningmeester en 
wordt lid van de BLOS, de Bestuurscom-
missie voor de Lichamelijke Opvoeding 
en Sport, een commissie die namens de 
gemeente de sportaccommodaties beheert. 

Bestuur van de Koninklijke Nijverdal ten 
Cate, de heer Weerkamp, directeur van Ten 
Cate Protect, de heer Coppes, directeur van 
TTC-Polyolefins, wethouder Kinds namens 
het college van B en W, vertegenwoordi-
gers van de overkoepelende sportorganen, 
de heren Karmerood en Rensen, en vele 
sponsors al dan niet in het gezelschap van 
hun dames. Ook aannemer Herman Hege-
man is met zijn Mery aanwezig.”

Na de koffie trekt iedereen zijn jas aan en 
gaat het naar buiten. “De voorzitter voert 
het woord. Hij roemt Nijverdal ten Cate, 
die door als eerste over de brug te komen 
de grote animator en inspirator achter de 
bouw van deze tribune is geweest.

Voorzitter verzoekt de heer Reudink de 
naam van de tribune te onthullen. Een 
naam die verborgen zit achter een groot 
doek. Een doek waarop de jeugd tijdens 
haar St. Nicolaasfeest haar ideeën over 
de tribune kon uitleven. Een beschouwing 
hiervan ontlokte onze voorzitter de opmer-
king dat zij, als bestuur, nog veel te doen 
hadden daar er veel namen op voorkwa-
men die nog geen sponsor zijn. De heer 
Reudink onthult onder een luid en spon-
taan applaus de naam van de zittribune:

“Nijverdal ten Cate tribune” 

Hij zegt: “Deze tribune symboliseert niet 
alleen de verbondenheid tussen Nijverdal 
ten Cate en De Zweef maar ook de band die 
er is met de hele gemeente Hellendoorn. 
Nijverdal ten Cate heeft zeven Groeps-
maatschappijen met zo’n 1000 werkne-
mers in deze gemeente en zij is daarmee de 
grootste vestigingsplaats van het concern.

De heer Reudink merkt verder op: “Ik heb 
op veel tribunes gezeten, maar deze tribune 
is qua kleurstelling een lust voor het oog en 
een sieraard voor De Zweef en de gemeen-
te.” Tot slot spreekt hij de wens uit: “Dat 
dit wat hem betreft niet het einde, maar 
veeleer een begin is van een vriendschap 
tussen Nijverdal ten Cate en De Zweef.” 
Tevens zette hij een deur op een kier ...”

De benoeming (door de raad) geldt voor de 
periode van 1990 – 1994.

Geld voor verbetering accommodatie
In het begin van 1990 schrijft een blijde 
secretaris Jacques Bakker in de GOAL dat 
de BLOS het besluit heeft genomen geld te 
reserveren voor de tweede fase van het op-
knappen van de kleedaccommodatie (ver-
nieuwen dakbedekking en schilderwerk). 
Ook nu weer verwacht men dat De Zweef 
zelf de handen flink uit de mouwen steekt. 
Tegelijkertijd is besloten de gemeenteraad 
geld te vragen (f 19.700,-) voor aanschaf 
van nieuwe boilers. De oude moeten op 
korte termijn worden vervangen, omdat de 
capaciteit onvoldoende is. 

“Kinderen moeten na een Zweef-douche 
tevreden zijn”, zo stelt de BLOS. In de 
GOAL schrijft de redactie dat het tijd werd. 
“Het heeft lang geduurd. Jaren lopen we al 
te klagen over de warmwatercapaciteit in 
onze kleedkamers…. Negentien jaar oud en 
intensief gebruikt zijn de boilers. Geplaatst 
in een tijd dat we nog maar 4 seniorenelf-
tallen hadden.” 

Mutaties in de selectie 1990-1991: 
DES-man gaat keepen
In de selectie voor het eerste zijn mutaties 
gekomen door het vertrek aan het einde van 
het seizoen 1989-1990 van trainer Herman 

De Zweef- De Bata-
ven: Gerben Molenaar 
stopt een strafschop en 
wordt gefeliciteerd door 
Wouter Harmeling, 
Tonnie Rodijk, Helwich 
Machielsen, Gerard van 
Schooten, René Jannink 
en Eric Siero. 
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Morsink naar DETO, van Robert Heuver die 
hem volgt en doelman Paul van Leeuwen 
naar Rohda. Gegadigden zijn ras-DESer 
Gerben Molenaar en Jed Kerr, een gesjees-
de Heraclesspeler uit Engeland, die zich via 
Sportclub Enschede en DETO bij De Zweef 
meldt (Tonny Broens: “Ik weet nog dat we 
hem moesten interviewen voor de GOAL. 
Wist helemaal niet dat die man alleen 
maar Engels sprak. Dat viel erg tegen.”) 

De overgang van Gerben Molenaar naar De 
Zweef heeft uiteraard heel wat voeten in de 
aarde. Een lid van een echte DES-familie 
stapt over. Emoties voeren de boventoon, 
maar de gedachte van de keeper is simpel: 
Ik wil hogerop. Dat is ook wat hij zegt als 
hem de reden wordt gevraagd: “Kijken of 
ik in de hoofdklasse ook mee kan komen en 
door het vertrek van Paul van Leeuwen zie 
ik een kans.”  

Die pakt hij met twee handen, net zoals heel 
veel ballen in het daarop volgende seizoen. 
Het blijkt een hele goede versterking van 
het team te zijn. Dat geldt niet voor Kerr. 
Om diverse redenen heeft de trainer weinig 
vertrouwen in hem en hij vertrekt al snel en 
met stille trom terug naar zijn woonplaats 
Almelo. 

Aan het einde van het seizoen maakt de 
GOAL de rekening op en constateert dat 
Molenaar de eerste helft van het seizoen 
goed gekeept heeft, “maar vooral in de 
tweede helft uitstekend op dreef was 
en fantastische wedstrijden heeft staan 
keepen en op deze wijze heeft bijgedragen 
aan het succes van het afgelopen seizoen. 
Hij heeft het zelfs zo goed gedaan dat reeds 
vanuit het betaalde voetbal belangstelling 
aan de dag wordt gelegd.” 

Als Gerben Molenaar geblesseerd raakt, 
komt Gerald Gescher onder de lat te staan. 
Eerst als invaller en later als vaste kracht 
als Molenaar helemaal stopt. Maar dan 
is het al 1991. De blessure van Molenaar 
heeft misschien hoop gewekt bij de langst 
zittende keeper: Gerhard Woertman. Twee 
decennia zit hij bij het eerste op de bank als 

te bokaal? Dit omdat hij bij de afgelopen 
penaltywedstrijd de meeste penalty’s heeft 
gestopt van alle keepers in Hellendoorn. 
In die 19 jaar is hij één keer ingevallen en 
keepte een geweldige goede partij.” 

“Ik zou het zo weer doen”
In 2014 zoeken we Gerhard op om onder 
meer opheldering te vragen. “Als ik er op te-
rugkijk zou ik het allemaal zo weer doen”, 
verklaart hij. “Ik heb een onvergetelijk tijd 
gehad bij het eerste. Hoewel ik nauwelijks 
onder de lat kwam, heb ik veel gedaan. Ik 
was de penningmeester, organiseerde de 
feestjes, was verzorger. En denk erom, het 
was ook heel serieus. Ik trainde drie keer 
per week; heb nog keeperstraining gehad 
van Kas Woudsma.”

In het artikel in de GOAL staat dat er altijd 
een vaste indeling is in de auto’s naar uit-
wedstrijden. “Dat klopt. Ik reed altijd met 
Tonnie Willems (de chauffeur), Herman 
Hegeman en Jan Cents. We hadden van 
alles bij ons; Chips, koek, drinken. Alles.” 

“Jan Rikmanspoel op mijn stoel? Dat 
kon niet” 
“Toen we later met de bus gingen, zat ik 
met Jan Cents altijd op de tweede rij. Op 
een gegeven moment kwam de nieuwe 
voorzitter Jan Rikmanspoel in de bus en 
ging op mijn plek zitten. Zeg ik: Jan, dat is 
mijn plek. Nee hoor, zegt Jan, ik ben voor-
zitter en mag zitten waar ik wil. Nee Jan, 
zei ik, het is mijn plek. Uiteindelijk is hij 
ergens anders gaan zitten.”

Hij vertelt over de reizen met de bus. De 
open plekken zijn voor trouwe suppor-
ters. Een daarvan is “Pikkie” Alferink van 
de Zonnebloemstraat. “Hij beunhaasde ’s 
avonds als schoenenlapper. Hij ging altijd 
mee, maar hoefde niet te betalen voor de 
bus en de entree. Wij zorgden ervoor dat 
dat niet hoefde. Liep hij bv. met het net met 
ballen tussen de spelers in naar binnen.” 

Gerhard Woertman heeft als reservekeeper 
alles meegemaakt. De degradatie van de 
derde naar de vierde klasse en de weg om-

reserve-keeper, zonder ooit serieus te zijn 
genomen als vaste kracht…

GERHARD WOERTMAN: DE 
LANGST ZITTENDE KEEPER

De langst zittende keeper van De Zweef 
is ongetwijfeld Gerhard -kleine Baaltje19- 
Woertman. En met zitten bedoelt men dan 
ook echt zitten (op de bank). In 1982 leggen 
zijn medespelers dat haarfijn bloot in club-
blad GOAL. Eerst maakt het blad melding 
van zijn taken: verzorger, psychopaat, chi-
rurg, reserve-keeper, fysiotherapeut en een 
bijbaantje als groenteman. Duidelijk wordt 
gemaakt dat Gerhard al 19 jaar op de bank 
zit.

Masseur die spelers blesseerde…
“Vanaf die bank schreeuwt hij door de trai-
ner te zacht uitgesproken aanwijzingen het 
veld in en is hij vooral verzorger. Zijn eerste 
vraag als je op de grond ligt is “Is het echt 
of ben je aan het tijdrekken?” Daar wilde 
hij zelf ook wel eens aan meewerken door 
zogenaamd lang te verzorgen. “Hij heeft 
het ook gepresteerd om iemand die niet 
geblesseerd was, maar toch op de grond 
lag om tijd te rekken, een echte blessure te 
bezorgen, omdat hij met zijn dikke groen-
tenvingers probeerde de geblesseerde spe-
ler zijn spieren te masseren, wat natuurlijk 
mislukte en deze zodoende echte KRAMP 
bezorgde”, melden zijn ploeggenoten.

Iets positiefs hebben ze ook nog te melden: 
”Wist u dat hij in het bezit is van een gro-

hoog tot aan de hoofdklasse. “Daar hadden 
we eigenlijk niks te zoeken. Net zoals het 
huidige eerste niets te zoeken had in de 
eerste klasse (de ploeg is ten tijde van het 
interview -2012- net gedegradeerd, JPvV). 
Het is heel mooi, maar moeilijk om vol te 
houden.

Dat wij een aantal jaren in de hoofdklasse 
hebben kunnen spelen kwam uitsluitend 
door een paar talenten en heel, heel hard 
werken door de rest. De Zweef was: kei-
hard werken en knokken tot je erbij neer 
viel.” 

Buursinks verjonging is de basis 
voor nieuw team / nieuwe stijl
De mogelijkheid om in de hoofdklasse te 
kunnen voetballen is begonnen na een re-
organisatie. Gerhard Woertman: “Bokkie 
Middelkamp was de laatste trainer-ou-
de-stijl. Met hem verdwenen ook oudere 
spelers en werd plaats gemaakt voor de 
jeugd. Jongens als Herman Hegeman, An-
ton Wennemers, Jan Cents. Goede trainers 
van buiten. Schouwink, Buursink, Morsink. 
Kanjers waren dat. En niet te vergeten 
leider Johan Haas die grote invloed heeft 
gehad op de professionalisering.”  

Ook Gerhard benadrukt de invloed van Kas 
Woudsma. Die is verantwoordelijk voor 
de inzet en werklust. Nooit opgeven. De 
discipline in het team is heel groot. Wordt 
er verloren door slecht voetbal, geven de 
jongens zichzelf een straftraining. Is er een 
bruiloft op vrijdagavond? Eerst meetrainen 
met het tweede dat een uur eerder begint. 

“Dat fanatisme begon al tijdens de bespre-
king vrijdagavond. Er werd verschrikkelijk 
gescholden en gebekt op elkaar. Ook in het 
veld trouwens. Deed je iets verkeerd, viel 
iedereen over je heen. Na afloop waren we 
weer de dikste vrienden. Uiteraard is er 
genoeg ruimte voor lol”.

In de blote kont in de tuin bij sauna
Ik weet nog dat we een keer een afgelas-
ting hadden en we met z’n allen naar sau-
na Huizinga zijn gegaan. Die was toch pas 

19 Waar de bijnaam Baaltje 
of Bâle vandaan komt, 
konden we niet achterhalen. 
De naam Baaltje is gereser-
veerd voor Joop Woertman, 
Gerhards oudste broer, die 
jong overlijdt. Daarom heeft 
Gerhard de bijnaam “kleine 
Baaltje” gekregen. 

Gerhard Woertman 
(1983).
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nieuw en geen van ons was ooit in de sau-
na geweest. Er waren toen nog geen hek-
ken rond het terrein. We liepen zo in onze 
blote kont door de tuin. Ik weet nog dat er 
een vent fietste en die was zo verbouwe-
reerd dat hij de sloot in reed.

En Toone Middelkamp hadden we wijsge-
maakt dat het bovenin de sauna het koelst 
was. Hij direct bovenin, want die warmte 
stond hem niet aan. Het was maar even of 
hij vloog de tuin in. Met Toone hebben we 
ook heel wat meegemaakt Hij had zo’n ver-
schrikkelijke hekel aan lopen. Hadden we 
een bosloop. Trokken we ons om bij Marke 
Noetsele en gingen op weg. De trainer op 
de fiets er achteraan. Hebben we op een ge-
geven moment Toone die fiets meegegeven 
en moest de trainer lopen…”

Rini Siero kan niet tegen het droge 
shirt van zijn broer…
Niet alleen de tijden met de jongens in de 
hoofdklasse waren mooi. “Dat fanatieke 
was er voor die tijd ook al. Neem Mans 
(Rini) Siero. Dat was de slimste eraf. Hij 
moest het ook hebben van hard werken. 

en grollen te horen. “Toon Schwarte (Ton-
ny) douchte nooit. Op een gegeven moment 
hebben we hem met een paar beetgepakt, 
onder de douche gezet en er een hele fles 
shampoo overheen gegooid.

Op een keer zaten we in de rust in de kleed-
kamer speklappen en karbonades te eten. 
Komt de scheidsrechter binnen en vraagt 
wat we aan het doen zijn. “We staan bo-
venaan, dus we moeten goed eten”, was het 
antwoord. We hebben de man nog een stuk 
aangeboden.”

Kaalgeplukte kippen dankzij een act 
met veren
“We zouden eens een act doen en hadden 
bedacht dat dat Albert Mol uit “Wat zien 
ik”20 zou moeten worden. Die liep in die 
film rond in kippenveren. Jan Evers zou 
die veren aan doen. Maar ja, hoe kom je 
daaraan. Hij wist wel wat en bracht een 
grote zak mee van de kippenslachterij. Dat 
spul stonk zo verschrikkelijk dat we alles 
hebben weggegooid.

Nieuwe veren waren nodig. O, zegt Jan, 
mijn oom in Hellendoorn heeft kippen, 
laten we daar veren ophalen. De veren 
op de grond was te weinig. Op het laatst 
trokken we bij levende kippen zo de veren 
uit de kont. De dag erna had Jan het pak 
nog bij zich en is er zo mee het veld opgelo-
pen. Vroeg de scheidsrechter “Wat is dat?” 
Dat is onze linksbuiten, was het antwoord. 
Jan trad ook eens op als Zangeres Zonder 
Naam (met snor en sigaar).”

Groots en meeslepend
Het achtste is dus “wereldberoemd” binnen 
De Zweef. Als dit team iets aankondigt, is 
het groots en meeslepend. Zie bijvoorbeeld 
het uitbrengen van een grammofoonplaat 
bij het 60-jarig bestaan en een vervolg 
daarop bij het bereiken van de hoofdklasse 
in 1985. Maar ook bij veel bruiloften en par-
tijen treedt dit team op. Drijvende krachten 
zijn de gebroeders Siero. 

In de GOAL van december 1973 schrijft 
wedstrijdsecretaris Gerard Hilberink een 

Zijn broer Theo was een luie voetballer. 
Meer een technicus. Op een gegeven mo-
ment maakte Mans zich kwaad omdat z’n 
broer niets uitspookte. Hij trok zijn shirt 
uit en wrong het uit. De druppels liepen 
eruit. Kijk, zei hij, terwijl hij over het nog 
droge shirt van zijn broer wreef, zo wil ik 
het hebben….”

HET “WERELDBEROEMDE” ACHT-
STE ELFTAL

Bijna het hele vroegere eerste komt uitein-
delijk bij elkaar in het legendarische acht-
ste. Het achtste dat grappen uithaalt. Zang-
optredens verzorgt. Platen uitbrengt bij het 
60-jarig bestaan en bij de promotie naar 
de hoofdklasse. Bij het achtste is altijd van 
alles te doen wat niets met voetbal te maken 
heeft. Bij trouwerijen van jongens uit het 
team haalt men alles uit de kast en worden 
grote optredens neergezet. Het team dolt 
tegenstanders, scheidsrechters en elkaar. 

Wie met oudgedienden als Toone Middel-
kamp, Rini en Theo Siero praat over dit 
team, krijgt in korte tijd een hoop grappen 

stukje over “Veteranen en/of Alte Herren.” 
In dit stukje gaat hij in op een eerder door 
hem geschreven artikel waarin hij ingaat op 
het idee om in de nieuwe competitie mee 
te gaan spelen met 
een nieuw vetera-
nenteam. In 2013: 
“Stel je daar geen 
al te oude mannen 
bij voor. Veteraan 
was je al als je 30 
was.” Gerard roept 
iedereen op zich te 
melden die zin heeft 
mee te gaan doen. 
Als er meer aanmel-
dingen zijn dan er 
passen in één team, 
vormen de oudste 
spelers het veteranenteam. 

In 1973 schrijft hij verder: “Waar het mis-
verstand is ontstaan, is dat er bij De Zweef 
ook een ander veteranenteam actief is. Een 
team van ook in internationale wedstrijden 
uitkomende “Old stars” dan wel “Alte Her-
ren.” Dit team blijft gewoon bestaan.”

In het seizoen 1974-1975 treedt het nieuwe 
veteranenelftal als achtste elftal voor het 
eerst binnen de krijtlijnen en is direct kam-
pioen. “Dat elftal heb ik opgericht”, zegt 
Gerard Hilberink. Het is een vriendengroep 
van jongens van 30 jaar en ouder. Ze heb-
ben een doelpuntrijke competitie achter 
de rug. Maar liefst 106 goals vóór en een 
gemiddelde van 7,5 doelpunt per wedstrijd. 

Het achtste op z’n best: 
zingend met hun dames.

20 Film van Paul Verhoeven 
naar het gelijknamige boek 
van Albert Mol. Bij de pre-
mière is er veel ophef over 
de seksscènes.

Bij bruiloften en par-
tijen: altijd een sketch 
(hier bij 12,5-jarig hu-
welijk Theo Siero).
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Slechts 11 goals tegen. Topscorer is Theo 
Siero met 2821, gevolgd door Antoon Mid-
delkamp met 16 en Herman Verschoor met 
15 goals.

Na afloop van de met 0-1 gewonnen wed-
strijd tegen NEO is het kampioenschap een 
feit. De vrouwen van de spelers versieren de 
auto’s en luid claxonnerend gaat het huis-
waarts. In de kantine is de feesttafel gedekt 
en staan de “Hoge Omes” van De Zweef 
klaar met mooie woorden, bloemen en de 
nodige drank.

Het achtste zal een begrip worden binnen 
De Zweef. Het is een vereniging binnen de 
vereniging. Men wil niet promoveren. Dat 
zijn  overigens zaken, die anderen tegen de 
borst stuiten. Maar bovenal is het elftal er 
een van lol en plezier, van zang, dans en ca-
baret. Van onvoorwaardelijke vriendschap, 
die eindigt met een schop in de hand in de 
grote moestuin van Gerard Hilberink.

Binnen  het team is er ook altijd wat te 
doen. Het “muziekkorps” is verantwoorde-
lijk voor liedjes, sketchjes e.d. bij bruiloften 
en partijen van teamleden. En er is veel te 
vieren… Het team heeft ook een “eigen” 
scheidsrechter, namelijk Willem Wijn 
(SVVN-er !!!), die alle thuiswedstrijden 
voor z’n rekening neemt. 

De belangrijkste reden van Rini Siero om 
te schrijven heeft te maken met wat “Ob-
server” heeft geschreven over dat achtste. 
“Als eerste zouden er problemen kleven en 
zou er een situatie zijn geschapen dat men 
een persoonlijke eer nastreeft en dat er een 
vereniging dreigt te ontstaan binnen de 
vereniging….. We gaan gewoon gezellig 
met elkaar ons partijtje spelen .” 

Persoonlijke eer nastreven betekent volgens 
Rini dat je zo hoog mogelijk wil voetbal-
len, in de belangstelling wil staan enz. Dat 
wordt in het achtste niet gezocht. Zijn re-
pliek op “vereniging binnen de vereniging” 
is dat “wij ons jarenlang hebben ingezet 
voor onze vereniging en dat ook zullen 
blijven doen. Maar liefst 10 van de 15 spe-
lers van het achtste elftal bekleden nog 
steeds een functie bij voetbalvereniging De 
Zweef.” Waarna Rini “Observer” oproept te 
stoppen met dergelijke artikelen, want dat 
is niet goed voor spelers of vereniging.

Jan Rikmanspoel: “Dat achtste was een 
vereniging binnen de vereniging gewor-
den. Niemand durfde dat aan te pakken. 
Ik heb dat wel gedaan toen ik voorzitter 
was. Dat werd me niet in dank afgeno-
men.” Hetzelfde gebeurt als Rikmanspoel 
een draagverbod uitvaardigt over de nieuwe 
shirts van dit elftal. 

Met z’n allen (nou, met z’n allen…) 
de tuin van Gerard Hilberink om-
spitten
Grappen en grollen is prima; voor elkaar 
gaat het team door het vuur. In voor- en 
tegenspoed. Als Gerard Hilberink in 1978 
een hartaanval krijgt en niet (zwaar) mag 

Geen koek en ei: discussie over de 
club binnen de club
Op een gegeven moment ontstaat er discus-
sie in de vereniging over het achtste elftal. 
Dat draait als een tierelier. Is bijna elk jaar 
kampioen. Promoveert niet. In de beginja-
ren komt er ook kritiek dat sommige spelers 
nog wel een paar jaartjes hadden meege-
kund in het eerste elftal.

“Het was ook echt een club binnen de club”, 
zegt Leo Geurtse. “Ik heb daar als toenma-
lig voorzitter van de seniorencommissie 
zelf een einde aan gemaakt. Onder het mot-
to “we maken plaats voor de jeugd, zodat 
die ook kunnen promoveren”, heb ik van 
het achtste het veertiende elftal gemaakt. 
Verder heb ik er niks aan veranderd, maar 
de kou was uit de lucht.”

Een artikeltje van “Observer” over het 
niet-promoveren in de GOAL schiet Rini 
Siero in het verkeerde keelgat. Hij pakt 
de pen en stuurt een ingezonden stuk. “Ik 
vind dat ik gedurende de 15 jaar dat ik 
in het eerste elftal heb gespeeld, wel of 
niet tot tevredenheid van het publiek, ik 
mij toch mag achten mij verdienstelijk te 
hebben gemaakt voor onze voetbalvereni-
ging.”

Hij vervolgt: ”Dit bracht met zich mee dat 
ik als amateur twee maal per week ver-
plicht was te trainen en mij zondags terde-
ge voor te bereiden op de wedstrijd die die 
dag moest worden gespeeld. 

Ik heb echt wel goed overwogen of ik nog 
in staat zou zijn mij in een van de hogere 
senioren elftallen te handhaven, maar toen 
ik tot de conclusie kwam dat ik niet meer in 
staat was twee maal per week te trainen, 
heb ik besloten hiervan af te zien.

Wel blijft mij het voetbalspel nog enorm 
trekken en daarom heb ik besloten nog een 
paar jaar lekker ontspannen en vrij van 
vele verplichtingen te blijven spelen en 
dan wel met vrienden van De Zweef onder 
elkaar. Het elftal dat mij toen het meeste 
heeft getrokken, was het achtste elftal.”

werken, bedenken de mannen zich geen 
moment. De tuin spitten in het voorjaar? 
Geen probleem. Met het elftal een zaterdag 
het land op en aan het werk. Zes jaar achter 
elkaar spit het achtste elftal het land van 
Gerard om. 

“Gottegot, wat een groot land is dat!” 
verwondert Toone Middelkamp zich als 
hij bij de tuin aan de P.C. Stamstraat arri-
veert. “Cor Waas (een Molukker) zou ook 
mee helpen. Hij heeft zelfs nieuwe spullen, 
(laarzen e.d.) gekocht. Die heeft ie daarna 
nooit meer aangehad, want we zagen hem 
niet meer als er gespit moet worden. Op 
alle foto’s van dat spitten trouwens zie je 
Jan ten Hove met de kont op een stoel zit-
ten.” 

Nog even over het spitten van de tuin: 
“Daar moeten we publiciteit uithalen, is de 
gedachte als het jaar erna opnieuw gespit 
moet worden De actie trekt veel bekijks. 
Van plaatselijke, regionale en zelfs lande-
lijke dag- en weekbladen. Vooral maken de 
journalisten melding van de saamhorig-
heid in het team en de gezelligheid. Want 
het gaat natuurlijk niet “voor niets”. De 
spitters vinden het normaal dat ze brood en 
soep krijgen, maar het bier en de borrels na 
afloop smaken het lekkerst. En 400 m2 tuin 
is natuurlijk zo klaar met zoveel mensen. 

Varken
Het team gaat voor niets aan de kant. De 
meest gekke ideeën worden bedacht en 
uitgevoerd: Als Gerard en Annie Hilberink 
25 jaar getrouwd zijn, treedt het team na-
tuurlijk op en is de ster van de avond. In 
de GOAL bedankt Gerard iedereen voor de 

21 Topscorer aller tijden bij 
De Zweef is Richard Hege-
man, die het presteerde er in 
één seizoen 54 in te trappen.

Bij zijn afscheid uit het 
achtste krijgt Toone 
Middelkamp dit prachti-
ge beeldje.

Ook optredens in het 
openbaar zoals hier 
bij carnaval (Dik voor 
elkaar show).
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cadeaus en het levende varken (3x raden 
van wie gekregen).

Duitse zwager (“Ich spiele”) met 
helm op het veld in
Op een gegeven moment kwam Tonnie Kok 
met zijn Duitse zwager aanzetten: Erwin 
Salzbrunn. Die wil er een beetje tussen-
komen en Tonnie heeft gezegd: kom maar 
mee. “We voetbalden toen tegen Reutum 
en ik had hem verteld dat ze daar donders 
hard konden schieten. Komt die vent met 
een helm op en een regenjas aan het veld 
op,” vertelt Theo Siero. 

In zijn boek “Ballen uit de broek” (2012) 
heeft Charles Rozendal het ook over deze 
zwager, die luistert naar de naam Erwin, 
“getrouwd met de zus van een van de spel-
makers van het achtste elftal. 

Het achtste elftal bestond uit vijftien spe-
lers. Het was altijd de vraag wie er speelde 
en wie niet. Erwin trainde altijd en dacht 
daaraan rechten te kunnen ontleden.  

Als een echte Duitser kwam hij op een zon-
dagmorgen de kleedkamer binnen met de 
mededeling: “Ich spiele.” Henk (Schroo-
ten, JPvV) was de leider van het achtste 
en genoot een groot aanzien. Henk was 
tweetalig en liet zich de les niet lezen. “Und 

Wie spelen in dat team?
Het achtste is in 1974 opgericht. Bij het 
11-jarig bestaan (de club kent een hoog car-
navalsgehalte) verschijnt een jubileumuit-
gave waarin de spelers worden voorgesteld.  
• Jan ten Hove (14-05-1934 * 10 jr. eer-

ste)
• Tonnie Kok (22-9-1943 * 7 jaar eerste)
• Bernhard Oldenhof ( 21-7-1944 * 3 jaar 

eerste)
• Gerard Hilberink ( 4-7-1938 * 13 jaar 

eerste)
• Hans Middelkamp (17-6-1943 * 12,5 

jaar eerste)
• Harry Wijnen (30-12-1944)
• Herman Hegeman (28-2-1948 * 2 jaar 

eerste)
• Joop Middelkamp (26-10-1941 * 1 jaar 

eerste)
• Marinus van Boxtel (31-3-1960)
• Antoon Lucassen (4-10-1930)
• Erwin Salzbrunn (“Ich spiele” 23-5-

1950)
• Tonnie Schwarte (16-1-1936)
• Henk Schrooten (27-7-1940)
• Antoon –Toone- Middelkamp 9-6-1938 

* 17 jaar eerste)
• Theo Siero (19-11-1943 * 15 jaar eerste)
• Bertus Broekhof (26-8-1952)
• Leo Geurtse (26-10-1948 * 1 jaar eerste)
• Rini Siero (25-11-1934 * 16 jaar eerste)
• Johan Galgenbeld (7-10-1943 * 10 jaar 

eerste)
• Gerrit Oude Roelink (21-2-1946 * 10 

jaar eerste)
• Jan Evers (25-4-1942)
 
Twaalf oud-eerste elftalspelers. Het hele 
elftal bekleedt zo’n beetje een functie bin-
nen De Zweef of heeft dat gedaan. Leider, 
trainer, bestuurslid, kaartjesverkoop, be-
stuurslid Vriendenkring, redactie GOAL, 
materialenman. 

Verder spelen (voor een korte periode) nog 
in dit team: Jo van Dartel, Herman Ver-
schoor, Frans Bouwman, Johan Hoogers, 
Herman Blikman, Gerrit de Groote, Johan-
nes ten Hove, Herman Hegeman (Hellen-
doorn), Hennie Oldenhof, Petro Woertman 
en Cor Waas.

Ich sage, du spielst nicht”, was het enige 
dat Erwin van Henk te horen kreeg. En hij 
speelde niet.” Ondanks deze afwijzing, die 
zwaar zal zijn aangekomen, is Erwin anno 
2020 nog steeds een trouw lid van de klus-
senploeg op maandag. 

Blauwwitte vlaggetjes en gastenboek 
voor gekwetste Rini Siero
Op vrijdag 1 juni 1979 speelt het achtste 
van De Zweef een vriendschappelijke wed-
strijd tegen een combinatie-elftal van Rood 
Zwart Delden. Na ongeveer tien minuten in 
de tweede helft zet Rini Siero een van zijn 
befaamde slidings in. Tegenstander Mar-
cel Keizer is echter iets eerder bij de bal en 
raakt Rini’s kuitbeen. Iedereen ziet het als 
Rini met een van pijn vertrokken gezicht 
blijft liggen: gebroken.

Binnen de kortste keren is er een ambulan-
ce en brengt Rini naar het ziekenhuis. Daar 
constateert men dat het een mooie breuk is 
en Rini mag de volgende morgen weer naar 
huis. Dat het zaterdag is komt goed uit, 
want dat geeft het achtste kans uit te pak-
ken. Van een camping in Wierden wordt het 
spandoek “Welkom thuis, achtste elftal De 
Zweef” opgehaald. Ergens anders vandaan 
komen blauwwitte vlaggetjes. 

Als Rini om een uur of een thuis arriveert 
bij vrouw Ans en de kinderen, is nagenoeg 
het hele team aanwezig. Dat is het begin 
van een lange serie bezoeken. Iedereen die 
op bezoek komt moet het “gastenboek” te-
kenen. 
Twee weken na het ongeluk hebben maar 
liefst 246 mensen daarin hun naam gezet. 
Ans is er maar druk mee, maar spreekt de 
verwachting uit dat als Rini in het loopgips 
komt, hij extra zijn best zal doen haar te 
ontlasten. 

Het breken van een been is in die tijd overi-
gens een lucratieve bezigheid. Het bestuur 
komt met een grote vleesschotel, een af-
vaardiging van tegenstander Rood Zwart 
komt met een fruitschotel en de vrienden 
uit het achtste komen elke week met een 
verrassing.

PLAYBACK; EEN NIEUW FENO-
MEEN

In 1984 bestaat de oudercommissie uit 
Frans Machielsen (voorzitter), Toos van 
Vree (secretaris), Thea Kolkman (penning-
meester), Kiki Zwakenberg, Henny Heet-
kamp, Jos Legtenberg en Gerald Gesscher. 
Het bestuur besluit de naam te wijzigen 
in “evenementencommissie”. De nieuwe, 
jonge voorzitter Jos van Rhee meldt zich 
namens het bestuur bij deze commissie en 
vraagt hen de nodige nieuwe activiteiten 
voor de jeugd te gaan organiseren. Met die 
opdracht gaat de commissie aan het werk. 

In het seizoen 1984 – 1985 organiseert de 
evenementencommissie voor het eerst een 
playbackshow. Geïnspireerd door Henny 
Huisman, die op TV groot succes heeft met 
zijn “mini-playbackshow”22 gaan honder-
den verenigingen in ons land 
dergelijke activiteiten houden. 
En met groot succes. Het optre-
den van Manon Westenbroek 
in de voorrondes van de eerste 
playbackshow bij De Zweef oogst grote be-
wondering. Haar prestatie leidt zelfs tot een 
groot stuk op de voorpagina van het Twents 
Volksblad. Hiermee is wel duidelijk hoe 
groots dit spektakel is (geworden).

De eerste playbackshow al puilen de men-
sen uit de kantine. De commissie maakt er 
onder leiding van Frans Machielsen een 
grandioos spektakel van, dat niet alleen 
deelnemers trekt van binnen de vereniging, 
maar ook van (ver) daarbuiten. Toos en 
Thea gaan voorafgaand aan de eerste show 
alle scholen langs om reclame te maken. 
Dat zet zoden aan de dijk en –gesteund ook 
door de meesters en juffen- gaan kinderen 
aan de slag. Er worden instrumenten gefi-
guurzaagd en blinkend in de verf gezet, na-
maak-drumstellen gebouwd, waarbij vaders 
hun beste beentje voorzetten. 

In diverse voorrondes treedt de jeugd in het 
strijdperk met aan het einde een schitteren-
de finale, waarover de lokale kranten zelfs 
uitgebreid rapporteren. Bij de tweede show 

Altijd klaar staan voor 
elkaar. Hier doet Jan 
ten Hove de afwas sa-
men met Rietje Siero.

Als “beloning” voor alle 
inzet wordt het achtste 
in 1985 Sportploeg van 
het jaar. 

22 Kindervariant van 
de Playbackshow en zo 
mogelijk nog populairder. 
Met Henny Huisman als 
goedmoedige presentator. 
Kinderen imiteren hun idool. 
In de eerste seizoenen komen 
de kinderen al meteen op 
verkleed als hun idool. 
Vanaf 1986 is er de ‘winkel’ 
en kunnen de kinderen een 
kostuum uitzoeken. Met 
kostuum en pruik in de hand 
verdwijnen ze vervolgens 
door een deur, om daarna 
in stijl van de showtrap te 
komen. Na de prijsuitreiking 
zingt Henny samen met de 
kinderen een lied. Vanaf 
1990 is dat “Met z’n allen”; 
bedoeld als troost voor de 
verliezers. Immers: meedoen 
is belangrijker dan winnen.
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het seizoen later, is de populariteit welhaast 
nog groter. Frans Machielsen schrijft in de 
GOAL: “Het was keer op keer propvol in 
het clubhuis. Net als vorig seizoen werden 
nu ook twee voorrondes gehouden. De jury 
bestaande uit de journalist Gert Valken-
burg, zanger en playbacker Jan Wolterink 
en de nationale kampioenen aerobic-dan-
ce, Ellen Bolink en Anita Runneboom, had 
het bijzonder moeilijk.

De kwaliteit van de optredens lag op zeer 
hoog niveau. Met name het teleurstellen 
van degenen die niet in de prijzen vielen, 
was een zware taak. De presentatie was in 
de vertrouwde handen van Ben Gengler. 
Deze Henny Huisman van eigen bodem 
geniet bij de Nijverdalse jeugd een popula-
riteit die nauwelijks voor die van de echte 
TV-presentator onder doet.”

Ben Gengler in 2017: “Volgens mij heb ik 
drie keer een playbackshow gedaan (1986, 
1987 en 1988). Ik werd gevraagd omdat 
men mij wel kende van het presenteren in 
de school De Wingerd waar ik toen werkte. 
Dat ging direct goed en de sfeer in de kan-
tine was altijd uitstekend. Vooral de eerste 
twee jaren waren hartverwarmend gezel-
lig met optredens op heel aardig niveau. 
Een bomvolle zaal en kinderen die vol en-
thousiasme meededen. De derde keer was 
iets minder leuk omdat het publiek “het 

zang (playback), dans en acrobatiek. 
De uiteindelijke winst is  voorbehouden aan 
Ilse Wissink met “I want to break free” van 
Queen, dat ze gewapend met veger voor het 
voetlicht brengt. Het achtste elftal luistert 
de finale-avond op met het live zingen van 
“60 jaren De Zweef”.  

Enkele trouwe Zweefbezoekers zijn zo ge-
inspireerd door dit “culturele” gebeuren 
dat ze na afloop (als de meeste mensen weg 
zijn) de stoute schoenen aantrekken om op 
het podium een nummertje weg te geven. 
Dit tot groot vermaak van de overgebleven 
toeschouwers die in de polonaise de late 
uurtjes volmaken.

Zo gaat het door. Jaar na jaar. In 1989 
staat in de GOAL te lezen: “Waar gaat 
dat heen, waar gaat dat naar toe????!! 
Een uitspraak waaruit enige bezorgdheid 
klinkt. Een knallend festijn met een record 
aantal deelnemers van 18 playbackers en 
evenzovele soundmixers maakten hun op-
wachting. Van heinde en ver: Vinkenveen, 

gewoon begon te vinden” en soms kinderen 
na hun voorstellingen uitjoelden. Frustre-
rend was dat. In 1989 ben ik uit Nijverdal 
vertrokken voor een baan in Losser. Mijn 
schoolcollega Theo Rensen (in het seizoen 
1980-1981 een jaar in De Zweef 1) uit Hel-
lendoorn/Nijverdal (nu directeur De Win-
gerd) heeft het daarna minimaal een jaar 
van mij overgenomen.”

In de pauze tijdens deze tweede avond is er 
een show van een groep meiden uit Haarle, 
die laten zien hoe je playbackt als je ouder 
bent. Ze doen “Oerend hard van Normaal”, 
compleet met de zaal binnen scheurende 
motor. Dat ook is mede aanleiding ouderen 
op te roepen ook mee te doen. “Nu de jeugd 
heeft laten zien wat in de mars te hebben, 
zijn de ouders aan de beurt. Zij worden 
uitgedaagd de planken te betreden met 
een eigen act. Wie interesse heeft deel te 
nemen aan dit ouderen festival, kan zich 
aanmelden bij Frans Machielsen en Henny 
Heetkamp.”

Playbackshow groeit uit haar jasje
De tweede show levert een inschrijving op 
van 22 formaties met in totaal 75 personen 
in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar. Hoewel de 
belangstelling al erg groot is tijdens de twee 
voorrondes; de finale op 15 maart slaat 
alles. Het clubgebouw zit afgeladen vol. Ie-
dereen geniet van een wervelende show met 

Vlagtwedde, Winschoten overal kwamen 
de deelnemers vandaan. Het is gedaan met 
het Nijverdalse onderonsje.

Drie lange avonden waren nodig om de 
uiteindelijke winnaars aan te wijzen. Waar 
gaat dat heen? De evenementencommissie 
die voor de organisatie staat wensen wij 
veel wijsheid toe in hun besluitvorming 
“Hoe hier verder mee te gaan? Over één 
ding zijn we het gauw eens: zoals dit jaar 
kunnen we niet doorgaan, er zal naar een 
andere formule moeten worden gezocht.” 

Playbackshow voor de groten
Het gigantische succes van de playback-
show voor de jeugd valt op. Buiten de 
vereniging door grote stukken in de krant. 
Binnen de vereniging denkt Gerrit ten Dam: 
“Dat is ook leuk voor senioren”. Hij is het 
die een paar jaar later de organisatie van de 
playbackshow voor ouderen op zich neem. 

We weten allemaal hoe dat is gegroeid naar 
een jaarlijkse activiteit waarvoor de hele 
vereniging op de kop staat en de uitvoerin-
gen een heel hoog niveau hebben bereikt. In 
het volgende hoofdstuk alles over de play-
backshow voor volwassenen en (veel later 
opnieuw) de jeugd. 

Lucien Galgenbeld als 
Urbanus. Talent verloo-
chent zich nooit! 

Pauze-act bij play-
backshow”. De Zweef 8 
natuurlijk!

Ben Gengler (1985).

Beeld van de Playback-
show. Rechts Mark 
Alferink. Aan de kleren 
te zien imiteren ze Nor-
maal.
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OVERIG

Toernooi
In 1980 organiseert de club heel wat activi-
teiten in het kader van het 60-jarig bestaan. 
In januari is er bv. een tafeltennistoernooi 
voor pupillen en junioren. Het toernooi 
duurt vijf zaterdagen. Aan het einde gaan 
de prijzen naar Jan ter Hedde (1e), Frank 
ter Hedde (2e) en Helwich Machielsen (3e).

Ajax
Ajax wil op 6 of 13 juli 1981 een oefen-
wedstrijd spelen tegen De Zweef. Gerard 
Hilberink zegt dat daarmee een bedrag is 
gemoeid van f 2000,- voor het in orde ma-
ken van het speelveld. Het bestuur vindt dit 
bedrag te hoog en beschouwt de zaak daar-
mee als afgedaan. 

F2 in 1983
Wie zitten er in De Zweef F2 (1983): Mau-

Mulder, Ivo Evers, Peter Willems, Martijn 
Schutteman, Martijn Wissink, Anthony 
Verschoor, Alexander Meenhuis en Basti-
aan Kok. 

F3 IN 1984
Wie zaten er in F3 in 1984: Roy Hoogeslag, 
Niek van Rhee, Patrick Giezen, Wilfried 
Krukkert, Gerben Hoogers, René Jannink, 
René Hegeman, Peter Hegeman, Ivo Hege-
man, Stefan ten Hove en Thomas Jannink. 
Leiders Marcel Huis in ’t Veld en Rob He-
geman.

E3 in 1984
Wie zaten er in E3 in 1984: Richard Mul-
der, Roy van Rhee, Wilfried Verschoor, Bas 
Brinker, Maurice van Eck, Jochem Tijhuis, 
Raymond Lorkeers, Gerdo Morsink, Patrick 
Weyn, Martijn Wissink, Mathieu Filart, 
Peter Willems. Leiders: Jos Legtenberg en 
André Spoolder.

650E lid
Op 23 september 1984 huldigt De Zweef het 
650e lid. Het is Patrick Mulder, 6 jaar. Over-
laden met cadeaus, zoals een complete uit-

rice van Elk, Iwan Geurtse, Marcel Geurtse, 
Bauke Hegeman, Raymond ten Hove, Jacco 
Jannink, Dennis Kemper, Gerdo Morsink, 
Rob Reekers, Leon Zandbergen en Eddy 
Huis in ’t Veld.

F4 kampioen 1983
F4 is kampioen in 1983. Wie zijn die man-
netjes-putters? Ferry Nijenhuis, Richard 

rusting van de vereniging, een waardebon 
van de Vriendenkring, schoenen van spon-
sor Petro Woertman en een vaantje van de 
TVB keert hij tevreden huiswaarts. 

E2 in 1984
Wie zaten er in  E2 in 1984: Bouke Hege-
man, Menno Hegeman, Dennis Kemper, 
Frank Veltmaat, Dick Brand, Edwin Hobert, 
Marco Wijnen, Jeroen Geerdink, Eddy Huis 
in ’t Veld, Bjorn Veldhuis en Pascal Nijen-
kamp. Leiders zijn Herman Kemper en Wil-
lie Hegeman.

F1 in 1985
Wie zaten er in F1 in 1985: Stefan van Leu-
sen, Niek Dijkstra, Kay Poppe, Bas Kolk-
man, Duy Pham, Patrick Mulder, Bjorn 
Scholten, Bjorn Brokelman en Eelco ter 
Hedde. Leiders Frits Kolkman en Wim Mul-
der.

F4 in 1986
Wie zaten in F4 in 1986: Robert Bakker, 
Niek Engbers, Johan Plezier, Chiel van den 
Born, Joost Kogelman, Clements Geurtse, 
Arno Morsink, Niels van Rhee, Martijn 

De Zweef 11. Boven vlnr: 
Johan Morsink, Hen-
ny Hofstede, Herman 
Schwarte, Marcel van 
Dartel, Johannes ten 
Hove, Johan Hoogers, 
Herman Heering, Ton-
ny Nijenhuis, Herman 
Kemper, Jan Winkels.
Onder vlnr: Nico van 
Loevezijn, Theo ten 
Hove, Henk Spenkelink, 
Harry te Wierik.
De foto is gemaakt op 6 
mei 1988 t.g.v. nieuwe 
sponsor Johan Hoogers.  

Reünie van de hoofd-
klassers in 2017. Alle 
grote namen nog een 
keer bij elkaar. Toch 
een bijzondere genera-
tie. Boven vlnr: Gerrit 
Berends, Margo Rensen, 
Riet Berends, Frans 
Hoogers, Theo Rensen, 
Irma Cents, Toos Rik-
manspoel (verscholen), 
Joke Scholten, Jan 
Rikmanspoel, Wilma 
Wennemers, Anita van 
Schooten, Tonnie Wij-
nen, Henriëtte Souve-
rijn, Betsie Hegeman, 
Gerda Galgenbeld, Lia 
van Rhee, Jos van Rhee, 
Monique Siero, Moni-
que Hegeman, Monique 
Jannink.
Onder vlnr: Gerhard 
Woertman, Benno Jan-
nink, Jan Cents, Edwin 
Veldhuis, René Scholten, 
Hans Souverijn, Her-
man Hegeman, Hans 
Galgenbeld, Eric Siero, 
Willie Hegeman, René 
Jannink, Nico Diender.

Een beetje en vreemde eend in de bijt op de 
foto rechts is Theo Rensen: “Ik heb in het 
seizoen 1980/1981 in het eerste team van 
De Zweef gespeeld. Ik heb slechts een jaar 
bij De Zweef gespeeld. De club was dat 
seizoen net gepromoveerd naar de derde 
klasse. In dat seizoen werden we geen 
kampioen, eindigden wel in de top. Volgens 
mij werd Berghuizen kampioen. Toen De 
Zweef promoveerde richting hoofdklasse, 
speelde ik inmiddels weer bij SOS in Hel-
lendoorn.”
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Kleinlangeveldsloo. Leider van het team is 
George Damman.

E2 in 1986
Wie zaten in E2 in 1986: Barry Hegeman, 
Pascal Zwijnenberg, Marc Knobben, Rob 
Hegeman, Jeroen Woesthuis, Barry Klein-
langeveldsloo, Patrick Mulder, Niek van 
Rhee, Eelco ter Hedde, Lucien Galgenbeld.

Doelpuntenparade
Bijgehouden wordt wie de meeste goals 
scoort bij de senioren. In de GOAL ver-
schijnt een tussenstand bij de winterstop en 
een eindstand aan het eind van de competi-
tie. Knaller zonder uitzondering is Richard 
Hegeman met als gedeeld tweede Alex Ke-
verkamp en Hans Galgenbeld.

Catch ‘22
De Zweef raakt in 1985 een trainingsveld 
kwijt. Catch ’22 (honkbalvereniging) heeft 
ruimte nodig en krijgt die aangeboden op 
Gagelman. Grote veranderingen ontstaan. 
Er moet een nieuw trainingsveld komen en 
een veld dat in gebruik is bij DES en Nijver-
dal wordt trainingsveld. Het heeft heel wat 
voeten in de aarde, omdat overal op Gagel-
man ruimtetekort heerst. 

In de GOAL komt een stukje over het af-
scheid van het veld: “Hans Metz, trainer 
van de lagere teams, betreedt met zo’n 
vijftig volgelingen het trainingsveld. Tien 
minuten van zijn kostbare trainingstijd 
besteedt hij aan het eerbiedigen van het 
veld. Wij kunnen onze ogen niet geloven. 
Hans gaat “voor” en begint hartstochtelijk 
de grond te kussen. Zijn volgelingen be-
denken zich geen moment en volgen zijn 
voorbeeld.” 

Cityloop
In 1986 organiseert De Zweef op verzoek 
van de Sportfederatie de “Cityloop”. Nij-
verdal bestaat 150 jaar en dat moet gevierd 
worden. Een van de activiteiten is een 
hardloopwedstrijd in het centrum en een 
afgesloten Grotestraat. Als organisator van 
de jaarlijkse Prestatieloop is De Zweef de 
eerste gegadigde dit van de grond te krij-

gen. Het is een grandioos succes. Ondanks 
minder mooi weer is het aantal deelnemers 
overweldigend. 

Kruidenwijk
Inmiddels is in Nijverdal een grote nieu-
we woonwijk in aanbouw. Daar ligt de 
toekomst moeten de voetbalverenigingen 
hebben gedacht en gaan allemaal driftig 
op zoek naar nieuwe leden. De Zweef laat 
zich niet onbetuigd. Bij de opening van de 
laatste van drie scholen in oktober 1986 
verspreidt De Zweef onder de titel “Een 
nieuwe wijk….. een nieuwe school” een flyer 
waarin de kinderen lezen dat ze meer dan 
welkom zijn bij De Zweef. Elk kind krijgt 
een blauwwitte bal en de scholen een echte 
wedstrijdbal. 

E4 in 1986
E4 is kampioen in 1986: Robert Krukkert. 
Vincent Wennemers, Oscar Ouwerkerk, 
Fabian Wesselink, Theo Jannink, Xander 
ten Hove, Matthijs Knobben, Ivo Kogelman, 
Niels Kolkman. Leiders: Frits Kolkman en 
Magda Knobben (moeder ).

D1 in 1986
Wie zitten in D1 in 1986: Anthony Ver-
schoor, Leon Zandbergen, Martijn Schut-
teman, Rob Stoelers, Ismar Harmeling, Je-
roen Kok, Arno Kleine Staarman, Raymond 
ten Hove, Bastiaan Kok, Dennis Heetkamp, 
Marcel Geurtse, Menno Hegeman en Ri-
chard Mulder. 

Scorebord
De Zweef krijgt (vooral dankzij veel inspan-
ningen van Theo Siero) in 1988 een score-
bord.

D2 in 1989
Wie zitten in 1989 in D2: Zes spelers die 
later het eerste elftal halen. De hele groep: 
Vincent Wennemers, Han Brand, Michel 
Bakker, Roy Wennemers, Niek van Rhee, 
Mark Alferink, Michel Kurvink, Pieter van 
Vree, Niels Kolkman, Robert Krukkert, 
Chiel van den Born, Ramon Engbers. Lei-
ders Theo Alferink en Frits Kolkman

Andere Nijverdalse clubs
ALGEMEEN

Nijverdals team tegen Ajax: De Zweef weigert (aanvankelijk) dienst
Op donderdag 22 mei 1986 voetbalt Ajax een oefenpot tegen een Nijverdals team. Dat in 
het kader van 150 jaar Nijverdal. Bij het bedenken van een opstelling zijn er al direct pro-
blemen: mogen spelers uit Nijverdalse teams, die niet uit Nijverdal 
komen, ook mee doen? SVVN doet niet mee als die spelers worden 
uitgesloten. De Zweef vindt precies andersom: er mogen alleen Nij-
verdallers meedoen. 

De blauwwitten drijven de zaak zelfs op de spits. Doet niet mee als er 
ook niet-Nijverdallers in het veld staan. Tot een week voor de wed-
strijd is er een patstelling met als vraag: doet de Nijverdalse hoofd-
klasser mee of niet. Een allerlaatste bemiddelingspoging van Evers-
berg en Nijverdal slaagt. Althans gedeeltelijk: De Zweef doet mee, maar onder protest.

Het Nijverdalse team dat uiteindelijk de wedstrijd speelt, bestaat uit: Riphage (Koopman), 
Timmermans (Pattihasina), Mahler, Westeneng, Siero, Goedkoop, Valk, Hegeman, Joël 
(Ramerman), Galgenbeld, Buursink (Bergman). Bij rust is het 0-6. Na rust neemt Ajax gas 
terug en scoort nog drie keer. Voor de 4500 toeschouwers is het mooiste moment 25 mi-
nuten voor tijd. Johan Cruijff (geblesseerd geweest) staat op, trekt z’n trainingspak uit en 
doet mee.
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Marcel Siero zegt al eerder dat dit de mooiste wedstrijd van zijn broer is, omdat Eric Rob 
de Wit23 in z’n zak heeft. Ook in de krant valt Eric op. “Eric Siero was degene die zich 
het opvallendst handhaafde. Hij schuwde geen enkel duel; of het nu van balgoochelaar 
Vanenburg was of de sterke Koeman. Na rust speelde Siero Rob de Wit volledig uit de 
wedstrijd. “Hij schopte nog na ook” zegt Eric na de wedstrijd.”

Het lukt de Nijverdallers net niet een eretreffer te maken. Marcel Valk is er met een lob 
dichtbij, maar het lukt net niet. Toch speelt hij een heerlijke wedstrijd. “Ik nam Cruijff de 
bal af.” En: “Toen tikte ik Boeve door de benen”, zegt hij in de krant. Deze “panna” levert 
hem een vooraf beloofde consumptie op.  

NIJVERDAL

Nijverdal krijgt een eigen kantine
Na het vertrek van De Zweef naar de andere kant van Gagelman, gaan DES en Nijverdal 
verder met het ontwikkelen van een plan voor de bouw van een gezamenlijke clubaccom-

modatie. Er komt een kantine bovenop de kleedkamers van de gemeen-
te. De clubs maken afspraken over de exploitatie van de kantine. 

Dat gaat prima. Desondanks blijft zowel bij Nijverdal als DES de wens 
bestaan een eigen onderkomen te hebben dat niet gedeeld hoeft te wor-
den. Als de gemeente plannen heeft voor de bouw van een onderkomen 
van het machinepark op Gagelman, is Nijverdal er als de kippen bij te 
vragen of daar bovenop een nieuwe kantine mag komen. Dat mag, maar 
dan moet eerst een regeling met DES getroffen worden. Dat gebeurt in 
juni 1980.

Nijverdal reageert op vergrijzing
In het vroege voorjaar 1982 brengt de TVB een rapport uit waarin men 
voorspelt dat de maatschappij en dus ook de voetbalverenigingen te 
maken zullen krijgen  met vergrijzing. In een paginagroot artikel in het 
Twents Volksblad mogen de bestuursleden van de VV Nijverdal uitleg-
gen dat men op dit rapport anticipeert. Dat gebeurt door twee belang-
rijke zaken: enerzijds de jeugd zoveel mogelijk ruimte geven om te voet-

ballen en anderzijds door de bestuurlijke organisatie te reorganiseren. Men gaat werken 
met een klein bestuur en daaronder commissies die geheel zelfstandig kunnen opereren. 
Geen van de leden van het hoofdbestuur zitten in een van de commissies.

Nijverdal 70 jaar
Op 16 mei 1986 bestaat de Voetbalvereniging Nijverdal 70 jaar. Dit herdenkt de club niet 
op de oprichtingsdatum, want dan is het hoogtepunt van de feesten rond 150 jaar Nijver-
dal. Men besluit de feestelijkheden van het dorp niet in de wielen te rijden. VV Nijverdal 
viert z’n jubileum op 24 mei. Er is een jeugdprogramma, reünie, receptie en een groot feest 
bij Marke Noetsele. Dit alles georganiseerd door een comité onder leiding van oud-voor-
zitter Willem Lankhorst en verder John Kuperus, Willem Marsman, Gijs Blikman en Ben 
Reede. 

Een van de activiteiten van Nijverdal is het opnieuw houden van schoolvoetbal. Dat is jaren 
eerder afgeschaft, maar de scholen zijn bereid weer mee te doen. De organisatie van dit 
toernooi is ingewikkelder dan gedacht. Dat komt met name door de TVB, die -ondanks ver-
zoeken dat niet te doen- wedstrijden plant op de dagen waarop het schooltoernooi is. 

Voor de senioren is er een groot toernooi met onder meer de hoofdklassers Rohda Raalte, 
Excelsior en De Zweef. Om de zaak te bekostigen maakt de Supportersvereniging een ka-
lender met daarop alle elftallen van Nijverdal. Om herinneringen te kunnen ophalen is er 
een tentoonstelling. Om het geheel te kunnen betalen, zijn er geen bijzondere acties, maar 
stelt de vereniging een banknummer open waarop men giften kan storten. 

Voetballend een slechte periode
Voetballend is dit decennium voor Nijverdal een slechte periode. De eerste vijf seizoenen 
speelt de ploeg in de vierde klasse, maar moet moeite doen om het hoofd boven water te 
houden. De club  balanceert elk jaar op het randje van degraderen.

Nijverdal degradeert twee keer
Het seizoen 1985-1986 verloopt niet goed voor de club. Niemand ziet het aankomen, maar 
aan het einde van de rit staan de Nijverdallers met lege handen: terug bij de TVB. “On-
danks de degradatie”, zo staat er in het Twents Volksblad, “maakte de vereniging een 
goed jaar door. Waarom? Om het kampioenschap van het derde en B1.” 

Verder is er een succesvol georganiseerde kwart triatlon in het kader van 150 jaar Nijverdal 
en het 70 jaar bestaan. Het is maar wat het belangrijkste is…… “Ik wens voorzitter Praas 
en de zijnen veel succes toe bij het heroveren van het verloren terrein”, laat de voorzitter 
van De Zweef weten.

Nijverdal haalt het verloren terrein niet in. In tegendeel. Het gaat slecht in de TVB en de 
ploeg eindigt op de 11e plaats met 12 punten uit 20 wedstrijden. Een absoluut dieptepunt in 
de geschiedenis van de oudste vereniging van Nijverdal. Degradatie naar de tweede klasse 
TVB. 

Voorzitter Praas gehuldigd
Nijverdal huldigt zijn voorzitter Hennie Praas tijdens de ledenvergadering in april 1989. 
Praas treedt terug als praeses na meer dan 25 jaar werk voor zijn club als leider, voorzitter 
van het jeugdbestuur, bestuurslid en tien jaar voorzitterschap. Onder daverend applaus 
benoemt de vergadering hem tot erevoorzitter. 

Het is opvallend dat de bijna 75-jarige club tot en met het vertrek van Praas slechts vier 
voorzitters verslijt, namelijk oprichter Gerrit (G.J.) Praas, diens zoon Garrard (G.J.G.) 
Praas, Freek Textor en Hennie (H.J.W.) Praas (zoon van Garrard). Hoewel de voorzitter 
vertrekt, heeft Nijverdal nog geen nieuwe gevonden. Het bestuur deelt echter mee dat men 
met een opvolger bijna rond is.

SVVN

IJsbaan
Ondanks het nieuwe clubgebouw en de mooie veldverlichting is SVVN nog niet tevreden 
over het nieuwe sportpark in Groot Lochter. Dat ligt zo laag, dat bij de minste of geringste 
regenval, er twee velden bijna onder water staan. Als het vriest belt pr-man van SVVN, Ge-
rard Nakken, de krant en meldt dat men moet komen kijken naar een nieuwe ijsbaan. Het 
aanleggen van drainage is de enige manier om dit probleem op te lossen.

Sensatie SVVN in bekertoernooi
In 1983 treft SVVN De Zweef in het bekerduel. Men wint, maar niet alleen dat. Later bin-
den de groenwitten ook hoofdklasser Quick’20 aan de zegekar.

23 Rob de Wit is een voor-
malige voetballer van FC 
Utrecht, Ajax en het Ne-
derlands Elftal, die in 1985 
zijn carrière voortijdig zag 
stranden door een hersen-
bloeding op vakantie in 
Spanje. Na een onsuccesvol-
le behandeling in Zweden 
bleek dat  De Wit nooit meer 
betaald voetbal zou kunnen 
spelen. In vier seizoenen 
voetbal op het hoogste ni-
veau speelde hij 103 wed-
strijden, waarin hij 23 maal 
scoorde.
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Bas Paauwe introduceert betaald voetbal bij SVVN
De secretaris van SVVN kijkt raar op als hij in 1983 een telefoontje krijgt van Bas Paauwe, 
trainer uit het betaalde voetbal. Hij is net ontslagen bij PEC Zwolle en zoekt nieuw werk. 
SVVN ziet er wel wat in en trekt deze oefenmeester aan. Met hem komt een stel spelers van 
PEC mee. Die komen niet voor niets naar Nijverdal en zo is SVVN de eerste betalende club 
in Nijverdal. 

Hoewel de echte Vladding-supporters het er niet mee eens zijn, boekt Paauwe wel resultaat 
met zijn team. In mei 1986 viert SVVN het kampioenschap in de derde klasse. De mannen 
van Bas Paauwe staan de hele competitie trots bovenaan en dat is meer dan verdiend. 

De enige concurrent is de Elburger SC. In het onderlinge duel maakt SVVN 
duidelijk dat de groenwitten dit jaar de beste zijn. Rond de 1500 toeschou-
wers zijn getuige van de overwinning. Twee weken later speelt SVVN tegen 
Hulzense Boys en wint met 0-3. Het kampioenschap is een feit. Op vrijdag 
13 juni is er onder muzikale begeleiding van Advendo in het clubgebouw 
een grote receptie met aansluitend een feestavond. 

De ploeg speelt een prachtig seizoen met de meeste doelpunten vóór en ook de minste 
tegen in deze competitie. Het kampioensteam bestaat uit: Bas Paauwe(trainer), Jan Ra-
merman, Han ter Steege, Bas Paauwe jr,  Wiebe Bos, Jan Achterkamp, Gerrit Voskes, Klaas 
Sonnemans, Jonnie van de Maat, Cris Sihasale, Hans Middelesch, Jan Westeneng, Zacca 
Latul, Bert ter Steege, Jan Buursink, Bennie Juurlink, Jaap Goedkoop en Henk van Dries-
sen (vlagger).

SVVN houdt het drie seizoenen vol in de tweede klasse. Aan het einde van het seizoen 
1988-1989 degradeert de ploeg.

De aanwezigheid van (betaalde) spelers bij SVVN van buiten Nijverdal is aanleiding 
voor de rel rond de opstelling van een Nijverdals team tegen Ajax. De Zweef wil niet dat 
oud-spelers van PEC gaan meedoen en zo de plek innemen van Nijverdalse mannen. 

SVVN 60 jaar
Het ene na het andere jubileum van Nijverdalse clubs passeert de revue. In 1988 bestaat 
SVVN 60 jaar. Uiteraard gebeurt dat met een receptie, reünie en een feestavond. Daar om-
heen krijgen de reguliere activiteiten een bijzonder tintje. Het Twents Volksblad gaat een 
stapje verder en spreekt met Arend Jan Boerkamp, dan 81, oprichter van SVVN.

“Dat voetballen kon hier toen alleen op zondag. Wij kwamen uit reformatorische kring. 
Dus op zondag voetballen was er voor ons niet bij. Daarom besloten we een eigen club 
op te richten. Dat gebeurde trouwens wel meer. Maar de meeste daarvan gingen ook vrij 
vlot weer ter ziele. Wij wilden dat beslist niet. Daarom kozen we ook voor de naam Vol-
harding.” 

Hij weet de namen nog te noemen: “De gebroeders Eikenaar, drie jongens van Vos, de 
latere dominee Praas die toen nog bij Stork werkte, een aantal jongens van Konijnenbelt, 
Pluimers, Dannenberg, Hietland en ikzelf.”

De verhalen over het veld zijn dezelfde als bij alle andere clubs uit die tijd: stof, kuilen, bij-
na geen gras, zelf goals timmeren. SVVN speelt op ’t Kattenbos, waar ze gras inzaaien van 
zaad dat ze zelf uit hooi hebben geklopt. 

In 1930 bouwen de jongens van aannemer Ter Avest voor 225 gulden twee echte kleedka-
mers. “Omdat die kleedkamers werden voorzien van een petroleumlamp, konden we daar 
voortaan ook onze vergaderingen houden.” Het mooiste moment voor erevoorzitter Boer-
kamp in die 60 jaar is de opening van het clubhuis aan de Rossinistraat. 

SVVN haalt het tv-journaal
Op 18 maart 1989 haalt SVVN het journaal met een voorval tijdens de wedstrijd SD-
VB-SVVN: “Speler stuurt scheidsrechter van het veld.” Als een speler van SVVN het veld 
niet wil verlaten zegt de scheidsrechter: ”Jij eruit, of ik eruit.” De speler reageert met: ”Nou 
dan goa ie moar.” De scheidsrechter staakt de wedstrijd en verlaat het veld. De bond stelt 
SVVN in staat van beschuldiging voor het staken van de wedstrijd, maar spreekt na het 
indienen van een verweerschrift de club vrij. 

DES

DES groeit en bloeit
Na jaren van teruggang gaat het weer goed met DES. De club begroet het 500e lid in de 
persoon van Robert Titsing en drijft mee op de golven van het zaalvoetbal. DES begint met 
twee zaalteams en ziet de omvang groeien naar vier. 

DES koopt Nijverdal uit; de groenzwarten krijgen een eigen kantine
Op 5 juni 1980 neemt de ledenvergadering van DES het belangrijke besluit Nijverdal uit 
te kopen. De club, waarmee men jarenlang zonder veel problemen heeft “samengewoond” 
gaat een nieuw clubhuis bouwen bovenop het nieuwe onderkomen van de gemeente Hel-
lendoorn. In dat onderkomen is een klein kantoor en staan alle machines die nodig zijn 
voor het onderhoud van het sportpark. 

Heel lang hoeft de vergadering niet na te denken, hoewel het een flinke duit geld gaat kos-
ten. Met één stem tegen besluit men Nijverdal uit te kopen. Om die 80.000 gulden te kun-
nen betalen, schrijft DES een aandelenemissie uit. 

Dezelfde avond schrijven 115 mensen zich in voor een renteloos aandeel van 100 gulden. 
Inclusief de enige tegenstemmer24, die het heeft gewaagd de vergadering te vragen om te 
willen nadenken over een fusie met Nijverdal in plaats van het dure uitkopen. 

Deze tegenstemmer krijgt de hoon van de aanwezigen over zich heen en wordt na afloop 
buiten op de trap nog serieus bij het strotje gepakt met de boodschap nooit meer zulke 
opmerkingen te maken… De uitkoop krijgt met ingang van 1982 daadwerkelijk gestalte. 
“Vanaf 1 april hebben we het alleenrecht in de kantine”, meldt de club.

DES 60 jaar 
Op zaterdag 2 oktober 1982 bestaat DES 60 jaar. De club pakt uit met een receptie en een 
feestavond. Deze laatste is gepland in de kantine, maar de belangstelling is vooraf al zo 
groot dat de club Marke Noetsele in z’n geheel afhuurt en zo kan beschikken over meerdere 
zalen. De avond ervoor is er al een feestavond geweest voor de jeugd met onder meer het 
optreden van een goochelaar. 

Ter gelegenheid van het jubileum is er ook nog een tentoonstelling en een reünie van 
oud-DESers, die allemaal de speciale uitgave van het DES-clubblad krijgen met daarin de 
geschiedenis van de club. Een bijzonder aardig boekwerkje van de hand van Jan-Pieter van 
Vree J ’t Kan verkeren…

24 JPvV: “Ik zat toen bij 
DES. Voor mijn gevoel liep 
het allemaal prima. De ene 
club speelde op zondag; de 
andere op zaterdag. Hoewel 
ik toen niet in het bestuur 
zat of op andere manieren 
achter de schermen kon 
kijken, had ik niet het idee 
dat het nodig was de zaak te 
splitsen. Daar kwam nog bij 
dat ik vond dat er in Nijver-
dal wel erg veel voetbalclubs 
waren. Natuurlijk zag ik cul-
tuurverschillen, maar DES 
en Nijverdal waren al heel 
wat jaren samen; dat moest 
je toch kunnen benutten?” 
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DES in de derde klasse
Na de degradatie in het seizoen 1979-1980 speelt DES het hele decennium in de derde klas-
se. De ploeg is geen hoogvlieger en is voornamelijk te vinden in de onderste regionen van 
de middenmoot. 

Bijna degradatie naar vierde klasse
DES haalt in 1985 een kanjer binnen. Dick Schneider (Go Ahead, Feijenoord, Nederlands 
elftal) is namelijk de nieuwe trainer. De Nijverdalse club is voor Schneider de eerste in 
zijn trainersloopbaan. Na DES traint hij verder Daventria, DVV IJsselstreek, Wilp en DVV 
Turkse Kracht. Ook is hij technisch directeur bij Go Ahead en Volendam.

Voor Schneider blijft het lang onzeker in welke klasse hij trainer zal worden. DES laat na-
melijk in de competitie heel veel punten liggen. Hulzense Boys en Sparta kunnen helpen, 
maar doen hun sportieve plicht en pakken de roodzwarten de punten af. Trainer Johan 
Dannenberg moet vlak voor het einde van de competitie het veld ruimen. Voor hem in de 
plaats komt good old Chris Titsing, die dan de jeugd van DES traint. 

Met nog twee wedstrijden te gaan is het uitzicht hopeloos. De een 
na laatste wedstrijd tegen SVVN weet DES met 0-1 te winnen. Dat 
betekent dat tegen Vroomshoopse Boys één punt genoeg is voor klas-
sebehoud. 

Zaterdagmiddag 11 mei 1985 is de spanning te snijden en de vele 
toeschouwers zien waarop ze hopen; DES komt met 1-0 voor. Sterker 
nog: in de tweede helft maakt invaller Erik Slettenhaar de 2-0. DES 

is behouden voor de derde klasse. Groot feest natuurlijk met Chris Titsing als glunderend 
middelpunt.

De Zweef wint nederlaagtoernooi DES
Voorafgaand aan de competitie in het seizoen 1987-1988 is weer het 
jaarlijkse nederlaagtoernooi van DES. Door in de finale de organi-
satoren met “slechts” 2-1 te verslaan, wint De Zweef voor de tweede 
keer op rij. 
DES is er trots op dat de ploeg tegen eersteklasser Enter Vooruit 
(met onder meer Folkert Velten) met 2-2 gelijk speelt, waarbij de 
roodzwarten tot twee keer toe een voorsprong nemen via Dick Berg-
man en Jan Pekkeriet.

Supportersvereniging DES 25 jaar
DES heeft al veel eerder dan De Zweef een supportersvereniging. Deze viert in 1987 het zil-
veren jubileum. Met het bestuur kijkt het Twents Volksblad terug en ziet heel druk bezoch-
te feestavonden met sterren als Anneke Grönloh en The Blue Diamonds. Het jubileumfeest 
wordt opgefleurd door grappenmaker Fons Platenkamp en de in die tijd hele populaire 
band in deze regio, The Flying Birds. 

DES in 1987
Dit zijn de mannen die in 1987 bij DES in het eerste spelen: Dick Bergman, Jan Wout 
Fransen, Berto van Petersen, Jeroen Exoo, Ronald Slettenhaar, Gerrit Timmermans, Jan 
Pekkeriet, Dinand Braker, Leo Berentschot, Berthold Ponsteen, Gerben Molenaar, Herman 
Nieuwenhuis, Martin Pultrum, Gerard Scheperman en Harry Poorterman. Trainer is dan 
Ben Spanhaak en leider is Henk Heerdink.

HULZENSE BOYS

Hulzense Boys degradeert
De ploeg doet in de jaren in de derde klasse goed mee met een derde plaats in het seizoen 
1980-1981 als belangrijkste prestatie. In het seizoen 1985-1986 gaat het mis. Hulzense 
Boys eindigt op de twaalfde plaats met maar 11 punten uit 22 wedstrijden. Dat is te weinig 
en degradatie naar de vierde klasse is het gevolg.

Feest bij 40 jarig bestaan
Op 4 september 1986 bestaat Hulzense Boys 40 jaar. 
Dat betekent feest. Achter het clubhuis staat een gro-
te tent als middelpunt daarvan. Daar is de receptie en 
de reünie. Onder aanvoering van Dick Mondeel is een 
feestprogramma gemaakt met activiteiten voor jong 
en oud. De geschiedenis van de club is te lezen in een 
speciale jubileumkrant die alle leden gratis krijgen 
thuisbezorgd. 

SV EVERSBERG

Eversberg 20 jaar
Zaterdag 20 september 1986 is de dag waarop de Eversberg 20 jaar bestaat. De club maakt 
roemruchte jaren door onder de oprichters Twilhaar en Bolink. Altijd is er wat te beleven; 
in positieve en negatieve zin. Het twintig jarig bestaan is geen reden voor een groot feest. 
Voorzitter Johan Reijnders: “Het is allemaal al duur genoeg en we zijn druk aan het spa-
ren om over vijf jaar het zilveren jubileum te vieren.” 

Na drie jaar voorzitterschap is er eindelijk een beetje financiële lucht 
in de club met dank aan de heren Eefting en Timmermans. “Voor die 
tijd kon altijd alles.” Wat bij Eversberg echt goed loopt is het dames-
voetbal, dat in 1986 het 15-jarig bestaan viert en twee jaar later het 
kampioenschap viert. 

Van vierde klasse KNVB naar de TVB en weer terug
Eversberg is geen hoogvlieger. In dit decennium gaat de ploeg van de TVB naar de vierde 
klasse KNVB en weer terug. Spelend in de TVB is het team de kampioen in het seizoen 
1981-1982. Twee seizoenen houdt men het vol en in 1985 zoekt men de TVB weer op. Tot 
het seizoen 1988-1989 als de ploeg weer het kampioenschap haalt. 

De dag na de kampioensreceptie moet de ploeg aantreden voor het kampioenentoernooi in 
Zeist. Dat komt omdat Eversberg in de voorrondes in Grootegast de kampioen van Noord- 
en Oost-Nederland is geworden. 

In Zeist gaat het om het kampioenschap van Nederland. Meedoen is belangrijker dan win-
nen, want dat laatste gebeurt niet. In de competitie treft de kampioen tegenstanders als 
Hulzense Boys en Daarlerveen. Trainer Timmermans spreekt de hoop uit dat het team zich 
zal handhaven; ondanks een tegenvallend begin van de competitie.

Dames Eversberg kampioen
17 jaar na de oprichting lukt het het damesteam van Eversberg om in juni 1988 kampioen 
te worden. Eindelijk succes voor trainer Anton Hegeman. Na een flitsende start in de jaren 
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zeventig (er zijn al snel twee teams) gaat het bergafwaarts en moet het team zelfs een sei-
zoen stil liggen, omdat er nog maar acht vrouwen over zijn.

Daarna gaat het weer beter en in het seizoen 1986-1987 eindigen de dames op de tweede 
plaats. Een seizoen later zijn ze kampioen. Dat gebeurt in een spannende wedstrijd tegen 
de vrouwen van SOS. Bij rust staat Eversberg voor met 3-1, maar de Hellendoornse dames 
geven gas. Krijgen een strafschop, maar missen. Dan is de race gelopen en kan de cham-
pagnefles open. 

Dit zijn de kampioenen: Inge Spikker, Marja Zonnebeld, Jetje Zonnebeld, Hermien Ma-
chielsen, Lydia Kragting, Jolanda Reijnders, Ester Hulleman, Anita Pijffers, Ans Torny, Ria 
Oosterbroek, Maureen Pfeiffer, Gerrie Kotterink, Marlou van Heun, Bianca Brinkman en 
Marina Piek. Leidster is Ineke Zonnebeld-Poffers. Trainer Anton Hegeman.
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Het zijn woelige jaren voor De Zweef. Financieel zijn er grote 
tekorten. Bomen groeien niet meer tot in de hemel. De contributie 
gaat omhoog; net zoals de kantineprijzen. Er is gebrek aan mensen 
om de sponsoring een beetje fatsoenlijk te organiseren. Er is gebrek 
aan kader. Een bestuur dat geen aanvulling kan krijgen om op 
sterkte te blijven. In 1993-1994 daalt het aantal bestuursleden na 
het vertrek van de penningmeester tot slechts vier (!!!) personen. 
Onder erevoorzitter Jan Karmerood komt de vereniging er 
financieel langzaam bovenop. 

In dit decennium komt ook een einde aan het G-voetbal en wordt 
de laatste Prestatieloop gehouden. Voetballend gaat het ook 
bergafwaarts. De mannen die in 1985 de hoofdklasse bestormden, 
zijn moe geworden. De jeugd is nog niet klaar voor de hoofdmacht. 

Na een korte opleving van één seizoen hoofdklasse stort het team als 
een kaartenhuis in elkaar. Degradatie volgt op degradatie. De vrije 
val wordt pas gestopt in de derde klasse. Dankzij een hele goede 
serie jeugdspelers (opgeleid door Tonny Nijenhuis) kan de club zich 
voetballend oprichten en terugkomen in de tweede klasse. Met dank 
aan Joop Geerink. 
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Volgens een complottheorie is de hele bug-gedachte bedacht om een aantal ICT-ers heel 
erg rijk te maken. Het is bedacht; nooit bewezen. Zeker is wel dat een groot aantal “Bug-
fixers” in korte tijd inderdaad heel veel geld hebben verdiend…

In Nederland is het mogelijk om op het gemeentehuis een samenlevingscontract te sluiten. 
De meeste rechten en plichten voor gehuwden zijn ook van toepassing voor geregistreerd 
samenwonenden. Met het contract komt de regering tegemoet aan homo’s die willen kun-
nen trouwen.

Is het voor te stellen dat er een leven is geweest zonder smartphone of zelfs maar een mo-
biele telefoon? Dat je thuis een vaste telefoon had en hier en daar in stad of dorp een tele-
fooncel? Kwartje (muntje van 25 cent; een kwart van een gulden) erin en bellen maar. De 
mobiele telefonie met gsm als standaard begint pas halverwege de jaren negentig aan een 
ongekende opmars. In het begintijdperk rond 1995 zijn er nog weinig gsm-bezitters, terwijl 
tegen het jaar 2000 het gsm-bezit algemeen verspreid is.

Het is enige tijd in zwang om op skeelers door het stadsverkeer naar school of kantoor te 
rijden.
Onder scholieren zijn Nike sportschoenen een must en alleen als je het goede type draagt 
met de juiste streepjes, hoor je bij de groep. Bij volwassenen wordt Palladium een populai-
re schoen.
Razend populair is de Gameboy, de eerste handspelcomputer van Nintendo, die pas na vijf 
jaar serieuze concurrentie krijgt van de PlayStation van Sony. (Bron: Wikipedia)

Rages: Tamagotchi, hakken, flippo’s, furby, klaparmbanden, speentjes, trollen, kuif in je 
haar, tattooketting, Spicegirl schoenen, pokémon, slime, Mario bros, Teenage Mutant Nin-
ja Turtles.

Het wereldwijde computernetwerk dat bekend staat als internet, beleeft in de jaren ne-
gentig zijn grote doorbraak. In 1990 bevat het al meer dan 300.000 hosts. De eerste aan-
bieders van inbelverbindingen doen hun intrede. Aanvankelijk is e-mail de belangrijkste 
functie van het netwerk. Al snel komen daar de Usenet-nieuwsgroepen en IRC (chat) bij en 
vanaf het midden van de jaren negentig wint het World Wide Web snel aan populariteit. 
Veel bedrijven en consumenten zijn actief op internet. De zee aan informatie wordt ontslo-
ten via zoekmachines.

De razendsnelle opkomst van nieuwe technieken zoals internet en gsm zorgt voor een on-
gekende economische groei gedreven door een explosie van de IT-sector. Later typeert men 
deze ontwikkeling als de internetzeepbel. De combinatie van een nieuwe wereldorde en 
ongekende economische groei zorgt vooral in de tweede helft van de jaren ’90 voor groot 
positivisme in de westerse wereld. 

Met name de val van het communisme grijpt diep in en leidt ook tot conflicten. Enerzijds 
in de oude SovjetUnie, waarvan het een na het andere land zich onafhankelijk verklaart. 
Helemaal mis gaat het op de Balkan. Joegoslavië valt in stukken uiteen. Slovenië en Kroa-
tië verklaren zich in 1991 onafhankelijk, Macedonië volgt later dat jaar en Bosnië in 1992. 
Alleen Servië en Montenegro blijven over. In Kroatië, maar vooral in Bosnië, komt het 
daarna tot bloedige conflicten tussen de diverse bevolkingsgroepen: Kroaten en Serviërs in 
Kroatië; Kroaten, Serviërs en Bosniërs in Bosnië. De oorlog in Bosnië wordt uiteindelijk na 
interventie van de NAVO beëindigd. Tijdens de oorlog vinden vele schendingen van men-
senrechten plaats, zoals de zogenaamde etnische zuiveringen: het deporteren of vermoor-
den van personen van een andere etniciteit. Nog heel lang zal dit van invloed zijn op de 
onderlinge verhoudingen tussen mensen en landen op de Balkan. Ook Nederland is hierbij 
nauw betrokken als Serven in Srebrenica ongeveer 8000 Islamitische mannen en jongens 
vermoorden onder de ogen van Nederlandse Dutchbatters. 

Frederik Willem de Klerk, de nieuwe president van Zuid-Afrika, verrast de wereld door 
niet alleen Nelson Mandela vrij te laten, maar ook met hem en andere ANC-vertegenwoor-
digers te gaan praten over het beëindigen van de apartheid. De apartheidswetten worden 
afgeschaft en er komen algemene verkiezingen waaraan iedereen, ongeacht ras, mag 
deelnemen. Hierbij krijgt het ANC de meerderheid en Mandela is de eerste president van 
Zuid-Afrika na de apartheid.

In Afrika ontstaat een democratiseringsgolf. Dat gaat gepaard met veel onlusten, burger-
oorlogen met honderdduizenden doden in veel landen (Algerije, Liberia, Sierra Leone, Se-
negal). 800.000 Tutsi’s worden afgemaakt in de Rwandese genocide.

In het Midden-Oosten woedt de Golfoorlog (1990-1991): In augustus 1990 valt Irak (geleid 
door Saddam Hoessein) Koeweit binnen. De Verenigde Staten met een groot aantal bond-
genoten bombarderen Irak en beginnen daarna een grondoffensief om Koeweit te bevrij-
den.

Automatisering is mooi, maar aan het einde van het decennium ontstaat grote zorg over de 
zogenaamde millenniumbug. Men vreest op grote schaal dat op het moment van overgang 
naar het jaar 2000 de wereld min of meer tot stilstand zal komen, omdat compuetrs het 
jaar “00” niet kennen. Overal nemen overheden en bedrijven (voor miljoenen dollars en 
guldens) voorzorgsmaatregelen om problemen te voorkomen. Uiteindelijk gaat alles goed. 

Wat gebeurt er in de wereld en in Nederland

Ellen van Langen wint in 1992 op de Olympische Spelen in Barcelona goud op de 800 me-
ter. Nederland doet het goed op de Olympische Spelen, want vier jaar later behaalt de Ne-
derlandse volleybalploeg onder leiding van Joop Alberda in Atlanta de gouden Olympische 
medaille. Dat leidt (kort) tot een enorme groei van het aantal volleyballers in ons land.  

Ajax komt onder coach Louis van Gaal tot nieuwe bloei met een elftal waarin 
prominent een aantal jongens van Surinaamse afkomst speelt. In 1995 wint Ajax 
de Champions League. 

Richard Krajicek wint in 1996 als eerste Nederlander Wimbledon. Pieter van 
den Hoogenband wint zes gouden medailles op het EK zwemmen in 1999. 

Nederland wint in 1998 het WK hockey voor mannen. Daarmee kunnen de 
mannen zich enigszins meten met de vrouwen, die de afgelopen decennia con-
stant tot de wereldtop behoren. 

Sport wereldwijd

Pieter van den Hoogen-
band.

Nelson Mandela.



VALPARTIJ
Bij een internationale wielerwedstrijd voor politie-
mensen in juni 1990 in Nijverdal ontstaat een mas-
sale valpartij met als triest gevolg één dode en vier 
gewonden. De 46-jarige politieman Geert Gabriëls 
uit Oisterwijk probeert in de eindsprint van de wed-
strijd een andere renner te passeren op een plaats 
waar dit eigenlijk niet kan. Hij belandt in de berm, 
raakt met zijn hoofd een paaltje en overlijdt aan de 
verwondingen.

BLINDE LEERLING
Nijverdal haalt in 1992 het landelijke nieuws als 
blijkt dat op de Mariaschool al ruim vier jaar 
een blinde leerling zit. Dat is Monique Claas-
sen. Het is voor het eerst in ons land dat een 
blind kind het reguliere onderwijs volgt. En met 
succes zeggen haar ouders en haar onderwijzer 
Gerard Huis in ’t Veld. Voor de andere kinderen 
is de aanwezigheid van Monique geen enkel 
probleem. 

KORHOEN 
In juni 1991 al begint een grootscheepse campagne van de over-
heid om de korhoen in Nederland te behouden. Het Rijk heeft 
er 2,5 miljoen voor over om de vogel in 14 gebieden te houden. 
Uiteindelijk blijft alleen Nijverdal over met een aanvankelijk nog 
net levensvatbare populatie. Op het moment dat iedereen denkt 
“nou is het afgelopen”, maken de gezamenlijke natuurorganisaties 
in 2016 bekend dat men in vijf jaar telkens 25 korhoenders uit 
Zweden gaat importeren. 

BRAND
In april 1994 verwoest een grote brand 
maar liefst 250 hectare natuurgebied 
op de Sallandse Heuvelrug. 22 brand-
weerkorpsen zijn met 36 voertuigen 
en 200 man uren in de weer om het 
vuur te blussen. Heel veel reptielen zijn 
omgekomen en vogelnesten verbrand, 
waaronder een heel groot deel van het 
broedgebied van de korhoen.

BELBUS
De gemeente Hellendoorn 
introduceert de “belbus”. 
Heb je openbaar vervoer 
nodig? Bel even en je 
wordt thuis opgehaald en 
ook weer teruggebracht. 

De geschiedenis van Nijverdal
Herdenking 45 en 50 jaar bevrijding: Thank you Canada
Hellendoorn pakt uit bij zowel 45 jaar als 50 jaar vrijheid. Met name gaat het om de bevrij-

ding van Nijverdal in april 1945. Het comité Thank 
you Canada onder leiding van Albert Hartkamp 
organiseert in 1990 en 1995 veel activiteiten met 
als middelpunt oud-strijders, die terugkeren naar 
de plek waar ze als bevrijders zijn ontvangen. Som-
migen zijn sinds 1945 niet meer terug geweest en 
willen graag -al is het maar één keer- zien wat ze 
teweeg hebben gebracht.

Het organisatiecomité brengt alle Canadezen onder 
bij gastgezinnen. Bij de meeste bevalt dat zo goed 
dat ze bij beide gelegenheden mensen in huis ne-
men. Er ontstaan zelfs vriendschappen met Nijver-
dalse tegenbezoeken in Canada. 

Voor en rond het bezoek uit Canada zijn veel activiteiten. Natuurlijk officiële ontvangsten. 
Leggen van kransen, herdenken. Muziek van Engelse en militaire bands. Maar ook een tap-
toe (militaire muziekshow), feestavonden, optochten, versierde straten, tochten met “Keep 
them Roling” (oude legervoertuigen). Vooral de versierde straten trekken heel veel bekijks. 
Logisch, want sommige buurtbewoners hebben er echte kunstwerken van gemaakt.

Harry Mondeel in Rusland gepakt voor iconensmokkel
Bekende Nijverdaller Harry Mondeel (voetballer van DES) maakt zich als chauffeur van 
een OAD-bus schuldig aan het smokkelen van iconen uit Rusland. Hij loopt tegen de lamp 
en belandt in een Russische cel. Het kost de nodige moeite hem daaruit te krijgen. Pas na 
drie maanden komt hij terug in Nijverdal. Hij is dan al als chauffeur ontslagen. “Ik wist 
drommels goed dat ik fout zat, dat je die dingen niet mocht meenemen. Ik heb dan ook 
begrip voor het ontslag. Het is een zwarte bladzijde in mijn leven”, zegt een ontgoochelde 
Mondeel in de krant in september 1990.

Scholenfusie
In 1991 komen de eerste plannen op tafel voor een fusie van scholen in het voortgezet on-
derwijs. In eerste instantie is dat beperkt tot een samengaan van College Nieuwland (aan 
de Willem de Clercqstraat) en college Noetsele (aan de Noetselerbergweg). Later (1994) 
komen daar Rijssense scholen bij en ontstaat Reggesteyn. Het lijkt alsof het belangrijkste 
punt bij en na de fusie het christelijk karakter van de school is. Daarin is geen ruimte voor 
katholieke inbreng. In met name de medezeggenschapsraad (waarin ouders zitten) is deze 
discussie fel en langdurig. Het bestuur houdt z’n poot stijf en het blijft een school op chris-
telijke grondslag.  

Hulp aan Kety via “sexfilm”
Leerlingen van college Noetsele (nu Reggesteyn) willen in februari 1993 geld inzamelen 
voor een apotheek in de alcohol- en drugskliniek in het Poolse Kety, partnerstad van Nij-
verdal. Dat willen ze door Paul Verhoeven’s erotische thriller Basic Instinct te vertonen. De 
culturele raad (bestaande uit leerlingen, ouders en schoolleiding) is zeer ongelukkig met de 
keuze. “De film past niet helemaal bij het karakter en de identiteit van de school”, laat de 
directie weten. De voorstelling gaat niet door. 

De actie van college Noetsele is een van de vele die in Hellendoorn gehouden worden voor 
de inwoners van het Poolse Kety. Iedereen doet mee: gezinnen die kinderen opvangen, 
organisaties die geld inzamelen, de brandweer die een oude auto schenkt, de gemeente die 
afgeschreven, maar nog bruikbare computers aanbiedt enz. enz. 

Ontslagen in Twentse textiel en ook in Nijverdal
Na een paar jaar winst en consolidatie gaat het slechter met Nijverdal ten Cate. Onze groot-
ste werkgever ziet dat in de eerste helft van 1993 de winst t.o.v. 1992 daalt van 24.7 naar 7 
miljoen gulden. Aan het einde van het voorgaande jaar is dat al voorzien en zijn 125 men-
sen ontslagen. Nu moeten opnieuw 125 mensen weg; vooral bij Ten Cate Protect. 
Een belangrijke reden voor de teruggang noemt NtC het feit dat het bedrijf steeds minder 
orders krijgt van Defensie. In de loop van 1994 kondigt NtC aan al zijn textielactiviteiten te 
gaan verkopen. 

Versierde straten en 
kunstige maquettes bij 
gelegenheid van de vie-
ring van bevrijding.
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AUTO’S UIT DE NATUUR
Leden van Milieudefensie voeren in december 1994 actie tegen 
het toelaten van auto’s en motoren in natuurgebieden. De actie 
heeft als motto “Zonder auto’s natuurlijk.” Verkleed als bomen 
sluiten actievoerders de Toeristenweg tijdelijk af. Ze willen dat 
deze weg gesloten wordt vanwege de korhoen. Natuurmonu-
menten heeft overigens in juni dat jaar ook al laten weten graag 
te zien dat de Toeristenweg wordt afgesloten. Om uitsterven van 
de zeldzame vogel te voorkomen gaat Natuurmonumenten 25 
ha. bos kappen. 

AVONTURENPARK
De gebroeders Van den Berg van het Avonturenpark willen dit 
park een boost geven door er een Skytower van maar liefst 67 
meter hoog neer te zetten met bovenop een uitzichtpunt. Deze 
toren –afkomstig van de Floriade in Zoetermeer- steekt 40 meter 
boven de boomkruinen en kan pas een plek krijgen als de ge-
meente het bestemmingsplan verandert. B en W willen dat niet, 
omdat eerder al de Kroon de uitspraak deed dat bouwwerken tot 
15 meter boven de boomkruinen niet mogen. Uiteindelijk komt 
er geen toren. 

JUBILEUM MARIASCHOOL
In 1990 viert de Mariaschool het 40-jarig bestaan. 
Bij het artikel in het Twents Volksblad een foto van 
“meneer” Hans Altink en een uitgebreid verhaal (naar 
aanleiding van een net verschenen boekje) over de 
geschiedenis van het katholiek onderwijs in Nijverdal. 
Een jaar later viert De Wingerd het 15-jarig jubileum. 
Op bescheiden schaal met een optreden van Ton Laros’ 
“Lachen is gezond” in de gemeenschapsruimte in de 
school.  

BLOS 
De Sportfederatie maakt een nieuwe regeling voor de 
vertegenwoordiging in de BLOS. Men wil voorkomen 
dat de BLOS bestaat uit bv. allemaal voetbalmensen. 
Door ervoor te kiezen dat in de BLOS vier bestuurs-
leden van de federatie zitten, kan elke “richting” in 
de sport een vertegenwoordiger hebben: natte sport, 
binnensport, veldsport enz. 

Het gaat daarbij om drie bedrijfsonderdelen met in totaal 700 mensen aan het werk. Be-
stuursvoorzitter Reudink deelt mee dat het bedrijf in Nederland niet meer zal groeien. De 
winst de komende jaren moet komen door lagere lonen in de Verenigde Staten en Enge-
land. De bezuinigingen werpen z’n vruchten af en richting 2000 klimt het bedrijf uit het 
dal.

De hele Twentse textiel heeft te maken met een teruggang door productie in lage lonen-
landen. In 1995 kondigt Bendien Smits aan in afgeslankte vorm verder te gaan. Het bedrijf 
gaat failliet en maakt met 75 van de 150 mensen een doorstart.

Burgemeester overlijdt
Geheel onverwacht overlijdt op 7 maart 1994 burgemeester Huib Boer op 56-jarige leeftijd. 
Hij is dan acht jaar in Hellendoorn. De verslagenheid is groot. Kort na het overlijden be-
sluit de gemeenteraad ter herinnering een weg naar hem te vernoemen. Dat wordt de Bur-
gemeester Boersingel; de weg die het Nijverdalse industrieterrein ontsluit en overlast door 
vrachtverkeer op met name de Boomcateweg aanzienlijk vermindert. Burgemeester Boer 
mag gezien worden als de grote aanjager achter aanleg van “zijn” weg vanwege zijn  niet-af-
latende moeite om geld binnen te krijgen.  
De opvolger van Huib Boer is Hans van Overbeeke, tot dan burgemeester van Den Ham. 
Die zal blijven tot 2010. 

Tunnel steeds concreter
Aan het eind van dit decennium komt de aanleg van een tunnel door of langs Nijverdal in 
beeld als oplossing voor het steeds toenemende doorgaande verkeer op de Grotestraat. Het 
decennium 1990-1999 staat in het teken van studies. Waar moet deze komen? Hoe moet je 
die aanleggen? Wat kost het allemaal? Past het in de planning van het ministerie? 

In 1995 is de kogel door de kerk. De toenmalige minister Jorritsma geeft groen licht voor 
de aanleg van de tunnel. De gemeente kondigt aan dat deze in het jaar 2000 klaar zal zijn. 
Jammer, maar dat lukt niet. Er komen kinken in de kabel. De tunnel wordt te duur. Het 
Rijk heeft geen geld. Het lijkt er ineens op dat het hele plan de ijskast in gaat. Tot er in 
1998 duidelijkheid komt. Nou ja, duidelijkheid. 

Het kabinet gaat de Kamer voorstellen een aantal wegen op te nemen in de Meerjaren-
raming Infrastructuur. Daarbij ook de tunnel in de N35. Tevens stelt men voor de aanleg 
door te schuiven tot na 2010. 
Dat valt volledig verkeerd in Hellendoorn en in het provinciehuis in Zwolle. Het moet eer-
der vinden de politici. En wat Rijkswaterstaat waarschijnlijk al heeft bedacht (zoals wel 
vaker in die tijd) gaat gebeuren: gemeente, Regio Twente en provincie betalen extra om de 
aanleg te vervroegen. Tactiek van Rijkswaterstaat geslaagd! 

Theater of geen theater
Het zou de titel van een toneelstuk kunnen zijn. Medio dit decennium buigt de raad zich 
over plannen om cultureel Nijverdal een nieuw gezicht te geven. Daarbij gaat het om het 
antwoord op de vraag: Wat doen we? Een nieuw Kulturhus (naar zogenaamd Zweeds mo-
del een verzameling van allerlei organisaties in één gebouw)? Een verbouwd Spoortheater? 
Of een heel nieuw theater; misschien samen met een bibliotheek? 

De debatten zijn fel en de invloed van buitenaf is groot. Verschillende organisaties willen 
wel in een door de gemeente betaald gebouw. Het Spoortheater ontwikkelt vergaande ver-
bouwingsplannen. De uiteindelijke uitkomst is bekend: een prachtig, knus ZiNiN-theater 
binnen de muren van het Huis voor Cultuur en Bestuur. Het Spoortheater sluit z’n deuren 
en wordt gesloopt. Zo verdwijnt het oude Gebouw voor Christelijke Belangen. 

Atletiekvereniging Atletics opgericht
Nadat al een paar jaar een groep lopers actief is, volgt op 4 november 1986 de oprichting 
van atletiekvereniging Atletics. De groep krijgt een onderkomen bij sportschool Middel-
kamp. In november 1997 krijgt Atletics de beschikking over een schitterende atletiekac-
commodatie aan de Van Heerdtweg in Nijverdal. Direct aan de baan ligt 
het clubgebouw, een jaar later gebouwd door eigen leden.

Per 1 november 2010 start onder de vlag van Atletics een echte Survi-
valgroep. Rondom de Atletiekbaan heeft de club twee survivalbanen 
aangelegd. Deze banen bestaan uit balken, allerlei touwen, netten, au-
tobanden en nog veel meer. In de loop van de jaren krijgt “survivallen” 
steeds meer aandacht. Met als toppers natuurlijk de Regge-Survival en 
de StrongmanRun. 

In verband met de steeds grotere groep survivalatleten is er in 2014 besloten om de survi-
val ook in de naam van de vereniging te verwerken. Unaniem besluiten de leden de naam 
te wijzigen in ASV (atletiek- en survival vereniging) Atletics. 

Karin Kuipers wint goud
Waterpoloster Karin Kuipers reist op 18-jarige leeftijd met het Nederlandse waterpoloteam 
naar Perth in Australië om daar mee te doen aan de wereldkampioenschappen. Ons land 
wint de gouden plak. Op Schiphol wacht een grote schare mensen op de kampioene, waar-
onder familie, vrienden en een afvaardiging van Het Ravijn. 
Thuis in Nijverdal wacht een huldiging van het bestuur en de gemeente, waarbij de be-
duusde Karin niet weet wat haar overkomt. Niet wetend dat daarna een meer dan glanzen-
de carrière in het waterpolo volgt met tal van prijzen en (individuele) onderscheidingen 
met als hoogtepunt de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau in 2011.

Burgemeester Huib 
Boer.

Zwevers na de Regge-
survival. Vlnr: Lucas 
Wigger, Dies Arkes en 
Bas Booyink.

Karin Kuipers.
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JUBILEUM PAROCHIE
De katholieke Antonius van Padua-pa-
rochie bestaat in 1995 90 jaar en dat 
viert men met concerten, kerkdiensten, 
muziekmiddag voor ouderen, een feest-
avond bij Braakman Noetsele en diverse 
acties om geld in te zamelen voor re-
novatie van de torenspits. Ter gelegen-
heid daarvan is een speciaal “torenlied” 
gecomponeerd. 

KONINGIN KOMT
In 1998 brengt koningin Beatrix een bezoek 
aan Nijverdal ten Cate en dus aan de gemeente 
Hellendoorn. 
Op 24 maart arriveert de majesteit per konink-
lijke bus in Nijverdal en krijgt een meer dan 
hartelijke ontvangst. 
Langs de route wapperen vlaggetjes, die inwo-
ners vooraf gratis in het gemeentehuis konden 
ophalen. 

BRUISEND
Na de succesvolle Parijse 
Markten introduceert de 
middenstand “Bruisend 
Nijverdal” met activiteiten, 
markten en theater. 
Leuk, gezellig met veel 
lokale bezoekers en toeris-
ten.

Rob Harmeling naar de Tour
Wielrenner Rob Harmeling is na zijn succes als amateur (gouden plak bij de wereldkampi-
oenschappen ploegentijdrit) overgestapt naar het prof-peloton. Hij is de man die het moet 
hebben van sprints. Doet drie keer mee aan de Tour de France, drie keer aan de Vuelta en 
een keer aan de Ronde van Italië. Verder aan klassiekers als de Ronde van Vlaanderen, 
Parijs-Roubaix, Parijs-Tours en Brussel-Parijs. Zijn belangrijkste overwinning in deze pe-
riode is ongetwijfeld het winnen van de derde etappe (Pau-Bordeaux) in de Tour de France 
van 1992. 

Herindeling van gemeenten
De provincie Overijssel komt in 1998 met plannen voor herindeling van de gemeenten in 
de provincie. Dat betekent in veel gevallen het samenvoegen van gemeenten of delen van 
gemeenten. Daar zijn de mensen niet blij mee. Overal klinkt protest. Ook in Hellendoorn. 
Deze gemeente gaat in de ogen van Zwolle het dorp Daarlerveen verliezen aan de nieuwe 
gemeente Den Ham/Vriezenveen. Daarvoor terug krijgt Hellendoorn dan Hoge Hexel en 
een groot stuk buitengebied van de op te heffen gemeente Wierden. Daarlerveen wil hele-
maal niet weg bij Hellendoorn en de gemeente wil dat zelf ook niet. Net zoals Hoge Hexel 
bij Wierden wil blijven. Als een van de weinige krijgen Wierden en Hellendoorn hun zin. 
Wierden blijft bestaan en Daarlerveen blijft bij Hellendoorn. 

Halfuurdienst trein
Met ingang van januari 1999 beginnen de Nederlandse Spoorwegen met een halfuurdienst 
op het spoor tussen Wierden en Zwolle. De nieuwe “Buffels” gaan twee keer zovaak op en 
neer en dat is een hele verbetering. Waar eerst nog sprake is van het opheffen van de ver-
binding via Nijverdal, verbetert hierdoor en door de aanleg van een spoortunnel de dienst-
verlening aanzienlijk. Later (2017) komt er zelfs elektriciteit en zijn we af van het lawaai 
van diesels die zich door de tunnel ploegen. 

Rob Harmeling.

Het 70-jarig bestaan van De Zweef wordt 
niet gevierd. De belangrijkste reden is dat 
70 jaar geen KNVB-jubileum is. 75 is dat 
wel en de club wil bij dit jubileum groots 
uitpakken. Er zijn bij het 70-jarig bestaan 
in 1990 wel wat activiteiten, maar niet veel. 
Vaak gaat het om een extra accent aan een 
reeds bestaande activiteit, zoals de Open 
dag. In 1990 staat op Gagelman de “Pret 
Mobil” voor de jeugd; een klein opblaas-
baar pretpark. Voor de voetballende jeugd 
zijn er verschillende oefeningen, waarbij 
spelers van het eerste elftal assisteren. Pu-
bliekstrekkers zijn Martin Koopman van FC 
Twente en Wim Woudsma van NEC.

De Zweef-Japan (0-3)
In het kader van het 70-jarig bestaan speelt 
De Zweef een wedstrijd tegen het Japans 
Olympisch elftal. Een combinatie van De 
Zweef en Haarle redt het bij lange na niet 
tegen de Japanners. Tot de rust lukt het de 
0-0 op het scorebord te houden. Daarna 
geeft Japan gas en wordt het simpel 3-0. 
Hugo Kok doet als jonge man aan deze 
wedstrijd mee: “Ik weet nog dat het midden 
in de vakantie was. Geen conditie en ver-
schrikkelijk heet.”

De Zweef-Sparta Rotterdam (0-5)
In augustus van het jubileumjaar oefent De 
Zweef tegen Sparta Rotterdam. Er is heel 

veel commentaar van leden dat ze f 7,50 
entree moeten betalen. Het bestuur komt 
bij elkaar en brengt het te betalen bedrag 
terug tot f 5,-. In de GOAL schrijft voorzit-
ter Joop Engbers later: “Aan dit evenement 
zijn nogal wat kosten verbonden. Wij als 
bestuur kunnen u mededelen, dat we ons 
echt wel twee maal zullen afvragen om nog 
eens zoiets te organiseren.” 

De Zweef betreedt het veld zonder de ge-
blesseerde Wim Woudsma en Hans Gal-
genbeld. Desondanks kan de ploeg de Rot-
terdammers, die uitkomen in de eredivisie, 
twintig minuten op 0-0 houden. Daarna 
valt de eerste goal. De ploeg van trainer 
Hans Doorneveld wint uiteindelijk met 0-5. 

70 jaar bestaan – 700e lid: 
Niek Poppe 
In 1990 verwelkomt De Zweef het 700e lid. 
Dat is Niek Poppe uit de Julianastraat. Hij 
meldt zich als 6-jarige vergezeld door pa 
tijdens het mixtoernooi aan als lid. Niek 
wordt door de vereniging geheel in het 
nieuw gestoken en mag de mascotte zijn in 
de wedstrijd tegen Sparta. 

René Jannink leidt hem naar de middenstip 
voor de aftrap. Daar hoort hij dat hij nog 
een cadeau heeft gewonnen, namelijk een 
walkman, aangeboden door radio Freie.

De Zweef 70 jaar (1990)

Het gelegenheidselftal, 
samengesteld uit spelers 
van Haarle en De Zweef. 
In het grijs de Japanse 
mannen.
De Haarlese/Nijverdal-
se mannen boven vlnr: 
Martin Wijnen, Helwich 
Machielsen, keeper 
Edwin Kobben (Haarle), 
Chris Aben (Haarle), 
Hans Galgenbeld, speler 
van Haarle, Martin 
Rodijk, René Jannink. 
Onder: Erik Veldkamp 
(Haarle), Hans Souve-
rijn, speler van Haarle, 
Gerben Molenaar, Hugo 
Kok, Jos ter Hedde.

Tijdens de wedstrijd 
De Zweef-Japan breekt 
brand uit in het koffie-
zetapparaat. Kantine-
beheerder Pieter Spaans 
grijpt in en voorkomt 
echte brand.
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Juist die inzet van onze vrijwilligers heeft 
in het verleden en heden ons “De Zweef” 
gemaakt tot een vereniging waar we trots 
op kunnen zijn, als pure amateurvereni-
ging hebben we, mede door die inzet, alle 
klassen bereikt op de competitieladder, 
waarvan zelfs twee keer het voetbalwal-
halla: “de hoofdklasse”. Deze inzet zal ook 
voor de toekomst moeten borg staan dat 
we als “vitale 75-er” onderweg gaan naar 
de 100 jaar.”

Het is overigens de Vriendenkring die de 
receptie aanbiedt. Daarnaast schenkt deze 
supportersclub vier geluidsboxen en een 
cd-speler. Ook de Businessclub De Zweef 
heeft een verrassing voor het bestuur: een 
bouwcheque ter waarde van 7.500 gulden, 
te gebruiken voor het onderhoud van het 
clubgebouw. Namens de Federatie van Hel-
lendoornse Voetbalclubs (HVC) brengt Ton 
Bootsveld een  enveloppe met inhoud en 
Jan Willems spreekt namens de Sportfede-
ratie felicitaties uit.

Emotionele toespraak Jan ten Hove
Erevoorzitter Jan ten Hove houdt een emo-
tionele toespraak. Hij memoreert de op 2 
februari dat jaar overleden erevoorzitter 
Gerrit Otte. “Gerrit was voorzitter van 
1939 tot 1952, de moeilijkste jaren van de 
club. Na de oorlogs- en crisisjaren heeft 
hij de vereniging weer op de rails gezet 
en is daarmee eigenlijk één van de hero-
prichters. Gerrit Otte was een man met 

De Zweef viert het 75-jarig bestaan uitbun-
dig. Ruim twee jaar voor het jubileum be-
noemt het bestuur een jubileumcommissie 
die als taak krijgt het feest te organiseren 
(en te betalen!). Jan Rikmanspoel, Jan 
Broens, Jan Winkels, Johan Kok, Theo 
Siero en Gerrit Oude Roelink draaien een 
programma in elkaar dat klinkt als een 
klok. Om het jubileum te betalen zijn er 
veel activiteiten zoals darten, biljarten, 
WK-voetbalspel. Uiteraard tast ook onze 
Vriendenkring in de buidel om de kosten te 
dekken.  

Koninklijke erepenning als waarde-
ring voor de jubilaris
Hoogtepunt is de receptie op zaterdag 17 
juni. Na de inleiding van ceremoniemeester 
Rikmanspoel is het woord aan wethou-
der Gerard Mensink. Hij noemt de jarige 
vereniging “een vitale bejaarde met een 
uitstraling als een jonge dame”. Mensink 
is trots te kunnen meedelen dat hare Ma-
jesteit gunstig heeft beslist De Zweef een 
koninklijke erepenning toe te kennen. 

Voorzitter Karmerood reageert spontaan op 
de toespraak van Mensink met de opmer-
king: “Deze onderscheiding is een waarde-
ring voor alle vrijwilligers in de vereniging 
van nu en in het verleden.”

blauw-wit bloed. Toen hij geruime tijd 
geleden ziek werd, zo ziek dat hij bijna niet 
meer beter kon worden, is hij gaan sparen. 
Voor zijn vrouw en kinderen, maar ook 
voor het jubileum van De Zweef. Kort voor 
zijn overlijden was ik bij hem en hij gaf mij 
deze envelop. Hierin zit 250 gulden, ge-
spaard door Gerrit van zijn uitkering, als 
cadeau voor het jubileum. Het heeft geen 
specifieke bestemming. Hij zei nog: „Ze 
mogen doen wat ze ermee willen”, zegt een 
aangedane Jan ten Hove.

Vrijwilligers dupe overheidsbeleid
Bondsbestuurder Van der Hulst van de 
KNVB, sectie amateurvoetbal, haalt in zijn 
toesprak uit naar de landelijke overheid. 
Volgens hem lopen de eisen die de overheid 
stelt aan voetbalverenigingen uit de hand. 

In de Twentsche Courant staat: “Hij noem-
de met name de opleidingen van trainers 
en begeleiders, maar ook de sociale lasten, 
onroerendgoed- en milieubelastingen en 
BUMA-rechten. „Wie voeren al die taken 
uit: een leger vrijwilligers! De eisen aan 
hen worden een probleem in sportorgani-
saties.

Vervolgens biedt hij een Delfts Blauw 
wandbord aan, waarop Jan Kamerood 
spontaan reageert met de opmerking dat 
het bijzonder leuk is dat de bond speciaal 
voor De Zweef een blauwwit bord heeft la-
ten maken. 

Vanaf die tijd draagt het briefpapier van 
De Zweef het logo dat behoort bij deze on-
derscheiding. Een prachtige beloning van 
driekwart eeuw verenigingsleven in Nijver-
dal. Bij de onderscheiding levert Mensink 
een cheque van 250 gulden namens het ge-
meentebestuur.

De Zweef is verschrikkelijk trots op z’n ere-
penning. Voorzitter Jan Karmerood schrijft 
later (inclusief zijn gewoonte tot onderstre-
pen) in de GOAL: “We mogen als leden van 
De Zweef dan ook buitengewoon trots zijn 
dat ons die onderscheiding is toegekend. 
Toegekend op grond van zorgvuldig vast-
gelegde criteria, waaronder “het verdien-
stelijk hebben gemaakt op je gebied”.

Óók dit “verdienstelijk” heeft een diepere 
betekenis, als vereniging heb je een grote 
maatschappelijke en sociale taak, een taak 
die veel inzet en verantwoording vereist. 
Het is daarom dat ik als uw voorzitter deze 
koninklijke erepenning als een waarde-
ring zie voor alle vrijwilligers in onze ver-
eniging. Want juist zij geven inhoud aan 
die verantwoording door als bestuurslid, 
commissielid, elftal- en/of pupillenleider, 
scheidsrechter of anderszins als vrijwilli-
ger de club te willen dienen in ons, dus ook 
uw persoonlijk belang.

De Zweef 75 jaar (1995)

De koninklijke erepen-
ning.

De jubileumcommissie 
bij het logo De Zweef 75 
jaar. Vlnr: Johan Kok, 
Jan Winkels, Jan Rik-
manspoel, Jan Broens, 
Theo Siero, Gerrit Oude 
Roelink.

Links: voorzitter Jan 
Karmerood aan het 
woord.
Midden: erevoorzitter 
Jan ten Hove spreekt 
namens Gerrit Otte.
Rechts: Harry Westerik 
namens de Vrienden-
kring.
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ik een idee kreeg zong ik dat in en nam het 
op. Uiteindelijk had ik een melodie en tekst. 
Maar ja, dan moet het nog instrumentaal 
gespeeld worden. Ik dacht dat ze mij bij de 
KSW wel konden helpen.

Die hadden echter bladmuziek nodig en 
daar had ik geen verstand van. Ze gaven 
me het advies om contact op te nemen 
met Roelof Staman (van de vroegere 
bakker Staman op de Eversberg). Hij 
was muziekleraar in Rijssen. Met mijn 
bandje met tekst en muziek ben ik daar 
naartoe gegaan. Vier weken later had 
hij het instrumentale deel voor elkaar en 
konden we op een zondagmiddag inzingen 
bij Ten Berge Studio in Enter. Ik deed de 
coupletten en met het hele team deden 
we het refrein. We hebben ook nog het 
nummer La Solitudine opgenomen van 
Laura Pausini en er een eigen tekst op 
gemaakt (Iets wat je bemint).”  

Hoogtepunten
Als voorzitter van de jubileumcommissie 
schrijft Jan Rikmanspoel later: “Hoogte-
punten waren ongetwijfeld de feestavond, 
de receptie, de familiedag en ook clown 
Gray voor de pupillen. Om met het laatste 
te beginnen. Wat hebben ze genoten, de 
E- en F-pupillen op die woensdagmiddag 
van de clown, maar ook van het patatje en 

het ijsje. Dan de feestavond. Angst was er 
bij de commissie dat de zalen van Buursink 
te klein zouden zijn. Toen bleek dat 394 
personen de feestavond bezochten was het 
gezellig druk.“Onze club is 75”

Voorafgaand aan de viering van het jubi-
leum doet de feestcommissie een oproep 
in het clubblad om in de traditie van De 
Zweef ter gelegenheid van het jubileum een 
lied te maken. Het zevende elftal pakt die 
uitdaging op en voegt onder leiding van de 
musicus in dit team, Henk Meijer, twee hits 
toe aan de vier die al eerder op plaat zijn 
verschenen. 

“Onze club is 75” en “Iets wat je bemint” 
zijn de titels van de nieuwe nummers, ge-
zongen door Henk (achterop) en de rest van 
het team (ervoor Henk). Trots poseert het 
hele stel op de hoes van de cd: allemaal in 
een wit overhemd met strikje. Op de cd ook 
de vier nummers die eerder door het acht-
ste zijn uitgebracht.

Henk Meijer herinnert zich: “Gerrit Oude 
Roelink zat in de commissie 75 jaar De 
Zweef. Hij wist dat ik vroeger in een band 
had gezongen en vroeg mij hiervoor. De 
tekst en melodie van het lied Onze club is 
75 jaar heb ik zelf bedacht. Dan zat ik in 
mijn kraan (Henk was kraanmachinist, 
JPvV) en had een recorder bij de hand. Als 

Links: Joop Heetkamp 
krijgt van Jan Fikken  
de eerste CD. 
Rechts: De officiële CD 
voor voorzitter Kar-
merood. Voor hem zijn 
vrouw Annetje.

Het bestuur in het 
jubileumjaar. Boven 
vlnr: Jacques Bakker, 
Jan Karmerood en 
Joop Blanke. Onder Leo 
Geurtse (links) en Jan 
Winkels.Het zevende elftal klaar voor hun uitvoering van Onze club is 75. 

Onder: Henk Meijer zingt. Achterin: Henk Meijer en Jan Rikmanspoel
Midden vlnr: Jan Fikken, Roy Siero, Lodewijk Harmeling, Herman 
Braamhaar.Voor vlnr: Paul van der Zwan, Tonnie Rodijk, Gert Jan 
Keupers.
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Marco Wijnen, Bert 
Stokkingreef, Lucien 
Galgenbeld en Wilfried 
Krukkert.

Links vlnr: Lodewijk 
Harmeling, Angeli-
que Morsink, Herman 
Braamhaar en Jan 
Rikmanspoel.
Rechts: Jan ten Hove en 
Tonny Schwarte.
Linksonder: polonaise 
met onder meer René 
Kok, Marcel Siero en 
Roy Siero.
Rechtsonder: uiteraard 
is er ook een receptie. 
Huisarts Jan Veerman 
feliciteert Jan Winkels. 
Daarnaast: Leo Geurtse, 
Joop Blanke, Jacques 
Bakker, Jan Karmerood.

Links: Joop Heetkamp 
en zijn vrouw Jo Mul-
der.

Rechts: vlnr: Gerard 
Cents, Johan Broekhof 
en Antoon Lucassen.

Henny Hofstede en Jo-
han Morsink.

Leo Geurtse en Jan Kar-
merood.

Vlnr: Jan Rikmanspoel, 
Gerrit Oude Roelink, 
Jacques Bakker, Jan 
Karmerood, Leo Geurt-
se, Jan Winkels, Jan 
Broens en Johan Kok.
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Hoog waren de verwachtingen van de 
commissie over de inhoud van de avond. 
Het optreden van Harm uit Vroomshoop 
was goed. Het hoogtepunt was ongetwij-
feld het optreden van het zevende elftal met 
het lied: “Onze club is 75”.

De receptie was in stijl en verrassend. 
Vooral de toekenning van de koninklijke 
erepenning door Hare Majesteit de Konin-
gin, voor de plaats die De Zweef inneemt in 
onze gemeenschap. Het is een waardering 
voor de vele vrijwilligers van nu, maar ook 
van hen die gedurende het bestaan zich 
hebben ingezet voor de club.” 

Mixtoernooi en volleybal
Velen zullen zich nog de familiedag herin-
neren met mixtoernooi en volleybalwed-
strijden voor de dames. Het begint al met 
een stralende zondag en dan kan het al niet 
meer kapot. Na de voorrondes gaat de finale 

tussen V.A.B. Laurens Jannink en Juwelier 
Dollekamp, bestaande uit spelers van het 
succesteam uit de jaren tachtig onder aan-
voering van oud trainer Henk Buursink. De 
oudgedienden winnen alle wedstrijden in 
de voorrondes, maar kunnen in deze finale 
niet op tegen de jongeren. Ze verliezen met 
4-2. 

Na afloop reikt Jan Karmerood de prijzen 
uit. De dames van het winnend volleybal-
team krijgen uit handen van hoofdsponsor 
Josephine Kok (van bruidsboetiek Jo-
sephine) allemaal een horloge. De G.L.W. 
Otte-bokaal gaat naar V.A.B. Laurens 
Jannink. Jan ten Hove zelf reikt de Jan ten 
Hove Fair-Playbokaal uit aan het team van 
juwelier Dollekamp, dat de minste straf-
punten heeft gekregen van de scheidsrech-
ters.

Het jaarlijkse mixtoernooi is een parade-
paardje van De Zweef. Na grote succesja-
ren neemt in deze eeuw de belangstelling 
langzaam af. Na de terugkomst van het 
vrouwenvoetbal, zijn de dames ook inpas-
baar waardoor er een kleine opleving is. 
Daarna wordt het weer minder. De organi-
serende seniorencommissie probeert van 
alles: kortere wedstrijden, 7 tegen 7 voetbal, 
een andere dag, nieuwe nevenactiviteiten, 
een andere manier van prijsbepaling. Bij 
het 100-jarig bestaand ismixtoernooi in de 
feestweek. 

Activiteiten ter gelegen-
heid van het jubileum 
met mixtoernooi en 
volleybal. Onder vlnr: 
Monique Hegeman, 
Simone Post en Daniëlle 
Kamphuis. In het mid-
den Agnes Ligtenberg en 
Annelies ten Brinke. Bo-
ven vlnr: Monique Siero 
en Miranda Veldkamp.

Heel lang is het mix-
toernooi een terugke-
rend familiefeest bij De 
Zweef. In de loop van de 
jaren neemt de belang-
stelling steeds meer af. 
Hetzelfde geldt voor de 
bijbehorende volley-
bal voor de vrouwen.  
Hier een prijsuitreiking 
met Anita ten Dam en 
Charles Rozendal.

De Zweef 2 kampioen 
in 1994 en vertrek van 
Johan Middelkamp. 
Boven vlnr: Marcel 
Eilders, Patrick Wijnen, 
Marcel Geurtse, Mar-
tin Molenbroek, Marc 
Poppe, Jos ter Hedde, 
Jeroen Kok, Bert Kelder, 
René Molenbroek, Ger-
ben Kolman, Johan Mid-
delkamp. Onder vlnr: 
Harold Westendorp, 
Remi Middelkamp, 
Ronald Verschoor, Je-
roen ter Brugge, Gerald 
Gescher, Marc Steggink, 
Michel Luttenberg, 
Frank Kuipers.

ciële problemen was een goedkope trainer 
welkom. Bovendien waren de resultaten 
niet slecht. Met Kerstmis was het team al 
veilig.”

Trainer Herman van der Veen verlaat De 
Zweef dus aan het einde van het seizoen 
1989-1990 voor Victoria ’28. Zijn opvolger 
is Jan Kemkens, die op dat moment trainer 
is van WVC in Winterswijk (daarook Achil-
les ’12 en Rohda). 

Johan Middelkamp stopt na het seizoen 
1993-1994 (waarin het tweede promoveert 
naar de reserve-tweede klasse) als trainer 
van het tweede en de keepers. Hij verhuist 
naar Wijhe om daar de selectie van IJs-
selboys te gaan trainen. Tonnie Willems 
neemt zijn plaats over. Tonnie traint op dat 
moment A1 en blijft dat ook doen. Hij krijgt 
assistentie van Joop Geerink, leider van het 
eerste, maar ook met trainerservaring. 

Verloop van de competitie

Prestaties De Zweef 1990 -1999

1990-1991    hoofdklasse KNVB 
1991-1992 t/m 1993-1994  1e klasse KNVB
1994-1995    hoofdklasse KNVB
1995-1996    1e klasse KNVB
1996-1997    2e klasse KNVB
1997-1998  t/m 1998-1999  3e klasse KNVB

Jan Kemkers volgt Herman van der 
Veen op
In februari 1990 verschijnt de voltallige se-
lectie van het eerste bij het bestuur; daags 
na de onthutsende nederlaag tegen Appin-
gedam. Men heeft klachten over trainer Van 
der Veen. Hoewel de schuld bij het team 
zelf ligt, vinden de jongens dat die slecht 
heeft gecoacht en zij ontberen een “harde 
hand”. Eind april beluit het bestuur Van der 
Veen per 1 juni te ontslaan en het lopende 
contract uit te betalen.

Overigens is voorzitter Joop Engbers het 
op dat moment helemaal niet eens met het 
vertrek van Van der Veen. “De spelersraad 
wilde Kemkens en Kemkens moest er ko-
men, maar die man was verschrikkelijk 
duur. Niet dat Van der Veen zo goed was. 
De spelers luisterden niet naar hem en 
kozen hun eigen weg in het veld. Niet goed 
natuurlijk, maar in het licht van de finan-

Tonnie Willems is 
jarenlang vaste kracht 
in de selectie. Daarna is 
hij trainer van A1 en het 
tweede. In 2014 overlijdt 
hij op 62-jarige leeftijd 
na een slopende ziekte.

Jan Kemkers (1990).
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Behalve de trainer moet ook verzorger 
Gerrit Berends het veld ruimen. Een deel 
van de spelers ziet het niet meer zitten met 
hem. Hoewel hij bij geruchten al wat heeft 
vernomen, valt het ontslag hem rauw op het 
dak. Een delegatie van de spelers gaat zelfs 
met het bestuur in discussie om Berends 
te behouden. Dat lukt niet en in zijn plaats 
komt Pim Mustert, die het heel lang zal vol-
houden als fysiotherapeut/verzorger van de 
A-selectie. 

Behalve heilzame handen heeft Pim ook een 
“haptonomische” babbel, waardoor menig 
kwetsuur (in benen of tussen de oren) als 
sneeuw voor de zon verdwijnt.  Het “hok 
van Pim” is een verzamelplaats voor alles 
wat rond de selectie en het voetbal gebeurt.

Karakterjongens ver-
liezen niet, maar de-
graderen wel
Het motto in het seizoen 
1990-1991 is: “Karakter-
jongens verliezen niet.” 
Als voorbeeld daarvan 

staat in de GOAL dat de ploeg zowel karak-
ter toont als werklust. “Eric Siero moest 
worden vastgebonden aan de dug-out eer 
er gewisseld kon worden.” Dat staat zelfs in 
de krant. 

Het karaktervoetbal wordt gecombineerd 
met talentvoetbal van Hans Galgenbeld en 
Wim Woudsma. Toch lukt het niet en op 12 
mei 1991 degradeert De Zweef na 1-2 verlies 
tegen Quick’20. De eerste klasse is de ko-
mende drie seizoenen het speelterrein van 
de blauwwitten. 

Seizoen 1991-1992 Gerald Gescher 
vervangt Gerben Molenaar
Al direct problemen. Keeper Gerben Mo-
lenaar is geblesseerd en moet geopereerd 
worden. 
Vervanger Molenbroek blaakt niet van zelf-
vertrouwen. Die wil men niet in het doel 
hebben. Met spoed stoomt de trainer Ge-
rald Gescher (5e elftal) klaar voor het eerste. 
Eerst als invaller en later als vaste kracht 
als Molenaar helemaal stopt.

maar bleef werken, want dat kun je altijd, 
en ben je ook verplicht aan het trouwe pu-
bliek dat je uit en thuis altijd fantastisch 
heeft gesteund, kan De Zweef met opgehe-
ven hoofd de hoofdklasse verlaten. Deze 
klap moet even opgevangen worden om 
aan een nieuwe ploeg te bouwen die straks 
weer de stap terug kan doen naar het 
hoogste plan. De vereniging moet hiervoor 
zorg dragen. Ik ben absoluut tegen betalen. 
Daar leid je je jeugd niet voor op.”

Gerard van Schooten (in 1991) ge-
nekt door knieblessures
Gerard van Schooten stopt wegens hard-
nekkige knieblessures. Hij begint in het 
eerste elftal in het jaar dat dat kampioen 
wordt in Goor. Daarna komt hoogtepunt na 
hoogtepunt, eindigend in de hoofdklasse: 
“Wie had dat gedacht. Misschien heeft die 
training van Gait Verduin (die liet je door 
het bos hollen en sloeg met een stok als je 
achterbleef) toch nog nut gehad.” Voetba-
leigenschappen: karakter, op kracht en in-
zet nooit opgeven. Is er altijd hard tegenaan 
gegaan. Dat leidt ook tot blessures en na 
drie knie-operaties is het gebeurd. 

Buiten het veld is hij een gangmaker. Mop-
pen tappen en André Hazes imiteren. Grap-
pen uithalen: Tijdens het afscheidsfeest van 
en bij Herman Schouwink als trainer komt 
het team op het idee om de ereboog voor 
het 25-jarig huwelijk van de buren bij Her-
man voor de deur te zetten. De buren zijn 
niet echt “amused” en het hele spul moet 
weer terug. 

René Jannink (gaat naar DETO, 
maar komt weer terug)
De familie Jannink komt van oorspong uit 
Wierden. Broers George en Benno spelen al 
vier jaar bij De Zweef als René Jannink ook 
de overstap maakt. Hij fietste voor die stap 
met z’n vader naar heel veel thuiswedstrij-
den. Hijzelf speelt dan bij Omhoog in het 
eerste (van 1979-1983), maar ziet de storm-
achtige ontwikkelingen in Nijverdal. Bijna 
jaarlijks een kampioenschap. Van de vierde 
klasse achter elkaar door naar de eerste 
klasse. “Dat wilde ik ook!”

Gerald Gescher: “Met tussenposen heb ik 
al met al 3 of 4 jaar in het eerste gespeeld.” 
Waarom hij niet constant in het eerste 
speelt, vindt zijn verklaring in het feit dat 
hij niet fanatiek genoeg is: ‘Ik heb het er zelf 
naar gemaakt. Werk en uitgaan gingen 
niet samen met voetballen. Van trainer 
Kas Woudsma moesten we drie keer in de 
week trainen. Ik meldde mij eens af voor 
een training in verband met mijn werk. Ik 
moest mijn werk dan maar afzeggen, vond 
hij.

Ik heb de zeven glorie jaren van De Zweef 
meegemaakt, we promoveerden jaar na 
jaar en gingen van de 4e klasse naar uit-
eindelijk de hoofdklasse. Ik was keeper in 
het 5e elftal. Tijdens het mixtoernooi vroeg 
trainer Jan Kemkens waarom ik nooit in 
een hoger team keeper was. Niet veel later 
kwam Leo Geurtse met een briefje dat ik 
voor het 3e geselecteerd was. Wederom 
kwam Jan Kemkens bij mij; nu met de 
vraag of ik mee wilde trainen bij het eerste. 
Zo is het gekomen.” 

HERINNERINGEN VAN SPELERS IN 
DE GOAL

De GOAL publiceert bij vertrek van spelers 
een korte terugblik op hun carrière. Hier-
onder enkele van deze stukjes uit 1991. Plus 
een herinnering van Hans Souverijn, een 
stukje uit een artikel dat in 2014 verscheen 
van de hand van René Scholten en uit een 
interview in 2019 met René Jannink.

Hans Galgenbeld (in 1991): Met op-
geheven hoofd uit de hoofdklasse 
Als oud-speler ziet Hans Galgenbeld in 
1989 de afscheidswedstrijd van Anis Joël en 
het begint te kriebelen. Hij fluistert Herman 
Hegeman in dat hij in de winterstop weer 
gaat trainen. Daarna speelt hij de tweede 
helft van het seizoen mee. 

In het daarop volgende seizoen (1989-1990) 
degradeert De Zweef. Terecht volgens hem, 
want voetballend komt de ploeg tekort: 
“Maar gezien de blessures en de schorsin-
gen en het feit dat de ploeg ondanks alles 

In 1983 komt hij naar Nijverdal. “Nee, ik 
werd niet gehaald of betaald. Ik wilde zelf. 
O, ha ha, je weet van dat kratje bier? Ja, 
eigenlijk ben ik wel betaald. Tonny Broens 
bracht een kratje bier naar de Kluinveen-
weg als betaling. Toen ik later naar DETO 
ging, heb ik het weer teruggebracht.

Wie de beste was van ons drieën? Ik!” La-
chend: “Benno was het populairst van ons. 
De spits van de tegenstander was voor 
hem. Daar bleef meestal niet veel van over. 
Als laatste man poetste hij alles weg. Als 
Herman (Hegeman, JPvV) en ik lekker 
aan het ballen waren op het middenveld en 
balverlies leden, moest hij het voor ons op-
knappen. Hij kreeg dan ook de gele kaar-
ten. Ja, dat moesten we dan wel horen.”

René vindt eerst een plek in het tweede. “Ik 
vond dat al heel wat. Een prachtig team 
met Jan Winkels als leider. We speelden 
voor het eerste jaar in de reserve-tweede 
klasse en werden direct weer kampioen. 
Promotie naar de eerste klasse.” Het jaar 
erna stopt George in het eerste. “Ik nam 
zijn plek in. Kwam achterin terecht, terwijl 
ik eigenlijk middenvelder was. Maar goed, 
ik was ambitieus; dus niet zeuren.

Het was prachtig. Wat een mooie tijd.” 
Hoogtepunt voor hem het kampioenschap 
in de eerste klasse en promotie naar de 
hoofdklasse. “In het eerste jaar in de hoofd-
klasse scheurde ik in de wedstrijd tegen 
Rohda mijn enkelbanden en maakte jam-
mer genoeg alleen het laatste stukje van de 
competitie mee. We handhaafden ons en 
dat was op zich een gigantische prestatie. 
Wij vierden elke handhaving als een kam-
pioenschap!”

René maakt alle jaren in de hoofdklasse 
mee. Als trainer Herman Morsink van De 
Zweef naar DETO vertrekt, gaat Robert 
Heuver mee. Twee jaar later volgt René, 
die het in Vriezenveen twee seizoenen vol- 
houdt. Natuurlijk, hij weet waaraan hij 
begint en een paar cent bijverdienen is leuk. 
“Verder was het daar in niets als De Zweef. 
Het was een team met geweldige voetbal-

Pim Mustert (1990).

Gerald Gescher (2019).

René Jannink (2019).
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lers op amateurniveau , wat geen eenheid 
was. Pas de eerste reserve was een jongen 
uit eigen club; de rest kwam overal van-
daan. Het leuke van dit avontuur was wel 
dat je de traditionele zaterdagclubs tegen-
kwam als IJsselmeervogels, Spakenburg, 
VVOG en ACV.”

René Scholten (topscoorder in de 
eerste klasse - gestopt in 1986 we-
gens verhuizing naar Apeldoorn)
René schrijft in 2014 in GOAL!MAGAZINE: 
“De Zweef heeft een groot deel van vooral 
mijn leven bepaald. Een prachtige familie 
samen, in en rond het veld. Ik zou het nooit 
hebben willen missen. Zeker niet die Sin-
terklaasavonden met Herman Verschoor 
of die uitjes aan het eind van het seizoen. 

Ik heb nog jaren lang meegedaan aan 
mixtoernooien en met elk afscheid of jubi-
leumactiviteit probeer ik zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn. Het voelt altijd weer een 
beetje als thuis komen. Wat dat betreft voel 
ik me altijd nog een Zwever. En met twee 
neefjes (Mark en Stefan Scholten) die in het 
eerste voetballen en een zwager die veel 
gedaan heeft voor De Zweef (Rudie Schol-
ten) blijf je vanzelf op de hoogte van alle 
ontwikkelingen bij De Zweef.” 

beroep op haar”, staat te lezen in de GOAL. 
“Tante Jannie laat een man en twee kin-
deren na, die zich echter gesteund weten 
door hun geloof en het feit dat de familie 
en vrienden dit gezin nooit zullen laten 
vallen.” De belangstelling voor de uitvaart 
is van Zweefkant bijzonder groot “en hieruit 
blijkt gelukkig dat de leden van De Zweef 
voelen dat men één grote familie is en dat 
men elkaar onder dergelijke tragische om-
standigheden zoveel mogelijk steunt.”

De eerste wedstrijd voor De Zweef speelt 
Hans op 5-jarige leeftijd. Een E-team heeft 
te weinig spelers en vader Jo vindt dat 
zijn zoon wel mee kan doen. Zo begint zijn 
carrière, waarbij hij vanaf D1 (het team 
waarmee hij kampioen wordt) alleen maar 
selectievoetbal speelt. Met 17 jaar zit hij in 
het eerste.

Bankzitters slaan toe…
Behalve aan reizen heeft Hans een hekel 
aan op de bank zitten. In een vriendschap-
pelijke wedstrijd moeten hij en Anis Joël 
de tweede helft op de bank. Daar waren ze, 
volgens Anis, zo kwaad om, dat ze na afloop 
het elftal hebben opgesloten in de kleedka-
mer en lekker een biertje zijn gaan drinken 
in het clubhuis. 

Voor Hans Souverijn is (als hem dat in 
1990 wordt gevraagd) het allermooiste 
kampioenschap dat tegen Goor. “Ons team 
had daar totaal niet op gerekend. De wed-
strijd daarvoor stonden ze 1 punt achter 
op Heracles. We moesten toen tegen Vasse 
en in de rust stonden we met 2-0 achter 
en toch wonnen we met 2-3. We kregen na 
die wedstrijd bericht dat de stand bij He-
racles – Nijverdal 1-3 was geworden. Dus 
de week erop bij Goor konden we er lekker 
tegenaan. Wat we dus ook uiteraard heb-
ben gedaan. We wonnen met 0-2. Het was 
het mooiste kampioenschap, omdat het de 
eerste keer was.” 

De daarop volgende kampioenschappen en 
promoties zijn natuurlijk ook mooi, maar 
hebben voor Hans één nadeel: het verre rei-
zen. Hij heeft namelijk last van wagenziek-

Hans Souverijn; een verhaal van een 
ras-Zwever
Hans Souverijn is een verhaal apart. Ie-
mand die gigantisch veel uren in de ver-
eniging heeft gestopt. Als speler, leider en 
in andere functies. Hij is de man die de 
successen in de jaren tachtig als speler mee 
maakt, wil stoppen, twee keer overgehaald 
wordt en uiteindelijk pas in 1996 afscheid 
neemt als speler van De Zweef 1. Hij blijft 
betrokken en is vanaf dan de nieuwe leider 
van het nieuwe eerste. 

Wie wil weten hoe Hans Souverijn voetbalt, 
moet dit stukje tekst lezen: In het Sportcafé 
van de Twentsche Courant in 1989 treedt 
(naast Guus Hiddink) Herman Hegeman 
op. Daarbij komt het op Hans Souverijn. 
Clubblad GOAL schrijft: “De interviewer 
vindt Hans Souverijn een echte Zwever: 
Voordat een tegenstander zich realiseert 
dat de wedstrijd begonnen is, ligt hij al 
twee keer over het hek. Een overdreven 
uitspraak, misschien typerend voor het 
karakter van De Zweef maar door Herman 
heel genuanceerd terug gebracht tot “een 
nuttige speler, die weet wat hij kan en wat 
hij niet kan en daarnaar handelt.”

Hans (geboren in 1962) is de zoon van 
Joannes Souverijn; de man die bij De Zweef 
(samen met Hans oom Gerrit Westerik) het 
jeugdtrainen “uitvond”. Joannes (overleden 
in 2009) traint zo’n twintig jaar de jeugd. 
Nou ja trainen; het is moeilijk om een groep 
van dertig kinderen en één bal de kneepjes 
van het voetbal te leren. Hans zegt: “Mijn 
vader leerde mij vooral het hebben van 
plezier in het voetbal. Daarnaast bracht hij 
mij spelinzicht bij. Techniek niet; dat had 
hij niet, hoewel het met die ene bal en die 
grote groep ondoenlijk is iets aan techniek 
te leren…”

Ook Hans moeder Jannie is een vaste be-
zoeker bij De Zweef. Als zij op 6 juni 1975 
overlijdt op 42-jarige leeftijd, staat de hele 
vereniging op de kop. Jannie Souverijn-Al-
ferink is trouw lid van de Vriendenkring 
en altijd bereid de handen uit de mouwen 
te steken: “We deden nooit tevergeefs een 

te. Als De Zweef nog in de buurt speelt, kan 
hij bij Jan Winkels achter op de brommer. 
Als het verder weg is, lukt het in de auto 
nog wel om de zaak binnen te houden, maar 
met de bus lukt dat niet altijd.

Op 22 december 1990 wordt hij in het zon-
netje gezet wegens het spelen van zijn 250e 
wedstrijd in blauwwit. In het bijzijn van 
Henriëtte en zoons Sander en Robin (bei-
den later ook in De Zweef 1) gehuldigd op 
de middenstip. 

Drie jaar later in het voorjaar schijnt op-
nieuw het zonnetje voor hem als hij de 300 
wedstrijden vol maakt. Een toespraak van 
voorzitter Karmerood in de bestuurskamer 
en overhandiging van geschenkbonnen. 
Bloemen voor Henriëtte. De huldiging is na 
de winst op OVC uit Oosterbeek. Er is dat 
seizoen nog één wedstrijd te gaan, namelijk 

tegen het gedegradeerde MSC in Meppel. 
Die moet De Zweef winnen om in de eerste 
klasse te blijven. Dat gebeurt.

De jaren in de top van het amateurvoetbal 
zijn zwaar. Voor alle spelers en (dus) ook 
voor Hans Souverijn. Hij wil best een paar 
teams lager gaan spelen, maar zijn clublief-
de overwint deze wens en hij laat zich keer 

Hans Souverijn.

Hans Souverijn wordt 
gehuldigd wegens het 
spelen van 250 wedstrij-
den. Bloemen en een bon 
namens het team. Vlnr: 
Hans, vrouw Henriëtte, 
zoon Sander, René Jan-
nink en Joop Engbers.

Hans Souverijn in actie.
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op keer overhalen er nog een seizoen aan 
vast te knopen. In oktober 1995 verschijnt 
een interview met hem in de krant. 

De 33-jarige verdediger heeft zich in de 
voorbereiding laten overhalen om er nog 
een seizoen aan vast te plakken. Half okto-
ber staat De Zweef op de onderste plek: zes 
gespeeld, zes verloren. Doelsaldo 7 voor en 
20 tegen. De Zweef betaalt de tol voor de 
steeds terugkerende strijd voor klassebe-
houd.

“Waarschijnlijk is om die reden nooit jeugd 
ingepast”, zegt Hans, “We vochten te vaak 
tegen degradatie en dan doe je dat niet zo 
makkelijk. Dan val je toch terug op de oude 
hap.” Daar komt nog bij dat in korte tijd 
teveel “cracks” stoppen met selectievoetbal 
bij De Zweef.  “Achteraf is gebleken dat er 
teveel zijn gestopt. Daardoor zijn we in de 
problemen gekomen.”

Als hij in 1996 zijn schoenen wat betreft 
selectievoetbal aan de wilgen hangt, is hij 
de leider van het jeugdige nieuwe eerste. 
Dat doet hij negen jaar en op 14 mei 2006 is 
ook wat dat betreft zijn afscheid. Naast deze 
negen jaar bij het eerste is hij in die tijd ook 
op zaterdag leider van tal van teams, waar-

ook verantwoordelijkheidsgevoel hebben 
en zien dat het nodig is je bijdrage te leve-
ren.” 

Na deze huldiging is het voor Hans nog niet 
afgelopen. Hij blijft leider van het eerste 
elftal tot 2013. Dan verhuist zijn bedrijf en 
gaat hij niet mee. Dat betekent ander werk 
met ploegendienst, waardoor het leider-
schap er niet meer in zit. Na zoveel jaren 
heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend 
en maakt hij plaats voor anderen. 

Degradatie naar de eerste klasse en 
vertrek van spelers
De degradatie in 1991 betekent ook het 
afscheid van Hans Galgenbeld en Wim 
Woudsma. Niet alleen Hans en Wim stop-
pen. Herman Hegeman gaat lager spelen. 
Gerard van Schooten moet stoppen vanwe-
ge een knieblessure, René Jannink vertrekt 
naar DETO en Anis Joël is verhuisd naar 
Ambon. Het eerste loopt deels leeg…

De vertrekkers doen mee aan een afscheids-
wedstrijd georganiseerd tegen het oud-eer-
ste uit 1982 (3-4 voor de jonkies). Na afloop 
is er een warm en koud buffet.

Hans Galgenbeld: “Mijn hele leven in 
dienst van het voetbal stellen wilde 
ik niet”
Hans Galgenbeld: “Of ik alles uit mijn car-
rière heb gehaald? Ja en nee. Als ik mijn 
hele leven in dienst van de voetbal had 
gesteld, had er misschien meer ingezeten. 
Maar dan is je wereldje wel erg klein.” 
Hans heeft ook een maatschappelijke car-
rière. Wil na het VWO naar de sportacade-
mie, maar wordt uitgeloot. Besluit naar de 
pedagogische academie te gaan.

“Na het eerste jaar had ik alsnog naar de 
sportacademie kunnen gaan, maar zag dat 
daar zo’n grote toeloop was. Dat zou stu-
deren worden voor werkloze.” Hij maakt 
de pedagogische academie af en vindt 
een baan aan de Nijverheidsschool, waar 
Zweef-voorzitter Jan Rikmanspoel direc-
teur is. Vandaar maakt hij de overstap naar 
de afdeling Onderwijs van de gemeente 

onder een paar jaar A1 en de laatste jaren 
ook als troubleshooter in moeilijke tijden. 
Logisch dat zo’n man uitgebreid gehuldigd 
wordt. 

Voor de zoveelste keer overigens, want in 
2003 is Hans uitgeroepen tot Vrijwilliger 
van het jaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
krijgt hij uit handen van voorzitter Jan-Pie-
ter van Vree een oorkonde, cadeau en een 
bos bloemen. Deze laatste zijn nadrukkelijk 
bedoeld voor zijn vrouw Henriëtte, die na 
jarenlang actief te zijn geweest in de acti-
viteitencommissie voor de jeugd, dat jaar 
daarmee is gestopt.

In een korte toespraak schetst Van Vree de 
verdiensten van Souverijn: “Hans woont zo 
ongeveer bij De Zweef. Is leider van 1e en 
A1 en zodoende elk weekeinde beide dagen 
onder de pannen. 

Daarnaast nooit te beroerd om een klus op 
te pakken. Een jeugdelftal tijdelijk zonder 
trainer? Hans staat klaar. Nieuwe afval-
bakken nodig in de kleedkamers? Binnen 
een week staan ze er. Ik heb wel eens gek-
scherend gevraagd waar hij hier zijn bed 
heeft…. Je moet niet alleen een Zwever in 
hart en nieren zijn om dat te doen, je moet 

Hellendoorn. Daar bemoeit hij zich ook met 
sportzaken en als dat een aparte afdeling 
wordt, is hij er als de kippen bij en stapt 
over. 
En daar zit hij nu nog. “Saai??? Echt niet. 
Sport is zo’n dynamisch gebied. Telkens als 
er in de maatschappij wat verandert, ver-
andert er ook wat bij sport. Dat was zo en 
is zo. Nu weer met die nieuwe wet maat-
schappelijke ondersteuning. Daar speelt 
sport een belangrijke rol en zal die nog 
moeten versterken.” 

Bewust afstand genomen van 
De Zweef
Of hij zich (anno 2014) nog een Zwever 
voelt? “Ja natuurlijk; ik heb toch bijna mijn 
hele leven bij die club gespeeld? Hele mooie 
jaren gehad. Nadat ik gestopt ben en bij de 
gemeente sport ging doen, heb ik bewust 
afstand genomen. Want natuurlijk vroeg 
men of ik trainer wilde worden of leider.” 
Zoon Niels kiest voor Nijverdal, omdat zijn 
schoolvriendjes allemaal bij die club spelen. 
“En ik vind dat een kind bepaalt waar hij 
sport en niet de ouders.

Er is natuurlijk verschil tussen mensen die 
helemaal met de club zijn vergroeid. Die 
daar elk weekeind en vaak ook nog door de 
week zijn. Dat heb ik niet. Maar ik vind het 
nog steeds mooi hoe het gaat en loopt bij de 
club. En weet je wat het gekke is? Ondanks 
de afstand die ik bewust heb genomen, 
zeggen andere clubs nog steeds: Hij is een 
Zwever.”

Herinnering Herman Hegeman
Herman Hegeman heeft veel mooie herin-
neringen uit zijn voetbaltijd. “Natuurlijk 
de promotie naar de hoofdklasse. De ont-
lading. Het feest. De ontvangst bij het ge-
meentehuis. Het achtste met een plaat. Een 

Even “tussendoor” een 
foto van De Zweef 3 
aan het begin van dit 
decennium. Net met een 
nieuwe sponsor. Boven 
vlnr: Paul Morsink, 
Erik Offenberg, Dennis 
Blankhorst, Ronald van 
Rhee, Helmut van Rhee. 
Tonny Wijnen, Hein 
Kuiper, Silvo Nijenhuis 
en sponsor Ciska Kever-
kamp.
Onder vlnr: Leider Willy 
Broekhof, Rob Korbeld, 
Harry Hegeman, Peter 
Rozenkamp, Martin 
Nahuis, Marcel Eilders 
en Berto Boode.

Hans Galgenbeld 
(2019).
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van mijn mooiste herinneringen is ook de 
periode dat het slecht ging met het eerste. 
Toen kreeg Hans Bossink een auto-ongeluk 
en bleef met een whiplash zitten. Ik nam de 
training van hem over. 

Na een hele moeilijke seizoenstart, werd 
gewonnen en kwamen we in een flow. Zo 
pakten we de derde periode. Dat alleen al 
is een verhaal op zich. Maar goed, we moe-
ten de beslissingswedstrijd tegen Ooster-
parkers uit Groningen. Zo’n 2500 Nijver-
dallers reisden met bussen of eigen vervoer 
naar Westerbork. Na winst van 1-2 waren 
we weer terug in de hoofdklasse. Reden 
voor een feest. Dat kunnen we goed: feest-
vieren. Dat heb ik ook altijd zo mooi gevon-
den. Dat maakt De Zweef tot De Zweef. Het 
is een familieclub. Het is mijn cluppie.”

Kantje boord in eerste klasse
Ondanks nog de aanwezigheid van 
ex-hoofdklassespelers heeft De Zweef het 

zegt de groep. Uiteindelijk wordt Herman 
Hegeman bereid gevonden het werk te gaan 
doen.

Met Herman aan het roer wordt met nog 
negen wedstrijden te spelen een eindspurt 
ingezet met als resultaat op Hemelvaarts-
dag 1994 een overwinning bij de Bataven 
in Gendt. Klassebehoud is dan een feit. 
Maar dat is niet alles, want op dat moment 
sleept de ploeg ook de derde periodetitel 
in de wacht. In plaats van degradatie ligt 
promotie in het verschiet. In de nacompeti-
tie maakt De Zweef eerst korte metten met 
Germania uit Groesbeek (3-0) en speelt 
vervolgens tegen aartsrivaal Rohda Raalte.

“Nooit meer Rohda”
Dat is op 29 mei 1994. Zo’n 3000 man luid-
ruchtig en T-shirt met “Nooit meer Rohda” 

moeilijk in de eerste klasse. Het seizoen 
1992-1993 eindigt pas positief als de club 
eind april 1993 in de wedstrijd tegen MSC 
in Meppel de volle winst pakt en daarmee 
klassebehoud realiseert. De Zweef komt op 
een verdiende 0-2 voorsprong voor rust, 
maar lijkt het weg te geven in de tweede 
helft. Gelukkig is er uitblinker Edwin Veld-
huis die vlak voor tijd de 2-3 binnen schiet. 
Tevredenheid bij vertrekkend trainer Kem-
kens. 

Terug naar hoofdklasse als slot van 
een wel heel vreemd scenario: “Het 
wonder van Westerbork”
Ook in het seizoen ‘93 - ‘94 is de tweede 
klasse dichter binnen bereik dan klassebe-
houd. 

Nieuwe trainer Hans Bossink krijgt te ma-
ken met een langdurige blessure van hem 
zelf door een auto-ongeluk. In eerste aanleg 
trainen Gerrit Oude Roelink en Paul Souve-
rijn het eerste. Door werk is dat geen situa-
tie die lang kan duren. 

In maart 1993 komt een afvaardiging van 
de spelersraad bij het bestuur en zegt dat er 
een trainer nodig is voor de rest van het sei-
zoen waarin ze 16 punten willen halen voor 
klassebehoud. De keuze is tussen Herman 
Hegeman en Joop Geerink. De mannen 
hebben een voorkeur voor Hegeman omdat 
die het eerste elftal en de hoofdklasse kent: 
“We willen het 75-jarig bestaan vieren als 
eerste klasser en niet als tweede klasser”, 

rond het veld. In competitie was het 4-0 
verlies en dat moet worden rechtgezet. De 
gebeurtenissen rond het veld zijn in het 
vorige hoofdstuk al beschreven. Op het veld 
wint De Zweef in een zinderend duel met 

Juni 1991: het seizoen zit 
erop. Een handvol spe-
lers stopt om verschil-
lende redenen. Bloemen 
en cadeaus natuurlijk. 
Herman Hegeman is blij 
met het presentje van 
voorzitter Joop Engbers. 
Gerard van Schooten en 
Hans Galgenbeld wach-
ten op hun beurt. 

Een tweede “tussen-
doortje”. De Zweef 4 in 
1992. Boven vlnr: Wido 
Ekelenkamp, Martin 
Nahuis, Bart van Rhee, 
René Wennemers, Da-
niël Middelkamp, Kees 
van der Vliet (leider) en 
de heren Doornenbal 
(sponsors).
Onder vlnr: Bastiaan 
ter Hedde, Dennis Schol-
ten, Björn Scholten, 
Demis Galgenbeld, Peter 
Rozenkamp, Ronald 
Oldenhof, René Kok.

Op de voorste rij zien 
we Ton Bootsveld, zijn 
vrouw Annie en voor-
zitter Jan Karmerood. 
Verder: Ineke Engbers, 
Annie Kok, Jozefien Kok, 
Ria Blankhorst, Andrea 
Oude Roelink, Tonny 
Broens, Hobert, Judith 
Krukkert en Gerrit Oude 
Roelink. 

Heel veel Nijverdals 
publiek. We herkennen 
(van voor naar achter): 
Cees ten Hove, Miranda 
Eilders, Jan Winkels, 
Jos van Rhee, Marcel 
Eilders, Eric Siero, Eppo 
Kleine Staarman, Mar-
tijn Evers, Roy Naraina, 
Gerard Cents, Demis 
Galgenbeld, Jochem 
Tijhuis, Marcel ter Hal-
le, Dennis Blankhorst, 
Marcel Siero, Michel 
Luttenberg.
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0-2. Na deze winst ligt voor De 
Zweef nog één obstakel op de weg 
terug naar de hoofdklasse: Ooster-
parkers uit Groningen. 

Naar Westerbork
Het duurt even eer men weet waar 
de wedstrijd gespeeld gaat worden. 
Elk voorstel van de Zweef over een 
neutraal veld veegt Oosterparkers 
van tafel. Uiteindelijk beslist de 
KNVB en wijst Westerbork aan als 
plek waar het moet gaan gebeuren.
Zo’n 2500 Nijverdallers reizen op 5 
juni 1994 met bussen of eigen ver-
voer naar het terrein van de voet-
balvereniging VKW in Westerbork. 

Vanaf Nijverdal is de hele route 
gemarkeerd in blauw wit. Het hele 
sportpark is blauwwit. Een groot spandoek 
in de ballenvanger met daarop de tekst: “De 
beste graanjenever komt uit Groningen; de 
beste voetballers komen uit Nijverdal”. 

De Groningers weten niet wat hen over-
komt. Althans, de supporters niet. De 
mannen in het veld van de Oosterparkers 
hebben er niet zo veel last van, want hoewel 
De Zweef via Bert Stokkingreef na drie mi-
nuten de kans op de openingstreffer heeft, 
is Oosterparkers de bovenliggende partij. 
De ploeg begint sterk, mist na vijf minuten 

Tranen bij dolgelukkige Zwevers vloeien 
rijkelijk…

Op de lokale radio verklaart de trainer van 
Oosterparkers ’s avonds dat De Zweef be-
staat uit dorpse boeren, die met hotseknots 
voetbal en veel geluk hebben gewonnen. Hij 
zal wel gelijk hebben, maar daarvan ligt in 
Nijverdal echt niemand wakker….

Het promoverende team bestaat uit: Marcel 
Wansink, Hans Souverijn, Martin Rodijk, 
Hugo Kok, René Jannink, Laurens Sapulet-
te, Helwich Machielsen, Edwin Veldhuis, 
Jan Hoogma, Bert Stokkingreef, Marco Wij-
nen, Gerrit Marsman, Jeroen Kok, Bjorn 
Scholten. Trainers Hans Bossink/Herman 
Hegeman. Leider Johan Alferink en verzor-
ger Pim Mustert.

René Jannink: “Wij wonnen, maar vraag 
niet hoe. Eigenlijk hadden we geen recht op 
de winst, maar het gebeurde toch. Terug 
in de hoofdklasse. Waar we niets te zoeken 
hadden. Bijna alles verloren.” 

Toen stopte een hele groep oudgedienden. 
“Ik ben toen gestopt op mijn 32e, maar als 
ik daar nu op terugkijk was het eigenlijk 
niet verantwoord, die hele leegloop. Ik had 
gehoopt dat meer jongens die jonger wa-

een strafschop. De blauwwitte supporters 
zien dat De Zweef wordt teruggedrongen en 
dat de aanvallers van Oosterparkers kans 
op kans krijgen. Maar scoren doen ze in de 
eerste helft maar één keer. 
Na rust kantelt de wedstrijd. De Zweef rukt 
op en de tweede aanval van de wedstrijd 
(schrijft de krant) leidt tot de 1-1 door Hel-
wich Machielsen. Daarna zijn Oosterpar-
kers de weg kwijt en als Marco Wijnen de 
2-1 in het doel werkt, wint De Zweef. 

Terug in de hoofdklasse!!! Eén grote blauw-
witte feestvierende massa op het veld. 

ren dan ik, door zouden gaan, helaas was 
dat niet het geval. Martin Rodijk, Patrick 
Wijnen, Hans Souverijn en nog een aantal 
spelers die bleven wel, maar het was te 
weinig om het niveau vol te houden.”

Bert Stokkingreef (die daarna naar FC Gro-
ningen gaat):  “We wonnen de derde peri-
ode en via de nacompetitie promoveerden 
we naar de hoofdklasse. Met die legenda-
rische overwinningen tegen  Rohda Raalte 
en Oosterparkers uit Groningen. Geweldig. 
Met name toen we na de promotie naar de 
hoofdklasse de berg afreden en een krui-
sing vol blauw en wit ons opwachtte. Kip-
penvelmoment. 

We waren boven alles één team. Hans 
Bossink had met zijn broer een sportschool 
waar we trainden. We hadden een trai-
ningskamp in de voorbereiding met uiter-
aard ook het nodige vertier. We waren een 
team. Kameraadschap. Op elkaar kunnen 
vertrouwen. Wat legendarisch was waren 
de partijtjes op de training. Als een bal 
in de bosjes belandde werd er nooit afge-
floten. Altijd werd doorgespeeld. De één 
vloog achter de ander aan. Twintig meter 
verderop kwam de winnaar met de bal uit 
de bosjes. En weer verder met de partij. Er 
werd heel intensief getraind. We konden op 

De Zweef terug in de 
hoofdklasse. De spelers: 
Marcel Wansink, Hans 
Souverijn, Gerrit Mars-
man, Martin Rodijk, 
Adriaan Meenhuis, Je-
roen Souverijn, Laurens 
Sapulette, Bert Stok-
kingreef, Björn Scholten. 
Liggend Helwich Ma-
chielsen.
Onder de jeugd op de 
achtergrond zijn te her-
kennen: Nathan Papila-
ja, Bas Kolkman, San-
der Poelhekke, Michel 
Bakker, Leon Krukkert, 
Mark Alferink, Jochem 
Tijhuis, Bas Machielsen, 
Bart van Rhee, Marco 
Middelkamp, Ronnie 
Willems, Niels van Rhee, 
Robert Bootsveld, Eddy 
Huis in ’t Veld, Stefan 
Dijkstra, Sander Souve-
rijn (met pet),

Statiefoto van het pro-
moverende team. Boven 
vlnr: Johan Alferink, 
Hans Bossink, Ad Meen-
huis, Jeroen Zwiers, 
René Jannink, Hans 
Souverijn, Gerrit Mars-
man, Marco Wijnen, 
Marcel Wansink, Björn 
Scholten, Jeroen ter 
Brugge en Jeroen Kok, 
Edwin Veldhuis, Hugo 
Kok, Pim Mustert.
Onder vlnr: Marcel 
Geurtse, Patrick Wijnen, 
René Rodijk,  Helwich 
Machielsen, John Ro-
sendal, Laurens Sapu-
lette, Bert Stokkingreef, 
Jeroen Souverijn, Jan 
Hoogma.

Het hele sportpark in 
Westerbork is blauwwit 
als Oosterparkers wordt 
verslagen.

Bert Stokkingreef.
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zondag wel worden geklopt op kwaliteit, 
maar nooit op vechtlust.“  

De Zweef promoveert; de voorzitter 
is op vakantie
Voorzitter Jan Karmerood heeft niets mee-
gekregen van de promotie. Met het oog op 
degradatie of op z’n hoogst klassebehoud 
heeft hij een vroege vakantie besproken 

We hebben toen als bestuur de fout ge-
maakt te kiezen voor de routine. Daar was 
de sjeu af; we degradeerden en hebben de 
jonge jongens de kans ontnomen om op het 
allerhoogste niveau ervaring op te doen. 
Zij zouden ook zijn gedegradeerd, maar 
hadden wel een jaar langer ervaring ge-
had.” 

In het jaar dat de club 75 jaar bestaat, valt 
het team opnieuw terug naar de eerste 
klasse. Een hele groep oud-gedienden be-
gint aan hun laatste seizoen in het eerste. 
Ze stoppen daarna, gaan lager spelen of 
vertrekken, zoals Bert Stokkingreef die zijn 
carrière vervolgt bij FC Groningen. 

Marcel Siero: “De hoofdklasse was 
een schitterende tijd”
De Zweef in de hoofdklasse is een schitte-
rende tijd. Ook voor Marcel Siero en zijn 
kameraden  (Marcel ter Halle, Bart Broens, 
René Kok, Martin Hoonhorst, Mark Kamp-
huis, Dennis Blankhorst, Han Kuipers en 
Robert Bootsveld), die heel wat uithalen om 
de club te steunen. “Er werd zo goed ge-
voetbald.” Dat is volgens hem deels de ver-
dienste van Kas Woudsma, die zorgt voor 
een keiharde mentaliteit. “Ik heb zelf ook 
training van hem gehad. Op een gegeven 
moment had ik een snee in mijn vinger en 
wilde even een pleister halen. “Als je weg-
gaat om een pleister te halen, kun je direct 
helemaal wegblijven”, zei Kas.” 

Niet alleen de mentaliteit is in die tijd be-
langrijk. Er zijn ook talenten in het team. 
“Die hele groep jongens had er alles voor 
over; echt alles. Dag en nacht waren ze 
met de voetbal bezig. Daar waren we ver-
schrikkelijk trots op.”

Zo trots dat de kameradengroep echt alles 
doet om het team te steunen. Zoals die wed-
strijd in Westerbork tegen Oosterparkers. 
“Wij op zaterdag weg. In de stromende 
regen. Onderweg de boel versierd en 
richtingbordjes geplaatst. Komen we in 
Westerbork, krijgen we een kleedkamer 
toegewezen en worden een paar kratten 
bier om de hoek geschoven. Wij daar alles 

en zit zich op die gedenkwaardige zondag 
5 juni te verbijten op het zonnige Rhodos, 
wachtend op een verlossend telefoontje 
over de afloop. “Het mooiste was toen ik 
thuis kwam, dat het hele huis met een gro-
te blauwwitte vlag was versierd met als 
opschrift : De beste graanjenever komt uit 
Groningen, de beste voetballers komen uit 
Nijverdal.  Blauwwitte vlaggetjes maakten 
het geheel tot een prachtige thuiskomst.”

“We hadden in de hoofdklasse niets 
te zoeken”
Over het vervolg in de hoofdklasse zegt hij: 
“Eigenlijk hadden we daar toen niets meer 
te zoeken. In het promoverende elftal zaten 
een aantal routiniers die na de competitie 
(dus vóór de promotie) wilden stoppen, 
maar weer naar de hoofdklasse was voor 
hen toch wel een reden om niet te stoppen. 
(Bert Stokkingreef heeft op dat moment 
al overschrijving aangevraagd naar PH. 
Hij maakt dat ongedaan, want, zo zegt hij, 
“het walhalla, de hoofdklasse, kan ik niet 
laten schieten”). 

We moesten als bestuur toen kiezen: met 
routine doorgaan of met jonge gasten de 
competitie beginnen. 

versierd in blauwwit. En het bleef maar 
regenen. Die lui wilden per se dat de wed-
strijd doorging en hebben alles gedaan om 
het veld goed te krijgen. Schepten zelfs met 
emmertjes het water weg.
’s Avonds terug naar Nijverdal en nog 
doorgezakt bij de Budde. Het bleef maar 
regenen. Toen we zondags terug reden 
naar Westerbork hadden we echt het ge-
voel dat het niet door zou gaan. Gelukkig 
kon er wel gespeeld worden. Wij hadden 
blauwwitte overals aangetrokken en deden 
met de spelers mee in de warming-up. He-
lemaal gek waren we”, lacht Marcel.

Bij een kampioenschap haalt de groep op-
nieuw alles uit de kast. “Niek van Rhee had 
nog ergens een oude auto staan. Die koop 
ik, zei Marcel ter Halle. Het karretje werd 
opgehaald en helemaal blauw gespoten 
met een witte streep. Een gaaf stuk muziek 
erin en klaar. Een echte Zweef-kar. Daar-
mee zijn we naar de wedstrijd gereden en 
voor de bus uit. Ik zie Michel Luttenberg 
nog zo bovenop zitten met vlag. ’s Avond 
was het feest in de kantine en wij hadden 
de auto mooi schuin voor de schuifpui 
gezet, zodat iedereen hem goed kan zien. 
Niets was ons te gek. We zeurden ook nooit 
over betalen of zo. Legden allemaal een 
paar cent op tafel en klaar.” 

Bart Broens is ook “lid van de club”. Hij 
vertelt over de wedstrijd in Westerbork: 
“Alle activiteiten hebben we met elkaar 
bedacht: posters voor onderweg, grote 
ballonnen voor langs het veld, trossen 
kleine ballonnen, iedereen geschminkt (dat 
hebben ze in de supportersbus gedaan), 
blauwwitte pakken aan en vuilniszakken 
met confetti.”

De pakken komen bij Siero vandaan. Bart 
Broens oppert het idee de hele route te 
bewegwijzeren. “Ik wist dat Gerard Cents 
nog posters in de kast had en die heb ik 
toen meegenomen. We zijn met vier man 
naar Westerbork gegaan. Bij elk bord in 
Nijverdal en op de snelweg naar Wester-
bork stoppen en een poster plakken.” Aan-
gekomen bij het sportpark in Westerbork 

Terug in Nijverdal. Op 
de platte wagen. Bij De 
Budde staat het kruis-
punt zoals gewoonlijk 
weer vol. 

De voorzitter is op 
vakantie, maar vindt bij 
thuiskomst zijn huis “vol 
graanjenever”.

Bert Stokkingreef in 
Groningen-teneu. 

Marcel Siero (2017).

Bart Broens (2017).
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is het regen, regen en nog eens regen.  “Ze 
waren druk bezig met water scheppen.” 
Westerbork krijgt als organiserende club 
van Dennis Blankhorst te horen dat er wel 
10.000 man uit Nijverdal zal komen. “Beet-
je overdreven natuurlijk, maar ze hadden 
alles goed geregeld.”

Successen voor A1 met Joop Geerink
Het is logisch dat vooral in de hoofdklasse 
de meeste aandacht uitgaat naar het eerste 
elftal en hoe dat langzaam ten onder gaat. 
Maar daaronder bloeit het. Met name bij de 
jeugd. Grote talenten zijn onderweg. Terwijl 
het met het eerste elftal moeizaam en berg-
afwaarts gaat, stunt A1 onder trainer Joop 
Geerink. 

In het seizoen 1993-1994 is het kampioen-
schap in de hoofdklasse een feit en pro-
moveert het team naar de landelijke derde 
divisie; een unicum in het bestaan van De 
Zweef. 

Ondanks deze twee verhuizingen blijft er 
genoeg talent over, want het zou nog mooi-
er worden. Het team blijft maar één seizoen 
in de derde divisie. In mei 1994 vieren de 
jongens opnieuw het kampioenschap. Met 
Joop Geerink naar de tweede divisie, waar 
tegenstanders wachten uit het betaalde 

voetbal, zoals Emmen, Cambuur en Her-
acles. Oudere leden staan er hoofdschud-
dend bij: “Dit succes zal nooit lang duren.” 
Dat blijken pessimisten, want De Zweef 
blijft (later onder Tonnie Nijenhuis) maar 
liefst negen jaar in de landelijke divisies 
spelen.  

Daar kun je als club trots op zijn. En dat 
zijn we ook! Het is echter nog maar de 
vraag of het spelen in tweede en derde di-
visie voor De Zweef zo goed is (geweest). 
Op dat moment is iedereen terecht ver-
schrikkelijk trots. Ook de voorzitter van 
het jeugdbestuur, Jan Winkels. Achteraf 
nuanceert Jan net zo als Joop Geerink die 
trots. 

“Door het spelen op zo’n hoog niveau in de 
jeugd, hebben de jongens vooral geleerd te 
voetballen vanuit de verdediging. Natuur-
lijk werd gewonnen van Cambuur. Maar 
in de praktijk was het toch zo dat die ploeg 
veruit het meeste balbezit had en De Zweef 
uit counters scoorde? De Zweef speelde 
bijna uitsluitend reactie-voetbal.” 

Volgens Jan leert de jeugd meer voetballen 
op het huidige niveau van A1 dan toen. Er is 
veel meer ruimte voor de techniek: aanne-
men, passen, combineren. 

Een uitstapje naar het A1 van Tonnie Nijenhuis
Het succes dat Joop Geerink heeft met A1 leidt ertoe dat het bestuur twee jaar later hoopt 
dat Joop het eerste uit het slop kan trekken. Hij krijgt een aanstelling als hoofdtrainer. De 
club moet op zoek naar een nieuwe trainer voor A1 en dat wordt Tonnie Nijenhuis. Na een 
aantal jaren trainer te zijn geweest van C- en B-jeugd is hij gestopt, maar de club is hem 
niet vergeten. Hij is na een aantal jaren rust weer begonnen en klaar voor het “grote werk” 
bij de jeugd. 

Vijf jaar na zijn vertrek krijgt hij namelijk een telefoontje van Jan Winkels om hoofdtrainer 
te worden van de D-jeugd. In een interview in GOAL!Magazine blikt hij terug op die tijd. 
“Samen met onder andere Henny Kok en Tonnie Willems hebben we het trainerschap bin-
nen De Zweef opgepakt en verder geprofessionaliseerd. Na de D-jeugd volgen jaren in de 
C- en B-jeugd.” Met spelers als Nathan Papilaja, Marco Middelkamp, Stefan Dijkstra, Peter 
Huesken, Ruud ten Dam, Richard Winkels en Michel Tijhof, groeit Tonnie mee vanaf de 
D-jeugd naar A1. 

Het klikt met deze groep. “We hadden echt een leuk team met elkaar. Uiteindelijk zijn de 
spelers bepalend voor het succes van het team. Je kunt een hele goede trainer zijn, maar 
als je het talent niet hebt, haal je ook geen succes. Ik denk dat mijn kwaliteiten vooral la-
gen in het zorgen voor een goede teamgeest. Het samen onvoorwaardelijk willen neerzet-
ten van een prestatie, is typisch iets wat bij De Zweef past.

Handhaving in de tweede divisie was onze grootste uitdaging: ons doel was om te preste-
ren naar kunnen. Ik weet nog goed dat we in Leeuwarden een wedstrijd tegen Cambuur 
met 6-1 hebben gewonnen. Op de terugweg nam onze bus iedere rotonde wel zes keer!’ 
Het seizoen 2001-2002 mag als schitterend worden omschreven. In dat jaar waren ook 
de talenten die vervroegd overgingen van B1 naar A1, Niels Hegeman en Mark Scholten, 
in beeld bij Heracles Almelo. A1 eindigde op een verdienstelijke derde plaats achter Hera-
cles en SC Enschede maar vóór Cambuur Leeuwarden.” 

Tonnie Nijenhuis vertelt: “Ik weet nog dat na een overwinning thuis tegen Cambuur de 
trainer van Cambuur vroeg hoe wij dat toch deden. Ik nam hem mee naar de kantine en 

A1 kampioen in 1994. 
Boven vlnr: Joop 
Geerink, Raymond 
Lorkeers, Richard Mul-
der, Kay Poppe, Michel 
Luttenberg, Windrie 
Roelofs, Raymond ten 
Hove, Johan Haas.
Onder vlnr: Bas Kolk-
man, Duy Pham, Björn 
Scholten, Emiel Blik-
man, Niek Dijkstra, 
Joost van den Born, 
Wilfried Krukkert.

Tonnie Nijenhuis als 
leider van B1 in 1989. 
Boven vlnr: Tonnie 
Nijenhuis, Mark Steg-
gink, Michel te Wierik, 
Arnoud Roosendaal, 
Dennis Scholten, Menno 
Hegeman.
Onder vlnr: Frank Oude 
Veldhuis, Olaf Hoogers, 
Leon Krukkert, Rob 
Stoelers, Jeroen Kok, 
Mark Poppe.
Liggend voor: Bastiaan 
Kok en Marcel Geurtse.

Tonnie Nijenhuis (1990).
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wees hem naar de stamtafel. Daar zaten alle jongens met een krat bier op tafel. Dat kon 
wel bij De Zweef en niet bij Cambuur, dat paste niet bij hun cultuur.’

Niels Kolkman (bijna 15 jaar in het eerste) herinnert zich de tijd 
in A1 als de mooiste tijd: “Met Tonnie Nijenhuis van de C naar 
de A en met Joop Geerink bij de A was grandioos. Voetballen 
tegen BVO’s zoals Emmen, Cambuur en Heracles. Iedereen had 
het idee dat we er zo weer uit zouden vliegen, maar we deden 
het heel goed.” Een wedstrijd uit tegen Heracles op het scherpst 
van de snede werd bijvoorbeeld met 0-1 gewonnen. “Wat waren 
die mensen boos, maar wat hebben we gevoetbald.”  

Hij herinnert zich de lange reizen naar het noorden van het 
land. “Toen kon je bij benzinestations nog bier kopen. We wisten precies waar die waren. 
Op weg naar Groningen was er één tankstation waar dat kon. Elke maandag stond een 
stukje over A1 in de krant. Dat knipte ik uit. Hele plakboeken heb ik hier nog liggen. Ook 
hadden we heel veel publiek bij thuiswedstrijden.” In die periode speelde Niels in de voor-
hoede. Rechtsbuiten onder Joop Geerink. “Pieter van Vree stond linkshalf met Chiel van 
den Born daar achter. Die twee moesten van Joop tikkietakkie doen en dan een lange bal 
op mij.” 

Niels Hegeman is een “generatie” jonger, maar heeft exact 
dezelfde herinnering: “De mooiste tijd was in A1. Dat is echt 
mijn allermooiste tijd bij De Zweef tot nu toe. Onder Tonnie 
Nijenhuis in de tweede divisie. Supermooi”, onderstreept hij 
nog eens. “De wedstrijden tegen betaalde clubs, de sportparken 
waar je kwam, de busreizen, winnen van een BVO, de lol die je 
had, bier in de bus, terug nog even een biertje in het clubhuis 
en dan met z’n allen stappen.” 

Na vijf seizoenen A1 te hebben getraind en begeleid stopt Tonnie in 2002. “Het was ge-
woon mooi geweest.” De prestaties van Tonnie met A1 worden in 2002 beloond met de 
titel “lid van verdienste”. Een titel waar hij trots op is, maar waar hij ook direct iets aan wil 
toevoegen: “Het succes dat wij in de landelijk tweede divisie hadden is afhankelijk van 
spelers, de klik met een trainer, maar ook de aanwezigheid van een goede leider. Alle lof 
ging naar mij, maar we moeten Theo Alferink niet vergeten. Hij was een gouden leider. 
Theo regelde alles, ik hoefde nergens achteraan. In mijn ogen is hij daarvoor onderge-
waardeerd.” 

Tonnie wordt in A1 opgevolgd door zoon Marco. Die heeft minder succes: “Het eerste jaar 
lukt het ons nog om ons te handhaven in de tweede divisie. Uiteindelijk valt na negen 
seizoenen wel het doek voor A1 in de landelijke tweede divisie. GVAV/Rapiditas was in 
Groningen beter op dreef in de degradatiewedstrijd voor een plaats in de tweede divisie 
dan onze jongens. Wij waren op dat moment niet top genoeg, ik had minder talenten. En 
talenten zoals Niels Hegeman en Mark Scholten die ik had, moest ik afstaan aan het eer-
ste.” Ook het seizoen daarna is niet succesvol voor Marco, want A1 degradeert dan naar de 
hoofdklasse.

A1 kampioen onder 
Tonnie. Boven vlnr: Rik 
Woesthuis, Mark Roe-
loffzen, Jordie van Rhee, 
Rob Harmsen, Paul 
Rutgers, Bas Kolkman 
(grensrechter), Mark 
Scholten, Niels Hoon-
horst, Michal Posluszny, 
Bas Woesthuis, Emrah 
Kurt, Mark Klein Lig-
tenberg, Cris Hoogeslag, 
Taner Kurt, Theo Alfe-
rink (leider) en Tonnie 
Nijenhuis.
Onder vlnr: Clements 
Akihary, Sjoerd Engel 
en Niels Hegeman.

Tonnie Nijenhuis (2017).

Hugo Kok is zo verliefd 
op De Zweef dat hij later 
hoofdsponsor wordt.

De Zweef 1: Het is afgelopen met de 
successen; degradatie op degradatie 
volgt
Het hernieuwde verblijf in de hoofdklasse 
duurt maar één seizoen: 1994-1995. On-
danks het stoppen van spelers blijft het 
bestuur en een groot deel van de suppor-
ters geloven in het eerste onder leiding van 
Hans Bossink. Jammer genoeg ten onrech-
te, want aan het einde van het seizoen de-
gradeert het eerste. 

Volgens Hans Galgenbeld en Jan Karme-
rood heeft de club in de hoofdklasse niets 
(meer) te zoeken. Hoewel Hugo Kok in 
november 1994 nog volledig gelooft in ver-
lenging van het spelen in de hoofdklasse, 
gaat het fout. Jammer voor Hugo, die in de 
krant openlijk zijn liefde verklaart: “Verge-
lijk het met verliefd worden op een mooie 
vrouw, dat gaat toch ook nooit over. Wel-
nu, ik ben verliefd op De Zweef.” In het in-
terview geeft Hugo duidelijk aan dat hij zijn 
club nooit zal verruilen voor een ander: De 
Zweef bepaalt zijn leven2. “Het is een fan-
tastische club. De Zweef is in al die jaren 
ook een pure amateurvereniging gebleven. 
Liever spelen in de vierde klasse dan beta-
len in de hoofdklasse.” 

Trainer Hans Bossink blijft in de hoofdklas-
se doen wat hij daarvoor ook deed: aanval-
lend voetballen. Hugo Kok zegt: “Hij heeft 

ons leren inzien dat we het niet alleen van 
inzet moesten hebben. Hij heeft ons leren 
voetballen. Achterin één tegen één met een 
inschuivende laatste man. We tikten zo een 
paar keer een tegenstander volledig van de 
mat.”

Wat zal het de nooit versagende voorstop-
per pijn gedaan hebben zijn team te zien 
eindigen in de onderste regionen. En ook 
daarna gaat het (dus) niet goed meer met 
het eerste elftal. Door vertrek en stoppen, 
dunt de kwaliteit van de selectie uit. De ta-
lenten in de jeugd zijn nog te jong om al op 
te draven. En omdat De Zweef niet betaalt, 
zal er gespeeld moeten worden met de man-
nen die beschikbaar zijn. 

Tegenover de degradatie van De Zweef 1 
staat dat het tweede opnieuw promoveert; 
nu naar de reserve-eerste klasse. Dat ge-
beurt na een zinderende finale tegen Leme-
lerveld, die De Zweef met 1-0 wint.

In de GOAL schrijft voorzitter Kar-
merood: “Met ons eerste hebben we een 
aantal spelers die gestopt zijn voor het 
nieuwe seizoen. Wij zullen dit nieuwe sei-
zoen een afscheidswedstrijd organiseren 
voor die spelers om hen de dank te brengen 
voor datgene wat zij voor de vereniging 
hebben gedaan met hun voetbaltalent. Ta-
lent naar vermogen, maar bovenal inzet 

2 Hij kon toen niet weten dat 
hij later met trainer Bart 
Benneker zou verhuizen 
naar VV Hellendoorn als 
hulptrainer bij A1 en later 
Hellendoorn 1.  
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voor hun De Zweef. Gestopt met het eerste, 
maar wel actief in lagere regionen zijn 
dat: Hans Souverijn, Edwin Veldhuis, Eric 
Siero, René Jannink, Helwich Machielsen, 
Hugo Kok en de jarenlange leider Johan 
Alferink. De afscheidswedstrijd met ver-
rassing zal hun deel worden!

Het eerste zal het nieuwe seizoen in Oost 
1D een zware taak wachten”, vervolgt de 
voorzitter. “Alle ploegen zullen extra inzet 
ophoesten om “de hoofdklasser” te willen 
verslaan. Het zal van de ploeg veel inzet 
vragen om van meet af aan bij de les te 
zijn. We zullen direct de punten moeten 
pakken en wel drie (3) per wedstrijd. 

Een ploeg die jong is en met jongeren 
wordt aangevuld, een ploeg die moet wor-
den gesmeed tot een hechte ploeg voor de 
toekomst. Het vlaggenschip mist óók de 
vertrokken spelers: Gerrit Marsman (SV 
Nijverdal), Jan Hoogma (Oranje Nassau), 
en Bert Stokkingreef (FC Groningen). Oók 
hen danken wij voor hun Zweef-jaren en 
wensen hen veel sportief succes bij hun 
nieuwe vereniging.”

In mei 1995 stopt behalve de door Jan 
Karmerood genoemde mannen ook trainer 
Hans Bossink. Uit het stukje in de GOAL 
blijkt dat het bestuur wel een afscheids-
wedstrijd wil regelen, maar door de spelers 

en die de jonkies op sleeptouw kon nemen. 
De homogeniteit was ver te zoeken. Zo 
klikte het ook niet bijster tussen de jonkies 
en de oude garde. Het respect voor elkaar 
was niet aanwezig.” 

De ploeg kan het in de eerste klasse ook niet 
redden. Na elf wedstrijden staat De Zweef 
hopeloos onderaan met maar één punt. Na 
een korte waarneming door Herman Hege-
man trekt het bestuur Theo Cremers aan als 
interim-trainer. Hij moet het seizoen gaan 
redden. Dat lukt niet, want het eerste de-
gradeert naar de tweede klasse. Het tweede 
betaalt een deel van de tol en degradeert 
ook. Arend Steunenberg zal het eerste terug 
moeten brengen in het nieuwe seizoen. 

Het dieptepunt in het seizoen 1996-
1997: degradatie naar de derde klasse
Gedegradeerd naar de tweede klasse komt 
Arend Steunenberg als nieuwe trainer, 
maar hij kan zijn faam niet waarmaken. 
Het -deels- jonge team presteert niet goed 
genoeg. In zijn jaarverslag schrijft secretaris 
Jacques Bakker dat het vooral ontbreekt 
aan ervaring; de jeugd legt een enorme 
werklust aan de dag, maar ervaring ont-
breekt. 

“Tevergeefs is een beroep gedaan op oud-
gedienden om het tij te helpen keren, maar 
de vereniging kreeg nul op het rekest.. Het 
is triest te moeten ervaren dat in noodsi-
tuaties oud-spelers niet genegen waren De 
Zweef ter wille te zijn.” Steunenberg heeft 
het hele seizoen geroepen geen “opbouw-
trainer” te zijn en krijgt gelijk. Hij kan ver-
trekken. 

Het lukt dus allemaal niet. Na het seizoen 
1996-1997 volgt opnieuw degradatie: De 
Zweef in de derde klasse. Al deze degrada-
ties op rij doen pijn. Er is gekrenkte trots. 
Dat is bijvoorbeeld op te maken uit te-
leurstelling over steeds minder publiciteit. 
Weemoedige opmerkingen in jaarverslagen 
van secretaris Jacques Bakker, waarin hij 
herinnert aan de vele publiciteit toen nog 
in de hoofdklasse werd gespeeld: pers, re-
gionaal, landelijk, RTV Oost enz. De Zweef 

(die willen blijkbaar niet) komt het er niet 
van. Ook al omdat sommigen, zoals Hans 
Souverijn en Edwin Veldhuis op hun besluit 
terug komen. Zij worden weer opgehaald 
als steun voor de overgeblevenen en nieuwe 
spelers.

Na kaarten en scheenbeschermers 
nieuw puntensysteem bij voetbal
Na een proef tijdens de WK voert de KNVB 
met ingang van het seizoen 1995-1996 lan-
delijk het driepuntensysteem in. Wie wint, 
krijgt drie punten, wie gelijk speelt één. Op 
deze manier hoopt de bond het voetbal aan-
vallender en dus attractiever te maken. Het 
driepuntensysteem is in 1981 in Engeland al 
ingevoerd en in 1994 voor het eerst bij het 
WK geïntroduceerd. In het seizoen 1991-
1992 is het systeem met gele en rode kaar-
ten in de amateurcompetitie ingevoerd en 
een  seizoen later zijn scheenbeschermers 
verplicht; zonder deze onderdelen mag je 
niet spelen. 

Seizoen 1995-1996: degradatie naar 
tweede klasse
In het seizoen 1995-1996 stopt trainer Jan 
Smid na acht wedstrijden. Secretaris Jac-
ques Bakker schrijft in zijn jaarverslag: “De 
spelers deden hun uiterste best, maar hoe 
men het ook wendde of keerde, het elftal 
hing als los zand aan elkaar en ontbeerde 
een echte leider, die de lijnen kon uitzetten 

staat weer met beide benen op de grond en 
hoort weer bij de “normale” clubs in onze 
gemeente. 

Natuurlijk doet het pijn. Van trotse hoofd-
klasser tot derde klasser. De andere clubs 
in de gemeente lachen in hun vuistje. En 
dat niet alleen: de (vermeende) arrogantie 
van De Zweef komt breeduit aan de orde in 
onderlinge contacten tussen leden van de 
verschillende clubs. 

Seizoen 1997-1998 Joop Geerink 
stopt vrije val 
De succesvolle A1-trainer Joop Geerink 
komt in het seizoen 1997-1998 aan het roer 
bij het eerste. “Stoppen van de vrije val” 

Jan Karmerood.

In 1997 is F4 kampioen. 
Boven vlnr: Jan Nijen-
huis (leider), Bart Wool-
derink, Joris Rumathe, 
Joran Ruiter, Niek Sam-
sen, Chiel Keverkamp.
Onder vlnr: Tom Woest-
huis, Bart Samsen, Koen 
Sterk, Frank Nijenhuis, 
Rick Cents.

Jeugdteam 1999. Boven 
vlnr: John v.d. Berg, 
Rick van de Berg, Twan 
Broekmate, Koen Veld-
huis, Mark Ruiter.
Onder vlnr: Hugo Hege-
man, Maurice Mollink, 
Paul Damman, Kevin 
Hegeman, Cas van 
Dartel.

De Zweef 3 in 1995. 
Boven vlnr: Raymond 
Lorkeers, Arnoud 
Roosendaal, Dennis 
Heetkamp, Jos te Hedde, 
John Rozendal, Demis 
Galgenbeld, Eric Siero, 
Marc Kamphuis, Dennis 
Blankhorst.
Onder vlnr: Gerrit ten 
Dam, Remy Middel-
kamp, Richard Mulder, 
Willy Broekhof, Marcel 
Siero, Han Kuipers en 
Gerald Gescher.
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is de opdracht die hij van het bestuur mee 
krijgt. Joop weet wat hem te doen staat. 
Hij verjongt door bijna zijn hele A1 mee 
te nemen naar het vlaggenschip. Een hele 
goeie zet, hoewel het even duurt eer het 
team gaat presteren. Op de foto van de se-
lectie dat jaar staan: Xander ten Hove, Niels 
Kolkman. Robert Krukkert, Pieter van Vree, 
Michel Bakker, Roy Luttenberg en Conrad 
Offenberg (allemaal net uit A1) en verder: 
Kay Poppe, Robin Wissink, Gerald Gescher, 
Marthijn Wissink, Aarnoud Roosendaal, Je-
roen ten Brugge, Jeroen Kok, Jeroen Sou-
verijn, Patrick Wijnen, Wilfried Krukkert, 
Olaf Hoogers en Marcel Geurtse.

In het eerste seizoen onder Joop Geerink 
gaat het goed. Vooral in het begin van de 
competitie trekt de jonge ploeg van leer. Ze 
laten zien wat ze bij A1 al deden: keihard 
werken en winnen. In de loop van de com-
petitie nemen de krachten af. Het gaat min-
der; vooral de laatste wedstrijden. Het team 
eindigt uiteindelijk als zesde. Maar: weg 
degradatiespook; we kunnen weer omhoog 
kijken!

Seizoen 1998-1999: promotie na de 
“Soap van Weerselo” en vertrek van 
Joop Geerink
Voor Joop Geerink begint het seizoen min-
der goed. Na een paar jaar in A1 en twee 
jaar in het eerste Joop als trainer te hebben 
gehad, is de selectie toe aan een nieuwe 
trainer. Vroeg in het seizoen hoort hij dat 

hij aan het einde ervan kan vertrekken. Als 
opvolger is Anton Wennemers aangetrok-
ken. 

Het tweede jaar is wel een succesjaar voor 
het team. Joop Geerink en zijn jonge man-
nen beginnen heel goed en pakken de eer-
ste periode. In maart staat De Zweef trots 
bovenaan. Dan spelen de zenuwen de jonge 
ploeg teveel parten. De mannen geven te 
vaak een voorsprong uit handen en veel 
gele kaarten zorgen ervoor dat Geerink lang 
niet altijd de elf beste spelers in het veld 
kan brengen. Zo wordt niet De Zweef, maar 
Twello kampioen.

Als winnaar van de eerste periodetitel be-
gint de nacompetitie in de eerste ronde met 
wedstrijden tegen ZAC en Heeten. Deze 
twee ploegen krijgen klop en De Zweef zit 
in de finaleronde. Om te promoveren moet 
de ploeg nog winnen van Schalkhaar en UD 
Weerselo. 

De wedstrijd tegen Schalkhaar eindigt in 
3-3. Een zinderend duel waarin Schalkhaar 
telkens aan de leiding staat en zelfs met 3-1 
voor komt. Een zondagsschot van Patrick 
Wijnen in de 90e minuut brengt de 3-3 op 
het scorebord. 

De blauwwitten nemen de strafschoppen 
beter en winnen met 5-3. De wedstrijd van 
UD tegen Schalkhaar eindigt ook in 1-1. De 
KNVB verklaart de daarna genomen straf-

Het nieuwe De Zweef 1 
in 1997 met trainer Joop 
Geerink. Boven vlnr: 
Joop Geerink, Michel 
Luttenberg, Michel 
Bakker, Kay Poppe, 
Robert Krukkert, Robin 
Wissink, Gerald Ge-
scher, Marthijn Wissink, 
Arnoud Roosendaal, 
Jeroen ter Brugge, Aad 
Meenhuis, Hans Souve-
rijn, Olaf Rudde.
Onder vlnr: Marcel 
Geurtse, Xander ten 
Hove, Niels Kolkman, 
Conrad Offenberg, 
Pieter van Vree, Roy 
Luttenberg, Jeroen 
Souverijn, Jeroen Kok, 
Wilfried Krukkert, Pa-
trick Wijnen.

De F-league van De 
Zweef in 1989 of 1990. 
Onder leiding van Man-
fred van Rhee. 

F3 in 1998. Boven vlnr: 
Hans van der Werf, 
Jody Nijenhuis, Mark 
Roelofs, Nick Jansen, 
Jorik van der Kolk, Ge-
rard Euren. 
Onder vlnr: Collin 
Willems, Emiel Dik-
kers, Lars vd Werf, Bas 
Euren, Roy Gerritsen, 
Robin Mensink.

F4 in 1999. Boven vlnr: 
Dick Lohuis, Robbin van 
der Lely, Coen Berk-
hout, Rutger Hendriks, 
Olivier, Marnick Maat-
kamk, Paul Berkhout.
Onder vlnr Kristiaan 
van Weezep, Andy 
Lohuis, Jur Thunissen, 
Hermen van Nijen.

D2 kampioen in 1998.  Boven vlnr: Erik Kobes, Jeroen Woesthuis, Boy Kobes, Luuk Bec-
ker, Carlos Schelfhout, Pascal Galgenbeld, Robert Greiving, Leon Nijenhuis, Kai Kogel-
man, Ramon Engbers.
Onder vlnr: Nick van Overbeek, Ramon Wolfkamp, Raymond van Riele, Marthijn Hege-
man, Nico Krieger, Nick Langkamp en onbekend.
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schoppen ongeldig, omdat Schalkhaar een 
niet-speelgerechtigde speler heeft opgesteld 
in de penalty-serie. 

Even een stukje terug:
De Zweef speelt de laatste wedstrijd tegen 
UD. Zoals gebruikelijk gaan honderden 
supporters in blauw en wit naar Weerselo 
om de ploeg aan te moedigen. Opnieuw 
gigantisch veel spanning. De wedstrijd ein-
digt in 1-1. Strafschoppen zullen de beslis-
sing moeten brengen. Dat mag pas, zo heeft 
de bond bepaald, als UD en Schalkhaar hun 
serie strafschoppen opnieuw hebben geno-
men.

Daarna volgt -wat de krant noemt- “de soap 
van Weerselo”. Het hele circus vindt plaats 
op 6 juni 1999 in Weerselo na afloop van 
UD – De Zweef. Dan blijkt dat Schalkhaar 
met maar acht spelers is komen opdraven, 
waarvan er maar vijf ook op het wedstrijd-
formulier van de onderlinge wedstrijd ston-
den. Schalkhaar zegt dat ze met de KNVB 

ste zijn er maar weinig die een strafschop 
durven nemen. Joop Geerink is slim en 
neemt een aantal ervaren spelers mee uit 
het tweede. 

De ploeg laat de vele meegereisde suppor-
ters niet lang in het ongewisse. Het nemen 
van strafschoppen begint. De eerste is voor 
UD en Jeroen Zwiers stompt de bal weg. De 

heeft afgesproken dat elke speelgerechtigde 
speler een strafschop mag nemen; dus ook 
niet-spelers van het eerste. De Zweef en de 
scheidsrechter weten van niets en accep-
teren dat niet. De scheids stuurt iedereen 
naar huis met de boodschap dat de KNVB 
maar moet besluiten wat te doen.

Bij De Zweef maakt het bestuur zich al on-
gerust. Men ziet een mogelijke promotie 
in de war gestuurd door het onbeholpen 
optreden van Schalkhaar en een twijfelende 
bond. Gelukkig komt er een kans om het af 
te maken. Dat gebeurt drie dagen later, op 9 
juni. Opnieuw staan er vier elftallen op het 
veld in Weerselo. Na een uitgebreide in-
spectie van het wedstrijdformulier kan het 
schieten van strafschoppen beginnen.

Schalkhaar treedt als eerste aan tegen UD 
en wint de serie met 5-4. Omdat De Zweef 
in Schalkhaar de serie heeft gewonnen, is 
winst tegen UD voldoende voor promotie. 
Binnen de groep jonge spelers van het eer-

Zweef schiet de daarop volgende twee pe-
nalty’s raak. UD staat na twee missers op 0. 
Eén goal is genoeg voor de blauwwitten. 
Marc Kamphuis stelt zich, op achter de bal 
(als derde speler uit het tweede), haalt uit 
en scoort. De promotie is binnen. Feest bij 
de jonge ploeg en de vele supporters. Na 
jaren ellende weer eens een succes! Het 
wordt gevierd als een kampioenschap.

De Zweef 1 in 1998 is 
bijna hetzelfde team als 
het jaar ervoor. Boven: 
Joop Geerink, Ad Meen-
huis, Wilfried Kruk-
kert, Marthijn Wissink, 
Jeroen Zwiers, Gert Jan 
Vos, Robert Krukkert, 
Marcel Geurtse, Xander 
ten Hove, Hans Souve-
rein, Pim Mustert.
Onder: Patrick Wijnen, 
Gerben Hoogers, Jeroen 
Souverein, Pieter van 
Vree, Klaas Doppen, 
Conrad Offenberg, Niels 
Kolkman en Bertil Web-
bink. 

Het promoverende 
team. Boven Marcel 
Geurtse, Jeroen Zwiers, 
Wilfried Krukkert, 
Michel Bakker, Niek 
Dijkstra, Marthijn Wis-
sink, Pieter van Vree, Ad 
Meenhuis.
Voor vlnr:Robert kruk-
kert, Bertil Webbink, 
Roy Luttenberg, Gert 
Jan Vos, Robert Bakker, 
Xander ten Hove, Stefan 
Dijkstra, Emiel Blikman, 
Patrick Wijnen, Hans 
Souverijn.    

Gepromoveerd na de 
strafschoppen-soap in 
Weerselo. Vlnr: Frank 
Kuipers, Michel Bak-
ker, Niels Kolkman, 
Marthijn Wissink, Ad 
Meenhuis, Niek Dijkstra, 
Jeroen Zwiers, Wilfried 
en Robert Krukkert.

De Zweef scoort tegen 
UD: feest!
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Het promoverende team is samengesteld 
uit: Jeroen Zwiers, Conrad Offenberg, 
Olaf Hoogers, Gert Jan Vos, Wilfried en 
Robert Krukkert, Roy Luttenberg, Jeroen 
Souverijn, Pieter van Vree, Niels Kolkman, 
Marthijn Wissink, Patrick Wijnen, Stefan 
Dijkstra, Bertil Webbink, Emiel Blikman, 
Michel en Robert Bakker. Na twee jaar 
werken met een nieuwe groep slaagt Joop 
Geerink in zijn opdracht om de vrije val 

wordt eerst flink verloren. Joops’ adagi-
um is: 20 x 1 = 20 %. Hij bedoelt: twintig 
kleine dingen bij elkaar opgeteld is 20% 
en dat kan in een klasse met heel weinig 
verschillen veel uitmaken. Op grond van de 
prestaties (ook gevoed door kritiek vanaf de 
kant over de opstelling) is het contract niet 
verlengd. Het lukt Joop echter in de tweede 
competitiehelft het spul op scherp te krijgen 
en via de periodetitel te promoveren. “En 
wie wint heeft altijd gelijk”, schrijft hij zelf.

Anton Wennemers terug bij De 
Zweef, maar nu als trainer
Joop’s opvolger is Anton Wennemers, de 
oud-aanvoerder in de hoofdklasse. Hij is in-
middels al een aantal jaren trainer. Na Le-
melerveld (5 jaar), traint Wennemers TVC 
(5 jaar) en De Tukkers (1 jaar). De lokroep 
van zijn oude club kan hij niet weerstaan. 
Hij komt terug. Hij zal De Zweef zes jaar 
trainen, daarna UD (3 jaar), DETO (4 jaar),  

te stoppen. Hij buigt de lijn om en brengt 
de ploeg waar die op dat moment hoort: 
de tweede klasse. Zo neemt Joop Geerink 
-ondergewaardeerd door de vereniging- op 
toch waardige wijze afscheid van De Zweef.

Niet verlengen contract zit Joop 
Geerink dwars
Vanaf zijn vakantieadres stuurt Joop 
Geerink in 1999 een artikel naar de redactie 
van de GOAL. Daarin zegt hij behoefte te 
hebben aan enige uitleg. Hij maakt onder-
scheid tussen zijn  periode als trainer van A1 
(van promotieklasse naar tweede divisie) en 
daarna. Met name de eerste periode heeft 
bij hem indruk gemaakt. En niet alleen bij 
hem; ook bij bestuur, publiek en -vooral- de 
jongens. Teamgeest was de panacee voor 
alles in die jaren en het heeft gewerkt. 
Bij de senioren gaat het wat anders. Er 

Enter Vooruit (3 jaar) en daarna weer zijn 
grote liefde. Het zegt wat over zijn functi-
oneren dat hij het bij verschillende clubs 
zolang vol houdt. 

Dat lukt niet veel trainers. “Ik ben niet 
zo’n shopper. Ben gericht op het kampi-
oenschap. Als ik een team kampioen kan 
maken, ben ik idealist en als zo’n team 
en/of een club mij aan staat, blijft ik. Bij-
voorbeeld bij DETO waar ik met heel veel 
verschillende mensen telkens een team heb 
kunnen maken. En dan ook nog twee keer 
promoveren en twee keer als tweede ein-
digen.” Het verblijf bij De Tukkers is kort 
omdat hij de lokroep van zijn club niet kan 
weerstaan. “Oude liefde roest niet”, schrijft 
de krant.

Polonaise in Weerselo 
met Harry Westerik, 
Wouter Kok, Niels Kolk-
man en Lucien Galgen-
beld.

Publiek bestormt de 
spelers.

Anton Wennemers 
(1994).

Anton Wennemers terug op het oude honk. Nu als trainer van De Zweef 1. Met een jong team dat nog heel lang “mee 
kan”. Boven vlnr: Adriaan Meenhuis (grensrechter), Michel Bakker, Klaas Doppen, Patrick Wijnen, Jeroen Souverijn, 
Marthijn Wissink, Emiel Blikman. Middelste rij vlnr: Anton Wennemers (trainer), Pim Mustert (verzorger), Niels Kolk-
man, Kay Poppe, Wilfried Krukkert, Stefan Dijkstra, Chiel van den Born, Roy Luttenberg, Hans Souverijn (leider).
Onderste rij vlnr: Bertil Webbink, Robert Krukkert, Vicente Fernandez Hesselink, Nathan Papilaja, Xander ten Hove en 
Pieter van Vree.
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delverhalen in de kantine en het wegvallen 
van de barbezetting.

De nieuwe voorzitter Jan Karmerood heeft 
het er moeilijk mee. Hij is koud binnen en 
krijgt dit probleem al voor de kiezen. Er 
worden telkens nieuwe afspraken gemaakt, 
die niet of moeilijk worden nagekomen. Het 
is voor de voorzitter van de kantinecommis-
sie, Pieter Spaans, reden om het bijltje erbij 
neer te gooien. 

Uit het bovenstaande moet niet de conclu-
sie getrokken worden dat het bij De Zweef 
een complete puinhoop is. In de begintijd 
van het voorzitterschap van Jan Karmerood 
heeft De Zweef –naast de financiële proble-
men-  de zaak goed op regel. “We hebben 
heel wat structuur kunnen aanbrengen in 
de jeugd. Daar was Jan Winkels druk en 
goed mee bezig”, zegt Karmerood. 

Gerrit Gescher overlijdt langs het lijn
21 oktober 1990 overlijdt oud-bestuurslid 

en Zweef-co-
ryfee Gerrit 
Gescher langs 
de lijn tijdens 
de thuiswed-
strijd tegen SC 
Enschede. Zoon 
Gerald: “Mijn 
vader stond al-
tijd op een vast 
plekje bij het 

hoofdveld, zeg maar als je de kleedkamers 
uit komt links in het hoekje. Dat is ook de 
plek waar hij is overleden. Een echte Zwe-
ver, hij zag maar twee kleuren: blauw en 
wit!” 

Afscheid Joop “wat een vereniging” 
Engbers
Tijdens de mei-vergadering in 1992 neemt 
De Zweef afscheid van Joop Engbers, die 
stopt als voorzitter omdat hij te veel werk 
heeft als directeur van de plaatselijke VVV. 
Een vervanger is er nog niet, zodat Jacob 
Melsen waarneemt. Joop eindigt met zijn 
gevleugelde woorden “wat een vereniging”. 
In dezelfde vergadering worden Bertus 

Broekhof en Gerrit Otte1 (zoon van…) be-
noemd tot lid van verdienste wegens lange, 
trouwe inzet voor de jeugd. 

Bomen groeien niet tot in de hemel….
De “flow” waarin de vereniging verkeert 
na alle successen in de hoofdklasse, leidt 
er inderdaad toe dat het bestuur denkt dat 
de bomen tot in de hemel groeien. Ex-pen-
ningmeester Ton Bootsveld: “Ik was al 
gestopt als penningmeester. Zag als lid dat 
er in het bestuur te weinig werd nagedacht 
over hoe het zou moeten als het minder zou 
worden. Salarissen voor trainers gingen 
omhoog van 22.000 naar 60.000 gulden!

Op een gegeven moment kreeg het bestuur 
de financiën niet meer rond. De geplande 
ledenvergadering werd twee keer uitge-
steld omdat de boeken nog niet afgesloten 
waren. Ik zat toen in de kascontrolecom-
missie en kreeg dat allemaal mee.”

Uiteindelijk heeft de kascontrole-commissie 
de boeken gesloten en de rekening opge-
maakt. “Toen bleek dat de club een verlies 
ging lijden van 50.000 gulden. Door al 
aangegane verplichtingen liep dat uitein-
delijk op tot 100.000 gulden. Dat is het 
moment waarop de nieuwe voorzitter Jan 
Karmerood zijn broekriem-verhaal voor 
het eerst afstak.”  Een zware tijd voor De 
Zweef, die begint aan het einde van de jaren 
tachtig. 

Penningmeester heeft zaken niet 
goed voor elkaar
De financiële problemen zijn en blijven 
groot aan het eind van de jaren tachtig en 
begin jaren negentig. Er is niet alleen geld 
tekort, maar ook heeft de penningmeester 
zijn zaakjes niet voor elkaar. 

De Zweef vraagt de KNVB om uitstel voor 
het indienen van de verenigingsbeschei-
den. In de bestuursvergadering plaatsen 
bestuursleden ook vraagtekens. Met name 
de uitgaven voor de trainers lopen volgens 
sommigen uit de hand. “Is dit financieel 
allemaal wel haalbaar? Is de begroting 
wel haalbaar?”

dische staf bestaat uit dokter Jan Veerman, 
Pim Mustert en Leo Steur.

Kemkens veel te duur
De koerswijzigingen en het willen volhou-
den van de hoofdklasse-status kost de ver-
eniging handenvol met geld, waarvan het 
meeste voor Kemkens. Geld dat moet ko-
men uit de opbrengst van het clubgebouw 
en entreegelden. Leo Geurtse is ook bij het 
interview van Joop Engbers aanwezig en 
rekent de verslaggever voor dat De Zweef 
naast de eigen supporters in de hoofdklasse 
gemiddeld 1200 betalende bezoekers trekt. 
Dat legt de club geen windeieren. 

Toch is het allemaal te veel. Een jaar na dit 
besluit volgt de degradatie naar de eerste 
klasse en vallen de dromen in het water. 
Ondanks de contributieverhoging met 20% 
rijzen de kosten de pan uit en pakken don-
kere wolken zich samen boven de club. Er 
moet bezuinigd worden; veel bezuinigd. 
Maar dat is pas veel problemen later…

De financiële problemen komen duidelijk 
naar voren waar het gaat om de verhouding 
kantinecommissie-bestuur. Herhaaldelijk 
zijn er in het begin van de jaren negen-
tig vergaderingen, contacten, zelfs boze 
brieven. Het gaat erom dat de totale boek-
houding van De Zweef en kantine in één 
computerbestand is komen te staan. De 
kantinecommissie heeft tot op dat moment 
nog een eigen boekhouding en penning-
meester.

Het zicht ontbreekt volledig
Door de samenvoeging van alle boekhou-
dingen en het hanteren van nog maar één 
postbus voor de hele vereniging heeft de 
penningmeester van de kantinecommissie 
totaal geen zicht meer op inkomsten en uit-
gaven. Ondanks herhaalde verzoeken krijgt 
hij niet de  gevraagde gegevens van de pen-
ningmeester van het bestuur. Wat erger is: 
de kantinecommissie krijgt aanmaning na 
aanmaning, maar heeft geen enkel zicht op 
wat wel en niet is betaald. Gevolg ook: rod-

Wat gebeurt er verder bij De Zweef
De Zweef rekent zich (te) rijk
In het seizoen 1989-1990 begint een terug-
gang zich af te tekenen. Van de mannen 
die tien jaar eerder jong en vol wilskracht 
in het eerste komen, begint een aantal moe 
te worden. “Hoe houden we het vol in de 
hoofdklasse?” vraagt het bestuur zich af. 
Men gaat aan het werk en komt tot de con-
clusie dat “de opleiding van spelers beter 
moet om de toekomst te kunnen waarbor-
gen”, zegt voorzitter Joop Engbers in een 
interview in de krant.

“Na vijf jaar hoofdklasse wilden we de 
vereniging eens doorlichten. Er moest een 
bewuste keuze gemaakt worden hoe De 
Zweef in de toekomst naar voren wil tre-
den”, vervolgt hij. “Vooral de opleiding en 
begeleiding van onze voetballers speelde 
daarbij een belangrijke rol.” De bestuurs-
visie staat in een technisch beleidsplan, dat 
de ledenvergadering met enthousiasme be-
groet. Te laat, zoals later blijkt; en ook nog 
eens veel te duur voor De Zweef.

Bestuur kiest voor hoofdklasse
Uitgangspunten van het bestuur zijn: In de 
hoofdklasse blijven, want als je degradeert, 
ben je niet zo een, twee drie weer terug. 
Verblijf in de hoofdklasse leidt tot de komst 
van extra jeugdleden, nieuwe talenten, 
meer publiciteit en een makkelijker te bena-
deren groep sponsoren. Uitvoering van het 
plan leidt onder meer tot aanstelling van 
Jan Kemkens als nieuwe hoofdtrainer als 
opvolger van Herman van der Veen.

Na aanvaarding van het technisch beleids-
plan ziet de technische staf er als volgt uit: 
Jan Kemkens als trainer van het eerste 
met assistentie van Tonnie Willems. Paul 
Morsink traint de B-selectie en begeleidt 
het derde. 

Het bestuur trekt Henk Koershuis aan als 
keeperstrainer. Henny Kok wordt hoofd-
trainer jeugd en coördinator jeugdplan. 
Joop Geerink is de trainer van de A-jeugd, 
Tonnie Nijenhuis van de B-jeugd. De me-

1 Als Gerrit jr. in 1970 vanuit 
Almelo terug keert naar 
Nijverdal is het voor hem 
net thuiskomen. Hij meldt 
zich aan bij De Zweef en 
gaat voetballen. Het is maar 
even of in de ledenvergade-
ring klinkt een noodkreet 
om jeugdleiders. Samen met 
zwager Herman (Harm) 
Galgenbeld meldt hij zich 
aan. Hij heeft er gevoel voor. 
Maar liefst 18 jaar begeleidt 
hij de jeugd van de F naar 
de D. “In die tijd ging je met 
je elftal mee”. De jeugd is 
gek met Gerrit, die met zijn 
natuurlijke aanleg snel het 
vertrouwen wint van de jon-
gens. “Ik was er ook niet een 
van kritiek. Alleen opbou-
wend bezig zijn. De jongens 
stimuleren. Het was op mijn 
lijf geschreven.” 

Joop Engbers.
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Op dat moment is de boekhouding uitbe-
steed aan Hans Ponsteen. Penningmeester 
is Wim Hutten, geassisteerd door Ben Gal-
genbeld. Die ziet dat Ponsteen er een rom-
meltje van maakt. 
De algemene ledenvergadering in 1991 
wordt verschoven omdat de financiële stuk-
ken niet klaar zijn. 

Het is de kascontrolecommissie die de boe-
ken moet sluiten. Met name Hans Kleine 
Staarman (1946-2018) probeert de zaken 
voor elkaar te krijgen. Hij roept de hulp in 
van Jan Fikken, die op de achtergrond veel 
werk verricht. 
Door diens inbreng schrijven Ton Bootsveld 
en Hans Kleine Staarman als kascontrole-
commissie een dikke brief aan het bestuur 
met adviezen hoe het beter moet. “De 
broekriem moet aangetrokken worden”,  is 
de boodschap.

gooit de deur echter niet dicht en zegt met 
een voorstel te zullen komen. Wel heeft 
de vereniging moeite met het feit dat het 
bestuur reclameborden wil plaatsen in de 
ballenvangers achter het doel. Men denkt 
dat adverteerders van de Vriendenkring 
zullen overstappen naar het bestuur. En dat 
terwijl de Vriendenkring zegt al het geld 
hard nodig te hebben om activiteiten te or-
ganiseren. 

Hogere contributie en stijging 
drankprijs
De forse tekorten moeten verdwijnen door 
contributieverhoging plus een verhoging 
van de drankprijzen met 0,25 cent per con-
sumptie. De vergadering steekt daar in 1991 
nog een stokje voor, maar stemt een jaar 
later in met deze verhoging. Een nieuw en 
strak financieel beleid begint stapje voor 
stapje succes af te werpen. 

Bij het begin van het seizoen 1992-1993 
deelt Ben Galgenbeld mee dat de club bij 
de Rabo f 20.000,- rood staat; er voor 
f 16.000,- aan openstaande rekeningen is; 
dat nog f 27.000,- aan de gemeente betaald 
moet worden en er f 6000,- achterstallige 
betalingen staan wegens salarissen trainers. 
Bijna f 70.000,- negatief!!! Men besluit de 
hypotheek te verhogen. 

Er zijn maatregelen nodig. Een daarvan 
is de aanstelling van een krachtdadige 
voorzitter. Medio 1992 komt er een beetje 
schot in het oplossen van de problemen als 
nieuwbakken voorzitter Jan Karmerood 
halverwege 1992 de broekriem aantrekt en 
een jaar later hulp krijgt van Joop Blanke. 
Samen met de rest van het bestuur krikken 
ze de vereniging financieel er weer bovenop. 

Langzamerhand komt de club dus in beter 
vaarwater. Jan Karmerood is slim waar 
het gaat om geld. Voorbeeld: Als Freie na 
jaren afscheid neemt als shirtsponsor, is 
Rudde Dakbedekking de opvolger. “Ik heb 
toen gezegd: We zitten nu in de eerste klas-
se, maar de kans bestaat dat we naar de 
hoofdklasse gaan. Ik verwacht dan meer 
geld van jullie. Iwan en Olafv hadden daar 

Ben Galgenbeld volgt Wim Hutten op, maar 
loopt er tegenaan dat zijn voorganger de 
stukken maar niet wil of kan overdragen. 
Als het bestuur in november 1991 een over-
zicht wil van de financiën, dan kan dat niet 
gegeven worden. Als Ben het werk over-
neemt, komt er meer duidelijkheid, maar 
blijven de problemen; er zijn harde maatre-
gelen nodig in de vorm van bezuinigingen 
en meer inkomsten. 

Gebrek aan geld leidt (opnieuw) tot 
problemen met de Vriendenkring
Telkens wanneer het bestuur geld tekort 
komt, maakt het problemen met de Vrien-
denkring. Ook nu weer. In 1991 komt 
het bestuur op bezoek om te praten over 
f 4000,- bijdrage voor de Pupillenbus. 
Voorzitter Jan Bruggeman stelt dat de 
Vriendenkring nooit heeft toegezegd dat 
bedrag te gaan betalen. De Vriendenkring 

geen enkel probleem mee; die vonden dat 
prachtig”, vertelt hij. Hij heeft ook als voor-
deel dat hij iemand van buiten is; er is geen 
verleden dat hem kan worden nagedragen…

Jan Karmerood nieuwe voorzitter
Opvolger van Joop Engbers is Jan Karme-
rood. Jan (1932) is geen onbekende voor 
De Zweef. Hij is oud-voorzitter van de 
tennisclub en heeft als voorzitter van de 
Sportfederatie recepties ter gelegenheid van 
kampioenschappen bezocht en het woord 
gevoerd. 

Toch is hij bevreemd als Jan Rikmanspoel 
hem benadert om voorzitter te worden. Jan 
K (zoals velen hem noemen) heeft namelijk 
niks met voetballen. Helemaal niks. Hij is 
van oorsprong van de gymnastiek. Later 
stapt hij over naar handbal. Doet dit niet 
slecht en speelt bij het Hengelose Olympia 
(hoofdklasse) bijna tien jaar in het eerste.

De Zweef kent Jan eigenlijk alleen vanwege 
zijn positie als voorzitter van de Sportfe-
deratie. “Ik kwam dan bij zo’n club om een 
woordje te doen.” Verder doet hij regelma-
tig mee aan de Prestatieloop. Dat is alles 
waar het gaat om “Karmerood en voetbal”. 
Het wonderlijkste contact dat hij heeft met 
De Zweef is als hij een cursus scheidsrech-
ter doet en zijn eerste wedstrijd moet flui-
ten: De Zweef C3 tegen Nijverdal. De Zweef 
komt niet opdagen…

Ondanks tegenslag in 
de financiële sfeer is er 
gelukkig nog tijd voor 
activiteiten. Met name 
voor de jeugd. Spelle-
tjes, een BBQ e.d. Een 
van de activiteiten is het 
rollen van sjoelstenen 
in een kist. Terwijl Nico 
Jannink toekijkt, wa-
gen onder meer Ramon 
Wesselink en Ruben de 
Vries een poging. Op de 
foto’s: Henny Hegeman 
probeert onder toeziend 
oog van Bertus Broekhof 
een spijker in een flesje 
te poepen. Een BBQ gaat 
er wel in. Vlnr Wouter 
Oude Bijvank, Vincent 
Wennemers, Henk 
Meijer, Remco Zwijnen-
berg.

Jan Karmerood (2020).
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Een niet-katholiek bij Rksv De 
Zweef…?
Het is dus een hele verrassing als hij op 
een goede dag bezoek krijgt van Jan Rik-
manspoel met de vraag of hij voorzitter van 
onze mooie club wil worden. Hij kent Jan 
van het voetballen op zaterdagmorgen in 
’t Kattenbos. Jan R is door het bestuur op 
stap gestuurd om Jan K te vragen.

Karmerood zegt niet direct “ja”. Zegt tegen 
Jan Rikmanspoel dat hij eens een uitspraak 
van hem in de krant had gelezen dat De 
Zweef Rksv is en ook altijd r.-k. zal blijven. 
“Mijn vraag was dus of men een probleem 
zou hebben met een niet-katholieke voor-
zitter. “Geen probleem” was het antwoord. 
“Ik heb toen gezegd erover te zullen naden-
ken. Heb uiteindelijk ja gezegd, maar als ik 
toen niet in de VUT had gezeten, had ik het 
niet gedaan.”

Jan Karmerood heeft geen zin in de zomer 
gevraagd te worden en in oktober pas te 
worden benoemd. “Ik heb gezegd dat als 
ik het zou doen, er een extra vergadering 
moest komen om mij te benoemen. Zo trad 
ik al snel aan. In november had ik de eerste 
ledenvergadering. Dat was de vergade-
ring, waarin ik mijn broekriem afdeed en 
liet zien met de boodschap “dat hebben jul-
lie nodig.” 

De Zweef financieel bijna aan de 
grond
Want als hij aantreedt als voorzitter treft hij 
een vereniging aan die financieel bijna aan 
de grond zit. Om de begroting sluitend te 
maken, zijn inkomsten zonder enige onder-
bouwing hoger geraamd. “We leefden op te 
grote voet. Betaalden bv. te veel aan trai-
ners. Op dat moment was Jan Kemkens 
trainer bij het eerste. Ik heb een gesprek 
met hem gehad en uitgelegd hoe de vork 
aan de steel zat. Hij snapte het goed en is 
gestopt. Zijn opvolger Hans Bossink was 
goedkoper.” 

Nieuwe wind onder Karmerood
Jan Karmerood is de juiste man op het 
juiste moment. Hij doet alles wat De Zweef 

De Zweef. Zoiets vier je in een café en niet 
in het clubhuis van een voetbalvereniging. 

Kapitein Karmerood; ook bij De 
Zweef
Voorzitter Jan Karmerood is en blijft de 
oud-reservemilitair die hij jaren is. Hij is 
streng en resoluut. Gaat het gesprek aan 
en zegt waar het op staat. Eerlijk en recht-
vaardig. “Ik kan iedereen recht in de ogen 
kijken.” 

Ook bij De Zweef strijdt hij voor discipline. 
Kom niet met een petje op de bestuurska-
mer in (tegen Bertil Webbink: “Je hoeft niet 
bang te zijn dat het dak lekt”); voetbal niet 
met afgezakte sokken (tegen Jan Hoog-
ma); maak excuses aan de trainer als dat 
nodig is en anders vertrek je maar (tegen 
keeper Wansink) of ga niet zonder toe-
stemming in een wit shirt spelen. 

Ik kwam de kantine binnen en daar zat de 
hele selectie klaar met witte shirts. Ik vroeg 
waarom. Nou, zei leider Johan Alferink “in 
het wit hebben we nog nooit verloren”. Ik 
heb het voor die keer akkoord gevonden, 
maar wel gezegd dat het de laatste keer 
was. Ze verloren overigens, zodat het bij-
geloof ook de prullenbak in kon.”  

Als Jan praat over dieptepunten of slechte 
herinneringen, heeft hij het over het stop-
pen met de Prestatieloop toen Rini Hoogers 
en Henny Heetkamp het genoeg vonden. Of 

die keer toen De Zweef in de derde klasse 
tegen Heerde speelde en zo verschrikkelijk 
slecht presteerde. “Ze konden nog niet eens 
winnen van 9 man”, roept hij, zich nog 
steeds opwindend. Of die keer dat De Zweef 
heel trots achter het doel bij de heg op het 
hoofdveld een stellage had geplaatst vol 
met reclameborden en na de eerste de beste 
hard wind het hele spul plat op het veld lag. 

op dat moment nodig heeft: er waait een 
nieuwe wind. Duidelijkheid, helderheid, 
discipline2. De oud-militair laat weten waar 
hij voor staat. Geen poppelegein; regels zijn 
regels. Dat druist wel eens in tegen het gro-
te “Zweef-gezelligheids-familie-karakter”. 

Een voorbeeld? Ter gelegenheid van zijn 
huwelijk met Inge Spikker zal Roy Siero het 
geld van zijn team (het zevende) pas krijgen 
na het doen van de aftrap in de wedstrijd 
De Zweef-De Treffers (overigens verloren 
en ook nog eens  rood voor Jan Hoogma 
en Bert Stokkingreef). Het team heeft 
dat overlegd met het bestuur. Dat is geen 
probleem. Later trekt het bestuur de toe-
stemming echter in. Het idee is niet “hoofd-
klasse-waardig”. Een en ander leidt tot een 
ingezonden brief van Jan Fikken in GOAL 
dat het bestuur een ernstige beoordelings-
fout heeft gemaakt.

Nog een voorbeeld? De kantinecommissie 
heeft in 1992 een carnavalsavond georga-
niseerd. Alles is rond en de raambiljetten 
liggen klaar. De muziek is besteld, spullen 
staan klaar om de kantine te versieren. Dan 
komt het bestuur en verbiedt het hele feest. 
“Het clubgebouw is voor de leden van De 
Zweef en niet voor een openbaar feest”, 
zegt voorzitter Karmerood in de krant.

Het carnaval blijft de leden bezig houden. 
Tijdens de viering van Sinterklaas in 1996 
verschijnt na de pauze  met een hoop bom-
barie Carnavalsvereniging De Sükkewottels 
uit Haarle. Men heeft gehoord dat er bij De 
Zweef plannen zijn om weer een carnavals-
vereniging in  het leven te roepen. 

Dat vinden ze zo mooi dat ze een beeldje 
van een Kötterboer aanbieden op voorwaar-
de dat een verklaring wordt getekend dat 
de nieuwe vereniging het jaar erna in vol 
ornaat in Haarle zal verschijnen, “met liefst 
ook een paar charmante dansmariekes”. 
Namens het bestuur is Leo Geurtse aanwe-
zig, maar weigert de verklaring te onder-
tekenen. Er is geen overleg geweest in het 
bestuur en -en dat zal voor Leo het belang-
rijkst zijn geweest- hij is tegen carnaval bij 

Wat voor Jan nog steeds niet te begrijpen 
is, is de gang van zaken met de Vrienden-
kring. “Deze exploiteerde de reclameborden 
rond het hoofdveld en stortte het geld in de 
kas van de Vriendenkring.” 

Ontstaan vanuit het verleden toen het be-
stuur geen interesse had in reclame en de 
opbrengsten daaruit, kan Jan het niet ver-
kroppen dat het geld niet gewoon in de kas 
van de club terecht komt, die het geld zo 
verschrikkelijk hard kan gebruiken. En dat 
geldt ook voor het feit dat de Business Club 
(“die overigens heel veel goed heeft ge-
daan”) maar liefst een derde van hun geld 
besteedt aan eigen vermaak.

Prestatieloop 25 jaar en afgelopen
In 1995 bestaat de Prestatieloop 25 jaar. Al 
die jaren is Jan Winkels daarbij betrokken 
geweest. Vandaar dat hij wordt gehuldigd. 
Het jubileum is tevens een hoogtepunt. In 
het speciale hoofdstuk over de jaren zeven-
tig kun je er alles over lezen. Het jaar ervoor 
(1994) heeft de organisatie pastor Weldam 
zover gekregen dat hij het startschot wil 
lossen. En zo geschiedde…

SPONSORING WORDT PROFESSIO-
NELER MET DE BUSINESS CLUB EN 
BUSINESS SUPPORT

Tijdens de ledenvergadering op 2 juni 1992 
presenteert Herman Hegeman (de Biele) 
de nieuwe Business Club. Hij vertelt dat het 
een zelfstandig orgaan binnen de vereniging 
is. “Onze club stelt middelen beschikbaar 
om bepaalde doelstellingen te realiseren. 
Het is beslist niet de bedoeling om met geld 
van de BC gaten in de begroting te gaan 
dichten.” 

2 Voorzitter Jan J.H. Kar-
merood probeert populair 
te schrijven, maar ook met 
gezag. Onderstreept heel 
wat af in zijn voorwoorden 
in de GOAL. Geen fietsen 
plaatsen. Of:  Daar kunt U 
wat aan doen! Je ziet hem 
in gedachten met z’n vuist 
zachtjes op tafel slaan.

Jan Karmerood.

Jan Winkels wordt ge-
huldigd voor zijn werk 
voor de Prestatieloop.

Pastor Weldam staat 
op het punt het start-
schot te lossen voor 
de Prestatieloop. Jan 
Rikmanspoel kijkt of 
het allemaal wel goed 
gaat…
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Men gaat de volgende verdeelsleutel hante-
ren: 1/3 deel voor senioren, 1/3 deel voor de 
jeugd en 1/3 voor overige activiteiten. Deze 
overige activiteiten kunnen zeer veelzijdig 
van aard zijn, te bepalen door de BC. Later 
blijkt: voor henzelf. Hegeman zegt dat het 
de bedoeling is in het clubhuis een eigen 
“home” te creëren. Voorzitter is Bert Jan 
Freie, secretaris Hans Geurtse, penning-
meester Alex Keverkamp en vice-voorzitter 
Jan Stevens.

Vooral in de beginjaren van de Business 
Club timmert men aan de weg met goede 
acties. Direct al na de oprichting scoort de 
Businessclub (toen al 24 leden) een hat-
trick:
• De presentatie van de businessruimte.
• Een clinic van de gebroeders Mühren 

(Arnold en Gerrie) voor de jeugd.

deur het geloof verkondigt. Dat wordt hem 
-terecht- niet door iedereen in dank afge-
nomen. Maar het levert De Zweef wel een 
hoop geld op.

De bestaande Businessclub is teleurgesteld 
over de oprichting van een nieuwe club. Er 
volgt een aantal gesprekken tussen de be-
sturen van de BC en van De Zweef. Daarin 
worden de banden weer aangehaald. De 
BC snapt wel dat de vereniging alles in het 
werk stelt om geld binnen te krijgen. Ui-
teraard komen ook de grote verdiensten 
van de BC aan de orde. Sinds de oprichting 
heeft men geld besteed aan zaken als:
• Jaarlijkse steun voor de playbackshow.
• Diverse activiteiten voor de selectie.
• Financiële bijdragen voor de aankoop 

van ballen, kleding, coach- en trainings-
jassen.

• Bijdragen aan jeugdkampen en reiskos-
ten van de jeugd.

• Betalen van de Pupillenbus.
• Bijdragen aan de schoonmaakploeg
• Bijdragen in extra onderhoud van het 

clubgebouw.
• Bijdragen aan speciale gelegenheden, 

zoals het inhuren van een spreker of 
een voetbalclinic.

De Zweef tart het noodlot door in 2002 de 
nieuwe formule op vrijdag de 13e (juni) te 
presenteren. Aan de voorkant van het ge-
bouw onthult co-sponsor Johan Hoogers 
een lijst met sponsornamen en een mooie 
nieuwe Zweefvogel. Aan de kant van het 
hoofdveld onthult directeur van hoofdspon-
sor Serbo Gert Jan Keupers een prachtige 
presentatie van zijn bedrijf. 

Business Support blijkt een succes. Aan het 
einde van het seizoen zijn er al 25 leden. 
Dat betekent voor De Zweef veel extra in-
komsten en die kan men voor langere tijd 
inboeken, omdat de contracten over meer 
jaren lopen. Onder die 25 zijn overigens ook 
leden van de oude Business Club. Deze is 
opnieuw zeer ontevreden met de gang van 
zaken en de relatie met de vereniging daalt 
tot een dieptepunt. Vooral ook omdat Joop 
Blanke, die belast is met de sponsoring, de 

• Een optreden van Barry Huges voor 
leden en sponsors.

Later volgen nog optredens van René van 
der Gijp en Hans Kraay jr. Deze twee halen 
bij lange niet het niveau van Barry, maar 
het is wel lachen. In de GOAL in 1995 staat 
een foto van Hans Kraay jr. met zijn pas 
verworven vriend Charles Rozendal die met 
hem heerlijke discussie over sex heeft ge-
voerd. 

Business Club wil krachthonk aan-
bieden
De BC heeft in 1995 plannen gemaakt om 
mee te betalen aan een door deze club ont-
worpen krachthonk. De spelers vinden het 
prachtig, maar het bestuur niet. Het honk 
kost vele malen meer dan het bedrag dat 
men krijgt van de BC en de club heeft wel 
behoefte aan andere zaken dan een kracht-
honk. BC boos. Spelers boos. 

Vanaf de oprichting is duidelijk dat de BC 
zelf uitmaakt aan welke activiteiten men 
geld geeft. Natuurlijk mag het bestuur sug-
gesties doen, maar kan niets afdwingen. 
Op zich geen probleem totdat er opnieuw 
financiële krapte ontstaat. Het bestuur wil 
gewoon cash om de begroting mee te slui-
ten. Dat wil de BC niet. Terecht wellicht, 
omdat de club hun geld niet structureel in 
de begroting van de vereniging wil onder-
brengen. Men wil scoren: De Zweef laten 
zien waaraan bedrijven hun geld besteden.  

Het “meningsverschil” tussen bestuur en 
BC krijgt nooit een echte oplossing. Zonder 
de Business Club in te lichten komt het be-
stuur in het begin van het volgende decen-
nium met een nieuwe sponsorformule, die 
de naam Business Support krijgt. Bedrijven 
die hieraan deelnemen, kunnen een modu-
lair contract afsluiten (van een kleine bij-
drage tot een grote met bijbehorende kleine 
en grote reclame-uitingen bij De Zweef). 

Penningmeester Joop Blanke is de stuwen-
de kracht achter deze formule. Zo stuwend 
dat sommigen hem vergelijken met een 
Jehova’s getuige die met de voet tussen de 

gemaakte afspraken (niet “ronselen” onder 
leden van de BC) niet blijkt na te komen.

Het succes van Business Support leidt ertoe 
dat de toch al uitgedunde BC nog kleiner 
wordt; ook al omdat bedrijven hun werk-
zaamheden beëindigen. Uiteindelijk trekt 
de Business Club in 2008 de stekker eruit 
en gaat niet verder meer in op de uitnodi-
ging van het bestuur om in vriendelijke sfe-
ren uit elkaar te gaan. 

Het werk rond Business Support is aan-
vankelijk een “eenmansbedrijf”, maar valt 
later onder de sponsorcommissie, die onder 
voorzitterschap van Jan Fikkken de sponso-
ring verder professionaliseert en zorgt voor 
heel wat nieuwe inkomsten. 

De GOAL is een reactionair orgaan
Clubblad GOAL baart het bestuur zorgen. 
Charles Rozendal en Erik Heuver van de re-
dactie schrijven vlot en leven zich helemaal 
uit. Het bestuur signaleert dat het niveau 
daalt en er banale stukken in staan, die De 
Zweef onwaardig zijn. Als de redactie eind 
1991 n.a.v. wereldwijde problemen rond het 
zogenaamde des-hormoon en des-moeders, 
in een artikel een relatie legt naar onze 
buurman DES, is de maat vol. Twentsche 
Courant en Tubantia schrijven er over en 
voorzitter Herman Winkels van DES roept 
Joop Engbers ter verantwoording. Het be-
stuur schrijft een excuusbrief. 

Zelfs de pastor bemoeit zich met in-
houd GOAL…
Maar dat niet alleen. In  ons clubblad ver-
schijnt een uitgebreid verslag van de vakan-
tie van een handvol Zwevers naar Lloret de 

Joop Blanke.

Een stukje proza over 
een mooie vakantie in 
Lloret.

Een clinic van de ge-
broeders Mühren (links) 
is een van de activiteiten 
betaald door de Busi-
ness Club. Rechts hoofd 
jeugdopleiding Henny 
Kok. 
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Mar. Het gaat er goed vanaf: Ontboezemin-
gen die je nu niet zo snel meer in de GOAL 
zal aantreffen…. Je ziet het nu live op tv; 
dat weer wel. Het verhaal gaat dat pastor 
Weldam zich nog met deze uitgave van de 
GOAL heeft bemoeid en duidelijk heeft la-
ten weten dat dergelijke stukken (inclusief 
het taalgebruik) niet in het blad thuisho-
ren…

DE ZWEEF KRIJGT EEN “MAAN-
DAGPLOEG”

Een punt waarop oud-voorzitter Karme-
rood met trots terugkijkt, gaat terug tot z’n 
eerste vergadering als voorzitter, waarin in 
de rondvraag Henny Kok vraagt of er mis-
schien wat gedaan kan worden aan de troep 
rond het veld. Jan meldt zich ter plekke 
aan als eerste schoonmaker en de maandag 
erna is er 15 man aan het werk.

“Toen dat klaar was, was ik weer alleen 
over. Leo Geurtse zette me toen op het 
spoor van Toon Middelkamp. Die heb ik 
gevraagd om voor vast te komen helpen. 
Zo kwam via via een hele ploeg tot stand. 
Men koos ervoor te gaan werken op de 
maandag; tegelijk met de vrouwen die de 
kantine schoonmaken. “Hadden we de kof-
fievoorziening ook geregeld.” 
Zo ontstond de maandagploeg die tot op 
de dag van vandaag wekelijks in de weer is 
ons complex zo mooi te houden dat menige 
bezoeker er met hele waarderende woorden 
over spreekt.

Leo Geurtse zorgt samen met Jan Karme-
rood in 2006 voor uitbreiding van de ploeg 

Klussenploeg 2.0
Om het verhaal van de klussenploeg af te 
maken: in 2016 roept voorzitter Erik Heu-
ver een tweede klussenploeg in het leven: 
klussenploeg 2.0. De belangrijkste taak 
van deze groep is het trekken van de lijnen 
op de velden. Dat is werk wat eerst onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente valt, 
maar door bezuinigingen naar de verenigin-
gen is verhuisd. 

Aanvankelijk bestaat het idee dat dit een 
leuke klus is voor de mensen van Aveleijn 
die bij De Zweef hun dagen besteden. Dat 
valt tegen. Het is best moeilijk de lijnen 
recht te houden en de hoeken 90 graden, 
zodat er een bruikbaar veld ontstaat met 
twee even grote helften. Paul Souverijn, 
Bertus Heuver, Hans Heuver, Theo Al-
ferink, Willy Krieger, Gerrit Evers, Frits 
Kolkman, Jos Woesthuis onder leiding van 
Richard Hegeman zorgen bij toerbeurt dat 
het er piekfijn bij ligt

EERSTE PLAYBACKSHOW: BEGIN 
VAN EEN LANGE TRADITIE

Het is eind jaren ’80, begin jaren ’90 van 
de vorige eeuw als Gerrit ten Dam bij het 
bestuur aanklopt met het idee een play-
backshow à la Henny Huisman te gaan 
houden als activiteit voor senioren. “Ik 
had toen een collega, die de playbackshow 
kende van NEO en daar was het een groot 
succes. Het bestuur voelde er echter niets 
voor; je krijgt senioren niet warm voor 
zo’n kindergedoe, zeiden ze”’, vertelt Gerrit 
in 2016, “en ook de Vriendenkring zag het 
niet zitten; ondanks kansen waar het gaat 
om omzet en winst.”   

Wanneer het precies is geweest is een 
beetje onduidelijk. Na enige reconstructie-
werkzaamheden is het zeker dat de eerste 
playbackshow gehouden is in 1993. “Op een 
gegeven moment kwam Jan Winkels bij 
me namens de Prestatieloop met een bud-
get en de boodschap: “Je zeurt al een hele 
tijd, maak het maar eens waar”. Nou en 
toen ben ik begonnen. Eerst met Harmpie 
Morsink. 

en het aantal taken. De groep bestaat, naast 
beide heren, aanvankelijk uit Toon Middel-
kamp, Bernard Slaghekke, Herman Rudde, 
Joop Kogelman, Bernard Evers, Marinus 
Blankhorst en Jo Knobben. Als Jan K gas 
terug neemt, werpt Leo Geurtse zich op als 
“leider” van de club. Hij verandert de naam 
in “klussenploeg”. 

Leo is er voorstander van dat de ploeg de 
hele dag aanwezig is en alles op het hele 
sportpark opknapt wat vernield is, zoals de 
dug-outs bij de bijvelden, het straatwerk 
rondom het hoofdveld, maar ook dat de 
tribune van een nieuw laagje verf wordt 
voorzien enz. enz. 

Leo Geurtse: “Het was moeilijk om dit 
allemaal te realiseren en er werd daar-
om naar mensen gezocht die hem hierbij 
konden helpen. Eerst werd Wim Dijkstra 
aangetrokken en vervolgens Gerrit Oude 
Roelink. Daarna kwamen nog Johan Al-
ferink, Sinus Freie, Erwin Salzbrunn en 
Sinus Morsink bij de groep.”

Ondertussen vindt de ploeg een sponsor 
voor een veegmachine met benzinemotor. 
Belangrijk, want de groep krimpt behoor-
lijk in. Jo Knobben en Marinus Blankhorst 
overlijden op een jonge leeftijd, Herman 
Rudde, Jan Karmerood en Bernard Slag-
hekke zetten een punt achter deze activiteit 
en Toon Middelkamp overlijdt in 2014 zo-
dat van de oude maandagploeg alleen Ber-
nard Evers en Joop Kogelman overbleven 
en (anno 2015) nog actief zijn. 

De klussengroep heeft in 2014 de oude dug-
outs van het hoofdveld afgebroken en het 
puin verwijderd met de twee 500 kilo zware 
dakplaten. De gaten dichtgegooid met zand 
en een plateau aangelegd voor de nieuwe 
dug-outs. 

Ook de hele bestrating rondom het nieuwe 
kleine kunstgrasveld en het complete hek-
werk om dat veld is door de klussengroep 
in drie weken tijd aangelegd. “Het is een 
prachtige groep en er wordt veel met el-
kaar gelachen want dat hoort erbij.”

Jan ten Hove ging helemaal uit z’n dak. 
En het bestuur maar vinden dat het niets 
zou zijn voor senioren. Die eerste keer na 
de prijsuitreiking ging het helemaal los. Er 
werd gedanst en polonaise gelopen. Ieder-
een het podium op. Het was grandioos!” 
Gerrit kan nog verbaasd zijn als hij vertelt 
over het succes die eerste keer.

Hij weet het nog goed: “Het derde trad op 
met Marcel Siero als zanger. Marjanneke 
van Drukwerk. ’s Middags bij de repetitie 
ging het nog prima, maar ’s avonds met 
een volle bak was het geluid veel te zacht. 
We dachten zelfs dat het kapot was; niet 
dus.” Dat kan de pret niet deren en een 
reeks van artiesten treedt voor het voetlicht. 
Dat alles aan elkaar gepraat door Marcel 
Eilders.

Gerrit glundert: “Het veteranenteam met 
Stervende Zwaan. Ook zo’n spektakel. En 
Tonnie Schwarte met het Pizzalied. Het 
mooist vond ik en vele anderen het optre-

den van het G-team als Mannenkoor Kar-
respoor met Mooi Man. Het dak ging eraf! 
De eerste winnaar was het vijfde elftal met 
Michael Jackson (Gert Cents) en Kinderen 
voor kinderen. Het kind in de man kwam 
helemaal los!

Na afloop kwam Harry Westerik naar 
me toe met de boodschap dat hij zich als 
voorzitter van de Vriendenkring had ver-

De klussenploeg in 2013. 
Vlnr: Gerrit Verschoor, 
Gerrit Oude Roelink, Leo 
Geurtse, Sinus Morsink, 
Bernard Evers, Joop 
Kogelman, Erwin Salz-
brun, Sinus Freie, Johan 
Alferink, Wim Dijkstra, 
Joop Engbers, Johan 
Kok.

3 Bekend lied uit de nog 
veel bekendere TV-serie Ja 
zuster, nee zuster. Wim Son-
neveld en Leen Jongewaard 
zingen het lied over een 
ritje met de koets. “En maar 
kijken naar de kont van het 
paard…”

Gerrit ten Dam (2017).
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gist. Volgend jaar gaan wij dat doen, zei 
hij. Nooit meer wat van gehoord. Ik vind 
overigens nog steeds dat de Vriendenkring 
deze activiteit onder z’n hoede zou moeten 
nemen.”

In “Ballen uit de broek” verhaalt Charles 
Rozendal over deelneming van het Tiende 
(elftal) aan deze show: ”Basisprincipe is dat 
elk seniorenelftal een playbacknummer 
opvoert en dat er tussendoor zoveel mo-
gelijk consumpties worden genuttigd. Het 
nuttigen van de hoeveelheid consumpties 
spekt de clubkas.” Zijn team kiest voor “In 
een rijtuigie”3  “Op het podium werd het 
rijtuigie uitgebeeld door ruim twintig stoe-
len met op de bok onze aanvoerder Barrie. 
Helaas is het niets geworden. De (video)
clip kon niet tegelijk met de muziek wor-
den afgespeeld. Het paard (onze linksback 
Jos) sloeg op hol en menigeen viel uit het 
rijtuigie. Drank maakt meer kapot dan je 
lief is.”

“Fenny zorgde jarenlang voor het 
geld”
Gerrit maakt alle Playbackshows mee als 
mede-organisator. “Wij hebben als com-
missie verschrikkelijk veel te danken aan 
Fenny Spenkelink. Zij heeft zoveel gedaan. 
Ging alle winkels en andere bedrijven 
langs om geld in te zamelen om de show te 
kunnen organiseren. 

We kregen en krijgen geen geld van be-
stuur of Vriendenkring en we moesten 
onszelf bedruipen; ondanks het feit dat we 
ontzettend veel geld genereerden. Zo kon-
den we het podium huren, de lichtinstal-
latie, geluid (Startrack van Chris Oogink) 
enz. We begonnen heel simpel, maar in de 
loop van de jaren zijn we steeds profes-
sioneler geworden. Zo hebben we op een 
gegeven moment op Marktplaats een eigen 
volgspot gekocht.”

Anita ten Dam is degene die al die jaren de 
volgspot bedient en daar moet je  niet te 
licht over denken. “Dat ding wordt zo ver-
schrikkelijk heet. De nagellak smelt op de 
handen. Ik gebruik altijd een ovenwant.” 

Ze staat op, trekt de keukenla open en komt 
met een ovenwant. Daarop een bruinver-
brande plek: “Van de volgspot.” 

“Toen Jan Karmerood voorzitter werd 
hield hij een toespraak. Een van de dingen 
die hij zei was: “Wil je een vierde klasser 
zijn met een keer per jaar een playback-
showtje of een sterke eerste klasser.” Dat 
toonde voor mij wel aan hoe hij erover 
dacht. Later kwam Richard Benneker 
(toen secretaris) bij me met de vraag: “Jul-
lie doen het toch nog wel in januari? We 
hebben het geld veel te hard nodig.”

Op de film bij Adriaan
Heel oud-gedienden bij de shows zijn Harm 
Galgenbeld en Gerrit Verschoor die zorgen 
voor de regie achter de schermen bij de 
kleedkamers. Al snel draaft Marcel Siero 
op als hulp en later eerstverantwoordelijke 
voor de muziek. Zo komt ook broer Erik om 
de hoek kijken. Jaren dienstverband zijn er 
uiteraard voor Anita ten Dam en Adriaan 
Meenhuis die de show op film vast legt.

“Aadje filmt al sinds de eerste keer. Alle 
banden hebben we nog. Vanaf dat je CD’s 
kan branden, kun je na afloop een herinne-
ring kopen. Wist je dat we in het begin nog 
filmpjes vertoonden tussen de optredens 
door (Theo Siero zat soms een half uur 
voor het begin nog te monteren)? Ja, net 
zoiets als nu nog bij de Sinterklaas. Met die 
filmpjes maakten we bruggetjes voor pre-
sentator Marcel Eilders.

Alles hebben we gedaan. Van opnamen 
bij de hoeren in Deventer tot de zegen van 
pastoor Weldam. En alles daar tussenin. 
Een van de mooiste filmpjes is die waarin 
Willy Broekhof met een tractor achter trai-
ner Kolthof aan zit. En uiteindelijk over-
rijdt (“twee keer”). Toen we gestopt zijn 
met die filmpjes, hebben we nog pauzeop-
tredens gehad met bv. de Trottoirband.”

Alle ballast eruit
“We kregen al snel in de gaten dat de 
avond zelf dat helemaal niet nodig heeft. 
We hebben alle ballast eruit gehaald. 

Beelden van de play-
backshow senioren. 
Links Marco ten Dam en 
Tom Heuver. 
Daaronder Sven Dik-
kers. Dan Veteranen  1: 
Eppo Kleine Staarman, 
Willie Hegeman en 
daarvoor Björn Veldhuis 
en Paul van der Zwan. 
Rechts daarvan Paul 
Damman en Stef Broek 
met Kim Praas.
Onderaan vlnr: Mylène 
Rodijk, Kevin ter Haar, 
Sharon Wieldraaijer en 
Kim Praas.



376 377

Moest ook wel, want nog een keer pas om 
half vier een finale-optreden wilden we 
niet. Er deden steeds meer teams mee en de 
optredens duurden steeds langer. Wilden 
we binnen de tijd blijven, moest alles er-
uit: pauzefilms, pauzeoptredens en pauzes 
zelf.” Maar de basisformule blijft. 

“Waar ons succes vandaan komt? Ik denk 
omdat iedereen mee doet. Elk team staat er 
en het is eigenlijk een schande als je er als 
team niet bij bent. Het is een soort jaarlijk-
se familiedag en daar laat je niet verstek 
gaan.”

Natuurlijk, ook de komst van damesteams 
en bijbehorende optredens, is een impuls. 
“Dat heeft het creatieve vermogen een gi-
gantische boost gegeven. Iedereen wil het 
beter doen en we hebben zo een hele hoog 
niveau bereikt.” 

De organisatie hoeft er niet veel aan te 
doen. “Alles komt vanuit de leden zelf. Wij 
scheppen voorwaarden en de teams ma-
ken het af. Het enige dat ik doe een tijdje 
ervoor is hier en daar nog informeren of er 
nog iets speciaals geregeld moet worden.” 

Inmiddels bestaat de organisatie uit Erik 
(achter de coulissen) en Marcel Siero (ge-
luid), Bas Kolkman en Gerrit ten Dam 
(in algemene dienst), op de avond zelf 
geholpen door Anita ten Dam, Adriaan 
Meenhuis, Harm Galgenbeld en Gerrit Ver-
schoor. Bart Broens en Jan-Pieter van Vree 
maken de foto’s.

En dan is er balkenbrij…
“De organisatie begint donderdagavond 
en werkt tot zondagmiddag. En dan is 
het klaar. Als we beginnen, hoef je niks 
te zeggen; iedereen weet precies wat hij 
moet doen. Natuurlijk valt er wel eens een 
woord. We zeggen elkaar af en toe goed de 
waarheid, maar het komt ook weer goed. 
Het allermooiste is dat alles moet wijken 
voor de Playbackshow; zelfs de training 
van het eerste. In al die jaren is de show 
één keer niet door gegaan en dat was toen 
Harry Westerik was overleden.”

In die 25 jaar kent de Playbackshow heel 
wat juryleden die de revue passeren (de eer-
ste keer Frans Machielsen, Tonny Broens 
en buurman Rouweler). Minder presenta-
toren, maar wel ijzersterk. We noemden al 
Marcel Eilders en verder Jacques Bakker 
(“een wip in de morgen is een dag zonder 
zorgen”), Bas Kolkman en nu Jeroen Kok. 
Allemaal anders en allemaal goed.

Ze hebben één overeenkomst en dat is de 
introductie, waarin uitgebreid wordt uit-
gelegd waar de nooduitgangen zijn. “Vei-
ligheid is verschrikkelijk belangrijk en ook 
steeds belangrijker geworden. Het algeheel 
rookverbod was een zegen voor ons. Voor-
al na de brand in Volendam zijn de eisen 
aangescherpt. Wij hebben bv het podium-
doek geïmpregneerd met brandwerend 
materiaal.” 

Maar dat niet alleen. Na afloop van het feest 
staat buiten jarenlang André Spenkelink 
met een hesje aan toezicht te houden op een 
ordelijk verloop van het vertrek van de be-
zoekers. Dat alles om overlast voor de buurt 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

Jeugd-playback de kers op de taart
Een mooi succes voor de commissie is dat 
er nu eindelijk ook een jeugdplayback is: 
de kers op de taart. “We hadden al zo vaak 
aangegeven dat als we het podium laten 
staan, er zaterdags zonder veel inspanning 
een evenement voor de jeugd zou kunnen 
zijn. Dat is na jaren opgepakt. De eerste 
keer hebben wij nog veel hand-en-span-
diensten gedaan, maar daarna liep het als 
een trein.

De eerste keer waren er nog niet zoveel 
teams die mee deden. Dat het überhaupt 
lukte, was voor een groot deel te danken 
aan de inspanningen en het enthousiasme 
van Niels Kolkman, die toen trainer van D1 
was. Desondanks hingen ze er met de be-
nen uit. Het tweede jaar was het volle bak.”

Als dan de show achter de rug is, is het 
zaterdagmorgen opruimen. “De schoon-
maakploeg heeft altijd geholpen. Wist je 

Jeugdplaybackshow 
2020. Opnieuw een volle 
kantine.
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dat Joannes Souverijn totdat hij ziek werd 
al die zaterdagen ook spontaan kwam 
helpen. En Fenny deed de wc’s. Het mooi-
ste moment is als we klaar zijn. Dan gaat 
Thea Kolkman naar huis en komt even la-
ter met vers-gebakken balkenbrij. We ma-
ken een tafeltje vrij en ….. eten maar. Dat 
is zo gaaf en gezellig!”

Eigenlijk is het een simpele 
avond…...
Elk jaar gaan we allemaal los voor de Ben-
nie Oldenhofbokaal (originaliteitsprijs), Leo 
Geurtsebokaal (beste playback) en Charles 
Rozendalbokaal (beste playback individu-
eel). “Eigenlijk is het een simpele avond”, 
lacht Gerrit, “Natuurlijk is er steeds meer 
techniek, zijn er steeds meer compilaties 
enz.. Maar de onderlinge competitie is de 
basis en zorgt ervoor dat het niveau heel 
hoog is.” 

Jubilarissen
Tijdens de algemene ledenvergadering in 
1991 is de huldiging van P.J. Middelkamp 
en Dirk Verschoor (langer dan 70 jaar lid). 
Langer dan 60 jaar lid zijn Gerrit Otte, Jan 
Middelkamp en Anton Morsink.

Einde van het G-team: spelers komen 
huilend thuis
Met ingang van dit seizoen 1994-1995 is er 
geen G-team meer. Na bijna zes jaar stopt 
een groot deel van de begeleiding er mee 
en er zijn geen vervangers. Voor de jongens 

Hij is aanwezig bij menige wedstrijd en 
altijd bij bijzondere gelegenheden als pro-
moties, jubilea e.d. Meestal schenkt hij dan 
ook een bal of beker. Gerardus Lambertus 
Willibrordus Otte (erevoorzitter) leefde van 
12-11-1912 tot 2-2-1995, was getrouwd met 
Helena Hendrika Maria Wijnen.

Erevoorzitter Jan ten Hove overlijdt
Ruim een jaar 
na Otte overlijdt 
de tweede ere-
voorzitter van 
onze club. Dat 
is op 12 maart 
1996. Jan wordt 
maar 61 jaar. 
Voor het gezin 
Ten Hove een 

tweede harde slag, want drie jaar eerder 
(in 1993) overlijdt moeder Mimy (Hermina 
Maria Elferink) op 58-jarige leeftijd. 

In een memoriam in de GOAL beschrijft 
Jan Karmerood hoe snel het met zijn 
naamgenoot is gegaan: “In februari werd 
Jan opgenomen in het ziekenhuis. On-
derzoek wees er al gauw op dat hij een 
ongelijke strijd moest aangaan. Dinsdag 
12 maart heeft hij die strijd thuis moeten 
opgeven. Hij is op 61-jarige leeftijd overle-
den. Met Jan hebben we afscheid moeten 
nemen van een zeer kleurrijk Zwever. Bij-
na 50 jaar lid van onze club, een club die 
hij gediend heeft; niet alleen als voetballer, 
stimulator van bouwactiviteiten van ons 
clubhuis, maar ook van 1966-1980 als 
voorzitter.”

De Zweef wil niet voetballen tegen 
Barcelona…
Johan Cruijff is als trainer van Barcelona 
gewend om de voorbereiding voor het nieu-
we seizoen in Nederland te houden. Zo ook 
in zijn laatste jaar als trainer. In het voor-
jaar 1995 krijgt voorzitter Jan Karmerood 
het verzoek van Ekelenkamp of De Zweef 
wil spelen tegen Barcelona. De r.-k. paro-
chie bestaat 90 jaar en men wil als cadeau 
een flink bedrag aanbieden om de toren-
spits te kunnen restaureren. Men denkt aan 

komt het als een klap. Bij De Zweef hebben 
ze het vreselijk naar de zin. Een goede, leu-
ke begeleiding en leuke neven-activiteiten. 

In september 1994 beginnen ze vrolijk aan 
het nieuwe seizoen, maar op de tweede trai-
ning krijgen ze te horen dat het afgelopen 
is. “Onze Henri kwam huilend in huis en zei 
“Wat moet ik nou?” En met meer van die 
jongens was het zo.” Dat schrijft moeder 
Wevers-Engbers in de GOAL. 

Het opheffen van het G-team leidt binnen 
de vereniging tot veel commotie en met 
name kritiek op het bestuur, “dat dat al-
lemaal maar liet gebeuren”. Onterecht 
kritiek, want je kan van een bestuur niet 
verwachten dat men het werk zelf gaat 
doen. Men heeft stad en land gevraagd de 
handschoen op te pakken, maar dat is niet 
gelukt. Ook deze commotie leidt er niet toe 
dat iemand zich meldt om het team te bege-
leiden.

Het einde van het G-team betekent overi-
gens niet dat de jongens De Zweef vergeten. 
Jaren later komt een deel van hen weer 
terug als Aveleijn het clubgebouw uitkiest 
voor dagactiviteiten. De cliënten van Ave-
leijn worden ingezet voor allerlei klussen, 
zoals stofzuigen, kleedkamers schoon ma-
ken, lijnen trekken op het veld enz.

Erevoorzitter Gerrit Otte overlijdt
Op 2 februari 1995 overlijdt oud-voorzitter 
Gerrit Otte na een slopende ziekte. Na zijn 
verhuizing naar Almelo blijft hij De Zweef 
altijd volgen. 

de wedstrijd een bedrag van f 37.500,- te 
kunnen overhouden. De Zweef doet het 
niet. De wedstrijd is midden in de vakantie 
en bovendien zullen eigen leden ook de 
f 15,- entree moeten betalen. 

Ist van Overbeek overlijdt op het veld
Groot is de verslagenheid als Ist van Over-
beek (speler van het achtste) tijdens de 
uitwedstrijd tegen PH in Almelo op zondag 
8 december 1996 plotseling overlijdt. Het 
bestuur besluit om de zondag erna op de 
velden 1 minuut stilte te houden ter nage-
dachtenis. 

Nieuw technisch beleidsplan
De Zweef maakt een nieuw technisch be-
leidsplan. Een van de speerpunten is het 
aanstellen van een technisch coördinator. 
De eerste die deze functie bekleedt is Ar-
nold Hiddink, oud-spe-
ler van het eerste.

Afscheid van Toon 
en Marie Evers
In het seizoen 1997-
1998 neemt De Zweef 
afscheid van Toon en 
Marie Evers als beheer-
ders van het clubhuis. 
Voor hun vele werk 
voor de vereniging 
worden ze beiden benoemd tot lid van 
verdienste. Opvolgers zijn Johan en Annie 
Kok. Johan vindt later Marinus Blankhorst4 
bereid de kantinediensten te gaan regelen.

Toon en Marie trekken zo’n twintig jaar 
de kar in de kantine. Ze beginnen eigenlijk 
al voor die tijd als ze de bouwers van ons 
mooie clubhuis voorzien van broodjes. En 
eigenlijk nog eerder als Toon het werk van 
buurman Herman Middelkamp aan de Ju-
lianastraat overneemt waar het gaat om de 
verzorging van de ballen. 

Na het gereed komen van het clubhuis 
nemen Toon en Marie het beheer op zich, 
daarbij gecoacht door Petro Woertman, die 
hen met zijn horeca-ervaring op het goede 
pad helpt. Verder hebben ze hulp van dan 

Mede vanwege zijn ver-
diensten voor de play-
backshow wordt Gerrit 
in 2020 uitgeroepen tot 
vrijwilliger van het jaar 
2019. Samen met Anita 
is hij daar trots op.

4 Op 17 juli 2002 overlijdt 
Marinus Blankhorst. In de 
GOAL: “Marinus was een 
Zwever in hart en nieren. 
Wij hebben hem gekend als 
een man met een groot hart. 
Altijd positief en belangstel-
lend voor iedereen. Genoten 
zij, dan genoot Marinus. Als 
barpersoneelfunctionaris 
had hij de zaakjes goed voor 
elkaar. Zijn grote kracht 
was dat je tegen hem geen 
nee kon zeggen. Marinus zelf 
verkocht ook geen nee. Liep 
het tegen sluitingstijd, dan 
was hij een gewild “slachtof-
fer.” Wie heeft het niet eens 
gevraagd: “Meriens, kuw d’r 
nog één krieg’n?” Zijn stan-
daard antwoord: “Altéd.” Zo 
lang hij kon, bezocht hij De 
Zweef.”

Afscheid van Toon en 
Marie Evers.
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nog jonge gasten als Pieter Spaans, Gerrit 
Stam, Gerard Woesthuis en Huub Harme-
ling.

Naast het beheer van de kantine maakt 
Marie ook de kleedkamers schoon en wast 
ze de tenues van zes elftallen. Ook als ze 
kleine kinderen hebben, gaat het allemaal 
gewoon door. Van het bestuur mocht ze de 
bestuurskamer als kindercrèche gebruiken. 
Het ligt voor de hand dat de dank van de 
club aan deze twee heel groot is. 

Marie’s man Toon is behalve kantinebe-
heerder ook lid van het bestuur van de 
Vriendenkring. In deze functie en vanuit ac-
tiviteiten als “verenigingsmuzikant” (samen 
met Wim van ’t Hoff vormt hij de Witho’s)  
is er een hechte samenwerking met het 
bestuur. Een mooi voorbeeld van hoe men 
rond 1974 met elkaar om gaat, blijkt uit on-
derstaand verslag van een bezoek van Zwe-
vers aan Marie’s verjaardag.

“Marie is jarig op 31 december. De “men-
nekes” staan op 31/12/1974 om half negen 
’s morgens al op de stoep. Marie ligt nog in 
bed. De mannen komen om tien uur terug 
en worden vriendelijk ontvangen. Als Toon 
Evers thuis komt om een uur of twaalf 
vertrekken ze weer om met een volle maag 
om een uur of half twee weer terug te zijn. 
Overleggen met Toon over een cadeau en 
gaan weer. Om drie uur zijn ze weer terug 
met een cadeau. Leveren dat af, gaan weer 
en komen opnieuw terug. Nu na het avond-
eten.”

Afscheid secretaris Jacques Bakker
In de ledenvergadering van oktober 1998 
neemt de vereniging afscheid van Jacques 
Bakker, die ruim negen jaar secretaris 
van De Zweef is geweest. Zijn opvolger is 
Richard Benneker. Jacques is een echte 
Hagenees; is gaan werken bij de gemeente 
Hellendoorn en zodoende verhuist hij met 
zijn gezin naar Nijverdal. 

Op de hem bekende -humoristische en 
Haagse- wijze vertelt hij zijn ervaringen in 
die periode. Hoe hij als niet-katholiek toch 

ook nooit meer vergeet is de feestavond in 
Buursink ter gelegenheid van het 75 jarig 
bestaan. Dat gebouw had twee etages en 
op beide verdiepingen was het feest. Op de 
bovenste etage waren zo’n 400 Zwevers 
aanwezig. Jan Rikmanspoel begon toen 
het clublied te zingen. Iedereen zong mee. 
Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. 
Dat was heel indrukwekkend.“
Jacques Bakkers opvolger is Richard Ben-
neker die het maar liefst bijna 13 jaar als 
secretaris zal volhouden.

Annie Kok lid van verdienste
De ledenvergadering van oktober 1998 
brengt voor Annie Kok het lidmaatschap 
van verdienste. Uiteraard vanwege de lan-
ge, lange periode waarin zij wekelijks de 
kantine schoon maakt. Annie is zelf niet 
aanwezig, maar Johan neemt de bloemen 
en de zilveren vogel namens haar in ont-
vangst. 

Oprichter Dirk Verschoor (erelid) 
overleden

Op 20 juni 1998 
overlijdt Theodorus 
(Dirk) Verschoor, 
lid vanaf de oprich-
ting van De Zweef 
en tot zijn dood lid 
van onze club. Dirk 
(geboren in 1904) 

wordt 93 jaar oud. Als wever in de fabriek 
is het soms moeilijk de touwtjes aan elkaar 
te knopen. Vanuit zijn woning aan de Gro-
testraat fietst hij wanneer hij kan naar De 
Zweef, zijn grote liefde. Hij is een fanatiek 
speler en later supporter. Begin 1998 gaat 
hij naar het ziekenhuis voor een nieuwe 
heup, maar krijgt een hersenbloeding. Zo 
komt hij van de Blenke terecht in Krönnen-
zommer, waar hij overlijdt. 

Jo Heetkamp (lid van verdienste) 
en Gerard Klink (lid van verdienste) 
overleden
Op 16 augustus 1998 overlijdt Joop Heet-
kamp; een bescheiden man die vele, vele 
jaren actief is geweest voor onze club. Joop 
is 83 jaar geworden. Op 15 oktober 1998 

koos voor De Zweef (“een logische stap, 
want je kiest voor kwaliteit”). Jacques is 
vanaf dat moment vaak bij zijn nieuwe club 
te vinden, want zijn beide zoons spelen daar 
ook. Zo wordt hem gevraagd of hij wat voor 
de club wil doen; “Ik was er toch altijd al… 
Ik was als kantoorpik heel geschikt voor 
dit werk en een “ingang” bij de gemeente 
was nooit weg.” 

Een hoogtepunt voor Jacques was het 
elk jaar mèèr in de hoofdklasse en het al-
lermooiste de wedstrijd op het veld van 
VKW in Westerbork waar De Zweef tegen 
Oosterparkers opnieuw promotie naar de 
hoofdklasse afdwingt. “Een ervaring om als 
bestuurder nooit meer te vergeten.” 

Een kleurrijk figuur verlaat het bestuur. Als 
je hem vraagt naar anekdotes, kan hij er 
binnen de kortste keren een aantal opsom-
men: ”De feestjes waren wel gezellig. En er 
werd natuurlijk meer gedronken dan goed 
voor je is. Na een promotie ben ik naar 
huis gefietst en in de tuin gevallen. Daar 
heb ik een uur geslapen voordat de jongens 
mij wakker maakten. 

Leo Geurtse had een mooi, nieuw, blauw 
jasje aan voor de finale van de nacompeti-
tie tegen de Oosterparkers in Westerbork. 

Die wedstrijd wonnen we en we promo-
veerden naar de hoofdklasse. Op de terug-
reis spoot een speler een fles 7 up leeg op 
dat jasje. Dat zat helemaal onder. Was  Leo 
niet echt blij mee.”

De Zweef maakt als club ook indruk op 
Jacques. Anno 2019 vertelt hij: “Wat ik 

overlijdt ook oud-secretaris Gerard Klink. 
Hij wordt maar 61 jaar oud.

Een eigen website voor De Zweef
De Zweef gaat met z’n tijd mee. Althans, 
niet het bestuur, maar de leden. Door de 
digitalisering ontstaan nieuwe communica-
tiebronnen, zoals internet. Het duurt niet 
lang of de eerste website van De Zweef gaat 
de lucht in. Arjan Krukkert verdient de eer 
de eerste te zijn met een Zweef-site. Deze 
“doet hij over” aan Niek Broeze, die zorgt 
voor professionalisering.

De Twentsche Courant Tubantia heeft een 
rubriek waarin sites van verenigingen wor-
den beoordeeld. Ook De Zweef komt aan de 
beurt en wel op 1 december 1999: “Op deze 
plek (onderdeel: Online, TC Tubantia) dit 
keer aandacht voor een wel zeer bijzondere 
website, welcome.to/dezweef is het inter-
netadres van de voetbalvereniging Rksv 
De Zweef uit Nijverdal. Wat je er aantreft 
is een fraai vormgegeven webpagina, met 
weinig kleur, maar wel veel informatie en 
gelardeerd met wat humor.
De 21-jarige student aan de Technische 
Universiteit van Delft, Niek Broeze, pro-
beerde de website ‘zo rustig mogelijk’ te 
houden. Dat is hem goed gelukt. Bovendien 
heeft de webmaster de informatie overzich-
telijk weergegeven. De gegevens zijn daar-

Jacques Bakker (1998).

Niek Broeze.
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door snel te vinden. De student Bouwkunde 
maakt al drie jaar websites. “Het leuke is 
dat je via internet waardevolle contacten 
met andere webbouwers krijgt en onder-
ling tips en ideeën uit kunt wisselen.

De meeste tijd stak hij in de opmaak. Hij 
heeft enkele weken aan de site gewerkt met 
het programma Frontpage van Microsoft. 
Op de voorpagina van de website staan 
alle gegevens bijeen: het menu, Deze week, 
het nieuws, de Sinterklaasactiviteiten en de 
Big Zwever-verkiezing en wellicht ligt er 
een prijs voor de winnaar in het verschiet 
(ik dacht het niet, red.). De website is vrij 
compleet. Het bestuur, de jeugdcommissie 
en de seniorencommissie worden vermeld. 
Er is een hoofdstuk historie opgenomen, 
onder accommodatie zijn allerlei foto’s 
te vinden van de gebouwen en onder het 
kopje eerste elftal zijn natuurlijk foto’s van 
het eerste team te vinden. En ook de uitsla-
gen ontbreken niet. De krant geeft de site 
de volgende beoordeling: Informatie. 8, 
Vormgeving. 9, Volledigheid. 8, Laadtijd: 
8.”

Verdere professionalisering
Met zijn ontwerp legt Niek Broeze de basis 
voor de site zoals die nu nog steeds is. Bij-
zonder is dat de site op dat moment niet 
draait onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur. Jan-Pieter van Vree brengt daar 
onder zijn voorzitterschap snel verandering 
in. De site moet naar zijn mening namelijk 
–net als de GOAL- gezien worden als een 

Op zaterdag speelt het elftal tegen Blofield 
en krijgt met 7-1 een pak slaag. Nou is het 
wel zo dat men speelt tegen het eerste (afge-
sproken was het tweede). De broodmaaltijd 
na afloop (klaargemaakt door de Engelse 
spelersvrouwen) maakt veel goed. 

Leukste vereniging van Nijverdal
Vanaf 1998 presenteert de club zich met de 
slogan “De Zweef; de leukste vereniging 
van Nijverdal.” Slogan en bijbehorende 
folder op verzoek van de jeugdcommissie 
bedacht door Jan-Pieter van Vree (toen nog 
lid van en beoogd voorzitter van DES).

Seizoen 1999-2000
Wie zitten er in F8? Don Willemsen, 
Maikel Huis in ’t Veld, Thijmen ter Elst, 
Brandon Prinssen, Wouter Slag, Koen Tij-
huis, Marijn Bults en Robin Tibbe.
Wie zitten er in E2? Melvin Heuver, 
Marco ten Dam, Wesley Klein Boonschate, 
Edwin Dollekamp, Mickey Ardesch, Jeroen 
Tijhof, Paul Bruggeman, Hidde Braamhaar 
en Bas Vriens.
Wie zitten in E5? Kevin Tibbe, Derk-Jan 
Wiersum, Elko Stevens, Joey Kroeze, Ro-
bert Hegeman, Mark Broekhuis, Rik Poppe, 
Jasper Souverijn, Bjorn Tijhuis.

Nieuw en niet-nieuw: damesvoetbal 
bij De Zweef
In juni 1994 zeggen vijf dames van de 
Eversberg en vijf van SOS dat ze bij ons 
willen komen voetballen. Het bestuur twij-
felt, maar is gematigd positief. Ook binnen 
De Zweef staan meiden klaar om de voet-
balschoenen aan te trekken. Een van hen 
is Sandra Middelkamp. Bestuurslid Leo 
Geurtse zal Sandra bellen dat ze een team 
kunnen oprichten. Ze moet wel zelf zorgen 
voor een trainer, leider, grensrechter. En 
liefst ook nog een paar sponsoren. De hele 
geschiedenis staat vermeld in het volgende 
hoofdstuk. 

van de officiële uitingen van De Zweef als 
vereniging. 

Hij zorgt als ex-journalist voor een aanzien-
lijke uitbreiding van de inhoud van de site. 
Met technische hulp van Arjen Krukkert, 
Eddy Huis in ’t Veld en Niek Broeze (ont-
werp) krijgt de site in 2002 een uitstraling 
die hoort bij onze club. Hans Knobben 
draait vanaf dat moment mee en zorgt voor 
het nieuws over en rond de jeugd. 

In de loop van de jaren krijgen steeds meer 
mensen toegang tot de site en ontstaat on-
der toezicht van de redactie een zeer actuele 
voetbalsite, die zelfs opnieuw heel positief 
in de krant verschijnt. 

Het bijhouden van de site kost veel werk. 
Net zoals technische updates. Dit laatste 
luistert niet alleen nauw, maar kost ook 
heel veel tijd. Zoveel dat het niet langer 
doenlijk is een vrijwilliger (Arjan Krukkert) 
daarmee op te zadelen. In 2015 krijgt een 
extern bureau de opdracht de site technisch 
helemaal up to date te maken. Dat lukt en 
vanaf 2016 draait een nieuwe site. 

Achtste kampioen en op reis naar En-
geland
Het achtste elftal wordt in het voorjaar 
2000 kampioen en trakteert zichzelf met 
aanhang op een lang weekeinde Engeland 
(inclusief wedstrijd). De reis gaat naar Nor-
wich, waar het team overnacht in de lokale 
jeugdherberg. 

De oude garde is gestopt 
en lager gaan voetbal-
len. Hier De Zweef 5 met 
nieuwe sponsor (Oce-
anic duiksport). Dat zijn 
de eerste twee mensen 
boven. Verder: Hel-
wich Machielsen, Paul 
Morsink, Lodewijk Har-
meling, Erik Heuver, 
Eric Siero, René Jan-
nink, Robert Asbroek, 
Marcel Spoolder.
Onder vlnr: Rob He-
geman, Rob Korbeld, 
Martin Nahuis, Robert 
Heuver, Gert Cents, 
Marcel Eilders, Gerben 
Kolman.
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Andere Nijverdalse clubs
ALGEMEEN

SVVN en Eversberg volleyballen samen
VEC is de naam van een nieuwe, kleine volleybalvereniging die in 1989 het licht ziet. Het 
is een samenwerkingsverband van SVVN en Eversberg. VEC staat voor “Volharding Evers-
berg Combinatie”. Trainer Peter Bergambagt en voorzitter Ineke Scholten vertellen in het 
Twents Volksblad dat er zestig leden zijn en de club met drie teams meedoet in de compe-
titie van de Nederlandse volleybalbond. VEC blijft als onderafdeling van beide voetbalclubs 
opereren, zo deelt Scholten mee. 

VEC blijft bestaan tot 2010 als de club samen gaat met Flash uit Nijverdal en de Sportver-
eniging Hellendoorn (SVH). De nieuwe vereniging krijgt als naam SVH. Beide Nijverdalse 
volleybalclubs hebben te kampen met een daling van het aantal leden, zeker als het he-
renteam van Flash na de degradatie uit de tweede divisie niet langer op landelijk niveau 
uitkomt en in het district Oost moet gaan spelen. “Liever één grote dan drie kleine vereni-
gingen” is het motto om in 2009 de fusiebesprekingen te beginnen. 

Zes Hellendoornse clubs in één competitie
De competitie 1990-1991 is bijzonder. In de vierde klasse D namelijk komt half Hellen-
doorn elkaar tegen. DES, Hulzense Boys, Vesos, Daarlerveen, SVVN en Eversberg zijn alle-
maal in deze competitie ingedeeld. 

SVVN en DES en het “Wonder van Nijverdal”
Het “Wonder van Nijverdal” voltrekt zich aan het einde van het seizoen 1993-1994. Met 
nog drie wedstrijden te spelen staat SVVN onbedreigd aan kop en heeft nog maar één 
puntje nodig om kampioen te zijn. Niks aan de hand. De barcommissie maakt de bestel-
lijsten voor bier en andere versnaperingen al klaar. Het bestuur bekijkt wanneer de kampi-
oensreceptie het best gehouden kan worden…
De eerste wedstrijd van de drie is tegen plaatsgenoot DES. Deze ploeg kan theoretisch nog 
als eerste eindigen, maar met drie wedstrijden te gaan om één punt te halen kan SVVN 
toch rustig slapen?? Maar het team denkt er blijkbaar heel anders over. De zenuwen slaan 
toe. 

De derby der derby’s in Nijverdal. De roodzwarten merken aan alles dat het kampioen-
schap eraan zit te komen. Er staan al bloemen klaar en het bier staat koud. Er is (wegens 
diefstal) een kersverse middenstip aangelegd en de wedstrijd begint. Het gaat niet goed 
met SVVN dat bij rust nog op 1-1 staat. Het is Jeroen Exoo die na rust namens DES de twee 
punten inpakt om mee te nemen naar de Duivecatelaan.

Een week later speelt DES tegen Denekamp en wint eenvoudig met 3-0. SVVN speelt op-
nieuw thuis en wel tegen BZSV uit Borne. Vanuit het clubhuis en vanuit Denekamp gaan 
regelmatig telefoontjes naar de kantine van Eversberg. Kennelijk hebben de DESers er 
geen vertrouwen in een juiste tussenstand te krijgen als ze de kantine van SVVN bellen. 
Maar ook tegen BZSV gaat het mis; SVVN verliest opnieuw (1-2).

De laatste competitiedag breekt aan. DES speelt tegen Sportlust Glanerbrug. Trainer is 
Henk Hekman, oud-speler van DES. De ploeg die aanvankelijk als “middenmoter” is be-
noemd, kan kampioen worden. Aan de andere kant gelooft iedereen dat SVVN na twee keer 
verlies nu wel zal toeslaan. Zo’n kans op het kampioenschap laat je toch niet lopen?

DES buigt de ruststand van 1-1 om in een overwinning van 3-1 op Sportlust. Dan is het 
wachten op de uitslag van de wedstrijd van SVVN tegen Drienerlo. De groenzwarten 
zijn compleet de kluts kwijt en verliezen met 1-0. “De stilte op sportpark Gagelman was 
oorverdovend”,  schrijft de krant later, “DES wachtte zaterdag vol ongeloof op het eind-
signaal bij aartsrivaal SVVN. En werd na een angstig kwartiertje wachten, maar dan: 
kampioen in de vierde klasse D.” Het Wonder van Nijverdal is geschied. “DES toch kampi-
oen!!!” staat er met grote letters op de uitnodiging voor de kampioensreceptie. 

Drie clubs in de nacompetitie
Het seizoen 1997-1998 staat in het teken van nacompetitie. Zowel Nijverdal, DES als SVVN 
spelen om promotie. Geen van deze clubs halen de finale. 

DES

Van drie naar vier en van vier naar drie
Na de standvastige periode 1980-1989 in de derde klasse is voor DES dit decennium er 
een van op en neer. Het seizoen 1989-1990 verloopt niet goed voor DES. De ploeg verkeert 
in de laagste regionen en eindigt uiteindelijk op de drie na onderste plek op de ranglijst. 
Nacompetitie is daarvan het gevolg. Het is moeilijk de goede geest te vinden en de ploeg 
degradeert naar de vierde klasse. 

Het verblijf in de vierde klasse duurt twee seizoenen. In mei 1992 kan de vlag uit, want 
DES is na jaren eindelijk weer eens  kampioen. De feestvreugde duurt maar één seizoen, 
want in 1993 volgt degradatie. De ploeg toont direct aan dat dat een misverstand is ge-
weest, want een jaar later wappert het roodzwart weer fier. Terug naar de derde klasse. Op-
nieuw volstaan 32 punten uit 22 wedstrijden. 

Renovatie kleedkamers
De kleedkamers van DES zijn hopeloos verouderd en moeten nodig worden opgeknapt. 
Dat gebeurt in 1991 als ze allemaal opnieuw worden betegeld en voorzien van vandalis-
me-bestendige douches. Het blijven echter tamelijk bedompte, vochtige hokken met (te) 
weinig ventilatie.

Zwarte dag
De jaarlijkse familiedag verloopt dramatisch. De 18-jarige Arjan Valk valt tijdens een wed-
strijd dood op het veld neer. Zijn toegesnelde vader, die als voetballer ook aanwezig is, kan 
niets doen. DES legt de wedstrijden en andere feestelijkheden onmiddellijk neer en ieder-
een blijft in grote verslagenheid achter als Arjan de accommodatie verlaat. 

Grote talenten: De gebroeders John
Bij DES melden zich in deze periode drie bijzondere talenten, namelijk de gebroeders 
John. Collins, Paddy en Ola komen successievelijk in de jeugd van DES. Geen van drie 
houdt het lang vol, want binnen de kortste keren zijn ze weggekaapt door hongerige scouts 
van FC Twente. Hoe het hen is vergaan weet elke voetballiefhebber. Voor DES is er naast 
de eer deze jongens deels te hebben opgeleid, het voordeel dat transfers de vereniging een 
behoorlijk bedrag opleveren in de verenigingskas (Bron: jubileumclubblad DES 90 jaar). 

70 jaar bestaan
Op 2 oktober 1992 bestaat DES 70 jaar. Zeker reden voor een feest. FC Twente komt op 
bezoek, er is een spellendag voor de jeugd, een voetbalclinic met de gebroeders Mühren 
van Voetbal International en een feestavond voor de hele club. 

Collins John in het shirt 
van het Londense Full-
ham.
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De club koopt voor 800 gulden (!!!) een telefoonbeantwoorder en begint een eigen voet-
ballijn. Je belt een nummer en krijgt een bandje met daarop informatie over afgelastingen, 
uitslagen, verslag van Nijverdal 1. Secretaris Dick Bannink deelt trots mee dat hij elke zon-
dag in de kantine zit om het bandje aan te passen, zodat de info actueel is.

Nijverdal 75 jaar
1991 is het jaar waarin Nijverdal 75 jaar bestaat en uitpakt met een prachtig 
jubileum. Het Twents Volksblad wijdt zelfs een speciale bijlage aan het ju-
bileum. De feestcommissie van de voetbalclub is druk bezig geweest met de 
organisatie van een week lang feest vieren. Natuurlijk is er een receptie en 
een reünie. Natuurlijk is er een huldiging van leden. Om dat allemaal goed te 
kunnen vieren staat op het sportpark een feesttent, die de naam “Paviljoen” 
heeft meegekregen. 

Voetballend is het niet zo best: tot 1995
Nijverdal viert feest, maar niet op het voetbalveld. Het team speelt in de tweede klasse TVB 
en doet daar aardig tot redelijk mee. Een uitschieter is er in het seizoen 1994-1995. Dan is 
Nijverdal de kampioen in de tweede klasse: ongeslagen met 44 punten uit 22 wedstrijden! 
En een doelgemiddelde van precies 100 goals voor en maar 29 tegen. Voor het eerst in 17 
jaar is er feest. Het Treffershonk barst op 24 juni 1995 uit z’n voegen tijdens de kampioens-
receptie. 

Dit kampioenschap komt op een bijzondere manier tot stand. Aan het einde van de com-
petitie is Nijverdal al gepromoveerd, maar staat het eerder uitgestelde duel met Dinkelland 
nog op de agenda. Geen onbelangrijke wedstrijd, want bij winst pakt Nijverdal het kampi-
oenschap. Wint Dinkelland, dan haalt deze ploeg de derde periodetitel. Nijverdal wint en is 
kampioen. Lachende derde is het Hellendoornse SOS dat nu de derde periode pakt. 

Door veranderingen in de competitie komt Nijverdal in het seizoen 1996-1997 in de nieuwe 
vijfde klasse. Daar gaat het niet goed en degradatie naar de nieuwe zesde klasse volgt. Ge-
lukkig maar voor één seizoen, want in 1999 promoveert Nijverdal via de tweede plaats weer 
naar de vijfde klasse.

HULZENSE BOYS

Diep gezonken, maar weer terug omhoog
Voor Hulzense Boys verloopt dit decennium uiteindelijk goed. En zo begint het ook. Na 
twee derde plaatsen eindigt de ploeg in het seizoen 1990-1991 als kampioen en volgt pro-
motie naar de derde klasse. 

Daar gaat het niet zo goed. Het eerste jaar lukt het nog, maar het tweede jaar is desastreus; 
met 11 punten uit 22 wedstrijden gaat Hulzen terug naar de vierde klasse. Dat is het begin 
van nog meer ellende, want aan het einde van dat seizoen kijkt de ploeg opnieuw tegen de 
laatste plaats aan; opnieuw met maar 11 punten.

Het wordt nog erger, want de terugkeer in de vierde klasse duurt ook maar één seizoen. 
!994-1995 is een dieptepunt als Hulzense Boys afdaalt naar de onderafdeling. Dat duurt 
twee seizoenen. Dan herpakt de ploeg zich en kan in mei 1996 de kampioensvlag worden 
gehesen. Door herindeling van de competitie verhuist men direct naar de derde klasse. 
Daar valt het niet mee, want aan het einde van het eerste seizoen volgt degradatie en komt 
de ploeg terecht in de vierde klasse. Gelukkig maar even, want het seizoen erna is de ploeg 

Herman Winkels erevoorzitter
In 1996 stopt Herman Winkels als voorzitter van DES. De oud-bankdirecteur heeft dan ja-
renlang de hamer gehanteerd en met zachte, maar vriendelijke dwang de vereniging geleid. 
Voor zijn verdiensten benoemt de ledenvergadering hem tot erevoorzitter. Zijn opvolger is 
Joop van Keulen. Herman Winkels overlijdt in 2016.

SVVN

Dick Schneider weg; SVVN degradeert
Het seizoen 1989-1990 verloopt slecht voor SVVN. Als de ploeg in maart op degraderen 
staat, besluit trainer Dick Schneider het bijltje erbij neer te gooien. Hij vertrekt met onmid-
dellijke ingang. Hoeft zelfs zijn salaris niet meer “omdat hij geen prestaties meer kan leve-
ren”.  Schneider zou al vertrekken, maar natuurlijk niet voor het einde van de competitie. 
“Dit tekent het karakter van Schneider”, zegt een teleurgestelde voorzitter Middag. SVVN 
eindigt met 5 punten uit 22 wedstrijden hopeloos onderaan.

Een jaar na het “Wonder van Nijverdal” lukt het toch
Door het missen van het kampioenschap moet SVVN in de competitie 1993-1994 nacom-
petitie spelen. Ook hier gaat het niet goed en slaagt de ploeg er niet in te promoveren. Een 
jaar later promoveert SVVN alsnog. 
Na opnieuw het kampioenschap te hebben gemist verslaat het team in een beslissingswed-
strijd van de nacompetitie Tonego met 2-0. De supporters zijn de ploeg trouw gebleven, 
want zij zijn massaal aanwezig in Zwolle waar op het terrein van Berkum de beslissing valt. 
Eindelijk kunnen ze feest vieren…

SVVN promoveert bijna nog twee keer…
Het is een goede periode in het voetbal bij SVVN. Ondanks alle missers om het kampioen-
schap en in de nacompetitie speelt de ploeg goed voetbal. In het seizoen 1995-1996 is pro-
motie opnieuw dichtbij. Zou dat lukken, dan zou de ploeg in twee jaar drie klassen stijgen. 
In de nacompetitie lukt het echter niet. 

Een seizoen later vertrekt succestrainer Henk Mennegat. Zijn opvolger Willemsen bakt er 
in de ogen van het bestuur niet veel van en krijgt de zak. Onder Van der Smissen gaat het 
beter en haalt SVVN in 1997 opnieuw de nacompetitie door de laatste periode te pakken. 
De voorronde gaat goed en in de finale moet SVVN met Den Ham en WVF uitmaken wie 
promoveert naar de eerste klasse.

De ploeg begint met een uitwedstrijd tegen WVF en speelt met 0-0 gelijk. Daarna wacht 
Den Ham. Op sportpark Groot Lochter is het een drukte van jewelste. Het talrijke publiek 
ziet dat de bezoekers beter zijn en terecht met 0-2 winnen. Het maakt de supporters van 
SVVN weinig uit. Na afloop breekt er in de kantine zo’n groot feest uit, dat Den Ham zich 
vertwijfeld afvraagt wie nou eigenlijk de wedstrijd heeft gewonnen…

NIJVERDAL

SV Nijverdal begint 06-lijn…
De techniek staat voor niets. De PTT introduceert betaalde telefoontjes via 06-lijnen. Velen 
zullen zich de paniek herinneren bij bedrijven die bang zijn dat medewerkers op de tele-
foon van de baas sexlijnen gaan bellen? Voor commercieel gebruik zijn die lijnen interes-
sant, want je kunt er geld mee verdienen. SV Nijverdal wil geen geld verdienen, maar gaat 
in 1991 wel de 06-lijnen gebruiken. 

Enternaar Henk Menne-
gat is een echte team-
builder. Overal waar hij 
komt gaat bij vertrek de 
loftrompet uit. Behalve 
SVVN traint hij later 
ook DES. Zijn grootste 
prestatie is het kampi-
oenschap in 2008 met 
DOS ‘37 en bijbehorende 
promotie naar de eerste 
klasse zaterdag. 

Herman Winkels.
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kampioen en weer terug in de derde klasse. Daar gaat het moeizaam met plekken in de on-
derste regionen.

EVERSBERG

Feest bij het zilveren jubileum
Eversberg viert in 1991 het zilveren jubileum. Uiteraard in de krant aandacht voor dit feest, 
waarbij natuurlijk niet voorbij gegaan wordt aan de ups en downs. Mooie herinneringen 
aan de wedstrijden tegen ploegen uit het betaalde voetbal met Ajax als hoogtepunt. Maar 
natuurlijk ook alle problemen en perikelen rond het bestuur en met name voorzitter Twil-
haar. Terugkijkend op 25 jaar Eversberg concludeert het Twents Volksblad dat de club “alle 
voetbalstormen heeft doorstaan”. 

Voetbal 1990-1999
Na het kampioenschap in het seizoen 1989-1990 blijft Eversberg twee seizoenen in de 
vierde klasse, maar eindigt dan als laatste en keert terug in de TVB. Dat duurt ook twee 
seizoenen en dan is er aan het einde van het seizoen 1995-1996 promotie. Vanwege compe-
titieveranderingen naar de derde klasse. Voor twee jaar. In het seizoen 1987-1998 eindigt 
Eversberg met vier punten uit 12 wedstrijden op de laatste plaats. Degradatie naar de vier-
de klasse is het gevolg. 

Het elftal dat in 1991 de competitie in gaat, bestaat uit: J. Toisuta, D. Timmermans, G. 
Zonnebeld, J. Meesters, W. Pattiasina, R. Spikker, B. Hakkert, H. Hallink, B. Niland, R. 
Maulani, J. van Petersen, M. Veerman, R. Bartels en T. Picanussa. Leider is H. Zonnebeld. 
Trainer is J. Lanjouw en J. Zonnebeld is de grensrechter.


