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De Zweef promoveert naar de eerste klasse. Met eigen jongens en 
zonder betalen is het moeilijk concurreren met betalende clubs. 
Toch houdt het team zich drie seizoenen staande. De tweede klasse 
is eigenlijk geen achteruitgang: leuke tegenstanders die ook nog 
eens publiek meebrengen naar Gagelman. Geen lange reistijden 
meer. 
Het Twidde degradeert uit de hoofdklasse, maar is een jaar later 
weer terug. 

Het vrouwenteam verovert zich een vaste plaats in de vereniging. 
Het seizoen 2008-2009 is voor de vrouwen een topper. Het 
team pakt alles wat er te pakken valt. Na twee keer tweede te zijn 
geworden, worden de vrouwen dit jaar kampioen in de vierde 
klasse. En dat niet alleen. Ook gaat de KNVB-beker richting 
Nijverdal en winnen ze de HVC-bokaal. 

De gemeente privatiseert de kleedaccommodaties van de 
buitensport. De Zweef krijgt daarvoor een prachtig nieuw en 
gerenoveerd complex terug. Omdat de nieuw- en verbouw duurder 
zijn dan gedacht en er nog andere financiële ellende op de club af 
komt, ontstaat een crisis, die de club tenslotte weer met elkaar te 
boven komt.
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Een van hen is Ria Ekkelkamp uit Nijverdal, moeder van twee spe-
lers van DES. De verslagenheid ter plaatse en bij de club is zeer 
groot. Het bestuur gelast uiteraard alle geplande eindejaarsactivitei-
ten af. 

Desondanks gaat het bakken en verkopen van oliebollen door. De 
organisatie daarvan besluit namelijk het bestuursbesluit te nege-
ren en de opbrengst van de actie niet aan de eigen jeugd, maar aan de slachtoffers van de 
tsunami te schenken. Omdat iedereen helpt, verkoopt DES zoveel oliebollen en appel-
flappen dat uiteindelijk een bedrag van 7200 euro overblijft. Daarvan betaalt de club een 
project in Thailand: nieuwbouw van huizen voor monniken die zich bezig houden met de 
opvang van wezen (bron: jubileumblad 90 jaar DES).

Economische crisis
Achteraf gezien begint de economische crisis al in 2001. Dan ontstaat in Amerika een run 
op koophuizen door een extreem lage rente die instappen in de hypotheekmarkt gemak-
kelijk maakt. Banken doen vrolijk mee aan dit spel, maar kunnen het niet houden als de 
zeepbel wordt doorgeprikt. De ene na de andere bank “valt om” (= nieuwe uitdrukking 
voor failliet). In ons land begint de crisis later (ongeveer 2007). Het duidelijkst te zien aan 
het faillissement van de IJslandse bank Ice Save, waar veel mensen en organisaties geld 
hebben staan. 

De regering moet er aan te pas komen om spaartegoeden tot € 100.000,- te garanderen. 
In eigen land gaat DSB-bank op de fles en neemt de staat de ABN-AMRO over. Andere 
banken moeten lenen om in stand te blijven (ING, Aegon, SNS-Reaal). De Nederlandse 
huizenmarkt stort in elkaar. Gevolgen: sluitingen in de bouw; mensen op straat. Het is een 
domino-effect: bedrijf na bedrijf sluit of slankt af. Heel veel mensen zitten zonder werk.

De crisis is natuurlijk wereldwijd. Binnen de Europese Unie gaat eerst flinke financiële 
hulp naar Spanje, Portugal en Italië. Het ergst is Griekenland eraan toe. Even lijkt het er 
zelfs op dat het land uit de Eurozone zal stappen, maar dan is het al 2015. Op dat moment 
lijkt de crisis achter ons. De economie trekt aan, banken komen weer met nieuwe hypes, 
bonussen vliegen over de tafel, maar er blijft een groep ouderen en zzp-ers die in de pro-
blemen blijven en niet meer aan de bak komen.

Internet is een alomtegenwoordig medium geworden. Een groot deel van de internationale 
communicatie gaat via het wereldwijde netwerk. In de economie is internet zelfs onmis-
baar geworden zoals blijkt uit het steeds meer digitaal geworden betalingsverkeer. Steeds 
meer mensen doen hun geldzaken digitaal en kopen op internet, met lege winkelstraten als 
gevolg. De game-industrie evenaart wat kapitaalomzet betreft eind 2009 zelfs de filmin-
dustrie. In steeds meer consumentenelektronica zitten microchips.

In de natuurkunde en wiskunde worden grote vorderingen gemaakt. De materiaalindus-
trie, medische industrie en de biologie beginnen steeds meer met nanotechnologie te wer-
ken. De ontwikkelingen in de biotechnologie leiden tot nieuwe soorten van gentechnologie 
die ook gebruikt worden in  voedselindustrie en de gezondheidszorg.

De groeiende onrust over de klimaatverandering, de stijging van de olieprijzen en het 
naderende einde van gemakkelijk winbare olievelden bevorderen de opkomst van alterna-
tieve energiebronnen en besparingstechnologie zoals “groene” technologie, schonere moto-
ren, hybride auto’s en zonnepanelen op woningen.

De terroristische aanslagen op de Twintowers in New York op 11 september 2001 slaan 
de hele wereld lam. “Het zal nooit meer worden zoals het was” wordt gezegd. Dat valt wel 
mee, maar is wel aanleiding voor Amerika om op grote schaal oorlog te gaan voeren om 
“alle terroristen in de hele wereld uit te roeien”.  De (burger)oorlogen in Afrika gaan on-
verminderd verder. Er is burgeroorlog in Darfur en Ivoorkust, Zimbabwe vervalt tot grote 
armoede door economisch wanbeleid en dictatoriaal bestuur.

Een hele belangrijke gebeurtenis in deze periode is de invoering van de euro op 1 
januari 2002. Veel mensen nemen met weemoed afscheid van de oude, vertrouw-
de gulden. Tot heel lang na de invoering rekent men bedragen nog om naar de 
oude munt. Ook de Zweef-kantine ontkomt niet aan de nieuwe munt. Op zondag 
6 januari (de nieuwjaarsreceptie) 2002 mag nog betaald worden in guldens en 
munten. Vanaf maandag 7 januari worden alleen nog maar euro’s geaccepteerd. 
Er komt een dringende oproep van het bestuur in deze overgangsperiode zo veel 
mogelijk plastic munten te kopen.

Nederland voert als eerste land ter wereld het homohuwelijk in, gevolgd door België, 
Spanje, Canada en Zweden. Ook een aantal Amerikaanse staten erkennen het huwelijk van 
mensen van gelijk geslacht.  

Op zaterdag 13 mei 2000 verschijnt ’s middags ten oosten van Nijverdal een gigantische 
rookwolk. Even later wordt duidelijk wat er aan de hand is. Een opslagruimte met vuur-
werk van het bedrijf S.E. Fireworks in Enschede vat vlam. Er vallen 23 doden (waaronder 
vier brandweermannen) en ongeveer 950 mensen raken gewond, 200 woningen worden 
geheel vernield. De vuurwerkramp echoot nog jaren door. 

De moord op politicus Pim Fortuyn (6 mei 2002) en die op filmregisseur Theo van Gogh (2 
november 2004) brengen grote spanning in de Nederlandse samenleving. In brede lagen 
van de bevolking groeit de overtuiging dat een vreedzame integratie van grote stromen 
immigranten een illusie is geweest en dat tegengeluiden lang als ‘politiek niet correct’ zijn 
onderdrukt en weggewuifd. Integreren is het toverwoord voor nieuwkomers en dat geldt 
ook voor mensen die al in het land zijn.

Op 02-02-2002 trouwen prins Willem-Alexander en de Argentijnse Máxima Zorreguieta. 
De ouders van de bruid zijn niet welkom wegens de deelname van haar vader aan de mi-
litaire regering van Argentinië in het tijdperk Videla. De man van koningin Beatrix, Prins 
Claus sterft op 6 oktober 2002. Oud-koningin Juliana overlijdt op 20 maart 2004 en haar 
echtgenoot Bernhard op 1 december 2004. Op de 100e geboortedag van Juliana wordt in 
2009 in Apeldoorn een aanslag gepleegd op de bus met de koninklijke familie.

Op tweede kerstdag 2004 doet zich een van de grootste natuurrampen voor in de heden-
daagse geschiedenis. Een aardbeving in de Indische Oceaan veroorzaakt een tsunami: een 
reusachtige vloedgolf die een groot gebied in Azië en Oost-Afrika bereikt. Aanstormend op 
een strand is de vloedgolf meer dan 10 meter hoog en verwoest alles op z’n weg. Ongeveer 
230.000 mensen verongelukken.

Omdat de vloedgolf ook populaire stranden zoals Thailand treft, is de impact ook in onze 
omgeving groot. Honderden buitenlandse toeristen vinden namelijk de dood, waaronder 
28 uit Nederland. 

Wat gebeurt er in de wereld en in Nederland

Gevolgen van de tsuna-
mi.



JONGERENCENTRUM
In juni 2002 opent wethouder Bakker met een wrange lach het 
tijdelijke open jongerencentrum aan de Van der Muelenweg. Al 
16 jaar zijn jongeren op zoek naar een eigen plek, maar de ge-
meente wil eigenlijk niet. In mei 2001 verschijnen de wijkagen-
ten Wim Nieuwenhuis en Paul Reijnders in het tv-programma 
“De jeugdagent” op Net5 en vertellen over de problematiek. 
Deze uitzending zet Caroline Tensen van het programma “Het 
zit me tot hier” aan het werk die erin slaagt de gemeente zover 
te krijgen dat er een (tijdelijk) jongerencentrum komt. 

VARKENSFLATS 
De gemeenteraad van Hellendoorn wil geen “varkens-
flats.”  Hiermee bedoelt men de bouw van hele grote 
varkensbedrijven met meer verdiepingen. Dergelijke 
bedrijven horen niet in het landelijk gebied, vindt de 
politiek. Vestiging op een bedrijventerrein zou nog 
kunnen, maar daarvoor bestaat geen belangstelling. De 
discussie over varkensflats is heftig. Dierenorganisaties 
zijn tegen. Boeren zelf ook. Voorstanders zeggen dat 
flats beter zijn voor de dieren en het milieu. 

Nieuwe apparaten: Senseo is een koffiezetapparaat waarin een voorverpakte hoeveel-
heid koffie wordt gelegd (pads). De digitale camera maakt in enkele jaren bijna een einde 
aan de fabricage van filmrolletjes. Internet, pc, radio en tv smelten langzamerhand samen 
tot een geïntegreerd systeem waarin ook spelcomputers en zelfs de alomtegenwoordige 
mobiele telefoon als “smart-phone” zijn plaatsje krijgt. Deze laatste verdringt steeds meer 
de ‘vaste’ telefoon. In bijna elke auto is wel een navigatiesysteem te vinden. 

Rages: Interactieve electronica, Crocs, Beyblade, Wii, smartphone, tablet, Sudoku, wup-
pies. 

Nederland en België organiseren Euro 2000. Frankrijk wint deze EK voetbal door Italië 
in de finale te verslaan. Nederland wint dus niet, maar levert wel de topscorer van het 
toernooi (Patrick Kluivert). De halve finale tussen Italië en Nederland kent een aanvallend 
Nederland met een verhouding in doelpogingen van 21 tegen 4. Na 34 minuten krijgt Zam-
brotta zijn tweede gele kaart, waardoor Italië met tien man verder moet. Nederland krijgt 
twee strafschoppen in reguliere speeltijd, deze worden echter gemist door Frank de Boer 
(redding keeper Toldo) en Patrick Kluivert (paal). Ook na extra tijd blijft het 0-0. Italië 
wint de strafschoppenserie met 3-1; onder meer door twee reddingen van Toldo. 

Vier jaar later (in de kwartfinales van het EK in Portugal) wint het team van Zweden na 
een strafschoppenserie. In de halve finale is gastland Portugal echter de betere. Nederland 
staat wel in de finale op het WK 2010 in Zuid-Afrika De eerste zes wedstrijden wint Neder-
land binnen de 90 minuten. De finale zelf wordt beslist in de verlening. Spanje speelt beter 
en verslaat Nederland met 0-1.

De Nederlandse zwemmers Inge de Bruijn en Pieter van den Hoogenband bereiken de we-
reldtop tijdens de Olympische Zomerspelen van Sydney (2000) en Athene (2004). Beiden 
grossieren in gouden medailles en (wereld)records. 

Baanwielrenner Theo Bos haalt in 2007 zijn vijfde regenboogtrui; hij wordt voor de derde 
keer wereldkampioen sprint. Tijdens de Olympische Winterspelen 2002 wint schaatser 
Jochem Uytdehaage tweemaal goud en behaalt Gerard van Velde heel verrassend de winst 
op de 1000 meter. Marianne Timmer is tijdens de Olympische Spelen in 2006 de eerste 
vrouwelijke sprintkampioen. 

In de seizoenen daarna is het Sven Kramer wat de klok slaat. Hij wordt Nederlands, Euro-
pees en wereldkampioen allround schaatsen en wereldkampioen afstanden op de 5000 en 
10.000 meter en de achtervolging. In 2010 wint hij olympisch goud op de 5 kilometer van 
de winterspelen in Vancouver.

De wielersport maar later ook de atletiek en andere sporten worden in verband gebracht 
met bloeddoping (EPO). 
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Sport wereldwijd

De geschiedenis van Nijverdal
Tunnel hangt aan zijden draad tot het “Mirakel van Nijverdal”
Het maken van plannen voor aanleg van de tunnel in Nijverdal gaan door. Nieuw is het 
idee om auto’s en trein in één keer onder de grond te werken. Naast dit positieve plan staat 
de planning van het rijk, waardoor aanleg van een tunnel aan een zijden draadje komt te 
hangen. Het wordt allemaal veel te duur. 

De bestuurders in Zwolle en Hellendoorn zijn heel somber. De kans op een tunnel voor 
auto en trein is heel klein. Totdat VVD-kamerlid Oplaat in 2003 een motie indient om 
daarvoor 50 miljoen extra vrij te maken. De hele Kamer ondersteunt deze motie. “Het Mi-
rakel van Nijverdal” (zoals de Commissaris van de Koningin zegt) is geschied. 

Als alles rond is en duidelijk is dat er toch wat water bij de wijn moet (een tunnel met een 
dak en van minder lengte) kan de aanleg beginnen. Mooi is dat de aannemerscombinatie 
die het werk uitvoert, zich in 2007 de Leo ten Brinke-combinatie noemt, naar de oorspron-
kelijke bedenker van het tunnelplan. 

Proefboringen, omhakken van heel veel groen, bouw van het noodstation Nijverdal-West, 
langdurige afsluiting van doorgaande wegen. Heel lang moet Nijverdal in de problemen 
zitten eer het werk klaar is. Desondanks klinken er weinig protesten. Blijkbaar vinden de 
inwoners en direct-aanwonenden het belangrijker dat de tunnel er komt dan dat ze jaren 
overlast hebben. Vooral voor ondernemers aan de noordkant van het spoor (De Joncheere-
laan) hebben te maken met dalende omzetten. 

Alles kan en mag 
Het begin van dit decennium is de tijd dat alles kan en alles mag. Van een naderende cri-
sis is niemand zich bewust. De bomen groeien nog verder dan de hemel. Het bruist ook in 
onze gemeente. Ambitieuze plannen zijn er voor het centrum van Nijverdal. Er zijn veel 
activiteiten en grote evenementen zoals Textiel001, jaarlijkse kunstmanifestaties en kunst-
markten. Er moet een nieuw overdekt zwembad komen met sporthal. In Hellendoorn is 
plek voor 150 nieuwe huizen en in de Kruidenwijk voor 450. De Regge moet weer mean-
deren en de oude loop terug krijgen. Er is geld zat en het lijkt of dat eeuwig zo zal blijven. 
Rollen met die munten…..!

Bommen en granaten
Omdat het centrum van Nijverdal en de spoorbaan in de Tweede Wereldoorlog een aan-
tal keer zijn gebombardeerd, houden aannemers rekening met de vondst van munitie en 
bommen. Het begint al met het vinden van een “bom” onder het parkeerterrein bij het ge-
meentehuis waar de bouw voor het Huis van Cultuur en Bestuur begint. Bij controle blijkt 

Gerard van Velden.



FRAUDE
Het openbaar ministerie verdenkt de directie van Nijverdal 
ten Cate (Loek de Vries) van fraude. Het gaat om moge-
lijke belastingfraude bij het faillissement en de verkoop 
van het textielbedrijf Spinnerij Nijverdal. Hierdoor zou de 
directie driekwart miljoen hebben verdiend. Het fraudeon-
derzoek is een lang lopende zaak; in 2011 is het nog geen 
stap verder. Bij de overname van het bedrijf door een groep 
investeerders in 2016 verklaart De Vries nog een paar jaar 
te blijven, maar hij vertrekt kort na de overname.

BUURSINK
Tweeënhalf jaar na de gro-
te brand begint in 2009 de 
afbraak van het oude hotel 
Buursink en de nieuwbouw 
van een appartementen-
complex. Dit is een van de 
plannen in het centrum met 
als doel woningen te bouwen 
met daaronder winkels.

EINDE PAROCHIE
De katholieke kerk heeft al heel lang te maken met teruggang in het aantal gelovigen en vooral 
kerkbezoekers. Ook zijn er te weinig priesters. Dat alles noodzaakt tot meer samenwerking tussen 
verschillende parochies. De krant schrijft hierover in 2009: “De nieuwe naam voor het parochie-
cluster Twente West is parochiegemeenschap Sint Marcellinus. Een commissie onder leiding van 
pastoor Harry Scheve heeft uit de ingezonden suggesties deze naam voorgedragen aan het bisdom 
en daarvoor goedkeuring verkregen. In de nieuwe parochiegemeenschap Sint Marcellinus werken 
vanaf 1 januari 2010 de huidige parochies van Bornerbroek, Enter, Hellendoorn, Nijverdal, Rijssen, 
Vroomshoop en Wierden bestuurlijk en pastoraal samen.” Nijverdal heeft vanaf dat moment geen 
eigen parochie meer. Heel voorzichtig gaan zelfs geruchten over het afstoten van het kerkgebouw.  
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deze bom een oude ketting te zijn. Later vindt men in het centrum nog brisantgranaten en 
bij het spoor enkele niet-ontplofte bommen. En wel zulke grote, dat de omgeving tijdelijk 
geëvacueerd wordt. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zorgt voor het onschadelijk 
maken. 

EEN NIEUW CENTRUM VOOR NIJVERDAL

Eind 2001 is een deel van het nieuwe centrum van Nijverdal klaar: het 
Keizerserf gaat officieel open. Het eerste stukje autovrije winkelgebied 
in ons dorp. Maar het centrum van Nijverdal gaat verder op de schop. 
Op 17 september 2003 stelt de gemeenteraad het Masterplan voor het 
centrum van Nijverdal vast. 

Huis voor Cultuur en Bestuur
Voor het gemeentehuis aan de Begoniastraat verschijnt een Huis voor 
Cultuur en Bestuur, dat aan het bestaande gebouw wordt “vastge-
plakt”. Aanvankelijk een werknaam, maar later omgetoverd tot de ech-
te naam van het gebouw. Het ontwerp is van Claus en Kaan Architec-

ten uit Amsterdam. Dit bureau wint de prijsvraag die de gemeente heeft uitgeschreven. Zes 
bureaus zijn gevraagd een schets te maken. Deze hangen in het gemeentehuis en de inwo-

ners kunnen hun voorkeur uitspreken. De raad kiest in 2003 voor dit 
plan vanwege het karakteristieke ontwerp met “warme” baksteenarchi-
tectuur die lijkt op de traditionele fabrieksbouw in het dorp.

Voor de één een prachtig ontwerp en voor de ander helemaal niks. “Te 
stads en veel te duur”, roepen de pessimisten. In de nieuwbouw komen 
een theater, bibliotheek, VVV-kantoor, werkkamers voor burgemeester 
en wethouders en vergaderkamers, waaronder een raadszaal in tent-
doek. Burgemeester Van Overbeeke legt in december 2005 de eerste 
steen en de officiële opening is in 2007. 

Nieuwe Dunant
Tegenover de winkels en appartementen aan het Dunantplein komt het “nieuwe Dunant”: 
nog meer appartementen met winkels. Er ontstaat een plein, dat -naar men zegt- de ideale 
afmetingen heeft; een omgeving waar iedereen zich prettig voelt. Onder het nieuwe Dunant 
komt een parkeergarage. Burgemeester Van Overbeeke en wethouder Das presenteren de 
plannen in 2001. 

De plannen voor het nieuwe Dunant worden uitgewerkt. Daarbij maakt de gemeente dui-
delijk dat deze alleen betaald kunnen worden als er extra inkomsten komen. Betaald parke-

ren in het centrum (inclusief aanleg van een parkeergarage) 
is de oplossing. Ondanks heel veel (emotionele) reacties, 
besluit de raad parkeren betaald te maken.

Ook het bouwplan voor het nieuwe Dunant krijgt verschil-
lende recensies: van heel mooi tot heel lelijk. Los van de 
meningen van de bevolking staat het feit dat het complex 
klaar is op het moment dat de wereldwijze economische 
crisis uitbreekt.

Crisis gooit roet in het eten
De economische crisis gooit roet in het eten van de gemeente. Het centrum van Nijverdal 
heeft een prachtige facelift gekregen, maar het effect (een bruisend nieuw centrum) blijft 
uit. In plaats van meer en betere winkels, is er leegstand. Dat is overigens niet alleen het 
gevolg van de crisis, maar ook van het feit dat winkelen via internet een hele grote vlucht 
heeft genomen. Leegstand is een landelijk probleem dat deels wordt opgelost door nieuwe 
winkeltrends, maar voor een belangrijk deel ook  door een kleiner, compact winkelcentrum 
en veel horeca.

Gevolgen van de crisis voor het nieuwe Dunant: appartementen worden lang niet allemaal 
verkocht en veel winkels blijven leeg. Hetzelfde geldt voor de parkeergarage. Om het nieu-
we centrum te bekostigen, heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van betaald 
parkeren in het centrum en de direct aanliggende woonstraten. Heel Nijverdal natuurlijk 
op z’n kop; de middenstand voorop. 

Graag zou de raad het besluit terug draaien, maar de gemeentebegroting staat zwaar on-
der druk. Er moet gigantisch bezuinigd worden (ook op de 
sport) en het verlies aan inkomsten door het betaald par-
keren kan daar niet bij. Afschaffing van betaald parkeren 
betekent namelijk dat de gemeente Hellendoorn jaarlijks 
ongeveer een miljoen euro extra moet ophoesten. Daarbij 
komt nog eens dat de gemeente zich garant heeft gesteld 
voor de verkoop van zes winkels. Dat met de gedachte dat 
dat nooit nodig zou zijn. Door de crisis is dat echter wel het 
geval en dat kost 375.000 euro.

Tot slot: ook een nieuw zwembad en nieuwe 
sporthal
Alsof het allemaal niet op kan, besluit de gemeenteraad in 
2003 ook tot de bouw van een nieuw Zwembad in ’t Ravijn 

Het nieuwe Keizerserf 
op de plaats van de oude 
Rijssensestraat.

Huis voor Cultuur en 
Bestuur: gemeente-
huis met bibliotheek, 
VVV-kantoor en theater 
ZINiN.

Het nieuwe Dunant.

Het Ravijn voor sport 
(zwembad en sporthal) 
en zorg.
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JOOP
Ondernemer Joop van Keulen roert zich driftig in dit decennium. Hij is tegen bijna alles wat nieuw is in Nijverdal. Orga-
niseert bijeenkomsten, houdt een enquête en “dreigt” zelfs een politieke partij op te richten. Geen Huis voor Cultuur en 
Bestuur, geen grootschalig Dunant en geen nieuw zwembad. Geen van deze wensen zijn gehonoreerd.

In 2009 komt de gemeente met het plan om de toegang tot bedrijventerrein Groot Lochter via de Van den Bergsweg af te 
sluiten. Dat schiet Van Keulen in het verkeerde keelgat en hij stelt op donderdag 17 september 2009 als ultimatum dat de 
gemeente tot die dag 17.00 uur de tijd krijgt dit besluit terug te draaien. Zo niet, dan gaat hij op zaterdag de 19e een grote 
verkeerschaos veroorzaken door al zijn  materieel een dag lang stapvoets door het centrum en de doorgaande wegen te 
laten rijden. Hij heeft zelfs de route al gepland. De gemeente gaat overstag en de toegangsweg blijft open.  

met daaraan vast een nieuwe sporthal. Er is immers geld zat en niemand denkt aan een 
crisis. 

Het is de bedoeling dat de gemeente een deel van de kosten terug verdient door ruimten 
in het complex commercieel te gaan verhuren. Het Ravijn moet een zwem-, sport- en zorg-
complex worden. Dit laatste lukt niet. Door de crisis en nasleep daarvan blijven de meeste 
ruimten lange tijd leeg. Het nieuwe complex is een steen op de maag. 

Des temeer omdat door de bouw van de nieuwe sporthal de oude sporthal Noetsele dicht 
gaat. De bedoeling is dat de grond wordt verkocht voor huizen. Dat levert extra geld op. 
Helaas moeten ook die plannen de ijskast in, maar kunnen er gelukkig weer snel uit als de 
crisis ten einde is. In 2017 begint de bouw daar. 

Textiel001
Onder deze naam is er in 2002 een grote openlucht tentoonstelling van werken die alle-
maal iets met textiel hebben te maken. Kunstroutes, exposities, lezingen, workshops voor 
ouderen en volwassenen, diapresentaties en concerten. Aanvankelijk staat de bevolking 
hier wat sceptisch tegenover, maar het geheel is prachtig en de meeste mensen zijn enthou-
siast.

Raadverkiezingen 2002: absolute meerderheid CDA
De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in 2002 leiden tot een onverwachte 
machtspositie van het CDA. Deze partij haalt 13 van de 25 zetels en heeft de absolute macht 
in onze gemeente: de wens van elke partij. Later nuanceert het CDA dat door te stellen dat 
zo’n positie niet echt is te verkiezen boven een situatie waarin een raadsmeerderheid een 
college van burgemeester en wethouders vormt, maar dat is makkelijk praten als je de vol-
ledige macht in handen hebt.

De Regge terug in de oude loop
In en rond Nijverdal begint het waterschap Vechtstromen met grote werkzaamheden aan 

de Regge. De rivier, die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
een stinkend riool was zonder leven, is schoon geworden en dat loont de 
moeite de rivier aan te pakken. Miljoenen euro’s gaan in het project waarbij 
het water z’n oude loop terug krijgt. 

Het best is dat te zien tussen Sportpark Groot Lochter en de Lange Jan en 
aan de andere kant richting Hellendoorn tussen de Overwaterweg en het 
dorp. Er ontstaan prachtige nieuwe natuurgebieden met fijne mogelijkhe-
den voor wandelen en fietsen. Toeristen, maar ook heel veel eigen inwoners 
maken daarvan graag gebruik. 

De groene mal 
Tegelijk met de werken van het waterschap, ontwikkelt men “De groene mal”, die bestaat 
uit de herinrichting van het binnenstedelijk Reggedalgebied in Nijverdal. Er komt meer 
ruimte voor de rivier (wateropvang) en de Regge krijgt weer ruimte voor natuurontwikke-
ling en recreatief gebruik: 
• Natuurlijke vegetatie (onderhoud door graasbeheer). 
• Ecologische verbinding: tunnel voor faunapassage en oeverzwaluwwand. 
• Beleving vanaf de randen, fiets- en wandelpaden. 
• Voorzieningen zoals: vissteiger, uitzichtpunten, informatiepanelen en picknicksets. 

Wilgenweard nieuwe buurman van De Zweef
Kort nadat de atletiekvereniging een eigen accommodatie krijgt, verrijst in 2000 aan de 
Regge onze buurman De Wilgenweard; een organisatie voor sportieve activiteiten en eve-
nementen. Daarbij denkt men aanvankelijk aan een nauwe samenwerking met de atletiek. 
Aan het water bouwt men een “sporthotel”, waar in de loop van de jaren talrijke organisa-
ties onderdak vinden en sportieve activiteiten ontplooien. De Wilgenweard is ook een van 
de drijvende krachten achter het naar Nijverdal halen en organiseren van de Strongman-
Run. 

De Wilgenweard ontstaat op de plek waar het eerste buitensportcentrum van Nederland 
(Vadesto) is gevestigd. Voor de bouw van het sporthotel wordt eerst een ondergronds gan-
genstelstel van 120 meter aangelegd. Daarbovenop komt het activiteitenterrein met als 
blikvangers het touwbaanparcours met 15 meter hoge abseiltoren en tokkelbaan.

Nog een nieuwe buurman: 
NKC’51
In juni 2001 viert korfbalvereniging 
NKC het 50-jarig bestaan. Dat ge-
beurt nog in de accommodatie aan 
de Ericaweg. Op dat moment is de 
club al druk bezig met nieuwbouw, 
want vanaf het begin van het nieuwe 
seizoen verhuist NKC naar sportpark 
Gagelman. De vereniging is blij met 
de verhuizing. Niet alleen omdat het 
op Gagelman perfect is, maar ook 
omdat men dichter bij de Kruiden-
wijk komt en verwacht dat dat heel 
veel extra leden gaat opleveren. 

12

De Regge terug in de 
oude loop met groene 
mal.

Buurman NKC’51.



14 15

van de voorbereidingen: “We hadden met 
onze vriendengroep nog een spandoek (DE 
ZWEEF + NACOMPETITIE = PROMO-
TIE”) gemaakt om ons optimisme over het 
nakende einde te tonen: een spandoek van 
maar liefst 14 meter (f 10,-), twee spuitbus-
sen zwart (ad f 8,75 per stuk), een spuit-
bus blauw (f 8,75) en een rol touw van 50 
meter bij een van de vaders uit de schuur 
weggenomen. Daarnaast hebben we er met 
vier mannen en twee vrouwen ook nog zo’n 
twee uur in gestoken”

Al deze inspanningen helpen niet, want De 
Zweef verliest. De aftrap is nog niet geweest 
of het staat al 1-0. Sommige Zwevers (die 
net binnenkomen) beginnen te juichen, 
want het is immers blauw wit dat scoort. 
Jammer genoeg zijn het de gastheren; De 
Zweef speelt in het wit. Heel veel commen-
taar is er op scheids- en grensrechter. De 
goal zou buitenspel zijn geweest en ook 
in het verloop van de wedstrijd gaat het 
scheidsrechterlijk trio geen betere indruk 
maken. 

“Zakken hooi”, schrijft Bas Kolkman in de 
GOAL. “Ondergetekende heeft zich ook zeer 
kwaad gemaakt (tot groot ongenoegen 
van vriendin en moeder; ik ging iets te ver. 
Sorry, maar voetbal is emotie”). Het blijft 
1-0 en de blauwwitten hebben pech met 
schoten op de paal en net naast.

Uiteindelijk is storm de winnaar van deze 
nacompetitie. Als SCH naar Nijverdal komt 
waait namelijk een hele harde westenwind. 
Desondanks kan gevoetbald worden. Het 
gaat lekker en De Zweef komt op 1-0. Daar-
na gaat het mis. 

SCH speelt de bal terug op de keeper. Spits 
Bertil Webbink ziet mogelijkheden en rent 
op de doelman af. Deze schiet de bal kei-
hard naar voren en tot schrik van iedereen 
waait deze over alles en iedereen heen, stuit 
vlak voor de ver uit zijn doel staande Jeroen 
Zwiers en ploft in het net. Dan knakt er wat 
bij de jonge Zweefformatie. SCH ondervindt 
weinig tegenstand meer en wint uiteindelijk 
met 1-3. Weg promotie. 

De Zweef kampioen 2000-2001

Een jaar later (in het seizoen 2000-2001) 
lukt het wel. De jonge gasten binden de ene 
ploeg na de andere aan de zegekar. In Hat-
tem wordt het kampioenschap behaald. Het 
is weer als vanouds: bussen en auto’s vol 
Nijverdallers steken de IJssel over en zijn 
later bij het clubgebouw als de platte wagen 
aankomt. Feest, zoals we dat kennen uit de 
gouden jaren tachtig…

Het ziet er allemaal zonnig uit voor het 
voetbal bij De Zweef. Terug in de eerste 
klasse en een tweede elftal dat een seizoen 
later de allerhoogste klasse bereikt, de 
reserve-hoofdklasse. Voor een goede aan-
sluiting tussen beide teams een prachtig 
gegeven. 

Op weg naar het kampioenschap
Het eerste elftal ligt op koers voor het kam-
pioenschap. Op 4 maart 2001 haalt de ploeg 
tegen de Tukkers de tweede periode binnen. 
De Zweef doet na een wat stroef begin hele 
goede zaken. Met nog vijf wedstrijden voor 
de boeg verliest het elftal echter heel dom 
bij NEO. 

Gelukkig kan Anton Wennemers de boel 
oppeppen en wordt een week later concur-
rent Helios verslagen. Het begint weer te 
kriebelen. De ploeg moet thuis tegen Berg-
huizen en kan kampioen worden als Rohda 
geen punten pakt. De Zweef kruipt door het 

Zware storm de winnaar van de na-
competitie
De Zweef 1 moet naar Nijmegen om te 
spelen tegen Quick 1888. De eerste helft 
verloopt moeizaam. In de tweede moet De 
Zweef (dat iets beter is) alle zeilen bij zet-
ten. Vijf gele kaarten zijn het gevolg, maar 
ook een mooie goal van de ingevallen A1-
spits Nathan Papilaja, twee minuten voor 
tijd. De donderdag erna probeert Quick het 
nog, maar De Zweef trekt aan het langste 
eind. Vlak voor rust is het 2-0 en iedereen 
denkt “kat in het bakkie” tot Quick in de 
laatste seconde 2-1 maakt. Spanning terug 
na rust, maar uiteindelijk komt de 3-1 op 
het bord en is de kat inderdaad in het bak-
kie.

Zondag 21 mei staat de uitwedstrijd tegen 
SCH in Nijmegen op het programma. In 
de GOAL schrijft Bas Kolkman een mooi 
verslag dat begint met een beschrijving 

Verloop van de competitie

Prestaties De Zweef 2000 -2009

1999-2000  t/m  2000-2001  2e klasse KNVB
2001-2002  t/m  2003-2004  1e klasse KNVB
2004-2005  t/m  2009-2010  2e klasse KNVB

Seizoen 1999-2000: De Zweef in na-
competitie
Zoals te lezen in het vorige hoofdstuk heeft 
ex-aanvoerder en Zwever Anton Wenne-
mers inmiddels zijn trainersdiploma’s ge-
haald en een paar clubs onder zijn hoede 
gehad. Heel graag komt hij naar zijn oude 
club om als hoofdtrainer het roer over te 
nemen. De selectie is er klaar voor en in het 
eerste seizoen in de tweede klasse haalt de 
ploeg de nacompetitie.

Ook het tweede (onder Tonnie Willems) en 
derde (onder Herman Hegeman) halen in 
het seizoen 1999-2000 een periodetitel en 
gaan voor promotie. Zondag 14 mei begint 
mooi voor deze teams, want die winnen 
beide de eerste wedstrijd in de na-compe-
titie. Daarna gaat het mis en blijven twidde 
en dadde in de klasse waar ze uit kwamen. 
Voor ons eerste is het begin van de nacom-
petitie een stuk  moeilijker.

E-team 2000. Boven 
vlnr: Rob Harmsen, 
Dirk-Jan Wiersum, Elko 
Stevens, Vincent Claas-
sen, Robert Hegeman en 
Martijn Rozendal.
Onder vlnr: Bjorn 
Tijhuis, Bjorn Beldman, 
Kevin Tibbe, Remco 
Spoolder en Joey Kroe-
ze.

Het kampioenschap 
hangt in de lucht. De 
Zweef thuis tegen Berg-
huizen. De blauwwitten 
winnen de wedstrijd: 
nog één te gaan. Op de 
foto Niek Engbers, zijn 
vriendengroep en (dus) 
de vriendinnen van de 
spelers en Stefanie Nar-
raina.
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oog van de naald en wint, maar ook Rohda 
wint, dus geen thuiskampioenschap. Blijd-
schap bij de bewoners van de Hoge Es, die 
de al aangeschafte kampioensbloemen ont-
vangen.

“MKZ is te bestrijden; De Zweef niet”
De MKZ-crisis inspireert de harde kern 
van Zweef-supporters om T-shirts te laten 
bedrukken met de tekst “MKZ is te bestrij-
den; De Zweef niet”. Uitgedost met die 
strijdkreet wacht een week na de winst op 
Berghuizen de ploeg van Hattem. Zo’n 700 

Zwevers rijden en varen naar de plaats op 
de Veluwezoom. 

Het is Xander ten Hove die de 0-1 scoort, 
gevolgd door goals van  Marthijn Wissink 
(0-2), Emiel Blikman (0-3) en Stefan Dijk-
stra (0-4). Het is een prachtpartij en als 
kort na de 1-4 het slotsignaal klinkt, wordt 
het team bedolven onder alles wat blauw 
en wit is. Thuis wacht de platte wagen van 
Oogink en is er een zegetocht door Nijver-
dal. 

Harm Galgenbeld (vader van Demis en Lu-
cien) woont op de kruising bij De Budde. 
Hij herinnert zich: “Na het kampioenschap 
in en tegen Hattem kwam het eerste ach-
terop een vrachtwagen van Oogink de 
berg af. Iedereen stond hier voor het huis 
te dansen op de straat. Ik had die dag een 
grote pan met soep gemaakt en dacht dat 
deze veilig binnen op het vuur stond. Zie ik 
op een gegeven moment steeds meer men-
sen met een kom soep in de handen staan. 
Het bleek dat Ans kommen had klaar gezet 
en iedereen de weg naar de soep wist te 
vinden. En ik had niets in de gaten.”

Het kampioenschap is de verdienste van 
een brede selectie, bestaande uit: Xander 

Mond-en-klauwzeer bedreigt voetbal en met name in Haarle
In het voorjaar van 2001 breekt in Nederland Mond-en-klauwzeer (MKZ) uit. Om versprei-
ding van de ziekte tegen te gaan worden op alle bedrijven met besmette koeien de veesta-
pels geruimd. Er volgen veel maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Zo moet 
je op elk boerenbedrijf je laarzen ontsmetten als je de stal in komt of uit gaat. Vee mag niet 
getransporteerd worden. De voetbalvereniging Haarle wil meewerken aan de bestrijding 
van de ziekte en weigert de uitwedstrijd tegen Heerde te spelen.

De KNVB neemt een harde maatrel en sluit Haarle uit van verdere deelname aan de com-
petitie. Dat accepteert de club niet en stapt naar de rechter omdat het team daardoor dreigt 
te degraderen naar de vierde klasse. Het beleid van de KNVB is namelijk dat clubs alleen 
mogen weigeren wedstrijden te spelen, als er een negatief advies van de lokale overheid is. 
Het negatieve advies dat Haarle (gemeente Hellendoorn) uitvaardigt, is volgens de bond 
niet geldig, omdat Haarle de uitspelende club is. 

De president van de Utrechtse rechtbank stelt echter dat nergens expliciet staat dat het ad-
vies per se van de thuisspelende club moet zijn. Volgens de regels van de bond zelf mocht 
Haarle de wedstrijd dus weigeren te spelen, aldus de president. Het feit dat andere clubs 
wel gewoon in het MKZ-gebied spelen, doet daar niets aan af, oordeelt hij. De KNVB haalt 
bakzeil en Haarle blijft in de derde klasse.

Duidelijke taal op het 
shirt van Marc Kamp-
huis.

Zoals gebruikelijk met 
heel veel steun van sup-
porters, die deze keer de 
IJssel oversteken om in 
Hattem te eindigen. 

De Zweef scoort. Spe-
lers storten zich op de 
supporters.

Supporters rennen naar 
de spelers na het winnen 
van de wedstrijd en het 
behalen van het kampi-
oenschap. 
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In de kleedkamer: Ro-
bert Krukkert en Nathan 
Papilaja (“samen dan-
sen”).
Rechts: feest met Sander 
Pronk, Nathan Papilaja 
en Marcel Hofstede. 

Achter de platte wagen 
van Oogink: Marcel ter 
Halle, Marc Kamphuis 
en Bart Broens.

Het kampioensteam. 
Boven vlnr: Anton Wen-
nemers, voorzitter Jan 
Karmerood, Ad Meen-
huis, Kay Poppe, Pieter 
van Vree, Wilfried Kruk-
kert, Klaas Doppen, 
Stefan Dijkstra, Oscar 
Ouwerkerk, Roy Lutten-
berg, verscholen achter 
Roy: Vicente Fernandez 
Hesselink en Nathan Pa-
pilaja, Jeroen Souverijn, 
Hans Souverijn.
Onder vlnr: Niels Kolk-
man, Bertil Webbink, 
achter de arm van Ber-
thil zit Michel Bakker, 
Xander ten Hove, achter 
hem verscholen Emiel 
Blikman, Chiel van den 
Born, Patrick Wijnen, 
Robert Krukkert. 

Linksboven: voor op de 
truck secretaris Richard 
Benneker en de latere 
trainer van VV Hellen-
doorn 1.
Links: Pieter van Vree, 
Patrick Wijnen en Sinus 
Wennemers.
Rechts: Eric Siero en 
dochter Maudy in het 
blauwwit. 
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De eerste klasse: balanceren op het 
randje
De jaren in de eerste klasse zijn voor De 
Zweef niet makkelijk. Veel meer nog dan 
in de jaren in de hoofdklasse wordt het 
team geconfronteerd met tegenstanders die 
spelers betalen. De Zweef speelt met eigen 
jongens. Dat krachtsverschil betekent de-
gradatievoetbal. Dat begint al in het seizoen 
2001-2002. 

In de laatste competitiewedstrijd speelt de 
ploeg tegen RKHVV uit Huissen, dat niet 
naar Nijverdal is gekomen voor de drie pun-
ten en de ploeg eigenlijk maar weinig in de 
weg legt. De wedstrijd eindigt desondanks 
in 1-1 en De Zweef speelt in de nacompe-
titie. Daarin wordt in twee wedstrijden 
afgerekend met Tubantia. Een beslissings-
wedstrijd tegen Voorwaarts Twello is het 
sluitstuk van deze competitie.

Het verschil in niveau tussen de eerste en 
tweede klasse is in deze laatste wedstrijd 
heel duidelijk. De Nijverdallers krijgen van 
Voorwaarts Twello op het terrein van Roh-
da Raalte ruimte die in hun eigen klasse 
normaal niet voorkomt. 
Als daarbij wordt opgeteld dat De Zweef de 
goals op precies het juiste moment maakt, 
is het achteraf gezien logisch dat de club 
zich handhaaft in de 1e klasse. De uitslag 
(een 6-2 overwinning, waarbij Niels Kolk-
man zelfs scoort met een hersenschudding) 

is wellicht wat geflatteerd, maar volkomen 
verdiend.

Hiermee is klassebehoud voor de Nijver-
dallers een feit. Ondanks dat het hier gaat 
om handhaving staat het bestuur klaar 
met bloemen. Met groot plezier staan de 
jongens van het eerste deze af aan hun col-
lega´s van het Twidde, die op het veld zijn 
geroepen. Het team van Herman Hegeman 
is namelijk die morgen in de nacompetitie 
via een 1-0 overwinning op Tubanters ge-
promoveerd naar de reserve-hoofdklasse. 
Dubbel feest dus in Nijverdal. 

Anton Wennemers niet bevoegd: 
Arend Steunenberg stroman?
Na de promotie naar de eerste klasse ont-
staat een probleem en dat heet Anton Wen-
nemers. Hij heeft namelijk niet de papieren 
voor de eerste klasse en heeft maar één jaar 
dispensatie. Daarna ontstaat het probleem. 
En dat terwijl het bestuur graag met hem 
verder gaat.

Wijze raad is duur en het idee komt op tafel 
een “stroman” aan te stellen: een trainer 
met de benodigde  papieren, die wordt 
aangesteld, maar nooit komt. Anton zal 
dan de dagelijkse leiding hebben. Vraag 
is natuurlijk wie dat moet doen. Al snel 
komt de naam Arend Steunenberg op tafel. 
Oud-trainer van De Zweef en wellicht be-
schikbaar.

ten Hove, Emiel Blikman, Jeroen Souverijn, 
Patrick Wijnen, Wilfried en Robert Kruk-
kert, Michel en Robert Bakker, Bertil Web-
bink, Klaas Doppen, Pieter van Vree, Stefan 
Dijkstra, Chiel van den Born, Niels Kolk-
man, Roy Luttenberg, Kay Poppe, Vicente 
Fernandez Hesselink, Marthijn Wissink en 
Nathan Papilaja. 

Een bijzonder afscheid voor Jeroen 
Souverijn
De kampioenswedstrijd tegen Hattem is 
een hele bijzondere voor Jeroen Souverijn. 
Tien minuten voor het einde van de wed-
strijd, bij een 4-0 voorsprong, krijgt hij de 
publiekswissel die hij verdient. Een dave-

rend applaus 
van alle mee-
gereisde sup-
porters, een 
hand van zijn 
medespelers, 
een bos bloe-
men van zijn 
moeder en 
een schouder-
klop van zijn 

vader. “Wat kan sport toch mooi zijn!!!” 
schrijft secretaris Richard Benneker. Trots 
poseert een emotionele Paul Souverijn (zelf 
17 jaar in het eerste) met zijn zoon voor de 
fotograaf.

Tijdens de kampioensreceptie besteedt de 
club ook aandacht aan de voetbalcarrière 
van Jeroen. Jan Karmerood noemt hem de 
kuitenbijter die je twee keer moet passeren 
voor je ook maar een kans krijgt om een bal 
op doel te schieten. Hij noemt Jeroen een 
vaste waarde voor het eerste elftal, een ver-
dediger als rustpunt in het elftal.

Kampioensreceptie
De kampioensreceptie is op 17 mei. Cere-
moniemeester en oud-secretaris Jacques 
Bakker zegt dat het kampioenschap het 
rechtstreekse gevolg is van het tien jaar 
daarvoor ingezette jeugdbeleid. Dat bracht 
A1 al in de tweede divisie en nu het eerste 
terug in de eerste klasse. En dat allemaal 
met eigen jongens; zonder te betalen. Te-

zamen met het enthousiasme van een grote 
supportersschare, clubliefde, gezelligheid 
en een goede organisatie zijn dat alle ingre-
diënten voor De Zweef zoals de club is. 

Daarna komen de sprekers: wethouder Pe-
ter de Noord namens het college van burge-
meester en wethouders, Johan Dollekamp 
namens de KNVB district Oost (later door 
de bond op niet zo’n leuke wijze aan de kant 
gezet) en Jan Rikmanspoel als afgevaardig-
de van de HVC. Johan Middelkamp (keeper 
in de hoofdklasse) spreekt namens de Busi-
ness Club. 

Hij geeft de spelersgroep een cheque om te 
besteden tijdens het aanstaande teamuitje. 
De sprekersrij gaat verder met Ben Brager 
(Nederlandse Katholieke Sportfederatie), 
Gerard Westenbroek namens de scheids-
rechtersvereniging en tenslotte voert Cees 
ten Hove het woord als voorzitter van de 
Vriendenkring.

Voorzitter Jan Karmerood biedt namens 
het bestuur alle spelers een pennenset aan 
met daarop het logo van De Zweef en de in-
scriptie “kampioen 2001”. Daarnaast krijgt 
de selectie ook een cheque van het bestuur. 
Tijdens de bijeenkomst is ook het officiële 
afscheid van Jeroen Souverijn als eerste 
elftal speler. Aanvoerder Patrick Wijnen 
spreekt namens de selectie zijn dank uit aan 
alle aanwezigen.

Het Twidde neemt dit seizoen afscheid van 
Tonnie Willems, die maar liefst acht jaar dit 
team heeft getraind. Zijn opvolger is Her-
man Hegeman.

2001-2002: A1 derde in de tweede di-
visie
De A-jeugd heeft onder leiding van trainer 
Tonnie Nijenhuis een schitterend seizoen 
achter de rug. Het elftal eindigde op een 
verdienstelijke derde plaats achter Heracles 
Almelo en SC Enschede maar voor Cam-
buur Leeuwarden. Aan het einde van dat 
seizoen deelt Tonnie mee te stoppen. Zijn 
opvolger is zoon Marco die tot op dat mo-
ment de trainer van B1 is. 

Arend Steunenberg.

De Zweef C3 in 2003. 
Boven vlnr: Rob He-
geman, Roy Bergsma, 
Maik Arends, Thijs He-
geman, Robin Mensink, 
Christian Grave, Joost 
Kip, Jesse Marsman, 
Lodewijk Wennemers, 
Jan Arends.
Knielend: Emiel Dik-
kers, Jurger Kruiper, 
Marijn Bults, Jordy 
Hegeman, Jordy Rodijk, 
Aaron Scholten.

Als jochie valt Xan-
der ten Hove al op als 
voetballer. Hij door-
loopt alle selectieteams. 
Wordt geselecteerd 
voor regionale teams en 
gescout door FC Twente. 
Zo komt het dat hij op 
14-jarige leeftijd terecht 
komt in Twente B1 en 
tegelijk een uitnodiging 
krijgt voor Jong Oranje. 
Xander: “Dat is mooi 
trouwens. Mijn ouders 
hebben al die brieven 
van de KNVB bewaard 
waarin ik wordt uit-
genodigd. Staat daar 
bij Jong Oranje 14 jaar 
een lijst met namen. 
Zoveel spelers van Ajax, 
zoveel van PSV, zoveel 
van Feyenoord en X. 
ten Hove van De Zweef. 
Weet je dat ik in B1 van 
Twente een voorwed-
strijd heb gespeeld in 
de Kuip?” Als supporter 
van deze Rotterdamse 
club voor Xander de 
ultieme beleving.
Voor hem is de tijd bij 
Twente en het Neder-
lands elftal supermooi. 
Tot en met zijn 17e jaar 
is Xander vaste kracht. 
Bij Twente ook aanvoer-
der. Dan kiest hij voor 
zijn studie en doet wat 
voetbal betreft een stap-
je terug. Hij komt terug 
bij De Zweef, gaat naar 
DETO en komt weer 
terug. Gaat lager spelen 
en stapt als vrijwilliger 
in de technische com-
missie.
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pen. Het seizoen 2003-2004 is niet slecht. 
De Zweef maakt het zichzelf echter te moei-
lijk en komt aan het einde van het seizoen 
in degradatienood. Op 2 mei 2004 speelt 
het team thuis tegen De Tubanters. Inzet is 
deelnemen aan de nacompetitie. 

De Zweef kruipt twee keer door het oog van 
de naald als de scheidsrechter geen penalty 
geeft na overtredingen van Roy Luttenberg 
in het strafschopgebied. Met twee goals van 
Taner Kurt leiden de blauwwitten met nog 
een kwartier te spelen. Het verslag meldt: 
“Tevergeefs probeerde De Tubanters te 
scoren en dat leidde tot frustraties, veel 
gele en een rode kaart. 

Toen even later Nathan Papilaja aan de 
lijn de bal veroverde, sprongen twee man 
van De Tubanters van de bank in de dug-
out en schopten de spits omver. Dat leidde 
tot slechts één rode kaart. 

Zo eindigde de wedstrijd tumultueus met 
een hoop zaken die helemaal niets met 
voetbal, maar alles met belangen en degra-
datie te maken hebben.” 

Op dat moment is het nog niet zeker of na-
competitie nodig is. In het Gelderse speelt 
Rheden; een ploeg in ademnood, die de 
laatste negen (!!) wedstrijden niet wist te 
winnen. En uitgerekend de laatste compe-
titiewedstrijd tegen kampioen RKHVV wint 
de ploeg. Geruchten over een afgesproken 
overwinning zijn natuurlijk niet bevestigd. 

Door deze winst zijn De Tubanters recht-
streeks gedegradeerd en moet De Zweef in 
de nacompetitie proberen het eerste-klasse-
schap te behouden.

De eerste tegenstander is Colmschate. Uit 
in Deventer speelt De Zweef met 0-0 gelijk. 
Thuis trekken de blauwwitten alle registers 
open, maar missen op één na alle kansen. 
Colmschate krijgt in de hele wedstrijd maar 
één kans en dat is als keeper Vicente Fer-
nandez Hesselink de bal in de voeten van 
een tegenstander speelt, die daarvan profi-
teert. 

Zo is het 1-1 en dat blijft het; ook na verlen-
ging. Gelukkig wint De Zweef verdiend door 
de strafschoppen beter te benutten. En door 
een heldenrol voor Fernandez Hesselink, 

Een telefoontje wijst uit dat Steunenberg 
wel wil praten. Dat mag niet in ons club-
gebouw. Waar dan wel? Het wordt het 
gemeentehuis in Wierden, op dat moment 
de werkplek van voorzitter Jan-Pieter van 
Vree. Die herinnert zich: “Na een paar 
minuten is mij al duidelijk: die man wil ik 
niet. Niet als stroman en ook niet als trai-
ner. Wat een blaaskaak.” Einde Steunen-
berg.

De KNVB heeft eerst gezegd dat één jaar 
dispensatie het maximum is, maar rekent 
buiten de waard (in dit geval voorzitter Van 
Vree), want na lang zoeken blijkt dat het 
eigen bondsreglement ruimte biedt voor 
een langere periode. 

Anton heeft namelijk een langlopend con-
tract en dat mag hij uitdienen. De Zweef 
blij, want zo kan een goede trainer langer 
blijven. Het bevalt Anton zo goed in de 
eerste klasse dat hij al snel het diploma Oe-
fenmeester 1 haalt, waarmee alle problemen 
definitief zijn opgelost (2003).

Seizoen 2002-2003: handhaving voor 
het eerste zonder nacompetitie en 
goede prestaties van het Twidde
Het eerste elftal speelt zich in de laatste 
wedstrijd van het seizoen veilig door in Ze-
venaar met 0-2 te winnen van kampioens-
kandidaat OBW. Het is een van de beste 
wedstrijden van het seizoen. “Een drooms-
cenario op 11 mei betekende voor De Zweef 
klassebehoud zonder nacompetitie. Door 
met goed geconcentreerd voetbal OBW 
schijnbaar moeiteloos met 0-2 te bedwin-
gen, was de nacompetitie al veilig gesteld. 
Door het verlies van Robur et Velocitas 
tegen De Tubanters was het klassebehoud 
een feit”, meldt het verslag van deze wed-
strijd.

Het tweede elftal heeft een uitstekende 
prestatie geleverd in de reserve-hoofdklas-
se en tot drie wedstrijden voor het eind 
meegedaan om het kampioenschap. Ter-
wijl het eerste moddert in de competitie, 
doet het tweede dus goede zaken; ook in 
de beker. In het seizoen 2002-2003 wordt 

in de finale met 4-1 gewonnen van Sparta 
Nijkerk en mag de beker mee naar Nijver-
dal. Het seizoen erna wordt weer de finale 
gehaald, maar moet het team in Gaanderen 
zijn meerdere erkennen in de reserves van 
Quick ’20 uit Oldenzaal. 

Hoofdtrainer krijgt een assistent
Anton Wennemers gaat in het seizoen 
2003 – 2004 proberen meer uit de groep 
te halen. Met het bestuur spreekt hij af dat 
hij samen met Herman Hegeman de zaak 
gaat bestieren: Anton als hoofdtrainer en 
Herman als assistent. De bedoeling is dat 
het koningskoppel uit de hoofdklasse spe-
lers beter gaat maken met gerichte training. 
Uiteindelijk lukt dat wel, maar redelijk 
beperkt. Toch besluit het bestuur de samen-
werking voort te zetten. Ook in 2004-2005 
blijven beide heren bij de A-selectie van De 
Zweef. Niet onomstreden overigens, want er 
is een groep mensen die vindt dat je vaker 
van trainer moet wisselen. 

Afscheid Patrick Wijnen
Voorafgaand aan de wedstrijd van het eer-
ste tegen Hatert in het seizoen 2003-2004 
neemt De Zweef afscheid van Patrick Wij-
nen. “Vorig jaar leek het erop alsof ieder-
een zou blijven, maar vlak na afloop van 
de competitie nam Patrick contact op met 
trainer Anton Wennemers met de medede-
ling dat hij het wat rustiger wilde doen. 

Niet meer vast zitten aan drie keer trainen 
in de week, maar lekker ballen in het vier-
de. Na meer dan tien jaar in het eerste een 
te respecteren besluit.” Als dank voor al die 
jaren in het eerste krijgt Patrick Wijnen een 
horloge met inscriptie. Zijn medespelers 
hebben al eerder afscheid genomen, maar 
bedenken hem nu met een bos bloemen.

Seizoen 2003-2004: De Zweef 1 de-
gradeert na harde wedstrijd tegen 
AWC
“Wat staan die kopjes strak. Misschien 
te strak?” Dat is de vraag als het eerste in 
Vaassen het veld op gaat voor de beslis-
singswedstrijd tegen AWC uit Wijchen. 
Maar laten we niet op de feiten vooruit lo-

Patrick Wijnen. Blijdschap na de over-
winning op Colmschate.

Taner Kurt scoort tegen 
Colmschate.
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dat door liet spelen, waardoor de 1-2 op 
het scorebord kwam te staan.

In de consternatie daarna was er rood 
voor trainer Anton Wennemers en een ons 
bekende “supporter”, die zijn gram kwam 
halen bij de grensrechter. Het leek er na-
melijk op dat de grensrechter in eerste in-
stantie vlagde voor buitenspel, maar daar-
na zijn arm introk, terwijl iedereen kon 
zien dat er echt sprake was van buitenspel.

Marco Middelkamp kwam als stormram 
in de spits. De Zweef had veldoverwicht en 
AWC wachtte op een counter, maar kreeg 
deze niet. Geluk moet je afdwingen en dat 
kon De Zweef in deze wedstrijd niet. 

Vlak voor tijd werd Nathan Papilaja in 
het strafschopgebied onderuit gehaald. De 
door Vicente Fernandez Hesselink inge-
schoten penalty was veel te zacht en boven-
dien koos zijn collega De Bruin de goede 
hoek. In de rebound werd Nathan Papilaja 
in het strafschopgebied met twee gestrekte 
benen onderuit gehaald, maar de scheids-
rechter wilde de bal niet opnieuw op de 
stip leggen. In de emoties van de laatste 
tien minuten was er rechtstreeks rood voor 
Marcel Hofstede die zijn tegenstander on-
deruit maaide.” 

In de GOAL schrijft voorzitter Van Vree la-
ter: “De jongens waren helemaal kapot. En 
dat niet alleen: ook verschillende suppor-
ters waren aan het einde van hun Latijn. Ik 
heb zelden een ploeg zo hard zien werken 
en zoveel tegenslag zien incasseren. En dat 
alles in één wedstrijd. Natuurlijk heb je 
het niet in deze beslissende strijd verloren, 
maar heb je eerder in het seizoen al punten 
onnodig laten liggen. 

En dat is jammer, omdat de ploeg dit 
seizoen is gegroeid als geheel, omdat een 
aantal jongens duidelijk progressie heeft 
gemaakt. Zo eindigt het seizoen van De 
Zweef 1 in mineur. Twee keer eerder heeft 
de ploeg het geluk dat handhaving de uit-
komst was van beslissende wedstrijden. De 
derde keer was geen scheepsrecht, terwijl 

de ploeg het nu juist het meest verdiende. 
Dat maakt de druiven extra zuur.”

Mark Scholten maakt twee degradaties mee 
in één seizoen. Het zijn de treurigste mo-
menten in zijn loopbaan bij De Zweef. De 
eerste keer is het ergste: “Ik zat nog in A1 
toen ik een basisplaats kreeg. Ik voelde me 
dus nog erg betrokken bij dat team. Ging 
ook elke zaterdag mee. Toen het eerste de-
gradeerde en in het zelfde seizoen ook A1, 
deed dat het meeste pijn. Alsof ik twee keer 
gedegradeerd was in één seizoen.”

Oude hooligan zal de grensrechter 
wel eens een lesje leren…
Het slot van de wedstrijd tegen AWC is zeer 
hectisch. In dergelijke duels zijn de grens-
rechters door de bond aangewezen. Het zijn 
mensen die normaal scheidsrechter zijn en 
eigenlijk niet gewend zijn aan de lijn te lo-
pen. Dat is een heel ander vak. 
Als een van de grensrechters onterecht niet 
vlagt voor buitenspel en daardoor De Zweef 
ernstig benadeelt, slaat de vlam in de pan. 
De grensrechter wordt aan alle kanten be-
laagd.

Letterlijk, want vanaf de tribune stormt een 
bejaarde hooligan in de persoon van Theo 
Siero de trappen af om die grens hoogst-
persoonlijk de waarheid te gaan vertellen. 
Gelukkig zijn er vrienden in de buurt die 
hem dat beletten. Na afloop moet in de be-
stuurskamer de voorzitter verantwoording 
afleggen aan de scheidsrechter.

Die vraagt of hij weet wie die man was die 
de grensrechter dreigde te bedreigen. In-
wendig lachend (wat wil hij dan doen met 
die man) antwoordt Van Vree: “Ik ken die 
man helemaal niet en ik kan u verzekeren 
dat onze mensen nooit van dat soort din-
gen zouden doen.” 

Joop Middelkamp is als deze wedstrijd 
wordt gespeeld, op vakantie in Spanje. Theo 
belt hem op hoe het gegaan is en vertelt van 
zijn actie richting vlaggenist. Dan spreekt 
Joop de historische woorden: “Siero je bent 
een groot man.” 

die zijn eerdere fout meer dan goed maakt 
door een paar strafschoppen te stoppen.

De finale is tegen AWC uit Wijchen. De 
clubs kiezen ervoor de wedstrijd te spelen 
in Vaassen, waar de hele organisatie er nog 
staat na een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen Ajax. In de weken voorafgaand aan de 
finale wordt het gastenboek op de website 
van De Zweef gespamd door “supporters” 
van AWC die met de meest grove en onbe-
schofte opmerkingen De Zweef bestoken. 
“Niet één negatieve reactie komt er van 
onze kant en daar ben ik trots op”, meldt 
de voorzitter van De Zweef.

Het beeld in Vaassen op 31 mei is vanouds. 
Bussen en auto’s vol Zwevers hebben de 
weg gevonden. Het sportpark op de Velu-
we is blauwwit. Zo’n 1500 mensen zien dat 
AWC fysiek speelt en het aanvalsspel van 
De Zweef danig ontregelt. Fernandez Hes-
selink moet met regelmaat redding bren-
gen. Daartegenover staat een kopbal op de 

paal van Nathan Papilaja en een te zacht 
schot van de volledig vrijstaande Pieter van 
Vree. Bij rust leidt AWC met 1-0. 

Na rust gebeurt er van alles. Het verslag van 
de wedstrijd spreekt boekdelen: “De tweede 
helft was nauwelijks begonnen toen een 
doorgebroken ACW-speler door Michel Tij-
hof onderuit werd gehaald. Tijhof kon met 
rood vertrekken. De daarop volgende vrije 
trap verdween op de lat. Daarna was het 
De Zweef wat de klok sloeg. Een schot van 
Papilaja werd met moeite gestopt. 

In de volgende aanval plaatste Mark 
Scholten de bal op Taner Kurt. Deze liep 
richting doel en zag een stuiterende bal 
nog maar net gekeerd door de keeper. Pie-
ter van Vree kon de afvallende bal in de 
hoek plaatsen, waardoor het gelijk werd: 
1-1. Direct na de aftrap ging de bal naar 
rechts waar een AWC-speler buitenspel 
stond. Hierover was vriend en vijand het 
roerend eens. Maar niet het leidende trio, 

Foto rechts: Nathan 
Papilaja probeert te 
koppen. Rechts achter 
hem Michel Tijhof. Niels 
Hegeman loopt in voor 
de afvallende bal. Mark 
Scholten (nr. 8) kijkt toe.

Vicente Fernandez Hes-
selink mist een penalty.

Een oude hooligan kan 
zich niet beheersen…

Mark Scholten.
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Afscheid Pim Mustert
Aan het einde van dit seizoen zet Pim Mus-
tert een punt achter zijn carrière als verzor-
ger. Pim heeft het 14 jaar volgehouden en in 

die tijd een naam opgebouwd die 
verder gaat dan alleen verzorger. 
Hij praat jongens uit de put. Geeft 
zelfvertrouwen. Ouwehoert er lus-
tig op los. Zijn medische ruimte is 
vaak niks meer dan een hangplek 
voor jongeren. Zijn opvolger is 
Monique Schippers. De benoe-
ming van een vrouw levert in deze 
tijd nog de nodige hilariteit op, 

maar al gauw zijn de jongens gewend.

Tweede in bekerfinale; derde in na-
competitie
De Zweef 2 draait in het seizoen 2003-2004 
mee in de bovenste regionen van de reser-
ve-hoofdklasse. Het team bereikt ook nog 
de finale van de Amstelcup voor reserve 
elftallen van het district Oost, maar verliest 
jammer genoeg. Het derde elftal draait, na 
de degradatie van het seizoen 2002-2003 
mee in de bovenste regionen. Via een pe-
riodetitel haalt de ploeg de nacompetitie. 
Helaas volgt geen promotie.

Hol van de leeuw
Aan het einde van het seizoen 2003-2004 
tovert de Vriendenkring het clubgebouw 
om tot een waar “Hol van de Leeuw”. Voor 
de leden is het mogelijk de wedstrijden van 
het Nederlands elftal tijdens het EK op een 
groot scherm te bekijken. De opkomst is 
goed en de sfeer nog beter. 

Seizoen 2004-2005
In het seizoen 2004-2005 is het eerste elftal 
dus weer teruggekeerd in de tweede klasse. 
Rond de winterstop blijkt dat het allemaal 
niet geweldig gaat. Het team haalt wel pun-
ten, maar het niveau van de wedstrijden is 
veel te wisselend. Goede en slechte partijen 
wisselen elkaar af. Iedereen kan van ieder-
een winnen of verliezen.

Na de winterstop staat De Zweef net onder 
de middenmoot. Naarmate het seizoen 
vordert, komt het eerste elftal steeds meer 

op stoom. Regelmatig is er winst, de ploeg 
heeft zelfs kans op de derde periode. Dat 
gaat niet door als op de laatste speeldag met 
1-0 wordt verloren van Bon Boys. 

Secretaris Richard Benneker schrijft in zijn 
jaarverslag: “Iedereen had eraan het begin 
van het seizoen  zin in en we verheugden 
ons op leuke voetbalwedstrijden tegen te-
genstanders uit de omgeving. Er was het 
idee dat we lekker zouden meedraaien in 
de bovenste helft van deze klasse. Rond 
de winterstop bleek dat het allemaal niet 
geweldig ging. Er werden wel punten bij 
elkaar gesprokkeld maar het niveau van de 
wedstrijden was veel te wisselend.”  

Het tweede elftal doet onder trainer Ger-
rit ten Dam heel goed mee in de reser-
ve-hoofdklasse. 

Het damesteam wordt dit seizoen met af-
stand kampioen in haar klasse en zijn ook 
gepromoveerd. “De dames timmerden flink 
aan de weg en wisten een steeds grotere 
supportersgroep te boeien,” staat in het 
jaarverslag. 

Bij de jeugd gaat het niet zo best dit seizoen. 
A1,  C1 en D1 degraderen. 

Afscheid van Anton Wennemers
In goed overleg besluiten bestuur en trainer 
Anton Wennemers aan het einde van het 
seizoen 2004-2005 afscheid te nemen. Na 
zes seizoenen is de “chemie weg” zoals dat 
heet, bij zowel trainer als groep. Ook het 
werken met twee trainers (Herman Hege-
man is dan twee jaar assistent) heeft het tij 
niet kunnen keren en heeft niet gebracht 
wat werd verwacht. 

In TCTubantia verschijnt op 20 november 
2004 een afscheidsinterview met Wen-
nemers. Daaruit het volgende citaat: “De 
degradatie van de eerste naar de tweede 
klasse, afgelopen zomer, heeft in dat op-
zicht wel hard nageklonken in Nijverdal. 
De tweede klasse zou een stuk makkelijker 
zijn, was de verwachting. Dat viel tegen, 
blijkt in de praktijk. Ik had gehoopt en ver-

De Zweef 3 promoveert
Ons derde elftal speelt opnieuw in de bovenste regionen 
mee en haalt de nacompetitie. Nu gaat het niet mis, zoals 
in het jaar ervoor. Via de nacompetitie promoveert het 
team. Op het veld van Hector winnen de mannen van Bon 
Boys. Groot feest met leider Willy Broekhof uiteraard als 
middelpunt. 

Hieronder het promoverende team.
Boven vlnr: Herman Hegeman, Arian Siebring, Raymond 
ten Hove, Niels Hoonhorst, Tim Engbers, Lucien Galgen-
beld, Arnout Roosendaal, Jordy van Rhee, Gerben Woest-
huis, Niels van Rhee, Marcel Geurtse, Robert Hofstede en 
Gait ten Dam. 
Onder vlnr: Robert Krukkert, Nico Engbers, Michel Tijhof, 
Rik Mensink, Bas Kolkman, Nick Huffmeijer, Willy Broek-
hof, Daniël Middelkamp en Niek Dijkstra. 
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zowel de eerste als de tweede klasse is dit 
eigenlijk niet goed.  

De nacompetitie komt na de winterstop 
toch in beeld. Echter niet de nacompetitie 
voor promotie, maar die voor degradatie. 
Omdat alle ploegen ongeveer gelijkwaardig 
zijn, is de competitie elke week een verras-
sing. 
Zo wint De Zweef van koploper Heino, 
maar schiet er niets mee op, omdat alle 
mede-degradatiekandidaten ook winnen. 
En dan win je van de koploper, maar ben je 
niet in staat de onderste ploeg te kloppen.

Aan het einde van de competitie is De Zweef 
afhankelijk van de concurrentie of nacom-
petitie moet worden gespeeld of niet. Door 
het gelijkspel van PH tegen Twello (1-1) 
blijft de ploeg daarvan gevrijwaard, maar 
het is kantje boord.

De Zweef 2 promoveert 
Het tweede elftal begint  niet al te best maar 
stelt na de winterstop orde op zaken. Het 
team haalt een periodetitel en wint de na-
competitie. Hoger dan de hoofdklasse kun 
je niet, dus de beloning voor deze winst is 
dat de ploeg mag meedoen aan de beker-
competitie voor standaard-teams. 

2006-2007 De Zweef “Herbstmeister”
In de eerste helft van het seizoen 2006-
2007 voetbalt ons eerste elftal lekker mee. 
Zeker de laatste wedstrijden voor de winter-
stop speelt de ploeg met inzet en bevlogen-
heid. Deze inzet wordt dan ook prompt be-
loond met een gelijkmaker of een winnend 
doelpunt op het juiste moment. De Zweef is 
terecht “Herbstmeister”. 

Na de winterstop gaat het minder. De voor-
sprong op de ranglijst slinkt heel snel en 

wacht dat we alles nu makkelijk op zouden 
pikken. Helaas is dat nog niet helemaal zo. 
Afgelopen week verloor De Zweef met 3-1 
bij Colmschate. De ploeg staat nu vijfde. 
Als Wennemers eerlijk is, weet hij dat er 
voor De Zweef in de huidige vorm waar-
schijnlijk geen plaats is in de eerste klasse.” 

Als nieuwe trainer komt Gerrit Marsman, 
geen onbekende want hij speelde een aan-
tal jaren met De Zweef in de hoofdklasse. 
Trainer worden van zijn oude ploeg is “mijn 
ultieme droom”, zo vertelt hij. 
Een echt succes is het verblijf van Mars-
man als trainer niet. Na twee seizoenen 
houdt hij het voor gezien als hij we-
gens verandering van baan verhuist naar 
het noorden van het land.

2005-2006 Nacompetitie net ontlo-
pen
Na zes jaar met Anton Wennemers aan 
het roer heeft Gerrit Marsman het eerste 
elftal onder zijn hoede. Iedereen ver-
wacht dat we in het tweede seizoen na de 
degradatie gaan meedraaien in deze klasse. 
Voorzichtig valt het woord “nacompetitie”; 
een periodekampioenschap zou goed uitko-
men. Ook van de trainerswissel verwachten 
de supporters veel. 

Voor de winterstop is echter al duidelijk 
dat de verwachtingen te hoog gespannen 
zijn geweest. Er worden wel wat punten bij 
elkaar gesprokkeld maar het niveau van de 
wedstrijden is veel te wisselend.  Met een 
toch brede selectie die ervaring heeft in 

De Zweef 1 onder Gerrit 
Marsman. Boven vlnr: 
Taner Kurt, Stefan Dijk-
stra, Marcel Hofstede, 
Gerrit Marsman, San-
der Souverijn, Paul te 
Pas, Hernane Machiel-
sen, Nick Huffmeijer, 
Hans Souverijn, Richard 
Winkels.
Onder vlnr: Rolf Wes-
terik, Joost Kogelman, 
Niels Kolkman, Mark 
Scholten, Niels Hege-
man, Roy Luttenberg en 
Patrick Wijnen. 

Jeugdteam 2006. Boven 
vlnr: Jan Kok, Rob Kor-
beld en Bennie Veldhuis.
De spelers vlnr: Ron 
Bruggeman, Sherick 
Burggraaf, Wessel 
Korbeld, Robin Nahuis, 
Daan van Boxtel, Joep 
van Boxtel, Daan Rodin.
Onder vlnr: Martijn 
Jansman, Marc Heu-
vink, Dennis Wesselink, 
Robin Biesaart, Edward 
Cappelle van Walsum, 
onbekend, Robbin Mars. 

De Zweef 1 in 2006. Er 
is een nieuwe sponsor 
(SERBO van Gert Jan 
Keupers). Boven vlnr: 
Partick Evers (leider), 
Stefan Scholten, Gerben 
Woesthuis, Mark Schol-
ten, Marco Middelkamp, 
Martijn Rozendal, Bas 
Wispels, Taner Kurt, 
Hernane Machielsen, 
Wilfried Krukkert, 
Robert Bakker, Niels 
Hegeman, Monique 
Wassink-Schippers (ver-
zorger).
Onder vlnr: Stefan 
Dijkstra, Niels Kolk-
man, Sander Souverijn, 
Jeroen Zwiers, Gerrit 
Marsman, Nick Huff-
meijer, Paul te Pas, 
Roy Luttenberg, Joost 
Kogelman.

De Zweef F3 in 2006. Boven vlnr: Michel Dikkers, Jeroen 
Wiggers, Kaj Zwakenberg, Julian Jansen van der Sligte, 
Jelle Bulters en John Damman. Onder vlnr: Wesley Beu-
mer, Renzo van der Veen en Justin van Overbeek.

Jeugdteam 2006. Leiding: Stefan Scholten en Sven Dik-
kers. Boven vlnr: Mart Nieland, Niels van der Maat, 
Maarten de Meijer, Tom Siero en Tugay Kurt. Onder vlnr: 
Daan Podt, Tycho Zaal, Twan Wiggers en Sam Hegeman.
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even later schommelt De Zweef op de rang-
lijst tussen de vijfde en zevende plaats. Uit-
eindelijk eindigt het team als vijfde. Trainer 
Gerrit Marsman is van baan veranderd en 
verhuist naar het noorden van het land. Dat 
betekent voor hem: einde De Zweef. Zijn 
opvolger is Henry Kuijpers. 

Het tweede draait een prima seizoen onder 
Gerrit ten Dam. Het elftal eindigt op de 
tweede plek in de hoofdklasse en pakt een 
periodetitel. Dat betekent dat het team het 
seizoen 2007-2008 opnieuw mag meedoen 
in het bekertoernooi voor standaardelftal-
len.
 
Wereldprestatie ‘t Dadde in KNVB 
bekertoernooi
“Wat het tweede kan, kunnen wij ook”, zal 
het derde hebben gedacht als blijkt dat het 
lekker loopt in de beker. De finale wordt 
gehaald en de ploeg moet spelen tegen het 
tweede van HSC’21. Het wordt een slijtage-
slag waarbij de blauwwitten alles en meer 
geven en HSC pas in het laatste deel van de 
wedstrijd de winst kan pakken. 

Deze wedstrijd en vooral de manier waarop 
na afloop samen de prijsuitreiking werd ge-
vierd werd in de lokale pers betiteld als “de 

beste promotie voor het voetbal die er is”. 
Door het bereiken van de finale doet zich de 
unieke situatie voor dat onze vereniging het 
seizoen 2007-2008 met drie elftallen is ver-
tegenwoordigd in de bekercompetitie voor 
standaard elftallen. 

“De beste promotie 
voor het voetbal”. Beide 
teams poseren als over-
winnaars: De Zweef 3 
en HSC 2.

De winnaars van de 
tweede plaats: Boven 
vlnr: Michel Dikkers, 
Mark Woudsma, Her-
man Hegeman, Nick 
Oosterwechel, Pascal 
Galgenbeld, Nick Huff-
meijer, Arnoud Roosen-
daal, Lucien Galgenbeld, 
Jasper Gerhard, Barry 
Hegeman, Joost van 
Bentem en Alex di Meo. 
Onder vlnr: Daniël Mid-
delkamp, Stefan Harm-
sen, Bas Kolkman, Joost 
vd Zwan, Eelco Hege-
man, Nico Engbers, 
Jordy van Rhee, Niels 
Hoonhorst en Raymond 
ten Hove. Helemaal 
vooraan uiteraard Willy 
Broekhof.

Boven: Joost van Bentem verovert de bal.
Linksonder: Blijdschap; ook voor de tweede 
plek. Herman Hegeman kan helaas niet mee-
doen, maar is trots op deze prijs. Rechtsonder: 
Willy Broekhof presenteert de beker voor de 
tweede plaats aan de dames van De Zweef.
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Tweede en derde presteren op ni-
veau; het vierde wint de beker en A1 
promoveert
De Zweef 2 is onder trainer Gerrit ten 
Dam geen kampioen geworden in de re-
serve-hoofdklasse, maar wel eerste in de 
competitie en blijft daar ook staan. Aan het 
einde van het seizoen staan De Zweef en 
HSC namelijk met een gelijk aantal punten 
bovenaan. De beslissingswedstrijd tegen 
HSC’21 /Brein 2 eindigt in een gelijkspel 
(ook na verlenging), waardoor HSC alsnog 
kampioen is op doelsaldo. Niet verliezen 
(de wedstrijd eindigde in 1-1) en toch ver-
liezen. Dat doet zeer bij de blauwwitten, die 
echter met trots kunnen terug kijken op een 
mooi seizoen. 

De toorn van moeder Van Bentem 
daalt neer op de KNVB
Einde seizoen 2007-2008: Joost van Ben-
tem voetbalt in het tweede elftal. Onterecht 
krijgt hij een rode kaart en moet het veld 
uit. Op zich niet zo’n probleem, ware het 
niet dat De Zweef 2 de week erna moet 
spelen en kampioen kan worden. Joost kan 
niet meedoen op basis van die kaart. Moe-
der van Bentem pikt dat niet. Zij belt met de 
technische commissie van De Zweef, maar 
die kan niet veel; de zaak ligt immers bij de 
KNVB. Geen probleem echter voor moeder 
Van Bentem: één streep naar het bonds-
bureau in Deventer. Wat zich daar heeft 
afgespeeld, weet niemand, maar moeder 
Van Bentem kennende, heeft het gestoven, 
of liever: was er sprake van een orkaan. Hoe 
het ook zij: Joost speelt die week erna zijn 
wedstrijd en wordt kampioen.

Het vrouwenteam heeft het ook dit seizoen 
uitstekend gedaan. Er werd constant in de 
bovenste regionen meegevoetbald. Ook 
de dames hebben het in het bekertoernooi 
uitstekend gedaan in een spannende finale 
tegen FC Trias met een 2-0 overwinning 
neemt de ploeg de beker mee naar Nijver-
dal. 

2007-2008 Een heel mooi “net 
niet”-seizoen
Henry Kuijpers begint goed als nieuwe trai-
ner en in het seizoen 2007-2008 bereikt 
hij de nacompetitie. In de tweede wedstrijd 
tegen Beuningse Boys staat De Zweef com-

fortabel met 3-1 voor. Toch gaat het mis. In 
blessuretijd wordt het 3-3 en de daarop vol-
gende strafschoppenserie is voor De Zweef 
een ramp: er gaat er maar één in. Dat is het 
einde van de nacompetitie. Henry Kuijpers 
houdt het drie seizoenen vol bij de club en 
maakt dan plaats voor Philip Agteres. 

Vrouwenteam draait goed
Het damesteam blijft goed draaien. Dit sei-
zoen ook staat de ploeg constant bij de bes-
te. De strijd gaat tot (bijna) het einde van de 
competitie tussen De Zweef en Rood Zwart 
Delden. Deze laatste gaat uiteindelijk aan 
het langste eind trekken.  

De Zweef 5 in 2006. 
Boven vlnr: Emiel Blik-
man, Jorrit Oostendorp 
(verzorger), Demis Gal-
genbeld, Mark Steggink, 
Richard Zwiers, Wouter 
Kok, Jeroen Kok. 
Onder vlnr: Nicky Nar-
raina, Leon Krukkert, 
Gerben Hoogers, Sjoerd 
Braamhaar, Michel 
Spaans, Gerrit Claes-
sen, Rik Engbers, Niek 
Engbers.

Beelden uit de beslis-
singswedstrijd De Zweef 
2 - HSC ‘21 2.
Boven: Nick Voorhorst.
Links: Richard Winkels 
en Niels Hoonhorst. 
Thomas van Rhee kijkt 
toe.

Ruud ten Dam.

Linksonder: Aan de bal 
Pascal Galgenbeld.

Onder: Richard Win-
kels, Paul te Pas en 
Stefan Scholten.

De Zweef vrouwen 1 wint de KNVB-beker in 2007. Boven vlnr: Gerard van der Kolk, Sandra Tibbe,  Aniek te Lintelo, 
Linda van de Werfhorst. Daniëlle Hegeman, Marije te Pas, Jos Slag, Mireille Gescher, Annemarie van Bentem, Yvonne 
Slag, Kim Praas, Hendrie Klein Boonschate, Joyce Lohuis, Melanie Tibbe, Wilma Buitink,  Marije Scholten, Steffie Bom.
Onder vlnr: Evelien Hendriks, Jody Nijenhuis, Marina Baan, Linda Slag, Audrey van Munster, Sandra Middelkamp, 
Marian Nieuwenhuis, Gill van de Werfhorst, Mylène Rodijk, Djarah Wijkamp, Kim Lohuis.
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Het derde elftal haalt dit seizoen de na-
competitie voor promotie naar de 1e klasse. 
Het loopt niet goed af. In twee wedstrijden 
(waarvan één duidelijk voor De Zweef) is 
het tweede van kampioen Rigtersbleek de 
beste en gaat naar de finale om promotie. 

De Zweef 4 heeft in de bekercompetitie af te 
rekenen met nagenoeg alleen maar tweede 
elftallen als tegenstander. Dat is geen pro-
bleem. De finale is in Hattem tegen het der-
de elftal van Wijhe. De Zweef wint met 4-1. 
Aanvoerder Robin Wissink neemt de beker 
in ontvangst als bewijs van de verdiende 
winst. Het seizoen erna herhaalt dit team 
dit kunststukje voor 95%. Allereerst is daar 
het kampioenschap en vervolgens opnieuw 
de bekerfinale. Nu gaat de winst helaas niet 
naar de blauwwitten. 

De Zweef A1 kampioen
De Zweef A1 wint de beslissende wedstrijd 
om het kampioenschap in de hoofdklasse 
C met 4-2 van HSC’21/Brein A1. Het toeval 
is dat deze reguliere competitiewedstrijd 
tussen beide teams tevens de laatste van 
het seizoen is. Door de winst is De Zweef A1 
kampioen en promoveert rechtstreeks naar 
de derde divisie. 
Een succes voor trainer Geerten Brinkman, 
die vertrekt naar PH, maar wel met een 
kampioenschap in de zak. 

Het kampioensteam. 
Boven vlnr: trainer 
Geerten Brinkman, 
Nick Praas, Jeffrey 
Wieldraayer, Gerben 
Woesthuis, Jelle Wijnen, 
Joris Maarleveld, Mick 
Wiegink, Jeroen Tijhof, 
Tom Woesthuis, Tom 
Hegeman, Sven Dik-
kers, Rolf Westerik, Rick 
Meijer. 
Onder vlnr: Bart van 
Schooten, William 
Machielsen, Bas Vriens, 
Stijn Klein Robbenhaar, 
Tom Hegeman, Hidde 
Braamhaar, Paul Dam-
man en Mustafa Nazari.
(Sjors) Galgenbeld was 
er niet, die was op een 
buitenlandse stage in 
Frankrijk. Vandaar de 
tekst op het spandoek.

Verder foto’s van de 
kampioenswedstrijd.

De Zweef 4 bekerwin-
naar. In de bus vlnr: 
Gerrit Claessen met 
beker, Bart Huffmeijer 
en Wouter Kok. 

Daaronder Jeroen Kok 
achter de bar bij Uncle 
Sam. 

Daaronder vlnr: Niek 
Broeze en Gerben 
Hoogers. Rik Engbers, 
Olaf Hoogers en Gerrit 
Claessen.

Onder: Traditiegetrouw 
wordt de kruising bij De 
Budde “bezet”. In ieder 
geval gedeeltelijk door 
vlnr: Nick Schippers, 
Niek Broeze, Marcel 
Geurtse, Nick Oosterwe-
chel, Glenn Rodijk, Jes-
per Scholten en Gerrit 
Claessen.
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2008-2009 Degradatie dichterbij dan 
goede prestaties
Het seizoen 2008-2009 is er niet een om 
over naar huis te schrijven. O ja, de ploeg 
begint heel goed. Na vier wedstrijden staat 
De Zweef bovenaan in de tweede klasse met 
12 punten. Daarna haalt de ploeg uit de vol-
gende acht wedstrijden maar 2 punten! De-
gradatie dreigt in plaats van meedoen om 
het kampioenschap. Twee speelronden voor 
het einde van de competitie kan het eerste 
zelfs nog degraderen. Op 26 april stelt de 
ploeg klassebehoud veilig in de wedstrijd 
tegen Markelo. Winst is er ook in de laatste 
wedstrijd tegen kampioen Tubantia. 

Het kan verkeren: in het seizoen 2007-
2008 doet het tweede elftal mee voor het 
kampioenschap en in het volgende seizoen 
speelt het nacompetitie om degradatie. 

Tegenstander is Epe. Na een verloren thuis-
wedstrijd (2-6) is een gelijkspel in Epe niet 
voldoende om degradatie te voorkomen. Na 
een flink aantal jaren in de hoofdklasse te 
hebben gevoetbald moet het tweede elftal 
het in de 1e klasse gaan proberen. 
Het is een slecht seizoen voor De Zweef. Be-
halve het tweede degradeert ook A1 (na een 
seizoen derde divisie) en B1 (uit de hoofd-
klasse). Het derde degradeert op het laatste 
moment niet.

Doek valt voor het tweede in reser-
ve-hoofdklasse; Gerrit ten Dam stopt 
als trainer
Ondanks de 29 punten (meestal meer dan 
genoeg voor klassebehoud) valt een jaar na 
het bijna-kampioenschap voor het tweede 
het doek. Het team degradeert naar de re-
serve-eerste klasse. Ook nu weer is doelsal-
do aan de orde, maar dan om in de nacom-
petitie terecht te komen.

 “En daarin kwamen we tekort”, zegt ver-
trekkend trainer Gerrit ten Dam. Op de 
vraag waar de oorzaak ligt voor de degra-
datie is hij kort: “Het is niet verspeeld in 
die dramatische pot tegen Epe (2-6 verlies 
thuis). 
De oorzaak van deze degradatie ligt vooral 
in het begin van deze competitie. Een te 
krappe groep met ook nog eens veel bles-
sures en afwezigen waren de oorzaak van 
een stroeve start.

ME6 kampioen najaars-
competitie 2008-2009. 
Boven vlnr: Harry Leg-
tenberg, Celine Legten-
berg, Julia Wennemers, 
Joyce Tijhuis, Myrte 
Weijermars, Linda Slag.
Onder vlnr: Estee 
Veldhuis, Margot ten 
Bok, Aimeé van Schaik, 
Bente Korbeld , Danique 
Tibbe.

Een dagje op stap 
met de selectie…
Dit gaat specifiek om De 
Zweef 2, maar geldt ook 
voor de andere selec-
tieteams. De sfeer voor 
en na de wedstrijd. De 
busreis. De drankjes na 
afloop.
De Zweef 2 staat op 
degraderen. Nog twee 
wedstrijden te gaan. 
De een na laatste tegen 
DVC in Didam. Trainer 
Gerrit ten Dam zoekt 
wanhopig naar inspi-
ratie voor een goed 
resultaat. Dan gaat hem 
een lampje branden. De 
Mariakapel bij Charles 
Rozendal. De bus van 
Brinker stop voor de 
deur. Spelers eruit en 
verzamelen achter het 
huis. Eerst Gerrit en 
dan aanvoerder Lucien 
Galgenbeld steken een 
kaarsje aan. Als dat niet 
helpt…
Niet dus. DVC is ook 
katholiek en wint een-
voudig met 5-0. Terug 
in de bus desondanks 
flink aan de sapjes. Een 
Zwever heeft er uitein-
delijk schijt (Lucien) aan 
of je wint of verliest. Wel 
is er ruimte om bij een 
snelweg-plas-stop nog 
even met de trainer de 
wedstrijd te evalueren.

De Zweef 2 degradeert. 
Gerrit ten Dam stopt. 
“Meer is d’r nie van”
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Na vijf jaar geef ik het stokje over aan 
Herman Hegeman. Ondanks deze teleur-
stellende afsluiting kijk ik toch terug op 
een fantastische periode waarin ik het 
Twidde mocht trainen. Elk jaar weer was 

handhaving de eerste doelstelling. Hoog-
tepunt was het seizoen 2007-2008 met de 
beslissingswedstrijd om het kampioen-
schap tegen HSC’21 2. Niet elk jaar is het 
zelfde. Het blijft sport, winnen, maar ook 
verliezen hoort daar bij”, relativeert Gerrit, 
“meer is d’r nie van.”

VROUWENTEAM MAAKT GOEDE 
TIJDEN DOOR

Even een paar jaartjes terug in de tijd: Bij 
de jeugd komen steeds meer meisjes en 
het is mooi als je na de jeugd ook bij De 
Zweef kunt blijven. Het is 1994 als Sandra 
Middelkamp zich meldt bij het bestuur met 
de mededeling dat ze een seniorenteam 
vrouwen heeft dat bij De Zweef wil komen 
voetballen. 

Dat is niet haar debuut bij de club, want 
veel eerder al maakte ze haar opwachting. 
“Ik was negen jaar en trainde mee met het 
eerste damesteam. 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.”

Sandra blijft wel voetballen, op straat met 
de jongens, maar niet bij een vereniging. 
Dat gebeurt later wel. Dan meldt ze zich 
bij Eversberg; dichtbij en met een goed 
damesteam. Maar het knaagt. “Eversberg 
was niet De Zweef. De mentaliteit daar 
was anders. Toen ik begon over De Zweef, 

Het afscheid van Gerrit 
ten Dam is tegelijk met 
het afscheid van een 
aantal spelers van de 
selectie: vlnr: Gerrit ten 
Dam, Roy Luttenberg, 
Marcel Hofstede, Michel 
Kurvink, Martijn Rozen-
dal, Lucien Galgenbeld, 
Ruben Kloosterman en 
Joost van Bentem. Voor 
gehurkt: Joost Kogel-
man.

2008 De Zweef 7 in 
een pittig duel tegen 
Enter met de nodige 
opstootjes. Op de foto 
Helwich Machielsen in 
duel. Achter hem Gejo 
Westenbroek. Verderop 
Ronald Tibbe en Jeroen 
Scholten. 

waren er een paar meiden die wel met me 
mee zouden gaan, zoals mijn zus en twee 
nichtjes. Ik heb daarop Leo Geurtse gebeld 
met de vraag of er bij De Zweef een da-
mesteam kon komen. Hij vond het goed op 
voorwaarde dat ikzelf zou zorgen voor 13 
meiden en alles erom heen.

Later hoorde ik dat het damesteam bij SOS 
ontbonden zou worden en heb ik Audrey 
Ronhaar van die club gebeld. Zij wilde ook 
wel bij De Zweef komen; samen met nog 
een paar meiden. Het was toen bijna rond. 

In ons clubhuis lag achter de bar of zo 
nog een briefje met de namen van Anouk 
Hegeman en Marije te Pas, die ook graag 
wilden voetballen. En zo is het team er ge-
komen.”

“We moesten alles zelf regelen”
Bijna tien jaar na het opheffen van het suc-
cesvolle damesteam is er weer een nieuw 
team. En Sandra is de aanstichter. “We 
moesten alles zelf regelen: leider, trainer, 
vervoer naar uitwedstrijden, kleding, trai-
ningspakken, sponsors. Ik was 22 en deed 
dat allemaal.” Het team dat Sandra in de 
benen helpt, kan in het begin alleen maar 
trainen, omdat de spelers zich niet meer 
kunnen overschrijven. De termijn is geslo-
ten. 

“In die tijd was alles zoveel anders dan nu. 
De meeste meiden waren pas op latere leef-
tijd gaan voetballen. We moesten nog veel 
leren. Stel je voor: Marije te Pas; 14 jaar. 
In het eerste, maar nog nooit gevoetbald. 
Dat kun je je nu toch niet meer voorstellen. 
Wat dat betreft is er zoveel veranderd. En 
alleen maar positief!

We regelden trainers. Dat waren mijn pa 
(Hans Middelkamp) en Jos Rodijk. In het 
eerste jaar alleen maar trainen en daarna 
competitie. We werden direct kampioen! In 
de shirts van het opgeheven G-team, want 
eigen shirts hadden we nog niet.” Medaille 
1 komt voor de dag: Kampioen 5e klasse B 
KNVB.  

Het team is eigenlijk nog iets te klein en 
mist een goede begeleiding. “We hebben 
wedstrijden gespeeld met 11 meiden in het 
veld en verder niks.” Sandra vertelt: “Het 
was in een wedstrijd dat de scheidsrechter 
een beslissing nam waarmee ik het totaal 
niet eens was. Ik wist echter niet of hij ge-
lijk had of niet. We hadden geen leider of 
zo waaraan ik het kon vragen. Die keer 
stond toevallig Fred Bovenlander langs 
de kant te kijken. Ik vroeg de scheids om 
even te wachten, ben naar Fred gelopen en 
vroeg hem of de scheids zo’n beslissing kon 
nemen.”

De Zweef heeft weer een 
vrouwenteam (1997). 
Boven vlnr: Josephine 
Kok, Hans Middelkamp, 
Gerda Legtenberg Mar-
griet Poorts, Maaike 
Schaap, Cindy Middel-
kamp, Marije te Pas, 
Annemiek Veerkamp, 
Tessa Kappert, Nathalie 
Pot, Petra Middelkamp 
en Theo ten Hove.
Onder vlnr: Leonie 
Blaauwgeers, Audrey 
Ronhaar, Annemiek 
Hofmeijer, Sandra Mid-
delkamp, Ilona Morsink, 
Anouk Hegeman, Bian-
ca Rodijk.

Sandra Middelkamp 
(2016).
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“Fred Bovenlander leerde ons voet-
ballen”
Dat contact leidde ertoe dat Fred, wiens 
dochter Amy inmiddels ook bij De Zweef 
speelde, de nieuwe trainer werd. “Van hem 
hebben we zo verschrikkelijk veel geleerd; 
echt techniek en tactiek, het echte voetbal-
spel zoals het hoort. Hij heeft eigenlijk de 
basis gelegd voor alle latere successen.”  
Sandra schiet in de lach: “We hebben ook 
nog een blauwe maandag training gehad 
van mijn neef Daniël Middelkamp en Ton 
Zwakenberg. Had niks met voetbal te ma-
ken, maar was wel heel erg lachen.

Je was toen al blij als er iemand was die 
wat wilde doen. Met Fred Bovenlander 
veranderde veel. Later ook met het be-
stuursbesluit om vrouwenvoetbal serieuzer 
te nemen en op gelijke voet te stellen met 
het derde mannenteam. Toen Gill van de 
Werfhorst bij ons kwam spelen, kwam Bert 
ook. En Jos Slag. We hadden ineens hele 
goeie leiders en een vaste vlaggenist.”

In rap tempo verbeteren alle omstandig-
heden waarin het team moest spelen. Er 
komen trainingspakken, tassen, het vervoer 
wordt geregeld, het team hoeft niet zelf 
meer naar het bestuur als er wat is en ga 
zo maar door. Van de hel in de hemel zoge-
zegd.

Zo groeit het team en de prestaties. Voor 
Sandra is het seizoen 2006-2007 heerlijk 
om aan terug te denken: “Het was voor mij 
persoonlijk een topseizoen. Ik was aan-
voerder, was al 33, maar heb nooit zo goed 
gespeeld, ik voelde me vrij, had geen zor-
gen en kon alles geven voor de voetbal. We 
wonnen dat seizoen de KNVB-beker.”

2008-2009 een topjaar voor de vrou-
wen
Het topjaar voor het vrouwenteam als ge-
heel is 2008-2009. Het team pakt onder 
trainer Gerard van der Kolk en assistent 
Henry Klein Boonschate alles wat er te 
pakken valt. Na twee keer tweede te zijn 

De Zweef vrouwen in 
2006. Boven: Jeroen 
Scholten, Marije Schol-
ten, Jody Nijenhuis, 
Kim Praas, Steffie Bom, 
Marian Nieuwenhuis, 
Paulien Mondeel, San-
dra Tibbe.
Onder: Ronald Tib-
be, Evelyn Hendriks, 
Mylène Rodijk, Djarah 
Wijkamp, Joyce Lohuis, 
Kim Lohuis, Melanie 
Tibbe. 

Topjaar voor de vrou-
wen: het spandoek zegt 
genoeg.

geworden pakken de vrouwen dit jaar het 
kampioenschap in de vierde klasse. En dat 
niet alleen. Ook gaat de KNVB-beker rich-
ting Nijverdal. Sandra: “Het was prachtig 
om dit allemaal mee te maken.” 
Het kampioenschap in mei 2009 is een ver-
rassing; ondanks het grote zelfvertrouwen 
het hele seizoen. Hoe dichter bij het einde 
hoe spannender het wordt. De titel lijkt op 
het laatst te gaan naar de dames van Om-
hoog uit Wierden. Maar dat gebeurt niet. 
Wat niemand verwacht gebeurt namelijk: 
Omhoog laat het erbij zitten. De Zweef doet 
wat het moet doen in de een na laatste wed-
strijd en wint. 

Omdat de KNVB het bij standaard-dames-
teams niet nodig vindt de laatste wedstrij-
den op dezelfde tijdstippen te laten spelen, 
kunnen de Zweefdames nog naar Wierden 
afreizen om daar hun concurrent te zien 
verliezen. En zo is het feest op zondagmid-
dag 24 mei 2009. Feest waar geen mens 
van weet en dus ook niemand komt felici-
teren...

Het weekeind ervoor hebben de dames ge-
lukkig ook al feest gevierd, want ze binden 
de collega’s van Albatross overtuigend aan 
de zegekar in de finale om de KNVB-dis-
trictsbeker. Voor de tweede keer gaat die 

De Zweef vrouwen klaar 
voor de kampioenswed-
strijd. 

De medailles zijn binnen 
en tijd voor felicitaties 
van bestuurslid Hugo 
Kok (technische zaken). 
Onder vlnr:  Brigit Heu-
ver, Marije Scholten en 
de gezusters Slag. Boven 
Jos Slag en trainer Ge-
rard van der Kolk. 
Foto rechts: Yvonne en 
Linda Slag bewonderen 
hun medaille.
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beker mee naar Nijverdal. Naast het kampi-
oenschap en de beker winnen de dames ook 
nog eens de HVC-bokaal en zijn daarmee de 
besten in de gemeente Hellendoorn. Groot 
is de teleurstelling bij het team als blijkt dat 
al die prijzen nog geen reden genoeg zijn 
om gemeentelijk sportteam van het jaar te 
worden.

“Na dat succes ben ik gestopt met voetbal-
len. Het was goed zo”, zegt Sandra. Wat ze 
achter laat is een mooi team met jonge mei-
den, want inmiddels is in de jeugd een groot 
aantal meisjes lid geworden en die komen 
zich zo langzamerhand melden aan de deur 
van het eerste. Meiden die al van jongs af 
aan hebben gevoetbald en het spel (veel) 
beter beheersen. 

Steeds meer meisjes
Het gaat goed met het vrouwenvoetbal bij 
De Zweef. In het seizoen 2007-2008 zijn er 
zelfs twee teams actief bij de senioren. Dat 
houdt men niet lang vol. Een seizoen later 
is er nog één team. Ondertussen groeit het 
“aan de onderkant” als kool. Nadat eerst de 
meisjes mee spelen in jongensteams is de 
situatie ontstaan dat er steeds meer aparte 
meidenteams komen. 

Dat meisjes vanaf de jeugd mee doen (en 
ook met jongens spelen) is goed te zien aan 
de speelstijl van de jongeren in dames 1. 
Een ontwikkeling die natuurlijk niet alleen 
in Nijverdal is te zien. Vrouwenvoetbal is 

op dat moment de snelst groeiende sport in 
Europa. Daar kun je als club van profiteren, 
maar daar moet je je dan wel voor open 
stellen.

Vrouwenvoetbal te veel ondergewaar-
deerd
Ondanks al deze prestaties blijft het vrou-
wenvoetbal bij De Zweef een ondergescho-
ven kindje. Duidelijk is, dat voetbal nog wel 
heel erg beschouwd wordt als een mannen-
sport. Openlijk en besmuikt op alle niveaus 
laten de mannen weten eigenlijk niks te 
zien in vrouwenvoetbal. 
Meisjes in de jeugd; dat kan nog wel, maar 
in de senioren; nee, dan moeten ze maar 
stoppen. Vrouwenvoetbal is, zoals coach 
Harry Legtenberg later zegt, “prachtig, 
zolang je het maar niet met mannen verge-
lijkt.” En dat meent hij vanaf z’n kruin tot 
z’n tenen.

Het is -naast de tomeloze inzet van de da-
mes zelf- te danken aan een kleine groep 
(mannelijke) enthousiastelingen, die zich 
blijven inzetten voor voetballende dames, 
dat vrouwenvoetbal bij De Zweef mogelijk 
is gebleven. Zij zijn het die de basis hebben 
gelegd voor de latere prestaties. René Ro-
dijk, Jos Slag, Bert van de Werfhorst, Henry 
Klein Boonschate, Harry Legtenberg en (op 
de achtergrond) George Praas.

Eerder dan het gros van de leden vindt het 
bestuur en met name voorzitter Jan-Pieter 

De Zweef vrouwen in 
het seizoen 2009-2010. 
Boven vlnr: Robert 
Heuver (trainer) René 
Rodijk (assistent trai-
ner), Jody Nijenhuis, 
Marije Scholten, Djarah 
Wijkamp, Melanie Tibb-
be, Linda Slag, Yvonne 
Slag, Mylène Rodijk, 
Henry Klein Boonscha-
te (keeper trainer) Jos 
Slag (leider/grens).
Onder vlnr: Fabienne 
Heuver, Aniek Poelhek-
ke, Mijke Voskus, Kim 
Praas, Sandra Middel-
kamp, Brigit Heuver, 
Joyce Lohuis, Mireille 
Gescher, Annemarie 
van Bentem, Gill van de 
Werfhorst, Audrey van 
Munster.

De Zweef 10 in 2007. 
Staand vlnr: Ivo Kogel-
man, Robert Bootsveld, 
Mark Tijhuis, Willie 
Krieger, Ramon Eng-
bers, Oscar Ouwerkerk, 
Robert Hofstede, Marcel 
Hofstede, Sander Pronk, 
Charles Rozendal, Eppo 
Kleine Staarman, Jos 
Legtenberg, Richard 
Hegeman, Bart Broens.
Gehurkt vlnr: Bet Jan-
ga, Marc Kamphuis, 
Eddy Huis in ’t Veld, 
Arien Siebring, René 
Kok, Marcel  Siero, Den-
nis Blankhorst, Robert 
Krukkert, Barrie Hoon-
horst.

van Vree dat vrouwenvoetbal meer status 
binnen de vereniging moet krijgen. 

Men besluit in 2006 het damesteam op ge-
lijke hoogte te stellen met het derde bij de 
mannen. Dat betekent dat het team recht 
heeft op een (betaalde) trainer, een kleine 
vergoeding voor een feestavond en derge-
lijke. 

Belangrijke redenen voor het bestuur zijn:
• We promoten meisjesvoetbal en moeten 

ook zorg dragen voor een professioneel 
vervolg als ze overstappen naar de seni-
oren.

• Meisjes moeten niet afhaken na de 
jeugd omdat het seniorenvoetbal niets 
meer voorstelt.

• Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende 
tak van sport in Europa en daar liggen 
kansen voor onze club. 

2009-2010 Eerste verkeert in gevaar
Het eerste voetbalt een moeizaam seizoen. 
De start is prima met 10 punten uit vier 

wedstrijden. Deze serie wordt ruw onder-
broken door verlies met dubbele cijfers in 
Epe. De tweede periode is niet best met 
nederlagen tegen Achilles, Twente Goor, 
Markelo, PH en AGOVV. 
Gevreesd wordt voor een slot van de com-
petitie waarin klassebehoud veiliggesteld 
moet worden. 

De derde periode begint het gelukkig weer 
te lopen met 10 punten uit vier wedstrijden. 
Het winnen van die periode lijkt eraan te 
komen. Helaas haalt de ploeg in de laatste 
drie wedstrijden maar twee punten. Het 
eindresultaat is een achtste plaats. 
Trainer Henry Kuijpers vertrekt en maakt 
plaats voor Philip Agteres met assistentie 
van Serkan Karaali. 

Twidde kampioen
Het 2e elftal haalt op zondag 9 mei onder 
leiding van Herman Hegeman het kampi-
oenschap binnen in de reserve-eerste klas-
se. Dat gebeurt door met 4-2 bij Longa‘30 
te winnen. De ploeg promoveert hierdoor 

De Zweef 2 kampioen. 
Xander ten Hove, terug 
op het oude nest, kopt 
De Zweef op voorsprong 
tegen LONGA ’30.
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na een jaar afwe-
zigheid weer naar 
de hoofdklasse. Na 
een goed seizoen 
komt het kampi-
oenschap toch nog 
onverwacht. Om-
dat enkele rondes 
voor het einde van 
de competitie na-
melijk de cruciale 
wedstrijd tegen 

PH ongelukkig verloren gaat en ook verder 
puntverlies niet kan worden voorkomen, is 
de voorsprong op PH verspeeld. Gelukkig 
maken de Almeloërs ook een paar misstap-
pen en is het feest in Nijverdal.

De Zweef 2 moet wel op zoek naar een nieu-
we trainer. Herman Hegeman heeft name-
lijk meegedeeld dat hij de overstap maakt 
naar het eerste elftal van buurman DES. 
Nieuwe trainer bij het tweede elftal is Erik 
Zandstra met assistentie van Harco Evers. 

De Zweef 12 in 2009: Boven vlnr: Tonnie Olthof, Sander Poelhekke, Wouter van der Vegte, Robbert Hegeman, Dennie 
Klink, Mike Hegeman, Ruben de Vries, Ramon Slot, Remco Zwijnenberg. 
Onder vlnr: Jeroen van Vliet, Yuri Olthof, Mark Nijveld, Arjan Krukkert, René Hegeman, Bart Hegeman, Rob Hegeman, 
Stephan van Leusen.

Feest in de kantine. 
Rechts vlnr: Pascal 
Galgenbeld, Arjan Baan, 
Joost van Bentem, Jas-
per Gerhard, Clements 
Akihary en rechts Stefan 
Scholten.

Foto onder vlnr: Rick 
Woesthuis, Niels Kamp-
huis, Niels Hoonhorst, 
Richard Winkels, Robin 
Souverijn en Marc 
Ruiter.

De Zweef 4 in 2008. Boven vlnr: Marcel Geurtse, Robin Souverijn, Glenn Rodijk, Jeroen Kok, Niels Kamphuis, Gerrit 
Claessen, Matthijs Roeloffzen, Wouter Kok, Rick Woesthuis, Gerben Hoogers.
Onder vlnr: Emiel Blikman, Niek Broeze, Robin Wissink, Tom Hegeman, Niek Engbers, Rik Engbers

Jeugdteam 2007. Boven vlnr: Hugo Kok, Bart Kruiper, Marnix Schoenmakers, Myrthe Weijermars, Milan Kok, Coen 
Oogink, Harry Legtenberg.
Onder vlnr: Daniek Tibbe, Job Oldenhof, Pim Weijers, Melvin Flamand, Celine Legtenberg. 
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Wij zullen Gerard missen, ook zijn stem 
schallend door de luidspreker op het sport-
park bij een wedstrijd van het eerste elftal: 
“Bij De Zweef is gewisseld … heeft het veld 
verlaten. Voor hem in de plaats ...” Of bij 
een toernooi: “Over vijf minuten beginnen 
de volgende wedstrijden ...” Eigenlijk had 
hij geen luidspreker nodig, zijn stem klonk 
hard genoeg.”

De aanwezige leden benoemen Gerard 
Cents postuum tijdens de nieuwjaarsbij-
eenkomst op 9 januari 2005 tot lid van ver-
dienste. Reden hiervoor is de wens dat de 
naam van Gerard  en zijn verdiensten tot in 
lengte van jaren aan de vereniging gebon-
den blijven.   

Jo Lookamp (lid van verdienste)
Op 23 december 2005 overlijdt Jo Loo-
kamp. Jo was lang vrijwilliger en lid van het 
bestuur. Als vrijwilliger was hij vooral vele 
jaren de grote man achter de Toto. Bij hem 
aan huis was het verzamelpunt en hij zorg-
de dat de formulieren op het bondsbureau 
kwamen. 

Sanne van Burik (jeugdlid)
Groot is het verdriet bij het overlijden van 
Sanne van Burik, jeugdlid van onze vereni-
ging. Indrukwekkend de belangstelling bij 
de begrafenis van Sanne, die slechts elf jaar 
oud werd en het slachtoffer van een lange 
ziekte.

Johan Broekhof (legaat bij overlij-
den)
Op 23 oktober 2008 overlijdt Johan Broek-
hof op 58-jarige leeftijd. De GOAL herdenkt 
hem: “Hij behoorde zo lang tot het “vaste 
meubilair” van onze kantine dat hij zelfs 
een eigen stoel had. In de hoek bij de te-
lefoon. Daar kon je hem zien; zaterdag, 
zondag en soms ook door-de-week. Johan 
Broekhof. Vanaf nu blijft die stoel leeg. Jo-
han is overleden en de leegte is groter dan 
alleen dat plekje op die stoel.

Vorig jaar werd duidelijk dat Johan zich al 
een tijd niet goed voelde, maar bezoek aan 
de huisarts steeds maar uitstelde. Omdat 

haald. Honderden Zwevers bewijzen hem 
de laatste eer. Ondersteund door Bertus 
Broekhof runt hij bijna 25 jaar op zaterdag 
het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd. Is 
bekend vanwege zijn grote parate kennis. 
Niet alleen van De Zweef maar ook van 
jeugdteams bij andere verenigingen. Daar-
door kan hij heel snel programma’s voor 
toernooien in elkaar zetten met allemaal 
ongeveer gelijkwaardige tegenstanders. 

In de avondwake op 4 januari houdt 
oud-jeugdvoorzitter Jan Winkels een toe-
spraak. “Gerard en De Zweef, wie had dat 
vroeger ooit gedacht. Hij had waarschijn-
lijk nog nooit een voetbal aangeraakt, 
maar wel was hij veelvuldig bezoeker van 
De Zweef, zowel bij het eerste elftal op zon-
dag als bij de jeugd op zaterdag. 

Hij werd in 1982 gestrikt voor een func-
tie in de jeugdcommissie. Al snel werd hij 
wedstrijdsecretaris jeugd. In die functie 
heeft hij naam en faam gekregen binnen 
De Zweef, maar ook binnen de gemeente 
Hellendoorn en de KNVB district Oost. 
Bijna geen enkele vereniging had de wed-
strijdzaken zo goed voor elkaar als Gerard 
bij zijn De Zweef.

Toen hij in de jeugdcommissie kwam moest 
hij twee keer per week met de taxi naar 
het ziekenhuis in Zwolle voor nierdialyse. 
Hij had niet alleen thuis een typemachine, 
maar kreeg van de verpleegsters in het zie-
kenhuis een typemachine in gebruik waar-
op hij de wedstrijdprogramma’s maakte. 
Als tegemoetkoming deed hij ook typewerk 
voor de verpleegsters.

In de loop der tijd heeft Gerard honderden 
pupilletjes ingeschreven bij De Zweef. Ja-
renlang bezocht hij op zijn fiets het pupille-
tje thuis. De ouders wisten dan precies hoe 
alles reilde en zeilde bij De Zweef. Gerard 
was zeer accuraat, eerlijk en rechtvaardig. 
Hij dwong respect af bij jong en oud, of het 
nu een pupilletje was, een eerste elftalspe-
ler, een ouder of een bestuurslid, dat maak-
te niets uit. Gerard behandelde iedereen 
gelijk op zijn eigen eenvoudige manier.

op. Nooit was het “nee”. Daarnaast was 
hij jarenlang voorzitter (en daarom erelid) 
van de Vriendenkring.”

Voor het bestuur is het overlijden aanlei-
ding de nieuwjaarsreceptie af te gelasten en 
de organisatie van de playbackshow besluit 
dit evenement een paar weken te verschui-
ven. Terechte besluiten, die aangeven dat 
Harry binnen de vereniging een belangrijke 
plaats inneemt

De Vriendenkring schrijft in de GOAL: “Het 
nieuwe jaar is weer begonnen en het had 
eigenlijk niet slechter gekund. Op 2 januari 
‘04 hoorden wij het verschrikkelijke nieuws 
over het plotseling overlijden van Harry 
Westerik. Harry was een heel bijzonder 
mens binnen onze vereniging. Zijn enthou-
siasme voor De Zweef was erg aansteke-
lijk. 

We zullen ons Harry op vele manieren her-
inneren; langs de lijn bij het eerste elftal 
stond hij altijd de jongens aan te moedi-
gen. Als het rustig was langs de lijn en het 
spel stilviel hoorde je altijd nog Harry met 
zijn “HUP ZWEVERS”. Bij allerlei activitei-
ten was hij altijd met zijn gezin aanwezig. 
Maar bovenal zullen wij ons Harry her-
inneren als het gezicht van de Vrienden-
kring.

Harry heeft maar liefst 13 jaar in het be-
stuur gezeten waarvan 8 jaar als voorzit-
ter. Nooit werd er vergeefs een beroep op 
hem gedaan en hij wist anderen ook altijd 
enthousiast te maken. Met Harry erbij was 
het nooit stil. Hij genoot veel respect bin-
nen de vereniging. Bij zijn afscheid in 1999 
is hij benoemd als erelid van de Vrienden-
kring. Wij zullen Harry erg missen.”

Gerard Cents (lid van verdienste)
Tijdens de jaarwisseling 2004 - 2005 over-
lijdt Gerard Cents. Ondanks zijn ziekte 
toch geheel onverwachts. Dit jaar zou het 
laatste jaar geweest zijn van onze jeugd-
wedstrijdsecretaris. Hij heeft het niet ge-

Wat gebeurt er verder bij De Zweef
OVERLIJDENS

In elk decennium overlijden Zwevers. Hoe 
dichter bij de datum van vandaag, hoe mak-
kelijker dat is te achterhalen; vooral ook 
omdat aan het overlijden van iemand veel 
meer aandacht wordt besteed. Omdat het 
ondoenlijk is iedereen te noemen, is ervoor 
gekozen alleen die mensen te vermelden, 
die lid van verdienste of erelid zijn geweest 
of om een bijzondere reden worden ge-
noemd. Het alternatief -niemand noemen- 
is geen echt alternatief.

Antoon Middelkamp (lid van verdien-
ste)
Johannes Antonius Middelkamp (Antoon 
en echtgenoot van Petronella Verschoor) 
overlijdt op 90-jarige leeftijd op 13 juni 
2001 in Hellendoorn. Op 16-jarige leeftijd 
wordt hij in 1926 lid van De Zweef. Antoon 
speelt ongeveer 18 jaar als keeper in het 
eerste elftal en enkele vertegenwoordigende 
elftallen. 

Na zijn actieve voetballoopbaan maakt hij 
zich op verschillende manieren verdienste-
lijk voor de club. Hij zit in diverse elftal-
commissies en is 10 jaar materiaalman. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat, als er ’s avonds 
een bal kwijt is, hij de andere morgen vroeg 
gaat zoeken. En hij kijkt bijna tot aan zijn 
dood bij wedstrijden van het eerste. In 1995 
wordt Antoon gehuldigd voor 75 jaar lid-
maatschap.

Harry Westerik (oud-voorzitter en 
erelid Vriendenkring)
2 januari 2004: Het nieuwe jaar begint 
slecht voor onze vereniging met het bericht 
van het onverwachte overlijden van Harry 
Westerik. Weliswaar herstellend van wat 
men denkt een tia, is hij vol goede moed en 
al weer een beetje aan het werk. “Hij zag 
het weer zitten en daarom kwam de klap 
hard aan. Veel te jong was hij. Harry was 
een man die altijd klaar stond als een be-
roep op hem werd gedaan. Bardienst, tim-
merklusje, keuken inrichten, noem maar 

Harry Westerik.

Antoon Middelkamp.

Gerard Cents.

Johan Broekhof.
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we het hebben. Het hoorde bij Marie. Zij 
hield van verzorgen. Haar eigen Toone of 
een ander; het was haar om het even. Zo 
kon ze je uitmaken voor een verwende sik 
om nog geen half uur later je in de watten 
te leggen. Marie ten voeten uit.

Marie kwam uit een blauwwit nest en was 
een Zwever in hart en nieren zoals we er 
maar weinig kennen. Tot het laatst was 
zij supporter van ons eerste elftal. Uit en 
thuis. Zij kreeg veel Zwevers over de vloer. 
Al voordat we het clubgebouw hadden. 
Voor de training of wedstrijd konden aan 
de Julianastraat de ballen worden ge-
haald. Vanaf 1972 beheerde zij samen met 
Tone vele jaren het clubgebouw. Samen 
hebben ze ook vele jaren bardiensten ge-
draaid. Vanaf het begin maakte Marie deel 
uit van de schoonmaakploeg.

Terecht is zij dan ook benoemd tot lid van 
verdienste. Wij zijn haar veel dank ver-
schuldigd. Wij hebben van Marie genoten. 
Ze zal ons boven ongetwijfeld blijven vol-
gen. Wat ons betreft met de andere Zwe-
vers vanaf de eretribune.” 

DE GEMEENTE GAAT “PRIVATISE-
REN”; NIEUWE/GERENOVEERDE 
ACCOMMODATIE IS EEN FEIT

Omdat de gemeente af wil van de bouw 
en onderhoud van kleedkamers, gaat men 
“privatiseren”. De Zweef neemt de hand-
schoen op en bouwt vier geheel nieuwe 
kleedkamers (waaronder twee dubbele). 
De bestaande kleedkamers worden hele-
maal opgeknapt en het geheel voorzien van 
een nieuwe warmwaterinstallatie. Ook de 
keuken krijgt een grondige opknapbeurt. 
Omdat de aanschaf van kelderbier door de 
ledenvergadering wordt afgewezen, komt 
er een traplift om kratten uit de kelder te 
halen. 

Privatisering nieuw toverwoord van 
de gemeente
De gemeente wil af van de kleedaccommo-
daties van de veldsporten. Dat scheelt de 
lokale overheid het nodige geld en men is af 

kon. Hij ging dagjes uit en zoveel mogelijk 
naar De Zweef. Hij bezocht wedstrijden 
van de jeugd en senioren. Hij was blij en 
verguld dat hij het startschot mocht lossen 
voor de sponsorloop. Toen al was aan hem 
te zien dat het niet goed ging.

Zoals bekend: meer dan 40 jaar was Ber-
tus (“Pupillen-Bats”) actief voor de jeugd 
van De Zweef. Als leider, trainer, (mede)
organisator van kampen, reisjes, Kas 
Woudsmatoernooi. Was elke zaterdag en 
veel doordeweekse avonden aanwezig in 
het wedstrijdsecretariaat van de jeugd. 
Zo’n 25 jaar deed hij dat samen met Ge-
rard Cents.”

Voor zijn vele verdiensten voor De Zweef 
is Bertus drie keer nadrukkelijk in beeld 
geweest. In het seizoen 1981-1982 al wordt 
hij uitgeroepen tot “sportman van het jaar” 
bij De Zweef. “Vraagbaak, ombudsman 
en stille werker” staat in het jury-rapport 
van toen te lezen. Later (in 2001) is Bertus 
samen met Gerard Cents kandidaat voor de 
vrijwilligersprijs van de gemeente. 

Het mooiste eerbetoon komt in 2008. Ter 
gelegenheid van Koninginnedag wordt Ber-
tus voor al zijn verdiensten onderscheiden 
en wordt hij Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Kort daarna wordt hij ziek. Zijn 
medaille koestert hij. Niet vanwege het klei-
nood op zich, maar vanwege de waardering 
die er achter steekt; het feit dat hij in zijn 
leven veel betekend heeft voor anderen. Dat 
hij het niet allemaal voor niks heeft gedaan.

Marie Evers-Middelkamp (lid van 
verdienste)
Marie Evers-Middelkamp overlijdt op 22 
augustus 2009 op 72-jarige leeftijd. Jaren-
lang is zij onder meer met man Toon achter 
de bar het gezicht geweest van De Zweef. De 
GOAL meldt: “Marie is er niet meer. Haar 
ziekte was ernstiger dan wij hebben beseft. 
Voor velen kwam haar overlijden dan ook 
als donderslag bij heldere hemel. Wij her-
inneren Marie als een warme vrouw met 
een gouden hart. Maar ook als een vrouw 
met het hart op de tong. Van Marie konden 

hij. Tegen niemand vertellen. Verbijsterd 
blijf ik achter met in mijn handen 50 brief-
jes van € 50,-.”  Na zijn overlijden gebeurt 
eigenlijk hetzelfde. Tijdens een wedstrijd 
van het eerste elftal komen Bertus Broek-
hof en zijn zwager naar me toe en willen 
me even spreken in de bestuurskamer. 
Opnieuw komt er geld op tafel. Maar liefst     
€ 5000,- heeft Johan zijn club nagela-
ten…..”

Bertus Broekhof (lid van verdienste)
Na een lange ziekte, die hij niet kan over-
winnen, overlijdt Bertus Broekhof op 13 
juni 2009; slechts 56 jaar oud. Meer dan 40 
jaar is hij actief 
voor onze ver-
eniging, waar-
voor hij onder 
meer een ko-
ninklijke onder-
scheiding krijgt. 
Als de dokters 
bij hem kanker 
constateren, ziet het er in eerste instantie 
naar uit dat hij de daarop volgende chemo-
kuren en bestralingen goed is doorgekomen 
en de ziekte bijna weg is. Maar het is elders 
in zijn lichaam geslopen en genezing is uit-
gesloten.

In de GOAL staat: ”In die laatste maanden 
probeerde Bertus te genieten waar hij nog 

hij er zelf tegenop zag (misschien voor-
voelend wat hem te wachten stond) en ook 
broer Willy (de vaste leider van het Dadde) 
niet alleen wilde laten bij mogelijke behan-
deling in het ziekenhuis.

Van dat laatste kwam het toch en toen was 
het eigenlijk al te laat. Ondanks zijn ziekte 
had hij eigenlijk maar één gedachte: wie 
zorgt er straks voor broer Willy. Want 
ook dat was Johan: altijd klaar staan om 
te helpen. Toen zijn vader jong overleed, 
zorgde Johan voor zijn moeder. Later nam 
hij de zorg voor zijn broer op zich. Zorgde 
ervoor dat die zich thuis voelde. Met hem is 
ook een man heen gegaan die stilzwijgend 
en zonder daarvoor ook maar iets terug te 
willen, zijn club heeft geholpen in tal van 
kleine zaken en bij financiële nood.” 

Jan-Pieter van Vree: “Er is iets wat ik kwijt 
moet over Johan. Iets dat ik van hem ei-
genlijk niet mocht vertellen, maar nu toch 
doe. Het speelt in de tijd dat ik voorzitter 
was. Op een zondag kom ik in het clubge-
bouw. Johan zit zoals gebruikelijk op z’n 
stoel aan het einde van de bar; bij de tele-
foon. Hij staat op en vraagt of ik even tijd 
heb. Natuurlijk. 

Hij neemt me mee naar achter de keuken 
in. Steekt zijn hand in zijn zak en stopt me 
iets toe. Voor de renovatie van het dak zegt 

Bertus Broekhof en 
Gerard Cents in het 
wedstrijdsecretariaat: 
onafscheidelijk. 

Marie Evers

Op 9 mei 2009 overlijdt 
Joannes Souverijn (79), 
lid van verdienste. Deze 
onderscheiding krijgt 
hij vanwege zijn grote 
verdienste voor het op-
leiden van jeugdleden. 
Niet alleen is hij jaren-
lang trainer; ook is hij 
jeugdleider.  
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van de oude in de nadagen van zijn voor-
zitterschap als zijn belangrijkste wapenfeit. 
Dat laatst geldt ook voor secretaris Richard 
Benneker, die het hele privatiseringsproces 
van begin tot einde mee maakt. Talloze ver-
gaderingen bezoekt, kritische noten kraakt, 
zorgt dat de vereniging er het meeste uit 
haalt.

“In de bouwcommissie zaten allemaal 
Zwevers; prachtig was dat. Apetrots ben 
ik dat we dat hele bouwwerk met Zwevers 
hebben gerealiseerd.” Als Jan K in 2001 
afscheid neemt als voorzitter “mag” hij 
van nieuwkomer Jan-Pieter van Vree (heel 
graag) voorzitter blijven van de bouwcom-
missie om zijn levenswerk af te maken.

Verbouwde/nieuwe kleedaccommo-
datie
Aannemer Hegeman gaat het werk uitvoe-
ren. Het bedrijf begint met de bouw van de 
nieuwe kleedkamers; de verbouw van de 
bestaande, komt er direct achteraan. De 
bouwcommissie bestaat uit Jan Karmerood 
(voorzitter en “bouwpastoor”), Nico Jan-
nink, Laurens Jannink, Johan Morsink, 
Herman Hegeman (de “Biele”), Tonnie Kok, 
Gerard Wennemers en Paul van der Zwan. 

Van de bestaande zes kleedkamers krijgen 
er vier een nieuw jasje. Twee worden ge-
bruikt voor andere doelen (materiaal e.d.). 
Omdat er toch gewerkt wordt, pakt men 

na op dinsdag 29 mei een ledenvergadering 
te houden om definitieve besluiten te ne-
men.  

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het 
plan op tafel gelegd. Voor De Zweef komt 
het samengevat neer op:
• Bouw van vier nieuwe kleedkamers: 

twee grote (voor twee teams per kleed-
kamer) en twee normale.

• Nieuwe technische installatie (afzuigin-
stallatie, warmwatervoorziening, cen-
trale verwarming).

• Renovatie van de bestaande zes kleed-
kamers (strippen en opnieuw opbou-
wen). 

• Nieuw sanitair.

Ingrijpend en vooral ook duur. Het hele 
werk komt op een bedrag van ongeveer een 
half miljoen euro.  Maar het bestuur is er 
klaar voor. De dekking van alle kosten is 
rond en de bouw kan van start. Als de ge-
meenteraad akkoord is, kan de bouwcom-
missie met z’n werk beginnen. 

Nieuwe kleedkamers: “mijn grootste 
wapenfeit” voor oud-voorzitter Kar-
merood
De gemeenteraad is akkoord, de plannen 
gaan dus door en voorzitter Jan Karmerood 
is de “bouwpastoor”. Hij noemt de bouw 
van de nieuwe kleedkamers (2002), de 
nieuwe watervoorziening en de renovatie 

wie daarvoor allemaal gaat opdraaien. De 
gemeente en de clubs willen natuurlijk 
beide geen water bij de wijn doen en dan 
begint de discussie.

Het seizoen 2000-2001 is bij De Zweef het 
“seizoen van de privatisering”. Na heel veel 
overleg accepteert de BLOS (Bestuurscom-
missie voor de Lichamelijke Opvoeding en 
Sport) een rapportage waarin staat dat De 
Zweef naast geld voor privatisering extra 
geld krijgt om twee nieuwe kleedkamers 
te bouwen. Die bouw moet wel in het ver-
lengde liggen van een besluit over verzelf-
standiging. Want dat er geprivatiseerd gaat 
worden, is nog niet zeker. De mogelijkheid 
bestaat ook nog dat we gewoon blijven hu-
ren. De voetbalverenigingen in de gemeente 
werken samen in de commissie Vlietstra 
(voorzitter van SVVN) van de federatie van 
Hellendoornse Voetbal Clubs (HVC). 
De clubs hebben als belangrijkste vraag-
punt het feit dat de gemeente hen verplicht 
na afschrijving nieuwe kleedkamers te bou-
wen.

Later in de BLOS stelt de gemeente dat dat 
zo niet is bedoeld. In december 2000 gaat 
de commissie akkoord met het voorstel. De 
krant schrijft daarover: “De kogel ging gis-
teravond na jarenlang soebatten eindelijk 
door de kerk. De veelbesproken en bekri-
tiseerde overdracht van 46 kleedkamers 
door de gemeente aan tien sportclubs zal 
komend voorjaar afgerond kunnen wor-
den. 

De BLOS gaf na een klein uur vergaderen 
maandagavond groen licht voor het afsto-
ten van de was- en kleedruimten. Dit be-
tekent dat volgende maand een inventari-
satie gemaakt kan worden van de situatie 
zoals die bij elke betrokken sportvereniging 
wordt aangetroffen.” De Zweef kan verder 
met de plannen.

Extra ledenvergadering over bouw-
plannen
Op dinsdag 8 mei 2001 licht het bestuur 
in een informerende ledenvergadering de 
bouwplannen toe. De bedoeling is om daar-

van een hoop gezeur over koude douches, 
slechte schoonmaak en dergelijke. In ruil 
voor de privatisering krijgt elke club van de 
gemeente het geld dat in de begroting staat 
gereserveerd voor afschrijving en onder-
houd. 
Na de overdracht moeten de clubs zelf hun 
accommodaties gaan bouwen, onderhouden 
en beheren. De grond onder de gebouwen 
blijft eigendom van de gemeente. 

De privatisering van gemeentelijke kleedac-
commodaties komt voor het eerst in 1997 
aan de orde. In de ledenvergadering dat 
jaar is het onderwerp aan de orde. De Zweef 
heeft plannen voor uitbreiding en de hoog-
nodige renovaties van de donkere, vochtige 
hokken met koude douches die men kleed-
kamers noemt. 

Direct is duidelijk dat de plannen veel geld 
gaan kosten. Er gaan bedragen over tafel 
tussen 750.000 en 1.000.000 gulden. De 
club weet van de plannen voor privatisering 
en gaat met de gemeente in overleg om als 
eerste van die nieuwe regeling gebruik te 
maken. Drijvende krachten zijn voorzitter 
Jan Karmerood en secretaris Richard Ben-
neker. 

Het uit handen geven van bouw, beheer en 
onderhoud van de accommodaties is geen 
gekke gedachte, maar het gesteggel gaat 
natuurlijk over geld. Heel wat kleedaccom-
modaties zijn te klein en/of hebben achter-
stallig onderhoud. De vraag is natuurlijk Nieuwe kleedkamers.

Richard Benneker 
(2018).
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Jan voelt er wel wat 
voor en het plecht is 
gauw beslist: na bezoek 
van de bestuursver-
gadering op 6 oktober 
1992 besluit hij zich 
kandidaat te stellen. 
Eigenlijk bijzonder 
want Jan heeft niets 
met voetbal. Zijn ei-
gen sport is handbal. 
De Zweef kent hij van 
een aantal bezoeken 
namens de sportfede-
ratie om kampioenen 
te huldigen. Verder is 
hij fervent deelnemer 
aan de Prestatieloop. 
Voetbal kent hij verder 
van het feit dat hij een 
tijdje scheidsrechter is 
geweest.”

Jan lijkt het type “beroepsbestuurder”, 
maar of dat zo is? Hij kiest voor De Zweef 
omdat die er sportief redelijk voor staat, 
maar financieel niet. “Hij deed het voor de 
eer en omdat hij een beetje ijdel is”, zegt 
Jan Winkels. 

Karmerood komt voor De Zweef als geroe-
pen. De club heeft het financieel moeilijk en 
het is belangrijk iemand in huis te hebben 
die met ijzeren hand kan regeren. Bij zijn 
vertrek is De Zweef financieel uit het dal ge-
klommen (“maar denk erom, het blijft een 
broekriemvereniging”). Op sportief gebied 

Aan het einde van de nieuwbouw en ver-
bouw constateert het bestuur dat het alle-
maal duurder is uitgevallen dan aanvanke-
lijk gedacht. “We zijn niet aan de bedelstaf 
gekomen, maar het bestuur beraadt zich 
toch op verhoging van de jaarlijks inkom-
sten.” Met name de kosten voor de uit-
breiding en renovatie van de keuken en de 
inrichting daarvan, zijn de belangrijkste re-
denen voor overschrijding van het budget.

Kunstgras bij de buren
Buurman NKC krijgt een kunstgrasveld. 
Likkebaardend staat De Zweef ernaar te 
kijken. Mooi toch, zo’n veld bij de hand als 
het trainingsveld een modderbad, zwem-
bad of woestijn is. Helaas voor trainers 
en spelers maakt de gemeente al heel snel 
duidelijk dat dat de bedoeling niet is. Alleen 
aanvragen door de wedstrijdsecretarissen 
zal de gemeente welwillend in overweging 
nemen….. Los daarvan blijkt de kunstgras-
mat niet erg geschikt voor voetbal.

Afscheid Jan Karmerood: erevoorzit-
ter en koninklijke onderscheiding
De najaarsvergadering in 2001 staat in het 
teken van het afscheid van Jan Karmerood 
(na 9 jaar) als voorzitter van De Zweef. “We 
zijn en blijven een broekriemvereniging” 
herhaalt Jan in zijn afscheidsrede. Hij her-
innert eraan dat hij tijdens een ledenverga-
dering zijn riem uit de broek heeft gehaald 
en zo visueel heeft gemaakt wat hij bedoel-
de. Zoals prins Claus zijn stropdas afdeed 
tijdens een toespraak in Amsterdam (1998).

Jan Winkels spreekt namens het bestuur 
Jan K toe en begint met de komst van 
Karmerood in het bestuur. “In 1992 is het 
bestuur ten einde raad. Er is binnen de 
eigen gelederen geen geschikte kandidaat 
voorzitter te vinden. De naam Karmerood 
(voorzitter tennis, voorzitter Sport Fe-
deratie Hellendoorn) is al eens gevallen, 
maar ja, die man is al veel te druk. Totdat 
De Zweef er achter komt dat hij met VUT 
zal gaan. Een  afspraak wordt gemaakt en 
ergens in september is thuis bij Leo Geurtse 
het eerste oriënterende gesprek.

ook de keuken aan. Die wordt vergroot en 
gemoderniseerd. Het bestuur aarzelt bij 
het goedkeuren van de plannen hiervoor, 
maar onder druk van penningmeester Joop 
Blanke en diens verklaring dat het financi-
eel “uit” kan, gaat men akkoord. Achteraf 
een goed besluit, want als het toen niet was 
gebeurd, was het nooit gebeurd. 

De opening door Jan Karmerood en 
wethouder Arno Bakker
Uiteraard komt in ons clubblad een verslag 
van de opening: “Op vrijdag 20 septem-
ber 2002 hebben wethouder Bakker en 
de voorzitter van de bouwcommissie, Jan 
Karmerood de nieuwe en gerenoveerde 
kleedaccommodatie heropend. Dat gebeur-
de door beiden tegelijk een bal te schieten 
door de met papier dichtgeplakte nieuwe 
ingang.

In aanwezigheid van (onder)aannemers en 
gemeente bedankte de voorzitter vooral de 
vrijwilligers, zonder wie het nooit zo mooi 
was geworden als het nu is. Dank uiter-
aard ook aan de bouwcommissie, die na-
mens de vereniging de bouw voorbereidde 
en begeleidde, met name de voorzitter van 
de bouwcommissie, Jan Karmerood. Als 
een echte bouwpastoor, of misschien wel 
bouw-monseigneur of zelfs bouw-paus???? 
heeft hij namens het bestuur onze zaken 
behartigd.”

In februari is begonnen met de funde-
ring van de nieuwe kleedkamers en na de 
bouwvak was deze klaar. Als je zo terug-
kijkt, is het allemaal erg snel gegaan. Het-
zelfde geldt voor de gerenoveerde kleed-
kamers. Omdat je dat anders de eerste vijf 
tot tien jaar niet zou doen, is van de gele-
genheid gebruik gemaakt ook de keuken te 
renoveren en uit te breiden.

AI met al beschikt de vereniging nu over 
een accommodatie waarop we met z’n al-
len hartstikke trots kunnen zijn. Trots naar 
ons zelf en trots naar buiten. Ook diverse 
tegenstanders hebben de afgelopen weken 
al hun complimenten laten horen. En dat is 
leuk.” 

1 Dick Engbers (en zijn 
vrouw Henriëtte) krijgen 
ter gelegenheid van Konin-
ginnedag 2013 een konink-
lijke onderscheiding voor 
hun vrijwilligerswerk voor 
de OZO (Overijsselse Zieken 
Omroep). Beiden zijn daar al 
vele jaren actief. De onder-
scheiding wordt op vrijdag 
26 april opgespeld door de 
burgemeester. Kort daarna 
wordt Dick ziek en overlijdt 
hij in 2015 op 66-jarige 
leeftijd. Tot zijn ziekte is hij 
actief lid van De Zweef en 
speelt in het veteranenteam.

Veteranenelftal 50 jaar
Op zondag 23 september 2001 viert het 
veteranenteam van De Zweef zijn 50e ver-
jaardag. Leider Bennie Galgenbeld heeft 
alle geboortedata in een spreadsheet gezet 
en zo uitgerekend dat op die dag het team 
gemiddeld exact 50 jaar oud is. Dat moet 
gevierd worden. Met behulp van de dames 
is er voor dag en dauw een ontbijt in het 
clubgebouw. 

In aanwezigheid uiteraard van een grote 
Abraham, die later ook mee moet het veld 
op. Wedstrijdsecretaris Harry te Wierik 
heeft een thuiswedstrijd geregeld op het 
hoofdveld. Tegenstander is FC ’t Centrum 
uit Enschede. Het had natuurlijk 5-0 moe-
ten worden, maar het werd 5-1. De mannen, 
gestoken in een prachtig 50 jaar T-shirt, 
houden daarna een zeer druk bezochte re-
ceptie in het clubhuis. 

Aan het einde van de middag komt het team 
weer bij elkaar voor een buffet bij Braak-
man Noetsele. De mannen? Dick Engbers1, 
Herman Euren, Bennie Galgenbeld, Henk 
Grondhuis, Bertus Heuver,  Cees ten Hove, 
Aloys Jannink, Herman Kemper, Gerard te 
Kiefte, Frits Kolkman, Jos van Rhee, Rudy 
Scholten, Willie Scholten, Paul Souverijn, 
Harry Veldhuis, Jan-Pieter van Vree en Jan 
Winkels.

De Zweef veteranen 50 jaar. Op de foto: 
Jan Winkels (deels zichtbaar), Aloys Jan-
nink, Benny Galgenbeld, Abraham, Cees 
ten Hove en Frits Kolkman.

Burgemeester Hans van 
Overbeeke speldt Jan 
Karmerood de versier-
selen op die horen bij het 
lidmaatschap in de Orde 
van Oranje Nassau en 
feliciteert hem daar 
mee. 

De burgemeester heeft 
de lachers op zijn hand. 
Op de voorgrond Ri-
chard Benneker, Jan 
Karmerood, Leo Geurt-
se. Achter Jan zijn echt-
genote Annetje.
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na mijn jawoord aan mijn vrouw Willy 
ben ik begonnen samen  met Jan Evers het 
damesteam  te trainen. Daarna heb ik A2, 
lagere senioren en zelfs het 3e elftal onder 
mijn hoede gehad.

Vrijwilligerswerk betekent veel voor mij. 
Ik denk altijd terug in mijn eigen tijd wat 
die mensen toen allemaal niet deden voor 
jouw plezier. Toen was het niet zo dat je 
een uur voor de wedstrijd even kon ver-
trekken want we gingen overal met de fiets 
naar toe. En dan te bedenken dat praktisch 
geen club een clubgebouw had en we moes-
ten ons wassen met koud water en soms 
tussen de koeien in de stal.”

die hem op dit terrein evenaren. Leo is De 
Zweef en De Zweef is Leo. Het is ook meer 
dan logisch dat na zijn vertrek uit het be-
stuur en aantal werkzaamheden aan Leo 
blijven vastzitten.” De vergadering is zon-
der meer akkoord met het voorstel hem te 
benoemen tot erelid.

Leo ook vrijwilliger van het jaar  
Een paar jaar later wordt Leo ook nog eens 
gekozen tot vrijwilliger van het jaar. In een 
interview legt hij uit wat De Zweef voor 
hem betekent: ”Na mijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen is de club alles voor mij. 
Het is mijn lust en mijn leven. Vrijwilli-
gerswerk doe ik al vanaf 1972. Een week 

Van Overbeeke is aanwezig en staat op om 
Jan namens H.M. de Koningin koninklijk te 
onderscheiden voor al zijn verdiensten voor 
de sport in de gemeente. 

Jan Karmeroods opvolger is Jan-Pieter van 
Vree, ex-DES, maar ook ex-misdienaar en 
vader van twee Zwevers. Hij draait al sinds 
mei 2001 mee in het bestuur. 

Afscheid Leo Geurtse en benoeming 
tot erelid
In dezelfde vergadering als Jan Karmerood 
neemt ook Leo Geurtse afscheid. Een man 
die vooral ook achter de schermen heel veel 
werk verzet. Bij zijn vertrek zijn twee men-
sen nodig om al zijn taken over te nemen. 
13 jaar (vanaf de ledenvergadering in 1988) 
zit Leo in het bestuur. Eerst als vertegen-
woordiger van de seniorencommissie, later 
als regulier bestuurslid en vicevoorzitter.

In die 13 jaar heeft Leo heel wat voor elkaar 
gekregen. Een greep uit zijn verdiensten: 
trainer damesteam, animator van het ge-
handicaptenvoetbal en organisator van een 
jaarlijks toernooi voor deze spelers, inkoper 
van materialen, samensteller programma-
blad en samensteller bewaargoal, alle pr-ac-
tiviteiten. 

“Heel veel van zijn werkzaamheden komen 
bijna wekelijks terug. Het  ligt voor de 
hand dat dus heel veel van Leo’s vrije tijd 
naar De Zweef gaat. Er zijn weinig mensen 

valt op dat Jan Karmerood bij kampioen-
schap of degradatie vaak met vakantie was, 
behalve bij het laatste kampioenschap.

“Hoe drukte Jan zijn stempel op de ver-
eniging? Zijn belangrijkste eigenschap is 
de discipline”, vertelt Jan Winkels. Waar-
schijnlijk heeft dat te maken met zijn mi-
litaire achtergrond. Die discipline uit zich 
in een strakke financiële planning, orde 
tijdens vergaderingen, netheid alom, nako-
men van afspraken, eisen van respect. 

Karmerood heeft behalve orde scheppen in 
de financiën zich ook meer dan verdienste-
lijk gemaakt bij de privatisering en nieuw-
bouw/verbouw van de kleedaccommodatie. 
Hij is bijna tien jaar lang de juiste man op 
de juiste plaats geweest. Het is dan ook niet 
meer dan terecht dat de ledenvergadering 
onder luid applaus instemt met het voorstel 
hem te benoemen tot erevoorzitter. Dan 
komt een grote verrassing. Burgemeester 

Jan bedankt voor het 
applaus. Achter hem 
Sinus Wennemers, Jan 
Winkels, Joop Blanke en 
de burgemeester.

Een glunderende Leo 
Geurtse ontvangt het 
erelidmaatschap. Vrouw 
Willy kijkt toe als de 
koninklijke Jan Karme-
rood de onderscheiding 
opspeldt.

Hans Souverijn wordt 
bij zijn afscheid in 2002 
in de bloemetjes gezet. 
Voorzitter Van Vree 
maakt melding van zijn 
gedachte dat Hans in 
het clubhuis ergens een 
bed heeft staan, zoveel 
tijd besteedt hij aan de 
club. 

Reünie van de 
oud-hoofdklassespelers 
bij het afscheid van 
Hans Souverijn. Boven 
vlnr: Anton Wennemers, 
Johan Middelkamp, 
Tonnie Willems, Willie 
Hegeman, Hans Souve-
rijn, Hans Galgenbeld, 
Helwich Machielsen, 
Marco Wijnen, Herman 
Hegeman, Gerrit Mars-
man, George Jannink, 
Pim Mustert, Herman 
Morsink.
Onder vlnr: Gerhard 
Woertman, Johan Al-
ferink, Tonnie Wijnen, 
Martin Rodijk, René 
Scholten, Jeroen Souve-
rijn, Jan Cents, Benno 
Jannink, René Jannink.
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dering te zullen houden om een definitief 
besluit te nemen.

Met de mening van de leden op tafel vecht 
het bestuur een stevig robbertje uit. Het 
blijkt namelijk dat de penningmeester al ge-
gokt heeft op een positieve beslissing, want 
zijn onderhandelingen met Heineken zijn al 
in een afrondend stadium. In februari 2003 
besluit het bestuur echter: er komt geen 
kelderbier. Een extra ledenvergadering is 
niet nodig en de penningmeester moet Hei-
neken uitleggen dat het hele feest niet door 
gaat.

De leden krijgen een brief waarin het be-
stuur meedeelt dat er geen kelderbier komt. 
Wel moet er een voorziening komen om 
kratten bier makkelijker vanuit de vracht-
wagen in de kelder te krijgen en daarna 
weer uit de kelder in de kantine. In de 
ledenvergadering was al gezegd dat twee 
liften ongeveer € 15.000,- zouden gaan kos-
ten. Uit een prijsopgave blijkt dat uiteinde-
lijk meer dan twee keer zoveel (€ 35.000,-) 
nodig is. Dat betekent verhoging van de 
bierprijs, meldt het bestuur.

Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten 
als die wordt opgediend. Het lijkt erop dat 
de hoge kosten voor een lift zijn ingegeven 
als argument om sneller voor kelderbier 
te kiezen. De wilde plannen en bijbeho-
rende kosten zijn als sneeuw voor de zon 

“Wat deze vergadering heeft aangetoond is 
dat als je wat wil, je ook wat kunt bereiken. 
Dat het niet het bestuur en/of een handvol 
leden is die de dienst uitmaken. Als je wil 
kun je echt invloed uitoefenen.” 

Tijdens de ledenvergadering deelt de voor-
zitter nogmaals mee dat het bestuur zich de 
komende maanden zal beraden op invoe-
ring van zogenaamd “kelderbier”. Dat bete-
kent dat in de kelder tanks komen te liggen 
waaruit achter de bar glazen bier worden 
getapt. Bier uit een fles is dan vanaf dat mo-
ment verleden tijd.

Kelderbier gaat niet door; invloed 
door leden telt! 
Uit ervaringen bij andere verenigingen 
blijkt dat kelderbier financieel aantrekkelijk 
is. Het levert de vereniging meer op dan 
bier uit een flesje. Penningmeester Joop 
Blanke wrijft zich op voorhand al in de han-
den. Samen met Johan Kok heeft hij het 
kelderbierplan bedacht. Als voorbereiding 
op een beslissing gaat een afvaardiging van 
het bestuur mee op excursie naar PH in 
Almelo waar ook kelderbier wordt geschon-
ken.

Alle voor- en nadelen komen in het bestuur 
uitgebreid aan de orde. Vooral het feit dat 
Nijverdallers flesjes-drinkers zijn (ook bij 
de Budde kun je een pijpje bier bestellen….) 
en men bij De Zweef gewend is te kunnen 
kiezen uit Grolsch en Heineken, komt uit-
gebreid aan de orde. Voorzitter Van Vree 
vindt dat het bestuur moet beslissen nadat 
de mening van de leden is gehoord. Andere 
verenigingen (bv. DES) vragen niets aan de 
leden maar beginnen er gewoon mee, maar 
dat wil hij niet.

Het bestuur stapt daarop naar de ledenver-
gadering met het idee om over te schakelen 
op “kelderbier”. Niet om gezamenlijk een 
besluit te nemen, maar om de meningen te 
peilen. Het is al snel duidelijk dat de leden 
van De Zweef niet zitten te wachten op deze 
nieuwigheid. Zij willen de flesjes houden. 
Het bestuur knoopt alle opmerkingen in de 
oren en kondigt aan een extra ledenverga-

Club van 100
Naar een idee van Marcel Eilders richt De 
Zweef in 2002 een “Club van 100” op: hon-
derd mensen die de vereniging een goed 
hart toedragen en jaarlijks € 25,- betalen. 
In ruil daarvoor komt hun naam te staan op 
een groot bord in het clubhuis. De jaarlijkse 
opbrengst komt ten goede aan de jeugd. 
Afgesproken wordt dat het jeugdbestuur elk 
jaar bekend maakt waaraan het geld is of 
wordt besteed.

Democratie bij De Zweef: bier versus 
contributie
De verbouwing en nieuwbouw van de 
kleedaccommodatie en keuken heeft meer 
geld gekost dan is bedacht. De Zweef zal 
jaarlijks € 7500,- meer kwijt zijn aan af-
lossing van de schulden. Er moet iets ge-
beuren. Het bestuur komt met de gedachte 
de bierprijs met tien cent te verhogen en 
besluit ook dat voor te leggen aan de leden-
vergadering. 

Op 28 oktober 2002 is die vergadering. De 
opkomst is veel groter dan normaal. Met 
name is er een grote groep jongeren. En die 
laten zich horen. Dat er meer geld op tafel 
moet komen is geen probleem. Wel een 
probleem is in hun ogen dat de extra kosten 
uitsluitend betaald moeten worden door de 
bierdrinkers. 

Alleen “nee” roepen is makkelijk, zullen 
ze gedacht hebben. Ze hebben een tegen-
voorstel en wel contributieverhoging. De 
meerderheid van de aanwezigen is het daar-
mee eens. Het bestuur trekt zich terug voor 
overleg en accepteert het voorstel van de 
leden. De bierprijs gaat weliswaar omhoog 
(vanwege gestegen accijns), maar verhogen 
om de begroting sluitend te maken, is van 
de baan. 

Deze vorm van democratie (de leden be-
slissen) is nieuw bij De Zweef. Er is ook 
een groep die het geheel “flauwekul” vindt. 
“Had de prijs maar gewoon verhoogd; 
dan waren we klaar geweest”, zeggen zij. 
Voorzitter Jan-Pieter van Vree schrijft later 
in de GOAL over deze ledenvergadering: 

De nieuwe bezems van een nieuwe 
voorzitter
Nieuwe bezems vegen schoon, is het 
spreekwoord en nieuwe voorzitter Jan-Pie-
ter van Vree begint met een aantal zaken op 
een rij te zetten. Er komt een extra algeme-
ne ledenvergadering met nieuwe statuten 
en een nieuw huishoudelijk reglement, de 
mogelijkheid een referendum aan te vra-
gen en de positie van donateurs binnen de 
vereniging (hebben geen stemrecht volgens 
de KNVB, maar die blijkt het later mis te 
hebben). Verder komt er een wie-doet-wat 
onderzoek om te inventariseren voor welke 
klussen welke leden gevraagd zouden kun-
nen worden. Later komt er nog een groot 
onderzoek naar wat leden van de vereniging 
vinden. 
Dit onderzoek is de basis voor een vereni-
gingsbreed beleidsplan, dat in 2006 ver-
schijnt en is geschreven door Jan-Pieter 
en bestuurslid Gerrit Oude Roelink. De 
ledenvergadering stelt het plan vast tijdens 
de jaarvergadering. In het plan staat be-
schreven hoe de totale organisatie van onze 
vereniging er voor de komende jaren uit 
moet gaan zien.

Jan-Pieter van Vree 
(2002).

12 mei 2000: Charles 
Rozendal stopt met voet-
ballen. Zijn vader Jo 
mag aftrappen. Tussen 
hen beiden in Bertho 
Broens.

Het bestuur in 2003. Bo-
ven vlnr: Joop Blanke, 
John Hegeman, Sinus 
Wennemers, Richard 
Benneker.
Onder vlnr: Wouter 
Kok, Jan Winkels, 
Jan-Pieter van Vree.
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te beginnen met het kiezen van een “vrij-
williger van het jaar”. Zij hebben het oog 
laten vallen op Gerrit Verschoor; al 100 jaar 
actief voor de club op allerlei terreinen. Het 
bestuur gaat in overleg met de Sinterklaas-
commissie om de uitreiking van de prijs in 
het vervolg een bestuursaangelegenheid te 
laten zijn, waarbij de vrijwilliger jaarlijks 
tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt ge-
huldigd. Gelukkig stemt de commissie in. 
Gerrit is dus de eerste “vrijwilliger van het 
jaar-nieuwe-stijl”.

Het bestuur roept Hans Souverijn uit tot 
vrijwilliger van het jaar 2003. Omdat er in 
2004 geen nieuwjaarsreceptie is door het 
overlijden van Harry Westerik, wordt hij 
tijdens de medewerkersavond op 26 maart 
uitgebreid in het zonnetje gezet en krijgt hij 
een oorkonde, cadeau en een bos bloemen. 
Hans is leider van zowel A1 als het eerste en 
vanuit die functie zo’n beetje de hele week 
bij De Zweef aanwezig. In de huldiging na-
drukkelijk aandacht voor Henriëtte Souve-
rijn, die na jarenlang actief te zijn geweest 
in de activiteitencommissie voor de jeugd 
dit jaar daarmee is gestopt.

Wie zitten er in F5 in 2002
Maik Biemans, Demi Ruiter, Daniel van 
Boxtel, Simon Gottemaker, Jesper Broens, 
Leon Ruiter, Jeffrey Beumer, Joey Knob-

De Zweef huldigt Thijs Timmer als 
800e lid
Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Jonge 
Kracht huldigt de vereniging op zondag 21 
september 2003 het 800ste lid. Deze in-
schrijving is het gevolg van de open dag op 
16 augustus jl. waaraan zo’n 100 kinderen 
deelnamen. De 7-jarige Thijs Timmer weet 
niet wat hem overkomt als hij als pupil van 
de week ook nog eens extra in het zonnetje 
wordt gezet. Hij krijgt van de vereniging 
een trainingspak. 

De groei van de vereniging tot 800 leden 
is vooral te danken aan de toestroom van 
jeugdige leden. Bij het tienjarig jubileum 
van De Zweef in 1930 telt de vereniging 100 
leden en 100 donateurs. Tien jaar later zijn 
dat er 192. Tot de zeventiger jaren is er niet 
veel groei. In 1970, het jaar van het vijftig 
jarig bestaan telt de vereniging ruim 200 
leden. Daarna maakt De Zweef een snelle 
groei door, want in 1980 wordt ook het 
600-ste lid Bjorn Scholten ingeschreven. 
Vier jaar later is Patrick Mulder het 650-ste 
lid op 23 september 1984. In het seizoen ‘96 
-’97 zijn er 750 leden en nu dus 800.

Leden in het zonnetje via “vrijwilliger 
van het jaar”
De Sinterklaascommissie komt in 2002 
tegelijk met het bestuur op het idee (weer) 

Discussie met de gemeente over de 
Sportfederatie
Er verschijnt een gemeentelijke sportnota. 
Daarin staat dat de Sportfederatie geprofes-
sionaliseerd moet worden. De Sportfedera-
tie is een in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw in het leven geroepen platform van de 
Hellendoornse sport. Gemeenten richten in 
die tijd veel van dat soort platforms op. Dan 
is er één orgaan waarmee men kan praten. 
Hoe dat orgaan de relatie met de achterban 
regelt, is de gemeente verder een zorg. 

In die tijd erg modern, maar later niet meer 
van deze tijd. Verenigingen zijn mondiger 
geworden en weten goed de weg naar het 
gemeentehuis te vinden om daar zelf hun 
belangen te behartigen. De reactie van De 
Zweef aan de gemeente luidt dan ook dat 
het beter is de Sportfederatie op te heffen 
dan deze te professionaliseren. De Sport-
federatie neemt ons dat natuurlijk niet in 
dank af. Vindt zelfs dat De Zweef niet recht-
streeks naar de gemeente moet reageren, 
maar via deze federatie. 

De grootste teleurstelling in de sportnota 
is het feit dat nergens het woord kunstgras 
staat. Onduidelijk is ook of het er ooit wel 
van zal komen. 

In een aantal vergaderingen over de sport-
nota komt de Sportfederatie aan de orde. 
Dankzij de strakke inbreng van De Zweef 
eindigt de discussie in het opheffen van de 
Sportfederatie. In het verlengde daarvan, zo 
vindt De Zweef, moet ook de BLOS worden 
opgeheven. Deze is immers samengesteld 
vanuit de Sportfederatie. Voor deze optie is 
geen meerderheid; althans, de verenigingen 
laten zich door wethouder Coes overtuigen. 
De BLOS blijft.

2002 – 2003: De Zweef meisjes kam-
pioen
De meisjes van De Zweef worden kampi-
oen: Paulien Mondeel, Steffie Born, Jenni-
fer van Lune, Djarah Wijkamp, Charlotte 
Uitzetter, Marleen Pegge, Marije Scholten 
en Mylène Rodijk. Leiders zijn Frans van 
Lune en René Rodijk.

verdwenen als het idee op tafel komt (ook 
ingediend door meedenkende leden) een 
simpele traplift aan te schaffen voor het 
vervoer van kratten vanuit de kelder naar 
de keuken. Nu hoeft er alleen nog geïnves-
teerd te worden in een lift van buitenaf naar 
beneden. Die komt er. Zo blijven de kosten 
binnen de ramingen en hoeft ook de bier-
prijs niet omhoog. 

Leden van verdienste: Ria Blank-
horst, Tonnie Nijenhuis en Bennie 
Winkels
De algemene ledenvergadering in 2002 
benoemt Ria Blankhorst, Tonnie Nijenhuis 
en Bennie Winkels tot lid van verdienste 
van onze vereniging. Ria Blankhorst krijgt 
deze onderscheiding vanwege het feit dat zij 
onlangs 25 jaar lid was van de schoonmaak-
ploeg. Een schoolvoorbeeld van vrijwilli-
gerswerk.

Tonnie Nijenhuis stopt na 10 jaar als trai-
ner. Hij begint bij D1 en eindigt bij A1. In 
de jaren dat hij groeit van de D- naar de 
A-jeugd, heeft hij een groep jongens opge-
leid die op dat moment bijna allemaal in 
het eerste, tweede of derde elftal staan. 

“Natuurlijk is er sprake van talentvolle 
spelers, maar hij kan spelers beter laten 
voetballen, weet ze in no time voor zich 
te winnen. Nijenhuis is een trainer, recht 
voor zijn raap, met zeer veel kennis van 
zaken, zeer goede oefenstof en de gave zeer 
goed een wedstrijd te kunnen lezen. Een 
echt natuurtalent met uitstraling en een 
geweldig enthousiasme”, zo luidt het “ju-
ry-rapport”.

Een onderscheiding is er ook voor Bennie 
Winkels, die na ongeveer 30 jaar trainer, 
leider en technisch coördinator stopt. Win-
kels begint bij De Zweef als jeugdtrainer en 
jeugdleider. Na het volgen van een aantal 
cursussen wordt hij pupillencoördinator. 
Die functie bekleedt hij zo’n 10 jaar tot hij 
technisch jeugdcoördinator wordt. Nage-
noeg elke zaterdag (bijna de hele dag) en 
vele avonden per week is hij in touw om de 
jeugdopleiding in goede banen te leiden. 

Thijs Timmer krijgt uit 
handen van voorzitter 
Jan-Pieter van Vree een 
trainingspak cadeau. Op 
de achtergrond Roy Lut-
tenberg, Niels Kamphuis 
en Clements Akihary.

Bennie Winkels (2019).

Ria Blankhorst.
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van bardiensten, zijn bestuurslid, trainer 
of Zwarte Piet, presentator Playbackshow, 
Prins carnaval. Noem het en een of meer 
leden van de familie doen het of hebben het 
gedaan. 

85 jaar De Zweef: geen jubileum, 
maar toch een cadeau
In 2005 bestaat De Zweef 85 jaar. Omdat 
het niet echt een jubileumjaar is en ook 
vanwege de financiën, besluit het bestuur er 
geen feest van te maken. De Vriendenkring 
denkt daar anders over. Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie overhandigt voorzitter Dennis 
Blankhorst een grote cheque met daarop de 
mededeling dat de Vriendenkring De Zweef 
een compleet nieuwe kantine-inrichting 
aanbiedt.

Onderzoek naar te organiseren acti-
viteiten
De Zweef doet een onderzoek onder alle 
leden van 40 jaar en ouder. De bedoeling is 
te achterhalen welke activiteiten de vereni-
ging zou moeten organiseren om deze groep 
mensen voor de club te behouden. “De sa-
menleving vergrijst en we moeten als club 
naar de toekomst kijken. Hoe blijven we als 
De Zweef bestaan?” Uit dit onderzoek komt 
naar voren dat er belangstelling is voor 
wandelen en jeu-de-boules. 

Financiële crisis op allerlei terreinen
In het seizoen 2005-2006 dient zich een 
financiële crisis aan binnen de vereniging. 
Alle ellende komt op hetzelfde moment. De 

heeft. Wie dat wel heeft en goed werk voor 
De Zweef doet, is Harry Zwijnenberg. 

Op een of andere manier slaagt Harry erin 
de jeugd tot bedaren te brengen. Als toe-
zichthouder op maandagavond in de kleed-
kamers doet hij een aantal jaren goed werk. 
Ook is hij leider van B3, waar zijn zoon in 
speelt. Een voorbeeld: Harry is met B3 op 
een toernooi. Tijdens een pauze moeten 
de jongens blijkbaar nog een hoop energie 
kwijt. Zij rukken de toiletpot van de vloer 
en gooien het ding door het raam naar bui-
ten.

Harry komt de kleedkamer binnen en zegt: 
“Volgens mij stond hier daarstraks nog een 
toiletpot. Ik ga nu even een biertje drinken 
en als ik terug kom, denk ik dat die pot er 
weer staat.” Als Harry een half uurtje later 
terug komt, staat de pot weer op z’n plek 
en zit een aantal jongens helemaal vol met 
schrammen. De pot lag namelijk midden 
tussen de rozenstruiken.

Diezelfde Harry mist als leider overigens 
een heel belangrijke eigenschap: kennis van 
voetbal. Hij meldt zich als leider, omdat er 
helemaal niemand is die dat wil doen. Het 
gevolg daarvan is dat Harry vlagt en zijn 
vrouw Annelies met hem mee loopt om te 
zeggen wanneer hij die in de lucht moet 
steken…

Schoonmaker Harry Versmissen mist de ei-
genschappen van Harry. Hij heeft veel meer 
moeite om de jeugd in toom te houden. Niet 
dat de jongens echt de boel kapot maken. 
Dat weer niet. Maar in de kleedkamers 
wordt gegooid en gesmeten en is het een 
lawaai van jewelste. Als Harry er wat van 
zegt is het maar even of hij wordt in de gang 
omringd door een groep naakte jongens die 
in een kring om hem heen dansen. Roy Lut-
tenberg voorop.

Familie Kolkman vrijwilliger van het 
jaar
De familie Kolkman is vrijwilliger van het 
jaar 2004. Thea, Frits, Bas en Niels; alle-
maal zijn ze druk voor de club. Regelen 

zeep, waarmee hij de schoonmaakmachi-
ne vulde. “Goedkoop en schoon”, was zijn 
motto daarbij. Harry Versmissen moet 
stoppen op medische gronden.”

Schoonmaakploeg: Gerda Middel-
kamp, Anneke Bootsveld, Dora Leg-
tenberg, Hermien Poelakker en Joke 
Machielsen
Het lidmaatschap van verdienste is er ook 
voor vijf dames van de schoonmaakploeg 
wegens het 25-jarig dienstverband: “Een 
unicum in de geschiedenis van onze club. 
De schoonmaakploeg is een hele hechte 
ploeg, die het daarom al jaren en jaren 
volhoudt en verantwoordelijk is voor het 
onderhoud van het clubgebouw (met uit-
zondering van de kleedaccommodatie). 

Deze schoonmaakploeg telde dit jaar maar 
liefst vijf leden die al 25 jaar de handen uit 
de mouwen steken en nog niet van plan 
zijn op te houden: Gerda Middelkamp, An-
neke Bootsveld, Dora Legtenberg, Hermien 
Poelakker en Joke Machielsen. Zij werden 
door de voorzitter bedankt en gehuldigd. 
De ledenvergadering benoemde deze vijf 
dames tot lid van verdienste.”

Tot slot neemt de ledenvergadering af-
scheid van Pim Mustert: twaalf jaar een 
vast gezicht als verzorger van het eerste elf-
tal. Na zoveel jaren wil hij het verzorgings-
vak voor gezien houden en eens gaan ge-
nieten van een weekeinde zonder massage, 
tapen en af en toe een haptonomisch praat-
je. Hoewel het een betaalde functie betreft, 
wordt hij wegens een zo lang dienstverband 
in het zonnetje gezet. Na de ledenverga-
dering krijgt Pim nog een afscheid van de 
spelersgroep, die zijn “hok” intiem hebben 
versierd en zo een koekje gaven van eigen 
deeg.

Omgaan met de jeugd: Harry Zwij-
nenberg is een kanjer
Ieder verenigingsbestuur, of dat nu is of 
50 jaar geleden, maakt zich zorgen om de 
jeugd. Baldadigheid, vandalisme e.d. zijn 
zaken van alle tijd. Het in toom houden van 
de jeugd is een specialiteit die niet iedereen 

ben, Rick Geurtse. Leiders: Vincent Bie-
mans en Reneé Ruiter.

Joop Blanke bij afscheid erelid; veel 
nieuwe leden van verdienste
Het lijkt erop dat voetbalvereniging De 
Zweef grossiert in onderscheidingen. Maar 
liefst zes stuks worden er tijdens de leden-
vergadering in 2004 uitgereikt. Scheidend 
penningmeester Joop Blanke krijgt het ere-
lidmaatschap2.

Voorzitter Van Vree: “Penningmeester Joop 
Blanke kwam in 1993 in een zeer moeilij-
ke periode in het bestuur. Van hem en de 
nét-benoemde voorzitter Jan Karmerood 
werd verwacht dat zij de club er weer bo-
ven op zouden helpen. Met name vanuit 
financieel oogpunt was dat nodig. Joop is 
voortvarend te werk gegaan en langzaam 
kwam de vereniging er weer bovenop. 
Daarnaast stampte hij samen met anderen 
een nieuwe sponsorformule3 uit de grond, 
waardoor De Zweef beter in staat is de 
eindjes aan elkaar te knopen.” 

Harry Versmissen
Het predikaat “lid van verdienste” gaat naar 
schoonmaker Harry Versmissen bij zijn 
afscheid. “Harry Versmissen was de man 
die sinds 1988 dagelijks bezig was met het 
schoonmaken van de kleedaccommodatie 
van De Zweef. Een klus die op de meest 
vreemde momenten van de dag moest wor-
den verricht. Harry was een man van de 
discipline, die het er moeilijk mee had als 
de jongens er eens een troep van maakten. 
Een man met zoveel gevoel voor de club 
dat hij zelf een recept ontwikkelde voor de 

2 De Zweef ontneemt Joop 
Blanke in 2015 het erelid-
maatschap. Reden is zijn 
veroordeling wegens belas-
tingfraude. Onderzoek toont 
overigens aan dat Joop 
geen verwijt gemaakt kan 
worden over de door hem 
gevoerde boekhouding en 
financiële administratie van 
en bij De Zweef. 

3 Penningmeester Joop 
Blanke en bestuurslid John 
Hegeman hebben met 
ondersteuning van Marcel 
Eilders een nieuwe spon-
sorformule bedacht onder 
de naam Business Support. 
Door middel van modulaire 
sponsorpakketten kunnen 
sponsors zelf bepalen in 
welke mate men De Zweef 
wil ondersteunen. De nieuwe 
formule slaat goed aan en 
zorgt voor extra inkomsten 
die heel hard nodig zijn. De 
“oude” Businessclub is niet 
gelukkig met deze ontwikke-
ling die men ziet als concur-
rentie. 

Feestvierders bij uitstek: 
de familie Kolkman (in 
2004 Vrijwilligers van 
het jaar). Vlnr: Thea, 
Niels, Frits en Bas (ge-
hurkt).
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dienstverband dus 
van zo’n 25 jaar. Als 
bestuurslid runt hij 
de ledenadministra-
tie en zorgt voor de 
inning van contribu-
ties. 
  
Sinus is een man die 
graag zijn handjes 
laat wapperen. Niet zo’n vergadertijger. 
Toch weet hij op de juiste momenten het 
juiste woord te zeggen. Nooit te beroerd 
om iets aan te pakken en dat is meestal zo 
snel mogelijk na de vergadering. Na zijn 
afscheid als bestuurslid blijft hij nog een 
aantal jaren verantwoordelijk voor de lede-
nadministratie en contributie-inning.

Jan en Sinus hebben voorafgaand aan 
de ledenvergadering aangekondigd (ook 
vanwege de bezuinigingen) niets te willen 
hebben voor hun inspanningen. De ver-
gadering kan hiermee niet instemmen en 
benoemt de scheidende bestuursleden dus 
tot erelid. 

Gerard Cents en Harry te Wierik lid 
van verdienste
Tijdens dezelfde ledenvergadering worden 
Gerard Cents (postuum) en Harry te Wierik 
(14 jaar wedstrijdsecretaris) benoemd tot 
lid van verdienste. Harry krijgt de bijbe-
horende speld opgeprikt en de speld van 
Gerard Cents gaat naar diens moeder. Het 
lijkt erop alsof Harry stilletjes is vertrok-
ken, maar dat lukt hem niet. Zo lang wed-
strijdsecretaris betekent heel wat. Wekelijks 
aanwezig zijn; wedstrijden plannen voor 
13 teams. Oefenpotjes in de winterstop en 
voorafgaand aan een nieuw seizoen. Verza-
ken kan niet, want dan loopt het in het hon-
derd. Het duurt bijna een heel seizoen eer 
de taken van Harry op een goede manier 
zijn ingevuld. 

Bestuur in 2005
Na het vertrek van Jan Winkels, Sinus 
Wennemers  en Joop Blanke ziet het be-
stuur er als volgt uit: Jan-Pieter van Vree 
(voorzitter), Richard Benneker (secretaris), 

afscheid als bestuurslid van De Zweef. Tij-
dens de ledenvergadering op 31 oktober 
2005 benoemt de vergadering beiden tot 
ereleden. Ze krijgen deze hoge onderschei-
ding wegens een lang optreden als lid van 
het bestuur en jeugdbestuur van de vereni-
ging. 

Jan Winkels begint in 1968 als 18-jarige als 
jeugdleider. Na vijf jaar wordt hij lid van 
het jeugdbestuur. Dat doet hij vijf jaren. Na 
drie jaar rust begint het weer te kriebelen 
en wordt hij leider van het 2e elftal en daar-
na één jaar van A1, gevolgd door nog zes 
jaren jeugdleiderschap. 

Naast al deze activiteiten is hij van 1969 tot 
1995 lid van de commissie prestatieloop. In 
1994 wordt hij opnieuw lid van de jeugd-
commissie. Dit werk doet hij tot nu toe, 
waarvan elf jaar als voorzitter. Vanuit die 
functie is hij gedurende dezelfde periode 
lid van het hoofdbestuur, waar hij ook het 
vice-voorzitterschap bekleedt. 

Onder zijn leiding profileert De Zweef zich 
als de “leukste vereniging van Nijverdal”. 
Hij zorgt voor telkens nieuwe mensen die 
enthousiast met en voor de club in de weer 
gaan. Tijdens zijn bestuursschap groeien 
de prestaties van de jeugd tot grote hoogte. 
Met name A1 kan dankzij een aantal zeer 
goede lichtingen spelers en trainers berei-
ken naar de landelijke tweede divisie. 

Binnen het hoofdbestuur is Jan vice-voor-
zitter en doet vanuit die functie tal van ta-
ken die niet rechtstreeks te maken hadden 
met de jeugdcommissie. Tenslotte zit hij in 
de jubileumcommissie bij zowel het 60-ja-
rig als 75-jarig bestaan van De Zweef.

Sinus Wennemers begint rond 1980 met 
vrijwilligerswerk voor De Zweef. Samen met 
Wim Krukkert en Bennie Winkels traint hij 
de jeugd. Brengt ze de eerste kneepjes van 
het voetbal bij. 
De halve selectie heeft van deze drie man-
nen leren voetballen. In 1984  treedt hij 
toe tot de jeugdcommissie en van 1998 
tot 2005 zit hij in het hoofdbestuur. Een 

Het bestuur zit in z’n piepzak. De leden 
leven mee. Gelukkig. Zien in dat het gaat 
om geheel onvoorziene zaken. Om te on-
derstrepen dat de hele vereniging meedenkt 
en achter het bestuur staat, een voorbeeld: 
Marcel Hofstede begint de actie “Live8”. Hij 
laat T-shirts maken met opdruk “De Zweef 
RAW”. Tijdens de playbackshow komt “Bob 
Geldof” het toneel op en biedt de voorzitter 
het eerste shirt aan. 

Munten
De Zweef schaft een muntenautomaat aan. 
Wie muntjes koopt, betaalt minder voor de 
drank. Die overigens in z’n geheel duurder 
is geworden. Voordeel van munten is dat de 
bediening aan de bar heel wat sneller gaat. 
Extra voordeel voor de vereniging is dat 
lang niet altijd alle munten worden ingele-
verd. De automaat is zo’n succes dat er een 
tweede wordt aangeschaft. De Businessclub 
betaalt beide. 

Jan Winkels en Sinus Wennemers 
erelid
Aan het einde van het seizoen 2004-2005 
nemen Jan Winkels en Sinus Wennemers 

verbouwing van de kleedkamers is keurig 
geregeld. De verbouwing van de keuken 
echter is –zoals al bekend- een stuk duur-
der geworden. Er moet een extra lening 
worden afgesloten. 

Dan blijkt dat we sinds de verbouwing te 
weinig voorschot hebben betaald voor gas 
en licht. We betalen ongeveer het bedrag 
als voor een groot huishouden. Er komt een 
brief van Essent met het verzoek ruim 
€ 26.000,- na te betalen. 

Tot overmaat van ramp komt de belasting-
dienst voorbij en ontdekt dat De Zweef, net 
zoals bijna alle voetbalclubs, te ver over de 
schreef is gegaan bij de afdracht van loon-
belasting voor salarissen. Met andere woor-
den: er is te veel uitbetaald onder het mom 
van een vrijwilligersvergoeding. De Zweef 
krijgt een naheffing en een fikse boete.  

In één klap is er crisis. Met onmiddellijke 
ingang voert het bestuur een aantal bezui-
nigingen in. Te beginnen met het schrappen 
van de jaarlijkse bestuursvergoeding. Ver-
der door te stoppen met het geven van een 
bijdrage aan de selectieteams voor een ui-
tje. De voorzitter is trots op de spelersgroep 
die het helpen van de club duidelijk stelt 
boven een eigen “feestje”. Ook de kosten 
van het busvervoer komen onder vuur. De 
contributie moet omhoog en de leden moe-
ten meer betalen voor een biertje.

Erelid en bloemen voor 
Jan Winkels (links) 
en Sinus Wennemers, 
geflankeerd door hun 
echtgenotes Ans en Ans. 

Jan Winkels (links) en 
Sinus Wennemers. 
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Hoewel deels de taak van de scholen, pro-
beert De Zweef structuur aan te brengen in 
de stages en wat de kinderen daar leren. 

Vooral de opvolger van Arnold Hiddink, 
Johan ten Bok, is daar zo’n tien jaar na de 
erkenning, heel actief mee. Hij wordt aan-
gesteld als “coördinator opleiden en bege-
leiden”; een nieuwe functie binnen de club. 
Johan’s beloning voor dit werk is zijn be-
noeming tot Vrijwilliger van het jaar 2016.  

Dora en Johan Legtenberg geridderd
Dora en Johan Legtenberg krijgen op 28 
april 2006 een Koninklijke onderscheiding. 
Beiden zijn door Hare Majesteit benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Burgemeester Van Overbeeke meldt dat 
meer dan 30 jaar vrijwilligerswerk voor De 
Zweef, r.-k. parochie, Rode Kruis e.d. meer 
dan genoeg is om onderscheiden te worden. 

Wie zitten er in MC1 in 2006?
Leonie Verduin, Brigit Heuver, Jaquelien 
Heuver, Lisanne Keizer, Mercedes v.d. 
Weegh, Danielle Wippert, Laura Wevers, 
Kyra Nijkamp, Anouk Timmerman, Lisanne 
Dikkers en Jeanett Lohstein. Coach: René 
Rodijk. En al die meiden zijn ook nog eens 
kampioen!

Wim Krukkert lid van verdienste
Vanwege vele jaren trouwe dienst benoemt 
de ledenvergadering in 2006 Wim Krukkert 
tot lid van verdienste. Rond 1980 begint 
hij met vrijwilligerswerk voor de club. Hij 
traint de jeugd. De halve selectie heeft van 
hem de beginselen van het voetballen ge-
leerd. ’s Morgens gaat hij eerder naar de 

Martijn Evers (penningmeester), Gerrit 
Oude Roelink (vice-voorzitter), Johan ten 
Bok, Wouter Kok en Niek van Rhee. Rita 
Scholten is de notulist.

Familie Scholten vrijwilligers van het 
jaar 2005
Rita, Rudy, Stefan, Mark en Maaike Schol-
ten doen allemaal vrijwilligerswerk voor 
De Zweef: een voorbeeld voor iedere fami-
lie. Rudy is wedstrijdsecretaris jeugd en 
keeperstrainer. Rita notuleert de bestuurs-
vergaderingen en algemene ledenvergade-
ringen, Mark is jeugdtrainer en Stefan 
F-coördinator bij de pupillen. Maaike ten-
slotte is degene die bij thuiswedstrijden 
zorgt dat mensen op schone stoelen op de 
tribune kunnen zitten. Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie in 2006 staat de familie in het 
zonnetje en krijgt cadeaus, bloemen en veel 
applaus. 

De Zweef erkend leerbedrijf
De Zweef wordt in 2006 “Erkend leerbe-
drijf”. Dat betekent dat scholen leerlingen 
bij De Zweef een stageplek kunnen geven 
en wij leerlingen kunnen ontvangen. Het 
bestuur hoopt op deze manier jongens en 
meisjes te interessereen voor een vrijwilli-
gersklus na afloop van hun stage. Begelei-
der van de stagiaires is Arnold Hiddink.

Het predikaat “leerbedrijf” leidt ertoe 
dat scholen (aanvankelijk voornamelijk 
mbo-opleidingen, later ook Reggesteyn) 
kinderen voor stages naar De Zweef sturen. 

Carnaval keert terug bij De Zweef
Carnaval terug bij De Zweef. Wie had dat 
gedacht. Na succes in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw is dit oude gebruik wegge-
zakt in de vergetelheid. De Gagelkealtjes 
zien het licht en schrijven een feestavond 
uit op vrijdag 24 februari 2006. Om in de 
stemming te komen voor het daarop vol-
gende weekeinde. Prins Bas, adjudant en 
Raad van Eén, die moet uitgroeien naar een 
Raad van Elf. Het is een gezellige avond 
met leuke muziek en veel sfeer. Iedereen 
hoopt dat dit het begin is van een nieuw 
leven; desnoods alleen in het clubgebouw 
van De Zweef.

Het carnaval komt elk jaar terug, maar 
groeit niet echt. Het is telkens een gezellige 
zaal vol verklede mensen. De Gagelkealtjes 
zoeken de samenwerking met Hellendoorn, 
maar ook dan komt de loop er niet echt 
in. In 2017 komt prins Jeroen (Kok) in 
de krant uitgebreid aan het woord met de 
wens in Nijverdal weer carnaval te gaan 
vieren. Om te beginnen voor de jeugd. Het 
eerste jeugdcarnaval trekt een zaal vol en-
thousiaste kinderen die zich vermaken met 
polonaise, ballonnenclown en die zich laten 
schminken. In de jaren daarna doet de car-
navalsclub meer pogingen het feest groter 
te maken. Wat de jeugd betreft, lukt dat. 
Diverse scholen worden bezocht en kleine 
optochtjes door de buurt gemaakt.

In 2020 is het carnaval voor volwassenen 
ook een groot succes. Zo’n 450 man in het 
clubgebouw. Vooral door het uitnodigen 
van Raden van Elf + aanhang uit buurt-
plaatsen en het feit dat De Gagelkealtjes een 
week voor het echte carnaval feest vieren 
(wegens schoolvakanties).

Wim Krukkert lid van 
verdienste.
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han Kok, die door heel slim onderhandelen  
jarenlang veel (extra) voordeel haalt voor 
De Zweef. Je moet daarbij denken aan zo’n 
€ 3000,- tot € 4000,- per jaar.

Opnieuw onderzoek onder de leden
Het bestuur doet in het voorjaar 2007 op-
nieuw een groot onderzoek onder de leden. 
Over alle aspecten van De Zweef worden dit 
keer vragen gesteld. Van de prijzen van de 
drankjes in de kantine tot de ontwikkeling 
van damesvoetbal. Van de kwaliteit van de 
koffie tot samenwerking met andere vereni-
gingen. Van nieuwe activiteiten tot Bewaar-
GOAL.

Heel veel leden doen aan het onderzoek 
mee. De antwoorden leveren een schat aan 
gegevens die gebruikt kunnen worden: nu 
of in de toekomst. Uiteraard ontstaat ook 
het nodige tumult. Het onderzoek komt via 
het clubblad terecht in dagblad TC-Tuban-
tia. Die pikt er uiteraard het deel uit waarbij 
de leden zich uitspreken over de toekomst 
van het voetbal in Nijverdal.

Op de vraag “Welke voetbalverenigingen 
denk je dat over 15 jaar in Nijverdal nog be-
staan?”, antwoordt men: De Zweef (94%), 
Hulsense Boys (84%), SVVN (81%), DES 
(69 %), Nijverdal (8%). Eversberg (2%). 

De krant schrijft een artikel waarin staat 
dat meer dan 30 % van De Zweef denkt dat 
DES in 2020 niet meer bestaat. Omdat in 
dat artikel in de krant een citaat staat van 
voorzitter Jan-Pieter van Vree, is men bij 

Niet alle nieuwe ideeën lukken ook…
Wie met ideeën komt, ziet ook wel eens  
wat mislukken. Voorzitter Jan-Pieter van 
Vree heeft er een aantal op zijn naam staan. 
Bijvoorbeeld begin van 2000 de oprichting 
van een wandelafdelinkje bij De Zweef. Van 
Vree voorziet dat wandelen een rage gaat 
worden (zie ook onderzoek onder oudere 
leden) en wil daar de vereniging van laten 
mee-profiteren. Helaas; de belangstelling 
blijkt heel mager en wordt niet groter. Ook 
niet als steeds meer mensen de wandel-
schoenen aantrekken.

Pannatoernooi
Een misser is ook de organisatie van een 
gemeentebreed panna-toernooi. In het wes-
ten van het land zijn dit soort toernooien 
razend populair, dus waarom ook niet bij 
De Zweef, denken Jan-Pieter van Vree en 
Martijn Evers. De gemeente huurt twee 
pannavelden. Het Twents Volksblad spon-
sort. Alles wordt tot in de puntjes geregeld. 
Raambiljetten worden opgehangen en flyers 
verspreid. Via de HVC brengen andere 
clubs het toernooi onder de aandacht.

Kortom, De Zweef haalt alles uit de kast om 
er een mooi toernooi van te maken. Als de 
inschrijving bijna sluit, blijkt dat maar een 
stuk of acht jongens zich hebben opgege-
ven. Noodgedwongen blaast Van Vree het 
toernooi af. Kans verkeken. De gemeente 
plaatst de pannavelden elders in de ge-
meente, maar blijken ook daar niet het suc-
ces dat je ervan mocht verwachten…

Marcel Huis in ’t Veld vrijwilliger van 
het jaar
Het bestuur kiest Marcel Huis in ’t Veld als 
vrijwilliger van het jaar 2006. Een greep uit 
zijn staat van dienst: lid jeugdcommissie, 
lid materialencommissie jeugd, keepercoör-
dinator, keeperstrainer. 

Financiën: begroting sluit na gift 
Vriendenkring
Dankzij een flinke eenmalige bijdrage van 
De Vriendenkring krijgt penningmeester 
Martijn Evers de begroting sluitend. Een 
fikse bijdrage levert ook onze inkoper Jo-

daarmee een van de beste in de gemeente 
(en wijde omtrek…). 

Clubs moeten OZB blijven betalen, 
maar krijgen meer jeugdsubsidie
Twee jaar zet met name voorzitter Jan-Pie-
ter van Vree zich in om te bereiken dat 
verenigingen met een eigen accommodatie 
geen Onroerende Zaakbelasting (OZB) 
meer hoeven te betalen. Na één jaar lukt het 
bijna. De hele gemeenteraad is voor, maar 
het CDA wil niet meedoen aan “verkiezings-
retoriek”, zoals deze club zelf zegt. En aan-
gezien deze partij de absolute meerderheid 
in de raad heeft, is het pleit snel beslecht: 
alles blijft zoals het was. 

Volhouders winnen echter en een jaar la-
ter is er succes. Geen vrijstelling van OZB, 
maar verhoging van de jeugdsubsidie. 
Dankzij raadslid en latere wethouder Jelle 
Beintema (CDA). Maar wat staat er een jaar 
later -als de gemeente moet bezuinigen- 
bovenaan het lijstje van sportwethouder 
Johan Coes (CDA)? Inderdaad, afschaffing 
van de verhoogde jeugdsubsidie. 

Gelukkig trapt de politiek daar niet in. Wat 
wel gebeurt, is dat de gemeente weer een 
jaar later (zonder enig argument) de waarde 
van de accommodatie verdubbelt, waardoor 
ook de OZB verdubbelt. De Zweef maakt 
bezwaar en wint bij de rechter. 

baas om ’s middags eerder weg te kunnen 
om de jeugd te kunnen trainen. 

Naast pupillentrainer is Wim lange tijd 
trainer en leider van met name A-2 elftal-
len, zit hij in de seniorencommissie en is hij 
organisator van het mixtoernooi. Zo lang 
als dat bestaat is hij een van de drijvende 
krachten achter die jaarlijkse afsluiting van 
het seizoen. De bloemen die hij krijgt zijn 
ook bedoeld voor zijn vrouw Hermien die al 
jarenlang samen met anderen op zaterdag-
morgen de kantine beheert. 

Nieuw logo en nieuwe website voor 
De Zweef
Het seizoen 2006-2007 is een seizoen met 
twee nieuwe gezichten. Het eerste is een 
nieuw logo voor De Zweef, dat gebruikt 
gaat worden op alle uitingen. In het logo de 
“echte” naam van De Zweef, namelijk Rksv 
De Zweef. Niet omdat we zo nodig weer he-
lemaal katholiek willen worden, maar om-
dat we volgens de statuten zo heten. 

Het tweede nieuwe gezicht is een hele 
nieuwe website, waaraan door een kleine 
groep mensen heel hard is gewerkt: Arjan 
Krukkert, Eddy Huis in ’t Veld, Niek Broe-
ze, Sander Pronk, Hans Knobben, Rudy 
Scholten en Jan-Pieter van Vree. Het resul-
taat mag er wezen. Een pracht van een site, 
die bovendien verschrikkelijk actueel is en 

Mixtoernooi 2007. 
Warm weer. Pap in de 
benen. Paar biertjes 
op. Een weddenschap 
is gauw gemaakt. En 
gauw verloren. Dat 
betekent: Tondeuse 
(AU!!!) en kaal die kop. 
Eppo Kleine Staarman 
is het lijdend voorwerp. 
De twee kappers zijn 
Niels Hegeman en Joost 
Kogelman. 

Uitreiking van de prij-
zen bij het Kas Wouds-
matoernooi 2007. Een 
serieuze zaak zo te zien. 
Vlnr: Benny Galgenbeld 
(organisator), Johan ten 
Bok (voorzitter jeugd-
commissie) en Bertus 
Broekhof (assistent-or-
ganisator).

Marcel Huis in ‘t Veld.
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geven. Bijna alle informatie uit de Bewaar-
goal staat al op de website. Daarnaast blijkt 
dat gedurende het seizoen veel mutaties 
plaatsvinden, die natuurlijk niet worden 
doorgevoerd in de uitgegeven Bewaargoal. 
Vandaar de keuze voor een digitale bewaar-
goal die we kunnen updaten.

Leo Geurtse raakt daarmee een stukje le-
venswerk kwijt, maar is de eerste om toe 
te geven dat het blad is ingehaald door de 

KNVB bepaalt dat elke voetballer een 
spelerspas moet hebben
De KNVB besluit dat elke speler vanaf het 
nieuwe seizoen (2007-2008) een spelerspas 
moet hebben. Iedereen moet een pasfoto 
inleveren en er komen mapjes per team om 
de passen te bewaren. Het is de bedoeling 
dat elke scheidsrechter voorafgaand aan de 
wedstrijd de passen controleert. 

Johan Kok vrijwilliger van het jaar 
2007
Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt Johan 
Kok uitgeroepen tot vrijwilliger van het 
jaar 2007. Reden hiervoor is het feit dat 
Johan al vele jaren actief is als vrijwilliger. 
Voorzitter van de Vriendenkring (in een 
grijs verleden), leider van het eerste elftal 
en (nu) kantinebeheerder. In die functie 
verdient hij jaarlijks duizenden euro’s voor 
onze club. Dat komt omdat hij zeer scherp 
en slim kan inkopen. In de hulde wordt ook 
Johans’ vrouw Annie betrokken, die ook 
heel veel tijd in De Zweef stopt en wegens 
haar inzet en die van de overige “schoon-
maakploegleden” al is benoemd tot lid van 
verdienste. Later zal ook onze Majesteit 
inzien dat Johan en Annie grote verdien-
sten hebben. Dan krijgen ze namelijk een 
koninklijke onderscheiding. 

Bewaargoal loopt op laatste benen: 
Leo bedankt!
Wat eens de “bijbel van De Zweef” is, loopt 
op z’n laatste benen. De Bewaargoal is inge-
haald door internet. Alle informatie die Leo 
Geurtse jarenlang met veel moeite vergaart 
voor deze extra-uitgave van ons clubblad 
is te vinden op de website van De Zweef of 
andere sites, zoals van de KNVB. Deze in-
formatie is meestal ook actueel.

Daar kan geen Bewaargoal tegenop. Uit het 
onderzoek onder de leden blijkt ook dat 
de Bewaargoal steeds minder vaak op het 
nachtkastje ligt. Met ingang van het sei-
zoen 2007-2008 ondergaat de Bewaargoal 
ingrijpende wijzigingen. Twee seizoenen 
later gaat de stekker eruit. Met ingang van 
dat seizoen is er geen Bewaargoal meer en 
worden ook geen ledenkaarten meer uitge-

Zaterdagvoetbal 
Wat dreigt te mislukken is het opzetten van 
zaterdagvoetbal voor senioren. Uit het grote 
onderzoek onder de leden in 2006 blijkt dat 
in potentie maar liefst drie zaterdagteams 
zijn te vormen; zoveel leden geven aan 
belangstelling te hebben om op die dag te 
gaan spelen. Vol enthousiasme inventari-
seert het bestuur in 2007 de belangstelling, 
maar er meldt zich slechts een handjevol 
leden.

Wel een beetje logisch eigenlijk, want voet-
ballen op zaterdag is alleen leuk als een 
(groot) deel van je team meegaat. Dat zit er 
niet in. Het initiatief lijkt verloren te gaan. 

Afgesproken wordt dat elk bestuur elk jaar 
zal inventariseren. Dat is een goed besluit. 
Het duurt namelijk tot 2009, maar dan gaat 
een echt zaterdagteam van start en nu is het 
zaterdagvoetbal niet meer weg te denken.

Rookverbod in kantine zonder pro-
blemen ingevoerd
Een ander hot item is het rookverbod. In 
2007 discussieert de Tweede Kamer over 
invoering daarvan. Vooruitlopend daarop 
denkt het bestuur goed bezig te zijn door op 
bepaalde dagen in de week alvast een alge-
heel rookverbod in te stellen. 

Het werkt voor geen meter. Leden overtre-
den het verbod aan alle kanten en voor het 
bestuur is er geen houden aan: de maatre-
gel wordt teruggedraaid.

Een jaar later besluit de Tweede Kamer dat 
per 1 juli 2008 er niet meer gerookt mag 
worden in (onder meer) sportkantines. 
Nu is invoering geen enkel probleem. Alle 
asbakken verdwijnen uit de kantine en er 
wordt nog slechts heel af en toe en ver-
schrikkelijk stiekem gerookt. 

Het bestuur overweegt een rookruimte in 
te richten, maar besluit dat niet te doen. 
“Voetbal en roken gaan niet samen en we 
gaan geen extra geld besteden om een der-
gelijke voorziening aan te leggen”, deelt 
men mee. Wie roken wil, moet naar buiten.

DES dubbel verontwaardigd. Men is het 
niet eens met de gedachte en denkt dat het 
niet meer bestaan van DES de wens van de 
voorzitter van De Zweef is.

Als Jan-Pieter naar zoon Stef gaat kijken 
die in het eerste van DES voetbalt, moet hij 
aan alle kanten verantwoording afleggen. 
Het is spitsroeden lopen: vooral het feit 
dat hij bijna 25 jaar zelf bij deze club heeft 
gespeeld maakt dat men hem als een soort 
verrader beschouwt. Daar komt dan nog bij 
dat men het de leden van De Zweef kwalijk 
neemt dat die hun club de beste van Nijver-
dal noemen.

En dat alles door een onderzoek waarin de 
leden van De Zweef hun mening geven. “Er 
is niets mis mee als je je eigen club de beste 
vindt. Elke DES-speler zal toch ook zijn 
eigen club de beste vinden”, schrijft Van 
Vree in de GOAL. “Een mening van leden 
wil niet zeggen dat die mening uitkomt en 
zeker niet dat een voorzitter die tot de zijne 
maakt en als “waarheid” gaat verkondi-
gen.” 

Beleidsplan
De ledenvergadering gaat akkoord met het 
nieuwe beleidsplan van en voor De Zweef. 
In dat plan is kort en helder opgeschreven 
wat de vereniging wil. Veel belangrijke in-
put voor dit plan is geleverd door de leden 
zelf. Het grootscheepse onderzoek is na-
melijk door velen ingevuld en leidt tot een 
schat aan gegevens. 

Het plan omvat een lange lijst van wensen 
om ervoor te zorgen dat de club vrijwilligers 
blijft houden en kan vinden. Bijvoorbeeld 
door goede functie-omschrijvingen te ma-
ken en zware functies te knippen.

Ook andere punten zijn in het plan terug te 
vinden, zoals de plannen voor zaterdagvoet-
bal, verzoeken aan de bond om een com-
petitie voor spelers ouder dan 50, instellen 
van een PR-commissie, uitbreiding van de 
sponsorformule en toenemende samenwer-
king met andere voetbalclubs en met name 
alle clubs op Gagelman.

Jan-Pieter van Vree. 

Elk jaar huldigt De 
Zweef z’n jubilarissen. 
60 jaar lid komt in die 
dagen nog niet veel 
voor. In 2007 zijn Johan 
Morsink en Lodewijk 
Harmelink 60 jaar 
lid. Een jaar later Rini 
Siero en Anton Evers. 
Een jaar daar weer na 
Toone Middelkamp, 
Johan Kok en Gerard 
Hilberink.
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Afscheid voorzitter Jan-Pieter van 
Vree
Jan-Pieter van Vree neemt tijdens de leden-
vergadering in 2008 na zeven jaar afscheid 
als voorzitter van De Zweef. Zijn opvolger 
is Erik Heuver, die al een jaar in het be-
stuur meeloopt. In zijn  eerste toespraak 
kondigt deze aan zich te gaan richten op 
het versneld aflossen van leningen en het 
vergroten van de inkomsten. Een  verdere 
professionalisering bij de jeugd is een twee-
de wens.

In de GOAL bedankt Jan-Pieter alle Zwe-
vers: “Toen ik gevraagd werd voorzitter te 
worden, was ik vereerd en trots. Ik heb be-
sloten “ja” te zeggen vanwege de positieve 
uitstraling en professionaliteit van en bij 
De Zweef; een vereniging die ik op dat mo-
ment via de kinderen al meer dan 20 jaar 
kende. Voor mijn gevoel lag er een prima 

schap in de Orde van Oranje Nassau. Hij 
krijgt deze onderscheiding voor meer dan 
40 jaar trouwe dienst voor - met name - de 
jeugd van De Zweef. Een meer dan verdien-
de onderscheiding voor een man waarvoor 
De Zweef zijn ziel en zaligheid is.

In de GOAL uiteraard aandacht voor deze 
bijzondere huldiging. Daaruit blijkt dat 
Bertus al op de hoogte is van de aankomen-
de onderscheiding. Broer Willy heeft zijn 
mond voorbij gepraat en ook vrouw Agnes 
heeft het niet helemaal stil kunnen houden. 
Na afloop van het gebeuren in het gemeen-
tehuis, is er een verrassingsreceptie in ons 
clubgebouw. 

Daar spreekt 
de voorzitter 
onder meer: 
“Jouw inbreng 
is nog steeds 
niet weg te den-
ken. Want het 
is Bertus die op 
zaterdagmor-
gen nog voor 
zeven uur in het 
clubhuis is om 

de ketels koffie te zetten. Het is Bertus die 
op maandagen de standen bijwerkt. Het is 
Bertus die bij doordeweekse dagen de tent 
runt: formulieren klaarleggen en opsturen, 
koffie zetten, bardienst draaien. Zo’n man 
is onmisbaar. Bertus bedankt.”

de Roest, Joran v.d. Berg, Ramon Veldhuis, 
Laurent Lorenzo, Sven Kolman, Jasper de 
Vries, Tom Wolfkamp, Tom Heuver. Trai-
ners, begeleiders en vlaggers: Niels Kolk-
man, Mark Scholten, Joost van der Zwan en 
Jasper Gerhard.

Afscheid Jeroen Zwiers en Roy Lut-
tenberg
De traditionele afsluiting van het seizoen 
voor de A-selectie staat in 2008 in het te-
ken van het afscheid van Jeroen Zwiers en 
Roy Luttenberg. Beiden hebben meer dan 
10 jaar in het eerste gespeeld en nog langer 
deel uitgemaakt van de A-selectie. Jeroen 
en Roy maken beiden voor hun 18e al de 
overgang naar de selectie. Roy is populair 
bij vriend en vijand en scheidsrechter. 
Maanden na zijn stoppen zijn er nog steeds 
mensen die vragen waar hij gebleven is. 

Jeroen Zwiers maakt bij De Zweef als 
keeper grote successen mee. Na zijn carri-
ère gaat hij terug naar zijn oude club DES. 
Komt uiteindelijk toch weer bij De Zweef 
terecht waar trainer Gerrit Marsman hem 
zelfs overhaalt weer bij de selectie te ko-
men. Zo komt Jeroen weer -zij het kort 
door een blessure- onder de lat in het eer-
ste. 

Bertus Broekhof koninklijk onder-
scheiden
Op 25 april 2008 krijgt Bertus Broekhof 
namens Hare Majesteit de Koningin de me-
daille opgespeld die hoort bij het lidmaat-

moderne tijd. Met wee-
moed kijkt Leo Geurtse 
als de grote man achter 
deze jaarlijkse uitgave 
terug op “zijn” bijbel: 
“Als ik bij Zwevers aan 
huis kwam, keek ik al-
tijd met een schuin oog 
waar de telefoon stond 
en wat daar naast 
lag. 10 tegen 1 was 
dat de Bewaargoal.” 
Leo snapt wel dat het 
blad aan z’n eind was, 
maar herinnert aan het 
feit dat er veel oudere 
leden zijn, die geen 
internet hebben. “Zij 
gebruikten de Bewaar-
goal om de namenlijs-

ten na te kijken op bekende Zweef-namen.” 

Aan de andere kant is hij ook een beetje 
blij: “Het was altijd moeilijk om alle gege-
vens op tijd binnen te krijgen. Dat kostte 
heel veel energie. Heel veel informatie 
kreeg ik van Johan Broekhof. Hij had zijn 
vaste stekkie op zijn eigen kruk naast de 
telefoon en niks ging hem mis. Hij hoorde 
alles en als er iets belangrijks was, gaf hij 
dat aan mij door.” 

Wie zitten in De Zweef D1 in het sei-
zoen 2007-2008?
Brian van Rhee, Leon Bouwmeester, Joey 
Knobben, Jari Keizer, Bram de Jong, Siebe 

Het bestuur biedt Bertus 
een receptie aan in het 
clubhuis. Bijna de hele 
club rukt uit om hem te 
feliciteren. Broer Willy 
is trots. Bertus wordt 
hier gefeliciteerd door 
Niels Hegeman, terwijl 
Helwich Machielsen op 
z’n beurt wacht. 

Jeroen Zwiers en Roy 
Luttenberg.

Johan Kok laat zien 
waarom hij (onder 
meer) tot vrijwilliger 
van het jaar 2007 is 
gekozen. Hij runt de 
keuken en verzorgt de 
hapjes. 

Links: Bertus is ontdaan 
van het feit dat hij “als 
gewone man” (zoals hij 
dat zelf zegt) een onder-
scheiding krijgt voor 
zijn werk voor De Zweef.

Jan-Pieter van Vree 
draagt de voorzittersha-
mer over aan zijn opvol-
ger Erik Heuver.

Erik Heuver (2008).
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aan de kant. Professionele clubs uit bin-
nen- en buitenland lenen hun naam graag 
aan de jongste spelersgroepjes bij De 
Zweef. Sponsors staan in de rij om de kle-
ding te betalen. Wat wil je nog meer”, staat 
te lezen in de GOAL.

“De F-league is geen visitekaartje, maar 
een visitekaart voor De Zweef. Iets waar 
je met z’n allen heel trots op mag wezen. 
Waarvoor je op zaterdagmorgen graag 
even naar Gagelman rijdt. Niet alleen 
prachtige pakjes, maar ook een strakke 
organisatie met twee leiders per team, 
spiksplinternieuwe goaltjes, betaald door 
de Club van 100.” De F-league onder be-
zielende leiding van Stefan Scholten, is een 
schot in de roos. Momenteel is er geen club 
meer die niet ook zo iets organiseert. 

De Zweef in grotere competitie door 
instellen van een Topklasse
De KNVB komt met het plan voor een 
Topklasse; een competitie tussen de eer-

tuurlijk snap ik dat je als voorzitter soms 
het uithangbord van de club bent, maar 
met een speciale positie heb ik helemaal 
niks.” Als je dit leest is het ook duidelijk 
waarom hij niet zit te wachten op de titel 
erevoorzitter als hij een keer stopt.

“Ik had toen niet verwacht dat ik langer 
dan 10 jaar voorzitter zou zijn. Nu, na 11 
jaar vind ik het nog steeds heel leuk om te 
doen. In 2020 loopt mijn vierde termijn 
af. Of ik dan stop? Ik weet het niet. Hangt 
ervan af wat ik wil en/of er een goede ver-
vanger is. Ik sta graag mijn plek af voor 
jong talent. Op dit moment (2019) heb ik 
er nog heel veel plezier mee. En er komen 
nog een paar leuke projecten, zoals nieuwe 
ketels, een nieuw dak enz.”. 

In zijn openingstoespraak deelt hij de ver-
gadering mee dat zijn belangrijkste taak 
wordt het financieel weer helemaal gezond 
maken van de vereniging. Hij ziet mogelijk-
heden om extra geld binnen te halen en de 
club gezond te maken. Hij vertelt in 2019: 
“Toen ik in het bestuur kwam, realiseerde 
ik me hoe het water de club financieel aan 
de lippen stond. Ondanks pogingen van 
mijn  twee voorgangers de zaak vlot te 
trekken, was er door diverse tegenvallers 
nog steeds geld te kort.

Als ik nu na 11 jaar voorzitterschap terug-
kijk, denk ik dat mijn uitgangspunt aardig 
gerealiseerd heb. We zijn nu in rustiger 
vaarwater en financieel boven Jan. Ik durf 
het best aan te zeggen dat we over een 
paar jaar de broekriem van Jan Karme-
rood een paar gaatjes minder strak hoeven 
aan te halen. Dat geeft ook rust in de club.” 
Voorwaarde is wel dat er geen gekke dingen 
gebeuren. “De lopende bezuinigingsope-
ratie van de gemeente kan roet in het eten 
gooien; je weet maar nooit.”

F-League visitekaart voor De Zweef 
“Op zaterdag 27 september 2008 is het 
zover: start van de F-League bij De Zweef. 
Wat een mooi gezicht! Wat een spannend 
voetbal! Wat een prachtige pakjes! En dan 
ook nog zulk mooi weer en zoveel publiek 

Afscheid van vier bestuursleden en 
notulist
Behalve van Jan-Pieter van Vree neemt 
De Zweef ook afscheid van vier andere 
bestuursleden en de notulist: Gerrit Oude 
Roelink (technische zaken/beleidsont-
wikkeling), Johan ten Bok (namens het 
jeugdbestuur), Niek van Rhee (sponsoring/
inkoop), Wouter Kok (vrijwilligers) en Rita 
Scholten (10 jaar notulist van het bestuur). 
Voor alle scheidende bestuursleden zijn 
er bloemen en een dinerbon. Het bestuur 
krijgt na deze vergadering officieel ver-
sterking met Hugo Kok, Bas Kolkman en 
Charles Rozendal.

Onze nieuwe voorzitter Erik Heuver
Erik Linus Heuver (1965) is vanaf 2008 
voorzitter van De Zweef. Hij draait dan al 
een klein jaar mee in het bestuur en weet 
hoe het daar 
werkt. Hoe de 
club in elkaar 
zit, hoeft hij niet 
te leren. Vanaf 
de jeugd speelt 
hij in diverse 
elftallen, is be-
trokken bij de 
GOAL en andere 
activiteiten. 
“Ik heb geen moment spijt gehad dat ik 
voorzitter ben geworden. In vind het mooi 
werk. Je hebt contact met veel mensen en 
dat vind ik leuk.”

Als hij zichzelf typeert, dan vind hij zich een 
sociaal type en een integer persoon. “Ik doe 
graag dingen voor anderen. En als ik iets 
ga doen, doe ik dat voor de volle 100%.” 
En, o ja, hij heeft (soms: een speciaal) ge-
voel voor humor. Dat komt onder meer tot 
uiting bij de toneelvoorstellingen die hij 
schrijft voor De Zweef en jaarlijks volle za-
len trekt. 

Hij is wars van autoriteit. “Mensen kijken 
tegen je op als voorzitter. Dat is toch gek? 
Ik ben toch niks meer dan de penningmees-
ter, secretaris of een ander bestuurslid? 
Toch niks meer als een “gewoon” lid? Na-

basis om slagvaardig aan het werk te 
gaan. Aan het werk met de lopende zaken 
en aan het werk met het opschrijven van 
bestaand beleid en het opstellen van nieuw 
beleid. Nodig om binnen de vereniging 
stabiliteit te krijgen en een basis waarop 
toekomstige besturen kunnen verder wer-
ken. Zo heb je houvast en kom je niet voor 
verrassingen te staan.

Als voorzitter heb ik geprobeerd onze club 
zo goed mogelijk te leiden. Dat was niet 
altijd makkelijk. Je hebt de verantwoorde-
lijkheid voor een hele grote groep mensen 
die actief en passief bij de vereniging zijn 
betrokken. Er zijn bijna 300 vrijwilligers 
die gemotiveerd moeten worden en liefst 
nog jaren aan de club gebonden moeten 
blijven. 
Dat hoefde ik gelukkig niet alleen te doen. 
Daar zijn collega-bestuurs-leden bij be-
trokken en de leden van de verschillende 
commissies.

Daarom de kern van dit stukje: ik wil ie-
dereen bedanken voor de steun die ik heb 
gehad om De Zweef op stoom te houden. 
Mensen die eraan hebben bijgedragen dat 
ik en hopelijk ook jullie trots zijn op onze 
club. Die ervoor zorgen dat we als vereni-
ging respect afdwingen.” 

In het artikel in de GOAL deelt de vertrek-
kende voorzitter mee dat hij weliswaar geen 
voorzitter meer is, maar dat men niet van 
hem af is, want hij blijft nog het nodige 
werk doen voor de vereniging. 

In 2008 wordt de 
F-league officieel. Daar-
voor is er natuurlijk ook 
volop ruimte voor de 
jeugd, zoals bij de open 
dagen. 

Op de bovenste foto 
schiet Tim Knobben de 
bal. Verder vlnr: Nick 
Hilberink (Za1),  Job Ol-
denhof (Zo4), onbekend, 
Sten Harmeling (Za1), 
Tim Knobben (Za3), 
Daan Timmer (Za1).

Bloemen voor de schei-
dende voorzitter door 
zijn collega van de 
Vriendenkring, Dennis 
Blankhorst.
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maar een goed stuk over kunstgras? Nee, 
niet echt. Er wordt van de hak op de tak 
gesprongen. Het ene moment gaat het om 
beleid en het andere om detaillistisch gepie-
terpeut. Er wordt geen beleid ontwikkeld.

De nota gaat overigens niet alleen over 
kunstgras, maar ook over de fusie van 
twee verenigingen, het opheffen van een 
sportpark, meisjesvoetbal en sociaal-maat-
schappelijke doelen. Er is nergens echt 
over nagedacht. In grote haast is een aantal 
gedachten bij elkaar gevoegd. Die zijn ge-
plakt aan de wens om geen kunstgras aan te 
leggen.

Want dat is het: de gemeente heeft geen 
geld en geen zin kunstgras aan te leggen. Er 
wordt gehinkt op twee benen of nog meer. 
Enerzijds wordt gesproken over een “wa-
tervisie” waardoor Groot Lochter weg zou 
moeten (wordt dan overloop voor de Regge) 
en anderzijds wordt gesteld dat dat niet kan 
vanwege ruimtetekort op Gagelman. Tenzij 
er -zo staat elders in de nota- op Gagelman 
acht kunstgrasvelden komen. En daar is 
dan weer geen geld voor.

Wil De Zweef kunstgras?
De Zweef wil wel kunstgras. Al was het 
maar om op te kunnen trainen. Belangrij-
ker is dat we als voetbalclub steeds vaker 
geconfronteerd worden met verenigingen 

“De technische commissie werd opgeheven 
en eigenlijk wilde het bestuur ook wel af 
van de elftalcommissie.

Jan heeft toen in de vergadering recht-
streeks mensen aangesproken met: “Kan 
ik jouw naam noteren? Dat werkte goed, 
want niemand durfde nee te zeggen. Ik 
was al betrekkelijk snel voorzitter van die 
nieuwe commissie.”

Afscheid Wilfried Krukkert
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2008 
neemt De Zweef afscheid van Wilfried 
Krukkert als actief voetballer. Hij is door 
een blessure gestopt met voetballen, waar-
door zijn afscheid niet aangekondigd kan 
worden. Meer dan 10 jaar speelt hij in de 
A-selectie en is daar de drijvende kracht 
in de verdediging. Een slepende blessure 
maakt dat hij vaak lang afwezig is, maar 
telkens komt hij terug. 

Over kunstgras en andere prietpraat, 
maar de gemeente heeft geen geld. 
Nu niet en nooit niet (lijkt het…)
De gemeente produceert een verhaal over 
kunstgras. In dat stuk staat dat er behalve 
in Hellendoorn en Hulsen voor voetbal 
geen kunstgras komt in de gemeente. Te 
duur oordeelt men. Dat staat in een nota 
met een hoop tekst en veel tabellen en 
cijfers. Men zal er druk mee geweest zijn, 

lijkt erop dat die onderscheiding hem juist 
aanzette zich nog meer voor De Zweef in te 
zetten. Een trotse Leo: “De Zweef betekent 
na mijn vrouw, kinderen en kleinkinde-
ren alles voor mij. Het is mijn lust en mijn 
leven.” En dat zegt toch wel wat. Hij krijgt 
zijn onderscheiding voor zijn inzet voor de 
PR van de vereniging, sponsoring en maan-
dagploeg.

Leo Geurtse heeft veel verdiensten voor De 
Zweef. Hij is niet voor niets erelid. “Waar-
op ik het meest trots ben? (Na lang naden-
ken:) De oprichting door mij van de klus-
senploeg in 2006, 14 jaar hoofdbestuur en 
10 jaar seniorencommissie.” Wat dat laat-
ste betreft: de oprichting van die commis-
sie is de verdienste van Jan Rikmanspoel. 

ste divisie en de hoofdklasse. Binnen het 
amateurvoetbal heerst grote weerstand. De 
vergadering in Zeist stemt tegen. Maakt de 
KNVB niets uit. Een jaar later wordt het 
voorstel weer in stemming gebracht; nu 
is men voor. Door de Topklasse komt De 
Zweef in een competitie met 14 in plaats 
van 12 teams. Van de extra promotiemoge-
lijkheid in het seizoen voorafgaand aan die 
Topklasse kan de club helaas geen gebruik 
maken. Er zijn clubs die per se naar de eer-
ste klasse willen en daar veel (betaalde spe-
lers) voor over hebben. 

Leo Geurtse vrijwilliger van het jaar 
2008
Leo Geurtse is de vrijwilliger van het jaar 
2008. Natuurlijk, Leo is al erelid, maar het 

Sponsorloop
De activiteitencommis-
sie jeugd is jaarlijks in 
de weer voor de jeugd 
een prachtig jaarpro-
gramma in elkaar te zet-
ten. Activiteiten waar-
om De Zweef bekend is 
en waarvoor kinderen 
lid willen worden van de 
“Leukste vereniging van 
Nijverdal”. De traditi-
onele sponsorloop (om 
geld in te zamelen om al 
die activiteiten te beta-
len) is omgetoverd tot 
een sponsor-survival-
loop. Met hindernissen 
dus. Hier beelden uit 
2009. 

De Zweef F5 in 2008. 
Boven vlnr: Craig Post, 
Roan Elbersen, Jochem 
Pot, Jordy Beumer, Ma-
rijn Vos.
Onder vlnr: Tim Zwa-
kenberg, Tim Knobben, 
Jesse Dijkman, Jochem 
Vos, Gijs Hegeman, 
Hans Knobben.
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gaderingen wordt er door zowel een ver-
eniging als de HVC ingesproken.”

Nieuw in 2009: kledingfonds en web-
shop
De ledenvergadering van november 2009 
besluit een kledingfonds op te richten: elk 
lid betaalt een vast bedrag per maand in 
ruil voor “gratis” kleding. Met ingang van 
het seizoen 2010-2011 krijgen alle elftallen 
nieuwe kleding uit dit fonds, zodat er één 
kledinglijn is binnen de vereniging. Door 
het kledingfonds te combineren met het 
hoofdsponsorschap van Oost-Nederland 
Uitzendbureau en Transmission, snijdt het 
mes voor de club aan twee kanten.

In het verlengde van het kledingfonds en 
de nieuwe sponsors komt in de kantine een 
shop, waar mensen aanvullende artikelen 
die passen in de nieuwe kledinglijn van De 
Zweef, kunnen kopen. 

De Zweef stapt uit federatie Hellen-
doornse Voetbalclubs (HVC)
In 2005 hangt het voortbestaan van de 
HVC aan een zijden draadje. Toenmalig 
voorzitter Jan-Pieter van Vree stelt aan de 
orde dat onderling respect en vertrouwen 
aan de basis moeten staan voor een goede 
samenwerking. Hij schrijft de leden van 
de HVC een brief: “Er zijn zaken waar we 
allemaal belang bij hebben. In die zin vind 
ik de HVC belangrijk. Maar dan moeten 
we wel het onderlinge vertrouwen hebben 
zaken aan de orde te durven stellen. Zon-
der elkaar de vliegen af te vangen. Zonder 
bang te hoeven zijn dat zaken buiten de 
vergaderkamer verder worden verteld.” 

Mede door De Zweef is geprobeerd na-
dere inhoud te geven aan de HVC. Heel 
vaak echter is het alleen De Zweef die met 
suggesties komt voor overleg (kunstgras, 
WOZ-waarde, jeugdsubsidie, sportstructuur 
enz.). In de praktijk blijkt dat deze onder-
werpen bij andere besturen niet zo aan de 
orde zijn en ook geen bellen doen rinkelen.

In 2009 is de maat vol. Onder voorzit-
terschap van Erik Heuver stapt De Zweef 
in oktober uit de HVC. De club meldt het 
bestuur van de federatie: “De HVC is op-
gericht om een afstemmingsorgaan te zijn 
voor de voetbalverenigingen binnen de ge-
meente Hellendoorn.  Binnen de HVC moet 
er open en eerlijk  allerlei zaken kunnen 
worden besproken,  onderling vertrouwen 
zijn en een open communicatie en goede 
informatie uitwisseling zijn. De laatste ja-
ren zijn bovengenoemde uitgangspunten 
steeds minder van toepassing.” 

Verder is De Zweef van mening dat “de 
HVC ook opgericht is om de voetbalvereni-
gingen te vertegenwoordigen richting de 
gemeente. De HVC neemt naar de mening 
van De Zweef onvoldoende het initiatief in 
de discussie met de gemeente. Veelal wordt 
er vanuit De Zweef of een andere vereni-
ging een initiatief genomen waar dan ver-
volgens de HVC bij aansluit. Er gaan dan 
brieven vanuit verenigingen én vanuit de 
HVC naar de gemeente. In commissiever-

De wethouder benadrukt dat de opmars 
van het meisjes- en damesvoetbal in Hel-
lendoorn ook gevolgen heeft voor de voor-
zieningen, die op de diverse gemeentelijke 
sportparken moeten worden getroffen, met 
name aparte (extra) was- en kleedaccom-
modaties. De wethouder wil dergelijke extra 
uitgaven waar mogelijk tot een minimum 
beperken. 

Daar komt de aap uit de mouw: de gemeen-
te heeft geen zin geld te steken in extra 
kleedkamers vanwege vrouwen. “Als je ze 
samenvoegt binnen één vereniging, zal dat 
geld schelen”, is blijkbaar de gedachte. 
Een echte discussie ontstaat niet. Er zitten 
veel te veel haken en ogen aan de gedach-
ten. Na enig rumoer zakt het stof en blijft 
het stil. 

De Zweef speelt zich met kantine 
mooi in de kijker...
Als Johan Kok op woensdag 11 maart 2009 
zijn tank laat volgooien bij de benzine-
pomp van (toen nog) Sinus Morsink aan 
de Smidsweg, wordt hij uitbundig gefelici-
teerd. “Waarmee dan wel?” is zijn verbaas-
de vraag. Hij moet de krant er maar eens op 
na slaan.

Uiteraard is het een beetje de “talk of the 
town” op zaterdag 14 maart als de woens-
dag ervoor bekend wordt dat De Zweef 1e 
is geworden in de Grote Kantinetest van 
TC-Tubantia. Dat is namelijk de reden van 
de felicitaties bij het tankstation. Ook deze 
zaterdag felicitaties voor Johan. “Ben je er 
trots op?” wordt gevraagd. “Ik ben trots op 
de club”, zegt Johan, “we doen het met z’n 
allen.”

“Natuurlijk”, zo meldt de GOAL, “daar 
heeft hij groot gelijk in, maar niet te ont-
kennen valt dat de ruim 70-jarige (die er 
nog heel wat jonger uitziet.....) voor een 
groot deel debet is aan het reilen en zeilen 
achter de bar, keuken en voorraadkelder. 
En daar naast ook nog eens met een grote 
groep anderen bijdraagt aan de schoon-
maak en aan een stuk gezelligheid rond 
feestdagen als kerst en Pasen.”

die een kunstgrasveld hebben. Omdat wij 
niet op kunstgras kunnen trainen; er niet 
aan gewend zijn, heb je een achterstand. 
Het niet bezitten van een kunstgrasveld is 
zo langzamerhand competitievervalsing. 
“Sterker nog: op termijn zullen zoveel ver-
enigingen trainen en spelen op kunstgras 
dat onze jeugd achterblijft of kiest voor een 
club met kunstgras”, stelt het bestuur.

Tijdens de behandeling van de nota over 
het kunstgras in de gemeenteraad, krijgt 
De Zweef gelijk waar het gaat om de in-
houdloosheid van het stuk. Er zijn te veel 
onzekerheden. De belangrijkste daarvan is 
wat er met sportpark Groot Lochter gaat ge-
beuren. Als daarover duidelijkheid is, moet 
wethouder Coes maar eens terugkomen met 
een nota over kunstgras.

Jan-Pieter van Vree vrijwilliger van 
het jaar 2009
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2010 
wordt Jan-Pieter van Vree vrijwilliger 
van het jaar 2009. Redenen zijn inzet als 
PR-medewerker van de club, inclusief de 
(gedeelde) verantwoordelijkheid voor de 
website. En hoffotograaf van De Zweef met 
prachtige foto’s die niet alleen de website, 
maar ook het clubgebouw sieren.

Clubs moeten nadenken over lot da-
mesvoetbal??
Op 21 januari 2009 staat in de krant. 
“Sportwethouder Johan Coes heeft de voet-
balverenigingen in de gemeente Hellen-
doorn dringend verzocht dit jaar serieus 
na te denken over de toekomst van het 
meisjes- en damesvoetbal. Weliswaar gaan 
ook in de gemeente Hellendoorn steeds 
meer meisjes en dames voetballen, maar 
de praktijk is dat bijna geen enkele club er 
voldoende heeft om een volwaardig elftal 
in het veld te kunnen brengen”, zo meldt 
TC-Tubantia. 

Coes vindt dat de verenigingen moeten 
bekijken of er op dit terrein samenwerking 
mogelijk is zodat de meisjes/dames van 
meerdere clubs onder dezelfde vlag kunnen 
uitkomen in de voetbalcompetitie. 
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Andere Nijverdalse clubs
ALGEMEEN

Fusie Vesos en SOS; jeugd DES en Nijverdal samen
In Hellendoorn werkt men in 2003 aan een fusie tussen de twee voetbalclubs: SOS (zon-
dag) en Vesos (zaterdag). De jeugd van beide clubs, spelend op de Voordam, is al bij elkaar. 
Het veel moeilijker deel (de senioren erbij en dan een nieuwe club) vordert gestaag. Na-
tuurlijk zijn er protesten en kanttekeningen, maar uit een onderzoek blijkt dat de meerder-
heid voor samengaan is. Zo ontstaat de VV Hellendoorn, die daarmee direct de op één-na-
grootste voetbalvereniging in de gemeente is.

Bewegingen binnen het thema samengaan zijn er ook bij Nijverdal en DES. De twee buren 
hebben ook de koppen bij elkaar gestoken en afgesproken de jeugd samen te voegen met 
ingang van het seizoen 2005-2006. Tot een serieuze poging samen te gaan komt het ech-
ter niet; de clubs liggen figuurlijk te ver uit elkaar. Uiteindelijk krijgen ze zelfs onenigheid. 
Gevolg: Nijverdal vertrekt richting Eversberg en DES blijft achter met een minimale jeugd. 
Gelukkig staat er een groep jonge kerels op, die met heel veel enthousiasme de jeugd nieuw 
leven in blaast, waarmee het voortbestaan van DES weer verzekerd is.

SVVN

2000-2009
SVVN begint in de nieuwe eeuw in de tweede klasse, maar degradeert in 2001. Vier seizoe-
nen bivakkeren de groenwitten in de derde klasse totdat in mei 2005 de vlag uit kan, want 
SVVN is kampioen. Terug in de tweede klasse. Daarna wordt het stuivertje wisselen: in 
2008 degradatie.

SVVN degradeert naar de derde klasse
De competitie in het seizoen 2000-2001 is een bijzondere. In verband met het instellen van 
een Topklasse is er sprake van versterkte degradatie en promotie. In normaal Nederlands: 
er promoveren per klasse meer teams en er degraderen er meer. Voor SVVN speelt de ge-
schiedenis zich af aan de verkeerde kant. 

Aan het eind van het seizoen lijkt het erop alsof de ploeg het net gaat redden. Dat is niet 
zo. Gelukkig kan rechtstreekse degradatie op de laatste speeldag worden voorkomen. Dan 
wacht de nacompetitie, die slecht afloopt. Na een gelijkspel tegen EZC krijgen de Nijverdal-
lers in Nijkerk een pak voor de broek van NSC (4-0). De ploeg degradeert daarmee naar de 
derde klasse. 

SVVN volgt De Zweef waar het gaat om privatisering
In 2002 privatiseert SVVN de kleedkamers. Er is behoorlijk wat achterstallig onderhoud 
en het geld dat men heeft gekregen van de gemeente is meer dan welkom om de zaak een 
beetje op te knappen.

2005: SVVN promoveert
Onder kampioenenmaker Henk Mennegat bereikt SVVN in het seizoen 2004-2005 de 
nacompetitie. Daarin rekent de ploeg in de voorrondes af met Kloosterhaar en Drienerlo. 
De finale is tegen Tonego. SVVN heeft het beste van het spel, maar het is Tonego dat voor 
komt en de groenwitten tot tien minuten voor tijd in spanning houdt. Vele, vele kansen 
gaan verloren en als invaller Van Munster de 1-1 binnen schiet, stroomt het Nijverdalse 

publiek het veld op. Een fout van de Tonego-keeper brengt Pastink in scoringspositie en 
die faalt niet. Een voorsprong in de slotfase die de ploeg niet meer weg geeft. Promotie ge-
realiseerd. Drie seizoenen houdt SVVN het vol in de tweede klasse. 

DES

2000-2009
Dit decennium brengt voor DES twee maal een kampioenschap en twee keer promotie naar 
de tweede klasse. Dat gebeurt in 2001-2002 en 2005-2006. Beide keren duurt het verblijf 
in deze klasse maar één seizoen. Te groot voor servet en te klein voor tafellaken, heet dat. 
Het eerste verblijf eindigt met rechtstreekse degradatie en het tweede met nacompetitie. 

DES promoveert, maar degradeert direct
Nadat voetbalvereniging DES in het seizoen 2001-2002 promoveert door op de laatste 
speeldag het kampioenschap veilig te stellen, mogen de rood-zwarten het weer eens gaan 
proberen in de tweede klasse. Vooraf hoopt men op klassebehoud, helaas blijkt het jonge 
team (nog) niet klaar voor deze klasse. Uiteindelijk wordt het een teleurstellend seizoen 
met als dieptepunt degradatie naar de derde klasse. (Bron: website DES) 

Willem Poorterman overlijdt
In 2006 overlijdt Hendrik Willem Poorterman, bijna 70 jaar lid van DES. Hij verdient een 
plekje in dit boek, omdat hij van veel meer betekenis is dan alleen voor DES. Als schrij-
ver-journalist verdient hij zijn sporen in de samenleving; iets wat hij in de oorlogsjaren al 
doet in het lokale en regionale verzet. In het begin bij DES maakt hij zich verdienstelijk als 
speler in de selectie. 

Later krijgt hij andere ambities, die hij ook etaleert bij zijn rood-zwarte club. Bij zijn over-
lijden staat in het clubblad: “Willem was ook de man die door zijn werkzaamheden voor 
het dagblad Trouw het zaterdagvoetbal uit onze regio behoorlijk op de kaart heeft gezet. 
Vooral DES heeft daar goed van geprofiteerd. Voorbeelden hiervan zijn nog aanwezig 
in de vorm van krantenartikelen in ons archief en ook aan het tot stand komen van het 
boek: “Oranje op zaterdag”( de geschiedenis van het Nederlands Zaterdagelftal, waarin 
Kas Woudsma 28x het doel verdedigde) heeft hij een bijdrage geleverd.

DES 1 kampioen 2002. 
Vlnr: Met bruine jack 
op de voorgrond Mark 
Kiel, Martin Bronsfoort, 
Robert van der Veen, 
Peter Minkjan, Ronald 
Scholten, Jan Willem 
Staman, Martijn Meijer, 
Bert Broekmate (assis-
tent scheidsrechter), 
Herman van der Veen 
(trainer), Matthijs Blik-
man, Laurens Sapulette, 
Jeroen Spenkelink, Pa-
trick Schreurs, Stef van 
Vree, Freddy Top, Henk 
Heerdink (leider), Geert-
jan Bannink, Jeffrey 
Ekkelkamp en Arjan van 
Dijken.
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Hij was ook een man die voor DES op een gemakkelijke manier deuren wist te openen. 
Jarenlang was hij leider van het 1e elftal en zeer nauw betrokken bij de gang van zaken 
rond de selectie. Dat hij in de amateurwereld zijn tijd al ver vooruit was, blijkt wel uit het 
feit dat hij destijds na afloop van bepaalde wedstrijden de spelers stiekem een enveloppe 
in de hand duwde. Bestuur mocht dit uiteraard niet weten en deed dan ook alsof er niets 
was gebeurd.

Van sponsoring had nog niemand gehoord, maar hij bracht dit al volop in praktijk. Bij 
veel bedrijven en zaken wist hij wat los te kloppen. We denken hierbij nog aan zijn grote 
inzet in 1982 bij het 60 jarig bestaan als voorzitter van: “De Club van Zes”. Samen met 
zijn mede commissieleden wist hij een voor die tijd enorm bedrag voor DES binnen te ha-
len. Gelet op bovenstaande mogen we als DES dankbaar zijn zo iemand als lid te hebben 
gehad, die achter de schermen zo veel voor DES heeft gedaan.” 

DES kampioen
Het jaar 2006 is belangrijk in de geschiedenis van DES. Allereerst is daar het kampioen-
schap in de derde klasse D. Henk Mennegat is net zoals bij SVVN, ook bij DES succesvol. 
Dat betaalt zich uit in 2006. Een mooi team met oude en jonge spelers doet het goed. Er is 
chemie. En DES beschikt over oud-Zwever Marthijn Wissink, die –na het ontbreken van 

een basisplaats in het eerste, ondanks een schitterend voor-
seizoen- teleurgesteld naar de buurman is verhuisd.

In het kampioensseizoen heeft DES concurrentie van De 
CJV’ers, DZSV en ON. DES speelt gelijk tegen De CJV’ers, 
terwijl ON verliest bij Voorwaarts. Het onderlinge duel 
DES-ON eindigt in 1-1. Het blijft spannend en het kampi-
oenschap wordt beslist op de laatste competitiedag. DES 
doet wat moet gebeuren en verslaat Achilles Enschede 
overtuigend: 6-0. 

Het kampioenschap is binnen. Het is die dag prachtig weer. 
Zo prachtig, dat de dorstige kelen nauwelijks kunnen wor-
den gelest. Er moet zo veel worden getapt, dat het bier niet 

meer koel geserveerd kan worden. Het team doet dat later nog eens over bij een grandioos 
tuinfeest bij trainer Mennegat in Enter.

Het clubblad van DES meldt: “De voorhoede van DES bracht het tot 51 goals en de achter-
hoede werd met 23 tegengoals de minst gepasseerde verdediging in hun klasse. Topsco-
rer werd Marthijn Wissink met 20 doelpunten. We moeten teruggaan naar 1975, Jerry 
Latul die er toen 1 meer maakte.” 

De volgende spelers zijn ingezet om het kampioenschap te bereiken: Jan-Willem Staman, 
Marthijn Wissink, Peter Voort, Arjan van Dijken, Jeffrey Ekkelkamp, Maarten Melenboer, 
Jeroen Spenkelink, Pieter Rozema, Mark Slettenhaar, Dejvid Nukic, Peter Minkjan, Nico 
Smalbrugge. William Rozendom, Arjen Pastink, Gijsbert Weststrate, Emiel Spenkelink, 
Stef van Vree, Sjoerd Poorterman, Nathan Tijhof, Mark Kiel, Robert van der Veen en Floris 
Fransen.

Het verblijf van DES in de tweede klasse is overigens niet van lange duur. Het eerste sei-
zoen eindigt desastreus: DES eindigt als laatste met maar 12 punten. 
 (Bronnen: jubileumclubblad DES 90 jaar en clubblad juni 2006) 

Een (bijna) nieuw clubhuis
Het clubgebouw van DES krijgt in 2006 een heel nieuw jasje. Er komt een nieuwe opgang 
naar boven met daarin garderobe en toiletten. De hele kantine gaat op de schop: het tame-
lijk saaie clubgebouw verandert in een bruin café met veel sfeerverlichting, mooie oude bar 
en heerlijke stoelen. Tegelijk met de veranderingen in de kantine introduceert DES “kel-
derbier”: Hertog Jan uit de tap. De fervente drinkers van Heineken of Grolsch mopperen 
eerst heel wat af, maar binnen korte tijd is iedereen gewend aan de nieuwe situatie, die de 
clubkas geen windeieren legt (bron: jubileumclubblad DES 90 jaar). 

NIJVERDAL

2000-2009
Voetbalvereniging Nijverdal speelt in dit decennium in de onderste regionen van het zon-
dagvoetbal: de vijfde en zesde klasse. Er is één kampioenschap en wel in het seizoen 2003-
2004 als het team één seizoen de zesde klasse verlaat. Daarna volgt in 2009 opheffing van 
de vereniging. 

EVERSBERG
2000-2009

Eversberg bloedt in deze periode langzaam dood. De ploeg speelt in de vierde klasse en 
houdt dat vol tot men in 2006 besluit het eerste elftal uit de competitie terug te trekken en 
geen standaard-team meer in competitie te hebben. De vereniging richt zich op het vrou-
wenvoetbal, maar voornamelijk op niet-voetbalactiviteiten, zoals darts.

“Wat is onze toekomst?”
Dat is de vraag die voorzitter Johan Reijnders voorlegt aan de leden van zijn club die naar 
de nieuwjaarsreceptie zijn gekomen. Een antwoord heeft hij overi-
gens niet, maar aangezien de vereniging geen jeugdelftallen meer 
heeft, is het in zijn ogen wenselijk te bekijken of een fusie of samen-
werkingsverband aan de orde is.  “Voor mij persoonlijk hoeft het 
niet”, haast hij daaraan toe te voegen, “het bestuur moet nog over 
deze situatie vergaderen.” Reinders geeft wel aan voorstander te zijn van één vereniging in 
de gemeente voor damesvoetbal op hoofdklasse-niveau4. 

ENC’09

Een nieuwe voetbalvereniging in Nijverdal
In Nijverdal ontstaat een nieuwe voetbalvereniging. De oudste voetbalclub van Nijverdal 
(die met dezelfde naam) trekt het niet meer. De jeugd doet de club al samen met DES. Dat 
gaat goed, maar op een of andere manier komt daar de klad in. De club gaat op zoek naar 
een fusiepartner. DES valt af vanwege de meningsverschillen. Het meest voor de hand ligt 
samengaan met De Zweef. Voor Nijverdal is dat echter geen fusie, maar een overname, 
waarbij de eigen identiteit geheel verloren zal gaan. 

Geen De Zweef dus, maar een partner waarbij het water voetballend ook aan de lippen 
staat: Eversberg. Van voetbalclub veranderd in een sportvereniging met heel veel goede en 
grote activiteiten, maar met een noodlijdende voetbalafdeling. Eversberg gaat het worden. 

Bijzonder is dat Henny Broekman, voorzitter van Nijverdal, als enige wel naar DES gaat en 
daar zelfs de nieuwe voorzitter wordt, hoewel dat bij DES lang niet bij iedereen in goede 

4 Op dat moment ligt het 
het meest voor de hand dat 
Eversberg die dames onder-
dak gaat verschaffen. 

DES 1 kampioen 2006. 
Vlnr: Op de rug gezien 
Wim de Vries, Marc 
Slettenhaar, Stef van 
Vree, Arjen Pastink, 
Henk Mennegat (trai-
ner), Marthijn Wissink, 
Richard Zwiers, Pieter 
Rozema, Sjoerd Poorter-
man, Jeroen Spenkelink, 
Emiel Spenkelink en 
Nathan Tijhof.
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aarde valt. Maar deze club zit na het vertrek van Wim de Vries verlegen om een leider en 
vindt die niet in eigen gelederen. 

Medio februari 2009 komen de leden van Nijverdal en Eversberg bij elkaar. In deze verga-
dering besluiten ze dat de nieuwe club Sportvereniging ENC’09 gaat heten: Eversberg-Nij-
verdal Combinatie. De clubkleuren worden blauw/zwart. Het shirt wordt blauw/zwart 
gestreept en de broek zwart. In april is er bij beide verenigingen een speciale algemene 
ledenvergadering, waarin de leden kunnen stemmen over de oprichting van de nieuwe ver-
eniging en opheffing van de beide oude clubs. Daarin stemt men (uiteraard) toe. De officië-
le datum van samengaan is 10 juli 2009.
 
Eind september 2009 besluiten de leden van Nijverdal en Eversberg in de eerste ledenver-
gadering dat Dick Goossen de eerste voorzitter wordt van de fusieclub. Hij volgt Ben Reede 
op, die enkele maanden leiding geeft aan het interimbestuur dat na het fusiebesluit is inge-
steld. Goossen voetbalt in het verleden bij zowel Nijverdal als Eversberg, maar is de laatste 
jaren niet meer actief bij één van de twee fusiepartners. Dat maakt hem bij uitstek geschikt 
voor de functie van de eerste onafhankelijke voorzitter van ENC’09. Daarnaast zitten Jo-
han Boode (secretaris) en Tonny de Vroege (penningmeester) in het nieuwe bestuur.

De combinatie tussen Nijverdal en Eversberg leidt niet tot het ontstaan van een nieuwe, 
krachtige vereniging. Integendeel; het brokkelt snel af. In het eerste jaar na de oprich-
ting ontstaan grote problemen, waarbij bestuursleden zelfs worden bedreigd. Het be-
stuur treedt eind maart 2010 in z’n geheel af na een turbulente periode, waarbij diverse 
bestuursleden werden bestookt met dreigmails en twee bestuursleden na afloop van het 
nieuwjaarstoernooi zelfs klappen krijgen van ontevreden leden.  Er komt een ingelaste 
ledenvergadering waarbij drie wijze mannen de opdracht krijgen een nieuw bestuur te vor-
men. 

Dat nieuwe bestuur komt er. Tot grote tevredenheid leidt dat niet. De problemen bij 
ENC doen zich ook voor op sportief vlak. Een team oud-Nijverdallers dat uitkomt in de 
7x7-competitie voor 45+ers stapt in z’n geheel over naar De Zweef, dat daarmee ook een 
team in deze competitie heeft. Bij ENC ontstaat een nieuw 7x7-team, dat het echter niet 
lang volhoudt.

In 2013 deelt de club mee dat men met ingang van het nieuwe seizoen geen standaard eer-
ste elftal meer heeft, maar alleen met recreatieteams gaat spelen. De club stapt dus uit de 
vierde klasse. Daarbij tekent het bestuur aan dat een jong team in oprichting straks weer 
als standaardteam gaat opereren.

HULZENSE BOYS

2000-2009
De vierde klasse lijkt de vaste plek voor Hulzense Boys te zijn. Tot het seizoen 2005-2006. 
Het loopt lekker en de ploeg eindigt op de tweede plek. In de nacompetitie dwingt men 
promotie naar de derde klasse af. In deze klasse voelt het team zich thuis. 

Door de sterke toeneming van het aantal woningen en gezinnen met kinderen in de Krui-
denwijk, groeit de vereniging als kool. Er ontstaat in korte tijd een club met relatief heel 
veel jeugdleden. Dit gegeven plus het goede voetbal leidt in mei 2008 tot het kampioen-
schap in de derde klasse D. Hulzense Boys speelt voor het eerst in zijn bestaan in de tweede 
klasse. Een prachtige ontwikkeling in het Hellendoornse zaterdagvoetbal.

Hulzense Boys 60 jaar: wethouder verspreekt zich (?) en belooft kunstgras
Op 4 september 2006 bestaat Hulzense Boys 60 jaar. Ter ere van dit jubileum is er een 
feestweek met onder meer een receptie, een tentoonstelling, de KNVB-truck voor de jeugd 
en natuurlijk een feestavond. Tijdens de receptie spreekt wethouder Coes van sport en 
toont tijdens zijn toespraak een stuk kunstgras. 

Dat gebeurt als illustratie bij zijn woorden over de slechte toestand van het veld en het ge-
brek aan ruimte op de Smidse. Misschien was het niet zijn bedoeling, maar hij wekt –wel-
licht mede door de enthousiaste reactie uit de zaal- sterk de indruk dat Hulzen kunstgras 
krijgt. Applaus voor de wethouder, die niet meer terug kan. Hulzen krijgt kunstgras.

Geen ledenstop
Onder deze kop verklaart het bestuur van Hulzense Boys dat het pertinent niet 
waar is dat de club geen nieuwe leden meer toelaat. “We hebben momenteel 450 
leden en daar kunnen er nog veel bij”, verklaart het bestuur. 

Smidserve barst uit z’n voegen
Door de sterke groei van de vereniging, is Hulzense Boys echter wel in grote nood 
gekomen. Niet alleen is er een groot tekort aan kader en begeleiding; ook het 
sportpark past niet meer. En is ook nog eens van slechte kwaliteit. Om de nood te ledigen 
krijgt de club een zogenaamd “wetraveld”; een veld dat geschikt is voor zowel trainingen 
als wedstrijden; een wedstrijd/trainingsveld.

Naar de mening van veel leden voldoet dit veld vanaf het begin al niet. In maart 2007 is de 
situatie van het veld dusdanig slecht, dat spelers ernstige blessures oplopen  Een wedstrijd 
wordt gestaakt en de rest van het seizoen is er niet meer op het veld gespeeld. De gemeente 
probeert het probleem op te lossen door het veld extra vroeg in te zaaien.

Op dat moment zijn er al gesprekken bezig tussen wethouder Coes en de club over de aan-
leg van een kunstgrasveld. Dan komt –ambtelijk gesproken- de zaak in een stroomversnel-
ling. In december 2007 besluit de BLOS tot aanleg van kunstgras. Een jaar later stelt de 
gemeenteraad het geld beschikbaar en in 2009 begint het werk. 

Tegelijkertijd krijgt Hulzense Boys twee nieuwe kleedkamers en een extra veld. Daarmee is 
de Smidserve helemaal vol en is er ook ruimtelijk geen mogelijkheid meer voor enige uit-
breiding in de toekomst. Dat mag op dat moment de pret niet drukken, want de club komt 
er goed bij te zitten. Ook al omdat tezamen met het nieuwe buurthuis Sion er een prachtige 
kantinevoorziening is gerealiseerd.
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De Zweef mannen promoveren, degraderen en worden kampioen. 
Hetzelfde geldt voor de vrouwen, die in dit decennium belangrijke 
en grote resultaten boeken. Ze horen er echt bij en zijn (dus) niet 
meer weg te denken binnen de vereniging. In velerlei opzichten.

Ten Cate legt op het hoofdveld de nieuwste versie kunstgras. Het 
kost ons een paar centen, maar het is mooi. Tenminste op het eerste 
gezicht. Het kunstgras is namelijk nogal glad en de verlichting is 
niet optimaal. 

Jongelui hebben niet zoveel zin meer om op zondag op tijd uit 
bed te komen voor een potje voetbal. Binnen de club begint ook 
een serieuze discussie over de toekomst: wordt De Zweef een 
zaterdagvereniging met een paar recreatieve teams op zondag? 

Het centrum van ons dorp gaat helemaal op de schop en wordt 
modern. Ook al door de opening van de auto- en treintunnel.
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op zoek naar een beter bestaan. Duizenden mensen ver-
drinken door te volle schepen die ook nog eens van hele 
slechte kwaliteit en/of veel te klein zijn. Mensensmokke-
laars lachen erom en steken per vluchteling zo’n 1000 euro 
in de zak.

Europa weet niet wat te doen. “Fort Europa” beschermt 
zich met prikkeldraad en muren, terwijl de geschiedenis 
eigenlijk overduidelijk leert dat deze attributen nog nooit 
mensen hebben tegen gehouden. De Europese Unie en 
afzonderlijke regeringen praten heel wat af over oplossing 
van dit ingewikkelde vraagstuk, maar komen er niet uit. Politiek liggen de meningen ver 
uiteen: van “allemaal terugsturen” tot “we moeten onze welvaart delen”. 

Bankencrisis wordt landencrisis in Europese Unie
De bankencrisis wordt een landencrisis als Griekenland zijn begrotingstekort niet meer 
kan financieren met leningen op de kapitaalmarkt. De partners in de eurozone springen bij 
om een Grieks staatsbankroet te voorkomen. Tevens vormen ze een Europees noodfonds 
voor volgende gevallen. Op die pot moeten Ierland (november 2011) en Spanje (juni 2012) 
een beroep doen. Spanje en Ierland komen er weer bovenop, maar Griekenland zakt steeds 
dieper in het moeras voordat het land er een beetje bovenop komt.

Los daarvan verdwijnt de Griekse crisis (althans in het nieuws) achter het steeds groter 
wordende probleem van de duizenden vluchtelingen en gelukzoekers die massaal met bo-
tjes vanaf Turkije landen op de Griekse eilanden. 

De financiële en economische problemen in Europa lossen langzaam op als de economie 
zich positief ontwikkelt. Soms alleen in de ogen van politici, wat blijkt als Italië in 2018 met 
een veel te optimistische begroting komt, die door de EU wordt afgewezen. 

In de jaren van verbetering blijkt dat verantwoordelijken (zoals de banken) niet veel heb-
ben geleerd van de crisis. Woningprijzen escaleren en banken verstrekken ongelimiteerd 
hypotheken. Een nieuwe “bubbel”? 

Het woord “bubbel” komt ook naar voren als het gaat om de bitcoin, de nieuwe virtuele 
munt die van 2013 tot 2017 bv. in koers stijgt met honderden procenten, maar daarna net 
zo hard keldert.

Russen schieten “Nederlands” vliegtuig uit de lucht
Heel Nederland is wekenlang van slag als op 17 juli 2014 is een Boeing 777 van Malaysia 
Airlines met vluchtnummer MH17 bij het Oost-Oekraïense dorp Hrabove met een Russi-
sche raket uit de lucht wordt geschoten. Aan boord zijn 298 
mensen waarvan 193 met de Nederlandse nationaliteit. Er 
zijn geen overlevenden.

Het onderzoek van de plaats waar het vliegtuig neerstort 
en het bergen van lichamen en persoonlijke bezittingen 
verloopt heel moeizaam. De Onderzoeksraad voor de Vei-
ligheid komt jaren later met een rapport dat stelt dat het 
vliegtuig op 10 kilometer hoogte neergehaald is door een 
raket van het type Boek. 

Arabische Lente bloedt dood en eindigt in chaos en oorlog
Eind 2010 is het begin van de Arabische Lente. In tal van Arabische republieken breken 
protesten uit tegen de regiems. Het begint in Tunesië, waar de volksopstand slaagt. Deze 
succesvolle opstand leidt tot massaal protest in Egypte tegen president Moebarak en pro-
testmarsen in Algerije, Jemen en Syrië. 

In Libië breekt na de Egyptische omwenteling een opstand uit tegen kolonel Kadhafi die 
keihard terugslaat met o.a. bombardementen op opstandige steden, waarna de internatio-
nale gemeenschap ingrijpt. Het vrij gekozen parlement slaagt er niet in om de vele strijd-
groepen te ontwapenen, zodat het land in chaos belandt.

Eind maart 2011 breken ook protesten uit in Syrië, wat leidt tot een oorlog die vele jaren 
duurt, heel smerig is (zenuwgas), veel levens kost en nagenoeg het hele land verwoest. 

Terugkijkend is de Arabische Lente doodgebloed. Letterlijk; want honderdduizenden ver-
loren het leven in bloedige oorlogen en aanslagen. Uiteindelijk is vrede in het Midden-Oos-
ten verder weg dan het was voor het begin van de lente.

Islamitische Staat (IS) verovert delen van Irak en Syrie 
Binnen de oorlog in het Midden-Oosten ontstaat Islamitische Staat; een kalifaat dat denkt 
en handelt vanuit een streng-islamitisch gedachtengoed, dat er onder meer op uit is alles 
wat “westers” is te vernietigen.

IS verovert grote delen van Irak en Syrië en sticht daar het kalifaat. Een coalitie onder 
leiding van de Verenigde Staten start met het bombarderen van door IS bezette gebieden. 
Enkele duizenden jongeren uit West-Europa trekken naar Syrië om er deel te nemen aan 
de Syrische burgeroorlog en/of lid te worden van IS. 

Militair en politiek is het een chaos in dit deel van de wereld. Uiteindelijk lijkt IS verslagen, 
maar blijft het Midden-Oosten een strijdtoneel van elkaar bekampende bevolkingsgroepen.  
Elk gesteund door z’n “eigen” favoriet, zoals de VS of Rusland. 

Aanslagen in grote steden
De oorlog tegen IS en de wens het Westen te vernietigen, leidt tot een soort terreur-guerril-
la. In naam van IS zijn er aanslagen in tal van steden. Doel is enerzijds vernietiging, maar 
vooral ook het kweken van angst. Dat laatste lukt. In tal van landen staan partijen op die 
streven naar het stoppen van de “islamisering” (wat dat ook moge wezen) van Europa of 
Amerika. Deze partijen hebben punten als: de grenzen moeten dicht; alle moslims het land 
uit, verbod op het bezit van de Koran, sluiting van moskeeën enz. enz. 

Bij aanslagen in heel Europa en de VS (New York, Ankara, Parijs, Brussel, St. Petersburg, 
Madrid, Barcelona, Stockholm, Manchester, Istanbul, Nice, Berlijn, Londen enz.) vallen 
vele doden, ontstaat grote angst bij de bevolking, slaan kabinetten lam door besluiteloos-
heid. Schijnveiligheid wordt gecreëerd door extra zwaarbewapende politie en militairen in 
steden en op vliegvelden.

Vluchtelingen vullen de Middellandse Zee
De oorlog in Syrië leidt tot de vlucht van duizenden mensen het land uit. Allemaal in één 
richting: Europa. Tegelijk drijven boten vol mensen in de Middellandse zee met Afrikanen 

Wat gebeurt er in de wereld en in Nederland

Resten van de MH17 in 
Oekraïne.

Duizenden vluchtelin-
gen proberen vanuit het 
Midden-Oosten en Afri-
ka Europa te bereiken. 
In gammele en/of veel te 
volle bootjes de Middel-
landse Zee over.
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belooft hij. Deels lukt dat. Bijvoorbeeld door invoerheffingen op te leggen voor goederen 
uit China en Europa. Politiek is hem vreemd. Hij behandelt de rest van de wereld als con-
currenten van zijn vastgoedimperium. Neemt grote risico’s met uitspraken en dreigemen-
ten. Krijgt te maken met beschuldigingen aan zijn adres, dat van zijn kinderen, ministers 
en medewerkers. Daarbij gaat het om zaken als omkoping, beïnvloeding, steekpenningen, 
“foute” gedragingen, spionage. Trump doet alles af als “fake news” van de linkse media.   

Verder 
• Staatkundige veranderingen leiden op 10 oktober 2010 tot het opheffen van de Neder-

landse Antillen als land. Binnen het Koninkrijk worden twee nieuwe landen gevormd 
(Curaçao en Sint Maarten) terwijl de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) 
als openbare lichamen (bijzondere gemeenten) deel gaan uitmaken van Nederland.

• Irma raast over Sint Maarten (en andere landen) 2017
• Paus Benedictus XVI treedt op 28 februari 2013 af. Op 13 maart wordt hij opgevolgd 

door de Argentijn Jorge Mario Bergoglio, die voortaan als paus Franciscus door het 
leven gaat.

• De smartphone en tablet maakt het mogelijk om alle soorten van informatie en com-
municatie te allen tijde bij de hand te hebben; het kost wel wat en veel jongeren krijgen 
financiële problemen. In relatie hiermee zijn games waanzinnig populair bij jong en 
oud. Dataverkeer gaat veel sneller door de aanleg van glasvezel. De 3D-printer wordt 
operationeel. Streaming media komen in massaal gebruik. De muziekdienst Spotify is 
vanaf 2010 in Nederland actief.

• Het gebruik van social media en/of smartphones heeft ook veel negatieve gevolgen. 
Enerzijds meer contacten via deze devices, maar veel minder intermenselijke contac-
ten. Ook vanuit medisch oogpunt zijn kritiekpunten op het gebruik van devices (foute 
houding, slechte ogen). Vanuit veiligheidsoogpunt komen er -naast verbod op bellen in 
de auto- Appverboden voor fietsers. 

• De elektrische fiets is populair en fabrikanten bereiden zich voor op de elektrische 
auto. Zelf kleding maken wordt opnieuw populair. Naaien en breien kennen een her-
opleving. In grote en kleine steden ontstaan projecten van stadslandbouw. Op stukken 
braakliggende grond, maar ook in leegstaande gebouwen, op platte daken en in parti-
culiere tuintjes gaan mensen groenten verbouwen.

In de jaren na de crash maken nader onderzoeken steeds duidelijker dat het de Russen zijn 
geweest, die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het toestel. Uiteraard doet Poe-
tin alles af als “Westerse stemmingmakerij”, maar de feiten wijzen zijn kant op. Ter nage-
dachtenis aan de slachtoffers planten nabestaanden een groot bos bij Schiphol. 

Kindermisbruik op grote schaal in katholieke kerk 
Ook in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk komt een omvangrijk kindermisbruik aan 
het licht. Het episcopaat (de bisschoppen) stelt een onafhankelijke commissie in onder 
leiding van de protestant Wim Deetman. Ook in buitenkerkelijke voogdijtehuizen blijken 
in het verleden de door de overheid geplaatste kinderen niet veilig te zijn geweest. Het kin-
dermisbruik door katholieke geestelijken is (uiteraard) niet alleen beperkt tot Nederland: 
wereldwijd komt misbruik aan het licht.

Met als hashtag #metoo komt een lange serie seksueel misbruik van vooral vrouwen  aan 
de orde in alle lagen van de samenleving in binnen tal van organisaties. 

Aardbevingen eisen veel slachtoffers
In dit decennium volgen aardbevingen elkaar snel op. Op 12 januari 
2010 wordt Haïti verwoest. Er vallen meer dan 100.000 doden. Ook 
Chili wordt getroffen door aardbevingen. Op 27 februari 2010 is er in 
het centrum van het land een aardbeving met een kracht van 8,8 op de 
schaal van Richter. Op 11 maart is er een tweede aardbeving, dit keer 
met een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. In 2010 en 2011 wordt 
Christchurch (Nieuw-Zeeland) door meerdere aardbevingen getroffen. 
Bij een van die bevingen vallen ruim 100 doden. Japan wordt getroffen 
op 11 maart 2011. Er volgt een tsunami met golven van 10 meter hoog. 
De kerncentrale van Fukushima wordt verwoest en de zee ter plaatse 

vergiftigd. In de weide omtrek moeten mensen verhuizen. Meer dan 7500 mensen komen 
om het leven op 25 april 2015 als Nepal wordt getroffen. 

Klimaatverandering
Het wordt steeds moeilijker te ontkennen dat er geen sprake is van klimaatverandering. Op 
tal van plaatsen is te merken dat de aarde warmer wordt. De natuur verandert en zo ook 
het weer. Zomers duren lang en zijn warm. Droogteperiodes veroorzaken watertekort. Tro-
pische stormen zijn zwaarder en intensiever dan voorheen. Is het de klimaatverandering? 
Feit is dat er steeds meer en steeds zwaardere tropische stormen ontstaan in het Caribische 
gebied en de VS. Niet alleen veel doden, maar ook heel veel schade. Nederland krijgt daar-
mee te maken als Sint Maarten voor een groot deel wordt verwoest.

Woningmarkt stagneert en ontploft vervolgens in een inhaalactie
De woningmarkt stagneert door onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek, laagconjunc-
tuur en bezuinigingen van de overheid. Er is grote leegstand van kantoren en de bouwwe-
reld kwijnt weg. Mensen, die nog in staat zijn hun huis te verkopen, doen dat vaak met ver-
lies; een groot deel van de huizen staat “onder water”; de lopende hypotheek is (veel) hoger 
dan de prijs die men voor een huis kan krijgen. Vanaf 2015 herstelt de markt. En hoe. Prij-
zen stijgen tot grote hoogte. Een huis dat vandaag te koop komt, is gisteren al verkocht. 

Trump president VS
Voor de een één grote ellende; voor de ander de nieuwe God. Dat is Donald Trump, die tot 
president van Amerika is gekozen. Hij belooft banen, oude fabrieken die weer open moe-
ten, het stoppen van migranten. Alles wat veel Amerikanen dwars zit gaat hij oplossen, zo 

In Christchurch New 
Zealand zijn jaren na 
de beving nog niet alle 
resten opgeruimd en 
blijven brokstukken 
staan voor (ooit) een 
restauratie.
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Beter gaat het pas als Ronald Koeman bondscoach wordt en met veel jonge, enthousiaste 
krachten een team weet te bouwen, dat weer resultaten boekt tegen landen als bijvoorbeeld 
Duitsland, Frankrijk en België.  

De FIFA en UEFA zijn in 2015 in grote opspraak. Eerder al zijn er suggesties dat landen 
WK’s en EK’s kopen door stemgerechtigde leden om te kopen. Dat blijkt waar te zijn. FI-
FA-baas Sepp Blatter heeft vrachtwagens boter op z’n hoofd; ontkent alles totdat hij (ook) 
door de mand valt. In die val neemt hij UEFA-voorzitter Platini mee, die voor “bewezen 
diensten” een miljoen euro blijkt te hebben ontvangen.  

Op 24 maart 2016 overlijdt Johan Cruijff, de grootste voetballer die ons land ooit heeft 
gekend en een van de besten van de wereld. In tegenstelling tot illustere voorgangers ge-
bruikt hij zijn invloed en kapitaal niet om nog rijker te worden, maar om andere te helpen 
te kunnen sporten door bv. het aanleggen van Cruijff-courts en het stichten van de Cruijff 
University. Zijn foundation houdt zich bezig met de armsten in de wereld. Het kost wat 
moeite, maar uiteindelijk krijgt het stadion in Amsterdam de naam Johan Cruijff-arena.

De competitie 2016-2017 in de eredivisie eindigt in het kampioenschap van Feijenoord. 
Voor het eerst weer in bijna 20 jaar. Nog meer dan bij het kampioenschap van Twente in 
2010 roept dit kampioenschap emoties op. In en ver buiten Rotterdam valt menig traantje. 
De huldiging veroorzaakt kippenvel; zelfs bij (enkele) fanatieke Ajaxsupporters….

Het doek valt voor Enschedese Boys. Tijdens een algemene ledenvergadering op 12 juni 
2017 besluit men de club (opgericht in 1906) per direct op te heffen. Met het opheffen van 
Enschedese Boys verliest de stad een club met een rijke geschiedenis. In 1950 beleeft de 
“Boys” een hoogtepunt, als het kampioen wordt van Oost-Nederland en met clubs als Ajax 
en SC Heerenveen mag spelen om het kampioenschap van Nederland. In 1954 komt En-
schedese Boys zelfs uit in het betaalde voetbal en wordt het G.J. van Heekpark de thuisha-
ven. Onder andere ex-international Abe Lenstra komt in die periode uit voor Enschedese 
Boys. 

In Nijverdal staat opnieuw een wielrenner van formaat op. Dit keer is het Jeffrey Hoogland 
die zich op jeugdige leeftijd ontwikkelt tot een gevreesd baanrenner. Zijn specialiteit is de 
sprint. Op 21-jarige leeftijd is hij Nederlands kampioen 1 km sprint. Bij de wereldkam-
pioenschappen in Saint-Quentin-en-Yvelines (2014) rijdt hij net naast het brons. Jeffrey 
Hoogland grossiert daarna in titels. Bij de Europese kampioenschappen op de baan in 
2015 pakt hij drie gouden medailles: hij wint de teamsprint, sprint en is de snelste op de 
kilometer. “Ik heb lekker op de pedalen zitten rammen”, is het nuchtere commentaar van 
onze plaatsgenoot. In december 2016 mag hij zich Nederlands kampioen op de sprint op 
de baan noemen. Op de daarop volgende baankampioenschappen in Berlijn (2017) wint hij 
goud op de tijdrit en is Europees kampioen. Hoogland is daarvoor al goed voor zilver in het 
sprinttoernooi. Op de teamsprint verovert hij brons. 

Het Nederlandse vrouwenteam schrijft geschiedenis. Tijdens het Europse kampioenschap 
in eigen land wint het team wedstrijd na wedstrijd en verslaat uiteindelijk Denemarken 
met 4-2 in de finale in Enschede. Op 6 augustus 2017 gaat heel het land uit z’n dak bij dit 
succes.  Nederland Europees kampioen! Lieke Martens is de ster van het toernooi en wordt 
dat jaar ook gekozen als beste voetballer van de wereld. Als in 2019 Nederland zich heeft 
geplaatst voor het WK in Frankrijk, denkt iederen dat daar net zo makkelijk de hoofdpijs 
wordt gewonnen. Nederland wint alle drie de poulewedstrijden. Komt uiteindelijk in de 
finale tegen de VS waarin terecht wordt verloren.

De Nederlandse voetballers worden voor de derde keer in de geschiedenis tweede op het 
wereldkampioenschap voetbal. De finale van dit kampioenschap is op 11 juli 2010, in Soc-
cer City in Johannesburg, tussen Nederland en Spanje. Na verlenging wint Spanje met 0-1 
door een doelpunt van Andrés Iniesta; Spanje is hiermee voor het eerst in zijn geschiedenis 
wereldkampioen. 

Tussen 1999 en 2005 wint Lance Armstrong zeven keer op rij de Tour de France. Deze 
overwinningen werden hem eind 2012 afgenomen, evenals al zijn andere wielerresultaten 
vanaf augustus 1998, wegens toegegeven dopinggebruik. De wielerbond schorste hem op 
22 oktober 2012 voor het leven. Armstrong is niet de enige dopinggebruiker. Zijn geval is 
de zoveelste in rij, maar leidt tot een nieuwe golf van dopinggevallen. 

In Nederland staat een vrouw op van formaat. Niet alleen vanwege haar lengte, maar voor-
al vanwege haar prestaties  in de atletiek. Ze begint als meerkampster en heeft veel succes. 
Het onderdeel dat haar het beste ligt (de 100 meter) is aanleiding de carrière te richten 
op de sprint. Daphne Schippers wordt Neerlands hoop in bange dagen. Eigenlijk direct 
vanaf haar overstap schittert haar ster. In een veld van voornamelijk kleine, vaak gekleur-
de atleten valt zij op. Ze verslaat met ogenschijnlijk zichtbaar gemak de een na de ander. 
Loopt nationale records op 60, 100 en 200 meter; binnen en buiten. Wint zilver op de EK 
60 meter indoor. Wordt wereldkampioen 200 meter. Heel Nederland leunt achterover bij 
de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. “Onze” Daphne zal simpel de gouden plakken op 
de 100 en 200 meter pakken. Maar zo gaat het niet. Een blessure plaagt haar. Op de 100 
meter wordt ze 5e en op haar favoriete afstand blijft ze steken op zilver. Na die tijd gaat het 
niet veel beter meer met onze sprintkoningin.

FC Twente is in 2010 de landskampioen. Groot feest. Hui-
lende Tukkers langs de wegen. Rode vlaggen in heel Twente. 
Een moment om nooit meer te vergeten. De flow van het 
kampioenschap wordt doorbroken door grote financiële pro-
blemen. Voorzitter Joop Munsterman heeft het allemaal te 
voortvarend aangepakt en zijn hand flink overspeeld; hier en 
daar de regels overtreden. Dat kost Twente bijna de kop. Fail-
lissement dreigt, uitzetting uit de competitie. Gelukkig komt 
alles op het laatste moment op z’n pootjes terecht, maar kost 
het de club moeite uit het dal klimmen. In het seizoen 2017-
2018 staat de ploeg wekenlang onderaan in de eredivisie en 
weet degradatie niet meer te voorkomen. Moet uitkomen in 

de Keuken Kampioen-Divisie. Gelukkig duurt dat verblijf maar een seizoen. In 2018-2019 
is Twente kampioen en keert terug in de eredivisie. Naast het voetbal krijgt Twente nog te 
maken met een ongeluk tijdens de uitbreiding (2011) van de Grolsch Veste: het dak stort in 
en twee personen komen om te leven, waaronder Nijverdaller Dave Nijkamp.

Nederland doet in 2014 voor de tiende keer mee aan een wereldkampioenschap voetbal. 
Ondanks heel veel scepsis vooraf haalt ons land de laatste vier en verliest dan van Argen-
tinië. In de wedstrijd om de derde plaats verslaat Oranje gastland Brazilië met 0-3. Na 
afloop van het toernooi krijgt Arjen Robben de Bronzen Bal. Dit is het laatste succes van 
Nederland. Daarna gaat het bergafwaarts. De ploeg kwalificeert zich niet voor het EK van 
2016 en de kwalificatie voor het WK in 2018 loopt helemaal fout. Nederland zakt tot een 
lage plaats op de wereldranglijst. Bondscoach Danny Blind krijgt ontslag. Dat helpt niets. 

Sport wereldwijd

Nijverdaller Jeffrey 
Hoogland grossiert in 
plakken op de sprint.

FC Twente kampioen. 
Alle viaducten op de 
A1/A35 zijn bezet door 
supporters. 



De geschiedenis van Nijverdal

Masterplan Centrum Nijverdal afgerond in 2011
Het masterplan Centrum Nijverdal is op 8 oktober 2011 afgerond met de opening van het 
nieuwe hart van Nijverdal. Het masterplan bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Een compact winkelcentrum. 
• Een nieuw dorpsplein met het Huis voor Cultuur en Bestuur. 
• Winkels, horeca, diensten en een bioscoop/theater. 
• Woningen voor alle doelgroepen, o.a. Nieuw Dunant, upgrading Dunantflat. 
• Goede bereikbaarheid met een parkeerkelder. 
• Herinrichting openbare ruimte met groen. 

Samenhangend met het masterplan is het appartementencomplex Buursink door Wo-
ningstichting Hellendoorn ontwikkeld. Ook wordt het station dichter naar het centrum 
verplaatst. 

Om de parkeergarage te kunnen exploiteren is betaald parkeren noodzakelijk. De raad be-
sluit dat in te voeren en niet alleen in de kelder, maar in het hele centrum en directe omge-
ving. Dat leidt sowieso tot veel protesten van de mensen die in die omgeving wonen. Het is 
maar even of het betaald parkeren geldt daar niet meer. 

In het centrum blijft het bestaan, want afschaffing zou tot onoverkomelijke financiële pro-
blemen bij de gemeente leiden. Knarsetandend zien met name winkeliers dat de omzet 
daalt. De vraag is alleen: komt het door de crisis, door toenemende verkoop via internet, 
door het betaald parkeren of een combinatie? 

Nieuwe burgemeester
Burgemeester Hans van Overbeeke vertrekt en maakt plaats voor een nieuwe burgemees-
ter. Voorafgaand aan zijn vertrek roept hij de nieuwe raad (in 2010 zijn er verkiezingen)  
alvast op het onderlinge vertrouwen te versterken. “Het was niet altijd even gezellig in de 
raad”, merkt hij op. En daarmee drukte hij zich nog zachtzinnig uit. Rollebollend gaan frac-
ties over de straat.
Van Overbeeke vertrekt voortijdig als burgemeester. Hij wilde blijven tot het einde van zijn 
ambtstermijn in 2012. De roofmoord in 2009 op zijn in Brazilië wonende zoon Carsten 
grijpt dermate in, dat hij per 1 januari 2011 ontslag neemt. Jan Kristen (ex-gedeputeerde) 
is tijdelijk burgemeester.  
Ondanks de slechte politieke sfeer melden zich 29 sollicitanten voor de functie van bur-
gemeester. Uiteindelijk kiest de koning voor een vrouw. De eerste in Hellendoorn. Dat is 
Anneke Raven.

Nieuwe gymvereniging heet Fysion; grootste sportvereniging in de gemeente
Gymnastiekvereniging De Zweef vindt in het laatste decennium van de vorige eeuw onder-
dak bij de christelijke gymvereniging Oefening Kweekt Kracht (OKK, 1924), die daardoor 
een van de grotere verenigingen in Nijverdal is. Het wordt nog groter, want na ruim twee 
jaar verkennen en onderzoeken naar de mogelijkheden geven de besturen van de Nijver-
dalse gymnastiekverenigingen OKK en GVN (Gymnastiek Vereniging Nijverdal, 1931),  
groen licht voor een fusie. Op maandag 6 december 2010 stemmen ook de leden in. Daar-
mee is Fysion geboren, die wat betreft de omvang De Zweef inhaalt als de grootste sport-
vereniging in de gemeente Hellendoorn.

Nijverdal 175 jaar en nog meer jubilea
Het jaar 2011 is bijzonder voor de hele gemeente Hellendoorn en zeker voor Nijverdal, 
want er zijn heel wat jubilea. De Stichting Evenementen Nijverdal gaat ze allemaal vieren. 
Wat dan wel?
• Het 175-jarig bestaan van Nijverdal op 14 mei.
• 50 jaar Molukse gemeenschap in Nijverdal. 
• Het is in 2011 ook nog eens 150 jaar geleden dat de Oale Bleek is gesticht.
• Het 75-jarig bestaan van het Avonturenpark Hellendoorn.

De viering is tamelijk bescheiden en dat past in een tijd waarin de financiële crisis nog 
dagelijks voelbaar is. De Stichting Evenementen Nijverdal doet een geslaagde poging een 
groot aantal organisaties bij de feestelijkheden te betrekken. Het centrale thema is “Ont-
moeten en verbinden door de jaren heen”. Er zijn tentoonstellingen en als sluitstuk is er 
een feestweek.

OBSTAKELRUNS
In 2012 is in Nijverdal de eerste StrongmanRun. In het buitenland zijn dergelijke wedstrij-
den al eerder gehouden, maar dit is de eerste keer in Nederland. De inschrijving is binnen 
de kortste keren vol. 3500 mannen en vrouwen rennen het parkoers van 18 kilometer met 
daarop tal van spannende hindermissen. Het gaat bij de run om de prestatie en plezier. De 
run is na 2012 een standaard-activiteit in Nijverdal.
Naast de Strongmanrun is in Nijverdal ook de Sallandtrail een bekende loop aan het wor-
den. Maar liefst 75 kilometer rennen door berg en dal. De trail krijgt in het vroege voorjaar 
2017 diverse internationale erkenningen en dat betekent meer (buitenlandse) lopers en een 
grotere uitstraling.  

GLASVEZEL
Nadat veel buurgemeenten al voorzien zijn, begint ook in Nijverdal de aanleg 
van glasvezel. Dat gebeurt nadat voldoende mensen zich als toekomstig afne-
mer hebben gemeld. Glasvezel belooft veel sneller internet dan men tot dan 
gewend is. Als de dorpskommen glasvezel krijgen, kijkt het buitengebied een 
beetje zielig toe. Daar kan deze kabel niet komen, want de aanleg is veel te 
duur. Gelukkig komt daar verandering in en in 2016 deelt de Cogas mee glas-
vezel te gaan aanleggen in het buitengebied. Dat gebeurt en een jaar later zijn 
de aansluitingen klaar. Om de aanleg mogelijk te maken, leent de gemeente de 
Cogas 3 miljoen euro.  

CREMATORIUM
In mei 2014 komen plannen op tafel 
om in Nijverdal een crematorium te 
bouwen. Dat komt bij het uitvaartcen-
trum aan de Duivecatelaan. Omwonen-
den beginnen een handtekeningenactie 
om de bouw tegen te gaan, maar die 
lukt niet. De bouw gaat door en het 
nieuwe gebouw is mooi, stijlvol en zon-
der overlast.

Anneke Raven.

Het masterplan centrum 
Nijverdal is in 2011 
(bijna) helemaal klaar 
en op 8 oktober is de of-
ficiële opening. Op deze 
foto vanuit een ballon 
ligt het nieuwe Dunant 
centraal met daarnaast 
het nieuwe Huis voor 
Cultuur en Bestuur.
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DALZICHT
Ons oude clubhuis Dalzicht sluit de poorten. Na jaren nauwelijks te zijn 
vernieuwd, besluiten de eigenaren het pand te verhuren. De nieuwe 
huurder verbouwt het pand drastisch en begint er een “wereldrestau-
rant”. Het is maar even of de bezoekers staan in de rij voor een bezoek 
aan dit nieuwe restaurant. De oude uitbaters verdwijnen niet uit het 
zicht, maar zijn de exploitanten van het restaurant in het vernieuwde 
bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, dat  de naam Buitencentrum 
Sallandse Heuvelrug heeft gekregen; een pareltje aan de entree naar de 
Heuvelrug.

NOORD-ZUID
Het dorp Hellendoorn wordt in 2017 deels 
verlost van het doorgaande verkeer door de 
aanleg van de nieuwe Noord-Zuidroute. Een 
prachtige weg rond het centrum. Het laatste 
obstakel dat geslecht moet worden, is de bepa-
ling van de maximum snelheid op het nieuwe 
weggedeelte. Omwonenden en diverse organi-
satie vinden 60 km genoeg en winnen het pleit 
bij de gemeenteraad. 

FEEST BIJ NKC
In augustus 2016 is het feest bij buurman NKC’51. De club heeft 
nieuwe jeu-de-boulesvelden, nieuwe kleedkamers en een nieuw 
veld. Bij het begin van het seizoen mag wethouder Coes de opening 
doen. Jammer genoeg blijkt het veld niet geschikt voor voetbal. Op 
Gagelman heeft zich overigens een nieuw probleem voorgedaan en 
dat is de groei van de hockeyclub. Die groei is zo groot dat HCNH 
de gemeente heeft gevraagd om een tweede veld. De gemeente 
belooft een onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden dat in 2017 
wordt gehouden.

BURGEMEESTER
Burgemeester Anneke Raven geeft aan het einde 
van haar ambtstermijn van zes jaar (2017) aan dat 
ze graag nog zes jaar in Hellendoorn wil blijven. De 
gemeenteraad vindt dat ook en is unaniem in de 
steun.

TC-Tubantia schrijft dat volgens bestuursvoorzitter Loek de Vries, die zegt nog een paar 
jaar te willen aanblijven als topman, de Nederlandse partijen die TenCate willen kopen de 
beste kans bieden om het bedrijf verder te laten groeien. “We zijn uitgegroeid tot een ware 
multinational, het zou zonde zijn als die ontwikkeling door een relatief lage beurskoers 
zou worden belemmerd. Door de overname stroomt er nieuw kapitaal binnen voor de 
verdere groei.” TenCate heeft naar eigen zeggen, leidende posities op het gebied van veilig-
heidsweefsels, composieten (kunststoffen) voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geo-
kunststoffen en kunstgras. Lang houdt De Vries zich niet aan zijn woord. De “paar jaar” 
worden een paar maanden. Hij verkoopt voor een hele hoop geld zijn aandelen en vertrekt. 

Salland-Twentetunnel met vertraging in 2015 helemaal klaar
De eerste twee decennia van deze eeuw staat Nijverdal in het teken van de aanleg van de 
combitunnel. Een consortium onder de naam Leo ten Brinke (de oorspronkelijke bedenker 
van ondertunneling) legt een tunnelbak en tunnel aan voor trein en wegverkeer. Er komen 
twee spoorrails en vier rijbanen. Achteraf onnodig dat bijna alle huizen aan de Van de 
Steen van Ommerenstraat verdwijnen en heel veel groen de snippermachine in gaat.

De plannen  om het treinverkeer tussen Wierden en Raalte lange tijd stil te leggen, gaat 
niet door. In plaats daarvan bouwt men achter zwembad Het Ravijn station Nijverdal-west. 
Tussen dit station en Nijverdal-centraal rijden bussen.

Hoogspanningsleiding komt onder het hoofdveld
Vanwege de aanleg van de tunnel moet de hoogspanningsleiding langs het spoor weg en 
gaat voor een groot deel ondergronds. Dat is in 2007. Moet ook onder ons sportpark door. 
De gemeente ziet af van het graven van een gleuf (bang voor verzakkingen) in met name 

In oktober 2016 maakt C&A bekend dat de vestiging Nijverdal dicht gaat. Er is te weinig 
omzet. Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel in het centrum. Met ingang van 1 de-
cember 2016 is het betaald parkeren verleden tijd. Medewerkers van de gemeente dekken 
de betaalpalen af. In plaats van betalen, moet je in het vervolg een blauwe kaart voor je ruit 
leggen. Wie overdekt parkeert in de garage, blijft betalen. 

Het centrum van Nijverdal krijgt stapje voor stapje een ander gezicht. Een “rotte plek” is 
er nog aan de Markt, waar drie vervallen twee-onder-een-kap huisjes staan. Huisjes waar 
vroeger twee grote families Middelkamp wonen en de laatste jaren onderdak bieden aan 
heel wat jonge Zwevers op weg naar een “echt” huis… Aannemersbedrijf Hegeman bouwt 
op deze plek woningen. Een eerder plan voor de bouw van appartementen is van tafel om-
dat daarvoor geen belangstelling meer bestaat. Net zoals het plan voor de bouw van “stads-
villa’s”. 

Een “nieuwe” Grotestraat: hoe moet dat worden?
De aanleg en opening van de combitunnel doet een langge-
koesterde wens in vervulling gaan: doorgaand verkeer uit het 
hart van Nijverdal. Er komt (2015) een uitgebreide inspraak-
procedure om ideeën te krijgen hoe de nieuwe Grotestraat 
eruit moet zien. En wat blijkt (weer)? De ondernemers willen 
de weg open houden voor auto’s en wel in twee richtingen. 
Klanten moeten het liefst met de auto de winkel in kunnen 
rijden. En dat terwijl consumenten het liefst steden en dorpen 
bezoeken met autovrije of op z’n minst autoluwe centra. De 
meningen in Nijverdal zijn tot op het bot verdeeld. 

Gemeente en middenstand bereiken in het najaar 2016 over-
eenstemming over een grote opknapbeurt voor de Grotestraat. Jammer genoeg gaat het 
alleen om het deel tussen Keizerserf en Maximastraat. Geld voor de rest is er niet. Er wordt 
wel wat aan geknutseld, maar niet ingrijpend. In het nieuwe plan blijft de weg open voor 
auto’s. Een deel van de kosten (2,4 miljoen) brengen de winkeliers zelf op door het betalen 
van reclamebelasting. 

TenCate verkocht aan groep investeerders
Een consortium onder leiding van Gilde Buy Out Partners doet in juli 2015 een bod van 
675 miljoen euro op TenCate. Het bedrijf accepteert dit bod, omdat men denkt dat het 
bestaansrecht van het bedrijf daarmee voor lange tijd gewaarborgd is. De investeerders 
hebben aangegeven nauwelijks wijzigingen te willen brengen in de aard en omvang van 
TenCate. 

Terwijl het centrum 
z’n voltooiing nadert, 
begint het graven van 
de tunnel. Eerst komt 
er (na het kappen van 
duizenden bomen) een 
zandcunet voor het 
nieuwe bovengrondse 
(spoor)weggedeelte.
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OOST-WEST
Tegelijkertijd begint een (nieuwe) 
discussie over de A35. De kruising 
met de Sternbachlaan is te gevaar-
lijk. Er moet een ongelijkvloerse 
kruising komen. Bij Haarle is de weg 
te onveilig om over te steken. Daar 
vinden bewoners dat er een tunnel 
gegraven moet worden. Natuurlijk is 
er geen geld voor deze projecten. 

FUSIE 
De Woningstichting 
Hellendoorn houdt op 
zelfstandig te bestaan. 
De stichting gaat een fu-
sie aan met de collega’s 
in Wierden; de Stichting 
Wonen Wierden Enter. 
Van 1 april 2017 is Reg-
gewoon een feit.

VLIEGVELD 
Vliegveld Lelystad breidt uit om een deel van de groei 
van Schiphol op te vangen. De aanvliegroutes zijn 
over Gelderland. Deze provincie weet “in het geniep” 
te regelen dat de routes over Overijssel gaan. Tumult 
alom. “Vliegtuigen komen op 800 meter boven de 
Sallandse heuvelrug.” In februari 2017 Kamervragen 
en een verzoek om een nieuwe MER studie naar de 
effecten op het milieu in Overijssel. Uiteindelijk zal, zo 
zegt het kabinet, Lelystad+ vanaf 2020 in gebruik zijn.

LEO TEN BRINKE
Leo ten Brinke krijgt waar hij (postuum) recht op heeft: zijn 
naam blijft verbonden aan de combitunnel. In plaats van het 
stukje weg aan de achterkant van het station, besluit de gemeente 
het park op de tunnel te vernoemen naar de bedenker van het 
plan. Vrouw, zoon en kleinzoon zijn aanwezig bij de onthulling 
in juli 2016 van het naambord door de burgemeester. Het stukje 
weg krijgt als nieuwe naam de Meester Tijhuisweg, vernoemd 
naar Albert Tijhuis, hoofd van de Antoniusschool en verzetsheld 
uit de oorlog. 

De tunnel “doet het niet”
Met de aanleg van het verkeersdeel gaat het minder. De bouwers zijn op tijd, maar de mi-
nister gooit roet in het eten door de veiligheidseisen aan te scherpen. Er moet veel meer 
computertechniek in. Dat kost bijna een jaar extra werk, maar dan ziet het ernaar uit dat 
de tunnel in december 2014 open kan. Alle systemen zijn getest en het werkt.

Dat is er echter één probleem: de systemen communiceren onderling prima, maar die ene 
verbinding van de tunnel naar het centrale punt van Rijkswaterstaat in Wolfheze komt 
niet over. De minister krijgt zelfs Kamervragen over de ontstane situatie. Maar liefst negen 
maanden (inclusief testen) duurt het eer de tunnel op 29 augustus 2015 open gaat. On-
danks deze vertraging durft men het nog aan een openingsplechtigheid te organiseren.

De aanwezigheid van een tunnel die klaar is, maar nog 
niet open, is voor atletiekvereniging Atletics aanleiding 
een “tunnelloop” te organiseren. Het is met 650 deel-
nemers een groot succes. Zo groot, dat de vereniging 
een jaar later (vanwege de vertraging) een tweede kans 
krijgt zo’n loop te organiseren. Ook nu weer met hele 
grote deelneming.

Bewoners blijven met kater zitten
De enigen die na afloop met een kater blijven zitten, 
zijn bewoners van de Piet Heinweg, die sinds de aanleg 
van de spoorbak bij elke passerende trein de kopjes 
horen rammelen op tafel. Rijkswaterstaat, ProRail en 
de gemeente kijken elkaar aan: wie aanvaardt verantwoordelijkheid? Een juridische strijd 
dreigt. Ook bewoners aan de Bouwmeesterstraat hebben last van trillingen. De meesten 
hebben echter een akkoordverklaring getekend en (soms) een afkoopsom ontvangen. 
Die kunnen dus niet meer klagen. Als later het spoor geëlektrificeerd is, neemt het aantal 
klachten af. 

Windturbines van 200 meter hoog
Het is een gewaagd plan waarmee Reggestroom in 2015 naar buiten komt: de bouw van 
drie gigantische windmolens op bedrijventerrein ’t Lochter; de grootste in Nederland. 
Masten van 200 meter hoog. Om het “leuk” te maken komt op een van de molens een 
klimwand van 75 meter en in een molen een uitzichtpunt. Het gaat om een investering 
van ruim tien miljoen euro.  Na aanvankelijk louter positieve reacties, neemt het aantal 
negatieve reacties (lawaai, uitzichtvervuiling e.d.) snel toe en gaat het plan in de ijskast. 
Het plan voor drie megagrote turbines in Daarle krijgt wel steun van de gemeente, maar de 
weerstand is (te) groot. 

het hoofdveld. Men gaat boren: in een paar dagen tijds is de kabel ondergronds richting 
ravijn “geschoten” en blijft ons hoofdveld mooi heel. Op een deel van het sportpark wordt 
wel gegraven (buiten de velden). Dat duurt langer dan gedacht, zodat er hier en daar bij 
wedstrijden en trainingen geklommen en geklauterd moet worden. 

Nijverdals kanaal: kortdurend unicum
Na het graven van de tunnelbak en tunnel ontstaat spontaan een groot kanaal midden in 
het dorp. Dat verdwijnt weer als het dak op de tunnel zit. De aanleg verloopt voorspoedig 
wat betreft de trein. In januari 2013 zijn de laatste testen en op 1 april rijden de eerste trei-
nen door de tunnel. 

Tussen Bouwmeester-
straat en Van den Steen 
van Ommerenstraat 
verschijnt het Nijver-
dalse kanaal; een uniek 
beeld in onze geschie-
denis. Op de luchtfoto 
is goed te zien dat alle 
huizen aan de Van 
den Steen van Omme-
renstraat zijn afgebro-
ken. 

Als de tunnel klaar is, 
organiseert Atletics (al 
even uniek) de tunnel-
loop.
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KINDERBOERDERIJ
Nijverdal krijgt een kinderboerderij. Een lang 
gekoesterde wens komt misschien in vervulling. 
De boerderij komt op een braak liggend land 
tussen de Gamma en de Wierdensestraat. Buurt-
bewoners zijn niet blij, want ze verwachten ver-
keersoverlast, lawaai, ratten. Omdat het bestem-
mingsplan aangepast moet worden, kunnen ze 
bezwarenprocedures beginnen. De kinderboerde-
rij krijgt naast dieren een educatieve functie. 

WINKELSLUITING
Wat doe je als je aan de ene kant met de 
tijd mee wil en aan de andere kant (chris-
telijke) coalitiegenoten niet voor het hoofd 
wil stoten? Dan laat je de supermarkten op 
zondagen openstellen, maar niet alle. Zo 
weet geen klant wanneer de winkel wel of 
niet open is. Na een onderzoek onder de 
bevolking laat de gemeenteraad het aan de 
winkeliers over wanneer ze open zijn. 

MOMUMENT
Er komt een monu-
ment voor overleden 
kinderen in Nijverdal. 
De onthulling ervan is 
begin december 2019. 
Initiatiefnemers Bernd 
Twist en Jolande 
Brummelhuis zijn trots 
en ontroerd.

MOLUKKEN
In Indonesië vindt een aantal grote 
aardbevingen plaats. Ook de Mo-
lukken worden getroffen. Er vallen 
41 doden en duizenden mensen 
zijn dakloos. De Molukse gemeen-
schap in Nijverdal begint een actie 
om hun landgenoten te helpen. 

CARBID
Begin december 2019 besluit de 
gemeenteraad dat met oud en 
nieuw voortaan in de bebouwde 
kom ook carbid mag worden 
afgeschoten. Een paar weken 
later (na de jaarwisseling) is de 
steun voor (deels) afschaffing 
van vuurwerk heel sterk. Niets is 
veranderlijker dan een politicus.

DOODBEDREIGINGEN
De eigenaar van het Avonturenpark krijgt 
doodbedreigingen. Reden is de organisatie van 
een “horrorevenement” vanwege Halloween. 
De lokale christelijke kerken vinden dat sa-
tansverheerlijking en spreken schande. Dat er 
doodbedreigingen volgen noemen ze vervolgens 
smakeloos en niet-christelijk. Het evenement 
gaat gewoon door en er zijn nadien geen satans 
gesignaleerd.

Rooie Dorp) zien het allemaal al aankomen: grote overlast door sluipverkeer. Omwonen-
den van de kruising met de Sternbachlaan zijn tegen hoge geluidswallen omdat die hun 
uitzicht danig belemmeren.  

Crisis voorbij; gemeente bijna failliet
In 2019 is de crisis al lang voorbij. Er is weer geld. (Bijna) iedereen heeft werk. Dan blijkt 
“ineens” dat de gemeente Hellendoorn een tekort heeft op de meerjarenbegroting tot 2023 
van zo’n 8 miljoen euro. Oorzaak de sterk opgelopen kosten voor het jeugdwerk, de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatie-wet. Er moet bezuinigd worden. En 
hoe. Behalve in het “sociale domein” bezuinigt de gemeente op kunst en cultuur. Daarom 
geen straattheater meer, geen Heksendorp en minder theatervoorstellingen. Bibliotheken 
zijn korter open. De OZB (onroerende zaakbelastingen) gaan fiks omhoog. 

Voorafgaand aan de grote bezuinigingsoperatie moet ambtelijk directeur Fokke Dijkstra 
het veld ruimen. Het hoe en waarom blijft ongewis; ondanks kritische vragen uit de ge-
meenteraad. 

De crisis en bezuinigingen vertalen zich ook naar de werkvloer op het gemeentehuis. 
“Kwart ambtenaren Hellendoorn wil een andere baan”, kopt Tubantia. Er zijn  veel zieken, 
waardoor de werkdruk (nog) groter wordt.

Branden bij Ten Cate
Op donderdag 18 juni 2014 breekt brand uit in het fabriekscomplex van Ten Cate aan de 
Van der Muelenweg. In eerste instantie lijkt het met een sisser af te lopen, maar kort nadat 
de brand meester is, laait het vuur weer op. De brandweer laat meer wagens uitrukken om 
de brand te bestrijden. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. Ach-
teraf blijkt dat isolatiemateriaal in een rookkanaal boven een machine vlam vatte. Daar-
door raakt ook een naastgelegen rookkanaal oververhit.

Donkere wolken pakken zich samen boven Nijverdal eind januari 2016. Ten Cate staat op-
nieuw in brand. Een textielmachine heeft vlam gevat. Het vuur slaat over naar een tweede 
machine en de afzuiginstallatie. Dat alles gaat gepaard met veel rook. Brandweerkorpsen 
uit Hellendoorn, Rijssen en Wierden komen helpen. Het kost de brandweer drie uur om 
het sein brand meester te kunnen geven. Uiteindelijk valt de schade mee. 

Nieuw museum
Het oorlogs- en vredesmuseum in de oude bibliotheek aan de Grotestraat dreigt te ver-
dwijnen. Het pand is van de Woningstichting, die het gaat afbreken en vervangen door 
woonruimten. Het museum mag wel blijven, maar dan moet er flink geld op de plank ko-
men. Dat heeft men niet. De gemeente springt bij en maakt begin 2016 de aankoop een 
stuk goedkoper door een financiële bijdrage. Uiteindelijk komt het voor elkaar en kan het 
museum blijven. Maar pas na een flinke verbouwing. De heropening is in het najaar 2019. 
Daarvoor komen zelfs minister Slob en de Commissaris van de Koning naar Nijverdal. 
De droom van de Stichting Internationaal Oorlogsmuseum onder voorzitterschap van 
oud-burgemeester Hans van Overbeeke komt uit. 

N35 krijgt een nieuwe loop
Minister Schultz van Haegen kiest voor het tracé van een nieuw stukje N35 tussen Wierden 
en Nijverdal. Het nieuwe weggedeelte komt zo dicht mogelijk langs de spoorbaan te lopen. 
Het is de bedoeling de huidige N35 tussen Nijverdal en Wierden op te waarderen tot een 
autoweg (A35) met twee maal twee rijbanen, waar maximaal 100 kilometer per uur mag 
worden gereden. 

In het voorlopige ontwerp van de A35 gaat men uit van een brug over de Baron van Stern-
bachlaan. Die moet dan wel worden voorzien van hoge geluidsschermen om overlast voor 
de directe omgeving te voorkomen. De gemeente wil eigenlijk een aansluiting van de Van 
Sternbachlaan op de nieuwe weg (i.p.v. alleen een aansluiting bij de Boersingel). Dat zit er 
niet in. 

De eertijds zo mooi bedachte rondweg loopt straks “dood” op het bedrijventerrein. Van 
daar uit moet je maar zien hoe je verder rijdt. Bewoners van Nijverdal-noord (Koersendijk, 
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Voorzitter Erik Heuver kan trots zijn op wat 
binnen de club is gedaan: “De viering van 
het 90-jarig bestaan vond ik prachtig. Van 
de keer daarvoor dat feest werd gevierd 
(het 75-jarig bestaan) weet ik niet veel 

De Zweef 90 jaar (2010)

meer, maar dat jubileum tien jaar geleden 
herinner ik mij nog heel goed. Dat toneel-
stuk met vooraf en na afloop een presen-
tatie van de geschiedenis. De Duckrace en 
andere feestelijkheden. Prachtig.” 

Voetbal voor heel klein, oud en zeer 
oud
Uiteraard maakt ook voetbal onderdeel uit 
van de feestelijkheden. Het begint met een 
wedstrijd van het eerste tegen de F-jeugd. 
Het wordt een heel spektakel, waarbij de 
jeugd per team het veld op komt waar het 

eerste een erehaag vormde. Uiteraard win-
nen de kleintjes (3-2). Ook het circus erom 
heen is leuk. Scheids Herman Braamhaar 
moet optreden met een rode kaart en de 
verzorgers moeten opdraven met de bran-
card. “Het was heel grappig,” vertelt een 
van de F-jes. “Er was er een met curry op 
z’n been en die moest op de brancard.”  

Daarna begint het meer serieuze werk met 
een optreden van de (oud)dames. Ook de 
mannelijke helden van toen treden aan. 
Deze alleroudsten (generatie rond 1965) 
laten zien dat temporiseren in het voetbal 
z’n voordeel kan hebben. Alleen aan Paul 
Souverijn is te zien dat hij nog wekelijks 
voetbalt. De rest heeft de schoenen al lang 
aan de wilgen gehangen, maar het is mooi 
te zien dat mannen als Gerard Hilberink, 
Toone Middelkamp en Theo en Rini Siero 
nog wel weten wat positiespel is.

Het lijkt als-
of de hoofd-
klassegene-
ratie zich 
heeft voor-
genomen het 
eerste elftal 
voetballes te 
gaan geven. 
Zij laten 

De Zweef viert het 80- en 85-jarig bestaan 
niet. Bij het 90-jarig bestaan gaat de club 
weer eens “los”. Maar liefst vijf dagen gaan 
de leden helemaal uit hun dak. Van woens-
dag 9 juni tot en met zondag 13 juni is het 
alles De Zweef wat de klok slaat. 

Hoogtepunten van de viering zijn zo’n 
beetje alle activiteiten die georganiseerd 
zijn, zoals Voetbalcity voor de jeugd en het 
optreden van René van der Gijp. Een groot 
succes is ook Beleef De Zweef; een nostalgi-
sche reis door het verleden van onze club. 

Beleef De Zweef; een reis door de ge-
schiedenis
Er zijn kaartjes tekort om iedereen die wil 
komen kijken, tevreden te stellen. Hart en 
Smart warmt het publiek op met een serie 
oude Zweefsongs. Iedereen zingt luidkeels 
mee. 

Het verhaal dat “opa” Jan Broens daarna 
vertelt aan “kleinzoon” Jesper Middelkamp 
(anno 2019 in De Zweef 1) beschrijft de ge-
schiedenis van De Zweef van 1920 tot 1970, 
opgeluisterd met oude foto’s: een opwar-
mertje voor het daarop volgende gelegen-
heidstoneel.

Het toneelstuk beschrijft een klein weekje 
in een Zweef-gezin in de jaren zeventig. 
Tekst van Gerrit ten Dam en regie van 
(Rooie-dorp regisseur) Frans Machielsen, 
schitterend neergezet door Bert “Eppo” 
Kleine Staarman, Charles Rozendal,  Djarah 
Wijkamp, Gerrit Claassen, Melanie Tibbe, 
Nico Engbers, Rolf Westerik, Gerrit ten 
Dam, Roy Nijenhuis en Thea Kolkman. 

Na afloop van het toneel komt deel 2 van 
de presentatie van de geschiedenis (1970-
2010), prachtig voorgedragen door Tonny 
Broens. Ook nu weer voorzien van foto’s, 
waarbij er vanuit de zaal steeds meer her-
kenning is en herinnering: de kampioen-
schappen in de jaren ’80 en ’90, de hoofd-
klasse, de feesten bij het 60-, 65- en 75-jarig 
bestaan. 

Beleef de Zweef. Het 
begint met een “opa-
vertel-eens-act” met in 
de hoofdrollen Jesper 
Krukkert (nu: Middel-
kamp), Jan  en Tonny 
Broens. Daarna to-
neel met onder meer: 
Eppo Kleine Staarman, 
Charles Rozendal, 
Djarah Wijkamp. Thea 
Kolkman en Roy Nijen-
huis.

Onder: eerst mogen 
de F-jes tegen de grote 
mannen uit De Zweef 1. 
Stijn Klein Robbenhaar 
mag bij Niels Hege-
man op de nek. Mark 
Scholten kijkt toe. Emiel 
Blikman heeft veel fans. 
Paul te Pas probeert er 
nog wat van te maken, 
terwijl John Damman 
het allemaal wel goed 
vindt. 

Voor de reünie worden 
ondertussen de broodjes 
gesmeerd door vlnr:   
Ineke Damman, Ber-
nard Evers, Trees Nar-
rania, Harm Galgenbeld 
en Charles Rozendal.
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Met behulp van de Wilgenweard (fluister-
boot met duwinstallatie) en de haastig op-
geroepen brandweer (laatste stuk spuiten) 
lijkt het probleem opgelost. De praktijk 
blijkt veel weerbarstiger. De constructie aan 
de fluisterboot  is niet opgewassen tegen 
de harde noordenwind. De duckies gaan 
spoorslags op weg naar Rijssen tot grote 
hilariteit van het publiek.

De mannen van ons veteranenteam zijn 
echter niet voor een gat gevangen en schep-
pen gezwind de badeendjes in de fluister-
boot. Daarbij geholpen door Niels en Frits 
Kolkman die haastig te water zijn gegaan 
om te helpen. Vol goede moed en ge-
kwek-kwek gaat het daarna richting finish. 

Het is de brandweer inmiddels duidelijk 
dat de geplande opzet (spuiten richting 
Wilgenweard) niet zou lukken. De plannen 
worden ter plekke omgedraaid. Terwijl Bas 
Kolkman vrolijk pratend commentaar geeft 
op wat er gaat gebeuren komt de fluiterboot 
aan. De drie levende Ducks op de boot heb-

het balletje lekker rond gaan, kiezen goed 
positie. Hier en daar wordt zelfs straf opge-
treden om in balbezit te komen. De mannen 
spelen gelijk (1-1). Ook de laatstgestopte 
generatie laat zien nog wel een balletje te 
kunnen trappen. Voor de derde keer op rij 
is de kantine na afloop bomvol en duurt het 
feest tot in de kleine uurtjes. 

Duckies drijven naar Rijssen
Hoogtepunt van de feestweek is op zater-
dag. Het begint met een zeskamp voor de 
jeugd. Prachtig weer en een hele serie schit-
terende attracties, opgezet door de activitei-
tencommissie van de jeugd. 

’s Middags trekt het Zweefpubliek –samen 
met veel niet-Zwevers- naar de brug over de 
Regge waar de finishlijn van de duckrace is 
getrokken. In de weken voorafgaand aan de 
race is duidelijk geworden dat het moeilijk 
zou worden als de wind uit de verkeerde 
hoek zou waaien. Er is uitgebreid getest. 
Die zaterdag waait er een noorden wind; 
niet goed!

De “oudjes” nog een keer 
aan de bak. Boven vlnr: 
Gerhard Woertman, 
Hans Middelkamp, Joop 
Oldenhof, Theo Siero, 
Paul Souverijn (speelt 
anno 2020 nog steeds), 
Gerard Hilberink,  Leo 
Geurtse, Toone Middel-
kamp.
Onder vlnr: Rini Siero, 
Gerrit Oude Roelink, 
Johan Alferink, Tonny 
Middelkamp.

Na de Alte Herren ko-
men de dames van wel-
eer aan de bal. Anouk 
Hegeman en Sandra 
Middelkamp.
Voor de wedstrijd van 
oud-hoofdklassers tegen 
het eerste komt zelfs de 
zieke oud-trainer Her-
man Morsink (rechts) 
kijken. Links naast hem 
Johan Middelkamp.

Ondanks tegenslag of juist dankzij tegenslag is de Duckrace een hoogtepunt. Dat begint 
bij de verkoop op de markt door onder meer Monique Hegeman. Daarna de race. Eerst 
gaan de beestjes de verkeerde kant op, maar met behulp van de opvarenden van de boot-
jes (gratis van de Wilgenweard)  van het veteranenteam en de brandweer onder leiding 
van Patrick Evers komt alles goed. Daarna: inpakken en wegwezen. Hier vlnr: Willie 
Scholten, Bas Kolkman, Frits Kolkman en Paul van der Zwan. 
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inspanningen die we hebben gedaan (met 
spontane hulp van een handvol Zwevers 
met boormachines, hamers, spijkers en 
schroeven) om het toch te doen slagen. 

De massale hulp van mijn teamgenoten 
uit het veteranenelftal in kano’s, die we 
gratis kregen van de Wilgenwaerd, net als 
de fluisterboot. Het enthousiasme van Bas 
Kolkman die verslag deed van de “misluk-
king”. Al die kinderen met die shirtjes “Ik 
ben er eendje van De Zweef”. Patrick Evers 
met z’n brandspuit die haastig was opge-
trommeld. Wat een saamhorigheid!”

De Zweef “vrijwilliger van het jaar”
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2011 
maakt voorzitter Erik Heuver een hele ori-
ginele vrijwilliger van het jaar 2010 bekend. 
Dat is namelijk “Familie De Zweef”. De hele 
blauwwitte familie in het zonnetje gezet 
vanwege de grote inzet van heel erg veel 
vrijwilligers bij het 90-jarig bestaan.  

Tussen grote activiteiten door ook 
“kleinere”
Of eigenlijk bestaan die niet. Bij alles wat de 
feestcommissie heeft georganiseerd, han-
den ze met de benen uit het clubhuis. Ook 
als de feestcommissie niets heeft geregeld, 
is het stuiter-druk. De avond met René van 
der Gijp betekent aan een stuk door lachen, 
gieren, brullen. 

Nieuwe clubliederen
In tegenstelling tot de drie voorgaande 
avonden is het zaterdag niet zo heel druk 
op de feestavond voor alle leden. Dat mag 
de pret niet drukken want met een dichte 
schuifwand is het toch heel gezellig. Vrolijk 
geklede dames achter de bar, een nootje op 
tafel en alle consumpties voor € 1,- maken 
het compleet. 

Halverwege de avond begint de verkiezing 
van een nieuw clublied. Het heeft nogal 
wat hoofdbrekens gekost om te bedenken 
hoe de inzendingen gepresenteerd zullen 
worden. Dankzij Theo Siero (die alle lied-
jes zingt) komt het prima voor elkaar en 
kunnen de juryleden aan het werk. Na veel 

gereken is de winnaar “90 jaar De Zweef”. 
Uitvoerenden: Theo Siero en Thea Kolk-
man. 

Onder luid gejuich zingen Theo en Thea het 
lied voor de tweede keer. En opnieuw zien 
de degenen die het laatst uit de kantine ver-
trekken de eerste zonnestralen…

Alle Zweef-liedjes op één CD
Een jaar later lost de organisatie van 90 
jaar De Zweef de schuld in die men een jaar 
eerder maakt: het uitbrengen van een CD 
met alle liedjes. Plus die van eerdere fees-
telijkheden. Alles bij elkaar 13 liederen op 
één CD. 

Voordat die kan verschijnen, moet er het 
nodige werk worden verricht. Te beginnen 
met het verzamelen van orkestbanden (veel 
werk door Theo Siero), vragen van toestem-
ming bij de verschillende artiesten (Buma) 
en selectie van mensen die de liedjes gaan 
inzingen. 
Dat worden uiteindelijk: Theo en Eric Siero, 
Jan Winkels, Jan Broens, Ans Galgenbeld, 
Thea Kolkman, Wim Krukkert, die er op 
staat zijn eigen lied (wijze: Kleine café aan 
de haven) te komen inzingen. 

Regelaar op de achtergrond is Jan-Pie-
ter van Vree. Hij regelt een kleine opna-
mestudio ver weg op het platteland van 
Geesteren, waar een enthousiaste jonge 
man voor weinig geld de moeder-CD gaat 
maken. Het is mooi weer, de stem(ming) zit 
er goed in en na een uur of twee staat alles 
gezongen op band. Een paar dagen later 
verschijnt de moeder-CD en kan het kopië-
ren en de verkoop beginnen. 

Heel veel jeugdactiviteiten
De aftrap van de feestweek 90 jaar De 
Zweef is een open huis voor alle jongens en 
meisjes van Nijverdal. Het is heerlijk weer 
en geen kind heeft iets gemerkt van de re-
gen die af en toe viel. VoetbalCity blijkt een 
schot in de roos en dankzij de hulp van vele 
jeugdleiders hebben de kinderen heel veel 
plezier met de leuke spellen. De poffertjes 
na afloop smaken heerlijk. 
Na drie dagen feest is het op zaterdag op-
nieuw de beurt aan de jeugd. De activitei-

ben hun kroost inmiddels weer verpakt in 
de plastic zakken.

Na gezamenlijk aftellen gaan de 7500 
beestjes opnieuw te water. Met wat spuit-
werk lukt het om de duckies richting finish 
te krijgen en op het afgesproken tijdstip kan 
onder luid applaus duckie 1 worden ge-
oogst. Toch nog gelukt. Tevreden kan ieder-
een richting kantine waar de prijzen bekend 
gemaakt werden. Het is voor de veteranen 
simpel de duckies te verzamelen; ook om-
dat de heren Kolkman (nu uitgebreid met 
Bas) opnieuw het ruime sop kiezen om te 
helpen. 

Jan-Pieter van Vree is voorzitter van de 
feestcommissie in 2010. Hij vertelt: “Ik 
vond de Duckrace een van de mooiste mo-
menten bij dat jubileum. Juist omdat het 
misging en de bedenker van dit alles (Ger-
rit ten Dam) het niet meer  zag zitten. De 

Ter gelegenheid van 
het 90-jarig bestaan 
werden mensen uitge-
nodigd nieuwe clublie-
deren te schrijven. Thea 
en Theo winnen. Als 
beloning voor het werk, 
zijn alle nieuwe liedjes 
opgenomen op een CD, 
waardoor het aantal 
liedjes inmiddels op 13 
is gekomen.  Ingezongen 
door Theo Siero, Thea 
Kolkman, Eric Siero, 
Jan Winkels, Jan Broens 
en Wim Krukkert.

Volop activiteiten voor 
de jeugd. Voetbalcity 
trekt zelfs de aandacht 
van TV-Oost waarvoor 
Bas Kolkman zich laat 
interviewen.  Achter zijn 
rug wordt rustig door 
gevoetbald. Vlnr: RTV-
Oost verslaggever, Bas 
Kolkman, Stef Verver, 
Philip Mengers, Alex 
van de Werfhorst, Stan 
Vrerink, Gijs Hommes, 
Jarno van Leusen en 
Jordy van Munster.
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Alle kinderen hebben de 
grootste lol. Net zoals 
later bij de door de 
activiteitencommissie 
in elkaar gezette zes-
kamp. Met buikschuif-
baan, waarop later de 
“groten” ook het nodig 
plezier hebben. 
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Aan het slot huldigt voorzitter Erik Heuver 
de mensen van de feestcommissie die een 
hele zware klus tot een prachtig einde 
hebben gevoerd: Bas Kolkman, Charles 
Rozendal, Eric Siero, Gerrit ten Dam, 
Jan-Pieter van Vree, Marcel Siero en Nico 
Engbers. Het mooist deze dag is dat De 
Zweef Grolsch verslaat. Op die zondag 
namelijk blijkt dat er rond vier uur nog 
maar drie kratten Grolsch zijn. Voor de 
aanwezigen maakt het niet uit. Om negen 
uur ’s avonds zit er nog volk in de kantine. 
En die mensen drinken geen cola…

Twee goals tegen landskampioen
Begin juli is als afsluiting van het 90-jarig 
bestaan een wedstrijd tegen landskampioen 
FC Twente. Ruim 2500 bezoekers zijn naar 

sportpark Gagelman gekomen bij deze per-
fect georganiseerde wedstrijd. Logisch ver-
liest De Zweef, maar kan maar liefst twee 
eretreffers scoren (Niels Kolkman en John 
Damman). De einduitslag is 2-11. Na afloop 
maakt Brian Ruiz een diepe buiging voor 
Niels Kolkman vanwege diens treffer.

tencommissie heeft met hulp van velen een 
prachtige zeskamp in elkaar gezet, waar de 
jeugd zich kan uitleven met heel veel spel-
letjes. Mooi weer, niet te heet, maar warm 
genoeg om te kunnen buikschuiven zonder 
te bibberen. 

Mixtoernooi met warme hap 
Met het mixtoernooi en een gezamenlijke 
warme hap op zondag komt een eind aan 
een schitterend feestprogramma, dat het 
90-jarige De Zweef teistert en een zware 
wissel trekt op het uithoudingsvermogen 
van de notoire feestvierders. Het voetballen 
op deze laatste dag is een groot succes en 
door het mooie weer is de buikschuifattrac-
tie er ook een voor de iets oudere jongens. 

De Zweef tegen FC 
Twente als sluitstuk van 
de feestweek. Boven 
vlnr: Wilko de Vogt, 
Vagif Javadov, Sander 
Souverijn, Wout Brama, 
Mark Scholten, Douglas, 
Taner Kurt, Marc 
Janko, John Damman, 
Tom Hegeman, Peter 
Wisgerhof, Niels 
Hegeman, Bryan 
Ruiz, Steven Berghuis, 
Bennie Galgenbeld, Eric 
Braamhaar en Rolf 
Westerik.
Onder vlnr: Michel Dik-
kers, Paul te Pas, Emir 
Bajrami, Niels Blikman, 
Dwight Tiendalli, Luuk 
de Jong, Stefan Dijkstra 
en Niels Kolkman.

Op de volgende pagina
beelden uit de wedstrijd 
met als slot de kniebui-
ging van Brian Ruiz 
voor Niels Kolkman’s 
doelpunt.
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Glanerbrug kan nog (net) niet in winst wor-
den omgezet en er zijn nog zeperds tegen 
Koninklijke UD en Twenthe Goor, maar de 
laatste vijf wedstrijden resulteren wederom 
in 12 punten.
 
Met de periodetitel op zak naar de 
nacompetitie
Hiermee eindigt De Zweef op de derde 
plaats. Omdat beslag is gelegd op de 3de 
periode, wacht nacompetitie. Het team 
verslaat Bemmel simpel. Uit wint De Zweef 
gemakkelijk met 0-3 en thuis blijft de stand 
steken op 1-1. De finale is tegen Epe. 

De uitwedstrijd in Epe is geen succes. Het 
team krijgt verdiend met 2-0 klop. Dat 
maakt ook dat de blauwwitten uit Gelder-
land een paar dagen later heel optimistisch 
naar Nijverdal komen om het karwei af te 

Verloop van de competitie

Prestaties De Zweef 2010 -2019

2010-2011 t/m 2011-2012 1e klasse KNVB
2011-2012 t/m  2013-2014 2e klasse KNVB
2014-2015 t/m 2019-2020 1e klasse KNVB

2010-2011: De Zweef promoveert 
naar de eerste klasse

Onder nieuwe trainer Philip Agteres en zijn 
assistent Serkan Karaali gaat het eerste het 
nieuwe seizoen in. Agteres moet de kat nog 
uit de boom kijken, maar formeert dan een 
mooie mix van jong en oud. Zover is het aan 
het begin van de competitie nog niet. Het 
is lastig met wedstrijden tegen Glanerbrug, 
ATC, Koninklijke UD, AJC, AGOVV en Wij-
he’92. Na vijf wedstrijden staat de teller op 
welgeteld 3 punten. 

Positieve en negatieve resultaten wisselen 
elkaar daarna af. De eerste wedstrijd in 
2011 thuis tegen SC Markelo gaat verloren, 
maar in de volgende vijf wedstrijden haalt 
de ploeg 12 punten. De weg naar boven is 
gevonden. De wedstrijd tegen koploper 

Het seizoen 2010-2011 
brengt succes voor De 
Zweef. “Als we van 
DOS’19 winnen, mag 
je mijn kop kaal sche-
ren”, zegt assistent 
Serkan Karaali. Of dat 
de reden is of dat De 
Zweef gewoon goed is, 
is niet belangrijk. Na de 
4-0 winst gaat het haar 
eraf. Mooi van DOS is, 
dat de ploeg een taart 
meeneemt voor in de 
bestuurskamer. Nog 
vanwege het 90-jarig 
bestaan. 

De voorbereidingen in 
volle gang:” De Zweef 
dik 90 jaar speelt pro-
motie naar de 1e klasse 
voor elkaar.” Dat staat 
op het spandoek. 

Met toeters en megafoon 
zorgt de C-jeugd voor 
de nodige sfeer op de 
tribune.

Links: reservekeeper 
Michel Dikkers blij alsof 
de hele wedstrijd is mee-
gespeeld. Dan ben je een 
Zwever…
Rechts: de wedstrijd 
loopt op z’n eind. De 
bank staat al klaar; 
net zoals de honderden 
supporters. 
Onder: het is weer eens 
gelukt. Vreugde op het 
veld. 

Niels Kolkman scoort 
2-0 en stort zich in de 
armen van  broer Bas, 
vader Frits (rechts) 
en schoonzus Marjan 
(links). 
 

Epe probeert het. Niels 
Hegeman kopt weg. 
Pieter van Vree springt 
mee. Vicente staat klaar, 
maar hoeft niets te doen. 
Net zoals Sander Souve-
rijn (met ingepakte pols) 
bij de eerste paal. Tom 
Woesthuis verdedigt 
zijn man. Achter hem 
kijkt Mark Scholten toe, 
terwijl Niels Kolkman 
en John Damman de 
tweede lijn vormen.

Naar de eerste klasse! Boven vlnr: Emiel Blikman, Pieter van Vree, Stefan Dijkstra (deels 
zichtbaar), Raymond ten Hove, Tom Hegeman, Paul te Pas, Niels Hegeman, Sander 
Souverijn, Mick Wiegink, Michel Dikkers, Mark Scholten, Boris Vermeulen, Niek Huis in 
’t Veld, Taner Kurt. Midden vlnr: Niels Kolkman, Sven Dikkers, Tom Woesthuis, Vicente 
Fernandez Hesselink, Stijn Klein Robbenhaar. Onder vlnr: Stefan Scholten, André Nijen-
huis, Rolf Westerik, Philip Agteres, Serkan Karaali, Hans Souverijn. 
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maken. Maar dan blijkt dat ze De Zweef 
niet kennen. Heel veel publiek. Spandoe-
ken, toeters, verklede mensen.

Alles klopt die dag bij De Zweef. Wat de 
week ervoor allemaal mis gaat, gaat nu 
goed. Met name Tom Hegeman heeft het de 
eerste helft op de heupen en speelt de ver-
dedigers van Epe helemaal zoek. Maar ook 
achterin en op het middenveld staat het als 
een huis. 

Filmpje uit 2001 als voorbeeld
De bespreking vooraf is geheel en al inge-
ruimd voor een filmpje van het laatste suc-
ces van De Zweef; namelijk het kampioen-
schap tweede klasse in 2001. Van dat team 
staan vandaag nog vijf spelers in het veld: 
Emiel Blikman, Stefan Dijkstra, Vicente 
Fernandez Hesselink, Niels Kolkman en 
Pieter van Vree.

Heel veel publiek komt op deze hete zomer-
dag naar Gagelman om het wonder te aan-
schouwen. Bij de 1-0 door Tom Hegeman 
ontploft de tribune, want daar zit de Zweef-
jeugd die van het begin tot het einde met 
gezang, dans, vuurwerk hun club aanmoe-
digen. Zij krijgen waar voor hun geld. Want 
Niels Kolkman speelt de keeper uit, maakt 
de 2-0 en valt in de armen van vader en 
broer, die naast de goal op hun vaste plekje 
staan te kijken.

De eerste helft geeft de ploeg heel veel en 
dat is te zien in de tweede helft. Zal het Epe 
toch nog lukken? De spanning is groot als 
in de 22e minuut Emiel Blikman een vrije 
trap neemt die in één keer in het doel ver-
dwijnt: 3-0. 

Te zien is dat De Zweef aan het einde is. 
Diverse malen ligt de wedstrijd stil omdat 

jongens met kramp op het veld liggen. Als 
de scheids uiteindelijk affluit, ontploft niet 
alleen de tribune, maar heel Gagelman. 
Trainer Philip Agteres valt assistent Serkan 
Karaali in de armen en ook leider Hans 
Souverijn, verzorger André Nijenhuis en 
vlaggenist Rolf Westerik sluiten elkaar in 
de armen. Iedereen komt het veld op om 
de jongens te feliciteren. Tranen stromen, 
net als het bier, de nieuwe CD van De Zweef 
wordt gedraaid. Het is weer eens feest!!!

Wie spelen in het eerste: de kampi-
oensselectie
Dit seizoen treden de volgende mannen 
aan in de competitie: Emiel Blikman, Taner 
Kurt, Niels en Tom Hegeman,  Niels Kolk-
man, Vicente Fernandez Hesselink, Robin 
en Sander Souverijn, Stijn Klein Robben-
haar, John Damman, Tom Woesthuis, Sven 
Dikkers, Stefan Dijkstra, Peter Knobbe, 
Niek Huis in ‘t Veld, Pieter van Vree, Ray-
mond ten Hove, Boris Vermeulen, Mark 
Scholten, Michel Dikkers, Paul te Pas, Mick 
Wiegink en Stefan Scholten

Zware kluif voor Twidde; trainer ver-
trekt tussentijds
Het 2e elftal krijgt na de promotie naar de 
reserve hoofdklasse een zware kluif voor de 
kiezen. Met een team vol oudgedienden en 
een nieuwe trainersstaf (Erik Zandstra en 
Harco Evers) is handhaving de doelstelling. 

Helaas loopt het in begin maar matig. Als 
de winterstop begint, heeft de ploeg niet 
meer dan 6 punten. Dat betekent het ver-
trek van Erik Zandstra.

Na de winterstop neemt assistent-trainer 
Harco Evers het over. De schouders gaan 
er onder en door overwinningen op onder 
meer gerenommeerde tegenstanders als 

Boven: klaar op de plat-
te wagen van Oogink. 
Vlnr: Stefan Scholten, 
Sven Dikkers, Mark 
Scholten, Sander Souve-
rijn. 
Sven Dikkers en Pieter 
van Vree. 
Stefan Scholten en San-
der Souverijn. 
Emiel Blikman en Philip 
Agteres met daarachter 
Robert Spenkelink en 
Niels Kolkman.
De ploeg gaat heel 
Nijverdal over. Lucien 
Galgenbeld fietst mee tot 
bij zijn huis.

Het is handig als de 
hekken er nog staan. 
De Zweef sluit de Gro-
testraat af. Daar komt 
de platte wagen. Ge-
juich. Enthousiasme 
naast en op de wagen! 
Sven Dikkers is net zo 
gek.

Aan het einde van het 
seizoen 2009-2010 
nemen spelers afscheid. 
Dit keer worden gehul-
digd wegens langdurig 
dienstverband in De 
Zweef 1: Clements Aki-
hary, Xander ten Hove 
en Robert Bakker.
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uiteindelijk loopt het puntenverschil op tot 
zes in het voordeel van De Zweef. Op zon-
dag 22 mei gaat na een lang seizoen (thuis-
wedstrijd tegen Overdinkel, 4-0 winst) de 
vlag de lucht in: kampioen. Na twee seizoe-
nen in de derde klasse, mogen de dames nu 
hun kunstje laten zien in de tweede klasse. 
Een mooi uithangbord voor onze vereniging 
en een belangrijke stimulans voor het meis-
jesvoetbal bij de jeugd op de zaterdag. 

2011-2012: De Zweef 1 degradeert, 
ondanks Turks trainingskamp

Het eerste jaar in de eerste klasse gaat niet 
goed. Het seizoen begint wisselend. Na een 
thuisnederlaag tegen Alverna, volgt gelijk 
spel tegen de Bataven en wint de ploeg 
de uitwedstrijd van Jonge Kracht. Helaas 
kan deze lijn niet worden voortgezet. In de 
volgende vijf wedstrijden tegen SDOUC, 
Rheden, SC Enschede, AWC en Voorwaarts 

Twello haalt De Zweef 4 punten. In de laat-
ste vier wedstrijden voor de winterstop wint 
de ploeg van PH en Tubantia. Een positie in 
de middenmoot is niet zo slecht.

Als voorbereiding op de tweede seizoens-
helft gaat de A-selectie voor een korte trai-
ningsstage naar Turkije. Deze stage wordt 
voor een deel betaald uit sponsorbijdragen 
en voor een deel uit eigen zak van de spe-
lers. Turkije = geen winter = lekker weer. 
Het valt dus tegen als het met bakken de 
lucht uit komt als Philip Agteres de jongens 
de eerste training wil geven. Gelukkig klaart 
het daarna een beetje op en kunnen de 
mannen aan het werk. 

De ploeg komt superfit de winterstop uit, 
maar in de competitie gaat het goed mis. Er 
zijn zware verliespartijen (tegen de Bataven 
maar liefst 8-2!). Tegen het einde van de 
competitie is nacompetitie het hoogst haal-
bare. Maar dat zit er helemaal niet in: de 
een na laatste wedstrijd tegen Glanerbrug 
eindigt maar liefst in 0-5 voor de bezoekers.
Het is een zwaarbevochten verlies. In de 
eerste helft geeft De Zweef alles wat het 
heeft en heel lang kan de ploeg Glanerbrug 
op 0-1 houden. Een minuut of acht voor de 
rust slaat de vlam in de pan. De vlag van 
grensrechter Bas Kolkman gaat de lucht in 
bij een aanval van Glanerbrug. De scheids-
rechter laat hem echter staan. Het enige dat 

Pieter van Vree als laatste man kan doen, is 
de doorgebroken speler neerleggen. 

In de commotie die daarop ontstaat krijgt 
Emiel Blikman geel, Pieter van Vree rood 
en Vicente Fernandez Hesselink ook geel. 
Glanerbrug benut de vrije trap en het is 0-2. 
Zo eindigt de loopbaan van Pieter na 16 jaar 
selectie op een andere manier dan hij zich 
waarschijnlijk heeft voorgesteld. Door winst 
van Tubantia en PH is nacompetitie niet 
meer aan de orde en zakt De Zweef terug in 
de tweede klasse. 

Afscheid selectiespelers
Zonder dat er ruchtbaarheid aan is gege-
ven (het is een verrassing) is op vrijdag 1 
juni 2012 een afscheidswedstrijd voor spe-
lers die vertrekken uit de selectie: Roland 
Hollegien, Taner Kurt, Ruud ten Dam en 
Pieter van Vree. Vicente Fernan-
dez Hesselink en Peter Knobbe 
zijn helaas afwezig. 

Op het hoofdveld speelt een com-
binatie van het 1e en 2e tegen een 
team met de afscheidnemers en 
vrienden, oud-spelers en zelfs een 
oud-trainer in de persoon van 
Herman Hegeman. Maar we zien 
ook Roy Luttenberg, Clements 
Akihary, Arjan Baan, Chiel van 
den Born, Robert Bakker, Niels 

Quick’20 en Rohda Raalte weet ’t Twidde 
zich veilig te spelen.

Dames 1 kampioen
Het damesteam heeft onder trainer Ro-
bert Heuver een superseizoen gedraaid in 
de derde klasse. Vanaf het begin gold het 
team als kampioenskandidaat, want het 
voorgaande seizoen wordt net naast deze 
prijs gegrepen. De dames weten wat ze te 

doen staan 
en doen van-
af de eerste 
wedstrijd 
mee om de 
koppositie.  

SV Raalte 
strijdt ook 
mee om het 
kampioen-
schap, maar 

Het derde elftal 2011-
2012. Staand vlnr: Da-
niël Middelkamp, Olaf 
Lucassen, Sander Pronk, 
Mark Ruiter, Raymond 
ten Hove, Martijn Ro-
zendal, Robert Hofstede, 
Marco Middelkamp, 
Jelle Wijnen, Joost Ko-
gelman.
Onder vlnr: Willy 
Broekhof, Robert Kruk-
kert, Nathan Papilaja, 
Marcel Hofstede, Michel 
Dikkers, Michel Kur-
vink, Mike Hegeman en 
Stefan Dijkstra.

Audrey van Munster 
en Gillian van de Werf-
horst.

Onder: feest op het veld 
en op de ‘platte’ wagen.  

Vrouwen 1 kampioen in 
2011. Bovenste rij: vlnr 
Bert van de Werfhorst, 
Mireille Gescher, Fabi-
enne Heuver, Melanie 
Tibbe
3de rij vlnr: Brigitte 
Heuver, Linda Slag, Mij-
ke Voskus, Aniek Poel-
hekke, Djarah Wijkamp
2de rij vlnr: Yvonne 
Slag, Gillian van de 
Werfhorst, Mylene 
Rodijk, Marije Schol-
ten, Joyce Lohuis, Kim 
Praas, Aniek te Lintelo 
Onderste rij vlnr: 
Robert Heuver, René 
Rodijk, Audrey van 
Münster, Henry Klein 
Boonschate.

Een triest competi-
tie-einde tegen Glaner-
brug.
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Longa’31, wint ook de directe concurrent en 
kan rechtstreekse degradatie niet meer ont-
lopen worden. 

Vrouwen bijna opnieuw een klasse 
hoger
Het vrouwenteam draait een supersei-
zoen als nieuweling in de tweede klasse. 
De eerste wedstrijd gaat verloren, maar 
vervolgens winnen de meiden er drie. Tot 
aan de winterstop zijn de resultaten daar-
na wisselend, met een positie net onder de 
toppers als gevolg.  Na de winterstop begint 
het te lopen en wint het team bijna alle 
wedstrijden. Meespelen in de nacompetitie 
is het gevolg. Na winst in de eerste ronde 
tegen RKVLL/Polaris uit Maastricht is Ven-
losche Boys de volgende tegenstander. De 
uitwedstrijd gaat met 4-2 verloren. Tijdens 
het mixtoernooi spelen de dames de thuis-
wedstrijd. Ondanks de extra support zijn de 
gasten uit Venlo met 0-2 ook nu de betere.

Bekerwinst
Vermeldenswaardig is nog dat De Zweef 
6 en De Zweef zaterdag 3 dit seizoen het 
KNVB bekertoernooi winnen.

2012-2013: Opnieuw nacompetitie 
voor het eerste

De Zweef heeft in deze periode een team 
dat hoge ogen gooit in de tweede klasse en 

hard moet knokken in de eerste klasse: een 
keer in de zoveel jaar euforie en een keer in 
de zoveel jaar verdriet. 

Het seizoen 2012-2013 is een jaar van eu-
forie. Net gedegradeerd doet het eerste 
goed mee in de tweede klasse. Door met 1-1 
gelijk te spelen tegen Heino wint  De Zweef 
de derde periodetitel in de tweede klasse 
J. Het tweeluik tegen Concordia Wehl (0-1 
thuis en 5-2 uit) maakt echter duidelijk dat 
de stap naar 1e klasse op dit moment nog te 
veel is. Voor Philip Agteres is dit het laatste 
seizoen. Hij maakt promotie naar TVC (eer-
ste klasse) en maakt plaats voor “mister De 
Zweef”, Herman Hegeman.

Twidde terug in reserve-hoofdklasse
De Zweef 2 heeft een seizoen met hoge 
pieken en lage dalen. Voor de winterstop 
draait de ploeg mee in de onderste regio-
nen. Tot overmaat van ramp levert trainer 
John Bloemhart na de winterstop wegens 
privé omstandigheden zijn contract in. On-

der supervisie van de spelers Ruud ten Dam 
en Bart Benneker slaat het team de weg 
naar boven in. Tot ieders grote verrassing 
behalen de mannen uiteindelijk een ze-
vende plek en mag ook nog uitkomen in de 
nacompetitie. De verrassing in de nacom-
petitie is zowaar nog groter, want na een 
overwinning tegen DIO’30 (penaltythriller) 
dwingt ‘t Twidde tegen Concordia Wehl 
promotie naar de reserve hoofdklasse af.

Vrouwen bijna weer gepromoveerd
In de tweede klasse doet De Zweef VR1 we-
derom van zich spreken. De ploeg speelt op 
een zeer constant niveau met af en toe een 
enkele negatieve uitschieter. Het team ein-
digt evenals het voorgaande seizoen op een 
derde plaats en pakt de derde periode na 
een 5-0 overwinning op Unitas uit Warmel. 

In de eerste ronde van de nacompetitie 
trekt Amstenrade uit Geleen zich terug, 
waarna het jammer genoeg in de tweede 
ronde tegen BSC Roosendaal niet lukt. 

Hoonhorst, Mark Ruiter, Raymond ten 
Hove, Xander ten Hove, broer Ewout van 
Roland en broer Dogay en neef Emra van 
Taner. Het is een mooi afscheid, dat het 
bestuur verderop dat jaar nog eens officieel 
overdoet.

De Zweef 2 degradeert
Met een nieuw trainersduo (Harco Evers en 
Bas Kolkman) is opnieuw handhaving in de 
reserve-hoofdklasse voor ’t Twidde de doel-
stelling. In het eerste deel van de competitie 
is voor de uit het derde overkomen spelers 
te merken dat het niveau een treetje hoger 
is. De meeste wedstrijden gaan (net) verlo-
ren en in de winterstop staat het team bij de 
ondersten. 

Na de winterstop gaat het iets beter. On-
danks de plek op de ranglijst blijft de sfeer 
goed en wordt hard gewerkt om de punten 
binnen te halen. Vanaf de laatste plek van 
de ranglijst zet het team langzaam de weg 
omhoog in. Tot de laatste wedstrijd blijft 
het spannend. Hoewel De Zweef wint van 

Afscheid van vier spelers 
van De Zweef 1 met een 
lang dienstverband: 
Vicente Fernandez Hes-
selink (vorige pagina), 
Paul te Pas (boven), Pe-
ter Knobbe (midden) en 
rechts: Pieter van Vree 
en Taner Kurt. Op deze 
foto ook Ruud ten Dam 
en Roland Hollegien, die 
ook afscheid nemen.

E3 in 2013. Boven vlnr: 
Pascal Holterman, Thij-
men Pronk, Hermen van 
Nijen.
Onder vlnr: Jade Schol-
ten, Tim ter Hedde, 
Patty Verkooijen, Daan 
Pas, Jardi Tibbe, Mike 
Gesscher. Op de foto 
ontbreekt Stan Vrerink.

F2 kampioen in 2013. 
Vlnr: Bram van der 
Wal, Jay van Weezep, 
Tigo de Bruin, Robbe 
Huis in ’t Veld, Thijs 
Nieland, Timo Aal, Bay-
kar Digici, Theo Koop-
man, Bram Koopman, 
Ruben van der Wal.

Vrouwen 1 in de na-
competitie tegen BSC. 
Volgens het spandoek 
moet het lukken, maar 
helaas gaat het mis. Ook 
voor de lover van Ilse. 
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Hoe het begon
De Zweef 1 begint het seizoen 2013-2014 
fantastisch met een overtuigende eerste 
periode (1x gelijk en 7x winst). Op dat mo-
ment weet iedereen dat het dit jaar gaat 
gebeuren. Maar ja, dat weet je pas zeker aan 
het einde van de competitie. 

Natuurlijk kan de ploeg het tempo van de 
eerste acht wedstrijden niet volhouden. 
Alhoewel een plek in de bovenste regionen 
niet verloren gaat, zorgen een aantal flaters 
(5-2 verlies uit bij Vogido en 4-1 verlies bij 
SDC’12) voor hernieuwde spanning in com-
petitie. 

Gelukkig speelt de ploeg tegen directe 
concurrenten PH, Heino en Voorwaarts 
Twello gelijk of pakt de winst. Het kam-
pioenschap blijft in zicht. Er is nog één 
wedstrijd te gaan en wel tegen PH dat in 
theorie bij winst het kampioenschap nog 
kan behalen. Op zondag 4 mei moet het 
gaan gebeuren.

Ook nacompetitie voor A1
De Zweef A1 wint in de 1e klasse de 2e peri-
ode en speelt tegen BWO A1 voor promotie 
naar de hoofdklasse. Na een goede eerste 
wedstrijd, verliest de ploeg thuis op Gagel-
man. Hiermee is het nacompetitie-avontuur 
ten einde.

2013-2014: De Zweef kampioen

Onder nieuwe trainer Herman Hegeman 
het seizoen na de nacompetitie opnieuw 
euforie, maar nu helemaal: De Zweef wordt 
kampioen in de tweede klasse J. Uit Borne 
of uit Oldenzaal, verslagen zijn ze weer al-
lemaal. 

Alsof de club nog nooit kampioen is ge-
weest; zo gaat het dak eraf aan de Koer-
sendijk. En zo is het ook eigenlijk een 
beetje, want in 2010-2011 bereikt de ploeg 
weliswaar ook de eerste klasse, maar dat is 
via de nacompetitie. Een echt kampioen-
schap is 13 jaar geleden.

Een leuk detail: “pupil 
van de week” in de wed-
strijd tegen BSC is Patty 
Verkooijen; anno 2020 
een van de sterren in 
Vrouwen 1. Het handje 
na afloop zegt genoeg 
over hoe het resultaat 
van de wedstrijd is. 

Supporters zijn druk om 
het kampioenschap voor 
te bereiden. Spandoe-
ken ophangen, schmin-
ken, ballonnen blazen, 
kinderen met vlaggen 
uitrusten. Iedereen heeft 
z’n taak en niemand zegt 
“nee” als medewerking 
wordt gevraagd.

De groep waarmee De 
Zweef 1 in 2013-2014 
recht op het kampioen-
schap afstevent. Boven 
vlnr: Robin Souverijn, 
Niels Kolkman, Sander 
Souverijn, Sven Dik-
kers, André Nijenhuis 
(verzorger), Michel 
Kerkdijk, Maarten 
Melenboer, Stijn Klein 
Robbenhaar, Niels He-
geman.
Midden vlnr: Frits Kolk-
man (leider), Michel 
Tijhof, Mark Scholten, 
Michel Dikkers, Arjen 
Baan, Niek Huis in ’t 
Veld, Sjoerd Poorter-
man, John Damman, 
Robert Spenkelink (fy-
siotherapeut).
Onder vlnr: Ruben 
Timmermans, Tom He-
geman, Serkan Karaali 
(assistent-trainer), Her-
man Hegeman (trainer/
coach), Henk Koershuis 
(keeperstrainer), Jacco 
ten Hove, Xander ten 
Hove.
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te spreken van de met vlaggen wapperende 
jeugd en spandoeken die her en der langs 
de toegangswegen (“Welkom in Zwever-
dal”) zijn opgehangen; inclusief een span-
doek van de ouders van Tom en Niels Hege-
man en Mark Scholten die op vakantie zijn.
Bij rust is het 2-0 (na Niels is nummer 2 
voor John Damman) en na de thee maken 
de Zwevers het af via goals van Stijn Klein 
Robbenhaar (3-0) en Tom Hegeman (4-0). 

Na het eindsignaal de bijbehorende vreugde 
van spelers, trainers, verzorgers en talrijke 
supporters, die zich tenslotte altijd één voe-
len met het team. Traditionals uit de Zweef-
se zangkeuken schallen uit de luidsprekers 
en iedereen zingt mee met de gebroeders 
Siero achter de microfoon. 

In een cabriolet-bus gaat de traditionele 
toer door het dorp met uiteraard het be-
kende oponthoud bij de Budde. Mooi op 
tijd voor het begin van de dodenherden-
king is het spul weer terug bij het clubge-
bouw.  

Op weg naar de titel
Het begint al vrijdags op de training. Stijn 
Klein Robbenhaar heeft veel vertrouwen. 
Hij verschijnt op het trainingsveld met een 
Zweeflogo in zijn haar geschoren. Zijn ver-
trouwen wordt niet beschaamd. Voor Niels 
Kolkman, die dit seizoen zijn carrière bij 
het eerste afsluit, is de wedstrijd tegen PH 
een droomscenario. 

Door schorsing (Michel Kerkdijk) en bles-
sure (Niels Hegeman) staat Niels in de basis 
en maakt hij ook het eerste doelpunt. Dat 
gebeurt binnen één minuut na aftrap. John 
Damman kopt een hoge voorzet van links 
door op Niels die eveneens koppend het net 
weet te vinden: 1-0. Hij stort zich in de ar-
men van familie en collega’s. Als iemand dit 
verdient, is het Niels wel. 

Op dat moment is het publiek (ongeveer 
1000 man sterk) net bekomen van het in-
drukwekkende intro met trommels, witte 
en blauwe rook, spandoeken, sirenes, vuur-
werk en een echte drone. En dan nog niet 

Een blauwe opkomst 
met tegenstander PH. 
De aftrap door Koen 
Kolkman. De droomgoal 
voor invaller, afscheid-
nemer en oom Niels 
Kolkman. PH heeft niets 
in te brengen.
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De buit is weer eens bin-
nen. De Zweef is kampi-
oen. Ontlading. Tranen 
bij Niels Hegeman. Bij 
Michel Kerkdijk. Bij 
Hans Souverijn. Kampi-
oensfoto’s. Platte wagen. 
Biertje. Liedje. Biertje. 
Zelfs de trainer gaat 
uit z’n dak. Op naar de 
eerste klasse.
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De kampioenen
Het kampioenschap is bereikt door: Koen 
Meijerink, Sander en Robin Souverijn, John 
Damman, Michel Dikkers,  Mark Scholten, 
Anthony Wennemers, Michel Tijhof, Xan-
der ten Hove, Niels Kolkman, Ruben Tim-
mermans, Stijn Klein Robbenhaar, Jacco 
ten Hove, Tom en Niels Hegeman, Sjoerd 
Poorterman, Michel Kerkdijk, Sven Dikkers 
en Mark van Schooten.

Uit GOAL!MAGAZINE
“Waar vind je een blauwwitte trainer die 
zelf 13 jaar in het eerste speelde en in z’n 
eerste jaar als trainer direct kampioen 
wordt? Waar vind je een speler met zoveel 

vertrouwen 
in het kam-
pioenschap 
dat hij het 
Zweeflogo 
in zijn haar 
laat scheren? 
Waar vind je 
een vereni-
ging met een 

songboek met 13 eigen liederen die door 
de schrijvers en bedenkers tijdens de fee-
stavond worden uitgevoerd? Waar vind je 

een zaal vol mensen die compleet uit hun 
dak gaan, schor thuis komen van het mee-
zingen en (van vermoeidheid a) nauwe-
lijks meer kunnen lopen?

Natuurlijk, overal vind je wel een van de 
genoemde zaken, maar alles bij elkaar??? 
Nee, daarvoor moet je bij De Zweef zijn. 
WAT EEN FAMILIE. Het moet maar weer 
eens worden gezegd. Na 13 jaar weer 
kampioen. Natuurlijk, tussendoor nog ge-
promoveerd door het halen van een perio-
detitel, maar echt kampioen….. dat was zo 
lang al geleden.

In Tubantia zei Herman Hegeman: “Dit is 
mijn club, hier ben ik opgegroeid, wat kan 
ik me dan nog meer wensen? Ik zou echt 
niet kunnen omschrijven hoe blij ik nu ben. 
Deze titel is er een van de hele club. Alles 
ademt stabiliteit. 
Er is lang gebouwd aan deze ploeg, die een 
mix van ervaring en talent is. Er zijn duels 
geweest dat ik echt zat te genieten op de 
bank. Na de winterstop beleefden we een 
terugslag en de titel is zeker geen A-B-C’tje, 
maar uiteindelijk is het dik verdiend.” Wat 
zal vader Wim van boven trots hebben 
meegekeken…

Herman Hegeman 
(links) en assistent Ser-
kan Karaali.
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Het vriendenteam draagt speciaal gemaak-
te shirts met foto en tekst. Het wordt een 
eerbetoon aan een man die 18 jaar lang als 
inspirator en stimulator altijd iets meer 
uit de ploeg haalt dan op dat moment mis-
schien wel mogelijk is. Een man die al jaren 
roept dat hij niet thuis hoort in het eerste, 
omdat hij technisch tekort komt. Na afloop 
mooie woorden van voorzitter Erik Heuver 
en aanvoerder Niels Hegeman. Uiteraard 
met cadeaus.

Nog meer afscheidnemers: Tom He-
geman, Xander ten Hove, Michel Tij-
hof en Henk Koershuis
Het kampioenschap luidt –naast Niels Kolk-
man- ook het vertrek in van Tom Hegeman 
naar DOS’37 (de ploeg van oud-trainer 
Philip Agteres), Xander ten Hove (gaat la-
ger voetballen) en Michel Tijhof. Tijdens 
de jaarlijkse vrijwilligersavond staan de 
afscheidnemers uitgebreid in  het zonnetje. 
Voor Xander ten Hove geen grootscheep-
se huldiging, hoewel hij tot de groep beste 
Zwevers ooit gerekend kan worden. Dat 
komt omdat hij tussentijds een aantal sei-
zoenen is uitgekomen voor DETO in Vriez-
enveen. En niet te vergeten neemt De Zweef 
afscheid van Henk Koershuis, die maar liefst 
28 jaar lang de keeperstrainer is!!

In 2011 huldigt De Zweef Henk al omdat 
hij dan 25 jaar keeperstrainer is bij de 

club. En er zijn weinig trainers die hem dat 
kunnen nazeggen. Je komt dan al gauw op 
minder bekende namen als Arsène Wenger, 
Alex Feguson of misschien Foppe de Haan, 
maar dan heb je het ook wel gehad. Een 
zilveren trainersjubileum is bijzonder.

Daarom wordt Henk Koershuis tijdens de 
nieuwjaarsreceptie in 2011 uitgebreid ge-
huldigd en in de bloemetjes gezet. “Je blijft 
geen 25 jaar bij een slechte club, dus jouw 
jubileum zegt ook wat over De Zweef”, zegt 
voorzitter Erik Heuver, die Koershuis prijst 
om zijn positieve kijk op de zaak en enthou-
siasme. 

Henk is ontroerd en geeft aan dat De Zweef 
“een geweldige club is, waar ik me nog 
steeds erg thuis voel”. Op dat moment heeft 
hij zelfs de jeugd erbij genomen en traint sa-
men met andere keepers de jonge keepers.

Vertrekker Tom Hegeman in dezelfde 
krant: “Een mooier afscheid kan ik me niet 
wensen. Ik ga De Zweef verschrikkelijk 
missen.” Hoeft niet, Tom, je kunt ook blij-
ven…. 

Vanaf het begin van de competitie deed De 
Zweef het goed. Door een paar keer onge-
lukkig te verliezen leek het team de aan-
sluiting bij de top te gaan missen, maar 
gelukkig kreeg ook de concurrentie met dit 
soort dipjes te maken. Na de winterstop 
leek het minder te gaan, maar het team 
herpakte zich, kwam op de eerste plaats en 
gaf deze niet meer weg.

Een schitterend succes voor de club die 
alles op eigen kracht doet, nooit betaalt, 
maar daardoor juist een kracht heeft die 
tegenslagen schijnbaar met gemak over-
wint. Waar mensen lid zijn en werken die 
wat voor elkaar over hebben en (dus) nooit 
te beroerd zijn elkaar te helpen en bij te 
staan. Inderdaad: WAT EEN FAMILIE!!”

Afscheid Niels Kolkman
Het is een groots afscheid van Niels Kolk-
man op zaterdag 31 mei. Een verdiend 
afscheid na 18 jaar A-selectie. Na afloop 
van het Kas Woudsmatoernooi begint de 
tribute onder door Niels gekozen muziek 
met de opkomst van drie teams: het vrien-
denteam, de oud-ploeggenoten en het kam-
pioensteam. 

Rechts Niels Kolkman 
op de schouders van zijn 
vrienden, vlnr: Rick Ma-
nenschijn, Rik Engbers, 
Niels Kolkman en Niek 
Broeze.
Foto onder: iedereen 
die mee deed aan het 
afscheid van Niels.

Afscheidnemer Tom 
Hegeman met shirt 
als eerbetoon aan zijn  
broer Niels. Neefje op 
zijn schouders en zussen 
op de achtergrond.

Het vriendenteam 
van Niels. Boven vlnr: 
Arjen Pastink, Gerben 
Hoogers, Niek Broeze, 
Jorrit Achterkamp, Rik 
Engbers, Joost van den 
Born, Roy Bijkerk, Rick 
Manenschijn, Frits Kolk-
man, Niels Kolkman, 
Chiel van den Born, Bas 
Kolkman, Vincent Wen-
nemers en Harco Evers. 

Aan het einde van het 
seizoen 2013-2014 
neemt De Zweef afscheid 
van de volgende spelers 
met een lange staat 
van dienst in het eer-
ste:  Xander ten Hove, 
Michel Tijhof en Tom 
Hegeman. En natuur-
lijk van keeperstrainer 
Henk Koershuis, die bij-
na 30 jaar aan De Zweef 
is verbonden.
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de vereniging voortgekomen. Dat is Oscar 
Oostelaar. Het enige talent waarmee Henk 
heeft kunnen trainer is Vicente Fernandez 
Hesselink. “Dat was een echt talent. Speel-
de wereldklasse in de eerste seizoenen en 
zakte af. Bij Excelsior het zelfde. Jammer.”

Gezien de grootte en stabiliteit van de ver-
eniging (er is weinig verloop) moeten we 
volgens Henk in de 1e klasse spelen. “Het 
gemiddelde voetbalniveau is nu (2010) te 
laag. De Zweef realiseert zich dat nu en is 
ermee aan het werk. Onze club staat be-
kend als club waar resultaten worden ge-
boekt met hard werken. Dat is mooi, maar 
niet goed genoeg meer”, vindt Henk. 

“In de jaren in de hoofdklasse werd het 
harde werken telkens beloond. Dat is niet 
meer. Je ziet dat werkende clubs de afge-
lopen jaren zijn afgezakt. Technische clubs 
hebben zich gehandhaafd. Natuurlijk, ta-
lent wordt tegenwoordig al bij de E-jeugd 
gescout, maar dat wil niet zeggen dat je 
niks meer kan. Kijk eens naar Quick’20. 
Daar gaat het al jaren goed. Komt omdat 
wordt geïnvesteerd in techniek. Als er dan 
eens een jongen wordt opgehaald, heb je er 
zat over. Misschien van iets minder niveau, 
maar toch voldoende.”

Hij weet dat het een beladen onderwerp is, 
maar vindt dat De Zweef wel moet kijken 
naar wat in de maatschappij gebeurt. “Het 
is overal moeilijk om aan vrijwilligers te 
komen. Je moet steeds vaker vergoedingen 
gaan geven. Zo is het ook met spelers. Je 
moet nadenken hoe je daar mee om wil 
gaan zonder de vereniging stuk te maken. 
Streven naar de eerste klasse is ook naden-
ken over dergelijke zaken”, zegt hij gedurfd. 
 
Aan de op dat moment 70-jarige Henk 
Koershuis stellen we de vraag: hoelang blijf 
je nog trainer? “Ik heb passie voor mijn 
werk. Zolang mijn lichaam het blijft doen, 
blijf ik trainer. Ik ben en blijf mezelf. Ik heb 
veel geleerd al die jaren en wil nog veel 
meer leren. Ik wil gewoon een goede trai-
ner zijn…..” In 2013 zet hij een punt achter 
zijn loopbaan. Bijna 30 jaar bij één club!!!

De Zweef 2 degradeert
Na de onverwachte promotie naar de 
hoofdklasse volgt voor De Zweef 2 een 
moeilijk seizoen. Vanaf het begin van de 
competitie worden er te weinig wedstrij-
den gewonnen om uit de gevarenzone te 
geraken. Tegen het einde van de competitie 
levert trainer Marcel Brinks zijn contract in. 
Onder supervisie van Helwich Machielsen 
worden de laatste competitieronden strij-
dend afgerond. Helaas mag dit niet baten 
en is degradatie aan het einde van het sei-
zoen een feit. 

Weer nacompetitie Vrouwen 1 
In de tweede klasse is De Zweef VR1 weer 
een van topteams; evenals de vorige seizoe-

nen. De ploeg etaleert een zeer constant ni-
veau met een enkele negatieve uitschieter. 
Daarmee halen de vrouwen opnieuw een 
periodetitel. Uiteindelijk besluit het team 
in overleg met de trainer om de nacompe-
titie niet te spelen. Promotie naar de eerste 
klasse betekent voor de vrouwen het maken 
van (hele) lange reizen naar uitwedstrijden 
en om verschillende redenen (zoals werk en 
studie) past dat niet.

Seizoen 2014-2015 De Zweef hand-
haaft zich; Herman Hegeman stopt 
noodgedwongen

Door vooral voor de winterstop veel pun-
ten te halen, kan De Zweef zich tamelijk 

Henk Koershuis met passie, pijp 
en visie
Een interview met Henk Koershuis voor de 
GOAL in 2010 moet in twee stukken gekipt 
worden. Henk vertelt zoveel dat het verhaal 
te veel is voor één uitgave. Het gaat onder 
meer over zijn carrière vanaf zijn eerste 
club, Oranje Nassau.

Behalve keeperstrainer bij ON wordt hij ook 
keeperstrainer bij Excelsior ’31 in Rijssen 
(houdt dat 13 jaar vol) en bij De Zweef. La-
ter valt ON af en pakt hij DOS’19 uit Dene-
kamp erbij. Daar is hij acht jaar trainer. Het 
afscheid van Henk bij DOS staat nog helder 
voor de geest. Het is tijdens de kampioens-
receptie. Hij gaat op de schouders en door 
iedereen toegejuicht, wordt hij de kantine 
rond gedragen. 

Zijn reden om bij De Zweef te blijven: “De 
Zweef is een echte familievereniging; er 
heest een hele sterke verenigingsgeest; er 
is een sterke samenhang en band en een 
grote bereidheid met elkaar de problemen 
op te lossen. Dat spreekt mij aan en daar-
om loop ik hier al zo lang. Ik voel me hier 
thuis.

Ik kwam in het seizoen 1989-1990 bij De 
Zweef. Tegelijk met Jan Kemkens, waar 
ik het meest waardering voor heb van alle 
trainers waarmee ik heb gewerkt. Die man 
had alles ontzettend goed voor elkaar.” 

In al die jaren dat Henk trainer is bij De 
Zweef, is maar één echt keeperstalent uit 

De Zweef C1 kampioen 
2013. Boven vlnr: Da-
niël Jannink, Remo van 
de Berg, Jelle Prangs-
ma, Daan Timmer, Cas 
Zandbergen, grensrech-
ter Marco ten Dam, Jar-
no Ruiter, trainer Sven 
Dikkers, Kaj  Zwaken-
berg en assistent-trainer 
Nick Praas.
Onder vlnr: Marnix 
Schoenmakers, Glenn 
Vegterlo, Pim Weijers, 
Jelle Berkhout en Sten 
Harmeling.

De Zweef E4 kampioen 
2015: Vlnr: Joshua Nij-
enkamp, Jesse Machiel-
sen, Bram Rozemuller, 
Stijn Bontekoe, Kay, 
Jaimy Gritter en Wesley 
Gritter.
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als verdiend resultaat. Helaas moeten ze 
in de nacompetitie tegen DVC’26 in twee 
wedstrijden hun meerdere erkennen (3-0 
verlies en 3-3 gelijk). 

De Zweef 3 weer selectieteam
Na jaren van recreatief voetballen in de 
tweede klasse, is De Zweef 3 opnieuw aan-
gemerkt als een selectieteam en krijgt een 
gediplomeerd trainer in de persoon van 
Demis Galgenbeld. De verandering is in-
gegeven om (jonge) spelers die nog net het 
niveau van de A-selectie niet halen, in de 
gelegenheid te stellen te leren en daarna de 
overstap te maken. In de praktijk wordt het 
steeds moeilijker genoeg gemotiveerde spe-
lers te vinden voor het derde selectieteam. 

Als aan het einde van het seizoen 2018-
2019 Demis besluit er een punt achter te 
zetten, is dit voor het bestuur aanleiding 
om het aantal selectieteams terug te bren-
gen tot twee. Een belangrijke reden voor 
dit besluit is de opkomst van het zaterdag-
voetbal. 

Vrouwen 1 blijven in de top
In de tweede klasse is het eerste vrouwen-
team van De Zweef zoals gebruikelijk een 
van de kanshebbers voor de titel. Uiteinde-
lijk moeten de dames de titel laten aan de 
concurrentie. Met een plek bij de eerste drie 
mag het team van Albert Timmer tevreden 
zijn. 

Sterk seizoen voor A1
De Zweef A1 kent een sterk seizoen in de 
eerste klasse. Omdat de terechte kampioen 
SV Nieuwleusen ook de eerste periode wint, 
is De Zweef A1 vervangende tweede peri-
odekampioen. Zo speelt het team alsnog 
in de nacompetitie voor promotie naar de 
hoofdklasse. De meimaand moet een mooi 
toetje worden, maar in de eerste ronde na-
competitie legt A1 het af tegen de leeftijds-
genoten van SDC ‘12. Uit is er 1-0 verlies en 
thuis gelijk  (2-2). 

Seizoen 2015-2016 wisselvalligheid 
troef

Halfweg het seizoen laten trainer Anton 
Wennemers en aanvoerder Mark Scholten 
in de publiciteit weten dat het eerste kijkt 
naar de hoofdklasse, die volgens beiden 
haalbaar is. Misschien terecht als je kijkt 
naar sommige wedstrijden waarin alles 
klopt en iedereen er voor 110% ingaat. 

In de “normale” wedstrijden moet De Zweef 
het echter hebben van hard werken met af 
en toe technische hoogstandjes van jongens 
als Stijn Klein Robbenhaar, Sven Dikkers 
en Daniel Tole.

Voor de winterstop gaat het goed en valt 
het kwartje een paar keer de goede (blauw-
witte) kant uit. Na de winterstop gaat het 
allemaal een stuk minder. Ruim een maand 
voor het einde van de competitie kijkt De 
Zweef eerder naar beneden dan naar boven. 
Uiteindelijk blijft de degradatiezone uit 
beeld. 

Vrouwen 1 kampioen
In mei 2016 kan de vlag uit voor het vrou-
wenvoetbal bij De Zweef. Het eerste elftal 
wordt kampioen in de tweede klasse. In 
Leusden verslaan de vrouwen Roda’46 met 
1-3. De vele meegereisde supporters (er 
rijdt een volgeladen dubbeldekker richting 
Utrecht) zien tot hun schrik dat de blauw-
witten met 1-0 achter komen. Onverdiend, 
want De Zweef heeft veel balbezit en krijgt 
mooie kansen. Behalve die ene goal bakt 
Roda er niet veel van en probeert met ein-
deloze lange ballen de spitsen te bereiken. 
De Zweef stelt orde op zaken en wint uitein-
delijk gemakkelijk met 1-3. 

Het is geen mooie wedstrijd, maar dat zijn 
kampioenswedstrijden bijna nooit. De 
belangen zijn dan zo groot dat andere ele-
menten de bovenhand krijgen. De winst is 

moeiteloos handhaven in de eerste klasse. 
Dat de ploeg in het begin van de compe-
titie het geluk vaak afdwingt, blijkt na de 
winterstop. Een aantal keer achter elkaar 
is er verlies en het team komt dicht bij de 
degradatiezone. 

Gelukkig is het slotakkoord positief en 
dreigt zelfs geen nacompetitie. Herman 
Hegeman meldt in december 2014 het be-
stuur dat hij aan het einde van het seizoen 
stopt als trainer. Noodgedwongen, want hij 
heeft niet de juiste papieren om nog een 
jaar eerste klasse te trainen. Na een jaar 
dispensatie is het afgelopen. Herman wordt 
de nieuwe coach van KOSC. 

Zijn opvolger bij De Zweef is Anton Wen-
nemers, die daarmee aan deel twee van zijn 
trainersloopbaan bij “zijn” club begint. Zijn 
komst betekent een te vroeg vertrek bij de 
club waar hij dan trainer is. Graag had hij 
nog bij Enter Vooruit willen blijven. De 
Zweef is echter als de Sirenes: de lokroep 
kan niet weerstaan worden… Anton moet 
het overigens gaan doen zonder Sander 
Souverijn, die zijn geluk gaat beproeven bij 
DOS’37.

De Zweef 2 draait mee in subtop
De Zweef 2 komt dit seizoen uit in de eerste 
klasse. De mannen van Peter Knobbe halen 
over het algemeen een goed niveau met 
een plek in de subtop en een periodetitel 

B3 in 2013 met : Henk 
Beverdam, Rick Geurtse, 
Leon Broekmate, Luuk 
Jansen, Wouter Wij-
nen, Jochem Hendriks, 
Jeffrey Beumer, Joost 
Wessels, Bert Wessels, 
Simon G, Wouter Bever-
dam, Demi Ruiter, Jan 
Mikael, Tim Gescher, 
Tom Huis in ’t Veld, 
Hung Pham, Ruben Pot, 
Leon Ruiter, Stan Pop-
pe, Jan Kok. 

Het kampioensteam. 
Boven vlnr: Romy van 
den Heuvel met voor 
haar Julia  Wenne-
mers en Gillian van de 
Werfhorst, Jos Slag, 
Kristie Legtenberg, Britt 
Delver, Estee Veldhuis, 
Mylene Rodijk, Myrthe 
Weijermars, Melanie 
Tibbe en Harry Legten-
berg.
Tweede rij vlnr: Mirthe 
Jannink, Jody Nijen-
huis, Ilze de Vries, Yvon-
ne Slag.
Voor vlnr: Kim Praas, 
Mijke Voskus, Fabiënne 
Heuver, Sharon Wiel-
draaijer, Dunya Dur-
maz, Marloes Kuipers. 
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echter verdiend en het kampioenschap te-
recht op basis van alle wedstrijden. Keihard 
klinkt het in de bus “Rigtersbleek krijgt 
helemaal niks” en zo is het: De Zweef is 
kampioen.

De busreis terug is één groot feest met veel 
gezang, balletjes gehakt, drankjes en an-
dere versnaperingen. Voor de meegereisde 
ouders en supporters een zakje “bruidssui-
kers” en een fotootje van het team. 

Namens de ouders klimmen Tanja Rodijk 
en Christel Durmaz in de microfoon voor 
een toespraak en bieden de meiden een 
pet aan met –vrij naar Ramses Shaffy- de 
opdruk “Ren, vlieg, Zweef”. Zelf hebben de 
dames een kampioensshirt laten drukken 
met de tekst “As individuals we are strong; 
together we are unstoppable”. 

Thuis groot feest in de kantine, waarbij 
zelfs Ate Brunekreef van de KNVB met een 
zak medailles verschijnt. Mylène Rodijk 
presenteert de speelsters stuk voor stuk en 
beloont de bondsman daarna met een dikke 
kus. “Zo doen we dat bij De Zweef.” 

Het kampioenschap betekent niet alleen 
promotie naar de eerste klasse, maar ook 
heel veel reizen. Wat te denken van tegen-
standers in Alkmaar, Purmerend, Velsen, 
Nootdorp?? Voorafgaand aan het kampi-
oenschap is er in het team uitgebreid over 
gepraat. Gaan we het doen??  Blijven we 
daarna als team bestaan?? Beide vragen 

beantwoorden de meiden met “ja”.
De successen van het vrouwenvoetbal gaan 
een beetje voorbij aan de neus van voorzit-
ter Erik Heuver. Natuurlijk is hij er wel om 
de vrouwen te feliciteren. Of hij wedstrijden 
heeft gezien? Als hij heel eerlijk is, heeft hij 
niet zoveel met vrouwenvoetbal. “Ik kijk bij 
het eerste en het tweede. Dat is het. Ik kijk 
ook niet bij de lagere elftallen. Als vrouwen 
het naar hun zin hebben, vind ik het pri-
ma.” 

Dat wat betreft het voetbal als spel door 
vrouwen. De aanwezigheid binnen de ver-
eniging heeft een heel positief effect. “Het is 
niet alleen heel gezellig; de dames doen ook 
veel vrijwilligerswerk. Dat is hartstikke 
mooi.” En natuurlijk ook het feit dat dankzij 
meisjes- en vrouwenvoetbal de vereniging 
de afgelopen jaren extra is gegroeid. 

Promotie De Zweef 2 naar reser-
ve-hoofdklasse
De Zweef 2 moet het kampioenschap in de 
eerste klasse aan Longa’30 2 laten. Over het 
hele seizoen is deze ploeg net iets stabieler 
en in de onderlinge confrontaties onder-
streepten ze dit met een overwinning en een 
gelijkspel. Het team haalt wel een periode-
titel. Dat betekent een dubbel tegen DIO’30 
uit Druten. Uiteindelijk wint De Zweef met 
3-2. De volgende tegenstander is Grol 2. In 
de competitie heeft het tweede twee keer 
kansloos van deze ploeg verloren, maar in 
de nacompetitie gaat het heel anders. Thuis 
winnen de blauwwitten met maar liefst 4-0 

Vrouwen 1 wordt in 
2016 kampioen door 
in Leusden Roda ’46 te 
verslaan. Prachtig weer, 
winst, feest gedurende 
de hele terugweg in 
de bus en in het club-
gebouw waar Harry 
Legtenberg voorgaat in 
de polonaise. Voor de 
meiden is niks te gek. 
Een dansje op tafel is 
geen probleem. 

De Zweef E3 wint de 
KNVB-beker in 2016. 
Vlnr: Floris Brugman, 
Olivier Oostergo, Lucas 
Wigger, René Oostergo 
(leider), Cas Middel-
kamp, Dies Arkes, Mat-
thijs Spenkelink, Remy 
Middelkamp (leider) en 
Bas Booijnk
Liggend vlnr: Ty-
cho Wermink en Bas 
Blaauwgeers.
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A1 kampioen 
De Zweef A1 wordt in de uitwedstrijd tegen 
vv Den Ham A1 kampioen van de eerste 
klasse. Met nog drie wedstrijden te gaan is 
het team niet meer te achterhalen door de 
concurrentie. Na het vuurwerk en de blau-
we rook kan de wedstrijd beginnen. Tegen 
Den Ham is het eigenlijk een eitje. Natuur-
lijk is er spanning vooraf, maar die valt weg 
als de blauwwitten na vijf minuten al met 
0-2 voor staan. De ploeg tikt de tegenstan-
der bij tijd en wijle volledig van de mat en 
dat is mooi voor de vele meegereisde Nij-
verdalse supporters. Eindstand 1-4.
Na het laatste fluitsignaal felicitaties alom 
en natuurlijk een mooie groepsfoto met 
enthousiaste spelers, trainer Niels Kolk-
man en assistenten Sven Dikkers, Jacco ten 
Hove en Marco ten Dam.

Seizoen 2016-2017: wisselvallig 

Vanaf het begin is het voor De Zweef 1 een 
lastig seizoen met sterk wisselende resulta-
ten. De laatste wedstrijd voor de winterstop 
thuis tegen Tubantia geeft nog niet het 
goede gevoel (1-1), maar de plek onderin de 
middenmoot stemt tot tevredenheid. 

De start na de winterstop is goed, maar 
daarna gaat het weer mis. In de laatste 
wedstrijd tegen Rohda Raalte stelt het team 
klassebehoud op eigen kracht veilig (0-0). 
De conclusie van het seizoen volgens trai-
ner Anton Wennemers: “We hebben een 
mooi globaal seizoen gevoetbald, met één 
domper tegen Germania. Als we iets meer 

hadden gescoord, was het klassebehoud 
eerder gekomen.”

Afscheid Niels Hegeman
Op 3 juni neemt Niels Hegeman op grootse 
wijze afscheid. Eerst een half uur voetbal 
van De Zweef 1 tegen het oud-eerste. Daar-
na een wedstrijd oud-eerste tegen vrienden, 
familie. Tot slot een wedstrijd vrienden, 
familie tegen De Zweef 1. Leuk om naar te 
kijken. 

Na afloop afscheid op het veld en naar de 
kantine, waar Niels Kolkman zijn oud-aan-
voerder in allerlei rollen en allerlei situaties 
neerzet voor al die bezoekers, die van Niels 
afscheid komen nemen. Zo neemt De Zweef 

en in Groenlo is de winst 1-3. Promotie voor 
ons Twidde naar de reserve-hoofdklasse. 
Een prachtige prestatie van de jongens van 
vertrekkend trainer Peter Knobbe.

Afscheid Mark Scholten
Na afloop van de wedstrijd tegen TVC in 
mei 2016 neemt aanvoerder Mark Schol-
ten afscheid van De Zweef 1. Het afscheid 
blijft beperkt tot een bos bloemen en 
een kort woordje van aanvoerder Niels 
Hegeman. Mark stopt na een indrukwek-
kende carrière in het eerste elftal, waarin 
hij vooral naam maakte als zeer solide 
sluitpost van de verdediging. Gelukkig is 
hij niet verloren voor de club. Niet alleen 
blijft hij lekker voetballen; ook treedt hij 
toe tot de Technische Commissie. 

Boven vlnr: Marco ten 
Dam (assistent scheids-
rechter), Jelle Berkhout, 
Sven Dikkers (assistent 
trainer), Bryce Beltman, 
Jacco ten Hove (leider), 
Daan Timmer, Roy ten 
Dam, Lars Westerik, 
Remco van de Berg, 
Thomas Vermeulen, 
Daniël Jannink.
Onder vlnr: Niels Kolk-
man (trainer), Glenn 
Vegterlo, Kuba Posie-
lezny, Dennie Hoogen-
kamp, Liam Meenhuis, 
Evander Wippert, Tim 
Veldhuis, Pim Weijers.

Het Twidde uitgerust 
met Zweef-brillen en 
voorzien van de nodige 
versnaperingen.  Boven 
vlnr: Robin Souverijn, 
Richard Winkels, Michel 
Dikkers, voor hem Nick 
Praas en Marco ten 
dam, daar boven Tom 
Heuver, Joey Knobben, 
daarachter Robin Tibbe, 
Jasper Gerhard, Mark 
Spaans, Maarten Melen-
boer, Mark van Schoo-
ten, Stefan Scholten, Boy 
Kolman, Joey de Bou-
ville, Boven hem Maikel 
Engelaar (verzorger) en 
Taner Kurt.

Boven: Roy ten Dam 
ruimt -stevig dwars-
gezeten- op. Liam 
Meenhuis zet alvast een 
sliding in. Thomas Ver-
meulen kijkt toe. Op de 
rug gezien Remco van 
de Berg. 
Rechts: De Zweef heeft 
gescoord. Blijdschap 
bij ploeg. Vlnr: Kuba 
Posielezny (achter hem 
Thomas Vermeulen), 
Daniël Jannink, 
Lars Westerik, Glenn 
Vegterlo, Remco van de 
Berg en Liam Meenhuis. 
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te halen. We zijn blijven steken op zeven 
punten, wat een geweldige prestatie is. De 
waardering van vele supporters met name 
bij thuiswedstrijden was zeer groot.”

Vrouwen 1 degradeert
Voor ons eerste vrouwenteam is de ver-
wachting dat het team het moeilijk zal 
krijgen en zo is het ook. Een smalle selectie 
en veel (ernstige) blessures verzwakken het 
team in de loop van het seizoen zodanig dat 
degradatie onafwendbaar is. In een laatste 
krachtsinspanning komen de vrouwen te-
recht in de nacompetitie, maar kan daarin 
niet meer de kracht opbrengen het verblijf 
in de eerste klasse te verlengen. Dit seizoen 
is het laatse van trainer Harry Legtenberg, 
die plaats maakt voor Kevin ter Haar. 

Handhaving De Zweef 2
Hoewel in de winterstop niemand er nog 
maar een cent voor geeft, handhaaft De 
Zweef 2 zich in de reserve-hoofdklasse. 
Zonder nacompetitie. Trainer Niels Kolk-
man slaagt er na de winter in zoveel punten 
te verzamelen dat de jongens op tijd op va-
kantie kunnen. 

Daar is heel veel voor nodig. Hard werken, 
teamgeest met ruimte voor een lolletje. Plus 
de inzet van heel bruikbare krachten uit het 

afscheid van een voetballer die qua inzet, 
werklust, uitstraling en formaat wijd en zijd 
bekend is. Niels stopt niet met ballen, maar 
neemt een plek in in De Zweef 4.
Niels is niet de enige die dit seizoen ver-
trekt. Ook Sander Souverijn (terug na een 
avontuur bij DOS’37) zet een punt achter 
zijn selectiecarriere. Door zijn onderbre-
king verdwijnt hij eigenlijk een beetje “in 
het luchtledige”, terwijl hij toch een aan-
merkelijk aantal zeer verdienstelijke jaren 
in De Zweef 1 heeft gevoetbald. Andere 
vertrekkers: John Damman (wereldreis), 
Paul Damman (naar de zaterdag) en Michel 
Kerkdijk (terug naar DES). 

De Zweef VR1 komt dit jaar voor het eerst 
in de historie van onze vereniging uit in 

derde, vierde en A1. In de allerlaatste wed-
strijd tegen Heino komt De Zweef met 1-0 
voor, maar verzuimt de kansen op 2-0 daar-
na af te maken. Daardoor blijft het extra 
spannend. Als “good old” Niels Hegeman 
vlak voor tijd de 2-0 binnen schiet, ontploft 
het stadion. Klassebehoud. Feest, bier en 
jammer genoeg afscheid van trainer Niels 
Kolkman die besloten heeft het wat rustiger 
aan te gaan doen. 

De Zweef 3, 4, 6 en Veteranen 2 ook 
kampioen
Wat een feest was het zondag 20 mei 2018 
bij De Zweef! Maar liefst drie teams werden 
kampioen: het derde, vierde en zesde. Wat 
is er dan mooier om het feestje gezamenlijk 
te vieren in de kantine. Compleet met een 
ingehuurde zanger, onze eigen dj’s en een 
bezoekje van v.v. Hellendoorn 2 (dat ook 
kampioen is geworden) gaat het dak eraf. 
Dat ook het 1e elftal zich s’middags veilig 
speelt is de kers op de taart. 

De Zweef 3 komt dit seizoen opnieuw uit in 
de reserve derde klasse en sluit dit dus af 
met het kampioenschap. Verdiend en meer 
dan terecht. Jammer is het dat het derde 
met ingang van het nieuwe seizoen geen 
selectieteam meer is. Het kampioenschap 
is tevens het laatste optreden van trainer 

de 1e klasse. De verwachting dat het team 
het moeilijk zou krijgen, komt niet uit. De 
vrouwen presteren goed en klassebehoud is 
geen probleem.  

De Zweef 2 komt na de promotie via de 
nacompetitie weer uit in de “vertrouwde” 
reserve-hoofdklasse. Het Twidde weet zich 
uiteindelijk drie wedstrijden voor het einde 
al veilig te spelen en eindigt op plek 8. 

Seizoen 2017-2018: tussen kunst en 
gewoon gras 

Een heel bijzonder seizoen, omdat het ver-
schil tussen kunstgras en “gewoon” gras zo 
duidelijk wordt. Na de winterstop loopt De 
Zweef door afgelastingen vijf wedstrijden 
achterstand op. Een krankzinnige situatie 
die eindigt in een serie inhaalwedstrijden, 
die bijzonder goed verloopt. 
Trainer Anton Wennemers zegt daarover: 
“Wat waren we trots, met de borst vooruit 
nadat we ons veilig hadden gespeeld. In 
maart stonden we op de laatste plaats in 
de ranglijst met nog een aantal inhaalwed-
strijden tegoed. Er is wat gebeurd in de 
groep wat moeilijk een naam te geven is. 
Wat wel duidelijk is dat een aantal spelers 
gegroeid zijn in hun spel. 

Dat we weer oerdegelijk waren zoals an-
dere clubs dat van De Zweef kennen. Nooit 
opgeven en schouders eronder. De spelers 
gingen met veel bravoure en inzet de wed-
strijden tegemoet. Nooit klagend over drie 
wedstrijden in één week. Het is ons net 
niet gelukt om negen punten in acht dagen 

Linksboven: afscheid 
van Niels Hegeman. 
Van opvolger/aanvoer-
der Sven Dikkers krijgt 
hij zijn shirt met num-
mer 10. 
Rechtsboven: voorzitter 
Erik Heuver biedt een 
foto aan van een actie 
van Niels.
Niels te midden van 
de andere afscheids-
nemers: Boven vlnr: 
Paul Damman, broer 
John, Sander Souverijn, 
René Krommendijk, 
Rob Hendriks. Onder: 
Michel Kerkdijk en Niels 
Hegeman.

De Zweef 3 kampioen 
in 2018. Staand: Koen 
Tijhuis, Michel Dikkers, 
Robbin van der Lely, 
Lodewijk Wennemers, 
Stefan Scholten, Maar-
ten Melenboer, Sander 
Souverijn, Michel van 
’t Zand, Niek Heuver 
(grens), Pim Weijers, 
Demis Galgenbeld 
(trainer) en Rick Ruis 
(leider).
Midden: Joey de Bouvil-
le, Mark Scholten en Kaj 
Kogelman.
Onder: Jorick Kolman, 
Ralf Exoo, Rick Woest-
huis, Rob Hilberink, Kris 
Brand, Regi Zeneli, Lars 
Kelder.
Liggend: Willy Broek-
hof (verzorger) en Ivo 
Kruiper.
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Demis Galgenbeld, die daarmee een mooie 
kroon op vier jaar trainerschap zet en eer-
der dat seizoen al besluit te stoppen. Eerder 
al is Veteranen 2 (7 tegen 7 op een half veld) 
kampioen geworden. 

Seizoen 2018-2019 Degradatie lijkt 
onafwendbaar

Voor De Zweef 1 begint het seizoen moei-
zaam. Na 12 wedstrijden staat de ploeg bij 
de onderste drie. Weinig geluk, veel net 
verloren wedstrijden. Het zit allemaal niet 
mee. 
Dan verrast Anton Wennemers iedereen 
door aan te kondigen dat hij stopt aan het 
einde van het seizoen. En dat terwijl de se-
lectie unaniem verklaart hem graag nog een 
seizoen te willen houden. Het bestuur is het 

daar volledig mee eens, net als de techni-
sche commissie. 

Anton lijkt eerst akkoord te gaan met ver-
lenging van zijn contract, maar verklaart 
dan toch te stoppen omdat hij vindt dat er 
een andere oefenmeester voor de selectie 
moet komen. Ook laat hij doorschemeren 
dat De Zweef zijn laatste club is. Die moet 
dus op zoek naar een nieuwe trainer.

Het zal wel niet aan het aangekondigde 
vertrek van Anton hebben gelegen of diens 
assistent André Smal, maar zijn aanvan-
kelijke vertrek is het startsein voor meer 
vertrekkers. Jesper Middelkamp laat zich 
(financieel) overhalen om het bij SVZW te 
gaan proberen. Boris Vermeulen is het op-
en-neer reizen van en naar Groningen zat. 

De Zweef 4 kampioen in 2018. Staand vlnr: Xander ten Hove, Gerben Woesthuis, Ruud 
ten Dam, Raymond ten Hove, Ivo Kogelman, Arian Siebring, Nick Huffmeier, Marcel 
Hofstede, Pieter van Vree, Stijn Klein Robbenhaar.
Gehurkt vlnr: Remco Manenschijn, Stefan Dijkstra, Nick Oosterwechel, Paul te Pas, Mel-
vin van Burik, Niels Hegeman, Jeffrey Hogeboom, Robert Hofstede, Dennis van Leeuwen.

2018 De Zweef 6 kampioen Boven vlnr: Emiel Blikman, Ramon Slot, Raymond Hoon-
horst, Bart Huffmeijer, Stefan van Leusen, Gerrit Claessen, Jasper Souverijn, Hans 
Knobben, Jeroen Tijhof, Dennis Evers, Paul Damman, Marthijn Hegeman.
Onder vlnr: Tim Gescher, Jelle Bulters, Sander Poelhekke, Jeroen Souverijn, Job Olden-
hof, Joost Morsink, Marcel Siero, Kevin Broens, Erik Jongmans, Robbert Hegeman, Joep 
van Boxtel, Peter Hegeman, Dennis Roeloffzen.

2018 De Zweef Vetera-
nen 2 kampioen. Boven 
vlnr: Willie Krieger, 
Marcel ten Dam, René 
Wippert, Helmut van 
Rhee, Henk Grondhuis, 
Ronald Tibbe, Harry ten 
Dam, Gerrit Evers, Paul 
Souverijn.
Onder vlnr: Johan ten 
Dam, Jos Woesthuis, 
Gejo Westenbroek, 
Alex Keverkamp, Willie 
Scholten, Gerard Hege-
man, Gerard te Kiefte en 
Gerald Gescher. 

C2 kampioen in 2018. 
De vaders maakten 
er een groot spektakel 
van. Met rode loper en 
“bewakers-met-oortjes” 
(Marcel en Eric Siero). 
Achterste rij staand: 
Robin ter Hedde (trai-
ner-coach), Hasan, 
David Brugman, Justin 
Nijenkamp, Bob ter 
Hedde, Tom Huisstede, 
Jort Preuter, onbekend, 
Mike Eilders, Daan Pas 
(op de rug), Hento Pas 
(leider), Jarno Soos, 
Robin van Dijk, Bram 
Koopman, Jorn Bessem-
binder, Lars ter Elst, 
Alex van de Werfhorst, 
Tigo de Bruin en Thijs 
Nieland.
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Tel daarbij op dat zijn vriendin daar ook 
studeert, dan ligt het voor de hand dat hij er 
voor kiest in Groningen te gaan voetballen. 
Later (onverwacht) gevolgd door zijn broer 
Thomas. Nick Snellink kan het voetbal in 
de selectie niet meer combineren met zijn 
baan hij defensie. Hij stopt ook. Tenslotte 
verrast aanvoerder Sven Dikkers vriend en 
vijand door aan te kondigen dat hij gaat 
voetballen bij Rohda Raalte.  

De technische commissie gaat op zoek naar 
een nieuwe trainer. Dat wordt Bjorn Hodes, 
die echter spontaan afhaakt als het bestuur 
besluit dat het tweede zondagteam verhuist 
naar de zaterdag en daar standaardteam 
gaat worden. Goede raad is duur, maar dan 
blijkt dat Anton Wennemers nog wel een 
seizoen door wil.

Winst in de nacompetitie
Of het komt door de aangekondigde ver-
trekken, is niet te zeggen. Vast staat dat de 
motor hapert. De “schwung” is eruit. Het 
lukt De Zweef niet meer om te winnen. Er 
wordt niet slecht gevoetbald, maar te vaak 
gaat het (net) mis. Met nog een paar wed-
strijden te gaan staat de ploeg onderaan; 
nog onder BWO dat het hele seizoen de 
rode lantaarn droeg. 

In die laatste wedstrijden richt de club zich 
enigszins op. Het maximaal haalbare wordt 
gehaald: nacompetitie. 

En je kan van De Zweef zeggen wat 
je wil: laat ze nooit vriendschappelijk 
voetballen, want dan verliezen ze van 
een derde klasser. Laat ze meedoen in de 
nacompetitie en alles kan! Er heerst een 
geheim virus aan de Koersendijk waarmee 
iedereen wordt besmet als het er op aan 
komt. Dan worden de mouwen opgestroopt. 
Dan komt er schwung. En zo is het ook deze 
nacompetitie. 

Daarin wachten Bon Boys en Achilles ’29. 
De ploeg uit Haaksbergen is in de eerste 
helft veel beter, maar scoort niet. Na rust 
kan De Zweef druk zetten, maar vindt ook 
het net niet. Verlenging levert ook niks op, 
zodat penalty’s de doorslag geven. De Zweef 
wint. Natuurlijk wint De Zweef!

Achilles is daarna een peulenschil. Een 1-3 
overwinning binnen de normale speeltijd 
met kansen op meer zelfs. Dat betekent fi-
nalevoetbal. Tegenstander is WAVV, dat in 
de competitie net boven De Zweef eindigt. 
Iedereen maakt zich op voor een echte fina-
le, maar niets is minder waar. 

Anton Wennemers heeft 
even bedenktijd nodig, 
maar besluit dan nog 
een jaar langer te blij-
ven. Clubliefde!

Vreugde na afloop 
van de wedstrijd tegen 
WAVV.

Vreugde bij de leiding. 
Vlnr: assistent-trainer André Smal, Michel Dikkers, Anton 
Wennemers, Hermen van Nijen (stage-trainer), Daniël Jan-
nink. 

Ontlading na het laatste fluitsignaal. Vlnr: Lars Spij-
kerman, Thomas Vermeulen, Jeffrey Jannink, Moham-
med Koroma, Daniël Jannink, Sven Dikkers en Jacco 
ten Hove. 

Beelden uit de wed-
strijd tegen WAVV. Met 
daarop de vertrekkers: 
Jesper Middelkamp, 
Nick Snellink en Boris 
Vermeulen (aan de zij-
lijn), Thomas Vermeulen 
en aanvoerder Sven 
Dikkers. Een verdiende 
overwinning en daarna 
feest op het veld.
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De Zweef 
heeft vanaf 
het begin 
het heft in 
handen met 
kansen in 
het eerste 
kwartier 
voor Jesper 
Middel-
kamp en 
Marco ten 
Dam. Het 

lijkt erop alsof WAVV op voorhand al de 
kop in de schoot heeft gelegd. De ploeg 
krijgt nauwelijks mogelijkheden. Komt niet 
verder dan het strafschopgebied en zelfs 
vaak dat niet.  
 
Het is dan ook terecht dat De Zweef na een 
klein half uur een voorsprong neemt. Roy 
ten Dam verovert de bal, zet zijn man aan 
de kant en geeft een mooie diepe bal op Jes-
per Middelkamp. Die haalt de achterlijn en 
geeft fraai en hoog voor op Daniël Jannink, 
die keurig inkopt: 0-1. Pas in de 44e minuut 
is de eerste kans voor WAVV. Een hoge bal 
wordt door Michel Dikkers weg gestompt, 
maar voor de voeten van een tegenander, 
die echter in de rebound het net in het lege 
doel niet kan vinden. 
 
Na rust hetzelfde beeld met aftrek van kan-
sen voor WAVV. Die zijn er niet. Met nog 
25 minuten op de klok maakt Marco ten 
Dam plaats voor Marc Nieboer. Rond deze 
periode is bij De Zweef de concentratie even 
weg wat leidt tot geel voor Sven Dikkers en 
Daniël Jannink. Even later lijkt de angel 
uit de wedstrijd gehaald te worden. Daniël 
Tole rent de hele zijlijn langs en geeft mooi 
voor op Daniël Jannink, die zijn vrije kop-
kans via de keeper op de paal zag belanden 
(terwijl hij al juichte). In de rebound schiet 
Jesper Middelkamp naast. 
 
De beloning voor het betere spel komt ruim 
vijf minuten voor tijd. Jesper Middelkamp 
trekt alle registers open en laat al z’n tegen-
standers achter zich. Vanaf de achterlijn 
bedient hij Marc Nieboer op de penaltystip, 

die keurig in tikt: 0-2 en veilig die eerste 
klasse. De ontlading na afloop is groot. 
Felicitaties voor iedereen en van iedereen. 
Tranen bij aanvoerder Sven Dikkers die als 
laatste man een belangrijk aandeel had in 
de drie wedstrijden van de nacompetitie, 
maar het jaar daarop in Raalte voetbalt.  
 
De 0-2 overwinning is dan ook meer dan 
verdiend. “Dit voelt als een promotie”, zegt 
een opgeluchte trainer/coach Anton Wen-
nemers. Zo wordt het ook gevierd. 
 
Aan het einde van het seizoen moet De 
Zweef 1 zoals al gemeld het stellen zonder 
een aantal basisspelers: Jesper Middel-
kamp, Boris en Thomas Vermeulen, Nick 
Snellink en aanvoerder Sven Dikkers. Van 
de meesten neemt De Zweef 1 afscheid na 
de wedstrijd tegen Achilles. Nick Snellink 
kan helaas niet aanwezig zijn. Thomas Ver-
meulen besluit pas later dat hij zijn broer 
volgt naar Groningen.  
 
Vrouwen 1 verhuist 
De vrouwen van De Zweef hebben een 
nieuwe trainer in de persoon van Kevin ter 
Haar. Onder zijn leiding doet de ploeg mee 
in de middenmoot. Halverwege dit seizoen 
wordt duidelijk dat de vrouwen ervoor kie-
zen in het nieuwe seizoen te gaan spelen op 
zaterdag. Dat betekent veel minder reizen 
en veel meer streekderby’s. Een aantrek-
kelijk perspectief; ondanks “degradatie” 
naar de derde klasse. VR1 gaat zaterdags de 
thuiswedstrijden spelen om 17.00 uur.   
 
De Zweef 4 kampioen 
Met nog drie wedstrijden te gaan heeft De 
Zweef 4 begin mei 2019 nog maar 1 puntje 
nodig voor het kampioenschap. Op zondag 
12 mei reist de ploeg naar Wijhe. Daar be-
halen de mannen een keurige 0-3 overwin-
ning en is het kampioenschap een feit! Met 
het kampioenschap is het seizoen voor het 
vierde nog niet voorbij. De ploeg gooit ook 
hoge ogen in de bekercompetitie, maar redt 
het net niet om de beker te winnen.

Bovenste foto: afscheid 
van vlnr: Jesper Mid-
delkamp, Sven Dikkers, 
Hermen van Nijen (trai-
ner in opleiding), Boris 
Vermeulen en André 
Smal (assistent-trainer).

Daaronder: Sven Dik-
kers geeft zijn bloemen 
weg aan Johan ten Bok 
waarvoor hij waarde-
ring uitspreekt hoe hij 
ondanks zijn ziekte tel-
kens weer belangstelling 
voor De Zweef toont.

Vriendenkring.” Als voorbeeld hiervan 
noemt hij het feit dat hij uit de nachtploeg 
direct doorgaat naar het clubgebouw om 
de broodjes te smeren voor de dauwtrap-
fietstocht op Hemelvaartsdag. René is de 
bedenker van de mannenbingo, die is uitge-
groeid tot een waar evenement.  
Ondanks zijn  ziekte blijft hij optimistisch 
en zondert hij zich niet af. Als hij even kan 
is hij aanwezig, zoals bij het carnaval. Als 
blijvende herinnering aan René heet de 
mannenbingo voortaan René’s Mannenbin-
go.

Martin Na-
huis (47)
Volkomen 
onverwacht 
overlijdt op 15 
september 2011 
Martin Nahuis. 
Hij wordt maar 
47 jaar. Martin 
heeft veel voor de club betekend. “Eerlijk 
oprecht humor lief vertrouwen zorgzaam” 
zijn de woorden boven de overlijdensad-
vertentie en de woorden die hem typeren. 
Bijna de hele Zweef loopt uit om afscheid te 
nemen. 

Niels Kamphuis (32)
Groot is de 
ontzetting 
als Niels 
Kamphuis op 
donderdag 10 
oktober 2013 
op 32-jarige 
leeftijd het 
leven vaarwel 
zegt. Niels is dan al geruime tijd ziek. Tel-
kens echter lijkt het erop dat hij herstelt. 
Dit blijkt vergeefse hoop. 

Niels is jarenlang een vaste keuze geweest 
in de selectie van De Zweef. Speelt in zo-
wel het eerste als het tweede in de spits en 
neemt menig goal voor zijn rekening. Als 
herinnering hangt een aantal jaren in het 

Wat gebeurt er verder bij De Zweef
OVERLIJDENS

Waar “vroeger” een overlijden veel meer 
binnen kleine familiekring werd verwerkt, 
neemt de laatste jaren een overlijden veel 
bredere vormen aan. Het bezoeken van af-
scheidsbijenkomsten en condoleances wordt 
normaal voor iedereen die de overledene 
heeft gekend. Een overlijden lijkt meer in te 
grijpen in de lokale gemeenschap en (dus) 
ook bij De Zweef. Voorzitter Erik Heuver, 
terugkijkend op zijn bestuursperiode: “Zo-
als De Zweef de handen ineen slaat als er 
een klus geklaard moet worden, zo steunt 
de club massaal nabestaanden bij over-
lijdens. Met name als het gaat om jonge 
mensen, zoals René Kok, Martin Nahuis 
(waar ik ook privé mee bevriend was), 
Niels Kamphuis en Rob Hegeman was de 
belangstelling overweldigend.” Dat zijn ook 
dieptepunten tijdens zijn voorzitterschap. 

Veel te jong overleden
Natuurlijk; iedereen overlijdt (veel) te jong. 
Soms echter is iedereen het er over eens: nu 
is het te gek. Ook De Zweef ontkomt er niet 
aan jonge leden te verliezen.

René Kok (erelid Vriendenkring)
Na een lan-
ge ziekte 
overlijdt op 
woensdag-
avond 21 
april 2010 
René Kok. 
Toch nog on-
verwacht. In 
René verliest 
de club een 

actief lid. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
3 januari wordt hij  benoemd tot lid van 
verdienste van de Vriendenkring. Reden 
hiervoor het feit dat hij 10,5 jaar deel uit-
maakt van het bestuur van deze vereniging. 

Voorzitter Dennis Blankhorst van de Vrien-
denkring: “Het was René nooit te veel om 
energie te steken in activiteiten van de 
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Gerhardus Lubertus Antonius Hilberink 
ziet het levenslicht op 4 juli 1938 aan de 
P.C. Stamstraat. Hij overlijdt op 15 april 
2015 in Ommen (op de camping waar hij 
het gras aan het maaien was). 

Zijn ouders zijn niet rijk. Hij moet al vroeg 
meehelpen: schoonmaken in de kerk, hel-
pen graf delven. Gaat zelf werken bij de 
KSW. Trouwt met Annie Bergboer en krij-
gen drie dochters en een zoon. Gerard krijgt 
een hersenbloeding in 1968 en de eerste 
hartaanval in 1978. Zijn lichamelijke toe-
stand nopen hem na  66 jaar het ouderlijk 
huis met grote tuin te verlaten en te gaan 
wonen in een “bejaardenwoning” aan de 
Dinkelstraat. Dat valt vies tegen, want de 
grote tuin met alles erop en eraan is weg.

Karakteriseringen: Eigenwijs. Recht voor 
z’n raap. Kan mond niet houden. Een man 
met het hart op de tong, maar ook op de 
goede plaats. Alles over voor de vereniging. 
“Ik heb blauwwit bloed”. Ook toen ze mij 
in de rug trapten heb ik geen moment ge-
dacht om naar een andere club te gaan. Ze 
hadden me wel al gevraagd….”

Hij begint z’n voetbalcarrière in 1948. De 
Zweef speelt dan nog boven op de berg. 
Het trainen is op het veld van Nijverdal, 
waar nu Reggesteyn zit aan de Willem de 
Clercqstraat. 

Erik Tijhuis
Op 1 december 2010 overlijdt gewaardeerd 
keeper Erik Tijhuis op 40-jarige leeftijd.

Henk Beverdam
Op 5 maart 2019 overlijdt Henk Beverdam 
op 63-jarige leeftijd. Henk is leider bij De 
Zweef en zijn woonadres was en is ons sleu-
teladres.

Benny Oldenhof (legaat)
Benny Oldenhof overlijdt op 14 juni 2015. 
Bennie is binnen onze club een markant 
persoon. Als persoon. Als lotenverkoper. 
Als binnenhaler van tal van sponsors. Alles 
wat hij doet, doet hij op z’n eigen manier. 
Bennie wordt bij leven al jaren geëerd met 

clubgebouw een shirt met zijn rugnummer. 
Zijn vrienden spelen jaarlijks een herinne-
ringswedstrijd.

Rob Hegeman 
(49)
Volkomen onver-
wacht en tot grote 
ontzetting wordt 
bekend dat in de 
nacht van 13 op 
14 juni 2014 Rob 
Hegeman overlijdt. 

Sinds zijn jeugd is hij lid van onze club. Als 
vrijwilliger is hij na zijn actieve carrière 
onder meer leider van zaterdag 3. Rob is 
49 geworden. Zijn familie mailt ons later: 
“Wij jullie allen hartelijk bedanken voor al 
het plezier dat jullie hebben gegeven aan 
Rob tijdens zijn fantastische voetbalcar-
rière. Als trouwe supporter en geweldige 
voetbalspeler heeft Rob bij de mooiste club 
van Nederland topjaren beleeft.”

Antoon Evers (lid van verdienste)
Antoon Evers 
overlijdt op 23 juli 
2011 op 80-jarige 
leeftijd. Antoon is 
bekend als beheer-
der van de kantine, 
ballenbewaarder, 
sleuteladres, mu-
ziekmaker. Samen 

met Marie staat zijn leven voor een heel 
groot deel in het teken van De Zweef.

Harry Versmissen (lid van 
verdienste)
Op woensdag 15 mei 2014 overlijdt Harry 
Versmissen op 83-jarige leeftijd. Harry is 
maar liefst 16 jaar onze schoonmaker van 
de kleedaccommodatie. Hij ontwikkelt zelfs 
een eigen soort zeep, want “wat schoon 
moet, moet schoon”. 
Voor zijn werk is hij in 2004 benoemd tot 
lid van verdiensten. Harry is geruime tijd 
ziek geweest. Hij stuurt de vereniging een 
paar weken voor zijn overlijden  een mail 
om zijn toestand uit te leggen: “Ik  heb  
twee  weken in het  ziekenhuis gelegen voor 

de naar hem genoemde bokaal, die jaarlijks 
als wisselprijs bij de Playbackshow wordt 
uitgereikt. Bennie is 75 jaar geworden. La-
ter blijkt dat hij onze club een legaat van 
maar liefst € 10.000,- heeft nagelaten. 

Gerrit Velnaar (lid van verdienste)
Op 24 januari 2016 overlijdt Gerrit Vel-
naar. Heel lang is hij betrokken bij de 
jeugd van onze club. Hij is de grote man 
achter de pinksterkampen, waar mening 
jeugdlid prachtige dagen beleeft. Ook is hij 
lang jeugdtrainer. Voor al zijn werk is hij 
beloond met het lidmaatschap van verdien-
ste.

Bernard Slaghekke (erelid Vrienden-
kring)
Op 23 mei 2017 overlijdt Bernard Slaghek-
ke. Hij is al een tijdje ziek, maar zijn over-
lijden komt plotseling. Bernard heeft veel 
betekend voor De Zweef en met name de 
Vriendenkring. Hij zit 13 jaar in het bestuur 
van deze vereniging en is een van de anima-
tors van de vrouwenreisjes. Voor zijn ver-
diensten onderscheidt de vergadering hem 
in 1990 met het erelidmaatschap van de 
supportersclub. Bernard Slaghekke wordt 
80 jaar. 

Gerard Woesthuis (lid van 
verdienste)

Op maandag 11 
november overlijdt 
Gerard Woesthuis 
(62).  Gerard komt 
in 1979 in het be-
stuur (onder meer 
als secretaris) en 
maakt de turbulente 

onderzoek en daar is uit gekomen dat ik 
niet lang meer te leven heb als de operaties 
niet  lukken.”  

Toone Middelkamp (lid van 
verdienste)

Op 13 oktober 2014 overlijdt Toone Mid-
delkamp. Toone heeft heel veel voor De 
Zweef betekend. De meeste zullen hem 
kennen als supporter en lid van de maan-
dagploeg. Maar Toone is in zijn dagen ook 
een groot voetballer. Op zijn 15e komt hij 
in het eerste en zal daar zeventien jaar lang 
blijven. In die jaren is hij verantwoordelijk 
voor honderden goals. Bij ouderen staat 
hij bekend als een van de beste voetballers 
die De Zweef ooit heeft gehad. Op weg naar 
zijn laatste rustplaats rijdt de stoet langs 
De Zweef waar zijn makkers van de schoon-
maakploeg een kruiwagen met gereedschap 
langs de weg hebben gezet met de tekst “Be-
dankt Toone”. 

Gerard Hilberink (erelid)
Hoewel hij niet 
voor 100% gezond 
is, overlijdt op 15 
april 2015 heel on-
verwachts ons ere-
lid Gerard Hilbe-
rink. Gerard heeft 
een grote staat 
van dienst binnen 

onze club. Vanaf zijn 16e speelt hij veertien 
jaar in de selectie. Daarna is hij 21 jaar be-
stuurslid. Daarvoor krijgt hij de bondsspeld 
van de Nederlandse Katholieke Sportfede-
ratie en het erelidmaatschap van De Zweef. 
Na zijn periode in de selectie speelt hij nog 
jarenlang in het achtste elftal, dat door hem 
in het leven is geroepen. Tot een jaar voor 
zijn overlijden draait hij nog wekelijks een 
bardienst. Gerard wordt 76 jaar oud. 
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“winkel”. Heel veel leden hebben een (nega-
tieve) mening over “die vissenkom”, die ook 
nog eens de plek inneemt van een hele rij 
tafels en stoelen. Bovendien zijn onze be-
kers aan het zicht onttrokken. Gelukkig laat 
het bestuur zich niet intimideren. De shop 
is een groot succes; in het eerste jaar draait 
de club een omzet van € 14.000,-. Het “ge-
zicht” van de webshop is Monique Kok, de 
vrouw van hoofdsponsor Hugo.  

Als zij in 2017 stopt na jarenlange trouwe 
dienst, lijkt dat het einde van de fanshop 
en aangekoppelde webshop. Gelukkig is er 
een enthousiaste groep vrouwen die onder 
aanvoering van Ilse Wennemers de hand-
schoen oppakt en  met veel elan de winkel 
gaat runnen. Met succes en veel nieuwe 
producten. 

jaren mee op weg naar en in de hoofdklas-
se. Bestuurlijk een zware periode, omdat 
de vereniging groeit en bloeit; soms sneller 
dan men kan bijbenen. Als aan het einde 
van Gerards bestuurscarrière in 1991 in het 
bestuur een serieuze discussie ontstaat over 
het gaan betalen van spelers, besluit hij een 
punt te zetten achter zijn werkzaamheden.
 
Als rots in de branding en man met prin-
cipes heeft Gerard zijn werk in het bestuur 
gedaan. Zelf zei hij over deze periode: “Als 
ik geen bestuurslid van De Zweef was ge-
weest, had ik op mijn werk nooit kunnen 
bereiken wat ik bereikt heb.” 
 
Naast het bestuurslidmaatschap heeft hij 
zich vele jaren ingezet voor De Zweef in 
de seniorencommissie. Jos van Rhee , de 
toenmalige voorzitter, zegt: “Hij was veelal 
een man achter de schermen maar met een 
groot hart voor De Zweef. Toen ik voorzit-
ter was had ik in hem een trouwe metgezel 
en klankbord. Hij had ook veel invloed bij 
de KNVB, de scheidsrechtersvereniging en 
de sportfederatie en was in deze een uit-
hangbord voor onze vereniging.” 
 
Gerard is ook betrokken bij de recreatie-
sport van De Zweef (tophit in jaren 80), na-
mens het bestuur betrokken bij de oprich-
ting van het G-elftal en het Pinksterkamp 
voor de jeugd. Voor al dat werk en inbreng 
wordt hij bij zijn vertrek in 1991 benoemd 
tot lid van verdienste.  

OVERIG NIEUWS

Kledingfonds en webshop 
De ledenvergadering stemt in met de vor-
ming van een kledingfonds. Dit gaat vanaf 1 
januari 2010. Tijdens de vergadering wordt 
een presentatie gegeven over dit fonds. 

Opknapbeurt in ons clubgebouw
In het seizoen 2010-2011 is de vloerbe-
dekking in de kantine vervangen. Met 
hulp van de accommodatiecommissie en 
klussenploeg is de oude vloerbedekking 
verwijderd. Wat een werk! De nieuwe 
vloerbedekking komt van sponsor Protapijt 
BV en ligt er binnen drie dagen in. Een hele 
klus die door een goede planning snel voor 
elkaar is.

Ook achter de schermen wordt hard ge-
werkt om een representatieve uitstraling 
te houden. De oude commissiekamer is in 
tweeën gesplitst, waarmee een ruimte voor 
wedstrijdbesprekingen en een computer-
ruimte ontstaat. In de nieuwe ruimte voor 
de wedstrijdbesprekingen is een digibord 
centraal opgehangen, zodat onze trainers 

Stilgestaan wordt bij de voor- en nadelen 
van een kledingfonds. De voordelen zijn:
• De uitstraling van de vereniging wan-

neer iedereen in hetzelfde tenue loopt.
• Er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen selectie elftallen en niet selectie 
elftallen.

• Het risico van beschadiging of vermis-
sing ligt bij de vereniging.

• Er is ruimte voor randzaken (coachjas-
sen, bidons] voor alle elftallen).

Nadeel is dat alle leden nu betalen waar 
voorheen een sponsor soms een elftal vol-
ledig financierde. Dit geldt/gold echter niet 
voor alle elftallen waardoor er ongelijkheid 
is ontstaan. De financiële bijdrage die van 
elke spelend lid gevraagd wordt is eenmalig 
€ 10,- per spelend lid en vervolgens 
€ 5,- per kwartaal. De kleding wordt elke 
drie jaar vervangen.

Na een moeizame start voetballen vanaf 
eind september alle teams in de nieuwe te-
nues. Werkelijk een fantastisch gezicht, met 
name op de zaterdagen! Dit is uiteindelijk 
met grote inzet van Hugo Kok, de sponsor-
commissie, Sport2000 en Eilders Reclame 
voor elkaar gekomen. 

Tegelijk met de introductie van het kle-
dingfonds komt er een fan- en webshop: 
Zweef-artikelen kopen via internet en af te 
halen in ons clubhuis. Daar is een shop ge-
bouwd waar aanvullende artikelen die pas-
sen in de nieuwe kledinglijn van De Zweef 
afgehaald en gekocht kunnen worden. Daar-
naast zijn er ook fanartikelen zoals sjaals en 
vaantjes te koop. Het is een succes en levert 
de club heel wat extra geld in de kas op. 

De komst van een fanshop is niet het pro-
bleem; wel de plek en de omvang van de 

Hoofdsponsor Hugo Kok 
en zijn vrouw Monique, 
bedenker van de kle-
dinglijn en initiators en 
van de fanshop, waar 
Monique tien jaar de 
scepter zwaait. 

F1 kampioen in 2015. 
Boven de leiding: Da-
niël Jannink, Gerben 
Woesthuis en Hermen 
van Nijen. Onder vlnr: 
Mart Averesch, Mats 
Huisman, Job Wijnen, 
Aron Siebring, Koen 
Koopman, Max Ligten-
berg, Rens Blanken-
voort (anno 2020 bij FC 
Twente) en Mick Kur-
vink.

Een mooie nieuwe 
kledinglijn; uniformiteit 
binnen de club. 
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De Zweef. Richard gaat de ledenadminis-
tratie doen en Martijn gaat zich als lid van 
de sponsorcommissie voor zijn club inzet-
ten en werpt zich op als coördinator bij de 
jeugd. In hun plaats komen Stefan Scholten 
en Ewald Wennemers (penningmeester) 
in het bestuur. Bas Kolkman is de nieuwe 
secretaris. Richard Benneker en Martijn 
Evers bieden de vereniging een grote foto-
collage aan met een overzicht van 90 jaar 
De Zweef.

Vooraf heeft hij al aangegeven geen “spe-
ciale behandeling” te willen; daarmee doe-
lend op een lidmaatschap van verdienste of 
zoiets. Nee, Richard Benneker wil zonder 
poespas vertrekken. Wat hij heeft gedaan 
is voor de club en niet om ervoor geëerd te 
worden. De Zweef respecteert zijn wens. 

Richard Benneker erelid
Hij neemt zoals gezegd de ledenadministra-
tie over van Sinus Wennemers. Als Richard 
na 6 jaar echter in oktober 2017 stopt met 
de ledenadministratie, vraagt het bestuur 
hem niks, neemt waardig afscheid en stelt 
de ledenvergadering voor hem te benoemen 
tot erelid. Het applaus daarop zegt meer 
dan genoeg. 

Gemeente bezuinigt
De gemeente heeft de kas leeg en zoekt als 
een idioot naar geld. De Zweef zal dat mer-
ken. Met ingang van het seizoen 2010-2011 
stijgen de tarieven voor veldhuur met maar 
liefst 13%. En misschien zit er nog wel meer 
aan te komen. Van die kant hoeven we dus 
niet te rekenen op kunstgras. Lijkt het dan.

Vrouwenvoetbal in het zonnetje
Het vrouwenvoetbal bij De Zweef komt in 
het zonnetje bij de uitreiking van de vrijwil-
ligersprijs 2011. 

Die gaat namelijk naar René Rodijk en 
Harry Legtenberg, die beiden bij respectie-
velijk vrouwen en meisjes hun sporen zeker 
hebben verdiend. Op deze manier wil het 
bestuur het respect voor de ontwikkeling 
van het vrouwenvoetbal bij De Zweef on-
derstrepen. 

aan niets ontbreekt. De computerruimte is 
er gekomen met het oog op de toekomst. Na 
verloop van tijd zullen namelijk alle teams 
de wedstrijdformulieren digitaal moeten 
invullen. Overigens maar kort, want de uit-
slagen-app maakt gebruik van computers 
niet meer nodig.

Tegelijk met het nieuwe tapijt en de split-
sing van de commissiekamer zijn ook de 
entree naar de bestuurskamer, de bestuurs-
kamer en de nieuwe ruimten aangepakt. 
Met dank aan sponsor Jeroen Wigger. Met 
behulp van stukadoor Niek Dijkstra, de ac-
commodatiecommissie en de klussenploeg 
heeft alles een fris wit kleurtje gekregen. 

Nieuwe loot aan de voetbalboom: 7 
tegen 7 voor 45+ers
In het seizoen 2010-2011 is er ook bij De 
Zweef een 7x7-team opgericht. Dit is mo-
gelijk door de komst van een stuk of zeven 

Afscheid van Jan en Leny Bruggeman
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2011 neemt 
De Zweef afscheid van Jan en Leny Brugge-
man-Veldhuis. Maar liefst 20 jaar (Leny) en 
14 jaar (Jan) zijn ze gastheer en gastvrouw 
geweest in de bestuurskamer, soms geas-
sisteerd door broer Harry Veldhuis, die de 
eerste zes jaar het werk samen met zijn zus 
doet. 

“We hebben het met hart en ziel gedaan”, 
zegt Jan, “schrijf dat maar op.”  “Met hart 
en smart”, grapt Leny, die lid is van dat 

spelers van ex-Nijverdal, die vanuit ENC de 
overstap maken. De 7 tegen 7 competitie is 
bedoeld voor mannen en vrouwen van 45 
jaar en ouder. De wedstrijden duren twee 
maal een half uur en worden gespeeld op 
een half veld. Behalve het ontbreken van 
buitenspel en het verbod op slidings, zijn 
alle andere voetbalregels van toepassing. 
Het bestaande veteranenteam (35+) van 
De Zweef blijft in eerste instantie bestaan, 
maar stapt na drie jaar ook over naar de 7x7 
competitie.

De Zweef levert 20 jaar bestuurserva-
ring in door vertrek Richard Benne-
ker en Martijn Evers
De ledenvergadering van De Zweef neemt 
in oktober 2010 afscheid genomen van 
maar liefst 20 jaar bestuurservaring. Ri-
chard Benneker verlaat het bestuur na 
twaalf jaar het secretariaat te hebben ver-
vuld. Martijn Evers is acht jaar penning-
meester. Voorzitter Erik Heuver prijst beide 
heren voor hun inzet. “In die twaalf jaar 
heb ik alles meegemaakt; van een kampi-
oenschap tot slapeloze nachten door finan-
ciële problemen”, zegt Richard Benneker, 
die de continuïteit binnen het bestuur be-
waakte onder drie voorzitters. Hij roept alle 
jongelui bij de vereniging op een paar jaar 
wat te doen voor hun club.

Dat dat een positieve bijdrage levert aan 
je eigen ontwikkeling, bewijst Martijn 
Evers. “Door het penningmeesterschap 
en een bestuursfunctie te vervullen, heb 
ik veel geleerd waarbij ik in mijn carrière 
ook veel baat heb”, zegt hij. Martijn Evers 
buigt samen met zijn collega-bestuurders 
de neergaande financiële lijn om naar een 
stijgende. Als er van buitenaf (economi-
sche ontwikkelingen, bezuinigingen van de 
gemeente) geen bijzonder ontwikkelingen 
zijn, ziet de financiële positie van De Zweef 
er op dat moment voor de eerstkomende 
jaren redelijk uit.

Beide mannen worden door Heuver in de 
bloemen gezet en krijgen een dinerbon uit-
gereikt. Zowel Richard Benneker als Mar-
tijn Evers nemen geen afscheid van alles bij 

Behalve voetbal hebben 
de veteranen tal van  
neven-activiteiten, zoals 
het jaarlijks snert-eten 
en dammen tegen onze 
lokale held B(H)arrie 
Hoonhorst. Vlnr: Gerald 
Gescher, Henk Grond-
huis, Alex Keverkamp, 
Gejo Westenbroek, 
Harrie Hoonhorst. 
Toeschouwers voorna-
melijk De Zweef 1: Niels 
Hegeman, Raymond ten 
Hove, Mick Wiegink, 
Marjon Hegeman, Paul 
te Pas, Sven Dikkers en 
Serkan Karaali. 

Onder vlnr: Cees ten 
Hove, Gert Cents(toe-
schouwer), Hans ten 
Hove (toeschouwer), 
Herman Hegeman, Dick 
Engbers en Harry ten 
Dam. 

Afscheidnemers Richard 
Benneker (links) en 
Martijn Evers met hun 
afscheidscadeau: een 
tableau met foto’s uit 
de geschiedenis van De 
Zweef.

Voorzitter Erik Heuver 
zet René Rodijk (mid-
den) en Harry Legten-
berg in het zonnetje. 
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de bingo inkoopt: acht keer per jaar. In het 
begin doet ze dat samen met Truus (van 
Harry)  Westerik, later met Thea Kolkman 
en daarna alleen. 

“De bingo was vroeger een stuk gezelliger 
dan nu. Toen bleven de dames nog lang 
nazitten (“je moest ze eruit smijten”, zegt 
Johan Kok), maar tegenwoordig staan 
sommigen al op als de laatste bingo-kaart 
nog gecontroleerd moet gaan worden. Ik 
heb eens expres “foute bingo” geroepen en 
moest het hele spul weer terugkomen”, zegt 
Jan in 2010. 

Op naar de 100 in 2011; opnieuw een 
weekeinde feest in de tent
Als voorbereiding op het 100-jarig bestaan 
besluit de club om onder het motto “Op 
naar de 100” ook het 91-jarig jubileum 
kleur te geven. Al snel komt een feestcom-
missie met het idee van een feestweekend 
rond het “Glazen Huis”. In de tot studio 
omgebouwde fanshop draaien het hele 
weekend de Zweef-dj’s hun plaatjes tegen 
betaling. 

Dit weekeinde is ook de presentatie van een 
nieuwe CD met Zweef-liederen met opna-
men van alle inzendingen ter gelegenheid 
van het 90-jarig bestaan en eerder op de 
plaat uitgebrachte liedjes. Verder is er een 
veiling waarbij 150 kavels onder de hamer 
komen. De aanwezigen bieden flink op de 
kavels, maar ook tegen elkaar op en dat le-
vert dik geld op. 

Het feestweekeinde begint op vrijdagavond 
met de wedstrijd tussen ons vlaggenschip 
en de F-jeugd; vooral voor de kleintjes een 
gebeurtenis van belang. Vervolgens is er 
een klaverjas- en pokertoernooi. Op zater-
dag is het de beurt aan de (oudere) jeugd 
met het FIFA2011 toernooi. Met name het 
FIFA-game toernooi als nieuwe activiteit 
voor de A, B en C-jeugd is een succes. 

Na de prachtige veiling volgt op zaterdag 
een fantastische avond met een uniek op-
treden van een heuse band, bestaande uit 
onder meer een aantal Zwevers (Bert van de 

koor. “Als Jan niet ziek was, zouden we het 
nog lang willen doen.” Twintig jaar lang 
gastvrouwschap betekent twintig seizoenen 
alle thuiswedstrijden aanwezig. Elke veer-
tien dagen op tijd (anderhalf uur voor de 
wedstrijd) in het clubgebouw zijn. Kopjes 
klaar zetten, koffie zetten, de scheidsrechter 
ontvangen (“vaak waren wij er nog als eni-
gen als de scheidsrechter al kwam”). 

Koffie inschenken voorafgaand aan de wed-
strijd, schone kopjes klaar zetten voor in 
de rust. En na de wedstrijd de drankjes en 
hapjes serveren. Dan opruimen en ongeveer 
een uur na de wedstrijd weer naar huis. En 
dat niet alleen in de bestuurskamer, maar 

Werfhorst, Bart Huffmeijer en zanger Stef 
Broeks). 

Het sluitstuk van het feestweekeinde is het 
traditionele mixtoernooi. Na afloop maakt 
de organisatie in de kantine de opbrengst 
voor Hospice Noetsele bekend. Met een be-
drag van maar liefst € 6.000,- (de helft van 
de opbrengst aanvraag plaatjes en veiling) 
is voor het Hospice een hele grote verras-
sing. De feestcommissie en dj’s , bestaande 
uit Bart van Rhee, Ton Wippert, Eric en 
Marcel Siero en Erik Heuver hebben samen 
met andere vrijwilligers worden er een 
schitterend weekeinde van gemaakt.

2011 Afscheid oudst spelend actief 
lid, Harry Veldhuis
Harry Veldhuis neemt afscheid als actief 
voetballer van De Zweef op 73-jarige leef-
tijd. Het stoppen doet hem zeer. Net zoals 
zijn knie trouwens, want dat is de reden dat 
de huisarts tegen hem zegt dat het afgelo-
pen moet zijn. Harry is tot nu toe de man 
die het actieve voetballen bij De Zweef het 
langst heeft volgehouden. 

Het afscheid vindt plaats tijdens een spe-
ciale wedstrijd waaraan naast zoon Edwin 
(ex-speler in de hoofdklasse) ook zijn 
kleinkinderen meedoen. Tegenstander is 
Harry’s veteranenteam. Als scheidsrechter 
en oud-teamgenoot Cees ten Hove hem vlak 
voor het einde van de wedstrijd de rode 
kaart toont, is het voor Harry (zichtbaar 
geëmotioneerd) einde van zijn actieve voet-
balcarrière. 

ook de aanpalende businessruimte, die dan 
nog druk wordt bezocht. 

Behalve de werkzaamheden in de bestuurs-
kamer heeft het echtpaar Bruggeman nog 
meer verdiensten voor De Zweef. Jan Brug-
geman komt van oorsprong uit Almelo. Na 
zijn huwelijk met Leny maakte hij als voet-
baller de overstap van PH naar De Zweef. 
Het is ook maar even of Jan maakt zich ver-
dienstelijk. Hij komt in de materialencom-
missie met Petro Woertman, Jo Heetkamp 
en Tonny Schwarte. “Een mooie tijd was 
dat. We hielden zelf allerlei activiteiten om 
materialen te kunnen kopen. Zo hebben we 
eens met elkaar 18.000 oliebollen staan 
bakken als oudejaarsactie. Ook hadden we 
altijd een kraam met patat tijdens de pres-
tatieloop.” 
Als ondernemer in Almelo is Jan sponsor 
van het programmablad van De Zweef. 
“Bruggeman schoenen, daar Zweef je op 
weg…” is zijn slogan. Als het stel later te-
rugkeert naar Nijverdal, omdat Jan door 
zijn ziekte de zaak niet meer kan runnen, 
stapt hij in het bestuur van de Vrienden-
kring. Van 1989 tot 1999 zit hij daar in (is 
ook voorzitter) en wordt beloond met het 
lidmaatschap van verdienste. 

Ook Leny laat zich niet onbetuigd. Maar 
liefst 17 jaar is zij degene die de prijzen voor 

Jan en Leny in de be-
stuurskamer waar zij 
jarenlang het gastheer/
gastvrouwschap vervul-
len. Links de broer van 
Leny, Harry Veldhuis, 
die menigmaal te hulp 
schiet als een van de 
twee niet kan. 

De Zweef MC1 2012. 
Boven vlnr: Britt Delver 
Johan ten Bok (leider), 
Ellen Gottemaker, 
Myrthe Rodijk, Arjen 
Kapteyn(trainer/coach), 
Mariëlle Mondeel, Am-
ber Nahuis, Estee Veld-
huis, Melissa Geurtse.
Onder vlnr: Manon 
Lammers, Bente Kor-
beld, Michelle Kapteijn, 
Margot ten Bok, Alyshia 
Wippert.

Harry bij het voor hem 
gemaakte spandoek.



152 153

Elk jaar organiseert de 
Activiteitencommissie 
uitjes voor de oudste 
basisschooljeugd en de 
allerkleinsten. Voor de 
tussengroep is er kamp. 
Activiteiten waarnaar 
de kinderen het hele jaar 
uitkijken en waarvoor 
ze geld inzamelen door 
middel van de sponsor-
loop. Op deze en volgen-
de pagina een beeld van 
de eindejaarsactivitei-
ten.
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Souverijn, Marcel Eilders, Jan Fikken en 
Harold Westendorp. Jan Fikken neemt het 
voorzitterschap in 2015 over als Ton Wip-
pert verhuisd naar Curaçao.  

De grotere bemensing van deze commissie 
betekent dat men actiever aan het werk 
kan met het netwerk en relatiebeheer. Plus 
natuurlijk het werven van nieuwe sponso-
ren. Als heel snel zijn de eerste resultaten 
zichtbaar en is De Zweef een van de weinige 
verenigingen die erin slaagt een behoorlijke 
hoeveelheid nieuwe sponsors aan zich te 
binden. 

Uitzendbureau Oost Nederland en 
TransMission nieuwe hoofdsponsors
Uitzendbureau Oost Nederland en Trans-
Mission zijn de nieuwe hoofdsponsors. Het 
uitzendbureau is de nieuwe uitdaging van 
ras-zwever Hugo Kok: een perfectionist; 
bevlogen en fanatiek. 

“Van wie ik dat heb? Van mij pa; zeker we-
ten.” En die kennen we natuurlijk allemaal: 
Johan Kok, onder meer kantinebeheerder 
van onze club. “Die man die spoort niet”, 
lacht hij, “die gaat altijd voor meer dan 
100%.” 

Vertelt verhalen over het fanatieke van zijn 
vader. “En thuis gaat het wat hem betreft 
altijd over De Zweef. Over de kantine en de 
accommodatie”, voegt hij nog toe. 

De nieuwe hoofdsponsor is ook nog eens 
bestuurslid en oud eerste elftalspeler. 
“Waarom ik hoofdsponsor ben geworden? 
Eigenlijk omdat ik Zwever ben. Ik zag hoe 
moeilijk het was om een nieuwe sponsor te 
zoeken nadat Serbo stopte. Het ging moei-
zaam en er ik had het gevoel dat het niet 
zou lukken een goede vervanger te zoeken.” 
Omdat hij net voor zichzelf was begonnen, 
had Hugo niet zoveel zin om op een traditi-
onele manier te gaan sponsoren.
Creatief als hij is, gaat hij nadenken om 
de club op een andere manier te helpen. 
Zo komt hij op de relatie met TransMis-
sion. Hij kent George Praas uiteraard via 
het damesvoetbal, waar George al enige 

Definitief einde Sportfederatie; nieu-
we BLOS van start
Mede door de discussie die De Zweef in 
2006 (!!!) al aanzwengelt, komt er op 16 
mei 2010 een einde aan de Sportfederatie; 
een orgaan uit de jaren zeventig van de 
vorige eeuw, die z’n tijd allang heeft uitge-
diend. Voor de gemeente betekent dat, dat 
men moet kijken naar de Bestuurscom-
missie Lichamelijke Opvoeding en Sport 
(BLOS). Die commissie bestaat namelijk 
uit zes leden vanuit de Sportfederatie plus 
ambtenaar sportzaken en de wethouder van 
sport. 

Er komt een BLOS-nieuwe-stijl. Op 24 ja-
nuari 2012 is die nieuwe BLOS benoemd, 
met daarin onder andere Zwevers Jan-Pie-
ter van Vree en Laura Westerik-Scholten, 
die op persoonlijke titel zitting nemen. 

Tijdens het seizoen heeft de BLOS boven-
op de reeds doorgevoerd bezuinigingen en 
kostenverhogingen een aanvullende bezui-
nigingsronde aangekondigd vanwege van 
het nieuwe regeerakkoord. Het gaat om 
structurele bezuinigingen, waaraan ook de 
voetbalclubs niet zullen ontkomen. Naar 
verwachting zullen deze bezuinigingen op 
1 januari 2014 in gaan, tenzij de sport- en 
voetbalclubs zelf met een alternatief komen.

Na twee jaar stapt Van Vree op als BLOS-
lid. Door daarin zitting te nemen, weet hij 
zeker dat dit orgaan niets te maken heeft 
met democratische besluitvorming. De 
gemeente haalt zes mensen uit de samenle-

jaren  optreedt als (gelegenheids)sponsor 
en waaraan Hugo als bestuurslid de nodige 
aandacht schenkt. “Ik heb hem gebeld en 
we hebben zitten brainstormen over hoe 
het zou kunnen.” En het duurde niet lang 
of ze waren er uit: Hugo sponsort met Uit-
zendbureau Oost-Nederland alle mannen 
en George Praas met TransMission alle 
dames. 

In 2017 komt het hoofsponsorschap op-
nieuw aan de orde. Na ampel overleg 
besluiten Oost-Nederland en TransMis-
sion (Hugo Kok en George Praas dus) het 
contract met vier jaar te verlengen. Van-
af dat jaar zijn  Ramon Zomer en Reflex 
sub-sponsor. 

ving en die mogen namens B en W beslis-
sen over sport(uitgaven) en nieuw beleid 
voorbereiden. Door veel dossierkennis en 
politieke overredingskracht (waar BLOS-le-
den niet in getraind zijn) maakt de nieuwe 
situatie de wethouder tot absolute alleen-
heerser op het sportgebied. 

Het vertrek van Van Vree is voor een alle 
raadsfracties (met uitzondering van het 
CDA) aanleiding na te denken over de taak 
en rol van de BLOS. Veel verder dan naden-
ken komt men niet. De meerderheid snapt 
het probleem, maar wil (nu) de discussie 
met het college c.q. wethouder Coes niet 
aan. Men belooft allemaal bij de verkie-
zingen in 2018 op de zaak terug te komen. 
Dat gebeurt dus niet. Andere belangen 
gaan voor. Sterker nog: de partij die ophef-
fing van de BLOS in  het programma heeft 
staan, levert de nieuwe sportwethouder.

Hoofdsponsor Serbo failliet
Op 4 januari 2012 meldt dagblad TC-Tu-
bantia dat Serbo Serres failliet is. De trots 
van Zwever Gert Jan Keupers gaat in rook 
op, want krijgt geen krediet meer van de 
bank. De gok op een doorstart slaagt en het 
bedrijf blijft –zonder Gert Jan- behouden. 
Wel staat De Zweef met lege handen, want 
er is geen hoofdsponsor meer. 

Sponsorproblemen door faillisse-
ment Serbo leidt tot nieuwe visie op 
sponsoring
Na het faillissement van Serbo gaan het 
bestuur en de sponsorcommissie direct 
op zoek naar een vervanger. Dat lukt niet 
en het gevolg is dat de vereniging noodge-
dwongen nog een heel seizoen Serbo als 
sponsor heeft; maar wel een die niet be-
taalt. Sterker nog: het doorgestarte bedrijf 
met nieuwe baas vraagt De Zweef zelfs om 
actualisering van de reclame-uitingen!

De problemen rond de hoofdsponsor leiden 
ertoe dat de sponsorcommissie aanzienlijk 
wordt uitgebreid en gaat bestaan uit: Ton 
Wippert (voorzitter), Bas Woesthuis, Nico 
Engbers, Dennis Blankhorst, Ronnie Wil-
lems, Martijn Evers, Charles Rozendal, Paul 

In 2012 in het 25ste 
Kas Woudsmatoernooi. 
Op de foto de familie 
Woudsma (de vrouw 
van Kas, haar zoon Wim 
en achterkleinkinderen). 
Scheidsrechter is Arnold 
Hiddink en namens De 
Zweef poseert Evander 
Wippert. 
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Afscheid Bertil Webbink, Stefan Dijk-
stra en Pieter van Vree
De vrijwilligersavond in 2012 staat voor 
een deel in het teken van afscheid. Een 
verlaat afscheid van Bertil Webbink, die 
definitief besloot te stoppen i.v.m. gezond-
heidsproblemen. Tien jaar of meer in het 
eerste elftal voetballen Stefan Dijkstra en 
Pieter van Vree. Beiden besluiten lager te 
gaan spelen. Stefan speelt tien jaar in het 
eerste en Pieter maakt de 16 jaar als selec-
tiespeler vol. Zij krijgen de gebruikelijke 
geschenken. 

Met ingang van dit jaar gaat het bestuur 
de vrijwilligersavond combineren met het 
nemen van afscheid van spelers, trainers 
en leiders. Dat gaat een tijdje goed, totdat 
duidelijk wordt dat een vrijwilligersavond 
daarvoor eigenlijk niet is bedoeld. Verplaat-
sing van deze activiteiten naar een andere 
gelegenheid is het gevolg.

Clubblad GOAL opgeheven; leve het 
GOAL!MAGAZINE
Het oude clubblad GOAL heeft zesenveer-
tig jaar stand gehouden, maar is niet meer 
van deze tijd. Al het nieuws staat immers 
direct op de website, en later op Facebook 
en Instagram. Plusd de onderlinge com-
municatie via App-groepen. Eerder al is de 
Bewaargoal slachtoffer van de nieuwe tijd 
en nu gaat ook het maandelijkse infoblad 
verdwijnen…

Het is 2012. Uit de allerlaatste “ouderwet-
se” GOAL: “Een gewone vrijdagavond. 
Nietsvermoedend op weg naar een norma-
le bardienst. De kantine is al open. Dat is 
vreemd. Binnen zie ik vage gestalten. Daar 
zitten de heren Engbers, Broens en Galgen-
beld. Het verdriet staat op hun gezicht. 

Daaromheen galoppeert druk gebarend 
Charles R. de hoofdredacteur, dus te groot 
voor het handwerk. Ondanks de branie 
glinstert ook zijn oog. Hij probeert de man-
nen moed in te praten. Het helpt niets. Ze 
vragen hem beleefd op te donderen: “A’j 
toch niks doet, kuj gerust naor huus gaon.” 
Op tafel liggen ze: de laatste GOALs-oude-

stijl. Misschien nu al, anders binnenkort in 
jullie bus, inclusief lege bladzijden.

Na vele, vele jaren GOAL, ooit gegang-
maakt door onder meer Joop Engbers; 
vandaar zijn verdriet deze vrijdag, is er 
een einde gekomen aan ons ouwe, trouwe 
clubblad. Als je het blad uit de bus haalt 
en doorbladert, zul je zien dat er drie lege 
bladzijden zijn. 
 
Die drie lege bladzijden is geen fout. Nee, 
dat is opzet. Deze drie bladzijden zijn voor 
jou. Helemaal voor jou. Jij mag daar je 
mening, herinnering of wat dan ook over 
de GOAL opschrijven. En insturen. Wie het 
mooiste verhaal schrijft, krijgt 50 euro.” 
Aantal reacties op deze oproep? Nul, na-
tuurlijk. 

In 2013 gaan meiden 
van De Zweef MC1 
opnieuw naar Duitsland 
om daar mee te doen 
aan de Challance-cup, 
die ze winnen. Dit is 
de groep. Boven vlnr: 
Melissa Geurtse, Dunya 
Durmaz, Ellen Gottema-
ker, Britt Delver, Estée 
Veldhuis, Merijn Vos, 
Myrthe Weijermars, 
Myrthe Rodijk, Mar-
got ten Bok en Alishya 
Wippert. 
Onder vlnr: Bente Kor-
beld, Michelle Kapteyn, 
Demi Wilms, Maudy 
Siero en Marie-Elle 
Mondeel.
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Hoe verder? 
Het verdwijnen van de GOAL is voor 100% 
veroorzaakt door het internet. De Zweef 
heeft een hele goede, actuele website. Da-
gelijks zijn er mensen bezig de site zo goed 
mogelijk te maken en bij te houden. Www.
dezweef.nl staat bekend als een van de actu-
eelste en beste sites in Nijverdal en de rest 
van de wereld. Daar zijn we trots op, maar 
heeft dus ook de ondergang van de GOAL 
ingeluid. Een website is heel geschikt voor 
kort nieuws, foto’s en filmpjes. En daaruit 
bestaat tot dan toe ook de GOAL. Dubbelop 
dus. 

De redactie beraadt zich. De GOAL weg en 
niets daarvoor in de plaats voelt niet goed. 
De website is mooi voor nieuws, maar niet 
voor achtergrondinformatie. Om de binding 
tussen club en leden in stand te houden, is 
een website een goed instrument, maar niet 
zo sterk als een blad. Daar komt nog bij dat 
een grote groep Zwevers de weg naar de 
website niet helemaal weet te vinden. Dat 
contact moet je in stand houden. 

GOAL!MAGAZINE geboren
In het seizoen 2012-2013 introduceert De 
Zweef daarom GOAL!MAGAZINE. Het be-
stuur heeft een seizoen eerder al ingestemd 
met het idee om het clubblad te vervan-
gen door een full colour glossy magazine. 

Met ingang van seizoen 
2012-2013 is het GOAL!-
MAGAZINE het cluborgaan 
op schrift. Het magazine 
verschijnt vier keer per sei-
zoen. De redactie bestaat 
uit Charles Rozendal, Bart 
Broens, Roy Nijenhuis, Erik 
Heuver, Jan-Pieter van Vree 
en (voor zijn verhuizing) Ton 
Wippert. Later komt Bart van 
Rhee erbij en Ans Winkels 
(voor het corrigeren). Na 
Sander Pronk neemt Pieter 
van Vree de opmaak voor z’n 
rekening, opgevolgd door 
Demi Aal. Als Demi al heel 
snel ermee stopt, neemt Pie-
ter de zaak weer over.

 In het magazine is ruime aandacht voor 
achtergrondinformatie, interviews en 
mooie foto’s. GOAL!MAGAZINE blijkt 
een voltreffer! Een prachtig vorm gegeven 
magazine met mooie verhalen. Ook is er 
voldoende ruimte voor de sponsoren om 
zich op een goede manier te laten zien. Een 
magazine waar we als vereniging met recht 
trots op zijn! 

De overstap van een maandelijks medede-
lingenblad naar een glossy GOAL!MAGA-
ZINE noemt voorzitter Erik Heuver een 
hele goede. 
Hij schrijft elk kwartaal niet alleen zijn 
stukje als voorzitter, maar profileert zich 
ook als schrijver van artikelen (“Hoe is het 
toch met….”). Hij is ook lid van de redactie. 
“Het is een mooi blad met een fijne gemix-
te inhoud: leuk voor oudere leden en de 
jeugd. En alles daar tussenin.” 

Even terug kijken: de oprichting van 
de GOAL 
Clubblad GOAL wordt in 1966 opgericht 
na heel veel discussie in het bestuur. Eind 
jaren vijftig van de vorige eeuw staat het 
punt al geagendeerd voor de bestuursverga-
dering. Het komt er maar niet van. Tot 1966 
dus. Op dringend advies van Jan ten Hove 
gaan Johan Zwakenberg samen met Joop 
Engbers en Gerard Schwarte een blad op 
poten zetten.
 
In november 1966 verschijnt uitgave num-
mer 1. Acht pagina’s tekst en zes pagina’s 
advertentie. Gaat het blad naar alle leden 
van De Zweef? Nee, de eerste GOAL valt 
niet bij alle gezinnen uit de administratie 
van de voetbal in de bus, maar uit de ad-
ministratie van het parochieblad. Zo krijgt 
heel katholiek Nijverdal een exemplaar. En 
het verzoek om voor f 2,50 een abonnement 
te nemen.
 
In de loop van de tijd gaat het steeds slech-
ter met het blad. Eind jaren 80 van de vo-
rige eeuw is het zo erg dat opheffing dreigt. 
Anneke Bootsveld en Tonny Broens trekken 
het nog net op tijd uit het slop en zo herrijst 
de GOAL als een feniks uit de as. 

Op 1 oktober 2012 
presenteert Charles 
Rozendal zijn “Ballen uit 
de broek”. De belang-
stelling voor de presen-
tatie is groot. Menigeen 
schaft zich een boek aan, 
waarin de schrijver 
op verzoek graag een 
woordje schrijft. 

De Zweef wil graag 
de “leukste vereniging 
van Nijverdal” zijn. Dat 
betekent dat de club veel 
activiteiten organiseert 
voor jonge en oudere 
jeugd. Dat doet de Acti-
viteitencommissie, maar 
ook de jeugdcommissie 
en anderen. Op deze 
pagina foto’s van de 
opendagen, die jaarlijks 
gehouden worden. 
De Activiteitencommis-
sie in 2014. Boven vlnr: 
Ben Post, Joop Timmer, 
Marry ten Berge, Johan 
Hilberink, Leanne Ruis 
en Arjan Klumperman.
Onder vlnr: Marja Kap-
teyn, Prisca Wippert en 
Monique ter Elst.
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Terugkijkend op het proces is het bestuur 
van mening dat er in een korte tijd heel veel 
zaken zijn doorgenomen. De adviezen van 
de Denktank zijn helder en overdacht en 
maken het voor het bestuur makkelijk en 
onderbouwd een keuze te maken. 

Een van de aanbevelingen in het rapport is 
dat een bestuurslid de taak “vrijwiligersbe-
leid” moet krijgen. Een oproep levert geen 
mensen op. Jan-Pieter maakt de opmerking 
dat hij de neiging krijgt, deze functie zelf te 
gaan vervullen. Had hij niet moeten doen, 
want hetzelfde jaar zit hij (weer) in het be-
stuur en neemt ook de functie vice-voorzit-
ter op zich. 

De Zweef maatschappelijk steeds 
meer betrokken
Het bestuur erkent dat De Zweef als club 
ook een maatschappelijke rol heeft, met 
name waar het gaat om vorming van de 
jeugd. Sport is een prima instrument om 
mensen te leren samen te werken, wat voor 
elkaar over te hebben, te kunnen incasseren 
en een team te vormen: “We zijn een club 
waar “samen zijn en doen” essentieel is 
voor het voortbestaan.”
 
De veranderende maatschappij vraagt ech-
ter meer. In 2012-2013 maakt een aantal 
organisaties gebruik van onze accommoda-
tie, zoals de Zonnebloem en de Katholieke 
Bond Ouderen, maar vanuit de vereniging 
zijn de initiatieven beperkt. 
Het bestuur heeft “maatschappelijk” echter 
wel als taakveld benoemd en wil hier in de 

De eerste in Nijverdal, maar snel ge-
kopieerd
GOAL!MAGAZINE is het eerste glossy club-
blad in onze gemeente. Het ligt bij mensen 
lang op tafel en trekt door de omvang, in-
houd en presentatie aandacht. Ook bij de 
andere clubs. Het duurt niet lang of DES en 
SVVN kopiëren het idee en komen net als 
De Zweef met een magazine. 

Lisa Nelemans 900e lid
29 september 2013: De Zweef heeft meer 
dan 900 leden. In de rust van de wedstrijd 
De Zweef 1 – SDC 1  (6-2) wordt de 12-jari-
ge Lisa Nelemans als 900e lid in het zonne-
tje gezet. Samen met de nieuwe hoofdspon-
sors onthult zij een grote foto die de week 
ervoor ter gelegenheid van dit heugelijke 
feit is gemaakt. 

Op de foto jeugd, senioren en niet-spe-
lende Zwevers die de nieuweling verwel-
komen. Naast deze grote foto hangen 
foto’s van het eerste mannenteam en het 
eerste vrouwenteam. Voorafgaand aan 
de onthulling spreekt voorzitter Erik 

toekomst passende aandacht aan gaan be-
steden. 

Later maakt De Zweef in het clubhuis plaats 
voor de cliënten van Aveleijn, die zich bezig 
houden met belijning (later overgedragen 
aan de klussenploeg 2.0), schoonmaak kan-
tine en kleedkamers en elke woensdagmid-
dag koken voor gasten.

Met ingang van april 2015 staat het wijk-
team van Aveleijn borg voor een wekelijks 
diner in ons clubhuis. Geen eten voor hen 
zelf, maar voor mensen die om wat voor 
reden ook een keer niet zelf willen koken. 
Voor € 5,- kan men elke woensdagmiddag 
bij De Zweef terecht. 

Willy Broekhof vrijwilliger van het 
jaar, gevolgd door Charles Rozendal, 
de klussenploeg en Henk Dikkers
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2013 
krijgt Willy Broekhoef  de onderscheiding 
“vrijwilliger van het Jaar”. Ter ere daarvan 
krijgt Willy een feest aangeboden in de 
kantine van De Zweef. Op 1 februari is Willy 
aanwezig met familie, 
vrienden en mede-
bewoners. Het feest 
ontaardt in een waar 
muziekspektakel, 
waar de medebewo-
ners van Willy zich 
ontpoppen als ra-
sechte artiesten. On-
der aanvoering van 
dj Michel worden de 

Heuver Lisa toe. Dat gebeurt op de midden-
stip waar Lisa vergezeld wordt van de mei-
den uit haar MB2-team.

Denktank over de toekomst van 
De Zweef
In november 2013 spreekt het bestuur 
samen met Jan-Pieter van Vree over een 
langetermijnvisie van onze vereniging. Er 
komt veel op De Zweef af en op veel terrei-
nen moeten belangrijke besluiten worden 
genomen. Om een goed onderbouwd besluit 
te kunnen nemen is het verstandig dit on-
der meer te toetsen aan een visie.   

Daarom besluit het bestuur in februari 2014 
om een onafhankelijke ‘denktank’ in het 
leven te roepen. Deze denktank bestaat uit 
Zwevers, die in opdracht van het bestuur 
een visie ontwikkelingen voor verschillende 
aandachtsvelden met als overkoepelend 
thema “de Zweef over 10 jaar”. 

De denktank bestaat uit Jos van Rhee, Pa-
scal Galgenbeld, Jan-Pieter van Vree, Niek 
Broeze, Wim de Jong en Leonie Blauwgeers 
en namens het bestuur Erik Heuver. 

Na veel “deskresearch” (verzamelen van 
gegevens) is er een brainstormbijeenkomst 
met deelneming vanuit alle geledingen van 
de vereniging (zie foto’s hieronder). Deze 
bijeenkomst is een groot succes en levert 
veel concrete ideeën op die in het rapport 
zijn opgenomen. De Denktank rondt in juli 
2014 het eindrapport af en stuurt het stuk 
naar het bestuur. Tijdens de Algemene Le-
denvergadering in het najaar van 2014 is 
hieraan veel aandacht geschonken.  

Lisa Nelemans is ons 
900ste lid. Ter gelegen-
heid daarvan wordt op 
het clubhuis een gro-
te foto gehangen, die 
wordt onthuld door bei-
de hoofdsponsors, Hugo 
Kok en George Praas. 

De F-league in 2012. 
Vlnr: Mart Averesch, 
Bas Blaauwgeers, Daan 
van Dijk, Mick Kurvink, 
Julian Gottemaker en 
Daan Oosterlaar.

Cliënten van Aveleijn 
maken wekelijks de 
kleedkamers schoon en 
koken op woensdag een 
lekkere maaltijd.

Willy trots als een pauw 
bij zijn onderscheiding 
tot vrijwilliger van het 
jaar.
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Bestuursmutaties
Wegens hele drukke werkzaamheden neemt 
het bestuur in 2013 afscheid van Hugo Kok 
als bestuurslid. Helmut van Rhee komt 
nieuw in het bestuur. Het gevolg hiervan 
is dat de club een slag maakt waar het gaat 
om duurzaamheid en energiebesparing. 
Dat levert flink wat euro’s op. Evenals het 
doornemen van alle onderhoudscontracten 
en verzekeringen. Een jaar later neemt de 
vereniging afscheid van Rob Korbeld als 
bestuurslid (gekomen in 2011) en benoemt 
Linda Slag en Jan Fikken. 

Eerste vrouw in het bestuur van De 
Zweef??
In september 2014 verschijnt in GOAL!-
MAGAZINE een interview met (zo staat het 
er) de eerste vrouw in het bestuur. Voor de 
duidelijkheid: er zijn eerder vrouwen ge-
weest, maar die zijn niet echt bestuurslid, 
maar notulist van vergaderingen1. De eerste 
“echte” vrouw is Linda Slag. Zij speelt dan 
nog in Vrouwen 1, maar is ook vanwege 
haar werk bij De Zweef betrokken. Zij werkt 
namelijk bij Aveleijn en dat sluit aan bij het 
maatschappelijk gezicht dat de club wil uit-
dragen.

Wat haar het meest opvalt in het bestuur 
is dat er zo verschrikkelijk veel speelt in de 
vereniging. Op de vraag waarom zij in het 
bestuur is gaan zitten, zegt ze dat dat vooral 
is ingegeven vanwege de relatie met haar 
werk bij Aveleijn. 

aanwezige gasten getrakteerd op een aantal 
prachtige live optredens. 

Een jaar later haalt Erik Heuver Willy over 
om in zijn plaats de vrijwilligersprijs uit te 
reiken. Dat laat Willy zich geen twee keer 
zeggen, waardoor de uitreiking een zeer 
vrolijk karakter krijgt. 

Charles Rozendal mag zich verheugen de 
winnaar te zijn vanwege zijn verdiensten 
voor de vereniging over een lange periode, 
waarin hij zich naast het schrijverschap toe-
legde op de verantwoordelijkheid voor de 
GOAL, bediening achter de bar, wedstrijds-
ecretaris en lid van de sponsorcommissie.

De Zweef krijgt (een beetje) kunst-
gras
De wens op Gagelman kunstgras te hebben, 
blijft groot. Het bestuur heeft gedurende 
het seizoen in gesprekken met de gemeente, 
Ten Cate, Sallandse Wegenbouw en Green-
fields de mogelijkheden voor de aanleg van 
een kunstgrasveld of een XtraGrassveld se-
rieus onderzocht. Hierbij heeft het bestuur 
een beroep gedaan op de expertise van ons 
lid en speler van De Zweef 1, Niels Kolkman 
(R&D-afdeling Ten Cate Grass).   

Er zijn verschillende opties doorgesproken, 
maar dit heeft nog niet geleid tot een offer-
tetraject of aanbesteding. Het bestuur wil 
geen onverantwoorde financiële risico’s ne-
men en heeft de keuze tot wel/geen aanleg 
van een kunstgrasveld doorgeschoven naar 
het volgende seizoen.

In de ledenvergadering kondigt Erik Heu-
ver aan dat er een commissie is gevormd 
die gaat bekijken of er een alternatieve 
manier is om aan kunstgras te komen. Dat 
loopt moeilijk, maar dan komt er hulp uit 
onverwachte hoek. 

Ten Cate legt proef-gras
Vlak voor de zomervakantie meldt Ten Cate 
zich bij De Zweef2 met de vraag of de club 
partner wil zijn in een pilot, waarbij het 
bedrijf testen doet met verschillende onder-
gronden. Ten Cate wil namelijk proberen 
de kosten voor aanleg van kunstgras flink te 
drukken door te besparen op het technische 
grondwerk. 

De club heeft wel oren naar het aanbod van 
Ten Cate en binnen enkele maanden ligt 
er een kunstgrasveld ter grootte van een 
iets minder dan een half speelveld. Heel 
veel werk wordt gedaan door onze maan-
dagploeg, die verantwoordelijk is voor de 
bouw van de hekwerken en de aanleg van 
de bestrating. Het nieuwe veld zal gebruikt 
worden voor training, jeugdvoetbal en seni-
orencompetitie 7 tegen 7. 

Vanaf zaterdag 1 november 2014 beschikt 
De Zweef dus over een kunstgrasveld. 

De klussenploeg is de winnaar in 2014. Elke 
maandag in de weer om de accommodatie 
in topcondititie te houden. Daarnaast is de 
ploeg handig genoeg om allerlei extra klus-
sen te doen, zoals de complete aankleding 
(hekwerk, bestrating e.d.) rond het kunst-
grasveldje.

In het verlengde van de klussenploeg wordt 
Henk Dikkers vrijwilliger van het jaar 2015. 
Je hoeft niemand uit te leggen wat Henk 
doet. Hij is nadrukkelijk aanwezig in veler-
lei opzichten. De prijs krijgt hij voor zijn 
niet-aflatende zorg voor alles wat los en vast 
zit, beweegt, licht geeft, op slot kan en ook 
weer open enz. in ons clubgebouw.  

1 Dit klopt niet. In de jaren 
tachtig van de vorige eeuw 
zit Marianne Woesthuis 
in het bestuur namens de 
kantinecommissie; later is 
zij notulist. Als vaste notulist 
van het bestuur treedt Rita 
Scholten ook jaren aan. 

2 Heel erg onverwacht is het 
verzoek niet als je weet dat 
een belangrijk man bij de 
afdeling R&D (onderzoek en 
ontwikkeling) bij Ten Cate  
Niels Kolkman is, speler 
uit het eerste en Zwever 
met nog blauwer bloed dan 
blauw.

De klussenploeg ten tijde van hun onderscheiding. Vlnr: Gerrit Verschoor, 
Gerrit Oude Roelink, Leo Geurtse, Sinus Morsink, Bernard Evers, Joop 
Kogelman, Erwin Salzbrunn, Sinus Freie, Johan Alferink, Wim Dijkstra, 
Joop Engbers en Johan Kok. Ook Charles Rozendal en Henk Dikkers wor-
den vrijwilliger van het jaar.
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Dankzij Ten Cate, de medewerking van de 
gemeente, een aantal sponsoren en zoals 
gemeld heel veel inzet van de “klussen-
groep” van De Zweef, kan op die dag wor-
den afgetrapt. Deze eer valt te beurt aan E5, 
dat De Zweef niet in z’n hempie laat staan 
en tegenstander Lemelerveld verplettert 
met 17-0. De eerste goal op kunstgras komt 
voor rekening van Lucas Wigger. 

DES doet niet mee
Als medegebruiker van Gagelman krijgt 
DES een uitnodiging om mee te praten en 
eventueel meebetalen van de aan te leggen 
pilotmat. 
Daar voelt deze club wel wat voor, maar 
heeft geen geld, omdat juist gewerkt wordt 
aan een grote uitbreiding van de clubac-
commodatie. 

Omdat het gaat om een veld waarvoor De 
Zweef behoorlijk in de buidel heeft getast, 
ligt het voor de hand dat de gemeente het 
gebruik van het veld ook alleen aan deze 
club toebedeelt. Dat zet kwaad bloed bij 
DES, waarvan de voorzitter beschuldigend 
richting Koersendijk wijst met de medede-
ling dat “De Zweef een veld van DES heeft 
gepikt”. Klinkklare nonsens natuurlijk, 
want het sportpark is van de gemeente en 
daarover heeft noch DES, noch de Zweef 
ook maar iets over te vertellen. 

Koninklijke onderscheiding voor Jo-
han en Annie Kok
Ter gelegenheid van Koningsdag krijgen in 
2014 in het gemeentehuis van Hellendoorn 
Johan en Annie Kok een koninklijke onder-
scheiding. Beiden zijn dan Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.  En met hen nog 11 
inwoners. Johan en Annie krijgen de onder-
scheiding voor hun vele verdiensten voor 
De Zweef in allerlei functies en voor activi-
teiten buiten onze club om, zoals het toneel, 
Jong Nederland e.d.

Aanleg van een kunst-
gras proefveld van Nij-
verdal ten Cate. Een klus 
die veel grote machines 
vergt, maar ook heel 
wat uren van onze klus-
senploeg, die bij deze 
gelegenheid een aantal 
keer is aangevuld met 
andere vrijwilligers. Het 
resultaat mag er zijn.

Sinus Freie op de shovel 
(A).
Paul Souverijn (links) 
en Johan Alferink. Op 
de rug gezien Eric Siero 
(B).
Sinus Morsink sjouwt 
stenen (C). 
Drukke bezig met 
straatwerk. Vlnr: Eric 
Siero (op de rug), Er-
win Salzbrunn, Sinus 
Morsink, Wim Dijkstra 
en Helmut van Rhee,  
(D).
Wim Dijkstra (rechts) en 
Gerrit Evers (E).
E5 mag het nieuwe 
kunstgras inwijden. De 
Zwevers zijn vlnr: Thijs-
Averesch, Dies Arkes, 
Olivier Oostergo, Tijn 
Willems (F). 

Harry Zandbergen en de scheenbeschermers
Harry Zandbergen werkt bij de politie en kan niet elke zondag zijn favoriete spelletje spe-
len in de 7x7 veteranencompetitie. Op een zonnige voorjaarsdag is dus blij dat hij weer 
eens aan de bak mag. Uit naar Juventa. Daar komen de mannen het veld op! De scheids 
kijkt eens rond, roept Harry bij zich en zegt dat die niet mag spelen. “Waarom niet?” 
“Omdat je geen scheenbeschermers aan hebt”, zegt de fluitist. Dat hebben de mannen nog 
nooit meegemaakt. 

Een van de jongens van Juventa, zegt buiten bereik van de scheids: “Doe niet moeilijk, 
want het is een heel vervelend mannetje.” Harry kan zich met moeite beheersen. Mag je 
eindelijk weer eens spelen, komt er zo’n k*viool zeuren over scheenbeschermers. 45+! 7x7! 
Waar gaat het over? “Het kan me niet schelen wat je doet, maar je kan pas spelen als je 
wat achter je sokken hebt, voor mijn part bierviltjes”, deelt de scheidsrechter mee. Harry, 
die het veld al afloopt kijkt eens om, maakt een beweging van “loco-loco” en beent weg. 

De rest begint aan de wedstrijd en heeft Harry als actieve speler voor die dag afgeschreven. 
Komt die ineens weer terug. In zijn handen twee dubbelgevouwen bierviltjes, die hij ponti-
ficaal achter z’n sokken stopt. “OK, je kan er in”, is de reactie van de scheidsrechter. Harry 
blij; al kan ook hij die morgen geen potten breken, want de blauwwitten krijgen stevig klop. 

Johan en Annie Kok Ko-
ninklijk onderscheiden.

A

B C

D

F

E
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Nieuw: spelregelbewijs
Met ingang van het seizoen 2015-2016 zijn 
eerstejaars A-junioren verplicht het spelre-
gelbewijs te bezitten. De invoering van het 
spelregelbewijs is één van de maatregelen 
uit het KNVB-actieplan „Tegen geweld, 
voor sportiviteit‟. Het idee achter het spel-
regelbewijs is dat het voetballers van jongs 
af aan vertrouwd maakt met de regels en 
hen meer inzicht geeft in – en begrip voor 
– beslissingen van de scheidsrechter. Het 
kennen van de regels zorgt voor een spor-
tiever spel, waarbij het juist toepassen van 
de regels er ook nog eens voor zorgt dat je 
als team meer kans maakt om te winnen.

Reclame via groot beeldscherm bij 
het veld
In het najaar 2015 verschijnt in de hoek 
van het hoofdveld een groot scherm, waar-
op mededelingen en reclames worden 

uitgezonden. Het bord is een initiatief van 
de sponsorcommissie, die op zo’n manier 
hoopt meer inkomsten binnen te halen. En 
dat niet alleen: de ruimte rond het hoofd-
veld voor reclames is zo’n beetje uitgeput 
en men gaat op zoek naar andere moge-
lijkheden. Omdat het bestuur geen geld 
wil uittrekken voor de aanschaf van het 
scherm, zoekt de sponsorcommissie twintig 
bedrijven die hun reclames vijf jaar vooruit 
betalen. Op die manier komt geld binnen 
voor de aanschaf en plaatsing.

Ouder/kindtoernooi schot in de roos
De Zweef begint met Martijn Evers als 
gangmaker, met het houden van een ou-
der/kindtoernooi en gooit bullseye! Er zijn 
maar weinig ouders die niet mee doen of de 
moeite nemen naar Gagelman te komen. 
Kan papa eindelijk eens laten zien hoe goed 
hij is (geweest). Zelfs moeders trekken de 
stoute schoenen aan en spelen mee. Vaak 
tot groot plezier van zoon- of dochterlief 
die met een panna de ouders door de benen 
speelt. Na afloop een grandioze BBQ met 
veel nattigheid tot diep in de avond.

De club “Op naar de 100” doet er in 2016 een 
schepje bovenop door het ouder/kindtoer-
nooi te verbinden met voetgolf voor A, B en 
C-jeugd en senioren. Ook die doen allemaal 
mee met de BBQ, zodat het tot heel laat heel 
gezellig is in en rond het clubgebouw. 

De traditionele wed-
strijd van De Zweef1 te-
gen de F-jeugd. Dit keer 
in 2014. Uit de selectie 
zien we vlnr: Mark 
Scholten (in zijn laat-
ste jaar in het eerste), 
Ruben Timmermans, 
Anthony Wennemers, 
John Damman (op de 
rug), Sander Souve-
rijn, en deels zichtbaar 
Sjoerd Poorterman. 

Ouder-kindtoernooi 
2014. Boven vlnr Ronnie 
Willems, René Oostergo, 
Fons Arkes, Jeroen Wig-
ger, Johan Averesch, 
Remy Middelkamp, 
Renzo Blaauwgeers met 
Malou. Midden: Mirthe 
Willems, Thijn Willems, 
Olivier Oostergo, Dies 
Arkes, Lucas Wigger, 
Bas Blaauwgeers, 
Thijs Averesch, Kas 
Middelkamp, Bo Mid-
delkamp. Onderste rij: 
Amber Willems, Anouk 
Willems, Vera Arkes, 
Claudia Arkes, Marjo-
lein Wigger met Niels 
Wigger, Hellen Blaauw-
geers en daarachter 
Leonie Blaauwgeers.

De foto’s hieronder 
zijn van het toernooi in 
2019.

Foto links vlnr: Rob 
en Seth van den Berg, 
Sandra en Kyran Huff-
meier, Martijn en Stijn 
Kleinlangevelslo, Mar-
cel en Cris Siero. John 
en Elana Dannenberg.
Len, Patrick en Noor 
Weyn.
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maar is vooral de stille werker waar het gaat 
om de begeleiding van stagiaires en om de 
vertegenwoordiging van onze club bij al die 
onderwijsinstellingen. Coördinator oplei-
den en begeleiden is zijn titel. 
Verder en zeker niet in de laatste plaats 
houdt hij zich bezig met (het verbeteren 
van) de communicatie tussen technische 
commissie en trainers en de contacten met 
ouders van jeugdspelers. Naast de oorkon-
de krijgt Johan ten Bok een dinerbon en 
zijn er bloemen voor zijn vrouw Yvonne, die 
door de vrijwilliger van het jaar uitgebreid 
in het zonnetje wordt gezet.

Bestuursmutaties
Bas Kolkman stelt zijn functie als secretaris 
ter beschikking wegens prive-omstandig-
heden. Zijn taken worden tijdelijk waarge-
nomen door Jan-Pieter van Vree, maar dat 
wordt definitief als het bestuur er niet in 
slaagt een nieuwe secretaris te vinden. Per 1 
april 2017 is JP secretaris. 

Reünie oud-eerste elftal
Behalve het ouder-kindtoernooi is er op za-
terdag 10 juni ook een reünie voor oudspe-
lers, trainers en bestuursleden die van 1980 
tot en met 1985 met vier kampioenschap-
pen de weg naar de hoofdklasse vonden. 

Zoals toen elke week gebruikelijk, zijn ook 
nu de dames aanwezig om hun partners 
te steunen en aan te moedigen. Want na-
tuurlijk moeten de “oudjes” zich nog laten  
gelden op het groene gras, waar het huidige 
eerste elftal maar al te graag bereid is als 
sparringpartner op te treden. 

Hoewel de conditie soms wat minder is en 
de botten wat strammer, laten de mannen 
van toen zien heus nog wel te weten hoe 
je een balletje trapt. Het is een leuk pot-
je, waarbij zelfs de “eeuwige bankzitter” 
Gerhard Woertman (Baaltje) nog even het 
keepersshirt aantrekt. De uitslag is niet be-
langrijk. Hans Galgenbeld maakt de enige 
goal voor de oude generatie. 

Daarna is er een gezellige bijeenkomst in 
de kantine waarbij Gerard van Schooten 

Financiën: het gaat steeds beter
Na moeilijke jaren van bezuinigen, contri-
butieverhoging en meer sponsoren kan heel 
voorzichtig een positief beeld van de finan-
ciën geschetst worden. In 2016 krijgt het 
positieve saldo nog een zwart randje door 
een naheffing van de belastingdienst van 
zo’n € 15.000,-. 

Dat er een bescheiden positief saldo ont-
staat, wil niet zeggen dat we uit alle zorgen 
zijn. Tegenvallers (zoals te vervangen ke-
tels, nieuwe vetput e.d.) zorgen er wel voor 
dat de hand op de knip moet blijven. Ook al 
omdat nog grote kosten worden voorzien, 
zoals een nieuw dak en de viering van het 
100-jarig bestaan.

NKC’51 breidt uit: De Zweef is blij
Korfbal wint aan populariteit. Op sport-
park Gagelman komt korfbalclub NKC’51 
ruimte tekort. Er zijn nieuwe kleedkamers 
nodig. Om dat mogelijk te maken verplaatst 
de club in de zomer 2015 de populaire 
jeu-de-boulesbaan naar de achterkant van 
het clubgebouw. 

De Zweef is blij met de uitbreiding, want 
ziet mogelijkheden om de kleedaccommo-
datie van de buurman te gebruiken als de 
korfballers in late najaar, winter en vroege 

als een van de organisatoren een mooi ge-
maakte presentatie showt over deze glans-
periode in de Zweef-geschiedenis. Vervol-
gens is er een optreden van het duo Réne 
Scholten/Hans Galgenbeld, die met gitaar 
een paar goldies zingen en tot slot een lied 
over de aanwezige spelers ten gehore bren-
gen.

Kantine krijgt grondige opknapbeurt
Na veel wikken en wegen en beoordelen 
van alle opties, besluit het bestuur de kanti-
ne aan te pakken op de meest noodzakelijke 
punten: algehele vernieuwing van de toilet-
groepen en het “pimpen” van de bestuurs- 
en vergaderkamers. In de zomer 2016 is de 
kantine een paar weken dicht en is een gro-
te groep voornamelijk sponsors in de weer 
met verbouwen. Juist omdat het sponsors 
zijn, kan de club binnen de begroting een 
hoop mooie dingen voor elkaar krijgen. 

De bouwcommissie, bestaande uit Johan 
Morsink, Gerard Wennemers en Gerrit 
Verschoor zorgen voor de technische bege-
leiding, terwijl vanuit het bestuur Jan Fik-
ken, Erik Heuver en (vooral) Helmut van 
Rhee coördineren. Helmut is de drukste 
van allen en is bijna dagelijks op de bouw 
aanwezig om alles in goede banen te leiden, 
afspraken te maken, leveranciers te bellen, 
gehaktballen te braden en koffie te zetten.  

Een jaar voorafgaand aan deze verbouwing 
is de hal/garderobe verfraaid met een grote 
zwart/wit-collage die 100 jaar De Zweef uit-
beeldt aan de hand van oud foto’s.

voorjaar de zaal hebben opgezocht. 
Behalve uitbreiding van de kleedaccom-
modatie wil NKC ook de activiteiten op het 
gebied van jeu-de-boules uitbreiden. Men 
begint met de introductie van “boulen” op 
woensdagmiddagen.

Korrels kunstgras veroorzaken kan-
ker???
Het televisieprogramma Zembla brengt in 
2016 het nieuws naar buiten dat met gema-
len  autobandkorrels ingestrooid kunstgras-
velden kankerverwekkend zouden zijn. Pa-
niek alom. Ouders willen hun kinderen niet 
langer op deze velden laten spelen. Vereni-
gingen worden bestormd met vragen. Het 
blijkt allemaal een storm in ene glas water. 
Wellicht zijn de korrels kankerverwekkend, 
maar dan moet je ze bij wijze van spreken 
opeten. Nieuwe onderzoek wijst uit dat een 
uurtje per week sporten op zo’n veld sowie-
so geen gevaar is voor je gezondheid. 

Johan ten Bok vrijwilliger van het 
jaar 2016
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2017 
maakt voorzitter Erik Heuver bekend dat 
Johan ten Bok is gekozen tot vrijwilliger 
van het jaar 2016. Johan is jarenlang lid en 
voorzitter van het jeugdbestuur. Ook bezet 
hij op zaterdagen het wedstrijdsecretariaat, 

Het bestuur met be-
stuur Vriendenkring bij 
de nieuwjaarsreceptie 
2015. Vlnr: Erik Heuver 
(b), Helmut van Rhee 
(b), Ewald Wennemers 
(b), Roy Siero (v), Nico 
Engbers (v), Michel Dik-
kers (v), Bas Kolkman 
(b), Gerrit Claessen (v), 
Linda Slag (b), Lucien 
Galgenbeld (v), Stefan 
Scholten (b), Jan Fikken 
(b), Marcel Geurtse (v) 
en Rolf Westerik (v).

Johan ten Bok en zijn 
vrouw Yvonne. 

De ledenvergadering 
van oktober 2017 kiest 
Melanie Tibbe (links ) en 
Romy van den Heuvel 
nieuw in het bestuur. 
De club is trots met deze 
“aanwinst”, waardoor 
het bestuur een betere 
afspiegeling wordt van 
de leden.
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Grote opknapbeurt van 
de kantine. Gerenoveer-
de toiletruimten, een 
moderne bestuurskamer 
en andere vergader-
kamers. Dankzij heel 
veel sponsoren (zie alle 
bedrijfswagens). 
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Toneel trekt volle bakken
Voortbordurend op het succes van de to-
neeluitvoering bij het 90-jarig bestaan, 
begint voorzitter Erik Heuver met het 
schrijven van verschillende stukken, die in 
de loop van de jaren in ons clubhuis zijn te 
zien. Het begint met “De Zweef en de fusie 
met DES”, gevolgd door “Moord in kleedka-
mer 5”, twee keer “Komt een Zwever bij de 
dokter” en “Veronica Inside”. 

Alle keren is de kantine helemaal vol met 
Zwevers die zich bij tijd en wijle krom la-
chen. Uiteraard omdat heel wat Zwevers er 
door worden gehaald en ook door het op-
treden van de spelers, waarvan een aantal 
de lachers al op hun hand hebben als er nog 
geen woord is gesproken! 

Johan Kok erelid
Bij zijn afscheid als beheerder van de 
clubaccommodatie tijdens de nieuwjaars-
receptie in 2018 is Johan Kok benoemd tot 
erelid van onze vereniging. Althans, de on-
geveer 200 aanwezigen geven tijdens deze 
receptie met daverend applaus instemming 
met het voorstel van het bestuur om Johan 
bij de eerstkomende ledenvergadering tot 
erelid te benoemen, want zo schrijven de 
regels dat voor. 
Johan Kok krijgt de onderscheiding voor 
vele jaren vrijwilligerswerk voor “zijn” club. 
Nagenoeg elke dag is hij in het gebouw aan-
wezig geweest om noodzakelijke werkzaam-
heden te verrichten.

 Johan Kok (80 in 2018) vervult 
sinds het begin van de jaren ze-
ventig in de vorige eeuw diverse 
functies binnen de club. Zo is 
hij bestuurslid en voorzitter van 
supportersvereniging De Vrien-
denkring en leider van het eerste 
elftal. In 1998 begint hij als be-
heerder van de clubaccommodatie. Dat doet 
hij niet alleen, maar samen met zijn vrouw 
Annie, die vanaf de opening van ons eigen 
clubhuis in 1972 al deel uit maakt van de 
groep dames die wekelijk het clubhuis tot in 
de kleinste hoeken en gaten schoonmaakt. 
Bij de uireiking later in de algemene leden-
vergadering spreekt voorzitter Erik Heuver 
de hoop uit dat Johan een voorbeeld voor 
velen is.

Het werk van Johan Kok moet verdeeld 
worden onder twee mensen om de vacature 
vervuld te krijgen. Bart van Rhee gaat de 
inkoop doen. 

Schoonmaakploeg stopt
Niet alleen Annie Kok stopt per 1 januari 
2018. Het overgrote deel van de schoon-
maakploeg hangt de poetslap aan de wilgen. 
Voor Ria Blankhorst en Dora Legtenberg 
stopt de teller op dik 40 jaar. Mien Poe-
lakker draait al 39 jaar mee; Gerda Mid-
delkamp 37 jaar. Ria Kogelman heeft de 
“kortste” staat van dienst. Zij is 16 jaar van 
de partij. Behalve deze dames stoppen ook 
Johan Legtenberg en Bertus Poelakker.

Toneel
Elk jaar weer een to-
neelvoorstelling uit de 
pen van voorzitter Erik 
Heuver. Grappige situa-
ties rond Zwevers onder 
elkaar en vaak met een 
knipoog naar buurman 
DES.

Erik Heuver speldt Jo-
han Kok de speld op die 
hoort bij het erelidmaat-
schap.

De schoonmaakploeg in 
vol ornaat. Vlnr: Mien 
Poelakker, Annie Kok, 
Joop Engbers, Ria Ko-
gelman, Johan Kok, Ria 
Blankhorst, Gerda Mid-
delkamp, Dora Legten-
berg, Gerrit Verschoor.
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Playbackshow (bij-
na) voor 25e keer.
Gerrit ten Dam denkt 
bijna zeker te weten dat 
in januari 2017 voor de 
25e keer de playback-
show voor senioren 
wordt gehouden. Dat le-
vert natuurlijk een mooi 
stuk op in GOAL!MA-
GAZINE. Later spitwerk 
leert echter dat niet 
2017, maar 2018 pas het 
jubileumjaar is. Vlnr: 
Eric en Marcel Siero, 
Gerrit ten Dam en Bas 
Kolkman. Daaronder: 
Ad Meenhuis en Anita 
ten Dam zorgen voor 
opnames en licht. Gerrit 
Verschoor en Harm 
Galgenbeld regisseren 
achter de schermen.

De jeugd-playback-
show is na het opnieuw 
introduceren een groot 
succes. Net als bij de 
senioren worden knappe 
acts in elkaar gedraai. 
De kinderen hebben veel 
plezier. Hier nog wat 
mooie beelden. 
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dus gaat de eindoverwinning alsnog naar 
Hellendoorn. Niemand die er om maalt. Er 
zijn belangrijker dingen in het leven. 

Vriendenkring stopt met Oktoberfest
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 
juni 2018 brengt voorzitter Claessen het 
verrassende nieuws dat er vanaf dit seizoen 
geen Oktoberfset meer is. Redenen: terug-
lopende belangstelling en het feit dat steeds 
minder mensen zich verkleden. Ook ver-
plaatsing naar de zondagnamiddag brengt 
niet meer volk op de been. In plaats van het 
Oktoberfest organiseert de Vriendenkring 
nu twee pubquizzen. O ja, en er komt ook 
nog schieten om de penaltybokaal. Dit on-
derdeel wordt tezamen met een Summer-
party een spetterend begin van het seizoen 
2018-2019. 

Penningmeester vertrekt
Binnen een jaar na aantreden vertrekt 
penningmeester Bart Vrerink. Om persoon-
lijke redenen stopt hij in september 2018. 
Het bestuur weet Ewald Wennemers aan 
te trekken als interim. Ewald is al eerder 
penningmeester geweest en weet dus wat er 
moet gebeuren. 

Stefan Scholten lid van verdienste
In dezelfde ledenvergadering waarin Johan 
Kok erelid wordt, onderscheidt de leden-
vergadering Stefan Scholten met de titel lid 
van verdiensten. De totaal verraste Stefan 
krijgt te horen dat die onderscheiding hem 
werd toegekend voor het opzetten, uitbou-

Hans Knobben vrijwilliger van het 
jaar 2017
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is Hans 
Knobben uitgeroepen tot “vrijwilliger van 
het jaar 2017”. Knobben krijgt deze onder-
scheiding vanwege zijn jarenlange verdien-
sten als wedstrijdsecretaris junioren en 
senioren. In die hoedanigheid is hij verant-
woordelijk voor alle wedstrijden die weke-
lijks worden gespeeld. Zowel in de compe-
titie als in de beker en vriendschappelijk. 
Ook onderhoudt hij alle contacten met de 
voetbalbond waar het gaat om de wedstrij-
den en wat daaromheen speelt, zoals de 
afhandeling van strafzaken, verplaatsen van 
wedstrijden, spelerspassen enz. Daarnaast 
is hij nog enthousiast leider van het zesde 
elftal, dat zijn bestaansrecht vooral dankt 
aan de sfeer die Hans binnen het team weet 
te creëren en de manier waarop hij de men-
sen motiveert toch vooral te blijven voet-
ballen. De honderden aanwezigen tijdens 
deze receptie belonen Hans met een groot 
applaus. Een bos bloemen en een dinerbon 
is de beloning van het bestuur.

Voorjaarstoernooi voor mini’s en 
JO7-competitie in het leven groepen
In samenwerking met VV Hellendoorn 
wordt een voorjaarstoernooi voor mini’s in 
het leven geroepen en dat is een groot suc-
ces. Daarnaast besluiten DES, Hellendoorn, 
SVVN en De Zweef een JO7-league te star-
ten. Dit komt voort uit overleg van deze 
clubs over het mini-voetbal. Iedere club 
biedt deze 4 tegen 4 voetbalvorm al jaren 
aan voor de allerjongste jeugd van 4 tot en 
met 6 jaar. En ieder doet dat op zijn eigen 
manier. 

Maar naast de onderlinge verschillen zijn er 
natuurlijk veel meer zaken die ons binden. 
Een belangrijke vraag waar alle clubs mee 
kampen is hoe we de oudste spelers van 
deze leeftijdscategorie beter kunnen voor-
bereiden op het 6 tegen 6 competitievoetbal 
vanaf de O.8-jeugd. Iedere club heeft 6-ja-
rigen die eigenlijk nog te jong zijn om deel 
te nemen aan de Onder 8-competitie, maar 
die al wel een extra uitdaging aan kunnen. 
Iedereen is het dan ook snel eens dat we dit 

wen en begeleiden van -eerst- de F-league 
en nu Zweef-mini’s. Stefan doet dat meer 
dan tien jaar en maakt van de zaterdagse 
gebeurtenis voor de allerkleinsten een ware 
happening. 

Daarnaast zit hij al lange tijd in het jeugd-
bestuur, waarvan hij nu voorzitter is. 
Vanuit die functie zit hij ook in het hoofd-
bestuur. Voorzitter Erik Heuver spreekt: 
“Een exponent van onze jeugdafdeling is de 
F-League, nu de Zweef-mini’s. Al jarenlang 
een visitekaartje van onze club. Het blijft 
elke keer weer een mooi gezicht om deze 
groep jongens en meisjes op zaterdagmor-
gen tussen 9.30 en 10.30 uur te zien ballen. 

Maar dat gaat niet vanzelf. Het vergt wel 
enige vorm van organisatie en communi-
catie. Stefan Scholten heeft dit de afgelopen 
10 jaar op zich genomen.” Een reden om 
hem extra in het zonnetje te zetten.

‘probleem’ het best samen kunnen en moe-
ten oppakken. Het idee wordt geboren om 
vanaf het voorjaar 2018 te starten met een 
JO7-League. En dat gebeurt. 

Privacy-regels aangescherpt
Er komen nieuwe, Europese regels over 
privacy. Bedoeld om grote bedrijven 
scherp te houden, betekent de AVG (Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming) 
voor verenigingen een verschrikkelijke 
hoop (vooral onnodig) werk. Aan alle kan-
ten moeten clubs de privacy van hun leden 
beschermen. Op zich niks mis mee, maar 
de regels gaan heel ver. De Zweef maakt 
in maart 2018 een privacy-reglement en 
plaatst dat makkelijk vindbaar op de web-
site.

Nieuwe kleding
In 2017 komen er nieuwe sponsoren en zijn 
we toe aan nieuwe tenues. De oude zijn al-
lemaal netjes ingeleverd. Foto’s van stapels 
tassen staan op de website. Op een van die 
foto’s is te zien dat de spullen op reis gaan. 
Eerst wachten op een container en dan 
op de boot. Het einddoel is Egypte. Daar 
zijn onze spullen terecht gekomen. Op de 
website foto’s van blije kinderen in mooie 
pakjes…

Toiletbezoek kost De Zweef overwin-
ning 35+ toernooi
In mei 2018 speelt De Zweef tegen Hel-
lendoorn de finale van het 35+ toernooi. 
De blauwwitten winnen niet, omdat de 
speaker op de wc zit…… De finalewedstrijd 
lijkt op een 0-0 gelijkspel af te stevenen. De 
Zweef weet het beslissende doelpunt niet 
te forceren. Tot drie minuten voor tijd de 
blauw-witten toch de verdiende 1-0 op het 
bord weten te zetten. Hellendoorn is mach-
teloos en lijkt op de laatste speeldag alsnog 
naast de eindoverwinning te grijpen. 

De omroeper die begin en einde wedstrij-
den regelt moet nog even naar het toilet en 
wanneer hij terugkeert blijkt de speeltijd 
verstreken. Hij pakt de microfoon voor ein-
de wedstrijd maar op dat moment heeft De 
Zweef gescoord. Helaas in eigen doel, 1-1 en 

Hans Knobben.

Oude kleding op weg 
naar Egypte.

Stefan Scholten lid van 
verdienste.
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Kunstgras op Gagelman
Wat een paar jaar geleden door de gemeen-
te nog van tafel werd geveegd, krijgt in 
2018 ineens een heel andere wending: de 
aanleg van kunstgras op Gagelman. Reden 
hiervoor is de groei van hockeyclub HCHN. 
Deze club heeft recht op een extra veld en 
dat kan alleen op veld 5; een (klein) voet-
balveld dat DES en De Zweef als gebruikers 
inleveren. 

Om het ontstane ruimteprobleem (ook kij-
kend naar de toekomst) op te lossen komen 
op het sportpark twee kunstgras voetbalvel-
den. Omdat ook in Hulsen extra kunstgras 
komt, zou de gemeente vier velden moeten 
aanleggen. Financieel is dat de raad teveel 
en men besluit geld beschikbaar te stellen 
voor drie velden (in 2019). Voor de vierde 
moet de BLOS zelf maar dekking zoeken. 

In het zoeken wordt ook gekeken naar Ten-
Cate, die bezig is met een nieuwe generatie 
kunstgras voor voetbal en aan de andere 
kant graag poot aan de grond wil krijgen 
in hockeyland. De gemeente gaat met het 
bedrijf om de tafel en komt met een deal: 
vier velden voor de prijs van drie. En dat 
ook nog eens in 2018; een jaar eerder dan 
begroot. 

Het “aanbod” van de gemeente aan de voet-
balclubs is de velden 2 (wedstrijdveld) en D 
(trainingsveld) van kunstgras te voorzien. 
Beide velden zonder infil, waarbij op Veld D 
de allernieuwste vezel van TenCate komt in 
geweven vorm. De Zweef wil het kunstgras 
graag op het hoofdveld, maar dat heeft een 
groter oppervlak dan veld D. 

Van onderhandelen komt weinig terecht. 
TenCate zegt al genoeg te hebben geïnves-
teerd en de gemeente zegt dat TenCate geen 
enkel probleem heeft met veld D. Kunstgras 
op het hoofdveld gaat € 50.000 meer kos-
ten en dat zal De Zweef zelf moeten ophoes-
ten. 

Het bestuur kiest voor aanleg van een klei-
ner kunstgras hoofdveld. In een algemene 
ledenvergadering over dit onderwerp komt 

vanuit de vergadering het voorstel de con-
tributie te verhogen en te gaan voor een 
groot kunstgrasveld Zo gebeurt. Door veel 
zelfwerkzaamheid kan zelfs een mooi nieuw 
hekwerk gekocht worden en de hele bestra-
ting vernieuwd. 

Op zaterdag 20 oktober kan een trotse 
voorzitter Erik Heuver het veld laten ope-
nen. De twee jongste spelende leden heb-
ben de eer het lint door te knippen: Noël 
Westra en Sofie van Egmond. Dat hoeven ze 
niet alleen te doen, wat wel heel erg span-
nend zou zijn. Ze doen hun werk omringd 
door alle mini’s van De Zweef en gesteund 
door de spelers van De Zweef 1. 

Voorafgaand aan de opening spreekt voor-
zitter Erik Heuver de bezoekers toe en 
dankt uitgebreid de vele vrijwilligers die 
met z’n allen verschrikkelijk veel uren heb-
ben gestoken in en rond dit nieuwe veld. 
Alleen zo is het geworden wat het nu is: het 
mooiste veld van Nederland omgeven door 
een geheel nieuwe bestrating, een nieuw 
terras met een prachtige overkapping als 
extensie van de kantine. 

Nadat Noël en Sofie het lint hebben doorge-
knipt, spelen de allerjongsten een wedstrijd 
tegen het eerste. Tegen zoveel overmacht 
kunnen de mannen van Anton Wennemers 
niet op: ze verliezen met 2-1. De openings-
dag wordt afgesloten met schieten om de 
penaltybokaal en een feestavond in het 
clubgebouw.
De gemeente doet de opening over op za-
terdag 10 november. Vanaf Hulzense Boys 
reist een gezelschap onder aanvoering van 
burgemeester Raven de vier velden af, waar 
telkens de betreffende voorzitter de woord 
voert. 

In de eerste weken na de aanleg blijken 
niet alle clubs tevreden met het nieuwe 
veld. Vooral de velden van DES en in Hul-
sen zijn erg glad. Zo glad, dat de Boys het 
kunstgras afgelasten. Bij DES weigeren het 
eerste en tweede team nog langer op kunst-
gras te trainen. De gladheid wordt naar 
zeggen van TenCate veroorzaakt door de 

De aanleg van kunst-
gras wordt voorafge-
gaan door verwijdering 
van de reclameborden, 
sloop van de afraste-
ring en weghalen van 
betonnen poeren. De 
klussengroep+ staat 
voor u klaar! Daarna is 
het de beurt aan CSC/
Ten Cate.
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olie die tijdens het productieproces op de 
draad zit. Regen en gebruik moeten die laag 
doen slijten.  

Dat gebeurt dus niet en de verenigingen 
gaan met de gemeente om de tafel om dit 
probleem op te lossen. Die oplossing zal 
moeten komen van de fabrikant die al druk 
bezig is stroevigheid te zoeken. Het kunst-
gras bij De Zweef is ook glad, maar in min-
dere mate. De problemen rond uitglijden 
bestaan vooral bij een nat of bevroren veld. 
De problemen bij DES en Hulsen lijken 
opgelost als Ten Cate al het zand uit het 
veld zuigt en een ander soort zand inbrengt, 
maar het is geen eind-oplossing.

Een probleem is de snelheid en ongenu-
anceerdheid van social media. Iedere te-
genstander die naar Nijverdal komt, heeft 
gehoord dat het veld glad is. Elk slippertje 
wordt op het conto van het nieuwe veld ge-
schreven. Clubs als Stevo en Hellendoorn 
branden het veld tot de grond toe af in on-
genuanceerde kritieken, waarin spelers van 
De Zweef (uit dezelfde wedstrijd) zich totaal 
niet kunnen vinden. 

De Zweef blijft ook niet van andere proble-
men gevrijwaard. Waar de oorzaak ligt is 
niet bekend, maar duidelijk is dat de veld-
verlichting ver onder de maat is. Als de club 
met een gekalibreerde lichtmeter inspectie 
houdt, is het resultaat ronduit bedroevend. 

Voorzitter Heuver kijkt terug
Tijdens zijn voorzitterschap heeft De Zweef 
een aantal grote klussen voor elkaar ge-
bokst waarop Erik Heuver met trots terug 
kijkt. Bijvoorbeeld de grote opknapbeurt 
van het clubhuis, waarbij onder meer de 
toiletgroepen helemaal worden vernieuwd. 
Verder de aanleg van het kleine kunstgras-
veld als pilot van Ten Cate. Daar heeft de 
klussenploeg z’n waarde voor de club meer 
dan bewezen. 

En natuurlijk de aanleg van het “echte” 
kunstgrasveld. Alles moest met stoom en 
kokend water, want de gemeente heeft 
haast. Eerst heel veel overleg in korte tijd 

en daarna de aanleg. Tussendoor overleg 
met de leden en het besluit om de contri-
butie te verhogen om het kunstgras op het 
hoofdveld te krijgen. “Het mooiste van het 
kunstgrasproject was dat we met eigen 
mensen in een hele korte tijd (en ook nog 
eens in de vakantie) verschrikkelijk veel 
werk voor elkaar hebben gekregen. Weg-
halen van de omheining en reclameborden. 
Weghalen van alle tegels en aanleg van 
een nieuw tegelplein.

De bereidheid van mensen binnen de club 
om als het moet de handen uit de mouwen 
te stekken, is heel groot. Als iets is beloofd, 
komt het voor elkaar. In dat soort gevallen 
is er een heel breed draagvlak. Dat geldt 
niet alleen als er klussen geklaard moeten 
worden. Dat doen we ook als het gaat om 
voetballen. Als het moet op voetbalgebied, 
dan gaat het ook gebeuren!”

Martijn Evers vrijwilliger van het 
jaar
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 
2019 wordt Martijn Evers uitgeroepen tot 
vrijwilliger van het jaar 2018. Martijn krijgt 
deze onderscheiding, omdat hij heel veel 
activiteiten ontplooit die zowel voetbal- als 
niet voetbal gerelateerd zijn. 

Als lid van de technische commissie-jeugd 
is hij nauw betrokken bij het jeugdvoetbal 
binnen de club. Tevens is hij coördinator 
bij de JO7 t/m JO12 en trainer van JO9-4. 
Verder is hij als lid van de sponsorcommis-
sie betrokken bij de fondsenwerving van de 
vereniging.

Tot slot ontplooit hij veel eenmalige zaken, 
zoals de organisatie rondom de wedstrijden 
van ons eerste elftal tegen FC Twente en 
Heracles Almelo. Ook een oliebollenactie 
draait hij zijn handen niet om. Daarnaast 
is hij betrokken bij de maatschappelijke 
stages, het ontbijt aan het begin van het 
seizoen, herfsttoernooi, nieuwjaartoernooi, 
ouder/kind toernooi en de kledingcom-
missie. De oorkonde, bloemen en dinerbon 
die voorzitter Erik Heuver uitreikten, zijn 
wel-verdiend.

Martijn Evers.
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Vrouwen eindelijk verslagen in Play-
backshow
De Zweef 5 slaagt er in 2019 (eindelijk) 
in de playbackshow te winnen. De laatste 
jaren zat het team er dichtbij, maar won-
nen de vrouwen. Dit keer is het raak. Om 
te winnen moeten de mannen van Hans 
Knobben gevaarlijke concurrenten, zoals 
Vrouwen 1 en 2 en Veteranen 1 verslaan. 

Een bijzondere “act” is het optreden van de 
Gagelkealtjes die bekend maken dat Prins 
Marcel (Siero) met adjudant Eric (Siero) 
het nieuwe carnavalsduo is geworden.

Nieuwe ketels en andere duurzaam-
heidsmaatregelen
De 17 jaar oude ketels voor douche en ver-
warming doen het nog wel, maar hebben 
steeds meer kuren. Er moet vervanging 
komen. Omdat het hier gaat om een hoop 
geld, besteedt het bestuur veel tijd iets te 
zoeken wat goed is en past. 

Daar komt nog bij dat vervanging gebeurt 
op het moment dat er van alles gaat ver-
anderen op verwarmingsbied. De regering 
roept dat op 2030 iedereen van het gas af 
moet. Klimaateisen. Verduurzaming. Stop-
pen met fossiele brandstoffen. Sterk stij-
gende (gas)prijzen. Dat zijn zaken die aan 
de orde zijn. Moeten we toch nog traditio-
nele ketels kopen? Gaan we iets doen met 
grondwarmte? Kopen we zonnepanelen? 
Combinaties van allerlei nieuwe warmte-
bronnen? 

Uiteindelijk kiest de club voor een systeem 
met onder meer heatpipes op het dak. Na 
de zomerstop 2019 is de nieuwe installatie 
klaar en De Zweef duizenden euro’s armer.

Voorafgaand aan de plaatsing van nieuwe 
ketels is De Zweef al druk met het veranderen 
van de accommodatie in een duurzame ac-
commodatie. 

Met Helmut van Rhee als stuwende kracht is 
voorts Henk Dikkers druk met het uitvoeren 
van maatregelen, zoals het aanbrengen van 
bewegingsmelders en LED-verlichting. Met 

een nieuw dak (waarop mogelijk zonnepane-
len) in het vooruitzicht zijn we op deze ma-
nier goed bezig.

Wordt De Zweef een zaterdagvereni-
ging?
In 2018-2019 begint binnen het bestuur 
en de technische commissie een serieuze 
discussie over voetballen op zaterdag met 
selectieteams. Niks bijzonders, want ook 
bij andere verenigingen speelt dit. Bij som-
migen al ver voor ons, zoals PH, die met de 
hele vereniging verhuist van de zondag naar 
de zaterdag. Reden voor de discussie is het 
teruglopend aantal jongens en meisjes die 
na de junioren nog naar de zondag willen. 

In het begin van deze eeuw wijst onderzoek 
onder de leden van De Zweef al uit dat ver-
schuiving van zondag naar zaterdag aan de 
orde is. Het duurt even, maar dan is er een 
zaterdagteam. Vervolgens twee en in het 
seizoen 2018-2019 zijn het er al drie. In de 
loop van die tijd maken niet alleen recrea-
tievoetballers de weekeindsprong, maar ook 
steeds meer talenten.

Gevolg is dat het steeds moeilijker wordt 
met name het tweede elftal in de benen te 
houden. Steeds vaker moet de trainer van 
het Twidde een beroep doen op oudgedien-
den uit derde en vierde. Bij andere vereni-
gingen is het erger; bestaat er geen tweede 
elftal meer. Aanhakend bij deze ontwikke-
lingen gaan bestuur en technische commis-
sie dus om de tafel. 

Eerst alleen met mensen binnen de club, 
maar later ook met de KNVB. Dat is een 
tegenvaller. Niet de man die namens de 
bond aanwezig is en enthousiaste en antici-
perend mee praat. Nee, dat gaat goed, maar 
de apathie later vanuit Zeist. Van toezeggin-
gen over nieuwe ontwikkeling komt niets 
terecht.  

De ontwikkeling van zondag- naar zater-
dagvoetbal is in  de ogen van voorzitter 
Erik Heuver onafwendbaar. In 2018 al is er 
overleg met de KNVB wat de mogelijkheden 
zijn voor De Zweef. Het eerste vrouwen-

Super Sunday.
Een nieuwe activiteit van de Vriendenkring 
(samen met de Ultra’s) is Super Sunday. 
Voor het eerst gehouden in 2016 als De 
Zweef 1 thuis speelt tegen Heino 1. Met 
Michel Dikkers en Jeroen Kok als raddraai-
ers is het druk en gezellig. Met prachtige 
prijzen (waarvan de hoofdprijs voor broer 
Sven Dikkers). Er zijn meer mensen die 
lootjes willen koppen dan dat er lootjes zijn. 
Hoe gek wil je het hebben? Een uitgebreid 
verslag van de Super Sunday lees je in het 
hoofdstuk over de Vriendenkring.
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team besluit in 2019 al de overstap naar de 
zaterdag te maken.

Wat de mannen betreft gaat het erom:  gaan 
we met de hele selectie naar zaterdag? Met 
de hele club naar de zaterdag? Wat doen we 
dan met de mannen die per se op zondag 
willen blijven spelen? In Hellendoorn kan 
dat ook. Het bestuur besluit om met een 
standaardteam op zaterdag te gaan voet-
ballen. Het Twidde maakt deze stap en de 
trainer gaat mee. 

De spelers van het eerste zondagelftal spre-
ken uit dat ze in het seizoen 2019-2020 met 
elkaar er vol voor gaan in de eerste klasse. 
Tegelijkertijd geeft het bestuur een werk-
groep de opdracht om met een rapport te 
komen over een overgang van dit team naar 
de zaterdag. 

Professionalisering bestuurswerk en 
een blik in de toekomst
Voorzitter Erik Heuver is net als bijna al 
zijn voorgangers, een man die als hij ergens 
voor gaat, er vol voor gaat; voor 200%. 
“Waaraan ik me stoor zijn (dus) mensen 
die niet doen wat ze beloven of waarvoor 
ze als vrijwilliger zijn aangesteld. Het feit 
dat ze vrijwilliger zijn, betekent ook dat je 
voorzichtig moet zijn als je ze wilt corrige-
ren. Voor je het weet zijn ze weg.” Jammer 
vindt hij in dat verband in 2018 het vertrek 
na een jaar van de nieuwe penningmeester. 
“Dat die geen tijd genoeg kon vrijmaken 
voor de club, is tot daaraan toe, maar we 
hebben toen door niet of slecht betalen een 
hoop goodwill verspeeld.” 

De Zweef heeft geluk als de voorzitter een 
poosje zonder werk zit. In z’n algemeenheid 
profiteert de club van mensen die overdag 
tijd hebben. Een project als de aanleg van 
het kunstgras op het hoofdveld was niet zo 
goed uit de verf gekomen als daar niet in 
heel korte termijn heel veel tijd aan besteed 
had kunnen worden. 

Hij schat in dat hij per week wel zo’n 10 uur 
voor de club in de weer is. “Daar zit dan 
het bezoek aan wedstrijden van het eerste 

en het schrijven van mijn bijdragen voor 
GOAL!MAGAZINE bij in.”

Werken in een bestuursfunctie voor een 
club als De Zweef vergt bijna een professi-
onele aanpak. Van bestuurders wordt veel 
kennis en ervaring verwacht. “Dat hebben 
we, maar of dat zo blijft? Besturen wordt 
steeds ingewikkelder.” Kijkend  naar de 
toekomst voorziet hij dat dat niet gaat ver-
anderen. “Misschien moeten we wel alleen 
of samen met andere clubs een vereni-
gingsmanager aanstellen.”
 
In de toekomst kijken is moeilijk. Erik 
hoopt dat De Zweef over tien jaar nog (on-
geveer) hetzelfde is als nu. “Je ziet dat het 
familiegevoel van generatie op generatie 
wordt overgedragen. Blijft dat ook in de 
toekomst zo? Ik hoop het.” 

Maar hoe het verder gaat, hangt ook af van 
externe factoren, zoals hoe de gemeente 
omgaat met bezuinigingen. Hoe de energie-
tarieven zich ontwikkelen. Of het ledental 
stabiel blijft. Hoe ontwikkelingen binnen 
de KNVB gaan. Wat een eventuele overstap 
naar de zaterdag tot gevolg heeft. “Een fusie 
met een andere club? Zie ik niet zo zitten. 
Op ENC na (die inmiddels weg is) zijn alle 
zaterdagclubs meer dan levensvatbaar. 
Gedwongen fusies werken vaak averechts.”

Kijkend naar de toekomst betekent ook kij-
ken naar onze accommodatie. “Is die nog 
representatief en/of in goede staat over 
tien jaar? Hebben we dan een nieuw club-
huis? Alleen of met anderen? Op dezelfde 
plek?” 

Erik Heuver.

Mixtoernooi
Er zijn tradities die drei-
gen te verdwijnen, zoals 
het aloude mixtoernooi. 
De seniorencommissie 
bedenkt “alternatieve 
activiteiten” naast het 
voetballen, zoals korf-
bal. Het is wel lachen, 
maar niet de sleutel tot 
een succesvol toernooi. 
Dat neemt niet weg dat  
het toernooi geen reden 
is voor een gezellig 
feestje. Wat daar is De 
Zweef wel heel goed in: 
feest vieren. Als dan ook 
de zon nog schijnt en het 
bier koud is, kan het wel 
eens heel laat worden…
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Andere Nijverdalse clubs
ALGEMEEN

Sportpark Gagelman op de kop???
De gemeente presenteert in 2010 een plan voor herinrichting van Sportpark Gagelman. 
Door het verschuiven van velden, aanleg van twee kunstgrasvelden kan er op Gagelman 
13.500 m2 ruimte wordt gecreëerd. Deze ruimte wordt voor de helft besteed aan parkeer-
ruimte en de rest voor de bouw van nieuwe clubaccommodaties voor alle huidige gebrui-
kers en nieuwe. In 2025 moet dat zo’n beetje gerealiseerd zijn. 

Nergens wordt uitgelegd waarom 
dat is. Het is pure kapitaalvernieti-
ging. “Het moet een open en voor 
iedereen toegankelijk sportpark 
worden”, is de mededeling. Midden 
op het park komen kantines en 
kleedkamers voor alle verenigingen 
die er nu ook zijn. De verenigingen 
mogen niet meer investeren in hun 
huidige accommodaties en over 25 
jaar moet men in het midden van 
het sportpark (op eigen kosten) een 
nieuw clubhuis bouwen. 

De gemeente legt op het sportpark 
twee kunstgrasvelden aan voor 
voetbal. De vraag hoe de vereni-

gingen die nieuwbouw moeten financieren beantwoordt de wethouder met de opmerking 
dat die dan toch zijn afgeschreven. De vraag hoe je als vereniging moet omgaan met een 
accommodatie die vanaf dat moment “op slot” gaat, kan hij niet beantwoorden. 

Op initiatief van De Zweef komen alle gebruikers van Gagelman bij elkaar en besluiten 
niet in te stemmen met de plannen. Desondanks is de BLOS wel akkoord. Gelukkig luistert 
de raad wel; naar de gebruikers, die ook nog eens hebben aangeboden een eigen visie te 
schrijven. Dat gebeurt en hetzelfde jaar nog gaat er een goed gedocumenteerd document 
naar de gemeente. 

Herinrichting van de baan: geen verplichte bouw van een nieuwe kantine
Het document van de Gagelmangebruikers blijft drie jaar liggen en komt vervolgens in 
de BLOS aan de orde. Daar concludeert de wethouder knarsetandend dat “zijn” visie on-
haalbaar is en de BLOS besluit dat dat stuk geen waarde meer heeft. Officieel heet het dat 
volgens burgemeester en wethouders voor de uitvoering onvoldoende draagvlak aanwezig 
is bij de gebruikers en de gemeente momenteel niet beschikt over de benodigde miljoenen 
euro’s om de gewenste herinrichting te kunnen uitvoeren. 

Het is meer door de manier waarop de gemeente omgaat met de kritiek dat niets van de 
visie overeind blijft. Dat is jammer, omdat er een aantal goede basisgedachten aan ten 
grondslag liggen. Voor DES is het verdwijnen van de Visie Gagelman aanleiding bij de ge-
meente plannen in te dienen om nieuwe kleedkamers te bouwen met daarboven een prach-
tig dakterras met uitzicht op het hoofdveld. 

Einde van sportpark Groot Lochter gaat niet door 
In 2010 krijgen ENC en SVVN bericht van wethouder Coes dat het niet verstandig is inves-
teringen in de accommodatie te gaan doen. Er zijn contacten tussen het Waterschap en de 
gemeente waaruit blijkt dat men het gebied van het sportpark nodig heeft voor waterber-
ging. De clubs schrikken. Men wil niet weg en zeker niet –zoals wordt gesuggereerd- naar 
Gagelman waar na aanleg van veel kunstgras wel ruimte is voor twee verenigingen.

De gemeente denkt daarbij dat die verhuizing wel zal leiden tot een min of meer gedwon-
gen samenwerking of zelfs fusies. ENC en SVVN willen echter helemaal niet naar Gagel-
man. Bijna al hun leden komen uit Zuid-Nijverdal. Wat moeten men dan in het noorden? 
Als er dan een nieuw complex moet komen, dan wel aan de zuidkant van Nijverdal. De om-
geving van tuincentrum Calkhoven lijkt de nieuwe plek te worden. Dan krijgen de clubs in 
januari 2011 bericht van de gemeente dat men “eruit” is: er komt geen waterberging en het 
sportpark mag blijven. 

“Wilde” competitie Hellendoornse voetbalclubs
Daarleveen, SVVN, De Zweef, DES, Hulzense Boys en Hellendoorn richten een “wilde” 
competitie op voor spelers van 35 jaar en ouder. Vooral voor de zaterdagclubs een uitkomst, 
want daar kent men geen veteranencompetitie. De bedoeling van de competitie is elkaar op 
vrijdagavond te treffen voor duels van 7 tegen 7 op een half veld. Omdat het allemaal ge-
makkelijk en overzichtelijk is, hebben de clubs de KNVB niet nodig voor de organisatie. 

De belangstelling voor de nieuwe competitie is groot. Sommige verenigingen (zoals De 
Zweef) doen met twee teams mee. De eerste wedstrijden zijn in het najaar 2016. In totaal 
tien teams van de verschillende clubs spelen eens per drie weken, elke keer bij een andere 
club. Ze zijn een succes, niet in het minst vanwege de langdurige en uitgebreide derde helft. 

SVVN

2010-2020
Het nieuwe decennium begint goed voor SVVN. In juni 2010 promoveren de groenwitten 
naar de tweede klasse via de nacompetitie. Daarna gaat het bergafwaarts: degradatie in het 
seizoen 2011-2012 naar de derde klasse en onmiddellijk degradatie naar de vierde klasse. 
Daar doet de ploeg elk seizoen mee voor het kampioenschap, maar komt aanvankelijk niet 
verder dan tweede en derde plekken, nacompetitie, waarin het net niet lukt. Tot het sei-
zoen 2015-2016

SVVN promoveert naar tweede klasse 
Op 5 juni 2010 meldt de krant TCTubantia dat SVVN de laatste kans heeft gegrepen om te 
promoveren naar de tweede klasse van het zaterdagvoetbal. De formatie van trainer Marcel 
Borkent wint op het veld van Doetinchem het beslissingsduel tegen Dodewaard met 4-1. 
SVVN is heer en meester en komt in de eerste helft al met 2-0 voor. Uiteindelijk winnen 
de Nijverdallers met drie treffers verschil. De goals zijn van Frank Bolink, Michel Kurvink, 
Roy Vlietstra en Gilbert Latuperissa. Lang zal de ploeg niet genieten van deze promotie. 
Een seizoen later is SVVN weer terug in de derde klasse

Michel Kurvink verlaat kort daarna SVVN om te gaan spelen bij De Zweef. Voor hem een 
aanzienlijke verhoging van het voetbalniveau, vooral ingegeven door de relatie met “een 
meisje van Hegeman”, waardoor Niels en Tom Hegeman zwagers worden, die hun nieuwe 
“broer” wel graag weer in het blauwwit willen zien spelen. Michel en ook De Zweef hebben 
veel plezier van deze overgang. 
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Degradatie naar de vierde klasse
Het gaat niet goed met SVVN. De ploeg die nog niet zo lang geleden leek op te stomen 
naar de eerste klasse, degradeert in 2012 naar de vierde klasse. Dat gebeurt op 23 mei in 
twee wedstrijden tegen Wilsum. De eerste wedstrijd eindigt in 2-1 voor SVVN. Dit mooi 
uitgangspunt gaat teniet in de uitwedstrijd als de thuisploeg na 90 minuten met 2-1 voor 
staat. 

Een verlenging levert geen winnaar op, dus moeten strafschoppen de beslissing brengen. 
Na vijf strafschoppen is de stand nog steeds gelijk. Uiteindelijk wordt het 7-6 in het voor-
deel van Winsum. SVVN keert zwaar teleurgesteld terug naar Nijverdal: gedegradeerd naar 
de vierde klasse. 

Bijna direct weer terug
In de competitie het jaar erna lijkt het erop alsof de ploeg direct gaat terug keren naar de 
derde klasse. Het gaat heel lang goed. SVVN staat bovenaan met naaste concurrent Bruch-
terveld hijgend in de nek. Tegen het laag geklasseerde MVV uit Marle gaat de ploeg met 2-1 
de boot in. Weg kampioenschap. Het teleurgestelde team kan het daarna niet opbrengen 
om via de verdiende nacompetitie alsnog te promoveren. 

Het seizoen 2014-2015 is het tweede seizoen waarin SVVN speelt in de kelder van het 
zaterdagvoetbal: de vierde klasse. Voor het allerlaatst, is de gedachte, maar het gaat niet 
goed. Bij de winterstop staat de ploeg in de middenmoot. Trainer Patrick van den Berg 
kan per direct vertrekken. Onder oud-eerste elftal speler André Smal (later assistent van 
Anton Wennemers bij De Zweef) gaat het aanzienlijk beter en doet de ploeg weer mee om 
het kampioenschap. Nacompetitie is dat seizoen het hoogst haalbare. Tegen Edon gaat het 
daarin mis, want deze ploeg wint beide wedstrijden (1-0 en 4-0). De vierde klasse blijft ook 
in 2015-2016 het domein van SVVN.

SVVN na drie jaar terug in de derde klasse
In mei 2016 pakt SVVN met overmacht de titel in de vierde klasse D. De ploeg staat bijna 
het hele seizoen bovenaan en heeft in de wedstrijd tegen ASV’57 genoeg aan een punt. Het 
is geen beste wedstrijd. De groenwitten komen met 3-0 voor, maar uiteindelijk wordt het 
nog 3-2. Kampioenschap binnen. In de derde klasse komt SVVN “aartsrivaal” DES tegen. 

Kunstgras op Groot Lochter
Als SVVN bij de entree van het sportpark een kunstgras voetbalcourt laat aanleggen is ook 
op Sportpark Groot Lochter kunstgras een feit. De club neemt het veld in 2015 in gebruik. 

Jonny van de Maat ere-supporter
Jonny van de Maat is een vaste verschijning bij de wedstrijden van SVVN. De 59-jarige 
is in zijn rolstoel een vaste gast, die je niet over het hoofd ziet. Begonnen als speler komt 
hij door een spierziekte in een rolstoel terecht. In januari 2017 roept SVVN hem uit tot 
“ere-supporter”.  

SVVN-DES: oude tijden herleven
“Ontlading en tranen van vreugde bij sensationele derby in Nijverdal”, schrijft TC-Tu-
bantia op 26 september 2016. Onderwerp is de wedstrijd van SVVN tegen DES. De krant 
vervolgt: “Sfeer, spanning, passie, een bizarre ontknoping, tranen van geluk. De Nijver-
dalse derby SVVN - DES, na jaren afwezigheid dit seizoen terug van weggeweest, had het 
allemaal in zich. De thuisploeg won de wedstrijd afgelopen zaterdag in de derde klasse D 
met 3-2. 

Ik heb als trainer veel derby’s meegemaakt, maar dit was echt uniek”, jubelde SVVN-trai-
ner Bart Ester na de 3-2 zege. „Ik heb tranen van vreugde gezien bij spelers en toeschou-
wers. Zoveel betekent deze overwinning”, vervolgde de coach.” De uitslag is verrassend, 
omdat bij rust de stand 0-2 voor DES is.

In februari 2017 is de revanche voor DES. In TC-Tubantia staat te lezen: “Vuurwerk en 
vier goals in Nijverdal.  Een hoop vuurwerk zaterdag in Nijverdal, voorafgaand aan de 
wedstrijd DES - SVVN in de derde klasse D. De derby op sportpark Gagelman werd met 
zo’n 1.200 bezoekers goed bezocht. De spelers van SVVN zelf verzamelden zich op hun ei-
gen complex en fietsten vervolgens gezamenlijk naar de plaatsgenoot. Brian Eshuis van 
DES was in de Nijverdalse derby uiteindelijk de gevierde man. Hij maakte namens DES 
alle vier de doelpunten (eindstand 4-0).”

Nacompetitie en klassebehoud
Het seizoen 2016-2017 is een rampseizoen. De ploeg koerst regelrecht af op degradatie. 
Een knaller tegen Rijssen Vooruit (6-0) doet de gezichten opklaren. Het wil echter maar 
niet lopen en aan het einde van de rit staat SVVN met een ticket voor de nacompetitie in 
handen. In en tegen vierde klasser Sportlust Glanerbrug gaat de strijd met 2-1 verloren. 
Thuis neemt de jonge ploeg revanche. SVVN komt op 2-0, maar kan de druk niet weer-
staan. In de 85e minuut wordt het 2-1. Verlenging op deze bloedhete zaterdag. In dat half 
uur scoort SVVN nog twee keer en blijft de ploeg in de derde klasse. 

SVVN 90 jaar (2018)
Op 4 oktober  2018 bestaat SVVN 90 jaar. Dat wordt niet groots gevierd, maar de club be-
steedt er wel aandacht aan. Het opvallendst is het feit dat het eerste elftal gaat spelen in 
een tenue dat is geïnspireerd op het oude SVVN-tenue. Prachtig die strepen.  

SVVN handhaaft zich
De Vladding handhaaft zich gemakkelijk in de derde klasse D waar ze lokale derby’s speelt 
tegen DES en Hellendoorn. De ploeg eindigt in het seizoen 2018-2019 op de achtste plaats; 
drie plekken achter Hellendoorn. Kampioen dat jaar is PH, dat het seizoen afsluit met 
maar liefst 13 punten voorsprong op nummer twee, Bergentheim en een doelgemiddelde 
van 107 voor en 23 tegen. Dat gebeurt dus als zondag tweede klassers overstappen naar de 
zaterdag en moeten beginnen in de vierde klasse. 

DES

2010-2020
Het hele decennium spelen de roodzwarten in de derde klasse. Aanvankelijk als redelijke 
middenmoter, maar later hangt de ploeg gevaarlijk aan een draadje als met negende en 
tiende plekken degradatie dreigt, maar net voorkomen kan worden. Wetenswaardigheden:
In het seizoen 2010-2011 staat DES onder leiding van “Mister De Zweef” Herman Hege-
man. Die wil na een paar jaar zijn oude club te hebben getraind ook eens buiten de deur 
kijken.  

600e lid
De groei van DES zet door. De club maakt de inzinking rond de samenwerking met Nij-
verdal helemaal goed en in 2010 verwelkomt men het 600e lid in de persoon van Felicia 
Spengler. Slim om een meisje hiervoor uit te zoeken. Aan de andere kant geeft dit ook de 
ontwikkeling aan van vrouwen binnen het voetbal. Op bestuurlijk niveau is Ellen Nieboer 
het eerste vrouwelijke bestuurslid bij DES. 
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Voorzitterloos tijdperk
In november 2011 neemt Wim de Vries (oud-trainer van De Zweef 3) na acht jaar afscheid 
als voorzitter van DES. Tijdens de jaarvergadering bereikt de club geen overeenstemming 
over een opvolger, hoewel het bestuur wel een eigen kandidaat heeft. Men kan het niet 
eens worden en er komt een extra vergadering. Tot die tijd fungeert bestuurslid Jan Pekke-
riet als waarnemend voorzitter. In mei 2012 benoemt men Henny Broekman (de oud-voor-
zitter van het opgeheven Nijverdal) tot preses.
 
Beste DES-team aller tijden
Als afsluiting van de jubileumfestiviteiten in het kader van het 90-jarig bestaan van voet-
balclub DES maakt men op 6 januari 2013 aan het einde van de nieuwjaarsreceptie het 
“beste DES-team aller tijden” bekend. Dit team, samengesteld door negen prominente 
DES-leden, bestaat uit: Kas Woudsma, Chris Titsing, Ben van de Velden, Karel Meijer, Leo 
Berenschot, Herman Mensink, Harrie Poorterman, Henk Boensma, Dick Bergman, Rinie 
Poelakker, Hannes Joël, Teunis de Leeuw, Mark Kiel, Mannes van de Velden, Herman 
Morsink, Willem Poorterman en Henk Westenberg.

DES dreigt te degraderen naar vierde klasse
Net zoals bij SVVN gaat het ook niet goed met DES. Er zijn te weinig talenten om de ploeg 
in de benen te houden. Een aantal oudgedienden is gestopt of speelt lager. Het nieuwe 
team heeft grote moeite in de derde klasse. Dieptepunt lijkt het seizoen 2014-2015 te wor-
den. De ploeg bakt er niets van en staat na zes verlieswedstrijden achter elkaar zelfs een 
tijdje hopeloos onderop. Voor het bestuur reden om trainer Tonnie van Veen per direct te 
ontslaan. 

Clubicoon Chris Titsing (lid technische commissie en oud eerstespeler) gaat samen met 
Jan Post (bij DES succesvol als jeugdtrainer) de training overnemen. Ze halen ook een paar 
oud-spelers van stal en het lukt hen het tij te keren; DES blijft in de derde klasse en eindigt 
veilig op de 10e plaats. Met het oog op de nieuwe competitie legt de club druk bij vertrok-
ken spelers als Michel Kerkdijk en Sjoerd Poorterman om terug te keren. Beiden blijven 
echter bij De Zweef. Sjoerd kan een seizoen later de druk niet weerstaan en keert met in-
gang van het seizoen 2016-2017 terug bij de buurman. Michel volgt een jaar later.

Heropening verbouwde clubhuis
DES viert feest als op vrijdag 8 januari 2016 de opening is van de ingrijpend verbouw-
de clubaccommodatie. Het clubhuis is uitgebreid met een aanbouw met onder meer vier 
was- en kleedruimtes, overlegruimte en sanitaire voorzieningen. Verder is er een nieuwe 
overdekte hoofdentree met een lift naar de kantine op de eerste verdieping. Op de eerste 
verdieping van het clubhuis is een pracht van een terras verschenen. De verbouwing kost 
DES circa € 220.000,-, waarvan de gemeente Hellendoorn het leeuwendeel betaalt vanwe-
ge privatisering van de kleedaccommodatie. 

Derby loopt uit de hand
De derby DES-SVVN eind november 2017 loopt een beetje uit de hand. Niet de wedstrijd; 

dat gaat goed. Nee, het gaat om de “voorbereidingen”. 

De nacht voor de wedstrijd trekt een groepje SVVN-“suppor-
ters” via de hoofdingang bij De Zweef het sportpark over. Overal 
groene verf. Ook bij onze club. Iedereen spreekt schande van 
deze actie. Zowel DES als De Zweef doen aangifte. Dankzij ca-
merabeelden zijn de daders bekend. 

Tubantia schrijft daarover: “Dat laatste 
klopt. Er lijkt van alles te (gaan) gebeuren, 
maar uiteindelijk gebeurt er niets dat ver-
der komt dan de deur van de (club van de) 
daders. Van een vergoeding van de schade 
komt niets terecht.” Waarschijnlijk als reactie 
op deze acties worden bij SVVN vernielingen 
aangebracht. 

Het jaar na deze acties staat de derby weer 
op het programma. Clubs en politie staan 
paraat, maar er gebeurt niets. O ja, veel spek-
takel en vuurwerk, maar geen vernielingen. 
Geen vuurwerk in de wedstrijd zelf. Die is mager en eindigt in 1-1. 

Kunstgras
Om dezelfde reden dat De Zweef kunstgras krijgt, krijgt DES zo’n veld. In tegenstelling 
tot de buren, kiest deze club ervoor veld 2 van kunstgras te voorzien. Het hoofdveld (het 
mooiste van heel Gagelman) blijft gras. Het nieuwe kunstgras bevalt slecht. De getufte mat 
is spiegelglad. Zo erg dat spelers weigeren erop te trainen en spelen. De fabrikant moet het 
probleem oplossoen en doet dat door de mat in te strooien met speciaal zand. Dat helpt, 
maar niet genoeg. Aanvullende maatregelen zijn nodig.

DES verkeert in gevaar
Ondanks de groei van de vereniging, blijft groei van de prestaties uit. DES heeft grote 
moeite zich te handhaven in de derde klasse. In het seizoen 2018-2019 lijkt de ploeg af te 
stevenen op nacompetitie. Pas enkele wedstrijden voor het einde speelt de ploeg zich veilig 
en belandt net boven de streep op de 11e plaats. Insiders verwachten voor 2019-2020 een-
zelfde beeld.

HULZENSE BOYS

2010-2020
Na drie seizoenen in de tweede klasse gaat het mis in Hulsen. De ploeg degradeert, maar 
richt zich onmiddellijk weer op. Via de tweede plaats en nacompetitie komen de Boys in 
2013 weer terug in de tweede klasse en bekleden vanaf dat moment een mooie midden-
mootpositie. Het gaat zelfs zo goed dat de club via nacompetitie in de eerste klasse komt. 
Dat verblijf duurt maar één seizoen. In het voorjaar 2017 staat de ploeg met lege handen en 
is weer terug in de tweede klasse. 

Hulsen krijgt kunstgras
Het zogenaamde wetraveld (wedstrijd- en trainingsveld) op Smidserve is een drama. De 
club is te groot, er zijn te weinig velden en de velden die er zijn, zijn niks. Als wethouder Jo-
han Coes in 2007 tijdens de viering van 60 jaar Hulzense Boys een stukje kunstgras omhoog 
steekt (als voorbeeld wat de club nodig heeft), wordt dit (misschien wel opzettelijk) verkeerd 
begrepen en gaat een daverend applaus op. “We krijgen kunstgras”. De wethouder kan niet 
meer terug. In 2009 begint de aanleg van een prachtig hoofdveld van kunstgras. 

De groei van de club, het gebrek aan ruimte voor een nieuw veld en slechte kwaliteit van 
de bestaande velden leidt ertoe dat de club aan het begin van de competitie 2018-2019 de 
beschikking heeft over een tweede kunstgrasveld. 

Besturen van SVVN en 
DES zijn boos om het 
vandalisme, maar gaan 
de oplossing in eigen 
kring zoeken, zo blijkt 
uit de krant. De foto van 
Tubantia tekent de sfeer 
in de derby.
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Nieuwe kleedaccommodatie
Behalve kunstgras krijgt Hulzense Boys ook een nieuwe kleedaccommodatie die de wet-
houder in september 2010 opent. De accommodatie is mogelijk dankzij een forse subsidie 
van de gemeente Hellendoorn (€ 115.000,-), gift en lening van de supportersvereniging, 
diverse acties binnen de club en zelfwerkzaamheid van de leden. 
Het resultaat bestaat uit een verdieping met vier nieuwe kleedkamers, kleedruimte voor  
scheidsrechters met de mogelijkheid hier in de toekomst nog eens twee extra kleedkamers 
te maken. Het nieuwe ballenhok en de fitnessruimte annex herstelruimte en krachthonk 
zijn in het nieuwe gebouw geïntegreerd.

Hulzense Boys degradeert
Het seizoen 2010-2011 verloopt desastreus. In april schrijft de krant dat de spelers zelf niet 
begrijpen dat ze zo laag staan. Met nog twee duels te gaan moet de tweedeklasser op dat 
moment vrezen voor nacompetitievoetbal. “We hebben niet genoeg vechtlust. Ja, dat ho-
ren we wel eens”, verzucht aanvaller Wilmar Nieuwenhuis in de krant. 

Hulzen begint heel sterk in de tweede klasse. Voor de jaarwisseling denkt er niemand aan 
degradatie. “We hebben zelfs op de derde plaats gestaan”, zegt Nieuwenhuis. Na de win-
terstop komt de klad erin. En niet zo’n beetje ook. De ploeg van trainer Herben Visscher 
zakt diep. Ondanks goed voetbal en kwaliteit in de ploeg.

Het doek voor Hulzen valt in juni na twee duels tegen KHC. Thuis kan de ploeg de bezoe-
kers op 2-2 houden, maar in de uitwedstrijd gaat het met 1-0 mis. Wel de complimenten, 
niet de punten. Dat is volgens Hulzense Boys-trainer Herben Visscher tekenend voor dit 
seizoen met als dieptepunt de degradatie naar de derde klasse. Het verlies is extra zuur 
voor Jeff Bovelander, die al na vijf minuten een ongelukkig eigen doelpunt maakt.

Terug in de tweede klasse
In juni 2012 is het allemaal anders en viert Hulzense Boys feest. De ploeg is na een jaar 
weer terug in de tweede klasse. In de finale tegen Drienerlo wordt het na verlenging 5-3. De 
return van de finale in de nacompetitie levert flink wat spanning op. Na de eerdere 2-2 in 
Enschede, blijven Hulzense Boys en Drienerlo ook in Hulsen na negentig minuten steken 
op 2-2. Drienerlo, het jaar ervoor kampioen geworden in de derde klasse, komt met 2-0 
voor. Hulzense Boys vecht zich terug. In de verlenging scoort de thuisploeg twee keer (4-2) 
en weet dat promotie daarmee binnen was. Het wordt uiteindelijk 5-3.

Hulzense Boys “onder water”
In het vroege voorjaar van 2016 zijn  er op tal van plekken in de gemeente klachten over 
wateroverlast door hoge grondwaterstand. De stijging van het grondwaterpeil in het gebied 
rondom de nieuwe meanderende Regge zorgt ook voor problemen bij Hulzense Boys.
Voorzitter Erik Bergboer geeft een interview aan de krant, terwijl hij met laarzen aan en 
een emmer en dweil in de kelder van het clubgebouw staat. “Er groeien paddenstoelen in 
de kelder”, vertelt hij. Na de verschrikkelijk droge zomer van 2018 is er over wateroverlast 
niets meer gehoord.

Hulzense Boys naar de eerste klasse
Het seizoen 2015-2016 zal de club uit Hulsen niet gauw vergeten. Het hele seizoen doet het 
team van trainer Jurgen  Kok mee om het kampioenschap. Pas in de laatste wedstrijden 
moet men de meerdere erkennen in De Esch. De tweede plaats betekent nacompetitie. 
Daarin rekent Hulsen af met Vios uit Vaassen en Sparta Enschede (waarvan de uitwed-
strijd met maar liefst 0-6 wordt gewonnen). De finale is tegen Lunteren.

Op het terrein van WSV in Apeldoorn gaat de wedstrijd gelijk op. Via 1-0, 1-1, 2-1 en 3-1 
wordt het uiteindelijk 3-2. De website van de Boys meldt: “Door deze overwinning is de 
ploeg gepromoveerd naar de eerste klasse. Een werkelijk fantastische prestatie voor het 
collectief van trainer Jurgen Kok.  
De ploeg speelde nog nooit op dit niveau en zal volgend jaar veel regionale derby’s spelen. 
Tegenstanders zijn onder meer SVZW, Deto, Dos’37 en Vroomshoopse Boys. Na het feest-
gedruis in Apeldoorn, waar burgemeester Raven de gehele wedstrijd toeschouwer was, 
werd het feest in Hulsen voortgezet. Het werd een geweldige dag voor spelers, begelei-
ders en supporters van Hulzense Boys. Een dag om nooit meer te vergeten.”

2016-2017: Degradatie onafwendbaar
Iedere voetbalkenner weet aan het begin van de competitie 2016-2017 dat het moeilijk 
gaat worden in de eerste klasse. Heel moeilijk. En zo is het. Halverwege de competitie is de 
ploeg al zo goed als gedegradeerd en de spanningen lopen op. Trainer Jurgen Kok gooit in 
januari zelfs de handdoek in de ring. Bert-Jan Heins, nog maar net vertrokken bij zondag 
eerste klasser Tubantia, is de tijdelijk trainer; vooral ook om het plezier terug te brengen. 
Aan het einde van de competitie krijgen de Boys nog kansen om de nacompetitie te ontlo-
pen, maar de twee gewonnen wedstrijden zijn witte raven. Het gaat helemaal mis en na de 
laatste verliespartij degradeert Hulzense Boys naar de tweede klasse. 
In deze klasse kan Hulzen de twee daarop volgende seizoenen goed meekomen. Spannend 
is het in het seizoen 2018-2019 als Hulzense Boys in de allerlaatste wedstrijd op doelge-
middelde de derde periode mist. De ploeg eindigt als vijfde.

Kunstgrasproblemen
De club krijgt een nieuwe kunstgrasmat en net als die van DES is die speiegelglad. Het be-
stuur kondigt een speelverbod af na tal van glij-incidenten met verwondingen. Uiteindelijk 
lijkt de fabrikant het probleem op te lossen door de zandlaag te vervangen, maar ook dat is 
onvoldoende.

ENC‘09

ENC’09 heeft geen standaard-team meer
ENC’09 trekt zich voor het seizoen 2013-2014 terug uit de vierde zaterdagklasse. De club 
kan niet meer voldoende selectiespelers op de been brengen. In april 2013 speelt het team 
de laatste thuiswedstrijd tegen Rijssen Vooruit.

Interne trammelant
Binnen het oude Eversberg  begint het te rommelen. “Kritische leden” vinden dat Nijverdal 
te veel invloed heeft in de nieuwe vereniging. Zij zijn de “Eversberg-identiteit” kwijt. In een 
gesprek met het bestuur leggen ze dat uit. Niet dat dat helpt, want het bestuur stapt op. 
Belooft de lopende zaken af te wikkelen en dan te vertrekken. Het is maart 2010.

Voordat het gesprek plaatsvindt, is er het een en ander gebeurd. Voorzitter Dick Goossen 
in TC-Tubantia: “Toen enkele bestuursleden wat spullen uit de voormalige kantine van 
VV Nijverdal haalden stond daar ineens een anoniem geplaatst bord met het opschrift: 
‘Bestuur rot op’. Kort daarna kregen enkele bestuursleden mailtjes, die dreigend van toon 
waren en waarin ze werden uitgemaakt voor rotte vis.
Maar dat niet alleen: het komt ook tot een handgemeen, waarbij twee bestuursleden klap-
pen krijgen na afloop van het nieuwjaarstoernooi. “In die verziekte sfeer wilde het bestuur 
niet verder en werd besloten een extra ledenvergadering uit te schrijven om, zoals de sta-
tuten voorschrijven, een nieuw bestuur samen te stellen” schrijft de krant.
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Die extra ledenvergadering komt er en men stelt Nieuwenhuis aan als voorzitter ad interim 
met als belangrijkste opgave om samen met Dick Bontekoe en Jan Lammers binnen enkele 
weken een nieuw bestuur te formeren, waarin deze drie in principe geen zitting nemen. 
Hun inspanningen lukken en ENC’09 kan verder.
Treffershonk, het oude clubhuis Nijverdal, krijgt een nieuwe bestemming
Door de verhuizing van Nijverdal van Gagelman naar Groot Lochter staat aan de Duive-
catelaan clubgebouw Treffershonk leeg. De nieuwe vereniging wil daar zo snel mogelijk 
vanaf. Door de bestuurlijke crisis binnen ENC’09 in 2010 gaat dat echter lang zo snel niet 
meer. Gelukkig meldt zich een gegadigde in de vorm van Wielerclub CC’75, die een deel 
van het gebouw voor onbepaalde tijd huurt.

Niet dat men daar blij mee is. De wielerclub had liever nieuw gebouwd aan de Duivecate-
laan, maar daar steekt wethouder Coes een stokje voor met de mededeling dat de gemeente 
geen medewerking gaat verlenen aan nieuwbouw in afwachting van nieuwe ontwikkelingen 
op Gagelman (zie Visie Gagelman). 

In oktober 2010 krijgt de rest van het gebouw een andere bestemming. Burgemeester en 
wethouders van Hellendoorn hebben de voormalige kantine namelijk al geruime tijd op het 
oog als alternatieve locatie voor jongerencentrum ‘t Honk, dat moest wijken voor de aanleg 
van het Combiplan. CC’75 blijft zitten en de rest van het gebouw krijgt een nieuw gezicht 
om als jeugdhonk te kunnen gaan dienen. 

ENC opgeheven
In 2019 gaat de stekker eruit. Er zijn bij ENC op dat moment nog drie recreatief spelende 
zaterdagteams en één vrouwenteam. Verder nog een dartteam. Omdat het aan de onder-
kant niet meer groeit (de club heeft geen jeugdafdeling), komt er na tien jaar een einde aan 
de fusie tussen Nijverdal en Eversberg. Wie wil blijven spelen, zal elders emplooi moeten 
vinden, waarbij buurman SVVN de meeste kansen maakt.

De laatste wedstrijden van de club zijn emotioneel. Eind mei 2019 is het afgelopen. Het 
seizoen is ten einde en de 80 nog actieve leden hangen het mooie blauwzwarte tenue aan 
de wilgen. Het vrouwenteam van ENC maakt er een mooi einde aan en wint met 0-9 van 
SVVN; de nieuwe club van de dames. Op vrijdag 21 juni is het in het clubhuis van ENC 
“bok verbranden”.  Een afscheidsfeest met muziek, hapjes en drankjes.

NIJVERDAL

Opgeheven SV Nijverdal herdenkt 100 jaar bestaan
Hoewel de club is opgeheven, bestaat er bij oud-leden de behoefte aandacht te besteden 
aan het eeuwfeest. Honderd jaar na 16 mei 1916 moet dat gaan gebeuren. De krant heeft 
een gesprek met Sander Blikman en erevoorzitter Praas.

TC-Tubantia schrijft: “Sander Blikman (36) maakte zo’n twee jaar geleden een Facebook-
pagina met de naam SV Nijverdal. De club bestond toen al niet meer. “Het was gewoon 
uit verveling, maar ik kreeg al snel heel veel leuke reacties. Ik heb toen gevraagd of leden 
nog oude foto’s hadden van de club. Nu, tweehonderd leden en vijfhonderd foto’s verder, 
komt er een reünie. Er was veel vraag naar onder de oude leden.

Van die oude leden zijn er nog maar een paar betrokken bij de nieuwe club ENC’09. De 
86-jarige Henny Praas en de 67-jarige Ben Reede zijn nog wel lid, maar komen er nau-
welijks. Reede: “Er is veel veranderd. We zijn altijd bij SV Nijverdal geweest en de club 

zal altijd in ons hart blijven.” Vooral voor Praas is de club speciaal. “SV Nijverdal is 
100 jaar geleden opgericht door mijn opa en mijn vader, samen met meneer Ponsteen. 
Het is dus echt een familieding. Daarom ben ik blij dat ik nu in de commissie zit van de 
reünie.
Praas was zelfs een tijd voorzitter en draagt nu de titel van erevoorzitter van SV Nijver-
dal. “Ook al bestaat de club niet meer, Henny zal die titel altijd behouden”, legt Reede uit.

Blikman ziet SV Nijverdal als een hechte familieclub. “Ik ben daar opgegroeid en ik voel-
de me er altijd thuis. Van jongs af aan kwam ik al op het Sportpak de Gagelman.” De 
vereniging stond, vooral in de gouden tijden, bekend als grote club. Praas: “We speelden 
redelijk hoog, hadden een paar goede lichtingen vanuit de jeugd en we organiseerden 
grote evenementen. We waren de eerste club met een eigen marathon, een infolijn en een 
sportverkiezing. Het horecatoernooi dat ENC’09 nog elk jaar houdt is ook overgenomen 
van SV Nijverdal.

De reünie heeft niet zomaar op tweede pinksterdag plaats. “We hebben goed nagedacht”, 
vertelt Blikman. “Als we het zouden organiseren, dan moest het gebeuren op de dag dat 
de club opgericht was. Hoewel 16 mei dit jaar op een maandag valt, is het dus toch een 
speciale dag.” Het moet een echte ‘SV Nijverdal-avond’ worden. “In de laatste jaren was 
de club beter in feesten dan in voetballen. Dat moeten we nog maar eens bewijzen.

De reünie wordt bezocht door zo’n 120 oud-leden, maar één belangrijk persoon ontbreekt. 
“Het oudste lid, Willem Preuter, kan er helaas niet bijzijn”, zegt Praas. “De 87-jarige 
hoort bij SV Nijverdal, maar kan door zijn gezondheid niet komen. Dat hadden we graag 
anders gezien.”

Henny Praas overlijdt
Op 7 februari 2020 overlijdt erevoorzitter van Nijverdal, Henny Praas. Hij wordt bijna 90 
jaar.
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De Zweef 100 jaar. Wie had dat in 1920 durven denken. 
Zo maakt de club zich op voor de viering van ons eeuwfeest. Na 
het 90-jarig bestaan in 2000 is begonnen met het schrijven van dit 
boek. In 2017 is een jubileumcommissie ingesteld, die bezig gaat 
met een prachtig programma.

Dan komt corona om de hoek kijken. Eerst ver weg, maar dan zo 
dichtbij dat het land zo’n beetje op slot moet. Horeca dicht. Geen 
feestjes. Thuis werken. Thuis blijven. Geen voetbal. Kantine dicht.

Het eeuwfeest lijkt dan nog ver, maar voor we het weten, moeten 
bestuur en jubileumcommissie besluiten de viering van het feest 
uit te stellen. Het enige dat nog door gaat is de verschijning van dit 
boek.

Behalve uitstel van het feest, worden alle verenigingen 
geconfronteerd met KNVB-besluiten over het verloop van de 
competitie, die door het coronavirus stil is komen te liggen en niet 
meer wordt uitgespeeld. Weg promoties!

Binnen de vereniging is de discussie over zaterdag- versus 
zondagvoetbal in een afrondend stadium gekomen. Het heeft wat 
voeten in de aarde, maar uiteindelijk kiest het bestuur voor de 
toekomst. 

En die ligt wat prestatieteams betreft op zaterdag. Na de vrouwen en 
het instellen van een eerste zaterdagteam, verdwijnt in het jaar van 
ons eeuwfeest het prestatieve voetbal op zondag. 

Natuurlijk leidt dit besluit tot emotionele reacties. Terecht, want 
we hebben met z’n allen 100 jaar op zondag gespeeld. Dat is een 
onlosmakelijk deel geweest van onze identiteit en een onlosmakelijk 
deel van onze tradities. 

Tijden veranderen en de club moet verder. Op zaterdag. Is daarmee 
alles “kapot”??? Natuurlijk niet. De Zweef blijft De Zweef; dat 
verandert niet door een andere speeldag. Nu niet en nooit niet.
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De politiek lost niks op, want is te verdeeld. De ene politicus 
wil iedereen terug sturen en de ander wil de deur open zet-
ten.

Stikstof en pfas
Nieuwe woorden in de strijd tegen klimaatverandering en 
een beter milieu: stikstof en pfas. Nederland kan z’n kli-
maatdoelen niet halen zonder de uitstoot van stikstof dras-
tisch terug te brengen. Een snelle slag wordt geslagen door 
met ingang van 15 maart 2020 de maximumsnelheden op de 
autowegen overal terug te brengen tot 100 km per uur. Een slag op termijn kan de regering 
maken door inkrimping van de veestapel. 

Het boerenbedrijf in ons land is namelijk verantwoordelijk voor uitstoot van 47% van alle 
stikstof. Het is logisch dat de regering daar naar kijkt. Nou, dan hebben ze buiten de boer 
gerekend. Met tractoren blokkeren boze agrariërs de snelwegen en bezetten het Malieveld. 
In Groningen rijden ze met een tractor het provinciehuis binnen. De regering wil zich niet 
laten intimideren, maar doet dat wel.  Gevolg: een patstelling.

Daarnaast dient zich een tweede probleem aan: pfas. De NOS meldt: Het zit in anti-aan-
bakpannen, in waterafstotende kleding, aan de binnenkant van pizzadozen zelfs: de stof 
pfas. Het is na stikstof een nieuwe bedreiging voor bouwprojecten en onderhoud van in-
frastructuur. Pfas is een verzamelnaam voor giftige stoffen die niet afbreekbaar zijn. Een 
groot twistpunt tussen overheid en bedrijfsleven is hoeveel van de stof in de grond mag 
voorkomen. Het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat zegt sinds kort: in de natuur 
en landbouwgrond niet meer dan 0,1 microgram pfas per kilo grond. In andere gebieden is 
die norm hoger. 

Als die norm wordt overschreden, mag de grond, slib of zand niet worden afgegraven en 
getransporteerd. Uit recent onderzoekt van het RIVM blijkt dat meer dan 85 procent van 
de geteste grond boven die norm zit. Het is een tijdelijke norm, in afwachting van nader 
onderzoek. Want hoe schadelijk pfas precies is, is nog niet duidelijk.

Het gevolg van de nieuwe richtlijnen is dat tal van bouwproject stil komen te liggen. En dat 
is weer een probleem, omdat de regering juist bezig is de woningnood een beetje op te los-
sen. Veel tijdelijk personeel wordt ontslagen en ook ZZP-ers zitten werkeloos thuis. 

En dan komt het coronavirus, dat deze hele problematiek ondersneeuwt. Weg discussies; 
weg boze boeren. 

Woningnood en hoge huizenprijzen
Na de crisis trekt de bouwmarkt weer aan. Alles is verkoopbaar en de prijzen worden 
steeds hoger. De hypotheekrente is en blijft heel laag. Door de huizenhoge prijzen kunnen 
met name starters nergens meer een betaalbare woning vinden. Omdat er ook een chro-
nisch tekort is aan kleinere huizen voor ouderen, kunnen die hun huizen niet verkopen en 
stagneert de markt nog meer.  

Iedereen houdt z’n hart vast als dan ook nog eens pfas om de hoek komt kijken. Niemand 
weet wat het is, maar dat gaat snel over als de gevolgen blijken. Stilliggende bouwprojecten en 
mensen zonder werk thuis. Om die problemen een beetje vlot te trekken zijn noodmaatregelen 
nodig. Die komen er, maar niet in voldoende mate om zaken weer helemaal vlot te trekken.

Coronavirus
Vanuit China verspreidt het coronavirus zich over de wereld. Op zich niet zo’n hele dode-
lijke ziekte, maar het feit dat het “viraal” gaat, boezemt niet alleen angst in, maar leidt tot 
grote druk op de zorg. Ziekenhuizen liggen overvol en er is nauwelijks plaats voor nieuwe 
patiënten. Omdat veel mensen worden besmet, gaan er ook veel dood. 

Vanuit China slaat corona over naar Europa en houdt dat maanden in z’n greep. Elk land 
vindt z’n eigen manier om het virus te bestrijden. Sommige landen, zoals Italië, Spanje 

en Frankrijk, gaan helemaal “op slot”. Mensen moeten in 
principe binnen blijven. Nederland kiest voor een scenario 
waarbij mensen gevraagd wordt binnen te blijven, maar 
waarbij het niet verboden is naar buiten te gaan. 

Zo hoopt men dat “iedereen” het virus krijgt, maar uitge-
smeerd over een zo lange periode dat de zorgverleners het 
allemaal kunne behappen en iedereen die zorg kan krijgen 
die nodig is. Dat betekent dus ook dat de periode van “be-
strijding” lang duurt. Met grote gevolgen. Instortende eco-

nomie, geen onderwijs, geen sport, geen vakantie, geen horeca, geen grote evenementen 
enz. 

De KNVB moet besluiten wat er gebeurt met de lopende competities. Dat besluit wordt ver-
gemakkelijkt door het kabinetsbesluit de ingezette maatregelen door te zetten tot eind april 
en het verbod op vergunningplichtige evenementen tot 1 juni . Dat betekent het einde van 
de lopende competities. Geen kampioenen, geen promoties, geen degradanten. Uithuilen 
en volgend seizoen opnieuw beginnen.

Het coronavirus slaat wereldwijd toe. Wekenlang gaat het in het nieuws bijna uitsluitend 
over deze ziekte en de gevolgen daarvan. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Grote 
“problemen” van andere aard zijn ineens verdwenen. In het nieuws dan, want in het echt 
gaat die wel door. Oorlogen, vluchtelingenstormen, problemen in opvangkampen. Die blij-
ven, maar krijgen even geen aandacht. 

De wereld blijft het toneel van oorlog
Het eerste jaar in het nieuwe decennium kenmerkt zich door aanhoudende oorlog en con-
flicten. Het “verslaan” van Islamitische Staat leidt niet tot minder geweld in het Midden 
Oosten. De oorlog in Syrië gaat door. Koerden krijgen te maken met Turkse soldaten. 
Amerika wil zich terugtrekken uit het gebied. Trump daagt Iran uit door een legerleider te 
liquideren. Iran schiet raketten op een Amerikaanse basis. “Per ongeluk” schiet Iran een 
Oekraïens vliegtuig met burgers neer. IS blijft ondergronds actief en is eigenlijk nog niet 
verslagen. 
Behalve in het Midden Oosten zijn er op tal van andere plaatsen oorlogen (in Afrika bij-
voorbeeld is IS nog volop aanwezig), opstanden, drugsgeweld (Mexico) enz.

Vluchtelingen blijven komen
Europa houdt een vluchtelingenprobleem. Het “fort” kan niet alles tegenhouden. Mensen 
die oorlogsgebied ontvluchten (Syrië) hebben hoop Europa binnen te komen. Datzelfde 
proberen gelukzoekers uit Afrika. De beelden zijn hetzelfde: noodlijdende mensen in gam-
mele bootjes, verdronken kinderen, boten vluchtelingen die nergens mogen aanmeren enz.

Wat gebeurt er in de wereld en in Nederland

Coronavirus slaat we-
reldwijd toe.

Boerenprotesten tegen 
stikstofmaatregelen.
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Schaatsen
Wisselende successen voor Nederland bij de wereldkampioenschappen schaatsen in Salt 
Lake City. Dat is mooi voor het internationale schaatsen. Sven Kramer wil nog een keer 
vlammen op de 5 kilometer, maar wordt met een halve seconde geklopt door TJ Bloemen. 
De mannen sprinters halen niet de successen als vooraf gedacht. Bij de vrouwen is er aan-
sprekend succes. Natuurlijk van Irene Wüst, die opnieuw de 1500 meter wint. Niet in het 
gedachte wereldrecord, maar toch. Ster van het toernooi is wat Nederland betreft Jutta 
Leerdam, die de 1000 meter wint.

Het blijft bij schaatsen
De schaatswedstrijden zijn de enige sportactiviteiten van formaat die door gaan. Daarna 
is het afgelopen. Het begint met het afgelasten van alle voorjaarsklassiekers wielrennen. 
Daarna de grote rondes en vervolgens afgelastingen van Formule 1-wedstrijden, waaronder 
die in Zandvoort. Dan maakt men bekend dat de EK voetbal naar 2021 gaat. Onder zware 
druk verschuiven uiteindelijk ook de Olympische Spelen. 

Waar gaan al die vette winsten heen?
De regering is trots op de toenemende welvaart in ons land. Er is veel geld te besteden en 
er zijn grote begrotingsoverschotten. Net als in voorgaande jaren wordt opnieuw beloofd 
dat iedereen erop vooruit zal gaan. Nou, niet dus. 

Waar het geld heen gaat is onduidelijk, maar in ieder geval niet naar het stakende onder-
wijspersoneel (tekort aan mensen, lage lonen, te grote werkdruk), de politie (tekort aan 
mensen, lage lonen, te grote werkdruk) en de zorg  (tekort aan mensen, lage lonen, te grote 
werkdruk).  Het enige dat de politiek doet is uitdelen van doekjes voor het bloeden. Dat 
helpt misschien even, maar zet geen structurele zoden aan de dijk. 

Bij dit alles komt nog een behoorlijk aantal schandalen, zoals vermeende belastingfraude, 
waardoor mensen letterlijk aan de grond zijn geraakt. Plus nog veel meer problemen bij de 
belastingdienst. Of ellenlange wachtlijsten voor ouderen die hun rijbewijs willen verlengen. 

Als het coronavirus toeslaat, komen veel bedrijven in onmiddellijke (geld)nood. De rege-
ring deelt mee dat er wel 90 miljard aan buffer is om deze periode te overbruggen. Er komt 
een uitgebreid pakket maatregelen om bedrijven in nood te helpen. Desondanks lijkt het 
land regelrecht aan te stevenen op ene recessie. In dat licht begint een discussie of het wel 
nodig is het hele land plat te leggen voor een griepvirus.

Vuurwerk
Tijdens de overgang van 2019 naar 2020 neemt de overlast door vuurwerk dermate toe, 
dat de regering het aandurft maatregelen te nemen. Afgelopen moet het zijn met knalvuur-
werk en vuurpijlen. Over het algemeen lijkt men dat besluit te respecteren, maar of het 
werkt en hoe de politie wil gaan handhaven, zullen we de komende jaarwisseling meema-
ken.

75 jaar vrij zeer bescheiden gevierd
Heel Nederland en West-Europa maakt zich op om 75 jaar bevrijding te gaan vieren. Dat 
gebeurt op verschillende momenten op verschillende plaatsen. Een speciaal comité in de 
gemeente maakt een groots programma waarbij alle inwoners betrokken zullen zijn. Door 
het coronavirus komt alles op losse schroeven te staan. 

Geen Songfestival
Voor de een het walhalla, voor de ander de  hel. Iedereen heeft een mening over het song-
festival. Omdat Nederland heeft gewonnen, moet ons land het festival 2020 organiseren. 
Dat leidt tot euforie en ingelaste nieuwsuitzendingen over welke stad is uitverkoren, wie 
mag presenteren enz.  De meeste van deze “onthullingen” worden uitgebreid besproken in 
talkshows. Dan komt corona en is er in mei geen groots evenement in Rotterdam. 

DWDD
Over talkshows gesproken: Matthijs van Nieuwkerk kondigt aan te stoppen met De Wereld 
Draait Door. Hij is zo bepalend voor dat programma, dat de omroep besluit geen nieuwe 
presentator voor DWDD te gaan zoeken en te stoppen met het programma. 

Sport wereldwijd
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De geschiedenis van Nijverdal
Corona
De geschiedenis van Nijverdal staat uiteraard ook in het kader van corona. Geen evene-
menten rond 75 jaar bevrijding. Geen andere evenementen. Lege straten. Mensen die met 
een boog om elkaar heen lopen. Zieke familieleden. Om het leed voor direct-getroffenen 
te verzachten kondigt de gemeente maatregelen aan voor ondernemers en verenigingen. 
Denk aan vermindering van betalen van belasting, korting op huur wegens niet-gebruik 
e.d. 

OZB minder omhoog
De financiële problemen van de gemeente Hellendoorn leiden tot grote bezuinigingen 
enerzijds en verhoging van  tarieven en belastingen anderzijds. Onder meer kondigt de ge-
meente een stijging aan de OZB-tarieven met maar liefst 25%. OZB staat voor Onroerende 
Zaakbelastingen. Na onder meer heel veel protest uit de gemeenschap besluit de raad later 
de verhoging te beperken tot 17,5 %.

Kleedkamers hockey in ijskast
Bij de aanleg van een nieuw water-kunstgrasveld voor de Hockeyclub Hellendoorn-Nijver-
dal (HCHN) belooft de gemeente een bijdrage van € 150.000,- voor nieuwe kleedkamers. 
Als dit jaar puntje bij paaltje komt, blijkt dat de gemeente de knip dicht houdt. Inderdaad 
is bij het doen van de toezegging gezegd dat daarover nog een definitief besluit genomen 
moet worden. Dat definitieve beluit luidt dus “nee”. 

Bij twee hockeyvelden horen volgens de gemeente vier was- en kleedruimtes. Die staan er 
al en dat betekent dus dat HCHN geen recht heeft op extra was- en kleedruimtes. Dat wist 
men blijkbaar niet toen de toezegging is gedaan. Daarmee komen plannen van de club om 
de kleedkamers te renoveren, op losse schroeven te staan en verdwijnen zelfs in de ijskast.  

Zonnepanelen en windmolens langs A35
De gemeente stapt in een regionaal project over nieuwe energie. In dit project wordt on-
derzocht in hoeverre het mogelijk is in een strook langs de A35/N35 windmolens en zonne-
panelen toe te staan. Zo hoopt men een win-winsituatie te creëren: schone energie opwek-
ken op plekken waar burgers geen bezwaren hebben.

te begrijpen dat hij de overgang naar de 
zaterdag zwaar betreurt. Niet voor de club, 
maar voor “zijn” jongens die sportief een 
veer moeten laten door de verhuizing naar 
een (veel) lagere klasse.  Het is jammer dat 
de competitie niet wordt afgemaakt. Hij zal 
zich een ander afscheid hebben voorgesteld. 

De Zweef Za1: kampioen of niet
Met een aangevuld De Zweef Zo2 doet Za1 
mannen een gooi naar de titel in de vierde 
klasse. Grote concurrent is Daarlerveen, dat 
lang de koppositie heeft. In een rechtstreeks 
duel trekken de blauwwitten aan het langste 
eind, maar dat wil niet zeggen dat het kam-
pioenschap binnen is. Het bereiken van de 
derde klasse zou de overbrugging van Zo1 
makkelijker maken. Helaas zullen we nooit 
weten hoe het afgelopen zou zijn. 

De Zweef Vr1: kampioen of niet
Komende uit de eerste klasse zondag is de 
derde klasse zaterdag een eitje voor Vrou-
wen 1. Met uitzondering van OZC, dat net 
als De Zweef alle wedstrijden dik wint. De 
blauwwitten blijven in de onderlinge strijd 
ongeslagen, maar spelen gelijk. Met span-
ning kijkt de club uit naar de beslissende 
wedstrijd tegen OZC. Maar ja, geen compe-
titie-einde; dus geen kampioen.

Rutger Wijkman hoofdtrainer
De Technische Commissie gaat na het be-
kend worden van de “verhuizing” naar de 
zaterdag, op zoek naar een nieuwe hoofd-
trainer. Dat wordt Rutger Wijkman. Die is 
al twee jaar trainer bij onze club (eerst het 
Twidde op zondag en daarna zaterdag 1). 
Hij ziet het wel zitten de hoofdmacht in het 
eerste jaar op zaterdag te trainen en coa-
chen. 

Verloop van de competitie

Prestaties De Zweef 2019-2020

2019-2020     1e klasse KNVB
2020-2021     ?

De Zweef Zo1; met opgeheven hoofd 
uit de eerste klasse
Na het nacompetitie-succes van De Zweef 
1 gaat het zondagteam vol goede moed de 
competitie 2019-2020 in. De ploeg moet 
het doen zonder een groot aantal jongens 
dat is vertrokken. En dat zijn niet de min-
ste: Boris en Thomas Vermeulen, Jesper 
Middelkamp, Sven Dikkers en Nick Snel-
link. Dat gemis wreekt zich. 

Het gaat moeizaam en punten komen spo-
radisch binnen. De zondag na de aankon-
diging dat De Zweef naar de zaterdag gaat, 
verliest de ploeg kansloos met 7-1 van Ste-
vo. Aantonen dat er een verband ligt, heeft 
geen zin. Ondertussen heeft Rigtersbleek 
ook gekozen voor de zaterdag en bij dat 
team is de fut eruit. Na een paar wedstrij-
den staat de Bleek op de onderste plek. De 
Zweef recht de schouders en laat zien zich 
niet zomaar over te geven aan degradatie of 
nacompetitie. Er wordt leuk gevoetbald en 
er zijn succesjes. 

Assistent-trainer Dennis Keser weet het 
zeker: “De jongens hebben onder elkaar af-
gesproken dat we met opgeheven hoofd de 
eerste klasse verlaten. We laten het er niet 
bij zitten en gaan niet degraderen.” We zul-
len nooit weten hoe het zou zijn afgelopen. 
Eén ding staat vast: de eerste klasse is met 
opgeheven hoofd verlaten.

Afscheid van Anton Wennemers
Het seizoen 2019-2020 is ook het laatste 
seizoen van Anton Wennemers als hoofd-
trainer/coach. Hij had eigenlijk al een jaar 
eerder willen stoppen, maar blijft als de 
aangezochte trainer op het laatste moment 
afhaakt. Daarmee maakt Anton duidelijk 
wat hij is: een Zwever in hart en nieren. En 
sportman ten top. Daarom is het zo goed 

Anton Wennemers.
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Jubileumcommissie
Er komt een jubileumcommissie die bestaat 
uit: Jan-Pieter van Vree (voorzitter), Erik 
Heuver, Charles Rozendal, Bas Kolkman, 
Gerrit ten Dam, Michel Dikkers, Stefan 
Scholten, Melanie Tibbe, Romy van den 
Heuvel, Emiel Dikkers, Gerrit Claessen en 
Leanne Ruis. Een grote groep, maar dat is 
nodig omdat elk van deze mensen verant-
woordelijk is voor een of meer onderdelen 
van het feestprogramma. 

Deze commissie begint in 2017 “op z’n ge-
mak” met brainstormen over een mogelijk 
feestprogramma. Het wordt om te beginnen 
een programma op hoofdlijnen. Uitgangs-
punt is: Het moet een compact feest worden 
met voldoende rust tussendoor!  De feest-
periode loopt van vrijdag 12 juni tot en met 
zondag 21 juni. 

Spaaractie De Zweef 100 jaar
De commissie zet om te beginnen een 
spaaractie op touw. Elke Zwever wordt 
gevraagd 100 euro voor zijn/haar club te 
sparen om zo de festiviteiten te kunnen be-
talen. Als “tegenprestatie” krijgen de spaar-
ders korting op 
het jubileumboek 
en een herinne-
ringspenning. De 
Sponsorcommis-
sie spaart door 
een sponsordiner 
te organiseren, 
dat heel erg 
goed verloopt en 
zorgt voor een 
mooi startbedrag 
van een dikke               

De Zweef 100 jaarPrestaties De Zweef 1 in de KNVB (vanaf 1940)

Logo 100 jaar
Ter gelegenheid van het eeuwfeest wordt 
het logo van de club omgevormd tot een 
herkenbaar feestlogo:

Jubilarissen
In het jubileumjaar heeft De Zweef de vol-
gende jubilarissen:  
12,5 jaar: Melanie Kok, Yvonne Kerk-
dijk-Slag, Sharon Wieldraayer, Kim Praas, 
Celine Legtenberg, Lisanne Dikkers, Djarah 
Wijkamp, Kyra Nijenkamp, Joyce Lohuis, 
Melanie Tibbe en Jody Nijenhuis.
25 jaar lid: Patrick ter Brugge, Mark 
Spaans, Paul te Pas, Raymond Hoonhorst, 
Joost Morsink en Marco Nijenhuis. 
40 jaar lid: Bart Broens, Robert Bootsveld, 
Bas ter Hedde, Frans Machielsen en Daniël 
Middelkamp
50 jaar lid: Harrie Hoonhorst, Wim van 
‘t Hoff, Paul Morsink, Jan Nijenhuis, Jos 
Legtenberg, Gerrit Verschoor, Gerrit Oude 
Roelink, Charles Rozendal, Berto Broens, 
Gerrit ten Dam, Jan Bruggeman, Herman 
Braamhaar, Richard Hegeman, Jan Sch-
warte en Gerrit Otte.
60 jaar lid: Theo Alferink, Paul van der 
Zwan.
Daarnaast is er een kleine, selecte club die 
65 jaar lid is: Hans Middelkamp, Gerhard 
Woertman, Johan Alferink, Johannus 
Wennemers, Henny Hofstede, Henny Heet-
kamp, Paul Souverijn,  Aloys Jannink en 
Nico Jannink. 

Het sponsordiner met 
goochelact in ZINiN is 
een groot succes.

Seizoen

1940-1941

1941-1942

1942-1943

1943-1944

1944-1945

1945-1946

1946-1947

1947-1948

1948-1949

1949-1950

1950-1951

1951-1952

1952-1953

1953-1954

1954-1955

1955-1956

1956-1957

1957-1958

1958-1959

1959-1960

Seizoen

1960-1961

1961-1962

1962-1963

1963-1964

1964-1965

1965-1966

1966-1967

1967-1968

1968-1969

1969-1970

1970-1971

1971-1972

1972-1973

1973-1974

1974-1975

1975-1976

1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

Seizoen

1980-1981

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

1087-1988

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

Seizoen

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Klasse en 
stand

4B   (5)

4B   (8)

--

--

--

4C   (6)

4C   (2)

4B   (3)

4B   (5)

4B   (9)

4B (11)

TVB 1

TVB 1

TVB 1

4B   (8)

4B   (3)

4B   (2)

4B   (6)

4C   (4)

4C (11)

Klasse en 
stand

4C   (6)

4B   (7)

4B   (6)

4B   (4)

4B   (9)

4B   (7)

4C   (3)

4b   (3)

4B   (3)

4B   (1)

3A   (7)

3A   (7)

3A   (8)

3A   (8)

3A   (6)

3A   (8)

3A (11)

4B   (4)

4B   (7)

4B   (1)

Klasse en 
stand

3A   (5)

3A   (1)

2B   (1)

1D   (9)

1D   (1)

HB   (7)

HB (13)

HB (11)

HB (12)

HB   (7)

HB (13)

1D   (8)

1D   (7)

1D   (6)

HB (14)

1D (12)

2J (12)

3B   (6)

3B   (2)

2J    (5)

Klasse en 
stand

2J   (1)

1E (10)

1E   (9)

1E (10)

2J   (5)

2J   (9)

2J   (6)

2J   (4)

2J   (7)

2J   (8)

2J   (3)

1E (14) 

2J   (3)  

2J   (1)

1E   (9)

1E   (6)

1E (10)

1E (5)

1E (13)

1E

Blauw     = kampioenschap

Geel     = promotie via nacompetitie

Ja, dan besta je 100 jaar en dan kan het feest niet doorgaan. Het coronavirus 
is machtiger dan al die Zwevers die een prachtig feest in gedachten hebben. 
Het bestuur en de jubileumcommissie hoeven niet lang na te denken om het 
besluit te nemen het feest te verplaatsen naar 2021. Dat neemt niet weg dat 
het jammer en verdrietig is een dergelijk besluit te nemen. 

We kunnen natuurlijk wel in dit boek iets vertellen over de voorbereidingen 
en het programma.
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kosten. En dan moeten we er 350 bestellen. 
€ 80,- is best een hoop geld en de commis-
sie verwacht dat dan niet veel jongeren een 
exemplaar aanschaffen. Uiteindelijk hakt 
het bestuur de knoop door: het boek gaat 
€ 39,95 kosten en de rest wordt door de 
vereniging bijgelegd.

Theatershow
De Zweef zou De Zweef niet zijn als er ter 
gelegenheid van jet jubileum niet “iets cul-
tureels” wordt gedaan. Bij alle vorige jubilea 
is dat ook gebeurd.  Op initiatief van Erik 
Heuver gaat Jan-Pieter van Vree in over-
leg met Jos van Rhee (ervaring vanuit een 
cabaretgroep) om te kijken of er “iets” kan 
worden gedaan als voorstelling. De twee 
beginnen met het schrijven van 12 liedjes 
aan de hand van even zoveel thema’s. Later 
bewerken Jan en Ans Winkels de teksten 
daarvan om ervoor te zorgen dat het koor ze 
moeiteloos kan zingen.

€ 10.000,-. Een jaar later schijt 
de koe een bedrag van zo’n          
€ 9000,- bij elkaar als bijdrage in 
de kosten van het feest. Zo ont-
staat een mooie buffer om  activi-
teiten uit te kunnen bekostigen.

Boek
In 2010 is Jan-Pieter van Vree 
begonnen met het schrijven van 

dit boek. In het voorwoord heb je kunnen 
lezen hoe dat in z’n werk is gegaan. Niet 
het schrijven van het boek is moeilijk, maar 
het beantwoorden van de vraag: Hoeveel 
gaat het kosten en hoeveel moeten we er 
bestellen? Dat heeft natuurlijk met elkaar te 
maken. 

Hoe duurder het boek; hoe minder kopers 
en hoe minder kopers, hoe duurder het 
boek. Een voorlopige berekening levert op 
dat een boek ongeveer € 80,- per stuk gaat 

Vertellers: Jos van Rhee en Jan-Pieter 
van Vree.
Zangers: Ans Galgenbeld, Benny Hof-
stede, Ingrid Bouwmeester, Jan Winkels, 
Nathalie Pas en Theo Siero.
Zangers vrouwenlied: Mylène Rodijk en 
teamgenoten uit Vrouwen 1.
Regie: Tineke Schwarte. 
Regie-assistentie, grime, rekwisieten: 
Jan en Leidi Schwarte.
Idee: Jos van Rhee en Jan-Pieter van Vree.
Met bijdragen van: Erik Heuver (filmtek-
sten), Jos van Rhee (liedjes), Jan Winkels 
(liedjes), Jan-Pieter van Vree (liedjes en alle 
overige teksten).
Organisatie koor: Jan Winkels.
Muziek en muzikale leiding:  Tom van 
Altstede.
Techniek/draaiboek: Ronald  Reinders.

Vanwege het coronavirus wordt de opvoe-
ring van de Theatershow een jaar opgescho-
ven. De acteurs en “directie” laten weten in 
2021 eveneens van de partij te zijn. 

Biepraot’n
Onder het motto “biepraot’n” komt er een 
soort reünie, zonder die reünie te noemen. 

Jan-Pieter schrijft de tekst en de sketches. 
Erik Heuver schrijft de teksten van de film-
pjes. Tegelijkertijd stemt de jubileumcom-
missie in met het voorstel de Theatershow 
(want dat is de titel) drie keer op te voeren 
in het ZINiN-theater. 

Dan begint pas het eigenlijke werk: zoeken 
naar mensen die kunnen regisseren en gri-
meren, zoeken naar spelers, zoeken naar 
zangers, zoeken naar rekwisieten, repete-
ren, overleggen met ZINiN enz. enz. 

Uiteindelijk vermeldt de aftiteling een lange 
lijst medewerkers. 
De acteurs: Ans Winkels, Bart Broens, 
Charles Rozendal, Ciska Keverkamp, Eppo 
Kleine Staarman, Erik Heuver, Gerrit Claes-
sen, Jacco ten Hove, Joop Timmer, Jos 
Nijenhuis, Lucien Galgenbeld, Maria Heet-
kamp, Marja Heerink, Mylène Rodijk, Rolf 
Westerik, Roy Nijenhuis, Tom Heuver.
Filmacteurs: Alex Keverkamp, Ans Win-
kels, Cees ten Hove,  Cor van Weert, Dick 
Bergman, Frits Kolkman, Gerald Gescher, 
Gerard Hegeman, Jacco ten Hove, Jan 
Karmerood, Nick Hilberink, Roy Nijenhuis, 
Roy ten Dam en Thea Kolkman.

Een collage van pagina’s 
uit dit boek.

Het theatergezelschap. Boven vlnr: Jan-Pieter van Vree (verteller), Joop Timmer (Johan Kok en Willem Poorter-
man), Jeroen Kok (Sinterklaas), Erik Heuver (Antoon Middelkamp), Bert Kleine Staarman (Eppo), Charles Rozendal 
(Charles), Marja Heerink (Marja), Ingrid Bouwmeester (koor), Maria Heetkamp (Maria), Benny Hofstede (koor), Ans 
Winkels (Miene Hegeman), Nathalie Pas (koor), Ronald Reinders (draaiboek/techniek), Jan Winkels (koor), Jan 
Schwarte (regie), Jos Nijenhuis (Broer Middelkamp en Harm Krukkert), Tom van Altstede (muziek), Jos van Rhee (ver-
teller). Onder vlnr: Jacco ten Hove (jonge Zwever, arbeider, Bernard Slaghekke), Rolf Westerik (Rini Siero), Roy Nijen-
huis (Theo Siero), Theo Siero (koor), Ans Galgenbeld (koor), Lucien Galgenbeld (pastoor Graafsma en pastoor Enter), 
Leidi Schwarte (grime/rekwisieten)  , Tineke Schwarte (regie). Voor vlnr: Bart Broens (Jan Broens), Tom Heuver (jonge 
Zwever, arbeider, Johan Zwakenberg), Gerrit Claessen (jonge Zwever, arbeider en Johan Galgenbeld). Afwezig: Mylène 
Rodijk (Mylène) en Ciska Keverkamp (Ciska). 

Linksboven: Theo en 
Rini Siero.
Daaronder: filmscène 
in café Hegeman met 
vlnr: Gerald Gescher 
als Gerrit Gescher, Alex 
Keverkamp als Gerrit 
Keverkamp, Ans Win-
kels als Miene Hege-
man, Frits Kolkman 
als Bernard Alferink en 
Nick Hilberink als Joop 
Woertman (de Baale). 
Op de achtergrond 
Gerard Hegeman als 
Gerard Hegeman.
Rechtsboven: het koor. 
Vlnr: Ingrid Bouwmees-
ter, Ans Galgenbeld, 
Nathalie Pas, Theo 
Siero, Jan Winkels en 
Benny Hofstede. Op de 
rug gezien Tom van 
Altstede.
Rechtsonder: Bart 
Broens als zijn vader 
Jan en Jacco ten Hove 
als Bernard Slaghekke. 
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Vlag
Om heel Nijverdal te laten weten dat De 
Zweef 100 jaar bestaat, verkoopt de club 
Zweefvlaggen (eventueel met houder en 
stok). “Uitsteken van 12 tot en met 20 juni” 
is de boodschap die initiatiefnemer Charles 
Rozendal erbij vertelt. 

Jammer
Het is jammer en ook verdrietig dat het 
jubileumfeest niet gevierd kan worden in 
het jaar dat we een eeuw bestaan. Jammer, 
omdat door het uitstel het feest toch een 
beetje mosterd na de maaltijd is. Verdrietig, 
omdat er verschrikkelijk veel tijd is gesto-
ken in de voorbereidingen. Je werkt met z’n 
allen naar een bepaald doel en dat valt dan 
weg. Zoals het er nu voor staat, verhuist het 
feest naar 2021, maar of dat lukt en haal-
baar is, heeft te maken met hoe het virus 
zich ontwikkelt en –misschien vooral-  hoe 
we economisch uit de crisis komen. 

(Ex-)Zwevers van ongeveer 55 jaar en ouder 
kunnen naar het clubhuis komen en elkaar 
ontmoeten onder een gezamenlijke lunch. 

Na afloop kunnen de mensen die daarvoor 
een kaartje hebben gekocht naar ZINiN om 
de Theatershow mee te maken.  Meer dan 
200 mensen geven zich op voor het Biepra-
ot’n. Ook zij kunnen zich melden in 2021.

Overige activiteiten
Ook alle overige activiteiten worden ver-
plaatst naar 2021. Dat geldt dan voor de 
officiële receptie, huldigingen en andere be-
langrijke dingen. Maar ook voor bv. een FI-
FA-toernooi voor de jeugd, Voetbalcity voor 
de jongste jeugd, buikschuiven , blacklight 
voetbal, ladiesnight, mensnight, pubquiz 
en een sponsoravond. Ook voor een ander 
hoogtepunt, een buikschuifevenement, 
moeten mensen in 2021 terug komen; net 
als voor het grote slotfeest, georganiseerd 
door de Vriendenkring.

Voetbalcity tijdens het 
90-jarig bestaan.

Buikschuiven door Tom 
Heuver.

nieuwjaarsreceptie op 5 januari. Voorzitter 
Erik Heuver overhandigt de beduusde Ger-
rit de bijbehorende oorkonde, bloemen en 
dinerbon. 
 
Gerrit organiseert al 27 jaar de traditionele 
Playbackshow, zit in de seniorencommissie, 
was trainer van tweede en derde elftal, is 
bezorger van het clubblad GOAL, lid van de 
jubileumcommissie 100 jaar, mede-organi-
sator van de 35+-competitie in de gemeen-
te, scheidsrechter en verzorgt verslag en 
foto’s van zaterdag 1. Redenen genoeg dus 
om hem te onderscheiden. 
 
Omdat Gerrit in zijn verslag van de wed-
strijden van zaterdag 1 als leitmotiv de 
kaaskraam van Van Gerresheim heeft be-
noemd, krijgt hij natuurlijk een stuk kaas. 
Jammer is dat Van Gerresheim op vakan-
tie is en de kaas dus van de concurrent 
komt. 
 
Spreekuur van fysiotherapeuten 
Onder aanvoering van Robert Spenkelink 
(onze fysiotherapeut) gaat een groep van 
totaal vier fysiotherapeuten proberen de 
medische kant bij De Zweef een integraal 
onderdeel te maken van de begeleiding van 
de leden. In de breedste zin van het woord. 
Met andere woorden: medische begeleiding 
is net zo normaal als trainen.  
 
Vier fysiotherapeuten van Fysio Centrum 
Nijverdal bij gaan De Zweef aan de slag: 
Robert Spenkelink (onze coördinator sport-
medische begeleiding), Niels Koopman 
(fysiotherapeut zondag 1) en Maikel En-
gelaar (fysiotherapeut zaterdag 1) en Loid 
Schellekens (master sportfysiotherapeut). 
Zij bemannen een spreekuur op afspraak op 
maandag en vrijdag.  
 
Dit spreekuur is vooral bedoeld voor men-
sen die twijfelen of ze wel weer kunnen spe-
len (vrijdagspreekuur) of mensen die in het 
weekeinde een blessure hebben opgelopen 
en willen weten hoe erg het is (maandag- 
spreekuur). 

Wat gebeurt er verder bij De Zweef
Twee nieuwe ereleden 
Gerrit Verschoor en Jan-Pieter van Vree 
worden in de Algemene ledenvergadering 
van oktober 2020 zonder twijfel benoemd 
tot ereleden van onze vereniging. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie in januari 2020 van de 
club deelt voorzitter Erik Heuver mee dat 
het bestuur beiden zal voordragen. Gezien 
het daverend applaus van de vele aanwe-
zigen tijdens de receptie, is die benoeming 
straks een formaliteit. 
 
Gerrit Verschoor is al bijna 40 jaar de 
materiaal- en klusjesman van De Zweef. 
Hij timmert, zaagt, verbouwt, is lid van de 
schoonmaakploeg geweest en nog steeds 
elke maandag poetsend in het clubgebouw 
te vinden. Een stille werker die deze on-
derscheiding meer dan verdient, zegt Erik 
Heuver. 
 
De verdiensten van Jan-Pieter van Vree 
“zijn teveel om op te noemen”, maar heb-
ben te maken met de werkzaamheden voor 
het 100-jarig bestaan van de club, zo’n 12 
jaar bestuurslid (waaronder 7 jaar voorzit-
ter) en meer. 
 
Gerrit ten Dam vrijwilliger  
van het jaar 
Gerrit ten Dam is vrijwilliger van het jaar 
2019. De bekendmaking gebeurt tijdens de 

Erelid Gerrit Verschoor.

Erelid Jan-Pieter van 
Vree.

Robert Spenkelink.
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Werkgroep 
Aan het begin van het seizoen 2019-2020 
stelt het bestuur een werkgroep in met het 
verzoek een advies uit te brengen over de 
toekomst van het selectievoetbal bij De 
Zweef. De werkgroep (waarin onder meer 
de technische commissie) onder leiding van 
Niels Kolkman brengt een advies uit waar-
bij men kiest voor voetballen op zaterdag.  
 
Erik Heuver: “Wij merkten dat de belang-
stelling voor het tweede selectieteam op 
zondag afnam. Zo erg dat we met goed 
fatsoen niet eens meer een team in de be-
nen konden houden.  Vandaar dat we vo-
rig seizoen besloten met een standaard-
team naar de zaterdag te gaan.” De Zweef 
Za1 behoort tot de kampioenskandidaten. 
 
De KNVB 
De keuze voor de zaterdag in het seizoen 
2019-2020 leidt al een beetje de huidige 
keuze in. Het afgelopen seizoen heeft het 
bestuur overleg gehad met andere zondag-
verenigingen die nadenken over een over-
stap naar de zaterdag. Ook zoekt men con-
tact met de KNVB om te praten over 
mogelijkheden om een overgang te versoe-
pelen. Daarbij valt te denken aan een 1 op 1 
overstap (van zondag eerste klasse naar 
zaterdag eerste klasse). 
De bond is (nog lang) zo ver niet en kan De 
Zweef niet helpen. De club wil ook niet lan-
ger wachten. “We hoopten dat zaterdag 1 
de weg vrij maakt zodat we via promotie 
in de derde klasse zouden kunnen uitko-
men,“ zegt de voorzitter, maar corona gooit 
roet in het eten. 
 
Ledenbijeenkomst 
Het besluit van het bestuur om het de zon-
dag naar de zaterdag te verhuizen wordt 
toegelicht tijdens een drukbezochte leden-
bijeenkomst op 3 februari, waarbij uiter-
aard ook veel betrokkenen (spelers van za-
terdag 1, zondag 1 en A1) aanwezig zijn. 
 
Niels Kolkman houdt een uitgebreide pre-
sentatie waarin hij alle voors en tegens op 
een rij zet en de conclusie van de werk-
groep presenteert. 

jes in het leven om het besluit verder uit te 
werken. Het belangrijkste probleem dat 
opgelost moet worden is: zijn er genoeg vel-
den en hebben we genoeg kleedaccommo-
datie? Niet alleen verhuist De Zweef Zo1; 
ook vrouwen 2 wil naar de zaterdag en nog 
een nieuw op te richten team.  Bij het zoe-
ken naar oplossingen komen ook zaken aan 
de orde als voetballen van (jeugd)wedstrij-
den op zondag of een andere dag dan zater-
dag in de week.  
 
Verder moeten ook veel randvoorzieningen 
geregeld worden, zoals bardiensten, be-
stuursdiensten, voorzieningen in de snack-
hoek, openingstijden clubhuis enz. Tot nu 
toe hebben we alles kunnen regelen met 
vrijwilligers, maar of dat zo kan blijven is de 
vraag.  
 
Impuls voor carnaval 
In de voetsporen van zijn voorgangers tim-
meren Prins Twan (Schrijver), adjudant 
Ramon 
(Engbers) 
en De Gagel-
kaeltjes flink 
aan de weg 
met carna-
val. Ook zij 
willen dat 
het oude 
feest weer in 
ere wordt 
gesteld in 
Nijverdal. In eerste aanleg willen ze vooral 
het kindercarnaval oppoetsen. Dat is in 
voorgaande jaren ook goed gelukt en nu 
weer. Het is bere-gezellig op vrijdag 14 fe-
bruari in ons clubhuis, dat is omgetoverd 
tot Gagelresidentie.   
 
Ook het avond-carnaval (hoewel een week 
te vroeg) is groter, mede door het uitnodi-
gen van Raden van elf uit buurtdorpen.  
Nieuw dit jaar is dat de burgemeester be-
reid is de sleutel van het dorp aan de prins 
te overhandigen. Als dank krijgt de burge-
meester een exemplaar van het plaatsnaam-
bord Gagelkoele, dat overal in het dorp on-
der Nijverdal komt te hangen.  

DE ZWEEF VERHUIST NAAR  
DE ZATERDAG 
 
Op maandag  28 januari 2020 maakt het 
bestuur het besluit bekend dat De Zweef 
“verhuist” naar de zaterdag. Met ingang 
van het seizoen 2020-2021 geen stan-
daard-teams meer in de zondagcompetitie. 
Terug naar “af”, namelijk de vierde klasse 
zaterdag.  

 

In GOAL!MAGAZINE staat te lezen: “Spor-
tief lever je in, dat klopt. Maar daar komt 
ook wat voor terug: plaatselijke en streek-
derby’s bijvoorbeeld. Of kampioenschap-
pen.  Emotioneel gezien is de verhuizing 
misschien zwaar. Honderd jaar voetbal 
op zondag en in het jaar van het eeuwfeest 
daarmee stoppen. Dat kan best zeer doen. 
Aan de andere kant: dat je met je eerste 
elftal op een andere dag gaat voetbalen, 
betekent natuurlijk niet dat je je identiteit, 
je eigenheid, verliest. De Zweef blijft De 
Zweef; met alles erop en eraan.” 
 
“We hadden ervoor kunnen kiezen in ver-
band met het eeuwfeest een beslissing uit 
te stellen, maar dat hebben we bewust niet 
gedaan. De tijd is er rijp voor nu de over-
stap te maken en daar niet mee te wach-
ten,” zegt voorzitter Erik Heuver namens 
het bestuur. De Zweef volgt met deze be-
slissing een tendens in het voetbal, waarbij 
de wens op zaterdag te spelen steeds meer 
groeit.

Uitgangspunt voor de werkgroep is dat er 
minimaal twee selectieteams moeten zijn en 
liefst nog een extra: De Zweef 1, 2 en 3. Dat 
is volgens de werkgroep nodig voor stabili-
teit binnen de club en een gezonde toe-
komst. Ook denkend vanuit groeimogelijk-
heden vanuit de jeugd.  
 
Over de plannen van de club heeft De Zweef 
overleg gevoerd met de KNVB. Duidelijk is 
geworden dat de bond een vereniging is, 
waarbij de leden (verenigingen) beslissen. 
Omdat de zaterdagclubs helemaal niet zit-
ten te wachten op die zondagclubs, is daar 
veel weerstand. Ook wel logisch, want welke 
club in de vierde klasse zit bv te wachten op 
instromers die jarenlang een mogelijke pro-
motie blokkeren?  
Het heeft dus ook geen zin te wachten tot er 
vanuit Zeist mogelijkheden geboden wor-
den. Hooguit zal het A-spelers vanaf vol-
gend seizoen  zijn toegestaan afwisselend in 
zaterdag 1 en zondag 1 te spelen.  
 
Alle aspecten beoordeeld 
De werkgroep kijkt ook naar allerlei andere 
aspecten van een mogelijke verhuizing, zo-
als financiën, gebruik van velden en kleed-
kamers,  ontwikkelingen binnen het voetbal 
in Nederland,  enz. De uiteindelijke conclu-
sie is een advies aan het bestuur om te be-
sluiten het seizoen 2020-2021 met alle 
standaard teams op zaterdag te gaan spe-
len. Dat advies neemt het bestuur over. 
 
Jeugdvoetbal op vrijdagavond of 
zondagmorgen? 
Daarmee is de kous nog niet af. Er zijn nog 
veel zaken ongewis en er moet nog veel ge-
regeld worden. Iedereen spreekt de hoop 
uit dat zaterdag 1 promoveert, zodat de 
overstap makkelijker wordt. Ook hoopt 
men dat de huidige spelers van de zondag 
bij de club blijven  en niet elders (tijdelijk) 
op een hoger niveau gaan spelen, hoewel 
dat begrijpelijk zou zijn. “We blijven De 
Zweef met al onze goede  organisatorische 
kanten.” 
 
Zoals gezegd: er moet nog een hoop gere-
geld worden. Het bestuur roept werkgroep-

Om te wennen aan 
zaterdagvoetbal hier 
beelden van De Zweef 
1 tegen DES 1 in 2019. 
Mooie derby’s staan ons 
te wachten.

Carnaval groeit door 
meer kinderen op het 
kindercarnaval. 
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hier namens de vereniging veel energie in 
steken. 
 
De veertien nieuwe trainers zijn: Jesper 
Aal, Jord Evers, Nick Hilberink, Robbe 
Huis in ’t Veld, Léon List, Tieme Mars, 
Daan Pas, Sander Schwarte, Stef ter Halle, 
Bob ter Hedde, Jardi Tibbe, Lars van der 
Werff, Robin van Dijk en Delano Wippert 
uiteraard met het behalen van hun diploma 
en wensen hen veel succes en plezier als 
trainer bij onze club! 
 
Sporten MET Marjolein 
In navolging van andere clubs begint De 
Zweef met sport voor ouderen. Dat is al-
thans de bedoeling. Bij andere verenigingen 
heeft een dergelijke nieuwe tak van sport 
succes en veel enthousiaste deelnemers. Bij 
de Zweef blijkt het niet zo makkelijk. Spor-
ten voor ouderen op woensdagmorgen gaat 
pas lopen als bestuursleden zelf meedoen 
en het begrip “ouderen” aanzienlijk wordt 
opgerekt. Daarna komen er meer. Wekelijks 
wordt onder deskundige leiding van MET 
Marjolein gesport. 
 
Nieuwe dak met zonnepanelen 
Onder bezielende leiding van Helmut van 
Rhee beginnen in 2019 de voorbereidingen 
voor een groot project: de vervanging van 
het dak op onze kantine. Al jaren en jaren 
lopen we er tegenaan dat het dak vervangen 
moet worden. Telkens weer lekkages die 
met vernuft worden verholpen. Tot het niet 
meer kan. Gelukkig heeft de club door een 
goed financieel beleid eindelijk wat meer 
vet op de botten en hoeft vervanging niet 
worden uitgesteld door geldgebrek. 
 
Samen met Barry Hegeman, Paul van der 
Zwan en Melanie Tibbe gaat Helmut op 
zoek naar bedrijven die kunnen leveren wat 
wij willen tegen een redelijk bedrag. Daarbij 
meegenomen wordt invulling van onze 
wens om onze eigen stroom te gaan maken 
en daardoor tienduizenden euro’s te bespa-
ren op energiekosten. Zonnepanelen zullen 
daarvoor moeten zorgen.  De bedoeling is 
dat het dak met ingang van het seizoen 
2020-2021 erop ligt. 

Annie Kok 
Hennie Kok 
Wim Kolman
Wim Krukkert
Dora Legtenberg 
Bertus van Leusen
Jo Lookamp 
Bernard Lucassen
Joke Machielsen 
Anton Middelkamp
Dieks Middelkamp 
Gerda Middelkamp
Johan Middelkamp 
Wlady Middelkamp
Antoon Morsink 
Tonnie Nijenhuis
Gerrit Otte jr, 
Hermien Poelakker
Jos van Rhee 
Jan Rikmanspoel
Stefan Scholten 
Gerrit Velnaar
Gerrit Verschoor 
Theo Verschoor
Harry Versmissen 
Johannes Wennemers
Gerrit Westerink 
Hendrik (Pietje) Westerik
Harry te Wierik
Gerard Willems
Bennie Winkels  
Gerard Woesthuis 
Kas Woudsma 
Eddy Zinsmeijer 

Vrijwilligers van het jaar
2002  Gerrit Verschoor
2003  Hans Souverijn
2004  familie Kolkman
2005  familie Scholten
2006  Marcel huis in ’t Veld
2007  Johan Kok
2008  Leo Geurtse
2009  Jan-Pieter van Vree
2010  de Zweeffamilie
2011  Harry Legtenberg en René Rodijk
2012  Willy Broekhof

De kunstgrasvelden blijven glad en 
het licht te donker 
Hulzense Boys en DES trekken via de krant 
hard aan de bel bij de gemeente. De kunst-
grasvelden die in 2018 zijn aangelegd zijn 
nog steeds te glad. Ondanks pogingen van 
Ten Cate om ze stroever te maken. De maat 
is vol en de eis is dat er aan het einde van de 
competitie duidelijk moet zijn hoe het pro-
bleem voor het begin van de nieuwe compe-
titie is opgelost.  
 
De Zweef komt in het krantenbericht niet 
voor, maar ook bij ons is het veld glad en 
wordt volgens de gebruikers gladder naar 
gelang de leeftijd. Daar komt nog bij dat we 
als club met de gemeente in de slag zijn 
over de verlichting. Die is volgens De Zweef 
lang niet naar behoren. Los nog van het feit 
dat beloofd was dat de verlichting “wed-
strijdproof” zou zijn, terwijl dat in de wer-
kelijkheid niet zo is.  
 
In april 2020 komt CSC met een zuiger 
naar ons hoofdveld. De bedoeling is om het 
zand uit het veld te zuigen. Daarna kan ge-
test worden of er meer grip is. Zo nodig kan 
nog een dun laagje ander, beter, zand wor-
den ingestrooid. Volgens CSC en Ten Cate 
moet deze oplossing voldoende zijn.  
 
Veertien nieuwe jeugdtrainers  
Eind 2019 start een groep van liefst 14 jon-
gens, bijna allemaal juniorenspelers, met de 
KNVB-opleiding Pupillentrainer. Op vrijdag 
24 januari 2020 is de afsluitende bijeen-
komst. En het geweldige nieuws is dat alle 
deelnemers zijn geslaagd voor deze cursus. 
“Een unieke prestatie”, aldus KNVB-docent 
Fethi Ozerdogan. 
 
De Zweef is nu dus 14 gediplomeerde jeugd-
trainers rijker. Prachtig om te zien dat er 
zoveel enthousiasme, gedrevenheid en be-
reidheid is om onze jongste jeugd te trai-
nen. En een mooi succes voor de technische 
commissie die zich als onderdeel van het 
Plan Eigen Jeugd als doel had gesteld meer 
gediplomeerde trainers op het veld te krij-
gen. een speciaal woord van dank gaat uit 
naar Roy Luttenberg en Harco Evers die 

Gulden Zweef
Jan Rikmanspoel

Erevoorzitters De Zweef
Jans Woertman
Gerrit Otte
Jan ten Hove
Jan Karmerood

Ereleden De Zweef   
Bats ten Hove (1970)  
Dieks Scholten (1970) 
Dirk Verschoor (1970)     
Gerard Hilberink (1988)
Gerard Willems (1970) 
Gerrit Verschoor (2020)
Harm Krukkert (1970)
Henk Poppe (1970) 
Jan Winkels (2005)
Jan-Pieter van Vree (2020)
Johan Kaizer(1970)    
Johan Kok (2018)    
Leo Geurtse (2001)
Richard Benneker (2017)
Sinus Wennemers (2005)  

Leden van Verdienste De Zweef
Bernard Alferink 
Dirk Alferink 
Ria Blankhorst
Anneke Bootsveld
Ton Bootsveld
Bertus Broekhof
Hendrik Broens
Gerard Cents
Antoon Evers 
Jan Evers,
Marie Evers 
Johan Haas
Joop Heetkamp 
Henny Hegeman
Wiebe van der Heijde 
Wim van ‘t Hoff
Nico Jannink 
Willem Jannink
Gerard Klink 
Joop Kogelman

Leden met bijzondere verdiensten voor De Zweef en/of 
Vriendenkring

Het coronavirus treft 
ook Zwevers. Een van 
hen is René Rodijk. Hij 
belandt op de intensive 
care in het ziekenhuis in 
Enschede. Na een zware 
strijd van bijna drie we-
ken overlijdt hij op don-
derdag 23 april 2020. 
René heeft zijn sporen 
bij De Zweef vooral ver-
diend binnen het mei-
den- en vrouwenvoetbal. 
Onder meer dankzij zijn 
inzet zou het vrouwen-
voetbal worden tot wat 
het nu is. Hij was leider 
en trainer van verschil-
lende meidenteams en 
het eerste vrouwenteam. 
Als lid van de technische 
commissie zette hij zich 
daar in voor deze tak 
van sport. Vanwege 
die verdiensten huldigt 
de club hem door hem 
samen met Harry Leg-
tenberg te benoemen tot 
vrijwilliger van het jaar 
2011. René is 62 jaar 
geworden.

Op de foto René samen 
met zijn dochter Mylène 
bij het kampioenschap 
van vrouwen 1 in 2011. 
(Het bericht van Renés 
overlijden bereikte ons 
op de dag dat dit boek 
naar drukker ging. 
Onbekend is dus of meer 
Zwevers de strijd tegen 
het virus verliezen).  
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Ereleden Vriendenkring
Bernard Slaghekke
Cees ten Hove
Dennis Blankhorst
Harry Legtenberg
Harry Westerik
Jan Broens
Jan Rikmanspoel
Jan ten Hove
Johan Kok 

Leden verdienste Vriendenkring
Jan Bruggeman 
George Damman
Willy Ebben
Antoon Evers
Lucien Galgenbeld
Wim Hegeman
Hans Klink
Lorentz Kok
René Kok
Frits Kolkman
Eddy Krukkert
Joop Middelkamp
Charles Rozendal
Rini Siero
Roy Siero
Herman Verschoor
Harry Wijnen

2013  Charles Rozendal
2014  Klussenploeg
2015  Henk Dikkers
2016  Johan ten Bok
2017  Hans Knobben
2018  Martijn Evers
2019  Gerrit ten Dam

Voorzitters De Zweef
1920-?   Dieks Krukkert
?-1929   Johan Jannink
1929-1935 Dieks Middelkamp
1935-1941  Jans Woertman
1941-1941  Johan Nijenhuis
1941-1949  Gerrit Otte 
   Van 1949 tot 1952 is Gerrit  
   Otte voorzitter van de 
  koepelorganisatie
1949-1955 Gerard Willems 
1955-1955  Henk Schwarte (1 maand)
1955-1959  Eduard Zinsmeijer
1959-1960 Hendrikus Broens 
  (waarnemend voorzitter)
1960-1961  Jan Evers
1961-1961  Wiebe v/d Heijde 
   (waarnemend voorzitter) 
1961-1961  Bernard Kappert 
1961-1963  Wiebe v/d Heijde 
1963-1965  Piet Martens  
1965-1966  Wiebe v/d Heijde  
1966-1979  Jan ten Hove 
1979-1984  Jan Rikmanspoel
1984-1986  Jos van Rhee
1986-1988  Jan Rikmanspoel
1988-1992  Joop Engbers
1992-2001  Jan Karmerood
2001-2008  Jan-Pieter van Vree
2008-          Erik Heuver Ho
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Bijna elke vereniging heeft er wel een: een supportersvereniging. De 
Zweef natuurlijk ook. Maar eer de Vriendenkring er is, stroomt er 
heel wat water door de Regge. Herhaalde malen probeert men zo’n 
vereniging van de grond te krijgen. Soms lukt het bijna, maar sterft 
de club al snel een zachte dood. Zo gaat het ook bij De Zweef.

Pas in 1971 gaat het goed en ziet de Vriendenkring het levenslicht. 
Dat is op 10 november 1971. Oprichters zijn: Eddie Krukkert, 
Antoon Middelkamp, Rini Siero, Johan Kok en Willie Ebben. De 
eerste vergadering is in Marke Noetsele van Broer Ravenshorst waar 
mede-bestuurslid Henk Oosterbroek ober is.

De Vriendenkring is een “eigen” vereniging en staat als zodanig los 
van de hoofdclub. Maar een boek over 100 jaar De Zweef zonder 
aandacht voor onze supportersvereniging is natuurlijk geen optie. 
Daar gaan we…
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ca-Colafabrieken.
Later organiseert de 
club ook de bekende 
“bindingsactiviteiten”: 
12 personen per team 
die allerlei spelletjes 
doen: sjoelen, tafelvoet-
bal, darts, kaarten, tafel-
tennis, balwerpen, bus 
gooien, een estafette met 
timmeren en zagen, hoe-
pelrace. Dat gebeurt in 
voorrondes en een finale 
aan het einde. 

“Ik hoef geen vriend van mezelf te 
worden…”
Johan Alferink herinnert zich: “Ik weet nog 
dat de Vriendenkring was opgericht. Op 
een gegeven moment komt Johan Kok het 
trainingsveld op en vraagt of we lid willen 
worden van de Vriendenkring. Zegt Paul 
Souverijn: “Ik word geen lid om mijn eigen 
vriend te worden.” Ook herinnert hij zich 
de bindingsactiviteiten: “Dat was weer een 
reden voor een feestje. Er waren allerlei 
activiteiten waarbij je punten kon scoren; 
het team met de meeste punten was win-
naar.” 

Een van die activiteiten is schieten met 
een buks. Dat gebeurt in de garderobe. De 
ingang van het clubhuis is dan nog de deur 
waar je nu doorloopt om van het veld naar 
de bestuurskamer te gaan. Richting kleed-
kamers is een lange gang waar je prima een 
schietschijf kunt ophangen.
Johan Galgenbeld is de grote man van het 
schieten. “Die legde rustig een luciferdoosje 

De Vriendenkring is een succes
Vanaf de oprichting is de Vriendenkring 
een succes. Een van de oprichters is Jo-
han Kok. Johan blijft maar liefst 18 jaar 
bestuurslid van de Vriendenkring, die in 
de begintijd heel veel activiteiten organi-
seert en met veel succes. In die tijd hebben 
de mensen grote behoefte aan leuke acti-
viteiten en vertier. Het televisie-aanbod 
is beperkt en men wil er graag uit. “Het 
maakt niet uit wat we deden; er was altijd 
belangstelling. Of het nou bingo was of een 
fondue-avond; het zat altijd vol.”

De Vriendenkring is ook een succes waar 
het gaat om het aantal leden. In het eerste 
jaar melden 150 mensen zich aan als lid. 
Het ledental groeit snel: van 400 in 1974 
via 450 in 1975 tot 500 in 1976. Op dat 
moment staat de Vriendenkring in de top 5 
van de grootste supportersverenigingen in 
Nederland. PSV heeft dan de grootste met 
1100 leden.

Bingo en bindingsavonden
De eerste activiteit is de verkoop van 
kerst- en nieuwjaarskaarten. Op vrijdag 28 
januari 1972 is de eerste bijeenkomst. In 
Marke Noetsele wordt dan een bingo-avond 
gehouden. “Bingo-avonden worden steeds 
meer georganiseerd en overal met enorm 
veel succes”, zo meldt het bestuur als re-
den om ook zo’n activiteit te houden. Van 
dat succes elders hebben ze bij de Vrien-
denkring de eerste keer nog niet zo’n last, 
want er komen maar 35 mensen. Die zijn 
allemaal wel heel erg enthousiast. Het 
bingospel is geleend, inclusief de vrijwillige 
medewerking van twee heren van de Co-

nestation van Morsink en Middelkamp aan 
de Smidsweg, toentertijd bijna een minia-
tuur clubgebouw van De Zweef. De statu-
ten en het huishoudelijk reglement van FC 
Twente dienden als voorbeeld.”

In het herinneringsboek bij het 65-jarig 
bestaan (1985) schrijft Eddie: ”Toen de op-
richtingsvergadering achter de rug was, 

bleek ik tot voorzitter te zijn gekozen. Niet 
dat ik daartoe de meeste kwaliteiten in 
huis had, doch waarschijnlijk heb ik het 
hoogste woord gehad tijdens die verga-
dering en voor ik het besefte, zat ik op de 
voorzittersstoel en kon ik er ook niet meer 
vanaf. Ik wilde er voorlopig ook niet meer 
af.”

Statuten
De nieuwe vereniging krijgt officiële statu-
ten. Daarin staat onder meer te lezen:

“Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: “Vrienden-
kring Voetbalvereniging De Zweef.” 

Artikel 3. 
De vereniging heeft ten doel het - zonder 
zich op enigerlei wijze te mengen in aange-
legenheden, het terrein van Voetbalvereni-
ging De Zweef betreffende - ontwikkelen en 
bevorderen van initiatieven en activiteiten 
teneinde: 
a. de belangstelling voor de verrichtingen 
van genoemde voetbalvereniging ook bui-
ten eigen kring te ontwikkelen en vergro-
ten;
b. genoemde voetbalvereniging zoveel 
mogelijk te steunen, zowel moreel als ma-
terieel.”

De oprichting en de eerste jaren
Pratend over de oprichting van de Vrien-
denkring vertelt Rini Siero: “Het was na het 
kampioenschap in 1970. Jan ten Hove 
had zo verschrikkelijk zitten zingen, maar 
dat even terzijde. Later binnen bij Toone 
Middelkamp begon Jan over het oprichten 
van een supportersvereniging of liever 
Vriendenkring; dat vond hij mooier.” Rini 
Siero wordt zo een van de oprichters van de 
Vriendenkring. “Ik had er eigenlijk geen zin 
in, maar tegen Jan ten Hove kon je geen 
nee zeggen.” Zichzelf corrigerend: “ Je moet 
eigenlijk helemaal geen nee zeggen tegen 
De Zweef. Iedereen moet z’n steentje bij-
dragen.” 

De opkomst bij de oprichtingsvergadering 
is niet groot, maar dat neemt niet weg dat 
de oprichting een feit is en er een bestuur 
kan komen. In dat eerste bestuur zitten Rini 
Siero, Eddie Krukkert, Johan Kok, Willie 
Ebben en Henk Oosterbroek (bijzonder, 
want deze laatste is lid van Nijverdal). 

De aanwezigen kiezen Eddie (die 
eigenlijk Everhard heet, naar zijn 
grootvader) Krukkert met algeme-
ne stemmen tot de nieuwe voor-
zitter en hij blijft dat tot maart 
1977. Dat Eddie de scepter gaat 
zwaaien is niet zo gek. Hij is er het 
meest geschikt voor1. Het bestuur 
zal intern de overige posities ver-
delen. 

De jaarlijkse bijdrage voor het 
lidmaatschap wordt gesteld op 
vijf gulden. Omdat het seizoen al 
begonnen is, stelt men de bijdrage 
voor de rest van het lopende sei-
zoen op f 2,50. De Vriendenkring 

gaat de contributie aan huis ophalen. Het 
eerste lid van de Vriendenkring zit in de 
zaal en is Henny Hazebroek (de badmees-
ter, overleden in 2012).

Eddie Krukkert vertelt (2012): “Ik werd 
benaderd om bestuurslid van De Vrienden-
kring te worden in het keetje bij het benzi-

1 Rini Siero over Eddie 
Krukkert: “Het was een 
bijzonder man. Mocht heel 
graag voorop staan; maakte 
er zelfs als verzorger een 
hele show van in het veld. 
Kon heel goed en gevoelig 
praten. En als hij zich ergens 
voor inzette, ging hij voor de 
volle 100%.”

Onze eerste voorzitter 
van de Vriendenkring, 
Eddie Krukkert als 
spreekstalmeester  met 
plaatsgenoot Henk 
Poppe. Rechts Eddie in 
2012.

Johan Galgenbeld.

De eerste bingobijeen-
komst is niet zo’n succes. 
Met de Wierdense Revue 
gooit de Vriendenkring 
hele hoge ogen. Maar 
liefst 600 man komt 
naar Ons Gebouw.
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beeld het aantal avonden per week naar 
drie gestegen. 

In het nieuwe contract staat dat hij in het 
voorseizoen twee keer beschikbaar is plus 
de zondag en in de competitie een keer per 
week plus de zondag. Het bestuur van de 
Vriendenkring is akkoord. Overigens is er 
wel een schriftelijk contract tussen Kruk-
kert en De Zweef over de scheiding tussen 
zijn functie als masseur en het voorzitter-
schap van de Vriendenkring.

Johan Alferink: ”Eddie was onze eerste 
verzorger. Deed dat ook in de wielrenne-
rij. Had allerlei smeerseltjes en drukte ons 
ook wel eens een pilletje in de hand dat we 
moeten innemen. Een wondermiddel moest 
dat zijn. Wij slikten trouw zo’n pilletje, 
maar hebben nooit gemerkt dat we er be-
ter van werden. Als hij die pilletjes uitdeel-
de, lachten we om “dokter Pil.” 

Eén jaar Vriendenkring
In de GOAL van november 1972 schrijft het 
bestuur van de Vriendenkring trots over het 
succes van het eerste jaar. Dat gebeurt on-
der het kopje Vriendenhoekje:
“Onder deze kop zal het bestuur van de 
Vriendenkring op gezette tijden mededelin-
gen doen van haar aktiviteiten. Het is on-
getwijfeld bekend dat deze supportersver-

Onze volgende daad was de oprichting van 
een dames-trimclub2. En wat men dan ‘s 
woensdagsavonds op ons sportcomplex 
ziet geeft je als bestuur van de Vrienden-
kring weer zoveel moed en vertrouwen 
dat ook andere zaken beslist voor de bak-
ker zullen komen. Werd immers de eerste 
avond begonnen met zo’n 30-tal trim-
mende vrouwen, inmiddels weet die fan-
tastische Jan Evers zijn formidabele inzet 
over te brengen op vijftig, zich in het zweet 
jagende, maar toch veel plezier hebbende 
dames. 

En nog steeds groeit deze club, waarvoor 
op 15 november, na het trimmen, een 
bingoavond zal worden gehouden; die op 
woensdag 6 december een St.Nicolaas-
avond zal vieren (waarbij Sint en Piet per-
soonlijk aanwezig zullen zijn) en waarbij 
de dames zelf het initiatief hebben geno-
men, om pakjes van plm f 5,- uit te wisse-
len en waarvoor door het bestuur van de 
Vriendenkring de eerste kontakten zijn ge-
legd met de fa. Jacobs in Hellendoorn voor 
het houden van een modeshow. 

Een 10-tal dames zal dan bij genoemde fir-
ma volop in de gelegenheid worden gesteld 
om van alles en nog wat te passen en deze 
kleren later te showen voor hun trim-colle-
ga’s. Het zou erg leuk zijn als hierbij enkele 
kinderen zouden worden betrokken. Dit ge-
beuren zal plaatsvinden medio maart 1973.
Daarvóór, op 13 december van dit jaar 
zal er echter na de trimavond nog een les 
plaatsvinden in het maken van kerstbak-
jes, onder leiding van de heer Spenkelink, 
eigenaar van bloemisterij CORONA. Bak-
jes, vaasjes, groen etc. zullen de dames zelf 
meebrengen.

op iemands hoofd en schoot dat eraf.” De 
scherpschutterskwaliteiten van Johan wor-
den ook ingezet als het sportpark weer eens 
te lijden heeft onder een konijnenplaag. 
Zelfs jaren na die tijd klinkt bij tijd en wijle 
de roep om Johan Galgenbeld als er teveel 
konijnen zijn.

Bindingsactiviteiten zijn niet de enige acti-
viteiten die de Vriendenkring organiseert. 
Men haalt de Wierdense Revue naar Nijver-
dal, organiseert bezoeken aan wedstrijden 
van het Nederlands elftal, uitstapjes voor 
de dames, viswedstrijden tussen De Zweef 
en SOS-Hellendoorn, disco-avonden, kla-
verjaswedstrijden, eierzoeken, eiergooien, 
Sinterklaasavond, kerstavond. De Vrien-
denkring zorgt ook voor voorzieningen om 
het voetbal beter te maken, zoals het beta-
len van de pupillenbus, een sportmasseur 
en een jeugdtrainer. 

Voorzitter Vriendenkring is ook mas-
seur
De tweede masseur bij De Zweef is Vrien-
denkring-voorzitter Eddie Krukkert. Hij 
krijgt f 40,- per keer. Later wordt het 
contract met de masseur herzien. Eddie 
ontvangt vanaf dan f 30,- per keer. Reden 
voor deze verlaging is dat de kosten de pan 
uitgerezen zijn. In plaats van twee keer in 
de week plus zondag op de bank is bijvoor-

eniging op 10 november a.s. haar éénjarig 
bestaan gaat vieren. 

De oprichting in de grote zaal van Marke 
Noetsele ging met de nodige ruchtbaarheid 
gepaard en nu 1 jaar later weet het be-
stuur zich gesteund door een 300-tal leden. 
Voorwaar een grandioos resultaat. Me-
moreren we even het eerste jaar van haar 
bestaan dan blijkt dat er bijzonder veel tot 
stand is gekomen.

Direct na de oprichting kwam het bestuur 
van de Vriendenkring haar opwachting 
maken bij de bestuurders van onze voet-
balvereniging. Dit, om uit de doeken te 
doen wat onze doelstellingen waren en wat 
voor toekomstplannen we met onze leden 
hoopten te verwezenlijken. 

En het moet gezegd, al waren de onder-
handelingen soms keihard en kregen we 
niet in alles onze zin, toch kwam er allengs 
meer begrip voor onze situatie en geleid 
door de gedachte: De Vriendenkring kan 
ons een hoop werk besparen en uiteindelijk 
bedoelen ze te zijn een verlengstuk van het 
Zweefbestuur, mogen we gerust stellen dat 
nu de samenwerking grandioos is.

Ook in de toekomst hopen we nog vaak 
bij het bestuur van De Zweef aan te klop-
pen om overleg te plegen, zelfs laat op 
de maandagavond, wanneer dit aktieve 
Zweef-bestuur vergadert en zelf wetende 
dat we dan toch wel een enorm beroep 
doen op het incasseringsvermogen van 
deze mensen. Uitdrukkingen van voorzitter 
Ten Hove als: “Oh God, doar komt zullie 
ôk weer an, wat zôln ze noe wear hem’n?” 
- zullen we dan ook nog vaak hopen te ho-
ren.

De Vriendenkring kwam al direkt na de 
oprichting in het nieuws door het organi-
seren van een goed geslaagde bingoavond 
in Marke Noetsele. En daarna werd haar 
naam voorpaginanieuws door de Wier-
dense Revue naar Nijverdal te halen. Ruim 
600 mensen bevolkten de zaal van Ons 
Gebouw.

In 1972 neemt de Vrien-
denkring het initiatief 
om een kledingsponsor 
voor het eerste te gaan 
zoeken. Dat wordt Eng-
bers Moden. De baas zelf 
komt naar het clubhuis 
om aanvoerder Gerrit 
Oude Roelink het eerste 
exemplaar te overhan-
digen. Eddie Krukkert 
leidt de bijeenkomst. 
Toekijkend Gerard Hil-
berink. 

Jan Evers.

2 Tonny Broens is een van de 
deelnemers: “Het was hart-
stikke leuk. We begonnen 
met een hele grote groep da-
mes. Stel je niet te veel voor 
van het trimmen. We liepen 
een stukje en deden oefenin-
gen. Na afloop gingen we 
naar de friteskraam aan de 
Meijboomstraat voor een 
patatje oorlog. Dat hadden 
we dan wel verdiend, von-
den we.  Het was jammer 
dat het aantal deelnemers zo 
snel terug liep.” 
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name de Vriendenkring ziet dat wel zitten. 
Borden langs het veld betekent inkomsten. 
Vaste inkomsten voor een langere perio-
de. Dat wil de Vriendenkring ook wel. Het 
plaatsen van borden gaat niet zonder slag 
of stoot. Commercieel denken past niet zo 
in de visie van het gemeentebestuur dat de 
boot afhoudt en de club lang in het onge-
wisse laat. 

Op 29 maart 1972 vraagt De Zweef aan 
burgemeester en wethouders hoe men staat 
tegenover reclameborden rond het veld. 
Het antwoord laat op zich wachten. De ge-
meente moet het nieuwe fenomeen eerst 
diepgaand bestuderen. Pas in december 
onderneemt de gemeente actie. Dan mag 
het bestuur van de Vriendenkring komen 
praten. 

In een gesprek met het college op 8 de-
cember 1972 vraagt De Zweef nogmaals 
aandacht voor deze kwestie. “Van uw zijde 
is toen de toezegging gedaan dat in de loop 
van januari 1973 deze aangelegenheid be-
handeld zou worden door de bestuurscom-
missie voor lichamelijke opvoeding en de 
sport. Nu het bestuur van de v.v. De Zweef 
deze kwestie voor overleg in uw college in 
onze handen heeft gesteld, willen wij tijdig 
vóór de aanvang van het seizoen 1973 - 
1974 hierover nader overleg plegen.

Al eerder is gesteld, dat het plaatsen van 
reklameborden voor een vereniging een 
financieel aantrekkelijke zaak is”, schijft 
het bestuur in het voorjaar 1973. Wij kun-
nen ons niet aan de indruk onttrekken dat 
uw college moeilijk tot een standpuntbepa-
ling kan komen. Deze hele kwestie is in een 
impasse geraakt hetgeen betreurd wordt.” 
Het bestuur vraagt een standpunt voor het 
begin van het nieuwe seizoen.

Burgemeester en wethouders delen mee dat 
de Bestuurscommissie voor Lichamelijke 
Opvoeding en Sport in de loop van januari 
1973 een beslissing zal nemen. Dat gebeurt 
niet. Verderop in het voorjaar klaagt het 
bestuur nogmaals dat de gemeente maar 
moeilijk tot een standpunt kan komen en 

ging in Nijverdal is de voetbalvereniging 
De Zweef -uiteraard na verkregen toestem-
ming van provincie en gemeente- gestart 
met het plaatsen van reklameborden rond-
om het hoofdterrein op het gemeentelijk 
sportterrein Gagelman aan de Koersendijk 
te Nijverdal.

Bij thuiswedstrijden -gemiddeld 30 wed-
strijden per seizoen- bedraagt het bezoe-
kersaantal zeker 1000 per wedstrijd. U 
ziet dat bij zo’n bezoekersaantal veel ogen 
regelmatig op een reklamebord gericht 
zullen zijn. Inmiddels is reeds een aantal 
reklameborden geplaatst waarvan u zo u 
dat wenst persoonlijk kennis kunt nemen.

Indien u na lezing van de voorwaarden 
belangstelling houdt dan verzoeken wij u 
contact op te nemen met de heer E. Kruk-
kert, Smidsweg 6, Nijverdal, telefonisch 
bereikbaar 05486 – 3579. De heer Kruk-
kert is gaarne bereid u alle gewenste nade-
re inlichtingen te verstrekken.” 

De eerste borden werden geregeld door 
Hendrik Westerik, Hennie Kok sr., Willem 
Jannink en Derk Alferink. Gerrit Verschoor 
vertelt: “Weet je dat al die reclameborden 
met de hand werden beschilderd? Je had 
toen nog geen computers die letters sneden 
of zo. Het moest met de hand en dat deed 
Theo Siero. Man, wat heeft die daar een 
werk aan gehad…”

De vrijdagavond daaropvolgend -15 de-
cember- zal er een puzzeltocht zijn voor 
alle leden van de Vriendenkring. Mocht de 
belangstelling voor deze puzzeltocht even 
groot zijn als de belangstelling voor de bin-
go-avond van afgelopen vrijdag 27 okto-
ber, dan kan dat weer een gezellige avond 
worden. Oh ja, snert na!!!

Op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 
22 december zullen er (na goedkeuring 
van B en W) schietwedstrijden plaatsvin-
den in de garderobe van ons clubgebouw. 
Deze avonden beginnen om half acht. 
Tevens is er gelegenheid tot aandeelschie-
ten op zaterdagmiddag 23 december, 
aanvang twee uur. Het kampschieten zal 
plaatsvinden op zaterdagavond 23 de-
cember. Dit laatste begint om half acht en 
is uiteraard gratis. De schietwedstrijden 
zijn voor iedereen toegankelijk. Dus ook 
niet-leden van de Vriendenkring, van har-
te welkom!! Zij zullen dan misschien inzien 
dat ze ongelijk hadden en melden zich als-
nog aan als lid.”

Reclameborden langs het veld: een 
probleem voor de gemeente
In de jaren zeventig stemt de KNVB er 
schoorvoetend mee in dat amateurclubs 
commerciële activiteiten ontplooien. Er 
mag reclame op de shirts en er mogen 
borden langs het veld. De Zweef en met 

dat de hele zaak in een impasse is geraakt. 
Graag wil men voor het nieuwe seizoen bor-
den kunnen plaatsen. 

Maar ook dat lukt dus niet. Als de gemeente 
eruit is en bereid toestemming te verlenen, 
komt ook de provincie nog om de hoek kij-
ken. Vanuit Zwolle hanteert men de Veror-
dening Landschapsschoon Overijssel en het 
plaatsen van reclameborden moet aan die 
verordening worden getoetst. Ook dat heeft 
de nodige voeten in de aarde. Uiteindelijk 
krijgt De Zweef toestemming. 

Dat gaat niet zomaar. Om borden te mo-
gen plaatsen moet de club aan veel eisen 
voldoen. Zoals: alle borden hetzelfde for-
maat, teksten in hetzelfde lettertype, de 
achterkant moet bruin, de borden moeten 
met roestvrij stalen beugels worden vastge-
maakt, 20 cm boven maaiveld en net onder 
het hek worden opgehangen enz. enz. en 
pas in het voorjaar 1974 kan De Vrienden-
kring daadwerkelijk actie ondernemen. 

Men gaat op zoek naar sponsors. In mei 
1974 gaan brieven de deur uit. Daarin staat 
onder meer:

“Wij zijn zo vrij u ongevraagd hierop nog 
eens attent te maken omdat wij menen u 
een mogelijkheid te kunnen bieden voor 
het maken van reklame waarvan u beslist 
geen spijt zult krijgen. Als eerste vereni-

Het bestuur van de 
Vriendenkring met in 
hun midden ook het 
eerste bestuur. Achter 
vlnr: Willie Ebben, Jan 
Broens, Eddie Krukkert, 
Rini Siero Voor vlnr: 
Joop Middelkamp, Hans 
Klink en Johan Kok.

De Vriendenkring heeft 
goud in de handen met 
de reclameborden langs 
het veld. In 1995 poseert 
het toenmalige bestuur 
van de Vriendenkring  
bij hun eigen bord. Bo-
ven vlnr: George Dam-
man, Harry Westerik, 
Harry Legtenberg en 
Jan Bruggeman. Onder 
vlnr: Frits Kolkman en 
Cees ten Hove.
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wilden gaan, 
overtrof alle 
verwachtingen.
Om even over 
half negen- zo-
als was afge-
sproken- ver-
trokken twéé 
bussen met een 
kleine honderd 
dames, verge-
zeld door het 
bestuur van de Vriendenkring, richting 
Utrecht. 

Dit bestuur, waar ieder toch al zo’n groot 
respect voor heeft, presenteerde zich ook 
deze dag weer in haar paasbest; alle he-
ren waren n.l. gekleed in keurige blauwe 
colberts met grijze broek, wit overhemd en 
rode stropdas, hetgeen een bijzonder keu-
rige indruk gaf. Over Zwolle ging de reis 
naar Hoevelaken, waar de grote verkeers-
weg werd verlaten voor een koffiepauze. 

De stemming was prima in de bussen. De 
dames zongen naar hartelust, waarbij het 
“Witte broek en blauwe trui” de boventoon 
voerde. Tijdens de koffiepauze werden 
broodjes gegeten, maar ook talrijke eieren 
naar binnen geslagen en waar dit nu goed 
voor was is mij tot op dit moment nog een 
raadsel.

Bij aankomst in Utrecht werden we van-
wege de 1000-ste uitzending door het be-
stuur van de KRO op koffie onthaald. We 
vielen echter wel helemaal bij het KRO-be-
stuur in de prijzen, want de groep uit 
Nijverdal mocht als eerste de enorme zaal 
betreden en plaats nemen. 

We hadden dan ook ereplaatsen terwijl - 
en dat heeft U zelf kunnen konstateren - de 
Nijverdalse dames tijdens de T.V. uitzen-
ding bijzonder vaak in beeld werden ge-
haald en ook het meegebrachte spandoek 
werd meerdere keren voor de buis gehaald, 
waarmee de Vriendenkring wat betreft de 
reclame ruimschoots aan haar trekken is 
gekomen.” 

vertrek naar Amsterdam. In Nederlands 
hoofdstad wordt U in de gelegenheid ge-
steld om te winkelen en heerlijk te flaneren 
door de Kalverstraat en de Nieuwendijk 
met z’n prachtige winkels. We stellen ons 
voor om plm. 18.00 uur weer in de bus te 
stappen, die in de direkte nabijheid op U 
wacht en dan via de pas gereedgekomen 
E8 richting Twente te koersen. 

Er zijn dan nog diverse mogelijkheden om 
de avond te vullen en die mogelijkheden 
worden hieronder opgesomd en door mid-
del van een kruisje tekent U aan voor wel-
ke mogelijkheid U kiest. 
De buskosten bedragen ƒ 10,- per per-
soon, doch dan dient U zelf Uw kostje op te 
scharrelen tijdens Uw verblijf in Amster-
dam. Wilt U op de terugweg genieten van 
een uitgebreide gezamenlijke koffietafel, 
dan zijn de totaalkosten f 20,-. Wilt U ech-
ter gezamenlijk dineren, dan wordt het 
totaalbedrag ƒ 25,-. 

Aan U dus nu de keus en we hopen dat U 
spoedig de strook invult en afgeeft. Wilt U 
zo vriendelijk zijn bij de opgave van Uw 
naam en adres ook f 2,50 te voldoen? We 
hebben met de K.R.O.-mensen afgesproken 
dat we de eerste week van januari het juis-
te aantal deelnemende dames zouden op-
geven, doch inmiddels heeft men voor ons 
reeds 70 toegangsbewijzen gereserveerd.”

Polonaise in het bos…
Het verslag van deze gebeurtenis willen we 
u niet onthouden, omdat het heel goed de 
sfeer van de reisjes weergeeft. Uit de GOAL 
van maart 1973:

“Maandag 19 maart jl. was het eindelijk de 
dag dat de dames van de Vriendenkring 
hun uitstapje maakten. Doel van de reis 
was het bijwonen van de 1000-ste uitzen-
ding van “Van 12 tot 2” met als hoogtepunt 
“Raden Maar” gepresenteerd door Kees 
Schilperoort. Niemand had anders ver-
wacht dan dat dit uitstapje zonder meer 
een succes zou worden. Dat het echter zo’n 
groot feest zou worden, dat er zelfs dames 
waren die de volgende dag zo weer op reis 

kerstmarkt in Düsseldorf. Naar Neder-
land-Bulgarije. Iedereen vond het prachtig 
en er was veel belangstelling. Later is dat 
behoorlijk afgenomen. Nu is er geen animo 
meer voor dat soort dingen. Voor het be-
stuur van nu is het een stuk moeilijker om 
leuke dingen te verzinnen.” 

Naar de 1000ste uitzending van het 
radioprogramma “Van 12 tot 2”
In december 1972 kondigt het bestuur van 
de Vriendenkring aan dat er een uniek reis-
je op het programma staat, namelijk bezoek 
aan de 1000ste uitzending van het toen zeer 
bekende KRO-radioprogramma “Van 12 tot 
2” met Kees Schilperoort3. 

De GOAL meldt over het bezoek: 
“Het aktieve bestuur van de Vriendenkring 
is er wederom in geslaagd iets groots voor 
U te organiseren. Op maandag 19 maart 
1973 zullen alle damesleden van de Vrien-
denkring de kans krijgen aangeboden om 
het K.R.O.- programma “Van 12 tot 2” bij 
te wonen. En deze uitzending is niet een 
gewone “Van 12 tot 2” uitzending, doch 
dankzij de connecties van een der bestuurs-
leden met de heren Frits van Turenhout en 
Theo Koomen, wordt U in de gelegenheid 
gesteld de extra feestelijke 1000-ste uit-
zending van Nederlands meest beluisterde 
radioprogramma bij te wonen en wel in 
het Jaarbeursgebouw te Utrecht. 

Het voorlopige programma ziet er als 
volgt uit. Vertrek op maandag 19 maart 
1973 om 9.30 uur vanaf het klubgebouw. 
Op weg naar Utrecht via een route die leidt 
over de prachtige Hoge Veluwe, genieten 
van een kopje koffie. Tevens is daar de ge-
legenheid om Uw broodje te nuttigen. Om 
± 11.30 uur aankomst bij het jaarbeursge-
bouw. Om 12.00 uur zal de uitzending een 
aanvang nemen en om ongeveer 14.30 uur 

Damesuitjes

Oud-bestuurslid Johan Kok: “We hadden 
een verschrikkelijk succes met die reisjes. 
Amsterdam, Keukenhof, Huishoudbeurs, 
noem maar op. Twee bussen vol was het 
minste. De dames namen buurvrouwen, 
tantes, nichten, iedereen mee. Het was ver-
schrikkelijk gezellig. Ze waren ook altijd 
standaard te laat bij de bus. Hadden we 
afgesproken zes uur vertrek en kwamen ze 
rustig tegen half zeven aankakken. Kwa-
men ze uit een of andere kroeg.

In die tijd was er niet zoveel te doen als 
nu. Die uitjes; daar keken de dames echt 
naar uit. We begonnen met één bus, maar 
al snel waren het er twee. Ik weet nog dat 
we een keer kampioen waren. Op de terug-
weg gingen we naar Bokkie in Bathmen. 
We hadden tevoren de obers Zweefkleren 
gegeven en toen we aankwamen voor het 
diner stonden die klaar in blauwe sokken, 
witte broek en blauw shirt. Toen gingen die 
vrouwen goed los. Wat ging het er af.”

Johan Kok: “Dat was niet alleen toen. Som-
mige zaken willen helemaal geen Zwevers 
meer zien. We zijn een keer bij Dalzicht 
wezen eten. Keurig gedekte tafels, witte 
kleedjes, veel glazen en veel bestek. Zag er 
keurig uit. Toen wij daar geweest waren, 
was het direct afgelopen. Die wilden ons 
niet meer zien.

Op de huishoudbeurs kreeg je als je een 
leeg glas inleverde, er een in een doos voor 
terug. Ik zie Rini Siero nog lopen met al die 
dozen boven zijn hoofd… Ook zijn we een 
keer met z’n allen naar het radioprogram-
ma “Van 12 tot 2” geweest in de KRO-stu-
dio in Hilversum. Prachtig. We zaten be-
hoorlijk vooraan en hadden een prachtige 
middag.
We organiseerden ook andere uitstap-
jes; niet alleen voor de dames. Naar de 

De Vriendenkring (of eigenlijk: de damesorganisatie) organiseert elk jaar het 
“damesuitstapje” waarbij het gezelschap telkens een leuke bestemming aan-
doet. Bijvoorbeeld naar Arnhem of naar Lelystad en vandaar met de boot naar 
Volendam en verder naar Amsterdam. Het loopt storm.

3 Onderdeel van dat pro-
gramma is het spelletje 
“Raden maar”. De bedoeling 
is dat je een geluid raadt 
en je kan ook “overleggen” 
en “het geluid nog een keer 
laten horen”. Heb je het fout, 
dan gaat er 5 gulden in kas, 
die kan oplopen tot 1000 
gulden!

Johan Kok (1980).

Johan Kok (2015).
Kees Schilperoort.

Met twee bussen op 
stap!
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Amsterdam
Vlnr: Carla Geerdink, 
Thea Kolkman, Ton-
ny Oldenhof, Geesje 
Morsink, Gerda Evers,  
Morsink, onbekend, on-
bekend, Annie Westerik, 
onbekend (A).

Vlnr: Toon Evers, Bern-
hard Slaghekke, Joop 
Middelkamp, Johan 
Kok, Henk Schrooten 
(B).

Links: Bernard Slag-
hekke en Toon Evers in 
Amsterdam (C).

Vlnr: Agnes Verschoor-
Scharphof, Ciska Kien-
huis-Verschoor, Tonny 
Broens, Ineke Engbers, 
Wil van ’t Hoff (D).

Vlnr: Bertha Meijer, 
Tonny Oldenhof, Carla 
Geerdink, Henk Schroo-
ten en deels Toon Evers 
(E).

Vlnr: onbekend, Rietje 
Schwarte, Zwaantje 
Harmeling, Joke Wilms, 
Truus Westerik (F).

Annie Kok, Toos Rik-
manspoel, onbekend, 
Ans Middelkamp, onbe-
kend, onbekend, onbe-
kend, Suze Klink, onbe-
kend, onbekend (G).

Jannie Meijer, Tonnie 
Oldenhof, Hermien 
Meijer, Carla Meijer en 
Laura Westerik (H). 

Vlnr: Annie Westerik, 
Thea Kolkman, Edith 
Westerik, Roswitha 
Westerik, Bertha Meijer, 
Tonnie Oldenhof, Carla 
Geerdink (I).

Pagina 225
In de grote stad (J).

Bernhard Slaghek-
ke, Agnes Verschoor, 
Annie Kok, mevrouw 
Verschoor, Toos Rik-
manspoel, Johan Kok, 
Margriet Verschoor, 
Mien Poelakker (K).

Vlnr: Anton Evers, Joop 
Middelkamp, Gerrit Otte 
en Johan Kok (L).

Vlnr: Bernhard Slag-
hekke, Henk Schrooten, 
Hans Klink en Johan 
Kok (M).

Keukenhof
De damesreis naar 
de Keukenhof. Of de 
mannen van de orga-
nisatie (vlnr:  Gerrit 
Otte, Johan Kok, Bern-
hard Slaghekke en 
Joop Middelkamp) het 
ook zo mooi vonden? 
Rechtsonder: Mini ten 
Hove poseert met  Hetty 
Schrooten (N/O/P/Q) .  

A B

C D

E

G H

I

M.

N.

P. Q.

O.

J. K. L.

F
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Voskamp te hebben doorgebracht werd de 
terugreis aanvaard naar het klubhuis. 

Ik geloof dat ik namens alle dames spreek 
als ik zeg: “Beter had het niet gekund”. Tot 
slot willen we gaarne de chauffeurs Harry 
Nijenhuis en Fred Schoot Uiterkamp dank 
zeggen voor de wijze waarop zij ons uit en 
thuis hebben gebracht, terwijl wij tevens 
onze grote bewondering uitspreken voor 
en dank brengen aan ons onvolprezen 
bestuur van de Vriendenkring voor deze 
grandioze dag.”

Naar Duitsland
In oktober 1973 gaat de reis naar Duitsland 
en wel naar partnerstad Ibbenbüren en 
Münster. Onder leiding van buschauffeur 
Harrie van Spieker Eppie gaan zo’n 50 
dames op weg en maken er een mooie dag 
van. Het begint al bij de grens als er grap-
jassen roepen “Wir haben Hasj bei uns”.  

Gelukkig kan de douane de grap wel in-
zien… In Ibbenbüren wordt geluncht, waar-
bij ober Johnny zich het vuur uit de sloffen 
loopt en op een gegeven moment (de dames 
zingen luidkeels dat ze dorst hebben en 
niets te drinken), dat hij liever met 1000 
mannen te doen heeft dan met 50 “levens-
lustige Nijverdalse dames”.  

1982
Het traditionele damesreisje gaat in 1982 
naar Nijmegen na voorafgaand een bezoek 
aan Erve Kots (openlucht museum in Lie-
velde) en de H. Landstichting. 
Afsluiting ’s avonds zoals gebruikelijk bij 
’t Bockje in Bathmen. In optocht komt het 
spul binnen, luid zingend van “Bokkie-bok-
kie-bè”.

Tonny Broens (1941) gaat alle reisjes mee. 
Doet ook mee aan de organisatie ervan. “Ik 
weet nog dat we naar de Heilige Land-
stichting gingen. Staat daar een preek-
stoel. Hoe het kwam weet ik niet, maar ik 
klom erop en begon een hele preek af te 
steken.”  Ze ziet niet dat Jan stiekem achter 
haar de trap op klimt en gilt het uit als hij 
haar plotseling bij het gat pakt. 

Johan Kok over Van 12 tot 2: ”We zaten 
te wachten op de oproep om naar de zaal 
te gaan. Werd als derde omgeroepen: De 
dames van de Vriendenkring uit Nijverdal. 
Eddie Krukkert had nog wel een beetje poe-
ha op de konte en zei toen men hem vroeg 
hoe dat was gegaan: Ik ken Kees (Schilper-
oort) goed en heb dat geregeld.”

Na afloop van de uitzending ging de tocht 
naar Amsterdam waar de dames in de ge-
legenheid werden gesteld te winkelen. Veel 
dames hebben inderdaad van deze gele-
genheid gebruik gemaakt, maar dat er ook 
andere gelegenheden met een bezoek zijn 
vereerd, blijkt wel uit het feit dat, toen we 
om zes uur weer naar de bus gingen, vele 
Amsterdammers zeer verbaasd stonden 
te kijken naar een groep dames die onder 
het luid zingen van “Witte broek en blauwe 
trui” een polonaise over de Dam hielden. 
Ook in de bus waren de tongen bijzonder 
los hetgeen mij deed denken aan spraak-
water. Kapelaan Onland, die elke maan-
dag in Amsterdam moet zijn, nam ook nog 
de moeite om ons even gedag te zeggen.

De terugreis was een enorm gezellige 
tocht, waarbij onze voorzitter zich ernsti-
ge zorgen maakte of er misschien dames 
waren die toiletteren moesten. Gestopt bij 
een parkeerplaats bleek, dat het de heren 
waren die “zo nodig moesten”. De dames 
maakten van de gelegenheid gebruik mid-
den in de bossen een polonaise te houden 
waarbij zij zelfs door de knieën gingen 
voor een massaal “Amen”. In Holten 
wachtte ons bij hotel Voskamp een vorste-
lijk diner. 

Volgens mij komt het zeer zelden voor dat 
een groep al zingend aan tafel gaat, waar-
aan de obers van voornoemd hotel bijzon-
der veel plezier hadden. Na gezellig een 
borreltje te hebben gedronken werd het een 
hele tijd stil. Als de katjes muizen, mauwen 
ze niet. Het dessert was nog niet eens opge-
diend of een enorm feestlied klonk op van: 
“Zo’n goeie hebben wij nog niet gehad” 
en dit onderstreepte de kwaliteit van het 
diner. Na nog enige tijd gezellig bij hotel 

Op weg naar Volen-
dam. 
Matrozen op de boot. 
Vlnr: Geesje Morsink, 
Toos Rikmanspoel, 
Henny Hazebroek, Dini 
Jannink, Antoon Evers, 
Johan Kok, Bernhard 
Slaghekke en Jan 
Broens. Half verscholen 
is Joop Middelkamp. 
Marie Evers vindt het 
prachtig (A)! 
Achter vlnr: ???, Suze 
Klink, ???, ???, Ria 
Blankhorst, ???, 
Voor vlnr: ???, ???, Joke 
Middelkamp, Ria Kogel-
man (B).
Toon en Marie Evers 
(C).
Op de boot bij Vo-
lendam. Op de voor-
grond vlnr: Ciska 
Kienhuis-Verschoor, 
Hermien Poelakker en 
Agnes Scharphof (D).
Nog even poseren voor 
de foto. Tonny Broens 
(links) houdt het in de 
gaten. De vrouw in het 
opvallend rood is Henny 
Hazebroek (correspon-
dent van de Twentsche 
Courant) (E). 
Veronica Hoogers en 
Joke Middelkamp (F).

A.

B.

C. D.

F.E.
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Feest, polonaise, 
feest
De damesuitjes ontaar-
den altijd in een feest 
met natuurlijk de bijbe-
horende polonaises. Bui-
ten, binnen, in Holten, in 
Bathmen, overal.

Bernard Slaghekke, 
Joop Middelkamp en 
Jan Broens (A).

Betsie Verschoor, Toon 
Evers, Ria Kogelman en 
Ineke Engbers (B).

Dini Harmeling, Rietjes 
Schwarte, onbekend, 
onbekend, Joke Wilms 
(C).

Johan Kok, Jan Broens 
en Henk Schrooten (D).

Joke Wilms, Henny Ha-
zebroek, Truus Slaghek-
ke (E).

Joop Middelkamp met 
achter hem Veronica 
Hoogers en Annie Kok 
en Suze Verschoor. Op 
de rug Wil van ‘t Hoff en 
links Truus Slaghekke 
(F).

Lenie Bruggeman, 
Agnes Verschoor, Betsie 
Verschoor, Ciska Ver-
schoor, Annie Harme-
ling, Margriet Ver-
schoor (G).

Marie Evers, Jet Olden-
hof, Hanne Verschoor, 
Agnes Verschoor en 
Herma Nijkamp (H).

Marie Evers, Ria Kogel-
man en Tonny Kok (I).

Marie Evers voorop in 
de polonaise (J).

Onbekend, onbekend, 
Joop Middelkamp, Ineke 
Engbers, Ria Kogelman 
(K).

Ria Blankhorst, Cisca 
Kienhuis, Mien Poelak-
ker, Toos Rikmanspoel, 
Annie Kok, Betsie Ver-
schoor en Agnes Scharp-
hof (L).

Tonny Broens en Henk 
Schrooten (M).

Ria Blankhorst, Joop 
Middelkamp, Marie 
Evers, Wim van ‘t Hoff, 
Geesje Morsink, Joke 
Wilms en onbekende 
man (N).

Jan Broens, Marie 
Evers, Annie Hilberink 
en Ria Blankhorst (P).

Vlnr: Veronica Hoogers,  
Verschoor-ten Hove, 
Rinie Klink-Verschoor 
(Q).

A. B.

C. D.

E. F.

G.

I. J.

H.

K.

L. M.

N.

P. Q.

O.
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ging naar de wallen”) hebben de dames ’s 
morgens te warme kleren aangetrokken en 
gaan ze in de hoofdstad op zoek naar iets 
luchtigers. Op een gegeven moment staat 
er een behoorlijke groep Zwevers in een 
kledingwinkel. Als een van de dames iets 
wil passen krijgt ze te horen dat dat niet 
mag. Die bedenkt zich geen moment en met 
een luide boodschap “Zweefdames, hier 
mag je niet passen; we gaan” liep in een 
keer de hele zaak leeg…
Annie Westerik was zo gek als een deur. 
Zaten wij in een cafeetje in Amsterdam. 
Met van die lage ramen. Die stonden open. 
Komt er een kerel langs en Annie roept 
“joehoe” en trekt haar rok een stuk om-
hoog. Komt die kerel binnen en speelt het 
hele spel mee.”

Consumptiebonnen
Het jaarlijks uitstapje in 1979 wordt zo-
als gebruikelijk afgesloten bij ’t Bockje in 
Bathmen. Door een onverklaarbare oorzaak 
blijkt later dat ene heer Dijkstra in Hellen-
doorn rondloopt met consumptiebonnen 
van De Zweef. Later komt naar voren dat de 
rekening en de ter plekke ingeleverde con-
sumptiebonnen per abuis naar de verkeerde 
persoon zijn gestuurd. ’t Bockje is trouwens 
toch wel makkelijk met rekeningen, want in 
een ander jaar moet De Zweef na bijna een 
jaar vragen of er misschien nog een nota 
komt…

“Bij ‘t Bock-
je in Bath-
men legden 
we altijd 
aan op weg 
naar huis. 
Daar was 
het altijd 
feest. Wa-
ren we 
kampioen 

geworden en belde ik op”, vertelt Jan 
Broens (1941), “Vroeg of het mogelijk was 
als de obers in blauwwit gekleed konden 
zijn. We hadden daar altijd de bovenzaal. 
Komen ze allemaal in blauwwit de trap op. 
Wat een feest.” Tonny: “We hadden dan 
allemaal een flinke slok op en dan ging het 
eraf….”
Jan Broens: “Ik wilde daar afsluiten en dat 
ging natuurlijk altijd met bidden. Denk je 
dat ik het spul stil kreeg? Toon Evers zag 
dat aan en bulderde: En nou stil godver-
domme, Onze Vader die in de hemel zijt.…. 
Dat hielp.”

Herinneringen van Tonnie, Annie en 
Thea Alferink
De eerste stop op de damesreis is altijd 
Raalte waar onder meer de zussen Alfe-
rink (dochters ven bestuurslid Bernard) 
instappen. Zij vertellen: “Tijdens een van 
de reisjes naar Amsterdam (“het bestuur 

In 1983 gaat de reis naar Den Bosch (koffie in Hoenderloo). In de GOAL staat een gedicht 
van een van de deelnemers (“een op- en afgeknapte huisvrouw”) met daarin onder meer de 
volgende regels:

“Wij zijn toen richting Den Bosch gegaan
Daar kon ieder z’n eigen gang gaan.
Sommigen hebben de prachtige kathedraal bezocht 
Anderen hebben kleren gekocht.
Mevrouw Kok was vanwege de bof thuis gebleven
De meesten hebben haar een kaartje geschreven.

Tegen 7 uur kwamen we bij ’t Bockje in Bathmen aan
Daar hadden ze de Bokma, pils, bessen enz. al koud staan
Een feestje werd toen gebrouwen
Polonaises, zwagers, diskjockeys waren toen niet meer te houden
Enkele vrouwen waren aan de sigaar
En begonnen druk te praten door elkaar.”

op de Bulgaren gaf een-
ieder  een duwtje om de 
terugreis  om ongeveer  
19.00 uur opgewekt aan 
te vangen.

Na een stop in Borne 
bij Platenkamp alwaar 
een tweetal consumpties 
door de Vriendenkring 
werd aangeboden, be-
reikte het gezelschap te 
plm. 11.30 uur Nijverdal. 
Het was een vermoei-
de doch zeer geslaagde 
dag.”

Wierdense Revue 
trekt volle zalen; ook 
in Nijverdal
De Wierdense Revue is 
in die jaren ongelooflijk 
populair in heel Twente4. 
De Vriendenkring haalt 
ze een aantal keren naar 
Nijverdal. In 1972 kostte 
dat f 1500,- en in 1982 
f 4250,-. Van het optre-
den op 28 oktober 1974 
doet de Twentsche Courant verslag: “De 
Wierdense Revue presenteerde zaterdag-
avond in Ons Gebouw haar nieuwe revue 
voor de leden van de Vriendenkring De 
Zweef. Graads, Dika en Moo stonden ga-
rant voor menig lachsalvo, waarbij uiter-
aard ook buurman Hendrik een belangrij-
ke rol speelde. 

De stemming kwam er direkt al goed in 
met de gezellige openings-pakker: Jon-
gens, doar zint we weer. In een vlot tempo 
ontrolde de revue zich, met Moo op vrijers-
voeten, Dika op weg naar het rijbewijs en 
een grandioze huisvrouwengymnastiek als 
hoogtepunten. Moo zorgde voor enkele fij-
ne intermezzo’s in de vorm van gedichten. 

Vriendenkring-voorzitter E. Krukkert 
bracht de artiesten na afloop dank voor de 

Hoe gaat het verder bij de Vriendenkring
Voetbal
Nico Jannink gaat ook mee met de Vrien-
denkring. “Alles wat de Vriendenkring toen 
aanraakte, veranderde in goud leek het 
wel. Iedereen deed altijd overal aan mee. 
Ik herinner mij een reis naar de Kuip om 
Nederland-Frankrijk te kijken. We wonnen 
met 1-0. Later ben ik ook nog naar andere 
wedstrijden mee geweest. Altijd een hele 
leuke en gezellige bedoening. En natuurlijk 
het fietsen op Hemelvaart. De spelletjes-
avonden voor de elftallen. Waanzinnig po-
pulair waren die.” 

Met de Vriendenkring naar Neder-
land-Bulgarije (WK 1974)
De Vriendenkring organiseert een reis naar 
Dortmund om op zondag 23 juni 1974 te 
gaan kijken naar Nederland-Bulgarije. 
Aanvang 16.00 uur. Kosten per deelnemer  
f 40,-. Uit het verslag van de bestuursverga-
dering van de Vriendenkring:

“Op zondag 23 juni 1974 organiseerde de 
Vriendenkring een busreis naar de wed-
strijd Nederland-Bulgarije te Dortmund. 
Het vertrek was om 10.00 uur bij het 
clubhuis. In een opgewekte stemming en 
voorzien van de nodige dranken werd de 
reis aangevangen maar niet dan nadat de 
voorzitter van De Zweef, de heer Ten Hove, 
een vrijgekomen plaats had ingenomen, 
na telefonisch overleg met zijn vrouw gaf 
ook zij de wens te kennen naar Duitsland 
te willen.

Bij de grenspassage was de inhoud van 
de bus doodstil, want de gezamenlijke pas 
was geen garantie voor het bereiken van 
Dortmund. De voorzitter wist echter op 
meesterlijke wijze de douane om de tuin 
te leiden door te verklaren, dat het motief 
was “een uitwisseling met een handbalver-
eniging in Gronau”.

Om 13.30 uur werd het stadion in Dort-
mund bereikt; de gang naar het speelveld 
was onvergetelijk. Met resultaat van Ne-
derlands elftal nl. een overwinning van 4-1 

4 Het gezelschap bestaat 
uit Graads (Gerard Höften 
1924-1986), Dieka (Joke 
Wanschers-Eshuis 1920-
2001), Moo (Miep Sander-
man-Vrieze 1928-2002) en 
Albert Paauwe (1923-1997); 
allen uit Wierden. Op het 
programma staan sketches 
en liedjes in het Twentse 
dialect, waarbij veel herken-
bare situaties voorbijkomen. 
Graads en Dieka zijn een 
echtpaar. Moo de inwonen-
de schoonmoeder. Albert 
Paauwe speelt tal van kleine 
rollen, waaronder die van 
buurman Hennik.

Vissen
Boven: Antoon Middel-
kamp. Midden: Bats ten 
Hove. Onder:Ton Boots-
veld, Henk Schrooten, 
Bats ten Hove en Jan 
Nijenhuis.

Toon Evers en Johan 
Kok voorop in polonaise.
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Het echte jubileumfeest viert de Vrienden-
kring in hotel Buursink op 20 november 
1976. Hoogtepunt is de bekendmaking van 
het 500e lid. Dat is Harm Rodijk. Eddie 
Krukkert is bijzonder blij dat juist Harm de 
eer te beurt valt. “Deze man maakt zich erg 
verdienstelijk voor de club, zoals recente-
lijk met de uitbreiding van de clubaccom-
modatie en daarnaast het werk achter de 
bar van het clubhuis.” Harm Rodijk krijgt 
een tafelaansteker en een geschenkbon. 
Voor zijn vrouw zijn er bloemen.

Aandacht is er ook voor hen die het niet 
halen om het 500e lid te zijn: de familie 
Morsink, die hun zoontje Gerdo als lid 499 
inschreven. Voor de kleine is er een speel-
goedauto en pa en ma krijgen ook geschen-
ken. In het zonnetje wordt ook lid nummer 
één gezet: Henny Hazebroek, die zich in 
1971 al voor de oprichting inschreef als lid. 
Hij krijgt een platenalbum.

Cadeaus zijn er verder voor scheidend 
bestuurslid Wil Ebben, die naar elders ver-
trekt. Daarna is het feest met Entertaining 
uit Enter en de komiek Harm Agteresch uit 
Rijssen. 

amusante avond en bood de dames bloe-
men en de heren spiritualiën aan. Een ver-
loting completeerde de geslaagde Vrien-
denkringbijeenkomst.”

Vijf jaar Vriendenkring
Bij het vijfjarig bestaan van de Vrienden-
kring is een avond georganiseerd met de 
legendarische radio- en televisieverslagge-
ver Theo Koomen5 en FC Twente-trainer 
Antoine “Spitz” Kohn6. Het is een heel 
groot succes. Jaren later (bij het 90-jarig 
bestaan) heeft men het er nog over als het 
gaat om het bedenken van een goede en 
leuke activiteit.
Latere voorzitter Jan Broens: ”Eddie was 
een mooie kerel. Zat als speaker in de wiel-
rennerij en kende de nodige mensen. Ik 
weet nog dat hij beloofde Theo Koomen te 
strikken. Gaat je nooit lukken, Eddie, zei 
Johan Kok. Bijna kreeg hij gelijk. Theo wil-
de niet, maar kwam toch toen hij hoorde 
dat Spitz Kohn en Epi Drost er ook waren.”

Paasactiviteiten
De Vriendenkring begint ook met activi-
teiten op Pasen. Jan Broens: “In het begin 
was het allemaal nogal amateuristisch. 
Had ik een overall aan en een mombakkes 
van een haas. De vrouwen hadden uren-
lang in de schuur eieren geschilderd en die 
gingen mee.” 

Dat herinnert hem eraan dat hij ook als 
Kerstman opereerde. “Kwam ik op bij de 
tweede ronde en draaide dan de bingo. De 
ene keer kwam ik met een slee. Dan weer 
op rolschaatsen. Telkens wat anders. In de 
pauze kregen ze een kerstattentie en meest-
al een sinaasappel of een mandarijn van 
Woertman. Ach, en die boerenbruiloften 
waren ook zo’n succes.”

In zijn “Ballen uit de broek” schrijft Charles 
Rozendal: “Op eerste paasdag wordt bij 
ons door de kinderen traditioneel naar 
eieren gezocht. De kinderen worden bijge-
staan door hun moeder of oma. De paas-
haas heeft voor ieder kind een cadeautje en 
een gevonden ei levert nog een bonus op. 
Ondertussen vermaken wij ons aan de bar. 
Over omzet niet te klagen.”

5 Theo Koomen (1929 – 
1984), links op de foto 
naast Koos Postema, is 
een Nederlands sportver-
slaggever. Koomen is het 
meest bekend geworden 
als verslaggever van de 
NOS-radio. Hij verslaat 
vele verschillende sporten, 
maar vooral wielrennen, 
schaatsen en voetbal. Vooral 
zijn verslagen van de Ronde 
van Frankrijk zijn legenda-
risch. Het ongebreidelde en 
legendarische enthousiasme 
van Koomen maakt hem 
de meest populaire ver-
slaggever van zijn tijd. Van 
helemaal niets maakt hij een 
schitterend evenement.
Bron: Wikipedia

6 Onder Kohn (1933-2012; 
oud-speler van Sportclub 
Enschede en FC Twente)  
wint Twente zijn eerste prijs, 
de KNVB-beker in 1977.

Pasen
Tot de grote tradities 
van de Vriendenkring 
horen ook de jaarlijkse 
paasactiviteiten: het 
eieren zoeken voor de 
kleintjes en eieren gooi-
en voor de groten.  Na 
een kleine dip opnieuw 
een jaarlijks spektakel.

Hiernaast Harry Wes-
terik en Gerrit Otte als 
paashaas.

Vlnr: Bernard Slaghek-
ke, Joop Middelkamp, 
Johan Kok, Jan Broens 
en paashaas (A).
Gerrit Otte als paashaas 
(B).
Jan Broens, Mariël 
Oldenhof, Carmen Ol-
denhof, Patrick Wijnen, 
onbekend, Laurens Kok, 
Francis Wijnen (C).

Pagina 234
Paashaas Gerrit Otte 
met Bjorn en Ilse Wen-
nemers en Wilfried en 
Robert Krukkert (D).
Melissa Hegeman als 
paashaas (E).

A.

B.

C.
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meer lijfelijk bij wedstrijden aanwezig te 
zijn;
c. er werd steeds meer een beroep op mij 
gedaan om als masseur/verzorger op te 
treden bij amateur- en profwedstrijden uit 
deze omgeving. 

Voor ik bij de Vriendenkring kwam, was 
ik namelijk vele jaren commentator bij 
wielerwedstrijden in Nederland en de cou-
reurs kenden me in die hoedanigheid. Toen 
hen ter ore kwam dat ik inmiddels masseur 
was, kwam de tam-tam op gang en wisten 
steeds meer mannen uit het wielermetier 
me te vinden.”

Bazar met een bijdrage voor elftallen 
loopt financieel slecht af
Het 3e elftal meldt zich bij de Vriendenkring 
om een financiële bijdrage. Het bestuur 
denkt hierover na en komt tot de conclusie 
dat het goed is de binding met alle lagere 
elftallen te vergroten. 

Men wil een bazar organiseren, waarbij de 
opbrengst gelijk wordt verdeeld over alle 
deelnemende elftallen. Op 4, 5 en 6 mei 

Rol en taak Vriendenkring
Dat leidt tot de verzuchting dat de huidige 
Vriendenkring wel eens met wat nieuws 
kan komen. “Die club kan zorgen voor een 
grote binding binnen de vereniging. Vroe-
ger was er veel meer inzet. Waren we als 
Vriendenkring ook veel meer betrokken bij 
de bestuursactiviteiten. Bv. de organisatie 
van een kampioensreceptie. Nu gaat het 
alleen nog maar om activiteiten.” 

Afscheid van Eddie Krukkert en Wil 
Ebben (1977)
In 1977 nemen Eddie Krukkert en Wil Eb-
ben afscheid. Het bestuur besluit de heren 
bij dit afscheid van het bestuur te benoe-
men tot leden van verdienste. Eddie Kruk-
kert: “Er waren drie redenen om te stoppen 
als verzorger bij De Zweef en als voorzitter 
van de Vriendenkring: 
a. na 5 jaar voorzitterschap stond er een 
goede organisatie en vond ik dat ik met een 
gerust hart de voorzittershamer aan een 
ander kon overdragen;
b. ik kon slecht tegen de spanning tijdens 
wedstrijden en vond het voor mijn gezond-
heid beter om met een bezwaard hart niet 

Eddie Krukkert (2017).

Rommelmarkt van de 
Vriendenkring. Links-
onder: Oma Nel Mid-
delkamp met Danny, 
Mandy en Audrey.
Onder: Johan Hilberink 
en Hugo Kok.

D.

E.
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Namens de Vriendenkring zegt de heer 
Klink dat het “broeken-en-kousen-verhaal” 
geen indruk maakt. Daarvoor moet het 
team bij De Zweef zijn. De overige voor-
stellen zal het bestuur bekijken. Dat besluit 
akkoord te gaan met het voorstel van het 
eerste elftal. Wat betreft het tweede zal men 
een gesprek afwachten. 

Gerrit krijgt zijn zin. Hij regelt dat het elftal 
kan rekenen op een jaarlijkse teamvergoe-
ding en kleding. Dat wetende, trekt Jan 
Winkels als leider van het tweede in 1980 
de stoute schoenen aan en bereikt hetzelfde 
resultaat voor het tweede. “Niet op hetzelf-
de niveau uiteraard, maar net een trapje 
lager.” 

Tien jaar Vriendenkring
In 1981 viert de Vriendenkring het tienjarig 
bestaan. Het bestuur bestaat dan uit: Jan 
Broens (voorzitter), Hans Klink (secretaris), 
Gerrit Otte (penningmeester), Johan Kok, 
Joop Middelkamp, Anton Evers en Bernard 
Slaghekke. 

Het feest is op vrijdag 20 november bij Ho-
tel Buursink. De muziekband Gemini heeft 
de stemming er goed in en Wim Eidhof uit 

het jaar”. Zij knappen achter de schermen 
het vuile werk op. Voorzitter Jan Broens 
van De Vriendenkring overhandigt via 
voorzitter Jan Rikmanspoel een plaquette. 

Bij de viering van het tienjarig bestaan 
noemt Jan Rikmanspoel de Vriendenkring 
de “Raad 
van State” 
van De 
Zweef: wijs 
en verstan-
dig. En dat 
moet de ba-
sis zijn van 
nog meer 
samenwer-
king en een 
nog grotere 
integratie 
in de ver-
eniging De 
Zweef. Hij 
biedt het be-
stuur van de 
Vrienden-
kring een 
bestuursfoto 
aan. De 
Vrienden-
kring biedt 
De Zweef 10 

1977 staat het clubhuis bol van activiteiten 
in stands die door de teams zelf wordt be-
mand. Alle opbrengsten gaan in één pot en 
worden verdeeld. De Vriendenkring betaalt 
een deel van de onkosten. 

Het wordt geen groot succes. Een aantal 
elftallen is heel goed bezig, maar de meeste 
laten verstek gaan. De bazar wordt wel ge-
houden en levert f 2209,- op. Na aftrek van 
alle kosten blijft er een winst over van 
f 500,-. De Vriendenkring besluit een ge-
baar te maken en elk elftal f 50,- te geven 
met de boodschap dat dit de laatste bazar is 
geweest die men heeft georganiseerd.
Soms loopt een bepaalde activiteit een paar 
jaar heel goed en stort daarna volledig in. In 
1982 wordt bijvoorbeeld het optreden van 
Graads, Dika en Moo (van de Wierdense 
Revue) op 21 september heel slecht bezocht. 
Hier schiet de Vriendenkring financieel 
flink bij in. 

Eerste elftal wil meer geld zien (1977)
Het eerste elftal komt op bezoek en wil ei-
genlijk wel wat meer geld. Namens het team 
spreekt aanvoerder Gerrit Oude Roelink. 
Hij zegt dat nu de kosten van de masseur 
niet meer voor rekening van de Vrienden-
kring komen, deze het geld 
wel aan het team kan geven. 
Hij denkt aan een bijdrage 
van f 350,- voor een bin-
dingsavond en het opzetten 
van een puntensysteem, 
waarbij premies worden 
gegeven voor elk punt dat 
wordt gehaald. Ook vraagt 
hij om broeken en kousen.

Albergen komt een conference verzorgen. 
Onderdeel van de viering is een toespraak 
van Jan Rikmanspoel en voorzitter Jan 
Broens van de Vriendenkring. Rini Siero 
besluit de bijeenkomst met een optreden 
en het zingen van het lied `60 jaren De 
Zweef`.

Johan Kok staat in de schijnwerpers, omdat 
hij al sinds het begin in het bestuur zit. Hij 
krijgt een midwinterhoorn. Johan (in 2011): 
“Die midwinterhoorn heb ik nog steeds. 
Mu’j ‘m seen?” Hij staat op, loopt de trap op 
naar boven en komt terug met de midwin-
terhoorn. Daarop gemonteerd een plaatje 
“Aangeb. d. de Vriendenkring 10 jaar be-
staan.” 

Op 13 januari is er in Ons Gebouw aan de 
Spoorstraat een voorstelling van “het re-
vuegezelschap ‘Graads, Dika en Moo’ uit 
Wierden. Gaarne nodigen wij u beiden uit 
deze avond met ons mee te maken. In ver-
band met een goede organisatie verzoeken 
wij u ons vóór l januari 1981 te berichten 
of u al dan niet aanwezig zult zijn”, schrijft 
de Vriendenkring aan geestelijk adviseurs 
pastor Pierik en pastor Weldam. 

Bij dit tienjarig bestaan van de Vrienden-
kring staat de schoonmaakploeg in het zon-
netje en wordt gekozen tot “sportploeg van 

Rechts: Jan Broens, 
Johan Kok, Jan Rik-
manspoel en kinderen 
van Jan ten Hove. 

Onder: een trotse voor-
zitter Jan Broens met de 
aangeboden foto van het 
bestuur.

Rechtsonder: Johan Kok 
wordt geëerd als be-
stuurslid. De midwinter-
hoorn is nog ingepakt. 
Annie heeft de bloemen 
al te pakken. Jan Broens 
voert het woord. 

Bij het 10-jarig bestaan 
van de Vriendenkring 
wordt de schoonmaak-
ploeg uitgeroepen tot 
Sportploeg van het 
jaar. Boven vlnr: Joop 
Heetkamp, Jo Heet-
kamp-Mulder, Gerda 
Middelkamp, Anny 
Hilberink, Marie Evers, 
Margriet Verschoor, 
Trui en Jan Middelkamp 
en Dora Legtenberg
Onder vlnr: Suze, Anny 
en Hermien Verschoor.

De Wierdense Revue 
vrolijkt het jubileum op.
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Wij zijn erg blij met de “blijvende” bereid-
heid van de heer Middelkamp de jaarlijkse 
contributie bij de leden te willen innen. 
Bijna 600 leden te moeten bezoeken is be-
paald geen zaak waar licht over gedacht 
moet worden; het is vooral tijdrovend. 

Vier of vijf keer eenzelfde adres moeten 
bezoeken is geen uitzondering. Gaarne 
spreekt het bestuur op deze wijze zijn dank 
uit voor de bereidwillige medewerking van 
de heer Middelkamp.

Bingo-avonden 
Wij hebben kunnen constateren, dat de 
belangstelling voor de maandelijkse avon-
den zich in stijgende lijn voortzet; zo’n 
verhoogde belangstelling zorgt voor meer 
sfeer en legt de basis voor nog meer bin-
ding tussen de leden van de vereniging. 

Eierzoekwedstrijd 6 april 1980
Ook deze aktiviteit is voor jong en oud aan-
leiding geweest eieren te zoeken. Het zijn 
niet alleen de kinderen die trots een gevon-
den ei voor een prijsje komen inruilen; ook 
de ouderen genieten met volle teugen in het 
helpen zoeken van de eieren. De aanwe-
zigheid van een “echte” paashaas geeft een 
extra dimensie aan het geheel. 

Rommelmarkt
Deze in nauwe samenwerking met het 
recreatieteam georganiseerde markt op 
5 mei 1980 (bevrijdingsdag) is een succes 
geweest. De jeugd genoot van de markt en 
de spelen en de ouderen in de kantine van 
deelname aan John’s Flikkerbord waarbij 
ook nog aantrekkelijke prijzen waren te 
winnen.

Kampioenschap 1e elftal 27 april 
1980
Dit kampioenschap kon op geen beter en 
mooier tijdstip in het 60-jarig bestaan 
van de vereniging aan het bestuur en de 
vereniging in zijn geheel, worden aange-
boden. Wat zou het in sportief oogpunt een 
klapper zijn wanneer in 1981 opnieuw een 
kampioenschap en promotie naar de 2e 
klasse der KNVB zou volgen. 

St. Nicolaasavonden
Op resp. 3 en 12 dec. 1980 vonden voor de 
dames- en de seniorenleden de traditionele 
St.Nicolaasavonden plaats. Algemeen was 
er waardering voor de weekendkwis geor-
ganiseerd tijdens de avond voor senioren; 
zelfs de marmotten ontbraken niet op het 
appel. De voor de dames georganiseer-
de avond had een andere opzet; reacties 
wijzen op grotere tevredenheid over deze 
opzet.

Kerstbingo
De op 17 dec. 1980, en in het verenigings-
jaar laatst gehouden activiteit verdient een 
aparte vermelding. Deze jaarlijkse activi-
teit wordt gekenmerkt door veel kerstsfeer 
en geniet een geweldige belangstelling.

Recreatieteam
De activiteiten van dit team spreken ons 
bestuur bijzonder aan; hulp en steun van 
de Vriendenkring is bij voorbaat verze-
kerd. Vooral het succes met de trimactivi-
teiten voor de dames juichen wij toe. Gaar-
ne hopen wij in een goede samenwerking 
met Tonny Middelkamp en de zijnen de 
activiteiten van dit team te kunnen stimu-
leren en verwachten een toenemende res-
pons en succes.

Jeugd
De jeugd heeft de toekomst; de Vrienden-
kring beseft dit terdege en is dan ook gaar-
ne bereid een financieel steentje bij te dra-
gen in een goede opvang van de jeugd.

Reclameborden
Met veel moeite en hulp van onze vaste 
medewerkers de heren Kok,  Alferink, Jan-
nink en Westerik trachten wij deze borden 
rondom het speelveld in een goede conditie 
te houden. Vanaf deze plaats doen wij een 
dringend beroep op een ieder geen moed-
willige vernielingen aan de borden toe 
te brengen en tijdens de wedstrijden niet 
vóór, maar achter de borden te gaan staan. 

Slot
Tenslotte hopen wij in een goede samen-
werking met een ieder binnen De Zweeffa-

x f 100,- aan als aanzet tot diverse verbete-
ringen rond het hoofdveld.

Actie voor Plawno
De Vriendenkring biedt geld aan voor de ac-
tie van carnavalsvereniging de Kötterboer-
tjes voor het Poolse dorpje Plawno. Er is 
ook een collecte in de zaal en er wordt geld 
aangeboden door de Zonnebloem en Nut en 
Genoegen. De carnavalsvereniging maakt 
bekend dat het personeel van Van Keulen 
de kerstpakketten ter beschikking stelt. De 
directie doet daar nog 30 pakketten bij. 

Veel activiteiten in het jubileumjaar 
van de vereniging
De Vriendenkring put zich in deze periode 
uit in tal van activiteiten. In het verslag over 
het jubileumjaar 1980 staat daarvan een 
kort overzicht. 

“Aan aktiviteiten heeft het ook in het af-
gelopen verenigingsjaar (1980-1981) niet 
ontbroken, een deel van de leden heeft van 
deze aktiviteiten geprofiteerd, doch een an-
der deel en helaas het grootste deel, heeft 
verstek laten gaan. De Vriendenkring laat 
zich echter niet uit het veld slaan en gaat 
onverdroten voort op de ingeslagen weg.

Bestuur
In het afgelopen jaar heeft in de samenstel-
ling van het bestuur een tweetal mutaties 
plaatsgevonden. Er werd afscheid geno-
men van Gerrit Otte als penningmeesters! 
Zijn plaats werd opgevuld door Bernard 
Slaghekke, zijnde een zittend bestuurslid. 

De hierdoor ontstane vacature in het be-
stuur werd aangevuld door benoeming 
van Henk Schrooten. De samenstelling van 
het bestuur is thans als volgt: Jan Broens, 
voorzitter; Hans Klink, secretaris, Bernard 
Slaghekke, penningmeester en de bestuurs-
leden Antoon Evers, Joop Middelkamp, 
Johan Kok en Henk Schrooten.

Leden / contributie
Het aantal leden bedraagt thans 576; ten 
opzichte van 1979 is er sprake van een 
vooruitgang in het ledenbestand van 77. 

Jaarlijks uitstapje dames
Op 2 juni 1980 was het weer zover dat de 
dames-leden van de Vriendenkring in de 
gelegenheid werden gesteld hun dagelijkse 
beslommeringen te ontvluchten. Na een 
koffiepauze bij Erve Kots in Lievelde, wer-
den de deelnemende dames in de gelegen-
heid gesteld een bezoek te brengen aan het 
openluchtmuseum te Arnhem. Daarna was 
er gelegenheid tot winkelen in Arnhem en 
de dag werd afgesloten met een diner in ‘t 
Bockje te Bathmen.

Hoe vrolijk dit laatste verblijf is geweest 
kunnen de gemaakte dia’s bewijzen! Een 
niet onbekend bestuurslid van de VK wist 
aan het einde van de avond niets anders te 
zeggen dan “wat een club, wat een club”.

60 Jarig bestaan Rksv De Zweef
Gaarne brengt de Vriendenkring haar 
waardering over voor de wijze waarop 
dit bestaan is georganiseerd en gevierd. 
Nederlaagwedstrijden, tafeltennis- en bil-
jarttoernooi, pupillen- en jeugdtoernooi, 
mixtoernooi, feestavond, de receptie en de 
H. Misviering. Dit alles was grandioos. 

Viswedstrijd
In samenwerking met SOS uit Hellendoorn 
werd ook in het afgelopen jaar weer een 
viswedstrijd georganiseerd; de Vrienden-
kring stelde hiervoor bekers beschikbaar. 

Kaartwedstrijden
Evenals in 1979 werden in het afgelopen 
verenigingsjaar onder leiding van Tonny 
Schwarte wederom kaartwedstrijden ge-
houden.

Toneel-dansen
In oktober 1980 vond in samenwerking 
met de jubilerende vereniging Nut en Ge-
noegen een toneelavond met na afloop 
dansen, plaats in Ons Gebouw. De belang-
stelling hiervoor was goed te noemen.

Disco-avond
In oktober 1980 werd voor de jeugd een 
disco-avond georganiseerd; de belangstel-
ling was matig.
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Verkiezing sportman, sportvrouw en 
sportploeg
Johan Kok lanceert het idee om een sport-
man, sportvrouw en sportploeg van het 
jaar te kiezen. Het bestuur is enthousiast 
en er komen jaarlijkse verkiezingen. Op 
een gegeven moment is dit onderdeel ver-
waterd en gestopt. In een iets andere vorm 
later opnieuw geïntroduceerd als vrijwilli-
gersprijs. 

Fondue-avonden betekenen “culinair 
verwennen”
Een succes zijn heel lang de (vlees)fon-
due-avonden. Vleesfondue (het frituren van 
kleine stukjes vlees in een pan hete olie in 
het midden van de tafel) is op dat moment 
erg “in” en de bijeenkomsten in het club-
huis trekken heel wat eters. 

Op 16 maart 1983 is er weer een fondue-
avond. Tussendoor vertoont Hans Klink 
dia’s van activiteiten van de Vriendenkring. 
“Dit soort avonden kenmerkt zich steeds 
door haar bijzonder gezellige sfeer. Dames, 
wij adviseren u deze datum vrij te houden. 
Laat u eens een keer culinair verwennen”, 
staat in de GOAL. Het organiseren van 
dergelijke avonden is het werk van het “da-
mes-bestuur”. 

Oud-Vriendenkring voorzitter Jan Broens 
zegt daarover: “Een groot deel van het suc-
ces komt, omdat alle dames ook mee de-
den. Zij regelden de bingo’s, de fondue- en 
gourmetavonden, organiseerden een groot 
deel van de reisjes.” Tonny: “Middagen 
lang groenten snijden voor de fondue. Zo 
verschrikkelijk gezellig.

Het betrekken van de dames bij de activi-
teiten is een heel groot succespunt. Je ziet 
dat nu nauwelijks meer en dat merk je ook 
aan de (soort) activiteiten. Als er een paar 
vrouwen bij zijn, dan krijg je er meer. Ze 
praten elkaar erbij. We plakten ook overal 
het etiket “Vriendenkring” op.  

Als er iemand kwam met een idee dat hij of 
zij wou gaan uitvoeren, was het direct een 
activiteit van ons.” 

milie mee te kunnen werken aan de groei 
en bloei van de vereniging in zijn geheel; 
een vereniging die zo’n belangrijke plaats 
inneemt in onze rooms-katholieke gemeen-
schap.

Het is niet onze gewoonte namen te noe-
men, maar het zij ons vergund zonder ook 
maar iemand tekort te willen doen, toch 
voor éénmaal een uitzondering te maken. 
De VK heeft namelijk grote waardering 
voor de wijze waarop Jan Rikmanspoel 
in het afgelopen verenigingsjaar de voor-
zittershamer van de Rksv De Zweef heeft 
gehanteerd. Het eerste voorzittersjaar van 
Jan was op bestuurlijk niveau bepaald 
geen eenvoudig jaar. Jan, de VK vindt het 
nodig deze pluim op jouw hoed te steken.

Dat de VK een volwassen vereniging is, ge-
tuigt het feit, dat op 10 november 1981 het 
10 jaar geleden zal zijn dat de vereniging 
is opgericht. In dit jubileumjaar hopen wij 
ons 600ste lid te kunnen begroeten; een 
supportersvereniging met zoveel leden 
betekent naar onze bescheiden mening dat 
in een behoefte wordt voorzien en dat zo’n 
club bij de Zweef-familie niet meer weg te 
denken valt.”

Ongewenste taferelen bij het eier-
gooien 
Het eiergooien leidt soms tot ongewenste 
taferelen… Helmut van Rhee: “Ik denk dat 
het was in 1984/1985. In die tijd was het 
zeer gebruikelijk om in je nette pak naar 
de kerk te gaan. Op je “PAASBEST” zullen 
we maar zeggen. Zo ook Harry Legten-
berg. Volgens mij was hij net bij de GAKO 
geweest, want hij straalde van geluk met 
z’n nieuwe driedelige pak. Het onvermij-
delijke gebeurde: Marco Wijnen gooide uit 
“balorigheid” maar wel met opzet een ei op 
Harry’s rug kapot. Harry was des duivels 
en kon z’n bloed wel drinken. Een achter-
volging over Gagelman volgde. Heeft zeker 
een kwartier geduurd. De omstanders 
maar lachen…. Marco Wijnen (speler van 
het 1e) was conditioneel natuurlijk in een 
veel betere shape dan Harry. Dus volgens 
mij heeft ie ‘m nooit te pakken gekregen…”

Eten, drinken, bingo
Behalve uitjes orga-
niseert de Vrienden-
kring meer dan genoeg 
gelegenheden om te eten 
en te drinken. Vaak in 
ons clubhuis. Herinner 
je je de vleesfondue- en 
kaasfondue-avondjes? 
De vele, vele bingo’s? 

Foto boven vlnr: Gees-
je Morsink,Tonnie 
Kamphuis-Oldenhof, 
onbekend, Annie Weste-
rik-Alferink, Femia Wes-
terik-Alferink, Marie te 
Wierik-Alferink, Annie 
en Wilma Westerik, 
Thea Kolkman-Alferink, 
Edith Westerik (met 
witte haarspeld). 

Hier links vlnr: Bernard 
Slaghekke, Gerrit Otte, 
Jan Broens en Toon 
Evers.
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Vriendenkring te organiseren activiteiten. 
Zeker is voor mij dat mij de tijd ontbreekt 
om aan andere activiteiten een bijdrage te 
leveren. 

Ik heb het vertrouwen dat ons bestuur in 
een verjongde samenstelling de goede en 
juiste weg zal vinden en zal aantonen dat 
de Vriendenkring een vereniging is die 
voor het gehele Zweef-gebeuren onontbeer-
lijk is. …… Niet alleen “Hans” (Galgenbeld) 
had moeten blijven, doch ook de “Vrienden-
kring” moet blijven.” 

12,5 jaar Vriendenkring
Ook 12,5 jaar bestaan wordt gevierd en 
wel 12 mei 1984. Het feest is dit keer in het 
clubgebouw. Orkest Las Palmas levert de 
muzikale medewerking. Verder treden op 
de Kötterwieve (f 100,-) en heer Tanck uit 
Lichtenvoorde als conferencier (f 75,-). Vier 
consumptiebonnen per persoon. Het wordt 
een kostelijke avond, waarbij verschrikke-
lijk veel is gelachen. 

Oud-voorzitter Eddie Krukkert heeft niet 
meer zoveel op met de Vriendenkring. Hij 
schrijft: “Onder dankzegging voor uw 
uitnodiging om op zaterdag 12 mei bij uw 
jubileumfeest aanwezig te zijn, deel ik u 
mede, dat ik wegens andere verplichtingen 
helaas verstek moet laten gaan. Tevens 

Bestuur verslaat Vriendenkring in de 
zaal
Op 22 maart 1983 (zaal)voetbalt het be-
stuur van De Zweef tegen het bestuur van 
de Vriendenkring. Het wordt een hele hap-
pening  De Vriendenkring heeft maar één fit 
bestuurslid (Joop Middelkamp), maar heeft 
zich versterkt met Toone Middelkamp, 
Theo Siero, Tonny Kok en Tonny Schwarte. 
Het bestuur is nagenoeg compleet met uit-
zondering van Gerard Hilberink en Johan 
Zwakenberg. Het gaat in het begin gelijk 
op, maar uiteindelijk komt het bestuur met 
8-5 voor. De Vriendenkring maakt nog 8-6, 
maar daar blijft het bij. 

Afscheid Hans Klink
Hans Klink zit tien jaar in het bestuur van 
de Vriendenkring en is op de achtergrond 
ook de grote man achter de bouwactivi-
teiten van De Zweef. Bij de Vriendenkring 
is hij de man die zorgt voor foto’s en dia’s 
van de activiteiten. “Als we bv. een fon-
due-avond hadden, draaiden in de hoek de 
dia’s van vorige activiteiten.” 

Hans Klink neemt in 1983 afscheid. Na tien 
jaar mag een ander het stokje overnemen. 
Dat is niet de belangrijkste reden: “Ik con-
stateer dat binnen De Zweef geledingen 
de laatste tijd een ander verwachtingspa-
troon groeit voor wat betreft de door de 

Hermien Rodijk, Nel 
Middelkamp, Trui 
Middelkamp, mw 
Alferink-Morsink en 
Mien Middelkamp (A).
Joke Middelkamp, 
Tonny Broens en Truus 
Slaghekke (B).
Margriet Verschoor, 
Henny Hazebroek, 
Hanne Verschoor (C).
Vlnr: Leny Bruggeman, 
Toos Rikmanspoel, Ria 
Kogelman, onbekend, 
Annie Hilberink (D).
Vlnr: Herma Nijkamp, 
Marietje ten Hove, 
Jozefiene Kok, Marietje 
Kempen, Dinie van 
Rhee, Truus Krukkert, 
mevrouw Haas (E).
Vlnr: onbekend, Geesje 
Morsink, Ria Kogelman, 
Veronica Hoogers, 
onbekend, Rietje 
Schwarte (F).
Vlnr: onbekend, 
onbekend, onbekend, 
Jansen, Pluimers, Betty 
Verschoor (G).

Bestuur Vriendenkring 
in 1981. Vlnr: Joop Mid-
delkamp, Benard Slag-
hekke, Henk Schrooten, 
Jan Broens, Antoon 
Evers, Hans Klink en 
Johan Kok.
Zie de foto op pagina 
236 waar Jan Broens 
deze foto krijgt aange-
boden.

A.

C.

B.

D.

E.

G.

F.
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van mijn kleinzoon Benjamin Souverijn, 
dus hem zie ik vrij geregeld spelen. Wel is 
het zo, dat ik op zondagmiddag vaak naar 
het clubgebouw bel om naar de uitslag 
van het eerste te informeren en voor ach-
tergrondinformatie is mijn broer Wim een 
vaak geraadpleegde vraagbaak.”

Oude vrijwilligers en een mannenfuif
Bij het jubileum (12,5 jaar) van de Vrien-
denkring staat er in de Twentsche Courant: 
“Hennie Kok, Pietje Westerik, Dirk Alferink 
en Willem Jannink doen veel (als tachti-
gers). Johan Middelkamp sr. haalt gratis 
bij alle 500 leden van de Vriendenkring 
twee keer per jaar de contributie op. Trou-
wens, niet alle initiatieven van de Vrien-
denkring zijn een succes: een gehouden 
bazar werd vorig jaar een grandioze mis-
lukking als gevolg van geringe medewer-
king van de meeste spelende leden.”

De Twentsche Courant: “Het sinterklaas-
feest. Een, als men het mag geloven, uniek 
gebeuren; een knalfuif. Dat heeft in het 
verleden wel eens tot moeilijkheden geleid 
met de damesleden, omdat naarmate het 
gezellige avondje vorderde, de hoofd-
persoon onparlementaire taal uitsloeg. 
Sindsdien is het een typische mannenfuif 
geworden.” 

Vriendenkring biedt De Zweef een 
staantribune aan
Het jaar waarin De Zweef 65 jaar bestaat, 
is het jaar waarin de Vriendenkring de 
vereniging een tribune aanbiedt. In de 
Twentsche Courant van vrijdag 23-8-1985 
staat te lezen: “De nieuwe staantribune 
van de voetbalvereniging De Zweef is bij-
na gereed. Donderdag is de laatste hand 
gelegd aan de opbouw, zaterdag rukt de 
ploeg vrijwilligers nog uit om het door 
de werkzaamheden ietwat in de verdruk-
king geraakte tegelpad rondom veld zes, 
waarop de Nijverdalse hoofdklassers haar 
thuiswedstrijden speelt, weer puntgaaf in 
orde te maken. 

Vier weken is er keihard gezwoegd door 
twintig tot dertig leden van de Vrienden-

“Ik had dit niet verwacht. Voor de vakantie 
was er nog niets en nu is het karwei toch 
klaar gekomen,” aldus een verheugde Jan 
Broens, voorzitter van de supportersclub. 
Alle hoop is nu gevestigd op de prestaties 
van het eerste team zodat de tribune ook 
steeds gevuld zal zijn en het werk niet voor 
niets is gedaan.” 

Herinneringen van Jan Broens
Als we in 
2015 met Jan 
Broens her-
inneringen 
ophalen, zegt 
hij: “Met al 
het geld dat 
we in de zak 
hadden, was 
het voor de 

Vriendenkring makkelijk de vereniging een 
tribune aan te bieden. Die kruiwagen met 
zand naar binnen rijden, was het makke-
lijkst. Wat hebben we daarmee een bult 
werk op de hals gehaald. We hadden het 
geld en gelukkig ook genoeg vrijwilligers, 
maar wat een klus.

We hebben als Vriendenkring ook dug-outs 
geschonken. Die maakten we zelf. Toen we 
op zoek moesten naar banken voor in die 
dug-outs, herinnerde ik mij dat er bij de 
kerk nog oude banken waren opgeslagen. 
Bernard Slaghekke en ik naar Joop Wel-
dam om te vragen of we die banken moch-
ten gebruiken.” 

De pastor doet heel bedenkelijk. “Heilige” 
kerkbanken langs het voetbalveld? Hij gaat 
overstag als Jan Broens hem erop wijst 
dat op die banken mensen komen te zitten 
die zondags geen tijd hebben om naar de 
kerk te gaan omdat ze moeten voetballen. 
“Krijgen ze toch nog wat van de boodschap 
mee, misschien.”

Programmaboekje
Het maken en verkopen van een program-
maboekje bij wedstrijden van het eerste is 
een activiteit die de Vriendenkring oppakt. 
“Om dat te kunnen betalen, waren adver-

maak ik van de gelegenheid gebruik te 
bedanken als lid van “de Vriendenkring” 
omdat ik door allerlei andere activiteiten 
nagenoeg nooit in de gelegenheid ben om 
acte de présence te geven op door u geor-
ganiseerde avonden.” 

Het lijkt erop alsof Eddie het niet meer 
ziet zitten bij De Zweef. Zijn opvolger, Jan 
Broens, zegt: “Eddie ging weg met tram-
melant. Waar het precies over ging? Vol-
gens mij was er verschil van mening over 
wat van wie was.”

Eddie zelf heeft er niet veel over te vertel-
len. Wel waarom hij niet vaak Op Gagelman 
te vinden is: “Alhoewel ik me niet zo veel 
op de velden vertoon, heb ik nog steeds 
een Zweef-hart, doch vindt het bijwonen 
van wedstrijden veel te spannend. Het is 
zelfs zo, dat ik tot mijn grote spijt nooit 
een wedstrijd van mijn schoonzoon Jeroen 
Souverijn of van mijn neven Wilfried en 
Robert Krukkert of van Helmut en Bart 
van Rhee heb bijgewoond. Ik voel (nog 
wel) minder spanning bij een wedstrijdje 

club om de belofte, door voorzitter Broens 
geuit tijdens de jubileumviering, waar te 
maken. Als geschenk van de supporters zou 
er nog vóór de start van de competitie een 
tribune worden gebouwd.

Deze belofte kon toen nog op eenvoudige 
wijze worden bezegeld: door een kruiwa-
gen vol zand de feestzaal binnen te rijden. 
Intussen zijn de vrijwilligers, die niet al-
leen de weekeinden, maar ook menige vrije 
doordeweekse avond voor het goede doel 
opofferden, erachter dat het werken in de 
bouw behoorlijk zwaar is.

“Ik heb nog spit in de rug van die eerste 
dag”, aldus één der supporters. Door drie 
vrachtwagens zijn ruim tweehonderd te-
gels van elk 125 kilo zwaar afgeleverd bij 
de poort van het sportpark Gagelman. 
Die moesten, met behulp van een karretje, 
steeds per twee stuks, door de vrijwilligers 
worden vervoerd naar de overkant. Een 
heidens karwei en bij menigeen breekt nu 
nog het zweet uit bij de herinnering.

Gelukkig kon men meteen aan de slag. Het 
benodigde zand was reeds vóór de vakan-
tie gebracht en dus konden de loodzware 
tegels en nog eens tachtig betonblokken 
in sneltreinvaart op hun plaats worden 
gezet. De nieuwe staantribune biedt plaats 
aan ongeveer achthonderd supporters. 
Speciale aandacht is besteed aan de oudere 
aanhangers van De Zweef. Zij krijgen de 
beschikking over vijf overdekte dug-outs, 
hoog en droog gelegen boven de nieuwe 
tribune van waaruit deze trouwe sup-
porters een prima uitzicht hebben op het 
hoofdveld. 

Die dug-outs waren al eerder door be-
stuursleden van de Vriendenkring in 
elkaar gezet. Eén van de toekomstige te-
genstanders in de hoofdklasse, HSC uit 
Haaksbergen, is zo onder de indruk van 
deze zitplaatsen dat deze vereniging on-
middellijk om de bouwtekening vroeg. De 
Nijverdallers, sportief als altijd, hebben die 
inmiddels ter beschikking gesteld van de 
“concurrentie”. 

Aanleg van de staan-
tribune in 1985. Veel en 
zwaar werk met als kers 
op de taart de overdekte 
zitplaatsen voor 65+ers.
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zonder de Vriendenkring daarbij te betrek-
ken. Dat kan natuurlijk niet in de ogen van 
de Vriendenkring.

Een gesprek met het bestuur van De Zweef 
moet duidelijkheid scheppen. Dat gesprek 
volgt, maar daar zit ook de nieuwe com-
missie bij. Dat vindt de Vriendenkring 
niet leuk en gaat later nog eens apart met 
het Zweefbestuur om te tafel. Men wil dat 
de zelfbenoemde evenementencommissie 
onder de vlag van de Vriendenkring gaat 
varen, maar krijgt bij het bestuur geen poot 
aan de grond.

De Zweef-Express: pupillenbus moet 
leden uit Groot Lochter behouden
In het seizoen 1977 -1978 rijdt voor het 
eerst de pupillenbus, ook wel Zweef-Ex-
press genoemd. Opgezet en betaald door de 
Vriendenkring. 
Jan Broens is dan voorzitter van deze ver-
eniging. “De gemeente bouwde en bouwde 
maar in Groot Lochter. Toen kwam er ook 
een sportpark voor SVVN en Eversberg. 
We zagen de bui al hangen: al die potentië-
le Zwevertjes naar de concurrent. Het idee 
om een bus te laten rijden, was snel gebo-
ren. We laten onze jeugd niet afsnoepen 
door SVVN!”

Bij de Pick-pack supermarkt in Groot Loch-
ter, Garage De Blokken (Oal’n Diek), De 
Kroon Supermarkt (de Blokken), telefoon-
cel hoek Kerkstraat/Hoge Dijkje (Rivieren-
buurt), Boerenbond – Molenweg kunnen 
de kleinste pupillen om 16.00, 16.05, 16.10, 
16.15 en 16.20 uur opstappen en worden 
dan met de bus naar de training gebracht. 

Ongeveer 40 kinderen maken van deze 
dienstverlening gebruik. Het experiment is 
zo’n succes dat het bestuur besluit ermee 
door te gaan. De bus kost natuurlijk het 
nodige geld. In eerste instantie betaalt het 
bestuur. Gelukkig is men als tijdens de le-
denvergadering van De Vriendenkring een 
bedrag van f 500,- aan de jeugdcommissie 
wordt gegeven. Dat is de eerste stap, want 
later betaalt de Vriendenkring het totale 
bedrag voor de bus.

belangstellenden toekijken hoe met 
deze jeugd wordt omgegaan.

• Einde training ongeveer 17.15 uur.
• Vanaf 17.30 tot 18.30 traktatie in het 

clubgebouw voor onze jeugdige leden, 
trainers, leiders, leidsters. Voor de ou-
ders en belangstellenden is er gratis 
koffie met koek. Op deze bijzondere dag 
komen hele mooie OAD-bussen. Bij het 
clubhuis is het omkleden in voetbalkle-
ren en poseren voor de bussen. Daarna 
naar binnen voor een frikandel, drinken 
en een voetbal.

Verplicht afscheid van voorzitter Jan 
Broens
“Balletje trappen, nee. Geintje trappen, 
ja. Ik heb nog nooit een shirtje vuil ge-
maakt met voetballen.7” Dat stempel krijgt 
voorzitter Jan Broens als hem in 1987 een 
interview wordt afgenomen in het Twents 
Volksblad. Na 15 jaar neemt hij 
afscheid van het bestuur van de 
Vriendenkring. Moet hij afscheid 
nemen, want 15 jaar is de maxi-
mum-termijn voor een bestuurs-
lid. 

Jan Broens roemt vooral de ge-
zelligheid binnen het bestuur en 
de Vriendenkring. Vertelt dat bij 
fietspuzzeltochten er altijd een 
paar vragen zijn, waarop meer 
antwoorden mogelijk zijn. “Dan 
zeggen wij dat er maar één goed 
antwoord is en dan hebben we 

teerders nodig. De eerste was onze latere 
voorzitter Jan Bruggeman, die toen een 
winkel had in Almelo. Later kwamen er 
meer en groeide het programmaboekje,” 
vertelt Jan Broens.

Prijs voor de meest scorende spits 
gaat alsnog niet door...
Het bestuur besluit in 1985 een prijs in te 
stellen voor de meest scorende spits en 
de minst gepasseerde keeper. Een maand 
later komt men op dit besluit terug. Harry 
Wijnen, die niet aanwezig is als het besluit 
wordt genomen, is tegen omdat er sprake 
is van discriminatie. Een verdediger zal in 
principe nooit in aanmerking kunnen ko-
men voor de beker… Het bestuur kan zich 
hierin vinden. Men besluit nu een prijs in te 
stellen voor het team met de meeste goals 
en voor het team met de minste goals tegen.

Lol
De vergaderingen van de Vriendenkring 
zijn niet altijd serieus. Gelukkig niet. Men 
heeft veel lol en altijd is er wel wat bijzon-
ders. Zo begint voorzitter Jan Broens op 
maandag 29 april de vergadering met twee 
korte gedichtjes:
 
“Wie niet drinkt, sterft
Wie te veel drinkt, bederft
’t Is beter gedronken en bedorven
Dan niet gedronken en toch gestorven.

Koop ik huizen, heb ik steen
Koop ik vlees dan heb ik been
Maar koop ik van het edel nat
Dan heb ik wat.”

Nieuwe concurrentie door evenemen-
tencommissie jeugd
Tijdens de bestuursvergadering van de 
Vriendenkring komt Frans Machielsen bin-
nenvallen en vraagt om een bijdrage in de 
kosten van prijzen voor de evenementen-
commissie. De Vriendenkring zegt dat toe 
in de veronderstelling dat het gaat om de 
recreatiecommissie die een nieuwe naam 
heeft. Het is echter (zo blijkt later) de ou-
dercommissie die een nieuwe naam heeft 
en ook nog eens activiteiten organiseert 

De Zweef is trouwens zeer begaan met de 
verkeersveiligheid voor de jeugd. Als er 
plannen komen voor aanleg van een nieuwe 
ontsluitingsweg vanaf de V.d. Muelenweg 
naar “Groot Hulsen”, zoals dat toen werd 
genoemd, klimt De Zweef in de pen. Het 
college van burgemeester en wethouders en 
de gemeenteraad krijgen een brief met het 
verzoek aan beide kanten van die weg een 
fietspad aan te leggen en ter hoogte van De 
Zweef te zorgen voor een veilige oversteek 
(s.v.p. met een VOP, schrijft voorzitter Rik-
manspoel). 

“Tegenacties”
Het rijden van de pupillenbus brengt ande-
re verenigingen op ideeën. Zo laten DES en 
Nijverdal (overigens veel later) ook bussen 
rijden. Er ontstaat in de krant een echte 
publiciteitsoorlog. De ene week grote publi-
caties dat DES busvervoer heeft geregeld. 
De week erna eenzelfde artikel over Nijver-
dal. Dan moet natuurlijk ook De Zweef in 
actie komen. Dat gebeurt op een originele 
manier: de club laat een kleurplaat maken 
waarbij onder het mom “Veiligheid voor ie-
dereen” duidelijk wordt dat de blauwwitten 
al heel lang zo’n bus hebben. 

12,5 jaar pupillenbus
Op dinsdag 2 april 1991 is het 12,5 jaar 
geleden dat de Vriendenkring start met de 
pupillenbus. Deze bus heeft nog steeds als 
doel om pupillen die zeer drukke verkeers-
wegen moeten oversteken, veilig naar het 
sportveld te laten komen om hun sport te 
kunnen beoefenen en weer veilig naar huis 
te kunnen laten gaan.
 
De pupillenbus is een zeer groot succes. De 
jeugdcommissie is dan van mening dat het 
jubileum niet onopgemerkt voorbij mag 
gaan. In samenwerking met de technische 
leiding is een feestprogramma samenge-
steld. Dit programma ziet er als volgt uit:
• Om 14.30 uur worden  ALLE E en F 

pupillen feestelijk opgehaald in twee 
speciale OAD-bussen.

• Aankomst clubgebouw 15.45 uur
• Aanvang training 16.00 uur. Tijdens 

deze training kunnen ouders en andere 

Kleurplaat voor de pu-
pillenbus.

De kersverse voorzitter 
van de Vriendenkring, 
Harry Westerik, zet An-
nie Kok in de bloemen. 

7 Jan heeft nooit gevoetbald 
bij De Zweef, maar speelt 
daar toch een belangrijke 
rol. “Sportief was ik niet zo 
actief. Ben in Wierden wel 
lid geweest van Omhoog, 
maar dat was gauw voorbij. 
Omhoog voetbalde toen net 
buiten het dorp richting 
Rijssen. Zeg maar tweehon-
derd meter van de Boer (be-
kend café in Wierden, JPvv). 
Op een dag hebben we de 
droge graskant in de fik 
gestoken en het hele stuk tot 
aan Omhoog was zwart. We 
konden direct vertrekken.” 
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Westerik, op dat moment al vijf jaar lid van 
het bestuur. 

Vriendenkring 20 jaar
In 1991 bestaat de Vriendenkring 20 jaar. 
Het Twents Volksblad schrijft erover 
(22/10/1991). Men is dan een aantal op-
richters vergeten en noemt alleen Antoon 
Middelkamp, Henk Oosterbroek en Rini 
Siero. Gelukkig kent men het bestuur op 
dat moment wel: Jan Bruggeman, Henk 
Snijders, Frits Kolkman en Sjors Damman. 
Jan Bruggeman is voorzitter/penningmees-
ter en heeft in 1990 de hamer overgenomen 
van Harry Westerik.

Bij dit 20-jarig bestaan is er een feestavond, 
waarop onder meer dia’s worden vertoond 
van activiteiten vanaf 1978. Mooi materiaal, 
dat voor een groot deel is gemaakt door 
Hans Klink. Voorzitter Jan Bruggeman con-
stateert dat de belangstelling voor sommige 
activiteiten minder is geworden. “Door de 
komst van andere vormen van ontspan-
ning, zoals RTL-4, wordt het voor ons 
moeilijker de mensen voor onze activitei-
ten te interesseren”, zegt hij in het Twents 
Volksblad. Als voorbeeld noemt hij een 
groots opgezette boerenbruiloft (compleet 
met koets, boerendansers en boerenkapel). 
Slechts 80 man kwam opdraven en de rest 
had verschrikkelijk spijt na het horen van 
het succes van de avond.

waterslangen met haspels en nog meer ge-
reedschap.

Harry Westerik erelid
Harry Westerik stopt in 1999 na 15 jaar 
Vriendenkringbestuur (waarvan 8 als voor-
zitter). Ook Jan Bruggeman (9 jaar) stopt 
ermee. Harry wordt erelid en Jan lid van 
verdienste. Ze worden opgevolgd door Cees 
ten Hove (zoon van…) die voorzitter wordt 
en “twee jonge knapen die De Zweef door 
en door kennen. Ze heten Dennis Blank-
horst en René Kok.” 

Nieuwe activiteiten
In 2000 bestaat het bestuur uit: Cees ten 
Hove, Wim Hegeman, Lorentz Kok, Dennis 
Blankhorst, Harry Legtenberg en Roy Siero

Men doet aan nieuwe activiteiten: mannen-
bingo (in seizoen 2000-2001 voor het eerst 
en een groot succes. Aanjagers: Dennis 
Blankhorst en René Kok). Andere activitei-
ten: cursus hartreanimatie, naar de World-
cup Schaatsen en zeevissen.

De Vriendenkring begint onder Cees ten 
Hove ook met merchandising: verkoop 
van allerlei Zweefspullen. Niet zo’n succes 
overigens. Later komen deze artikelen in de 
webshop en gaat de verkoop beter.

wel een week lang commentaar. Prachtig 
is dat.” Met een zak vol toneelervaring kost 
het hem geen moeite om als quizmaster 
met glitterpak, paashaas of kerstman te 
verschijnen. Tijdens bewind Jan Broens 
geregeld: staantribune langs het veld en 
dugouts voor  65+ers.

Voor zijn verdiensten roept de ledenver-
gadering Jan Broens in juni 1987 uit tot 
erelid. Zijn opvolger is Johan Kok. Die is 
een jaar eerder wegens 15 jarig bestuurslid-
maatschap vertrokken, maar kan nu terug-
keren. Johan Kok neemt afscheid in 1990. 

In die vergadering stoppen ook Bernard 
Slaghekke (erelid) na 13 jaar en Charles Ro-
zendal na 8 jaar (lid van verdienste). Nieu-
we voorzitter is vanaf dat moment Harry 

Toch neemt de belangstelling af. In een 
bestuursvergadering in 1989 klaagt het be-
stuur over teruglopende belangstelling voor 
de bindingsactiviteiten. 
Bij het door Tonny Schwarte georganiseer-
de klaverjassen zijn er problemen door 
niet-leden die meedoen en broodkaarters. 
Door “verplicht spelen op de voorhand” 
gaat men dit te lijf. Ook de belangstelling 
om met de bus naar uitwedstrijden te gaan, 
neemt af.

Wetenswaardigheden:
• Het 700ste lid Frank Kuipers. 
• Door de hoofdklasse wordt alles profes-

sioneler. Zelfs de Vriendenkring geeft 
een presentatiegids uit met daarin acti-
viteiten. 

• Bij 69 jaar De Zweef zijn door de jubile-
umcommissie aandelen van f 100,- ver-
kocht om de kosten voor het komende 
jubileum te dekken. 

• Herman Verschoor krijgt geld voor het 
spelen van Sinterklaas.

Geschenken
In 1999 schenkt de Vriendenkring alle 
jeugdkeepers handschoenen. De maandag-
middagploeg onder leiding van Jan Karme-
rood krijgt een bladblazer, boormachine, 
hogedrukspuit, steeksleutelset, nieuwe 

Bestuur van de  Vrien-
denkring. Onder vlnr: 
Bernhard Slaghekke, 
Charles Rozendal, 
Harry Westerik, Antoon 
Evers, Harry Wijnen. 
Boven vlnr:  Johan Kok 
en Jan Broens.

Het 700ste lid van de 
Vriendenkring is Frank 
Kuipers. Met oorkonde 
en felicitaties van Jan 
Bruggeman. 

Cees ten Hove.

Bestuur van de Vrien-
denkring. 
Boven vlnr: Harry Leg-
tenberg, George Dam-
men en Cees ten Hove. 
Onder vlnr: Frits Kolk-
man, Harry Westerik en 
Jan Bruggeman.
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25 jaar Vrienden-
kring. 
In 1996 viert de Vrien-
denkring het zilveren 
jubileum. Uitbundig met 
een groot feest. Weinig 
tekst, maar veel foto’s 
met veel (oude) beken-
den.

Een optreden onder de 
titel “Opa, kijk ik vond 
op zolder….”. Vlnr: 
Anneke Bootsveld, Ria 
Blankhorst, Joke Ma-
chielsen, Ine Engbers, 
Marie Evers, Dora 
Legtenberg, Johan Leg-
tenberg, Gerda Scholten, 
Joop Engbers, Toone 
Evers. Voor vlnr: Annie 
Kok en Miene Poelakker 
(A & B).

Cees ten Hove, Frits 
Kolkman, Harry Weste-
rik worden gefeliciteerd 
door de familie Woest-
huis (C).

Vlnr: Charles Rozendal, 
Jan Broens, Jos Legten-
berg en Wendy Westerik 
(D).

Harry Legtenberg, 
Geoge Damman, Jan 
Bruggeman en Cees ten 
Hove (E).

Jan Broens en Toone 
Middelkamp (F).

Tonnie Willems, Rini 
Siero, Toon Middel-
klamp en Joop Engbers 
(G).

Jan Broens en het oud-
ste lid van de Vrienden-
kring, Henny Hazebroek 
(H).

Jo Heetkamp, Annie 
Hilberink, Joop Heet-
kamp, Gerard Hilberink 
en Jacques Bakker. Op 
achtergrond Anneke en 
Willie Scholten (I).

In de polonaise. Vlnr: 
Ronnie Willems, Ri-
chard de Vries, René 
Kok, Robert Bootsveld, 
Marc Kamphuis. In de 
verte John Rozendal (J).

Joke Middelkamp 
en Trui Middelkamp 
-Morsink (K).

Toon en Marie Evers
-Middelkamp (L).

Theo ten Hove, Nico 
van Loevezijn, Tonnie 
Willems en Tonnie Nij-
enhuis (M).

Tonnie Kok, André 
Spenkelink, Bernhard 
Evers, Bertus Broekhof 
en Johan Broekhof (N).

George Damman, Pieter 
Spaans en Johan Alfe-
rink (O).

onbekend, Mariet 
Kok, Cristien Galgen-
beld, Tonny Kok, Jet 
Oldenhof, Riet Siero, 
Theo Siero, onbekend 
en Johan Galgenbeld. 
Helemaal rechts Pietje 
Westerik (P).

A B.

C. D.

I.

J. K.

L. M.

N.

O. P.

E. F.

G. H.
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inkomsten uit de reclameborden.” Telkens 
wanneer de vereniging in financiële pro-
blemen zit, komt het bestuur bij de Vrien-
denkring met het verzoek te bekijken of die 
inkomsten naar de verenigingskas kunnen 
verhuizen. “Ik heb me daar altijd tegen 
verzet”, zegt Jan, “dat geld hadden we hard 
nodig om al onze activiteiten te kunnen 
betalen.” 

De oorzaak voor een broze relatie is dus 
het vaakst het geld. Het bestuur heeft geld 
tekort, de Vriendenkring heeft wel geld en 
het bestuur vindt dat de Vriendenkring ei-
genlijk alles moet inleveren. Telkens weer 
zijn vergaderingen nodig om de relatie een 
beetje goed te houden. Oorzaak van al deze 
trammelant ligt vooral in de communicatie-
ve hoek. Het bestuur vindt dat de Vrienden-
kring ondergeschikt moet zijn en niet moet 
zeuren als het bestuur geld claimt. 

In 1976 gaat het om het feit dat de Vrien-
denkring denkt door het bestuur van De 
Zweef in de wielen te worden gereden. Er is 
een boerenbruiloft georganiseerd waardoor 
activiteiten van de Vriendenkring in het 
gedrang zijn gekomen. 
Men vraagt zich af waarom er tégen de 
Vriendenkring wordt gewerkt, terwijl ie-
dereen werkt in het belang van De Zweef. 
Zoals altijd berust alles op misverstanden, 
worden excuses gemaakt en de zaak afge-
dronken met een biertje. 

afkopen voor f 2500,- en bovendien van de 
Vriendenkring een toezegging hebben voor 
een vaste, jaarlijkse bijdrage. Daarom is al 
eerder gevraagd (en wordt later nog vele 
malen gevraagd). De Vriendenkring wil ui-
teraard het zelfbeschikkingsrecht houden. 
“Wij willen en zullen De Zweef zoveel mo-
gelijk steunen”, zegt voorzitter Jan Broens, 
“maar wel naar eigen inzicht.” 

In 1991 is er sprake van oprichting van een 
Businessclub (BC). De Vriendenkring is 
argwanend, want er komt concurrentie. Bij 
de oprichting van de BC wordt bepaald dat 
elk lid begint met een inleg van f 1500,-. 

Ook de Vriendenkring doet mee, maar zegt 
al snel op. Men vindt het niet passend lid 
te zijn van een bedrijvenclub die goed doet 
voor De Zweef. De inleg van de Vrienden-
kring komt zo (deels) weer bij De Zweef 
terecht. Je kan het beter rechtstreeks geven. 
Los nog van het feit dat een deel van de 
inleg door de BC gebruikt wordt voor eigen 
vertier.

In dezelfde vergadering komt het misver-
stand op tafel dat door het bestuur van 
De Zweef is gewekt. In de begroting is een 
bedrag opgenomen van f 4000,- voor de 
pupillenbus. De Vriendenkring heeft dit 
bedrag nooit toegezegd. Er is in de wandel-
gangen een keer naar gevraagd, maar van 
die kant niets toegezegd. Van de kant van 
de Vriendenkring stelt men dat het moeilijk 
is de broek op te houden. Veel activiteiten 
zijn net (niet) kostendekkend.

Het begrip “geld” houdt veel in. In 1994 is 
het bestuur van mening dat de Vrienden-
kring te weinig geld vraagt voor reclame in 
de ballenvanger. f 200,- zou f 3000,- moe-
ten zijn, vindt voorzitter Jan Karmerood. 
“Beter veel borden voor weinig geld, dan 
weinig borden voor veel geld”, antwoordt 
Harry Westerik namens de Vriendenkring. 
In diezelfde vergadering vraagt Karmerood 
of de Vriendenkring gevraagd is om een 
bijdrage in de nieuwbouw van kleedkamers. 
Harry Westerik zegt dat de eerst komende 
twee jaar geen geld is te verwachten.

Vriendenkring 30 jaar
De Vriendenkring bestaat 30 jaar en dat 
wordt herdacht met een stukje in de GOAL. 
Daarbij blijkt dat de club z’n koers iets heeft 
verlegd en niet meer (alleen) zorgt voor ac-
tiviteiten. Er komen steeds meer concrete 
doelen waaraan de supportersvereniging 
(dan al met zo’n 650 leden) geld beschik-
baar stelt. Zoals winter- en zomerjacks voor 
trainers en leiders en trainingspakken voor 
A1. De rol van de Vriendenkring binnen De 
Zweef wordt anders en dan komt ook de 
relatie met het bestuur (weer) om de hoek 
kijken...

Relatie Vriendenkring – bestuur De 
Zweef geeft veel stof tot nadenken
De relatie tussen Vriendenkring en bestuur 
van De Zweef is altijd broos geweest; wie er 
ook in het bestuur zat. Al direct in het begin 
is dat zo. De eerste voorzitter van de Vrien-
denkring, Eddie Krukkert, zegt: ”Jammer 
dat toentertijd de supporters direct inza-
gen dat we in een behoefte voorzagen. Van 
het bestuur kregen we nogal wat tegengas. 
Men beschouwde ons misschien een beetje 
als indringers en het heeft een hele tijd en 
veel vergaderingen -o.m. in het theorielo-
kaal van rijschool Bats Mulder- gekost om 
langzaam, stukje bij beetje, wat vertrou-
wen te winnen.” 

Oud-Vriendenkringvoorzitter Jan Broens 
zegt: “Groot was de “eeuwige strijd” om de 

In 1985 en 1986 wil het bestuur van De 
Zweef meer geld zien. De Vriendenkring 
moet een overzicht tonen van inkomsten 
en uitgaven van de reclameborden. Dat 
wil men wel, maar verklaart dat er niet op 
bijdragen gerekend hoeft te worden: “Geef 
ons eerst maar eens het ons toekomen-
de bedrag uit de kantine-inkomsten.” De 
Vriendenkring heeft een aanvraag liggen bij 
de bank om een lening van f 15.000,- om de 
kosten voor de gebouwde tribune te kunnen 
betalen. 

Oud-voorzitter Jan Rikmanspoel: “De re-
latie Vriendenkring/bestuur is altijd een 
moeilijke geweest.” Geld is de belangrijkste 
reden. Vooral in tijden dat de vereniging 
krap bij kas zit (en dat is nogal eens). Dan 
doet men graag een beroep op de Vrienden-
kring om een bijdrage. Dan ook met name 
kijkt het bestuur jaloers naar de vaste bron 
van inkomsten van deze vereniging, name-
lijk de reclameborden. 

Buiten deze perikelen is de relatie goed. “De 
Vriendenkring doet heel goed werk. Ook 
nu nog met allerlei activiteiten. In mijn 
tijd met Eddie Krukkert, Johan Kok, Co 
Ebben en anderen was het top. De mooiste 
actie vind ik de bingo die ze hielden toen 
in de hal van het gemeentehuis de mensen 
lagen te wachten om een kaveltje grond te 
kunnen kopen in Noetsele 3. Deze club is 
onontbeerlijk voor de sociale binding van 
mensen aan De Zweef en natuurlijk, voor 
de financiën”, zegt Jan Rikmanspoel.

In 1987 zitten de besturen van de twee ver-
enigingen opnieuw om de tafel. Problemen 
zijn ontstaan bij de bouw van de tribune 
(aangeboden door de Vriendenkring). Daar-
bij is door de vrijwilligers flink wat gedron-
ken (voor ruim f 1100,-). Het bestuur van 
De Zweef had aangeboden deze kosten voor 
z’n rekening te nemen, maar is geschrok-
ken van de hoogte. Daar komt nog bij dat 
de Vriendenkring ook nog een bijdrage wil 
hebben voor het betaalde busvervoer. 

Het bestuur van De Zweef onder leiding van 
Jan Rikmanspoel wil beide kostenposten 

Ondanks discussies 
over de inkomsten van 
reclameborden is de 
relatie tussen bestuur en 
Vriendenkring in orde. 
Hier zijn Anneke en Ton 
Bootsveld, Toos en Jan 
Rikmanspoel, Annie en 
Gerard Hilberink in de 
bloemetjes gezet.
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is. Toen was het een groepje mannen die 
indien nodig klusjes konden opknappen: 
Willem Jannink, Pietje Westerik, Hennie 
Kok sr. en Derk Alferink. Jannink werk-
te als elektricien bij de KSW en was door 
(neef) Jan ten Hove bij de Zweef gehaald. 
Naast af en toe onderhoud, zorgden ze ook 
voor de reclameborden.”

Het bestuur van De Zweef is ook niet te 
beroerd een steentje bij te dragen aan acti-
viteiten van de Vriendenkring. Ook los van 
de onderlinge voetbalwedstrijden op het 
veld en in de zaal. “Jan ten Hove en Wim 
van ’t Hoff stonden vaak achter de bar bij 
de dames-bingo. Zij hadden een mentaliteit 
van “Als je wat nodig hebt, roep je maar.” 
Wij wilden wat meer. Jongens die rondlie-
pen en bedienden. We hebben toen Charles 
Rozendal en Gerrit ten Dam opgehaald. 
Jongens van A2. Die vonden dat wel leuk”, 
vertelt Jan Broens. 

SINTERKLAAS

“Mijn zusje kreeg van Sinterklaas
twee emmertjes van blik ( 2x )
en ook een houten juk erbij
wat was ze in haar schik ( 2x )
Tralalalalalala ( 4x )

Nu speelt ze voor boerinnetje
haar handjes in de zij ( 2x )
ze gaat naar moe en zegt juffrouw
koopt u wat melk van mij ( 2x )
Tralala enz

Welja zegt moe, boerinnetje
kom jij maar even hier ( 2x )
en geef mij in dit kannetje
maar voor een cent of vier ( 2x )
Tralala enz

Dan telt moe haar zo voor de grap
4 centjes in haar hand (2x)
en zus zegt dank U wel 
nu ga ik weer naar mijn land  (2x)” 

Met dit lied begint Herman Verschoor (en 
bijna al zijn opvolgers) altijd zijn optreden 
als Sinterklaas bij De Zweef. Een lied dat is  

Na een gesprek van het bestuur (6-2-2001) 
met voorzitter Jan Karmerood, penning-
meester Joop Blanke en secretaris Richard 
Benneker verslechtert de relatie. Onder-
werp is opnieuw de inkomsten van de 
reclameborden. Het bestuur eist zijn deel. 
Verder is het bestuur –zonder enig overleg-  
ertoe overgegaan reclameborden te hangen 
in de ballenvangers. 

Het bestuur wil ook inzicht hebben in de 
inkomsten en uitgaven van de Vrienden-
kring. De reden voor dit bezoek is tamelijk 
simpel: het water staat de vereniging finan-
cieel tot aan de lippen en de Vriendenkring 
heeft nog wel een paar cent. In maart is de 
kou een beetje uit de lucht als uitgelegd 
wordt dat het gaat om een nieuw te vormen 
manier van sponsoring: pakketten/modu-
les. Men zoekt mensen die in die commissie 
willen gaan zitten, waaronder ook de Vrien-
denkring. 

Oud-Vriendenkringvoorzitter Jan 
Broens relativeert
Ondanks de strijd om het geld, zijn de 
verhoudingen met het bestuur goed. Jan 
Broens: “Het werd pas wrevelig toen De 
Zweef in financiële problemen kwam. Jan 
Rikmanspoel kon zich boos maken, omdat 
wij dat geld hadden. Maar daar stond te-
genover dat wij bv. jaarlijks een bedrag 
hadden voor jeugdactiviteiten (bv. de 
pupillenbus). Dat bedrag boekte de vereni-
ging elk jaar al in als inkomsten.

Was het pinksterkamp, dan gaven we 
honderd gulden voor een traktatie. We ver-
rijkten ons niet. Ons geld is altijd voor De 
Zweef geweest.” Af en toe vangen bestuur 
en Vriendenkring elkaar de vliegen af. “Dat 
was mooi, ja. Betaalden wij een paar sei-
zoenen de masseur. Gingen dan naar het 
bestuur en zeiden: Vinden jullie een mas-
seur noodzakelijk voor de vereniging. Het 
antwoord was natuurlijk “ja.” Nou, zeiden 
wij, dan kun je die ook zelf wel betalen.”

De Vriendenkring zorgt ook voor attenties 
waar nodig. “Bijvoorbeeld aan de eerste on-
derhoudsploeg. Dat was niet zoals die nu 

Jan Broens. 

Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest is 
een jaarlijks hoogtepunt. 
Eerst met Sint Herman 
Verschoor en daarna 
een hele reeks meer dan 
prima vervangers. En 
elk jaar met hetzelfde 
zusje dat twee emmer-
tjes en een juk cadeau 
kreeg. Uit volle bordt 
gaat het. 
Op een gegeven moment 
krijgt de Sint (even) con-
currentie van de Kerst-
man. Of staan er vier 
sinterklazen in de zaal.

Sint Herman Verschoor 
en Piet Pfijfer (A).

Nikkelen Nelis (koperen 
Koooo uit Allmelooooo) 
Willem van Laar (B).

Wim van ‘t Hoff en Toon 
Evers (C).

Klaar om Piet te wor-
den. Vlnr: Joke Mid-
delkamp, Jopie Middel-
kamp, Tonny Broens, 
onbekend, Joop Engbers 
(D).

Wilma Woesthuis, 
Henriëtte Souverijn, 
Anita ten Dam, Herman 
Verschoor en Rits Sterk 
(E).

Wim van ‘t Hoff en Toon 
Evers met zwarte Piet 
(F).

Sint Herman Verschoor 
(G).

Johan Zwakenberg 
onderweg naar Sinter-
klaas (H).

Sint Herman Verschoor 
en Piet Jan Schwarte (I).

Veel Sinterklazen (J).

A.

B.

C.

D.

E. F.

G.

H.

I.

J.
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Sint Herman Verschoor 
en Piet Jan Schwarte 
(K).

Gert Cents met Sinter-
klaas (L).

Ria te Wierik, Wil van ‘t 
Hoff en Herman Ver-
schoor. Achterin Leny 
Bruggeman (M).

Blauw/witte Sint André 
Spenkelink met Adriaan 
Meenhuis en Gert Jan 
Vos (N).

Sint Zwakenberg, Piet 
Kolkman en Nicky Nar-
raina (O).

Sint Zwakenberg, Piet 
Kolkman en Theo Alfe-
rink (P).

Links: Santa Claus deelt 
cadeautjes uit.

Vlnr: Jet Oldenhof, Jose-
fine Kok, Francis Wijnen 
en Mimi ten Hove (Q).

Onbekend, Truus Weste-
rik, Hermien Rodijk (R).

Johan Kok en Jan 
Broens (S).

Henk Schrooten, Jan 
Broens (Santa Claus) en 
Anton Evers (T).

Jan Broens, Tonny 
Broens, Annie Kok (U).

Jan Broens als Santa 
(V).

K.

L

M.

Q. R. S.

T.

V.

U.

N.

O.

P.
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flink op los met die roe. En aan het einde 
moest de Sint van Sint weer burger wor-
den. Herman stond dan op tafel en zong 
een lied van wel 13 coupletten. Telkens 
ging er wat uit en aan het eind stond hij in 
z’n onderbroek.”

Herman Verschoor is ook de Sinterklaas bij 
de jeugd. Jan Winkels: “Het is maar goed 
dat die kinderen niet alles begrepen waar 
hij het over had. Maar hij deed het heel erg 
leuk en het was elk jaar weer een hele bele-
venis.” 

Nico Jannink: “Herman was een groot 
toneelspeler. Zat uiteraard op Nut en Ge-
noegen. Je kon hem ook gerust inhuren 
als verteller of conferencier; hij vond dat 
prachtig. Als Sinterklaas moest hij zich 
vooraf altijd even moed indrinken. Dat 
was soms wel driekwart liter (jenever), 
maar dan ging het los. Je wist nooit wat er 
zou komen. Niets was te gek, maar het was 
nooit te gek.”

Jan Broens over Herman Verschoor: “Een 
weergaloze Sinterklaas. Speelde ook bij 
Nut en Genoegen. Kon dan heel serieus 
zijn. Kun je je niet voorstellen als hij bij De 
Zweef de Sint uithing. Ja, en dan het slot 
met de striptease. Eerst ging de mijter af. 
In een hoekje daarvan stond een klein fles-
je sterke drank, dat toverde Rits Sterk als 
eerste tevoorschijn.

Hij zong daarbij het lied “De begrafenis 
van Manke Nelis”; een lied van 16 couplet-
ten over de begrafenis van deze bekende 
Amsterdammer. Het kwam erop neer dat 
ze op weg naar het kerkhof naar het café 
gingen en aan het einde van het verhaal 
met z’n allen op het kerkhof kwamen en 
ontdekten dat de kist nog in het café stond. 
Als Herman aan dit lied toe was, kwam het 
einde ook meestal niet, want dan was hij 
z’n tekst kwijt en het flesje leeg.”

Herman Verschoor overlijdt
Herman Verschoor overlijdt op 19 mei 
2009. In de GOAL staat:”Hij hield van 
humor. Wilde dat zijn begrafenis iets ge-

heel veel humor. Jammer is wel dat de em-
mertjes er niet meer bij zijn…

In zijn “Ballen uit de broek” (2012) schrijft 
Charles Rozendal ook over Sinterklaas: “De 
Sint is niemand minder dan Ton van De 
Zweef 10. Maar dat is niet de Ton die zich 
bijna wekelijks verslaapt en zich meestal 
pas in de derde helft meldt. Nee, als deze 
Ton in een tabberd is gehuld, dan is hij ook 
echt Sint Nicolaas. Niet de kindervriend, 
maar de man die elk seniorenlid het gehele 
jaar kritisch volgt. Ton maakt van vol-
wassen kerels kleuters die het in hun broek 
doen.”

Dennis Blankhorst nieuwe voorzitter 
Vriendenkring; Cees ten Hove erelid
Na het afscheid van Cees ten Hove is Den-
nis Blankhorst in 2003 de nieuwe voorzitter 
van de Vriendenkring. De 32-jarige Blank-
horst zit dan al sinds 1999 in het bestuur 
van deze club. Het vrijwilligerswerk is hem 
met de paplepel ingegoten; ook zijn beide 
ouders (Marinus en Ria) doen dat bij  De 
Zweef al jaren. Bij zijn vertrek als voorzitter 
van de Vriendenkring benoemt de vergade-
ring Cees ten Hove tot erelid van de Vrien-
denkring. 

Een belangrijk wapenfeit van Cees in zijn 
voorzittersfunctie is dat hij met het Zweef-
bestuur meer op één lijn komt over sponso-
ring en de rol daarin van de Vriendenkring. 
De hier gemaakte openingen leiden er later 
toe dat de sponsorcommissie verantwoor-
delijk wordt voor de gehele sponsoring en 
dat de inkomsten van alle reclame in één 
pot komen. 

René Kok lid van verdienste
De aanwezigen bij de nieuwjaarsreceptie 
in 2010 benoemen René Kok tot lid van 
verdienste. Reden hiervoor is het feit dat 
hij 10,5 jaar deel uitmaakt van het bestuur 
van de Vriendenkring; René kan helaas 
niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, 
omdat hij ernstig ziek is. Voorzitter Dennis 
Blankhorst van de Vriendenkring spreekt 
zijn waardering uit voor de grote inzet van 
René. “Het was hem nooit te veel om ener-

doorgegeven en elk jaar luidkeels wordt ge-
bruld als aftrap voor een avond lol. Elk jaar 
weer films en spektakel, cabaret en scherpe 
interviews. 

In 1994 is het voor de 25e (!!!) keer dat Her-
man optreedt. Hij wordt luid toegezongen:

Ja dat is Herman Verschoor met zijn mij-
ter
Al 25 joar Sinterkloas bie De Zweef
Ja, dat is Herman Verschoor met zien mij-
ter
Wie mocht’n will’n datte altied Kloas blief.

Het zingen gebeurt op de wijze van het Klei-
ne café aan de haven. Tekst is gemaakt door 
Eric Alferink binnen De Zweef ook bekend 
als “Observer”, die in de GOAL zijn mening 
geeft. Uitvoerend zangers zijn Theo en Rini 
Siero. Bennie Schwarte zet de hele zaak op 
CD.

Als het over Sinterklaas gaat (in 2012), be-
ginnen de ogen van Rini en Theo Siero te 
glimmen: “Donders mooie avonden waren 
dat. Herman was goed. Hij kon ontzettend 
improviseren.” Rini speelde voor Zwarte 
Piet: “Mangs moet ik zo lachen dat ik in een 
stoel moest gaan zitten.” Herman treedt 
niet alleen bij De Zweef op, maar bezoekt 
ook gezinnen aan huis en juist bij de Zwe-
vers gaat het eraf. “Die kende hij allemaal 
en wist van iedereen wat te vertellen.” Ook 
buiten De Zweef is hij actief. Theo Siero: 
“Hij moest optreden voor de reservepolitie. 
Hadden ze hem een poets gebakken. Een 
dooie haas achterin de auto en hem laten 
aanhouden en arresteren als stroper. Hij is 
nog nooit zo kwaad geweest.” 

Jan Winkels en Sinus Wennemers over Sin-
terklaas. “Dat was wat. Wat een feest. Ook 
toen al kwam de Sint (Herman Verschoor) 
nadat hij het land al had verlaten. Rits 
Sterk en Toone Middelkamp waren Zwarte 
Piet.

Als je naar voren was geweest, wist je ze-
ker dat je met blauwe plekken terug ging 
naar je plaats. Rits en Toone sloegen er 

zelligs zou hebben” staat te lezen op zijn 
bidprentje. Daarom ook heb ik heel even 
gekeken of er bij de kist misschien een paar 
emmertjes van blik stonden.

Met dat lied begon hij zijn jaarlijkse Sinter-
klaasavond. Een lied dat ter ere van Her-
man bij het begin van elke Sinterklaas bij 
De Zweef luidkeels wordt meegezongen. Op 
19 mei is Herman in het ziekenhuis overle-
den. Daarmee is een markant man uit ons 
leven verdwenen. Een man die klaar stond 
voor anderen, vrolijk, vol humor.

Zijn hobby voor toneel kon hij helemaal 
te gelde maken bij zijn jaarlijkse optreden 
als Sinterklaas. Daarmee had hij groot 
succes. Lichamelijk ging het hem steeds 
slechter. Hij had veel kwaaltjes, die kwalen 
werden erger en dat werd hem fataal op 
die 19e mei. Daarmee zal Herman niet uit 
onze gedachten verdwijnen. Jaarlijks, als 
Sinterklaas het podium heeft beklommen, 
zullen de twee emmertjes door de kantine 
schallen. Dit jaar nog harder dan anders.”

Herman Verschoor krijgt vele opvolgers, 
zoals Ton Zwakenberg, Gerrit Claessen en 
Jeroen Kok. Kenmerk van al deze opvolgers 
is de aankleding van de avond met veel, 

Herman Verschoor.

Dennis Blankhorst.

Cees ten Hove erelid.

René Kok lid van ver-
dienste.



260 261

Dennis Blankhorst erelid Vrienden-
kring
Op woensdag 4 juni 2014 is de jaarlijkse 
ledenvergadering van de Vriendenkring. 
Voorzitter Dennis Blankhorst neemt af-
scheid na (ook al) 15 jaar bestuurslidmaat-
schap; de maximale periode. Hij weet nog 
goed dat hij door Harry Westerik (dan 
voorzitter) in 1998 in het bestuur wordt 
gepraat. “Tegelijk met René Kok; als hij 
was gebleven, had hij nu ook de 15 jaar 
volgemaakt.” 

Vader en moeder Blankhorst zijn jaren-
lang actief voor De Zweef; dus ligt het voor 
de hand dat Dennis ook de handen uit de 
mouwen steekt. In een interview in GOAL!-
MAGAZINE adviseert hij zijn opvolger de 
lat niet te hoog te leggen, “er moet ruimte 
blijven om verder in te vullen”. Daarbij 
heeft hij het om zaken als nieuwe activitei-
ten.

Van belang noemt Dennis het dat in zijn 
periode de relatie met het bestuur van De 
Zweef een heel stuk is verbeterd. “Het had 
altijd te maken met geld. Wij hadden wat 
en het bestuur nooit. Men wilde graag 
beschikken over de inkomsten van de re-
clameborden. Ik ben daar altijd eerlijk in 
geweest. Ik ben er voor De Zweef en dat is 
mijn uitgangspunt. En het is logisch dat 
reclame-inkomsten nu in één hand zijn.” 

Vanwege deze lange duur en zijn verdien-
sten benoemt de vergadering Dennis tot 
erelid van de Vriendenkring. Naast een 
oorkonde krijgt hij bloemen en een diner-

Super Sunday: een nieuwe activiteit 
van formaat
Op zondag 22 maart 2016 houdt de Vrien-
denkring samen met een fanatieke groep 
supporters (de Ultra’s) Super Sunday rond-
om de wedstrijd De Zweef - Heino. Met 
supporters in het blauwwit, een sfeeractie 
met vuurwerk voor aanvang van de wed-
strijd, een springkussen langs de lijn voor 
de allerkleinsten en een Rad van Fortuin 
met veel (heel veel) prijzen en dit alles met 
een muzikale omlijsting blijkt het een gou-
den greep. 
Gelukkig weten de mannen van het eerste 
ook dat er wat op het spel staat. In een cru-
ciaal duel om boven de degradatiestreep te 
blijven weet De Zweef zich te revancheren 
op de bezoekers uit Heino door na de 3-0 
nederlaag eerder dit seizoen de thuiswed-
strijd met 3-0 te winnen. Super Sunday 
is zo’n succes dat deze actie jaarlijks gaat 
plaatsvinden.

gie te steken in activiteiten van de Vrien-
denkring.” 

Als voorbeeld hiervan noemde hij het feit 
dat René uit de nachtploeg direct doorging 
naar het clubgebouw om de broodjes te 
smeren voor de dauwtrapfietstocht op He-
melvaartsdag. René was de bedenker van 
de mannenbingo, die is uitgegroeid tot een 
waar evenement. “Ondanks zijn ziekte bleef 
hij optimistisch en zonderde hij zich niet af. 
Als hij even kon was hij aanwezig, zoals bij 
het carnaval.” De aanwezigen onderstreep-
ten het voorstel voor benoeming tot lid van 
verdienste met een daverend applaus. Na 
een langdurige ziekte overlijdt René Kok op 
21 april 2010. 

Afscheid met erelidmaatschap: Harry 
Legtenberg

Na 19 (!!!) jaar lid te zijn 
geweest van het bestuur 
neemt de Vriendenkring 
op 8 juni 2011 afscheid van 
Harry Legtenberg. Harry is 
op dat moment al vier jaar 
“buiten het boekje”, want in 
de regels staat dat je maar 
maximaal 15 jaar in het be-
stuur mag zitten. Uiteraard 
heeft niemand daar een 
probleem mee en krijgt Har-
ry alle lof toegezwaaid en 

wordt hij beloond met bloemen en geschen-
ken. Het belangrijkste is echter dat de leden 
hem unaniem  benoemen tot erelid van de 
Vriendenkring. Meer dan verdiend voor al 
die jaren enthousiaste inzet. 

Wim Hegeman neemt afscheid als lid 
van verdienste
Na 15 jaar penningmeester te zijn geweest 
bij de Vriendenkring, neemt Wim Hege-
man tijdens de ledenvergadering in 2012 
afscheid. Na een praatje van voorzitter 
Dennis Blankhorst en namens het bestuur 
door Charles Rozendal wordt hij gehuldigd 
als lid van verdienste van de Vriendenkring. 
Hij vertrekt nog niet direct, maar gaat de 
eerste tijd helpen om de nieuwe penning-
meester Michel Dikkers in te werken.

cheque. De opvolger van Dennis als voorzit-
ter is Lucien Galgenbeld geworden. Nieuw 
in het bestuur worden gekozen Marcel 
Geurtse (penningmeester) en Gerrit Claes-
sen.

Oktoberfest-nieuwe-stijl pakt goed 
uit
Het is een goeie greep van de Vrienden-
kring om het Oktoberfest vast te plakken 
aan een thuiswedstrijd van het eerste. Meer 
publiek en publiek dat er anders niet is.... 

Het pakt heel goed uit. En je weet, bij De 
Zweef maakt het niet uit of het eerste wint 
of verliest; als er feest is, is er feest. Het 
eerste voorop in Tiroler kledij, maar ook 
heel veel anderen hebben zich verkleed. 
DJ’s Bart en Marcel en een schitterende 
accordeonspeler maken het feest compleet. 
Collega’s van de VV Hellendoorn achter de 
bar en heel veel grote pullen bier.

Afscheid na 19 jaar van 
Harry Legtenberg.

Het bestuur van de 
Vriendenkring in 2016. 
Vlnr: Rolf Westerik, 
Nico Engbers, Lucien 
Galgenbeld, Marcel 
Geurtse, Gerrit Claes-
sen, Michel Dikkers, Roy 
Siero en rechtsvoor Stef 
Broeks.

Oktoberfest succesvol.



262 263

te zien hoe het vlaggenschip van De Zweef 
afrekent met twee schepen van de bezoe-
kers.

Terwijl de bezoekers uit Heino nog vooral 
onder de indruk zijn van de ambiance op 
het Gagelman, is De Zweef al enkele malen 
dichtbij een doelpunt. In het verdere ver-
loop van de wedstrijd weet Heino zich te 
herstellen en is het zelf ook enkele malen 
gevaarlijk. In de rust kunnen alle bezoe-
kers genieten van een soesje van bakkerij 
Lorkeers bij de koffie/thee en hopen op 
doelpunten in de tweede helft.

Uiteindelijk zorgen twee gegeven straf-
schoppen voor een uitslag van 1-1. Een uit-
slag waar iedereen, gezien het wedstrijd-
beeld, vrede mee zal hebben. Smetje op 
de middag is dat we geen gebruik hebben 
gemaakt van het springkussen. Vanwege 
het regenachtige weer, hebben we besloten 
dit niet te gebruiken.”

Rad van Fortuin
“Op het moment dat de kantine leeg 
stroomt voor de tweede helft, worden alle 
aangeboden prijzen uitgestald en het rad 
klaar gezet op het podium. Alles is in ge-
reedheid gebracht om na afloop van de 
wedstrijd een groot feest te maken. Direct 
na de wedstrijd zorgt DJ Bart Broens voor 
de muziek in de kantine. Presentator/Rad-

roen Kok voor de laatste keer aan het Rad 
van Fortuin. 19! Het is Sven Dikkers die 
behalve een doelpunt ook een Full-HD TV 
scoort.
 
Hiermee komt tevens een eind aan de 
tweede editie van Super Sunday. Een grote 
groep leden helpt vervolgens met het op-
ruimen van de kantine, zodat dit de orga-
nisatie en de schoonmaakploeg bespaard 
blijft. 

Namens de organisatie wil ik iedereen 
bedanken die op welke wijze dan ook een 
bijdrage heeft geleverd aan deze geweldi-
ge dag. De opbrengst komt ten goede aan 
het 100-jarig bestaan van De Zweef en een 
goed doel. Met elkaar hebben we laten zien 
dat De Zweef mensen verbindt en we zeker 
de leukste en gezelligste vereniging zijn in 
de gemeente!”

Opnieuw onderscheidingen voor af-
scheid nemende bestuursleden: Roy 
Siero en Lucien Galgenbeld
De jaarvergadering van de Vriendenkring 
in juni 2016 staat in het teken van afscheid 

Inmiddels is Super Sunday uitgegroeid tot 
een succesvolle traditie. 

GOAL-verslag van Super Sunday
“De zondag start met een wedstrijd van 
Vrouwen 1 tegen directe concurrent Rig-
tersbleek. Na het nodige vuurwerk, aan-
geboden door Transmission en afgestoken 
door de Ultra’s, trappen de dames af in 
een echte topper. Voor de vrouwen van 
De Zweef werkte Super Sunday als een 
doping, terwijl Rigtersbleek verdoofd leek 
door de spanning. Pieken als het moet, zegt 
men dan. 2-0 voor de dames van De Zweef 
die zich nu nog nadrukkelijker kandidaat 
stellen voor het kampioenschap!
 
Een goed begin is het halve werk, dachten 
we onder het genot van een kop koffie. Het 
is dan inmiddels 12.30 als de Vrienden-
kring en de Ultra’s zich hebben verzameld 
om de taken voor de rest van de dag te ver-
delen. Het vlaggenschip moet winnen van 
vv Heino, maar zeker niet verliezen, om 
afstand te nemen van de kelder in de eerste 
klasse E. 

Na een periode van weinig punten, moet 
Super Sunday een boost geven aan de 
mannen van trainer Anton Wennemers. 
De opkomst van De Zweef – vv Heino gaat 
gepaard met een hoop muziek, vuurwerk 
en een groot spandoek. Op het spandoek is 

draaier Jeroen Kok maakt zich klaar om 
alle geweldige prijzen in een mooi tempo 
weg te geven aan de vele winnaars.

In een bomvolle kantine worden meer dan 
80 prijzen verloot, terwijl voor de liefheb-
ber PSV – Ajax op het grote scherm wordt 
vertoond. De bordjes zijn niet aan te slepen 
voor iedereen die deel wil nemen. Maar 
wat wil je ook als je het ruime assorti-
ment aan prijzen ziet: kratten bier, zakken 
potgrond, dinerbonnen en een geweldige 
hoofdprijs. Daarnaast ook nog de intro-
ductie van “Het Zwevertje” door de Ultra’s. 
Een drankje voorzien van een eigen etiket 
vindt gretig aftrek in de kantine!

Tussen de prijzen ook een bijzondere gift. 
FC Twente-speler Jeroen van der Lely 
biedt, als oud-Zwever, zijn gesigneerde 
wedstrijdshirt aan aan het bestuur om het 
een mooie plek te geven in het clubgebouw. 
Geweldig om te zien dat oude liefde zeker 
niet roest. Als rond de klok van achten 
gespeeld gaat worden om de hoofdprijs, 
krijgt iedereen de kans om deel te nemen. 
Nadat alle loten zijn verkocht draait Je-

Super Sunday met 
presentatoren Michel 
Dikkers en Jeroen Kok.

Voetvolley op het par-
keerterrein in 2012.
Linksboven:Niels Hege-
man speelt de bal. Ed-
win Veldhuis kijkt toe.
Rechtsboven: Nicky 
Narraina, Niek Broeze, 
Gerben Woesthuis.
Linksonder: Yvonne 
Slag kopt. Jody Nij-
enhuis kijkt toe. Op de 
achtergrond Stefan 
Scholten, Peter Knobbe, 
Robin Souverijn, Edwin 
Veldhuis en helemaal 
rechts Helwich Machiel-
sen. 
Rechtsonder: Marco 
Middelkamp.
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een begrip. Jarenlang was hij bestuurslid 
van de Vriendenkring. Velen zullen zich 
hem herinneren als een van de organisa-
toren van de fameuze vrouwenreisjes van 
de Vriendenkring. Ook daarbuiten is hij 
een gezien en hardwerkend bestuurslid, 
die wegens zijn verdiensten in 1990 werd 
onderscheiden met de titel erelid van de 
Vriendenkring.

van oudgedienden. Als be-
stuurslid stoppen: Nico Eng-
bers (9 jaar), Rolf Westerik (5 
jaar), Lucien Galgenbeld (14 
jaar) en Roy Siero (meer dan 
15 jaar). Een hele uittocht, 
maar gelukkig zijn er nieuwe 
mensen gevonden. 

Als dank krijgen alle ver-
trekkers bloemen, terwijl de 
ledenvergadering besloot 
Lucien en Roy terecht te be-
lonen met het lidmaatschap 
van verdienste. Roy zit meer 
dan 15 jaar in het bestuur. 

Een unicum, want 15 jaar is het maximum. 
Hij wil echter het bestuur de kans geven 
een goede vervanger te vinden en draait 
nog een jaar extra mee. Lucien maakt de 
15 jaar net niet vol, maar besluit te stoppen 
vanwege drukke werkzaamheden en een 
voetballende dochter.

Nieuw in het bestuur komen Stef Broeks en 
Paul Damman. Onder luid applaus treedt 
Kim Praas als eerste vrouw toe als adspi-
rant-bestuurslid. De Vriendenkring zoekt 
dan nog een nieuwe voorzitter. Tot die tijd 
neemt Gerrit Claessen de honneurs waar. 
Als Gerrit in 2018 vertrekt, is Michel Dik-
kers de voorzitter.

Bernard Slaghekke overleden
Onverwacht overlijdt in mei 2017 Bernard 
Slaghekke. Voor oudere Zwevers is Bernard 

Lucien Galgenbeld.

Roy Siero.

Johan Kok onderscheidt 
Bernard Slaghekke tot 
erelid van de Vrienden-
kring.
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Wat is er mooier dan aan het einde van dit boek alle mensen op de 
foto te zetten die bij ons voetballen of actief zijn in een commissie? 
Natuurlijk kom je daarbij dubbele namen tegen, want heel veel van 
onze actieve leden zijn ook vrijwilliger of zelfs vrijwilliger in meer 
commissies. Bij de jeugd tref je veel ouders aan die een steentje 
bijdragen in de begeleiding van het team van hun kind.

Het was ondoenlijk om elke vrijwilliger te fotograferen. Iedereen 
die voetbalt bij de senioren draait wel eens bardienst of is 
scheidsrechter bij de jeugd. Ook is niet in alle gevallen gelukt een 
bepaalde groep vrijwilligers bij elkaar te krijgen voor een foto.

Tenslotte zijn op sommige foto’s mensen afwezig. Het lukte, zoals 
gezegd, lang niet altijd iedereen bij elkaar te krijgen. Jammer, maar 
helaas. Ons plan om in maart/april iedereen die een fotomoment 
had gemist nog een kans te geven op de foto te komen is mislukt 
door het coronavirus. Overmacht.

Neemt niet weg dat we heel veel gezichten hebben vastgelegd. 
Met naam en toenaam. Leuk voor jezelf, voor opa en oma, voor je 
nageslacht. Iedereen in ieder geval heel erg bedankt voor de moeite 
en de vaak lachende gezichten!
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JO7-1
Boven vlnr: Bram Draaijer, Mick Weinreder, Liam 
Eertink, Peter Weinreder.
Onder vlnr: Naomi Siero, Stephan de Wind, Aiden te 
Lintelo.

JO7-2
Leider Frank Blikman.
Boven vlnr: Morris Sezen, Mika Steenberg, Noud 
Verschoor, Twan Blikman.
Onder vlnr: Tygo Schellevis, Ymke Dorlas, Yannique 
Bronsvoort, Kaan Sen.

Mini’s
Achter vlnr: Raymond ten Hove, Richard Gerritsen Mulkes, Kevin Klink, Onno Westra, 
Marcel Hofstede, Kamel Bounaga, Niek Broeze, Ros de Boer, Emiel Blikman.
Midden vlnr: Stefan Reinders, Sam Reinders, Sem Woesthuis, Noël Westra, Sam 
Zandberg, Brent Eeftink, Loek Hofstede, Morris Schorn, Sep de Boer, Reef Kelder, Rinze 
Gerritsen Mulkes, Thijs Wennemers, Juup Masselink, Tom Blikman, Siem Stals, Thijmen 
Smit, Finn Ligtenberg, Bruce Dijkstra, Thijs Broeze, Mels Schulenburg, Pim Waanders, 
Riff Hegeman, Jorn Witteveen, Lars Bouwhuis.
Onder vlnr: Moos ten Hove, Timon Zijsveld, Jip Annink, Mart Wolfkamp, Sem Klink, 
Dies Schoppink, Lasse Dijkstra, Tim Bounaga, Luan Broens, Sven Spenkelink, Pim van 
Hoogmoed, Robyn Kroeskop, Lott Wissink, Bram Wiggers Schreur, Siem Hoonhorst, 
Senn Pluimers, Duuk Schoppink.

JO8-1
Boven vlnr: Bob ter Hedde, Ties Kurvink, Tom Engbers, Stef ter Halle.
Onder vlnr: Job Meijer, Quinn Mensink, Sepp Spenkelink, Joris Kogelman, Kaj van Rhee.

JO8-2
Boven vlnr: Stan Vrerink, Bram Hoekstra, Jonas ten Hove, Jim Hogeboom, Taym 
Yaseen, Tieme Mars. 
Onder vlnr: Sam Ligtenberg, Joep van Rhee, Hidde ten Dam, Sen Engbers, Delano 
Wippert.
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JO8-3
Boven vlnr: Kyran Huffmeijer, Noa Schwarte, Seth van den Berg, Elana Dannenberg.
Onder vlnr: Floor Paarhuis, Stijn Kleinlangevelsloo, Jim Zandberg, Pien Rozemuller, 
John Dannenberg.

JO8-4
Boven vlnr: Rob Wermink, Liam Maneschijn, Mick 
Wissink, Stan van Rhee, Jaylen ter Maat, Robin Wissink.
Onder vlnr: Yvet Klein Woolthuis, Gijs Wermink, Luuk 
Masthoff, Sep Woesthuis.

JO8-5
Boven vlnr: Debbie Lormans, Kevin Klink, 
Midden vlnr: Naomi Siero, Aeden te Lintelo, Sem Klink, 
Liam Eertink, 
Onder vlnr: Bram Draaijer, Stephan de Wind, Reef 
Kelder.

JO8-6
Achter vlnr: Sem Woest-
huis, Twan Blikman, 
Morris Sezen, Tygo 
Schellevis. 
Voor vlnr: Noud Ver-
schoor, Martinthe Kok, 
Yannique Bronsvoort en 
Mika Steenberg. Frank 
Blikman (leider).

JO8-7
Boven vlnr: Marcel Hof-
stede en Niek Broeze.
Onder vlnr: Sep de 
Boer, Siem Stals, Tom 
Blikman, Loek Hofste-
de, Kaan Sen, Rinze 
Gerritsen Mulkes, Teun 
Broeze.
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JO9-1
Boven vlnr: Daan Pas, Dani Tijhof, Ean Luttenberg, Leon 
List.
Onder vlnr: Sam Wijnen, Bryan Bronsvoort, Pim 
Kogelman, Floris Evers, Luuk de Mink. Niet op de foto 
leider Dennis de Mink.

JO9-3
Boven vlnr:René Averesch (trainer/leider), Thijmen 
Braamhaar, Jayton Braamhaar, Yuri Olthof (leider).
Onder vlnr: Léan Evers, Tom Hofstede, Lenn Ligtenberg, 
Luuk Averesch, Luuk Olthof.

JO9-2
Boven vlnr: Jord Evers, Yasin Dükel, Colin van Dorth, 
Jardi Tibbe.
Onder vlnr: Siem Schwarte, Owen Hegeman, Hidde van 
Rhee, Tijn Lorkeers, Siem Luttenberg.

JO9-4
Boven vlnr: Marcel Siero, Cris Siero, Saar Stals, Yuri 
Meijer, Patrick Weyn.
Onder vlnr: Ties Freie, Gijs Hazebroek, Lenn Weyn, 
Milan ten Brinke.

J10-1
Bovenste rij vlnr: Man-
fred Körbl, Kyan Zwit-
serloot, Lucas Körbl, 
Jayden Kroeskop, Job 
Hogers, Jeffrey Jannink. 
Onderste rij vlnr: Julius 
Besten, Finn Eertink, 
Job Schwarte, Lars 
Broens.

JO10-2
Achter vlnr: Dennie 
Holtslag, Tijn Holtslag, 
Daan Weinreder, Mar-
tijn Dijkstra. 
Onder vlnr: Daan 
Wermink, Joris Kruk-
kert, Daan Valk, Jim 
Dijkstra, Merlin Gotte-
maker. 
Niet op de foto Siem 
Kurvink.
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JO10-3
Boven: Martijn Berghuis.
Midden vlnr: Tymen Berghuis, Kris Aanstoot, Beau 
Welten.
Onder vlnr: Liam Schutten, Amra de Ronde, 
Giovanni Poorts. Niet op de foto: Tom Schellevis

JO10-4
Achter vlnr: Martijn Evers, Niels van Rhee.
Midden vlnr:  Tijn Middelkamp, Luuk Verschoor, Dieuwertje 
Gerritsen.
Onder  vlnr: Julian Zijsveld, Sophie van den Heuvel, Siem 
Evers, Stef Zwakenberg, Guus van Rhee.

JO11-1 
Boven vlnr: Bjorn Brokelman, Dave Siero, Laura Rosenkamp, Teun Hazebroek, Ben 
Jaolat, Marco Mensink, Jeffrey Siero. 
Onder vlnr: Jelte Bruins, Tim Harbers, Niels Brokelman (achterkleinzoon van onze 
legendarische oprichter en keeper Johan Kaizer), Kris Kurvink, Puk van de Maat.

JO11-2
Boven vlnr: Arnoud Roosendaal en Twan Schrijver.
Midden vlnr: Thijs Roosendaal, Ralph Maathuis, Bram Hofstede, Bas van Stuijvenberg 
en Nout Looms.
Onder vlnr: Robin Staman, Pim Schrijver,  Nilton Kok, Jesse Landhuis en Bram Kleinjan.

MO11-1
Boven vlnr: Evy Pronk, Sara Oolhorst, Lotte Koopman, Esmée Braamhaar, Saar 
Rozemuller, Nic Braamhaar.
Onder vlnr: Femke Hakkers, Shalemar Pot, Nena Zwijnenberg, Pleuni Pronk, 
Wiesje Pronk, Suuz Galgenbeld.
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MO11-2
Boven: Wendy van Dijk.
Midden vlnr: Emma Hoogers, Mirthe Broekmate, Lotte de Vries, Esra Steggink, Kiki 
Havekes, Fien Masselink.
Onder vlnr: Roos Mulder, Ninthe Scharphof, Daniek Moraal (k), Silke Machielsen, 
Roeliene Weijers.

JO12-1
Boven vlnr: Sander Schwarte en Jesper Aal.
Midden vlnr: Thijn Luttenberg, Koen Kolkman, Jesse Lorkeers, Jan Willem Gerritsen, 
Cas Gottemaker.
Voor vlnr: Fabio Kok, Daan Dekker, Len van Oene, Morris Jaolat, Jasper Krukkert.

JO12-3
Boven vlnr: Annelies van Dorth-Bouwmeester, Jaimy Aal, Wout Schwarte, Rogier 
Kolman, Huub Nijbijvank, Dennis Woesthuis. 
Onder vlnr: Jesse van Dorth, Luuk Samsen, Stan Woesthuis, Loic Ekkelenkamp, Lucas 
Stolwijk.

JO12-2
Boven vlnr:  Jeffrey Beumer, Mirthe Willems, Thijmen Broekmate, Quinten Poorts, Mats 
Oolhorst, Tommy Bruggeman, Ido Middelkamp.
Onder vlnr: Suz Spijkerman, Daan Middelkamp, Len van Oene, Jim Moscote Silva, Jesse 
van Rhee.
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JO12-4M
Boven vlnr: Ronaldo Hofstede, Linde Ruis, Sam Ammerlaan, Mara Knobben, Suuz 
Rozenmuller, Amber Hofstede, Robert Westera.
Onder vlnr: Maud Eikenaar, Lavien Berenschot, Joy Huesken, Eliza Kuipers, Leyla 
Scholten, Roos Westera. Niet op de foto: Annabelle van Hall.

JO13-2
Boven vlnr: Roy Koelen, Dennis Leeftink. 
Midden vlnr: Hidde Velzing, Conner Plomp, Tim Hulshof, Christian Visser, Tom 
Schwarte, Cas Koelen, Vico Steenberg.
Voor vlnr: Rick Smalbrugge, Storm Kelder, Timo Stam, Ralph Schumacher, Dean 
Oosterlaar, Giel Schrijver, Kenan Tuncer.

JO13-1
Boven vlnr: Job Wijnen, Koen Koopman, Aron Siebring, Mats Huisman, Sepp Aanstoot 
Mart Averesch, Hermen van Nijen.
Onder vlnr: Gjuzepe Prenkaj, Daan Tijink, Mick Kurvink, Max Ligtenberg, Diego 
Langenhof, Cas Beumer, Sem Lorkeers. Op de foto ontbreekt leider Gerard Tijink.

JO13-3
Achteraan: Frédérique Geerink en Olav Rudde.
Boven vlnr: Quinn Middelkamp, Marijn Berghuis, Abel Rudde, Mitchell Pot, Nathan 
Staman, Lucas Besten, Luuk Meijer.
Onder vlnr: Benjamin Geerink, Dion Oldersma, Niels Wigger, Bram van Egmond, Maseo 
Kok, Tim Wijering, Fabian Spijker.
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JO15-1
Boven vlnr: Thijn Beumer, Senna Sezen, Bas Huistede, Stijn Bontekoe, Alfredo Jansen, 
Angello Gumbs.
Midden vlnr: Pim Weijers, Daan Meijer, Niek Ruis, Noah Heersmink, Karsten Geerdink, 
Rick Ruis. Onder vlnr: Lyen Driever, Camilo Jansen, Jonathan Slettenhaar, Diloy 
Schrage, Thijn Willems.

JO15-2
Boven vlnr: René Oostergo, Luuk ter Elst, Niels Kruimelaar, Thijs Averesch, Lucas 
Wigger, Olivier Oostergo, Bram Rozemuller, Tycho Wermink, Roy Huistede.
Onder vlnr: Floris Brugman, Cas Middelkamp, Bas Booynk, Rik van Stuijvenberg, Julian 
Gottemaker, Jesse Machielsen, Bas Blaauwgeers.

JO15-3
Boven vlnr: Lars van der Werff, Matthijs Spenkelink, Jochem Paarhuis, Tein Vriendts, 
Bart Westendorp, Rion Ogink, Daan van Dijk, Luuk Machielsen.
Onder vlnr: Jelle Otter, Sten Oolhorst, Wesley Gritter, Jamie Gritter, Micha Rave, Faraj 
Nasimous, Mika Postma, Luuk van Oene, Hadi El Kakati. 

MO15-1
Boven vlnr: Ninthe Ooink op den Dijk, Roos Tijink, Iva Hilbrink, Eva Hekkert, Lieke 
Tibbe, Samira Poffers, Bertrand Veldhuis.
Onder vlnr:  Loes Westra, Lisa Tijhuis, Pien Woertman, Chen Neutel, Eline Kolman, Luna 
Veldhuis, Xia Neutel.
Niet op de foto: Silke Oosterlaar, Nina Jansen, Bente Dekker.
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JO17-1
Boven vlnr: Anthony Wennemers, Alex van de Werfhorst, Nick Mulder,  Jordy van 
Munster, Stan Vrerink, Tieme Mars, Lars Ter Elst, Delano Wippert, Jurgen Beuwer. 
Onder vlnr: Jay van Weezep, Jardi Tibbe, Jorn Bessembinder, Mike Gescher, Mikail 
Kurt, Sem Geuzendam, Milan Wijnen.

JO17-2
Staand vlnr: Hento Pas, Thijs Nieland,  Justin Nijenkamp, Jort Preuter,  Daan Pas, Tom 
Huistede, Bob ter Hedde, David Brugman, Robin Ter Hedde.
Voor vlnr: Jarno Soos, Joy Post, Stef ter Halle, Robin van Dijk, Timo Aal, Mike Eilders,  
Thijmen Pronk. Op foto ontbreekt: Sietse Klooster.

JO19-1
Boven vlnr: Michel Dikkers, Stef Weijers, Bastiaan Pronk, Julius Luning, David 
Vermeulen, Liam Hilberink, Teun Gorter, Hidde ter Elst, Jesper Aal, Leon List, Tim 
Zwakenberg, Hermen van Nijen.
Onder vlnr: Gijs ten Broeke, Jochem Vos, Pascal Knoef, Jorn Beumer, Jord Evers, Sander 
Kapteijn, Mike Smal, Sam Hegeman, Benjamin Souverijn. Op de foto ontbreekt Brian 
Mbamba.

JO17-3
Boven vlnr: Stef Eektimmerman, Niels Oogink, Kai Steenberg, Tigo de Bruin, Bram 
Blankenvoort, Ruben van der Wal, Bram Koopman, Ingrid ter Halle. 
Onder vlnr: Tim Gescher, Milan Bontekoe, Wout Kelder, Robbe Huis in ’t Veld, Marijn 
Leopardi, Mathijs Gerritsen, Jelle Bulters.
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MO19-1
Boven vlnr: Djarah Wijkamp, Lotte Konijnenbelt, Britt Knobben, Jane Teesselink, Sam 
Tijhuis, Louelle Wennemers, Lynn Siero, Lilly Telgenkamp, Lisa Nelemans.
Onder vlnr: Leonie Torny, Yme Beuze, Amber Verver, Danielle Kruimelaar, Daniek 
Euren, Demi Ooink op den Dijk, Julia Erupley, Julia Heersmink, Isa Beuze.

Mannen Zo1
Bovenste rij vlnr: Niels Koopman, Stef Weijers, Daniël Jannink, Mohammed Koroma, 
Jacco ten Hove, Daniël Tole, Bastiaan Pronk, Lars Stuckradt, Roy ten Dam, Jeffrey 
Jannink. 
Middelste rij vlnr: Anton Wennemers , Tom Heuver, Marc Nieboer, Joey Knobben, 
Anthony Wennemers , Dennis van der Lely, Jochem Vos, Lars Spijkerman, Dennis Keser. 
Voorste rij vlnr: Sharma Ekuchu, Evander Wippert, Jim Bolink, Mark Klein Boonschate, 
Michel Dikkers, Sam Bos, Tugay Kurt, Jeroen Spijkerman.

Vrouwen Zo 1
Boven vlnr: Bente Korbeld, Felicia Biemans, Maudy Siero, Lisa Hegeman, Lisanne 
Dikkers, Esmee Veltmaat, Helen Poppe, Anouk ten Dam, Harry Legtenberg.
Onder vlnr: Angelique Altena, Julia Wennemers, Marèl Verschoor, Faya Hanna, Leonie 
Verduin, Celine Legtenberg, Angela Kleine, Shenaya Wennemers, Mayke ten Den, Djarah 
Wijkamp, Joyce Lohuis.

JO19-2
Boven vlnr: Pieter Krikken, Brynn Huis in ’t Veld, Luuk Machielsen, Niels Evers, Jarno 
van Leussen, Damian Plomp, Lars van der Werff.
Onder vlnr: Dennis Leeftink, Gijs Hommes, Jesse Mars, Gijs Berendijk, Tom Siero, 
Quincy Glaublitz, Stan Westendorp. Op de foto ontbreken Max Podt, Dylan Hogenkamp 
en Brian Hogenkamp.
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Mannen Za 1
Boven vlnr: Maikel van Munster, Rutger Wijkman, Mark van Schooten, Jorick Kolman, Glenn Vegterlo, Boy Kolman, 
Henk Harmeling. Midden vlnr: Maikel Engelaar, Weshley Beumer, Marvin van Overbeek, Melvin van Burik, Thijmen 
Smeijers, Mark Spaans, Tom Hegeman, Ruben Timmermans, Nick Hilberink, Niek Heuver. Onder vlnr: Daan Timmer, 
Robin Tibbe, Kevin Maarkamp, Kaj Zwakenberg, Dennie Hoogenkamp, Marco ten Dam, Sten Harmeling, Robbin van der 
Lely. Niet op de foto: Daan Bos. 

De Zweef Zo 2
Achter vlnr: Jeffrey Hoogeboom, Dennis van Leeuwen, Ruud ten Dam, Arian Siebring, 
Niels Hegeman, Marcel Hofstede, Remko Manenschijn, Koen Tijhuis.
Voor vlnr: Paul te Pas, Sam Bos, Jim Bolink, Willy Broekhof, Stefan Dijkstra, Xander ten 
Hove, Tugay Kurt, Evander Wippert. Op de foto ontbreken Robert Hofstede, Stijn Klein 
Robbenhaar, Raymond ten Hove.

De Zweef Zo 3 
Tijdens het kampioenschap in 2019 toen ze nog het 4e waren. Boven vlnr: Joey de Bouville 
Marcel Geurtse, Stefan Scholten, Remi Middelkamp, Jeffey Beumer, Mark Scholten, 
Peter Knobbe, Maarten Melenboer, Chiel Schoeman, Sander Souverijn, Niek Heuver, Rob 
Hilberink, en Robert Bootsveld. Onder vlnr: Niels Kolkman, Rik Engbers, Michel van ‘t 
Zand, Niek Broeze, Gerben Hoogers, Emiel Blikman en Bas Kolkman.

Vrouwen Za 1
Boven vlnr: Linsey van Geldere, Yvonne Slag, Romy van den Heuvel, Jody Nijenhuis, 
Melanie Tibbe.
Midden vlnr: Harry Legtenberg, Isabel Kardas, Patty Verkooijen, Ilze de Vries, Sharon 
Wieldraayer, Michelle Kapteijn, Frederiek Heuver, Kevin ter Haar.
Onder vlnr: Inge Ruumpol, Melanie Kok, Kim Praas, Mijke Voskus, Kyra Nijenkamp.
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De Zweef 4 
Tijdens het kampioenschap in 2018, toen het nog De Zweef 6 was. Boven vlnr: Emiel 
Blikman, Ramon Slot, Raymond Hoonhorst, Bart Huffmeijer, Stefan van Leusen, Gerrit 
Claessen, Jasper Souverijn, Hans Knobben, Jeroen Tijhof, Dennis Evers, Paul Damman, 
Marthijn Hegeman. Onder vlnr Tim Gescher, Jelle Bulters, Sander Poelhekke, Jeroen 
Souverijn, Job Oldenhof, Joost Morsink, Marcel Siero, Kevin Broens, Erik Jongmans, 
Robbert Hegeman, Joep van Boxtel, Peter Hegeman, Dennis Roeloffzen.

De Zweef 5 
Boven vlnr: Niek Engbers, Kevin Samsen, Jeroen Baan, Erik Meier, Rick Groffen, Arno 
ten Dam, Stephan Schrage en Bert Lohuis.
Onder vlnr: Niek Woertman, Martijn Kok, Jeffrey Beumer, Peter Ebben, Ramon Eng-
bers, Stef Broeks en Hans Souverijn.
Niet op de foto: Gianluca Etzi, Henk Harmeling, Leon Krukkert.

De Zweef Veteranen 2
Boven vlnr: Harrie -Barry- Hoonhorst, Willie Krieger, Henk Grondhuis, Harry ten Dam, 
Gerard te Kiefte, Marcel ten Dam, Ronald Tibbe, Helmut van Rhee, Paul Souverijn, René 
Wippert.
Onder vlnr: Johan ten Dam, Willie Scholten, Geo Westenbroek, Gerald Gescher, Jos 
Woesthuis, Gerrit Evers. Op de foto ontbreken Gerard Hegeman en Alex Keverkamp.

De Zweef Veteranen 1 
Boven vlnr: Gijs Bos, Richard Hegeman, Willie Hegeman, Ben Kolman, Mark Tijhuis, 
Bert -Eppo- Kleine Staarman, Eddy Huis in ’t Veld, Edwin Kamphuis.
Onder vlnr: Paul van der Zwan, Björn Veldhuis, Henk Lentelink, Rob Korbeld, Bart 
Broens, Jan-Pieter van Vree. Op de foto ontbreekt Gerrit Mollink.
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De Zweef Zaterdag 2
Boven vlnr: Jeffrey Wieldraayer, Daniël van Boxtel, Coen Machielsen, Kris Brand, Emiel 
Dikkers.
Midden vlnr: Thom Rodijk, Jeffrey Beumer, Boy Poppe, Timo Nijenkamp, Marnick, 
Maatkamp, Thijmen ter Elst, Leon Bouwmeester, Stephan Brand.
Onder vlnr: Niek Heuvink, David Brockhoff, Robbin Bom, Taco Wiegink, Jordi van den 
Berg. Niet op de foto: Jordy Hegeman en Bram van Es.

De Zweef Zaterdag 3
Boven vlnr: Ruben Ligtenberg, Lars Kelder, Luuk ter Elst, Leon Broekmate, Wesley Drie-
ze, Simon Gottemaker, Juan Zomer.
Onder vlnr: Wouter Beverdam, Leon Ruiter, Stan Poppe, Mathijs Valk, Lars Westerik, 
Jeffrey Beumer, Pim Weijers. 
Niet op foto: Demi Ruiter, Jeroen Reimink, Joost Wessels, Ruben Pot, Weshley Beumer, 
Jan Mikhael, Michel ten Dam, Tim Knobben.

De Zweef Zaterdag 4
Boven vlnr:  Wiebe Rothengatter, Danique Glaubitz, Sander Schwarte, Lars Seinen, 
Daan Podt, Tim Gescher, Ruben Veldman, Jordy Beumer, Jeroen Wiggers, Jelle Bulters, 
Bas Oogink.
Onder vlnr:  Rick Klumperman, Milan Kok, Robin Wijnands, Ramon Slot, Tom Huis in ’t 
Veld , Henny Heuvink, Luuk Jansen, Max Erupley, David Harmsen. 
Niet op de foto: Teun van de Berg en Kasper Hendriks.

De Zweef Zaalteam
Boven vlnr: Manfred 
Hofstede, Richard Hart-
gers, Jan Baan, Gerben 
Wind. 
Onder vlnr: Dennis 
Hulsegge, Chiel van 
den Born, Niek Kuipers, 
Johan Löwik. 
Niet op de foto: Luuk 
Valk.
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Clubbladbezorgers
Boven vlnr: Hans Souverijn, Jaap Bregman, Monique Hegeman, John Rozendal, Jan 
Nijenhuis, Roy Siero, Wilma Rozendal, Roy Narraina, Henk Wennemers, George 
Damman, Helmut van Rhee, Bert –Eppo- Kleine Staarman, Joop Engbers, Jos 
Legtenberg, Co Gleijsteen, Marcel Hofstede, Frans Poelhekke, Bertus Heuver. 
Onder vlnr: Charles Rozendal, Gerrit ten Dam, Harrie Hoonhorst, Anita ten Dam, Thea 
Kolkman, Frits Kolkman, Gerald Gescher, Peter Middelkamp, Bart Broens. 
Op de foto ontbreken: Bart van Rhee, Rob Hilberink en Dimitri Hulshof.

Accommodatie/onderhoudscommissie
Boven vlnr: Gerrit Verschoor, Henk Dikkers, Ronnie van Oene, Johan Alferink, Marcel 
Siero, Helmut van Rhee, Willie Scholten, Willie Krieger.
Onder vlnr: Leo Geurtse, Henk Grondhuis, Harold Westendorp.  

Bestuur
Boven vlnr: Mischa 
Masthoff, Ewald Wen-
nemers, Jan Fikken, 
Jan-Pieter van Vree, 
Helmut van Rhee, Ste-
fan Scholten.
Onder vlnr: Melanie 
Tibbe, Erik Heuver, 
Romy van den Heuvel. 

Activiteiten-
commissie
Boven vlnr: Theo Koop-
man, Arjan Klumper-
man en Jarno Gottema-
ker.
Onder vlnr: Merte Kol-
man, Prisca Wippert, 
Nicolle Kappert, Mar-
leen Wermink en Leanne 
Ruis.
Op de foto ontbreken: 
Ben Post en Marieke 
Kroeskop.
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Fanshopbediening
Vlnr: Linda Slag, Maai-
ke Melenboer, Lisa He-
geman, Ilse Wennemers, 
Leonie Blaauwgeers, 
Yvonne Kerkdijk.
Op de foto ontbreekt 
Mariëlle Brugman.

Klussenploeg 2.0
Vlnr: Jos Woesthuis, 
Richard Hegeman, Theo 
Alferink, Paul Souve-
rijn, Hans Heuver, Frits 
Kolkman.

Jubileumcommssie De Zweef 100 jaar
Boven vlnr: Emiel Dikkers, Romy van den Heuvel, Melanie Tibbe, Stefan Scholten, Bas 
Kolkman, Gerrit Claessen, Leanne Ruis, Erik Heuver, Charles Rozendal.
Onder vlnr: Gerrit ten Dam, Jan-Pieter van Vree.
Op de foto ontbreekt Michel Dikkers.

Klussenploeg, schoonmaak en inkoop
Vlnr: Johannes Wennemers,Wim Dijkstra, Sinus Morsink, Bart van Rhee, Gerrit 
Verschoor, Johan Alferink, Sinus Freie, Erwin Salzbrunn.
Voor: Joop Engbers, Leo Geurtse, Gerrit Oude Roelink. 
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Sponsorcommissie
Boven vlnr: Dennis Blankhorst, Martijn Evers, Jan Fikken, Harold Westendorp, Ronnie 
Willems.
Onder: Marcel Eilders, Paul Souverijn. Cliënten en medewerkers Aveleijn

Boven vlnr: Bart Spijkerman, Patrick Schipper, Kelly Hendriks, Manoa Bruggink, Irma 
Schwarte, Laxmi  Schoonhoven.
Onder vlnr: Michael Kuiters, Mathijs Legtenberg.

Gastvrouwen
Monique van Rhee en 
Frederieke Heuver.
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In het kader van dit boekwerk is in 2010 een vragenlijst op de 
website van De Zweef gezet. Daarin konden Zwevers en niet-
Zwevers herinneringen kwijt. Een grote groep heeft dat gedaan en 
zo leuke, nuttige en ontroerende bijdragen aan dit boek geleverd. 
Waarvoor dank! 

Veel antwoorden waren aanleiding om met bepaalde mensen nader 
van gedachten te wisselen of anderen te confronteren met een 
voorval of een mening. Of om na afloop van de training nog eens 
lekker door te zeuren in de kantine. 

De rubrieken waar mensen hun mening over kwijt konden, waren: 

Wat zijn je leukste ervaringen als speler in/met je team? 
Wat zijn de minst leuke ervaringen als speler in/met je team? 
Hoe ervaar je vrijwilligerswerk?
Wat maakt jou een Zwever? 
Wat is het Zweefgevoel? 
Waarom is De Zweef anders dan andere clubs? 
Wat is je mooiste herinnering?
Gebeurtenis bij De Zweef die de meeste indruk heeft achtergelaten 
– negatief en positief? 
Wie is de beste voetballer van De Zweef?
Hoe zie je de toekomst van onze club?
Waaraan denk je bij de volgende woorden? 

Hieronder een selectie uit al die herinneringen en antwoorden op de 
gestelde vragen. 

LET OP: De meeste antwoorden zijn gegeven vlak na het 90-jarig 
bestaan. Daardoor zijn ze hier en daar “gekleurd”. Dat is niet erg, 
want over tien jaar is alles “gekleurd”! 
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meling enz. Werd in bestuur niet erg ge-
waardeerd aangezien Helwich en René nog 
in het eerste elftal speelden. Door diverse 
sponsors gingen we gekleed in kostuums 
aangemeten door Roetgerink in Enter.

GERRIT TEN DAM: Kampioen met A2, 
kampioen met 4e, 3e (twee keer) en 2e (drie 
keer). Verder: Met het 3e , omgaan met 
Willy Broekhof… fantastisch. Ik vond de 
vrijdagavond altijd geweldig. Eerst trainen 
en dan naar het clubgebouw. Als trainer het 
bereiken van de beslissingswedstrijd in de 
hoofdklasse met het 2e tegen HSC’21 2.

SINUS WENNEMERS: Bij de A-junioren in 
het tweede jaar ongeslagen kampioen ge-
worden onder leiding van Bokkie en Johan 
Middelkamp. We wonnen dat jaar alles; ook 
de toernooien bij Rhoda Raalte en Sport-
club Enschede. Verder twee maal kampioen 
met het 2e elftal. 

DEMIS GALGENBELD: Mijn 1e jaar A1 
onder Joop Geerink was zonder twijfel het 
mooiste jaar. We hadden een geweldige 
groep en voetbalden ook gewoon goed. We 
zijn toen gepromoveerd dat was super maar 
eigenlijk hadden we kampioen moeten wor-
den. Ook buiten de voetbal deden we alles 
samen(C’est la Vie-Zaal Dijk enz.). In de 
voorbereiding hadden we een weekendtoer-
nooi bij STEVO in Geesteren en daar werd 
onze teamgeest al gekweekt. 

We moesten op zondagmorgen om 9.30 de 
halve finale spelen tegen DOS ’19 uit Dene-
kamp. Die jongens waren zaterdagavond 
thuis gebleven om zondags goed fit aan de 
start te verschijnen. 

Maar wij Zwevers gingen de kroeg in om 
onder leiding van Joop even flink door te 
halen. We kregen zelfs hapjes van de brui-
loft die achter aan de gang was. Maar mooi 
dat we zondag s’ morgens wonnen met 
1-0. Helaas ging ‘s middags de finale tegen 
Achilles ’12 met 2-1 verloren, maar het was 
dus het begin van een geweldig seizoen.

LEO GEURTSE: De enige gele kaart die ik 
ontvangen heb in mijn hele carrière in het 
vierde elftal tijdens een uitwedstrijd bij Ste-
vo 3 in Geesteren. Nadat ik met een sliding 
een tegenstander de bal had ontfutseld, 
ging die speler -toen ik op ging staan- op 
mijn hand staan. Hierdoor sloeg ik zijn 
voet van mijn hand, waarna we beiden een 
onnodige gele kaart kregen voorgeschoteld. 
Het ergste was toen die 35 gulden boete die 
betaald moest worden.

GERRIT TEN DAM: Trainer zijn was gewel-
dig. Organiseren van evenementen is ook 
geweldig. Minder leuk is dat er altijd men-
sen zijn die over onvermijdelijke missers/
tekortkomingen “zeiken” terwijl het grote 
geheel fantastisch was/is. Ook het geroddel 
aan de bar is m.i. fnuikend. Informatie uit 
welke commissievergaderingen dan ook 
vang je dagelijks op aan de bar.

HOE ERVAAR JE VRIJWILLIGERS-
WERK?

CHARLES ROZENDAL (bestuurslid, lid 
sponsorcommissie en clubbladredactie): Op 
de eerste plaats zie ik het vrijwilligerswerk 
als een morele plicht naar de vereniging. Je 
moet het samen doen anders wordt het niet 
wat. Wat ik er leuk aan vind is dat er best 
veel wordt gelachen. Minder leuk is dat het 
vrijwilligerswerk vaak op dezelfde personen 
neer komt, hoewel ik van mening ben dat 
de groep vrijwilligers bij De Zweef behoor-
lijk groot is te noemen.

HANS KNOBBEN (wedstrijdsecretaris, re-
dactie website): Het is gewoon fantastisch 
leuk werk, om de website up to date te hou-
den, het regelen en organiseren van dingen 
tijdens de competitie, tijdens wedstrijden 
langs de lijn te staan en lekker zeuren en 
drammen in de kantine. Minder leuk is dat 
je soms tijd tekort komt om de dingen goed 
te doen.

GERALD GESCHER (lid seniorencom-
missie, keepertrainer bij de jeugdkeepers 
en leider bij B2 en A2): Ik doe het nu niet 
meer. Het leuke was: je kreeg veel bijval van 

WAT ZIJN JE LEUKSTE ERVARIN-
GEN ALS SPELER IN/MET JE TEAM?

MARCEL HOFSTEDE: Persoonlijk; mijn 
debuut in het 1e elftal. En de doelpunten die 
ik in het 1e heb gemaakt. Is toch een mooi 
gevoel met de vele supporters langs de kant 
(en dan vooral als de doelpunten ook nog 
waarde hebben). In teamverband: kampi-
oenschappen met F4, F2, F1, E2, E1, 4e en 
10e elftal. Het winnen van de beker met het 
tweede, voor het eerst de promotie met het 
Twidde naar de reserve-hoofdklasse. 

MENNO HEGEMAN: Enorme lol gehad, 
met bijvoorbeeld John Rozendal. Op een 
moment kon ik de bal even niet aan iemand 
kwijt, komt John eraan gerend: ”Geef de 
bal maar aan ome John.” Daarnaast heb 
ik in de Sinterklaascommissie gezeten. 
Daar hebben we zo ontzettend gelachen; ik 
herinner me een keer dat er een telefoonge-
sprek was waarin Ronnie Willems zich goed 
probeerde te houden, terwijl de complete 
commissie letterlijk op de grond lag van het 
lachen.
 
GERARD VAN SCHOOTEN: Natuurlijk de 
kampioenschappen met het eerste. De in-
tocht bij het gemeentehuis en de doelpun-
ten gemaakt in de kampioenswedstrijden. 
Derby’s tegen Stevo en Rhoda Raalte. 3000 
man publiek.

LEO GEURTSE: Met de veteranen in Alme-
lo tegen de veteranen van die naam. In de 
rust kreeg iedere speler een karbonade van 
Petro Woertman. Toen de scheidsrechter 
een begin wilde maken met de tweede helft 
hadden we de karbonade nog niet naar bin-
nen gewerkt. Toen was iemand zo slim om 
de scheidsrechter ook maar een karbonade 
te geven zodat wij op hem moesten wach-
ten.

MARTIN NAHUIS: Het samenkomen van 
het oude A1 team met spelers als René Jan-
nink, Helwich Machielsen, Robert Heuver, 
Erik Heuver, Rob Korbeld, Lodewijk Har-

Ook de jaren in het 3e waren geweldig. 
Vooral het komische duo John Rozen-
dal-Willy Broekhof en dat begon meestal in 
de bespreking al. Ik kan me herinneren dat 
we een keer een dooie duif hebben meege-
nomen waar Willy niks van wist. John kon 
het geluid van een duif geweldig nadoen 
en dan moest Willy zogenaamd schieten 
als John dit deed. John begint en Willy 
schiet…… en toen werd dus die dooie duif 
op tafel gegooid. De tranen biggelden ieder-
een over de wangen. Geweldige humor.

Ook in het 8e heb ik een aantal mooie jaren 
gehad. Jong en oud door elkaar maar we 
hadden een mooie mix. Ik was nog nooit 
kampioen geworden en met het 8e lukte 
me dit, dat Feyenoord in dat jaar(1999) 
ook nog de titel pakte was helemaal mooi. 
We zijn zelfs nog met de boot in Engeland 
geweest waar we ook een wedstrijd hebben 
gespeeld.

WAT ZIJN DE MINST LEUKE ERVA-
RINGEN ALS SPELER IN/MET JE 
TEAM?

MARCEL HOFSTEDE: Degradatie met het 
1e elftal in de 1e klasse. In de beslissingswed-
strijd tegen AWC misten wij een penalty en 
in de actie daarop kreeg ik ook nog eens een 
rode kaart.

MENNO HEGEMAN: In de loop van de 
jaren vind ik dat er op de velden in het al-
gemeen steeds meer agressie is; de reden 
waarom ik erover denk te stoppen met voet-
bal. Een trainingsgroep op zondag lijkt op 
dit moment mijn meest ideale manier om 
toch te kunnen blijven voetballen.

NICO JANNINK: Op autoloze zondag op de 
fiets naar Luttenberg om daar te voetballen. 
Op een zeer koude zondagmorgen bij MVV 
voetballen met het 2e. Het was zo koud dat 
onze keeper Herman Hegeman tegen de 
doelpaal stond en daar aan vast vroor. 

Bij een terugspeelbal kon hij niet van de 
paal loskomen en zag hoe de bal tergend 
langzaam het doel in rolde.

Antwoorden uit de vragenlijst
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 MARIANNE JACOBS-WOESTHUIS 
(bardienst, penningmeester kantine, be-
stuurslid en tevens notuliste, omroepster, 
gastvrouw tijdens thuiswedstrijden): Ik 
heb alle functies altijd erg leuk gevonden 
maar toen ik in het bestuur zat en nog niet 
notuleerde waren het soms lange avonden. 
Ik zat in het bestuur vanuit de kantinecom-
missie en zoals je weet wordt er meer over 
voetbaltechnische zaken gesproken in een 
bestuursvergadering dan zaken gerelateerd 
aan de kantine. Echter door het gaan no-
tuleren tijdens de vergaderingen kreeg ik 
weer heel veel voldoening in mijn functie 
als bestuurslid

SINUS WENNEMERS: Bijzonder leuk, ik 
heb altijd met aardige mensen gewerkt. Al 
waren ze wel heel verschillend.

WAT MAAKT JOU EEN ZWEVER? 

We hebben geprobeerd te achterhalen wat 
een Zwever een Zwever maakt? Waarom 
onze club de allerleukste is die er is? Wat 
het “Zweefgevoel” is (wat dat ook moge 
zijn)? Waarom “Wat een familie?” Waarom 
De Zweef anders is dan andere clubs (als 
dat zo is….)? Heel veel mensen hebben deze 
vragen beantwoord. Hieronder een selectie. 

• Het gevoel te hebben dat je een onder-
deel bent van een geweldige vereniging.

• Het gevoel hebben dat we samen iets 
hebben en delen.

• Gewoon een gezellige club, waar je kunt 
sporten en er wordt van alles georga-
niseerd; het is meer dan  een gewone 
sportvereniging!! Je voelt je er thuis; 
het is een soort familie.

• Van alles voor de club willen doen. Ben 
erg betrokken bij de club.

• De binding welke ik met De Zweef heb 
vanaf mijn kinderjaren; indien ik geen 
lid van De Zweef zou zijn zou mijn 
vrienden/kennissenkring bijzonder 
klein zijn.

• Gevoel, kun je niet uitleggen.
• Blauw bloed en verder mag een ander 

daar over “beslissen” of ik dat ben.
• Het blauwe hart.

• 40 jaar lid!!!!
• Ben van oorsprong geen Zwever, maar 

heb me altijd enorm thuis gevoeld bij 
deze fantastische en gezellige club.

• Ik ben er vanuit ons gezin mee opge-
groeid en zo in de functies gerold die ik 
vervuld heb.

• Mijn sociaal leven draait om De Zweef.
• Enkel het lidmaatschap.
• Saamhorigheidsgevoel, het sociale, de 

gezelligheid en alles met eigen mensen 
doen op en rond het veld.

WAT IS HET ZWEEFGEVOEL? 

• Je verbonden voelen bij een vereniging 
die je een warm hart toe draagt en een 
gevoel om op trots te zijn op een club 
als De Zweef.

• Het gevoel hebben samen iets te hebben 
waar je zuinig op moet zijn.

• Saamhorigheid.
• Samen met anderen lief en leed delen 

en er zijn voor anderen indien nodig; 
ook en vooral buiten het voetballen om.

• Erbij horen, gezelligheid, kantine be-
zoek, er zijn voor elkaar, gewoon doen, 
elkaar helpen.

• Voor mij is dat denk ik vooral de saam-
horigheid en gezelligheid. Het heeft 
nooit uitgemaakt bij De Zweef of je nu 
in het eerste voetbalt of in bij voorbeeld 
het twaalfde. Doe maar gewoon dan doe 
je gek genoeg. En, niet zeuren maar de 
handen uit de mouwen steken.

• Gevoel dat iedereen welkom is, zolang 
die maar bier drinkt.

• Dat is er altijd ……je rijdt of fietst, naar 
De Zweef toe komt onderweg Zwevers 
tegen. Je zegt elkaar altijd gedag. Als ik 
de mail open en ik zie de map van De 
Zweef weer vol staan met berichten.

• Dat je alles met de leden zelf doet zie 
organisatie Playbackshow, Sinterklaas. 
Activiteiten voor jeugd en senioren en 
alle andere dingen om het voetbal heen.

• Kijk maar naar de feestweek (90 jarig 
bestaan), met z’n allen jong en oud ple-
zier hebben. En vele mensen die daar 
dan hun steentje aan hebben bijgedra-
gen!

iedereen. Van de elftallen tot aan het be-
stuur. Het minder leuke was dat bij afgelas-
ting op zondagmorgen je de kans niet kreeg 
om tegenstanders te bellen. Iedereen belde 
naar De Zweef en dan kwam een tegenstan-
der wel eens voor niets. 

Onder begeleiding van de Piepe (Henk 
Koershuis) de jeugdkeepers voorzien van 
oefenstof. Om jongens te begeleiden die net 
niet in B1 of A1 kwamen om daar een mooi 
elftal van te maken. Het mindere was als je 
een mooi elftal had, dan kwam B1 of A1 die 
dan spelers van jou moest hebben die dan 
op de bank moesten zitten.

MARCEL HOFSTEDE (seniorencommissie, 
Vriendenkring): Het is altijd fijn te horen 
wanneer je een inspanning doet voor deze 
of gene, dat het gewaardeerd wordt. Het 
regelen van seniorenscheidsrechters is af 
en toe echt een hondenbaan! Verder vind ik 
het leuk om voor de vereniging bezig te zijn 
en te weten wat er speelt.

ERIK HEUVER: (voorzitter, redactie 
GOAL) Vind ik leuk. Je moet het ook leuk 
vinden anders hou je het niet vol. Leuk 
maakt ook enthousiast en dat moeten we 
hebben. Enthousiaste mensen binnen de 
club.

MARCEL SIERO: Geweldig  om te doen. 
Als je ziet wanneer Zwevers genieten. Het is 
altijd wel veel werk. Maar dat hoort erbij.

LEO GEURSTE (o.m. bestuurslid, Bewaar-
goal, trainer, klussenploeg): Ik vind alles 
wel leuk om als vrijwilliger te doen, maar 
kan mij ontzettend ergeren aan die leden 
die zich niet interesseren voor de club en 
alleen maar commentaar hebben op alles. 
Ook kan het niet uitstaan dat er zoveel ver-
nield wordt of dat nu in het clubgebouw, 
kleedkamers of buiten zoals tribune, dug-
outs of wat dan ook op het sportpark.

JEROEN ZWIERS (keepertrainer): Het was 
leuk om kleine spelers te begeleiden en te 
trainen. Destijds Oscar Oostelaar getraind, 
is daarna naar Heracles gegaan.

• Ik wil mezelf niet een echte Zwever 
noemen (als geboren Haarlenaar) maar 
door zelf actief te zijn als speler en vrij-
williger ben ik er wel trots op deel uit 
te maken van deze fantastische vereni-
ging.

• Dat je gewoon je cluppie trouw blijft in 
voor- en tegenspoed.

• Ik betaal contributie! Vul het verder 
zelf maar in… Ben niet zo van “hij is een 
echte Zwever, want hij is van….” of “hij 
doet dit….”  Iedereen die bij De Zweef 
voetbalt (en dan bedoel ik niet voor een 
jaartje) is een Zwever, wanneer de club 
je ook nog aan het hart gaat en je je in-
zet voor de club dan ben je in mijn ogen 
een “echte Zwever”. Dit hoeft echter 
geen wekelijkse functie te zijn, gewoon 
wanneer je een keer ergens voor ge-
vraagd wordt niet per definitie nee zeg-
gen en een ander voort helpen!

• Bijna 40 jaar lidmaatschap en meer dan 
25 jaar vrijwilliger zegt genoeg.

• Binding voor met de club waar je het 
voor doet.

• Dat wordt geïndoctrineerd door je fami-
lie; wel in positieve zin overigens! Dan 
moet je aan de Oogink-kant denken 
aan mijn vader, mijn broer Henk, ome 
Harrie, ome Hennie, oudere neef Mar-
cel Eilders. Maar natuurlijk ook door je 
r.-k. achtergrond in een tijd dat de ver-
zuiling in de samenleving veel meer dan 
nu aanwezig was.

• Alles over hebben voor de club.
• Verbonden voelen met de club. Thuis 

voelen bij de club en bij iedereen die bij 
de club hoort. Inzetten voor de club.

• Lastig aan te geven, elke club heeft iets 
eigens, dat eigene van De Zweef mis-
schien wel.

• Altijd bij De Zweef gevoetbald en nu 
mijn drie zoons ook. Leider en coör-
dinator geweest. Vaak achter de bar 
gestaan etc. We bezoeken vaak de wed-
strijden van het eerste en dat doen we al 
wel 20 jaar.

• Mijn vader was een Zwever, hoe kan het 
anders, dus ik ook. Iets waar te trots op 
kan zijn om bij club te horen.

• Het is één grote familie.
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niet denken dat we daar uniek in zijn.
• Bij feesten en activiteiten wordt er loopt 

De Zweef voorop en bij verdriet zijn ze 
ook in grote getale aanwezig. Het is ei-
genlijk een grote familie.

• Een Zwever ben je volgens mij in goede 
maar zeker ook in slechte tijden .Vroe-
ger en nog steeds is de penningmeester 
van de tegenstander blij als De Zweef 
op bezoek komt. Altijd veel supporters 
soms nog meer dan de tegenstander. 
Ook het medeleven bij condoleances 
valt me altijd op.

WAAROM IS DE ZWEEF ANDERS 
DAN ANDERE CLUBS? 

• De Zweef is zo anders dat ik het niet 
kan uitleggen.. Zou De Zweef ophouden 
te bestaan, dan zie ik mij niet bij een 
andere club iets doen laat staan aange-
sloten willen zijn. Ajax natuurlijk uitge-
zonderd.

• Saamhorigheid en er voor elkaar te zijn 
indien nodig. Het familiegevoel!

• Volgens mij is er bij De Zweef meer 
binding; meer sfeer dan bij andere mij 
bekende clubs

• De saamhorigheid.
• Actieve voetbalvereniging die naast het 

voetbal ook allerlei “social events” or-
ganiseert. Of ze daardoor anders zijn? 
Vast wel.

• Ik geloof daar niet zo in. De verbonden-
heid zal bij andere verenigingen ook 
sterk zijn. Bij DES, SVVN, Hulzen en 
Hellendoorn. We moeten het niet mooi-
er maken dan het is. 

• Weet ik niet want ik zal niet snel naar 
een andere club gaan.

• Dat moet je voelen. Is niet uit te leggen.
• Bij De Zweef voelen de leden zich thuis. 

Iedereen respecteert elkaar en word in 
zijn waarde gelaten. En natuurlijk de 
playbackshow.

• Een goede organisatie (in de jeugd 
dankzij Gerard Cents naar mijn me-
ning).

• Gezellige club met goede prettige sfeer 
en niet gezwicht om te gaan betalen.  

• Ooit heb ik eens tegen onze oud voor-

geweldige Zweeffeesten waar IEDEREEN 
bij is en aan meedoet.

BART VAN RHEE: De gezelligheid in het 
vierde elftal. We verkochten destijds zelfs 
ons eigen programmaboekje, voorzien van 
wedstrijdverslagen, sponsoring en zelfs een 
verloting. 

We hadden 12 sponsoren wat ons 12 kratten 
bier opleverde bij uitwedstrijden (uiter-
aard werd dat gespendeerd in onze eigen 
prachtige kantine) en bij thuiswedstrijden 
verkochten we 58 boekjes (wat 58 gulden 
opleverde). Goed voor een eerste prijs bij 
de verloting ter waarde van 10 gulden. Voor 
de overige 48 gulden konden we precies een 
kratje bier kopen. Zo hadden we elke week 
een kratje bier op tafel staan. René Kok 
zorgde voor de sponsoring, Erik Heuver 
schreef de wedstrijdverslagen en ik drukte, 
vergaarde en verkocht de boekjes.

HANS KNOBBEN: Als gastspeler van het 
legendarische 10e, een uitwedstrijd voetbal-
len bij Rohda en het meest tot verrassing 
van mezelf na een schitterende passeerbe-
weging de 0-1 binnen tik.. en het allermooi-
ste was, dat op dat moment Bart Broens 
met zijn camera naast de goal stond en alles 
heeft vastgelegd.. Mijn eerste en misschien 
wel enige doelpunt in een competitiewed-
strijd…  

GERALD GESCHER: Ik heb de 7 mooie 
jaren meegemaakt van de 4e naar de hoofd-
klasse als reservekeeper bij het 1e.

MARTIN NAHUIS: Dat ik van mijn ou-
ders lid mocht worden van De Zweef. Daar 
aankomend met een briefje op de training 
(bij het veld van DES) “Mijn zoon wil graag 
voetballen bij de Zweef” en de overgang 
naar de overkant van het Gagelman.

BART BROENS: Kampioenschap van het 
eerste en de dingen erom heen. Naar Wes-
terbork alle posters ophangen langs de weg 
en versieren langs het veld. Een oude auto 
van René Kok naar Hattem ook weer een 
feest. Er zijn veel dingen die mooi zijn: A2 

• Dat het één familie is.
• Gezelligheid met een sportief gebeuren.
• Familiegevoel, warmte en respect voor 

elkaar.
• Voor mij was dat de periode in de jeugd 

in A1 dat we een redelijk team had-
den, maar toch promoveerden naar de 
hoofdklasse op basis van teamgeest, 
werklust, hard trainen, discipline en 
een paar spitsen die erg hard konden 
lopen. De Zweef betekent veel in mijn  
leven; vooral in mijn jeugd veel, de 
hoeksteen van onze vriendenclub.

• Je prettig voelen bij de vereniging en 
de mensen die er vaak zijn. Plezierige 
omgang met elkaar. Wat De Zweef be-
tekent in mijn leven: qua voetbalclub 
betekent dat veel omdat ik geen andere 
ervaringen heb bij andere clubs. Veel 
lief en leed meegemaakt van bruiloften, 
geboortes, carnaval, kampioenschap-
pen, emigraties tot begrafenissen.

• Deelgenoten – lotgenoten waar je en 
fijn gevoel bij hebt.

• Je hoort erbij door de geweldige sfeer 
die er hangt.

• Op zondagmorgen een balletje trappen. 
Na de wedstrijd in de kantine lekker 
dom lullen onder genot van een flesje 
bier. Geweldig!

• De Zweef is voor mij thuis komen. Ik 
woon in Utrecht maar ben nog erg be-
trokken bij de club. Als ik een weekend 
in het oosten ben probeer ik altijd even 
een biertje te pakken in de kantine of ga 
de wedstrijd van mijn elftal kijken (of 
neem zelf de tas mee). Gelukkig kan ik 
mijn elftal ook volgen via facebook of de 
website van De Zweef.

• Samen ergens voor gaan zowel in het 
veld als ook er buiten (saamhorigheids-
gevoel). Ons kent ons gevoel waar ie-
dereen wordt geaccepteerd zoals die is.

• Samenhorigheid, trots, gezelligheid en 
prestatie.

• Het familiegevoel.
• Ik heb er een geweldige tijd gehad; veel 

gelachen en plezier gehad. 
• Familie gevoel.
• Dingen samen doen/beleven, maar dat 

is toch het verenigingsleven; laten we 

zitter en erevoorzitter Jan Karmerood 
na zijn aanstelling gezegd dat De Zweef 
een soort virus is. Je raakt aan besmet 
en je komt er nooit meer vanaf. Kijk nu 
zelf maar! Jan was nooit een voetbalfa-
naat (handbal en tennissen) en nu tref  
je hem bij elke thuis of uitwedstrijd. Dat 
is toch fantastisch!

• Ambitieuze club die altijd ideeën 
heeft om zichzelf (organisatie) of de 
accommodatie te verbeteren bv. da-
mesvoetbal stimuleren, proberen een 
kunstgrasveld te krijgen, mooie feesten 
organiseren, maar ook richting de ge-
meente proberen mee te denken  hoe 
verschillende zaken zouden kunnen 
worden geregeld.

• De Zweef is niet anders dan andere 
clubs. Andere clubs kijken heus niet 
tegen ons op. Dat denken we wel eens, 
maar is mijn inziens overtrokken. In het 
grote totaal organiseren we heel veel 
maar als we het per team bekijken valt 
het nog wel mee. Ik denk niet dat an-
dere clubs minder doen voor met name 
hun jeugd.

• De Zweef is met heel veel dingen een 
voorloper in de gemeente Hellendoorn. 
Ik denk aan de playbackshow. Later 
volgden SVVN en DES. Ook de jaloezie 
van andere clubs omdat De Zweef zo 
hoog voetbal(d)(e)t. Vooral in de tijd 
van de hoofdklasse. Als kind was dat 
geweldig om mee te maken.

• Het is een familieclub: Johan en Dora 
(opa en oma) Harry en Gerald Gescher 
(ooms), Nick en Kim Praas, Mike en 
Tim Gescher en Craig Post (neefjes) en 
Kristie en Celine (nichtjes).

WAT IS JE MOOISTE HERINNE-
RING?

PAUL SOUVERIJN: Zelf kampioen ge-
worden met het 1e elftal en mijn zoon later 
hetzelfde zien doen. De geweldige acties en 
feesten welke we met het toen beroemde 8e 
elftal hebben gehad.

ARJAN KRUKKERT: Elk jaar weer, de PB-
show, Sinterklaasavond en mixtoernooi, 
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mijn familieleden hielpen mee op deze da-
gen. Ook de prestatieloop had altijd enorm 
veel charme.

GERRIT TEN DAM: Vooral kleedkamerhu-
mor, maar uiteraard ook kampioenschap-
pen. Maar ook: Willy Broekhof; geweldig 
hoe deze jongen is opgenomen én geniet. 
Verder: het opstarten van de Playback 
Show en het daarna uitbouwen naar een 
evenement dat staat als een huis. Het heeft 
heel wat overredingskracht gekost om De 
Zweef zover te krijgen dit evenement op te 
pakken. Overigens is het niet de organisa-
tie die deze avond maakt. De deelnemers, 
hun inzet en creativiteit zijn de dragende 
elementen voor deze avonden. Na jaren 
“drammen” bij de jeugd activiteitencom-
missie om de playbackshow voor de jeugd 
op te pakken is dit eindelijk gedaan (met 
redelijk frisse tegenzin omdat “men” het 
eigenlijk niet zag zitten) Het bleek een 
overweldigend succes. Mooi was ook het 90 
jarig jubileum. In zo’n korte tijd zo’n week 
neer zetten schept toch wel enige voldoe-
ning. Tot slot de beslissingswedstrijd 1e te-
gen GRC Groningen in Westerbork.

SINUS WENNEMERS: Een klein beetje 
zorgelijk, omdat er weinig nieuwe leden bij 
komen. Ik hoop als prestatie een goede 2e 

klasser en financieel een gezonde vereniging.

DEMIS GALGENBELD: Playbackshows. 
Het oefenen  van te voren en alles wat er 
bij hoort. In de tijd van het 8e waren we een 
keer dicht bij een podiumplaats. We play-
backten ABBA maar Wilfried Meenhuis liet 
zijn pruik vallen (drank) waardoor de act in 
duigen viel.

BART VAN RHEE: Er zijn meerdere leuke 
ervaringen uiteraard. Ik heb vier anekdo-
tes. De eerste is me altijd goed bijgebleven 
en speelde zich af tijdens de voorbereiding 
van de B-selectie (3e en 4e elftal) op het sei-
zoen 1993/1994 of 1994/1995. Nu moet je 
je voorstellen dat in de zomermaanden de 
kleedkamers in die tijd niet geopend waren 
en de spelers voor aanvang van de training 
langs de zijlijn van het hoofdveld stonden 

op het veld bij Rohda Raalte – De Zweef die 
door (dacht ik) Jan Hegeman waren meege-
bracht.

Tot slot de vierde gebeurtenis van “Schijt 
je rijk” waarbij een koe op het hoofdveld 
moest poepen in een van de vakken die ge-
nummerd waren. Het winnende nummer 
werd beloond met een prijs. (Volgens mij 
heeft dhr. Ligtenberg destijds de koe gere-
geld)

Eigenlijk heb ik geen negatieve ervarin-
gen. Als ik dan echt iets moet noemen was 
de strijd tegen degradatie in A1. Voor de 
winterstop haalden we slechts 2 punten en 
na de winterstop verspeelden we slechts 2 
punten. Een negatieve sportprestatie werd 
omgebogen in een positieve. Tijdens de 
laatste (inhaal)wedstrijd stonden we met 
de rust met 0 – 2 achter tegen Oranje Nas-
sau uit Almelo. Uiteindelijk hebben we de 
wedstrijd alsnog gewonnen met 3 – 2. Deze 
wedstrijd stond, denk ik, wel symbool voor 
het hele seizoen

GEBEURTENIS BIJ DE ZWEEF DIE 
DE MEESTE INDRUK HEEFT ACH-
TERGELATEN – NEGATIEF EN POSI-
TIEF? 

MARTIN NAHUIS: Het overlijden van Ist 
van Overbeek door een hartstilstand tijdens 
een voetbalwedstrijd. Hij was een speler uit 
het elftal van Bertus Schwarte. 

CHARLES ROZENDAL: Dat zijn toch de 
beroerde momenten dat de leden van De 
Zweef zich massaal laten zien. …Ik denk 
dan aan ziektes van leden, begrafenissen 
etc.

PAUL SOUVERIJN: Ik vind het altijd fan-
tastisch te zien hoeveel mensen er van De 
Zweef zijn bij het overlijden van een (oud) 
Zwever en waaruit blijkt dat wij een hechte 
vereniging zijn en er belangrijkere zaken 
zijn dan het voetbal.

ARJAN KRUKKERT: Kampioenschap in de 
2e klasse (VHS-band ligt bij Willem Kruk-

met als leiders Erik Heuver en Erwin Nij-
veld (kampioenschap). En natuurlijk kam-
pioenschap van het tiende. 

LEO GEURTSE: De condoleance na het 
overlijden van Harry Westerik. Dan herken 
je pas hoe De Zweef in elkaar zit. Het is één 
grote familie en zij zijn er altijd als ze er zijn 
moeten.

SANDER PRONK: - Op een mooie zondag-
morgen na een uitwedstrijd met het 10e 
(tegenstander weet Robert of Marcel Hof-
stede wel) rijden we terug naar De Zweef. 
Omdat de oude garde (lees; Eppo, Charles, 
Barry, Willie enz.) altijd als een speer naar 
de kantine moet, zit de jeugd (ik, Robert 
Hofstede, Robert Krukkert, Arjan Siebe-
rink, Ivo Kogelman en Mike Broens) vaak 
bij elkaar in de laatste auto’s. Deze laatste 
auto’s besloten om even een snack bij de 
plaatselijke Mac Donalds te halen. Tijdens 
het eten kwamen we op het idee om Eppo 
even te dissen. Marcel belt naar de kantine 
en vraagt naar Eppo. Met een vreemd stem-
metje stelt hij zich voor als leider van … 
(tegenstander) en komt met de mededeling 
dat de hele kleedkamer waar wij in zaten 
is afgebroken! Alles was kapot. Banken, 
spiegels… Eppo besluit om dit tot op de bo-
dem uit te zoeken en later terug te bellen. 
Hij neemt bezorgd Charles apart om het 
verhaal te delen. Beide zijn er kennelijk van 
overtuigd dat maar één persoon dit op zijn 
geweten kan hebben. Bij onze binnenkomst 
in de kantine wordt er niet naar de hele 
groep gekeken maar wordt Mike Broens bij 
de arm gegrepen: WAT HEP IE DOAN! (op 
z’n Eppo’s). De hele tafel sprak er al schan-
de van… maar toen ze de rest van de groep 
krom van het lachen bij de muntenauto-
maat zagen staan viel het kwartje pas: Eppo 
was bij de benen genomen en Charles en de 
rest van het team stonken er net zo hard in! 

MARIANNE JACOBS-WOESTHUIS: In de 
tijd dat ik in het bestuur zat zijn we in 4 jaar 
tijd 3 keer kampioen geworden; geweldig! 
Het mixtoernooi was altijd supergezellig; 
we begonnen vaak op zaterdag al met de 
voorbereidingen voor de zondag. Veel van 

te wachten totdat de kleedkamers geopend 
werden en de spelers zich konden omkle-
den. Boven het veld vlogen altijd meeuwen 
maar ook op het veld liepen meeuwen. Een 
van die meeuwen had de geest gegeven 
en lag dood op het veld. Erik Heuver was 
een van de spelers van het derde elftal en 
zoals je begrijpt was hij altijd nadrukkelijk 
verbaal aanwezig. Hij was zo enthousiast 
aan het vertellen dat hij het oog op zijn 
trainingstas verloor. Ik smeedde het plan 
om de dode meeuw in zijn voetbaltas te 
verstoppen. Eenmaal in de kleedkamer 
aangekomen was Erik nog steeds aan het 
woord en al pratend (en niet kijkend naar 
zijn tas) ritste hij zijn tas open. Zijn handen 
gingen ongezien zijn tas in en door de tast 
merkte hij al snel op dat hij iets ongebrui-
kelijks voelde. Bij het omlaag kijken in zijn 
tas zag hij tot zijn grote schrik dat hij de 
dode meeuw in zijn handen had en trok 
bleek weg. De hele B-selectie lachte hem 
hartstochtelijk uit en Erik was ‘doodstil’, 
een spaarzaam moment op zich.

Het tweede verhaal speelde zich in diezelfde 
tijd af maar nu op een dinsdagavond. Ook 
na de training was het in die tijd erg gezel-
lig en werd het vaak laat. Bij de terugkeer 
naar huis vond ik een dood konijn langs 
de weg bij Nijverdal Ten Cate. Ik zei tegen 
Han Kuipers dat ik die aan ging geven bij 
het politiebureau onder het mom van aan-
gereden wild. En zo geschiedde. Ik haalde 
mijn wonderschoenen uit de vuilniszak die 
ik in de voetbaltas had en stopte het konijn 
in de vuilniszak. Eenmaal in het politiebu-
reau aangekomen haalde in het konijn uit 
de vuilniszak en sleepte het konijn over de 
balie. Het bloed vloeide hevig uit het arme 
beest en de hele balie (en ook alle papieren 
waar de desbetreffende agent mee bezig 
was) kwam onder het bloed te zitten. “Of 
ik wel heel snel wilde maken dat ik weg 
kwam”, sommeerde mij de dienstdoende 
agent. Han Kuipers die verstandig bij het 
stoplicht op mij wachtte kwam niet meer bij 
van het lachen.

Het derde verhaal wat denk ik wel het ver-
melden waard is zijn de blauw witte kippen 
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Erg vond ik het omkoopschandaal van Pe-
tro Woertman tegen GRC Groningen in de 
hoofdklasse en het beëindigen van G-voet-
bal bij De Zweef. Dat heeft mij ontzettend 
veel pijn gedaan, omdat ik het opgericht 
heb en na veel mensen persoonlijk bena-
derd te hebben en zelfs via clubblad en de 
media geen leiders heb kunnen strikken.

WILLIE HEGEMAN: Positief zijn de kam-
pioenschappen met het eerste en de feesten 
en gezelligheid. Jammer zijn de degrada-
ties, mis-communicatie (als jeugdleider /
trainer) bij begin/eind competities met 
coördinatoren. Als iemand na jaren zegt, 
“ik stop ermee” (of je dan trainer / leider / 
of wat anders hebt gedaan) dan is er weinig 
waardering voor wat hij / zij heeft gedaan.

JEROEN ZWIERS: Heel mooi waren de 
promotie naar de hoofdklasse met het 1e 
elftal, de promotie naar 2e klasse met het 
1e elftal en de promotie van A1 naar hoofd-
klasse. Diep geraakt was ik door het over-
lijden van Harry Westerik en René Kok. De 
degradatie naar de 1e klasse van het 1e elftal 
was een teleurstelling.

MARIANNE JACOBDS-WOESTHUIS: 
Prachtig waren de kampioenschappen (drie 
keer in 4 jaar). Verder het mixtoernooi, de 
prestatieloop en verkozen mogen worden 
tot sportvrouw van het jaar.

MARCO MIDDELKAMP: Het handgemeen 
met trainer van het 2e destijds, waardoor ik 
gestopt ben met selectievoetbal. Verder de 
degradatie met het 1e vanuit de 1e klasse

GERRIT TEN DAM: Hoe we met elkaar 
uit de financiële crisis zijn gekomen, heeft 
indruk gemaakt. In mijn periode als speler 
en trainer van De Zweef zijn ons 2 dochters 
(Chanine en Lisanne) ontvallen. Bij het 
overlijden van onze dochter Chanine op 
donderdag 2 april 1987 moest het 2e elftal 
(ik was destijds aanvoerder) ’s avonds inha-
len bij de Bataven 2. De KNVB verplichtte 
het elftal toch te spelen. Het doet nog steeds 
pijn dat het bestuur het team heeft gesom-
meerd deze wedstrijd toch te spelen. Ook 

BESTE VOETBALLER VAN DE 
ZWEEF

Het is moeilijk iemand aan te wijzen als 
“beste voetballer van De Zweef – ooit”. 
Niet alleen voorkeur is bepalend, maar ook 
leeftijd (wie heb je zien voetballen). Vooral 
spelers van (heel) vroeger hebben daardoor 
eigenlijk nooit een kans “de beste” te zijn en 
dat maakt zo’n verkiezing ook tot een on-
derwerp dat slechts in de zijlijn meespeelt. 
Je kunt er nooit iets serieus van maken…. 
Vandaar ook dat veel mensen deze vraag 
niet konden of wilden beantwoorden.

Hier de antwoorden:
• Herman Hegeman (15x)
• Hans Galgenbeld (11x)
• Paul Souverijn (2x)
• Toone Middelkamp (1x)
• Xander ten Hove (1x)
• René Jannink (1x)
• Rini Siero (1x)
• Jan Tijhuis (1x)
• Niels Kolkman (1x)
• Tom Hegeman (1x)
• Robert Heuver (1x)
• Harmpie Verschoor (1x)
• Silvo Nijenhuis (1x)
• Gerrit Oude Roelink (1x)
• Ton Zwakenberg (1x “grapje”)

CHARLES ROZENDAL: Iedereen zal Her-
man Hegeman zeggen en ik denk dat hij 
daar wel recht op heeft. De vraag had echter 
anders moeten zijn. Namelijk: wie is de 
meest waardevolle  speler van De Zweef 
geweest? Wij hebben een speler in onze 
gelederen gehad die beter was dan Herman 
Hegeman, maar die er niets mee heeft ge-
daan.

GERRIT TEN DAM: Silvo Nijenhuis, met 
afstand. Fantastisch talent. Heeft er helaas 
niets mee gedaan. Gerrit Oude Roelink was 
een groot voetballer, tweebenig, buitenkant, 
wreef of binnenkant voet. Wat een traptech-
niek. Herman Hegeman, maar dan alleen 
omdat hij een heel lange periode een hoog 
niveau heeft gehouden en daardoor ontzet-
tend veel voor De Zweef heeft betekend.

kert en wordt hopelijk binnen kort omgezet 
naar DVD!), buiten het geweldige feest had 
ik natuurlijk ook een oom en twee broers 
in het eerste elftal, waarbij ik voor de wed-
strijd ook nog kon mentaal kon voor berei-
den bij mijn oom, tante en neefje die 300 
meter bij Hattem vandaan woonden!

DJARAH WIJKAMP: De komst van Robert 
Heuver als trainer bij DA1; het meespelen 
in het toneelstuk in de feestweek 90 jaar. 
Feestweek als geheel. Tot slot de uitberei-
ding meisjes/dames van toen ik begon tot 
nu. Negatief: Ik kreeg geen eerlijke kans na 
terugkeer blessure DA1.Verder dat er goe-
deren gestolen werden uit de kleedkamers 
bij playbackshow en het belachelijk maken 
van DA1 op de sinterklaasavond (goedge-
maakt het jaar erna). 

MENNO HEGEMAN: Het kampioenschap 
3e elftal, het weekendje weg met de A-jeugd 
en met de A-jeugd naar Slagharen. Daar 
heeft Marcel Geurtse voor het eerst (en 
laatst) zich een prachtige bloemetjesjurk 
laten aanmeten. En tenslotte de keren dat 
het eerste elftal kampioen is geworden. 
Negatief: Een wedstrijd tegen Rietvogels 
(gelukkig bestaat die club niet meer) waarin 
we zo bedreigd werden dat mijn plezier in 
voetbal echt een flinke deuk heeft opgelo-
pen. 

GERARD VAN SCHOOTEN:  Het kampi-
oenschap van de eerste klasse, ongeslagen 
kampioenschap van de tweede naar de eer-
ste klasse en winnen in Raalte bij Rhoda. 
Wat veel indruk gemaakt heeft, zijn begra-
fenissen van ouders van medespelers, het 
overlijden van Lucas Bols (zeer trouwe fan 
van het eerste) en Hein Weerkamp.

NICO JANNINK: Het overlijden van Gerrit 
Gescher langs de lijn bij een wedstrijd van 
ons eerste heeft grote indruk gemaakt. 

LEO GEURSTE: De condoleance na het 
overlijden van Harry Westerik maakte grote 
indruk. Dan herken je pas hoe De Zweef in 
elkaar zit. Het is één grote familie en zij zijn 
altijd als ze er zijn moeten.

het 2e had m.i. zelf deze beslissing moeten 
nemen. In tegenstelling tot het bestuur 
heeft het 2e dit achteraf onderkend en ex-
cuses aangeboden. Het bestuur verdedigde 
zich met/verschuilde zich achter “dreigen 
door de KNVB met puntaftrek”. Waar sta je 
voor, wat is belangrijk?

DEMIS GALGENBELD: Het kampioen-
schap met D1. Zat heel veel talent in. De jon-
gens uit dit team spreek ik nog af en toe en 
hebben we het nog wel eens over dit seizoen. 
Een aantal hebben het ver geschopt en een 
aantal helaas niet. Verder het kampioen-
schap van het 8e elftal met Bertus Schwarte 
en Theo (Pikkie)  Alferink. Om zo maar even 
een aantal talenten op te noemen. 

Tot slot alle kampioenschappen van het 1e 
elftal die ik als kind heb meegemaakt. Her-
man Hegeman, Hans Galgenbeld en noem 
ze maar op. Ook het eerste jaar hoofdklasse 
was geweldig om als supporter mee te ma-
ken. De Treffers kwam op bezoek om perio-
dekampioen te worden; ze hadden nog geen 
wedstrijd verloren. Welkom op Gagelman: 
2-1 voor De Zweef!! Ook de wedstrijden 
tegen WKE waren speciaal. Gewoon voet-
ballen tussen het oud ijzer. Haha.

Dingen die op mij hele grote indruk maak-
ten: Het overlijden van de vader van Gerald 
Gescher. Hij kreeg een hartaanval naast het 
veld en is volgens mij in de ziekenauto over-
leden. De tegenstander S.C. Enschede wou 
dat de wedstrijd werd uitgevoetbald maar 
dit was natuurlijk van de zotte. De wedstrijd 
werd later ingehaald en De Zweef won met 
4-2 door een fabuleuze Gerrit Marsman. 
Volgens mij heeft het tussen beide vereni-
gingen nooit meer geboterd. Ingrijpend 
was het overlijden van te jonge mensen met 
nog een toekomst voor zich. Het overlijden 
van Ist van Overbeek op het veld tijdens de 
voetbal. René Kok, Erik Tijhuis. Je betrekt 
het heel snel op jezelf. 

Triest was het stoppen van te veel 1e-elftal 
spelers in één keer. Dit viel niet op te van-
gen en De Zweef begon aan een vrije val. 
Jammer.
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temeer daar talentvolle speler(tje)s steeds 
vaker al vroeg worden weggehaald door 
andere clubs en er steeds meer andere din-
gen te doen zijn dan voetballen. De “zater-
dag-afdeling” zal belangrijker worden en als 
we 100 jaar bestaan zijn we misschien wel 
gefuseerd.

ARJAN KRUKKERT: Ik hoop dat de club 
qua cultuur niet verandert, al is dat altijd 
moeilijk tegen te houden omdat de toe-
komst niet afhangt van de mensen die er nu 
zijn. Ik hoop dat De Zweef altijd de gezel-
ligheidsclub blijft waarbij iedereen het eer-
ste ALTIJD steunt, waarbij het eerste een 
goede 2e klasser tegen de 1e klasse aan is (1e 
klasse is te ver reizen J). 

Financieel zijn er geen problemen, en al 
zijn financiën belangrijk, het belangrijkste 
blijft het Zweef-gevoel. Mixtoernooi, PB-
show, Sinterklaas, mannenbingo en andere 
voor Zwevers belangrijke evenementen zijn 
er nog altijd en worden goed bezocht; niet 
alleen door Zwevers van toen en nu, maar 
ook van de toekomst. Ik denk (al kan ik 
natuurlijk niet voor anderen spreken), dat 
“wij” van “het huidige Zweef-gevoel” niet 
moeten vergeten dat er nieuwe generaties 
aankomen, die misschien wel minder uit 
Zweef-families komen dan “wij”. 

Ik hoop dan ook dat huidige tradities goed 
worden doorgezet zodat toekomstige Zwe-
vers deze van ons over kunnen nemen en 
begrijpen wat het “Zweefgevoel” is.

BART VAN HEE: Ik hoop dat we weer wat 
gaan groeien en ik denk dat de zaterdagaf-
deling een hele goede zet is in die richting 
omdat er bij de jeugd toch wat verschuivin-
gen zijn (lees ook mentaliteit t.a.v. de zon-
dagochtend).

HELMUT VAN RHEE: Dan speelt het 1e 
van De Zweef TOP-klasse en hebben we 
het complete terrein van Gagelman gean-
nexeerdJ.

MARTIN NAHUIS: Goed, als een stabiele 
club dat een vereniging is die voornamelijk 

MARCEL SIERO: Goed zolang we maar 
niet gaan fuseren. Ik hoop het zelfde als nu 
we zijn nu een gezonde club houden zo. 

DJARAH WIJKAMP: Ik hoop nog lang te 
kunnen voetballen bij De Zweef. Het liefst 
nog meer dan 10 jaar. Als De Zweef 100 jaar 
bestaat staan we nog steeds bekend als de 
leukste club van Nijverdal!

MENNO HEGEMAN: Ik denk dat het ama-
teurvoetbal in het algemeen steeds kleiner 
wordt. In de toekomst zie ik het zaterdag-
voetbal als enige overblijven, hoewel de 
zondag om te sporten in mijn ogen echt ide-
aal is. Daarnaast zou het voor alle voetbal-
clubs goed zijn om een zo breed mogelijke 
basis te hebben, daarmee bedoel ik ook alle 
leeftijden door elkaar. Naar mijn mening is 
de leeftijdsopbouw van voetballende leden 
al jaren een probleem bij De Zweef, van 
mijn leeftijd voetbalt alleen Raymond ten 
Hove nog (2010).

GERARD VAN SCHOOTEN: Zie de toe-
komst zonnig in. Sportpark ligt gunstig voor 
de Kruidenwijk. 

NICO JANNINK: Doorgaan zoals we ge-
wend zijn te doen, blijf De Zweef, geen 
betaling van spelers, maar geef iedereen de 
ruimte die wil. Zolang voetbal nog mooi is, 
zal De Zweef doorgaan met eigen jeugd die 
kans geven om te groeien

LEO GEURSTE: Ik zie de toekomst voor De 
Zweef rooskleurig tegemoet. Ze hebben de 
laatste paar jaren een behoorlijke dip gehad 
met de terugloop van de ledenaantal  maar 
ik zie de club bij het honderdjarige bestaan 
wel weer tussen de 800 en 1000 leden heb-
ben 

WILLIE HEGEMAN: Ik denk -gezien de 
huidig trend- dat de jeugd tot zondagmor-
gens (+/- 5.00 uur) aan het stappen is, dat 
de zaterdag senioren meer elftallen heeft 
dan de zondagtak.

JEROEN ZWIERS: Goede gezonde toe-
komst. Hopelijk nog eens promotie naar 1e 

DEMIS GALGENBELD: Herman Hegeman. 
Ik heb nog een jaar met hem gevoetbald. 
Niet van de bal te krijgen. Als je bij veel 
clubs zijn naam noemt kennen de meesten 
hem. En Hans Galgenbeld natuurlijk. Ik 
heb zijn eerste oefenwedstrijd bij De Graaf-
schap tegen het Engelse Brighton van dicht-
bij meegemaakt. Hij scoorde direct twee 
maal op zijn manier: wegdraaien-met links 
verwoestend uithalen. Later dat jaar scoor-
de hij in Het Diekman tegen FC Twente ook 
twee maal.

MARCEL HOFSTEDE: Ton Zwakenberg; 
een echte teamspeler, wou in de rust altijd 
gewisseld worden om op tijd in de kantine 
te zitten. Verder had hij toch een aardige 
passeerbeweging, het sterkst waren echter 
nog zijn verhalen! 
Mensen als Herman Hegeman, Hans Gal-
genbeld heb ik nooit echt meegemaakt. 
Toch kun je nu nog wel zien dat bijv. Her-
man een aardig balletje heeft kunnen trap-
pen! Respect heb ik wel voor Niels Kolk-
man, na vele blessures (en ook trainers) 
zich altijd terug knokken en mits fit toch 
bijna altijd basis voetballen in het 1e. Als 
één van de weinigen er altijd voor blijven 
gaan, ondertussen zijn er al heel wat poppe-
tjes vrijwillig vertrokken waaronder ikzelf. 

HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN 
ONZE CLUB?

CHARLES ROZENDAL: Uiterst positief. 
Ik denk dat onze vereniging nog steeds kan 
groeien en dat de randvoorwaarden steeds 
beter gaan worden. We moeten minder ver-
trouwen in de gemeente Hellendoorn heb-
ben en zelf zaken gaan oppakken. 

ROB HEGEMAN: Ik zie wel dat er een ver-
schuiving plaatsvindt tussen het zaterdag 
en zondag senioren, hier speelt De Zweef 
goed op in, dus daar is ook wel weer plaats 
voor diverse elftallen, dus genoeg perspec-
tief voor de toekomst verzekerd.

PAUL SOUVERIJN: We zullen veel aan-
dacht moeten schenken aan de jeugd om 
ons huidige niveau te kunnen handhaven 

bestaat uit eigen leden met een professione-
le uitstraling.

HANS KNOBBEN: Minimaal proberen op 
dit niveau te blijven, qua voetbal en leden-
aantal. Hopelijk spelen een aantal jeugd-
teams dan wel op een hoger niveau.

GERALD GESCHER: Ik zie de toekomst 
positief. Ik denk dat we als vereniging iets 
kleiner worden maar over 10 jaar staat er 
nog steeds een vereniging waar men dan 
nog steeds over praat als “wat een vereni-
ging, wat een vereniging”.

MARCEL HOFSTEDE: Ben toch bang dat 
het aantal leden niet echt zal stijgen; veel 
jeugd uit de Kruidenwijk gaat toch naar de 
Hulzense Boys. Denk ook dat het aantal 
seniorenelftallen op zaterdag gaat stijgen, 
wat inhoudt dat het op zondag automatisch 
minder wordt. Het 1e zal wel rond de 2e 
klasse blijven spelen, hopen dat de jeugd 
weer iets beter gaat presteren. Verder zul-
len het Oktoberfest, de Sinterklaasavond, 
de playbackshow, het mixtoernooi, etc. de 
club wel in de benen houden. Daar zijn we 
in ieder geval kampioenen in! 

En uiteraard gewoon zelfstandig blijven, 
dus geen fusieclub worden! Tot slot ben ik 
toch bang dat er ooit “kelderbier” komt… 
lang leve de flessen!

ERIK HEUVER:  Ben heel positief. Financi-
eel gaan we de goede kant op. Sportief kan 
er wel een en ander verbeterd worden. Niet 
bij ons eerste, want veel hoger dan de 2e 
klasse komen we niet als er niet wordt be-
taald. Je jeugd moet prioriteit hebben. Daar 
kunnen we nog wel een aantal slagen ma-
ken. We hebben veel vrijwilligers. Ben ook 
niet bang dat dit in elkaar stort. Misschien 
zijn we over 10 jaar wel een zaterdagvereni-
ging als de jeugd niet meer op zondag wil 
voetballen. Misschien fuseren we dan wel 
met DES. Wie zal het zeggen. 

BART BROENS: Ik hoop hetzelfde als he-
den maar als het maar betaalbaar is voor 
iedereen. Het is een sportclub, geen bedrijf.  
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vuilnisman (Jan Nijenhuis). En Tonnie 
Willems elke keer het smerige opdruk-
ken voor de training.

Damesreisjes
• Mien moe ging altied met. Mijn vader 

snipperde altijd en Lucien en ik moch-
ten kiezen wat we gingen eten.

Toernooien
• Met A1 naar een toernooi geweest in 

Amsterdam. Dit toernooi duurde een 
heel weekend en we sliepen bij spelers 
thuis. Groot feest natuurlijk aangezien 
we ook nog met een grote prijs naar 
huis gingen.  

Achtste elftal
• Mijn schoonvader heeft jaren in dit elf-

tal gespeeld. De eerste keer dat ik met 
dit elftal te maken kreeg, was toen ik op 
een zaterdag bij mijn vriendin kwam en 
het 8e, het land van mijn schoonvader 
stond om te spitten. Tussen de middag 
snert van mijn schoonmoeder en de no-
dige biertjes. Met het 25 jarig huwelijk 
van mijn schoonouders, hadden ze als 
cadeau een levend speenvarken in een 
winkelwagentje.... Geweldig elftal!!

Tribunebrand
• Het vuurtje liep even uit de hand maar 

Jan Kameroord heeft na afloop de tri-
bune weer een likje verf gegeven. Na-
tuurlijk gingen we met de trein en had-
den blauw-wit geverfde kippen bij ons 
en lieten ze lopen op het veld. Jammer 
genoeg was ROHDA meestal een maatje 
te groot voor ons.

Nooit meer Rhoda
• Dat waren nog eens tijden. Wij kunnen 

voorlopig niet aansluiten. 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 stap-
pen zijn gezet.

• Gelukkig nog mee kunnen maken, bran-
dende pop (vlag?), scoren en naar voren 

Hiervoor waren de minste toernooien.  
We speelden met drie teams per vereni-
ging. Ik heb van het eerste toernooi alle 
gegevens nog.

• Een van de beste jeugdtrainers die De 
Zweef ooit heeft gehad.

• 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 man. “Men” 
verschuilt zich steeds achter “weinig 
talent” of “zwakke lichting” als het min-
der goed gaat met de jeugd, maar Kas 
Woudsma zei dan altijd “haal er dan uit 
wat er wél in zit”.

Prestatieloop
• Activiteit die met de komst van Atletics 

ten dode was opgeschreven. Genoot 
grote belangstelling. 25e editie in 1994 
werd opgeluisterd met 1e PLAYBACK 
SHOW. Prestatieloop ging enige jaren 
later kansloos ter ziele. Playbackshow 
vond hier dus zijn oorsprong Geen 
slechte ruil dacht ik!!

Mijn geheim
• Ik (SP) ken iemand die sex heeft gehad 

op de middenstip. Ik mag geen namen 
noemen!! 

WIL JE NOG IETS KWIJT

CHARLES ROZENDAL: Bij mij is dat een 
aantal personen dat in mijn ogen een flinke 
stempel op de vereniging hebben gedrukt. 
Jan ten Hove als voorzitter (op een gegeven 
moment wist je niet anders) en Toone en 
Marie Evers als beheerders van de kantine. 
Deden echt bijna alles. Inkoop, organisatie, 
barbezetting en vergeet niet hoe vaak ze er 
zelf wel niet stonden. Ook konden we de  
trainingsballen bij Toone ophalen en weer 
terug bezorgen

ROB HEGEMAN: De Zweef is de mooiste 
club in de wijde omgeving. Dat moeten we 
ook blijven, door de nuchterheid en het fa-
miliaire gevoel kunnen we samen veel be-
reiken. Ga nooit betalen om hoger te gaan 

klasse. Verder een mooie club op trots op te 
zijn.

GERRIT TEN DAM: De Zweef zal als club 
niet veranderen. Damesvoetbal wordt een 
hit. Wat ik zeker zie gebeuren: De Zweef 1 
speelt over 2 jaar op zaterdag. Ik zie de club 
wel iets kleiner worden. 
Financieel gaat het nu goed. Ik twijfel of 
men nu snel genoeg een “appeltje voor de 
dorst” opbouwt. Naar het verleden kijkend 
niet onverstandig

WAARAAN DENK JE BIJ DE VOL-
GENDE WOORDEN? 

Damesvoetbal
• Een must. Hebben lang in de verdedi-

ging gezeten, maar kiezen thans te vaak 
de aanval. De dames hebben naar mijn 
mening nog te veel het Calimerogevoel. 
De dames moeten ook oog hebben voor 
de rest van vereniging. Bij veel dames 
gaat dat al best goed. Denk bijvoorbeeld 
maar aan de playbackshow en het afge-
lopen jubileumfeest

• Wordt nu (2010) gerespecteerd binnen 
De Zweef! Grote verandering sinds de 
tijd dat ik begon bij de club.

Pinksterkamp
• Het hoogtepunt van het jaar aangezien 

in die tijd vele mensen nog niet  op 
vakantie gingen en een weekend weg 
zonder ouders maar met jongens van je 
eigen club en team. Maar ook als leiding 
vele leuke dagen gehad en weinig slaap

Sinterklaas
• Ik heb ooit een Sinterklaasfeest meege-

maakt met twee Sinterklazen. Toen dat 
gebeurde, wist ik het zeker, hij bestaat 
niet!

• Gezellig. Het is wel moeilijk te organi-
seren maar met Herman Verschoor (de 
Sinterklaas) die tijd was het erg gezellig

• Niemand heeft Herman Verschoor ooit 
nog geëvenaard.

Trainers
• Het meest wat ik nog weet was Jan de 

lopen dat de omheining er van kapot 
gaat, mooie tijden

• Kippen, confetti, vuurwerk, omheining 
doorgezakt, tribunebrand, met de trein, 
op de fiets.

Eieren gooien
• Leuk, bij een regenachtige dag had mijn 

zoontje een regenjas aan en kreeg een 
ei op zijn rug waarna het struif in z’n 
laarsje lekte. Natuurlijk was het lachen 
wanneer er een ei uit zijn “koers” raak-
te.

Kantine
• Geweldig, mensen  zoals Johan Kok, 

Joop Engbers  en de schoonmaakploeg 
en de mensen achter de bar verdienen 
een grote pluim, want het is wel het 
melkkoetje van de vereniging…

• Mooi onderkomen. Vloerbedekking is 
uniek. De bar is wel eens aan verande-
ring/vernieuwing toe. Fanshop is qua 
positie/uitstraling in de kantine de 
grootste blunder sinds de bouw in 1972. 
Ziet er niet uit. Maar de gezelligheid 
mag niet door het onderkomen bepaald 
worden maar door de mensen die er 
komen.

Kas Woudsma
• 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 mondhoeken stond soms schuim 
van het geven van aanwijzingen. Heel 
gedreven maar vond het triest dat hij 
die herenbloeding kreeg. Naderhand 
hebben we als team hem thuis nog eens 
opgezocht maar hij was zichtbaar emo-
tioneel, zittend in zijn rolstoel

• Geweldige beleving van zijn sport; toer-
nooi aanhouden.

• Beste trainer ooit. 
• Door blijven gaan met het toernooi. 

Heb het zelf toentertijd bedacht. Er was 
druk dat De Zweef zelf een toernooi 
moest hebben, ondanks de vele toer-
nooien elders. Ons uitgangspunt was 
toen om voor de C-jeugd wat te doen. 
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delen en uitdragen. Dergelijke uitspraken 
moet je volgens mij niet over je zelf doen. 
Je hoort nog wel eens opmerkingen in de 
trend van: “Doar hej die bloazers weer.”
 
DEMIS GALGENBELD: Ik moet wel zeggen 
dat de mentaliteit van de jeugd door de ja-
ren heen wel is veranderd en daar moet je 
als trainer gewoon in mee. Je lost voetbal-
problemen veel meer met de groep op. De 
trainer was vroeger echt de baas. Het leuk-
ste is gewoon winnen op welk niveau dan 
ook want dat verveeld nooit.

De Zweef komt altijd weer bovendrijven. 
Hoe vaak hoorde je niet, “ach De Zweef 
betaalt toch wel de spelers”. In die tijd 
keepte Paul van Leeuwen bij De Zweef en 
toen heb ik even getwijfeld of die betaald is. 
Misschien via Petro Woertman. De Zweef 
kan het met eigen jeugd af en moet dat ook 
blijven doen. Verder is het gewoon een club 
om trots op te zijn!

voetballen. Kijk maar om je heen waar dat 
wel gebeurt. Op langere termijn gaat het ten 
koste van je eigen cluppie. 

HELMUT VAN RHEE: Dat mijn opa (Wil-
lem Krukkert) betrokken is geweest bij de 
oprichting van de Zweef. Zijn vrouw oma Jo 
Krukkert – Ten Hove leeft op dit moment 
nog steeds. Van haar hebben we afgelopen 
weekend zelfs haar 95e verjaardag gevierd 
(afgelopen weekeinde is 12 december 
2010).

MARCEL SIERO: De ouderen onder ons 
mogen we nooit vergeten. Dat gebeurt nog 
wel eens. Die namen mogen best weleens 
genoemd worden. Zonder hun hadden wij 
dit nu nooit gehad.
 
DJARAH WIJKAMP: De Zweef mag trots 
zijn op zichzelf en haar leden! De club is 
warm en ik denk dat iedereen zich er thuis 
voelt. Er word goed gepresteerd en de jeugd 
word super opgeleid!

JEROEN ZWIERS: Niet te vergeten, het 
bestuur dat jarenlang achter deze vereni-
ging heeft gestaan en nog steeds staat. En 
de vele vrijwilligers die deze club een warm 
hart toedragen.

MARIANNE JACOBS – WOESTHUIS: 
Joop Heetkamp maakte samen met mijn 
vader (en nog meer vrijwilligers) de kleed-
kamers 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 vermelden 
waardoor het leed “verzacht” werd.

MARCO MIDDELKAMP: Dat mijn opa, 
mijn vader, mijn zussen en ik allemaal (dus 
drie generaties) in het 1e hebben gevoetbald

GERRIT TEN DAM: Laten we verder niet te 
hoog opgeven over “uniek” “familie” “beste” 
“gezelligste” “mooiste clubgebouw”. Elke 
club pretendeert dit. Laten we gewoon ons 
ding doen en door “positieve uitstraling” 
een en ander door anderen laten beoor-

Alle Zweefliedjes
De Schrik van de IVCB (wijze onbekend)

Hiep, hiep hoera voor De Zweer ja  ja
De schrik van de I.V.C.B.

De  Zweef  dat  is  een clubje
Staat  overal bekend
Bij  regen, storm en onweer
Is De  Zweef altijd  present
En al  schieten ze tegen de paal
en dan roepen ze allemaal

Zweef,  Zweef, Zweefclub pak toch aan 
Als je verliest kom je nooit bovenaan 
Zweef, Zweef,  Zweefclub pak toch aan 
Als je verliest kom je nooit  bovenaan.

Later (iets aangepaste tekst):

De Zweef dat is een kluppie
Staat  overal   bekend
Bij regen, storm en onweer 
Staan  de Zwevers in het  veld 
Al schieten ze tegen  de  paal 
En dan roepen ze  allemaal
Zwevers, Zwevers pak toch aan
Als  je  verliest kom je nooit  bovenaan
Eerst  komt de keeper  en dan de backen
Dan komen de halven die durven het te wagen
Zwevers, Zwevers aloh pak aan
Als  je  verliest kom  je nooit  bovenaan

Soldaat Jouke (wijze onbekend)

Jouke was een flink soldaat - Fideldom
Hij vluchtte naar Afrika  - Fideldom
Daar trouwde hij een negerin  - Fideldom
Dat was hem heel best naar zijn zin - Fideldom
Toen Jouke dat zo dikwijls deed - Fideldom
Kreeg hij kinderen bij de vleet - Fideldom
En later  weer in Holland kwam  - Fideldom
Had hij een hele negerstam - Fideldom
Hij dacht waar moet ik er mee heen
Ik  laat ze voetballen bij De Zweef- Fideldom
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Onbekend

We zaten weer met duizend man om groene  gazon
Te Nijverdal in het Zwever’s stadion
We telden de minuten en seconden één voor  één
Tot eindelijk de scheidsrechter met fluit  en al verscheen
Het  duurde niet lang en Zwevers won die toss
En met een schot van Herman brak meteen de  spanning los

Wijze: Zilvervloot

Heb je  van “De  Zweef” wel gehoord, 
Een club die er mag wezen?
Zij hoeft bij een wedstrijd nooit aangespoord
Geen club, die zij ooit vrezen!
Ze zijn, let wel, getraind in ‘t  samenspel, 
Eendrachtig en vol moed,
Dat komt ook aan hun spel te goed

Ja, ‘t  is een club, die er wezen mag! 
Een club,  waar men op kan bouwen
Zij voert de R.K. steeds in hun vlag
Dat is  iets waar wij van houwen!
Daarom steun vrij en steeds van harte blij
De Zweef ook metterdaad
ls uwen trouwen kam’raad

Daarom, wordt lid of donateur, 
Wij zullen U dankbaar wezen.
Gij  hébt daar ook vele rechten veur
Daar kunt ge verzekert van wezen.
Gij hebt,  let wel, toegang steeds tot ons spel, 
Tot feest of wat ’t ook zij
Gij hoort er vast en zeker bij

Lied bij het 15-jarig bestaan in 1935
Wijze: Mijn zusje kreeg van Sinterklaas..

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

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

Het derde lustrum werd behaald
Pak daarom moedig aan (bis)
De club die is het dubbel waard
Blijf niet van verre staan (bis)

Dus Zweefsche jongens eensgezind
Het volgend tijdperk in (bis)
De Roomsche daad en sport omhoog
Steeds zij het naar uw zin (bis)

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

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

Wij geven U de goeden raad
Gij leden snapt dit goed (bis)
Hou steeds aan uw beginsels vast
Al kost het U soms moed (bis)

Tot slot zingt allen dapper mee
Op ’t feest van Uw bestaan (bis)
Het vierde lustrum tegemoet
Dat doet ons allen goed (bis) 

Bij de viering van het zilveren jubileum in 1946
Wijze: Mijn zusje kreeg van Sinterklaas..

De R.K.S.V. “De Zweef”
viert hedenavond feest
Daarom zingen wij hier thans
Met opgewekten geest
Trla la la la la la,  tra la enz.

Ruim 26 jaar heeft zij bestaan
Dat is een hele tijd 
Naast al het goeds, dat zij ons gaf
Werd zij ook vaak benijd!
Tra la la la la la la,  tra la enz.

Een goede plaats dat werd haar deel
Pak daarom moedig aan
De club die is het dubbel waard
Blijft niet van verre staan
Trala la la la la enz.
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En mocht er iets te wensen zijn
Wat overal gebeurt
Kom dan met uw klachten bij ’t bestuur
En verder niet getreurd
Tral la la la la 

Wijze: Edelweis

Wat kan de sport, ons leven 
in de R.K.S.V.
ons een voldoening geven,
met De Zweef leeft ieder  mee!
veelzijdig  Sport bedrijven dat is het ideaal!
en steeds  sportief te blijven 
ook dat willen w’ allemaal.

REFREIN:
R.K.S.V. De Zweef
Is steeds sportief op dreef
In de sport maar ook wel hier, 
De Zweef houdt van plezier! 
R.K.S.V.  De Zweef
Is dus  ook hier op dreef
In de sport maar ook wel hier, 
De Zweef houd van plezier!

‘t  Zij op de voetbalvelden 
in ‘t gymnastieklokaal,
wij  doen sportief ons gelden,
ja we tonen ons kwiek en staal.
De Wandelsport bedreven 
genietend  waar w’ook zijn!
In korfbalspel we geven steeds 
zo ‘t  moet op elk terrein.

REFREIN

De clubgeest is uitstekend 
bij leden van de Zweef!
Ja, dat voor ons betekent,
dat wij altijd zijn  op dreef!
Bij training of bij  lessen
blijft elk, zoals  ‘t hoort, correct!
‘t voert ons tot de successen,
en de club blijft  opgewekt. 

REFREIN

Komt jongens, aangesloten
bij  de R.K.S.V.!

Met óns de sport-genoten,
nu doe met de Zweef ook  mee!
Gij hebt bij  ons aan de keuze
dus toont u nu actief
En houdt u aan de leuze steeds
In alles  blijf  sportief! 

REFREIN

Als club- en sportgenoten, 
vieren wij heden feest!
Wij  kleinen en wij  groten zijn 
zo echt verblijd van geest!
Ook zij  die hier  gekomen
‘t feest  vieren met ons mee, 
ook het besluit  genomen, 
thans steunend onz’  R.K.S.V.

Hup Zwevers, hup (lang geleden + Theatershow 2020)
Wijze: Hup Holland hup

Hup Zwevers hup 
Laat de leeuw niet in zijn hempie  staan
Hup Zwevers  hup
Trek dat beestje geen pantoffels 
Hup zwevers hup
Laat je uit het veld niet slaan
Want De Zweef  op voetbalschoenen
durft heel het oosten aan.

60 jaren De Zweef (1980)
Wijze: wals uit Zigeunerbaron van Strauss

REFREIN:
60 jaren De Zweef
De club waarvoor ik steeds leef
Verdriet maar vooral plezier
Dat beleven wij hier.
60 jaren De Zweef
De club waarvoor ik steeds leef
Verdriet maar vooral plezier
Dat beleven wij hier.

1920 dat was toen het jaar
Eindelijk kreeg men het hier voor elkaar
Direct was het toen al een heel fijne club
Helaas was er toen nog geen wereld-cup.

Rini en Theo Siero: 
initiators van de be-
roemdste Zweefliedjes.
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REFREIN

In het begin speelde men op de berg
Dat klimmetje vonden de meesten niet erg
De club werd steeds groter het veld werd te klein
Ons nieuwe terrein zou het Gagelman zijn

RERFREIN

Wij voelen ons nu als een koning te rijk
In ons gebouw aan de Koersendijk
’t Is er een komen en ’t is er een gaan
Wij blijven toch Zwevers en zingen spontaan.

60 jaren De Zweef
De club waarvoor ik steeds leef
Verdriet maar vooral plezier
Dat beleven wij hier.
In voor- en tegenspoed
Het gaat ons altijd nog goed
De club waar ik alles voor geef
Da’s De Zweef da’s De Zweef
In voor- en tegenspoed
Het gaat ons altijd nog goed
De club waar ik alles voor geef
Da’s De Zweef da’s De Zweef

Als De Zweef een wedstrijd voetbalt (1980)
Wijze: Als de klok van Arnemuiden

REFREIN:
Als De Zweef een wedstrijd voetbalt
En de ploeg er weer een in knalt
Dan is al wat blauw en wit is weer tevree
En heel Nijverdal leeft met ons mee

Trap maar af de wedstrijd gaat beginnen
Het blauw en het wit dat staat ons allen goed
Het is niet erg als wij een keer niet winnen
’t Blijft de sport waar ieder het voor doet

REFREIN

Wist je dat ook dames bij ons spelen
Daar op het veld daar aan de waterkant
Zo is er geen die zich hoeft te vervelen
Daarom zingen wij nu hand in hand

REFREIN

60 jaar gevierd met ’t kampioenschap
Het blauw en het wit staat steeds weer bovenaan
Niemand die daar eerst nog van gedroomd gehad
Maar de ploeg heeft goed z’n best gedaan

REFREIN

Ja wij zijn de kampioenen
Het werd bereikt op voetbalschoenen
Nu De Zweef de vierde klas verlaat
Kijken hoe het in de derde gaat. 

De Zweef is kampioen (1985)
Wijze: Vergeer is kampioen

REFREIN:
De Zweef is kampioen. De Zweef is kampioen
We gaven ze allemaal van katoen. De Zweef is kampioen

De Zweef is kampioen
Daar kan niemand wat aan doen
Uit Borne of uit Oldenzaal
Verslagen zijn ze allemaal
Voor Hengelo en Denekamp
Werd dit seizoen een echte ramp.
De Zweef is kampioen. De Zweef is kampioen
Dat zingt het hele legioen.

Die sterke ploeg uit Nijverdal
Die staat weer bovenaan
Zo zal het altijd wezen 
Ja, zo zal het altijd gaan
Er was dit jaar geen enkele ploeg
Die daar wat aan kon doen
De Zweef was weer de sterkste
En werd dus kampioen.

REFREIN

De Zweef die bracht de titel
Trots en fier naar Nijverdal
Dus bouwen we een feestje
En is het hier weer bal
Het Nijverdalse legioen
Dat is toch heel erg trouw
Dus steunen we door dik en dun
De kleuren wit en blauw.

REFREIN (2x)

Zingen bij het bereiken 
van de hoofdklasse en 
bij het gemeentehuis.

De hoes van de eerste 
echte Zweefplaat en zin-
gen tijdens het 60-jarig 
bestaan. 



320 321

Clublied De Zweef (1985)
Wijze: Sneeuwwals

Wat de zon is voor ’t heelal
Is De Zweef voor Nijverdal
‘t Is de club waar ik van hou
In de kleuren wit en blauw
Staan we zondags langs de lijn
Ja, dan voelen wij ons fijn
Het is vast dat elk geniet
En dus zingen wij daar ons lied

REFREIN:
De Zweef, Zweef, Zweef, Zweef
Da’s de club voor mij
Wit en blauw
Ik hou van jou
De Zweef, Zweef, Zweef, Zweef
65 plus 
Maar al wat ik merk
In ’t veld zijn we jong en sterk.

Wij als Zwevers met elkaar
Voor de club staan wij steeds klaar
Komt de tegenstander aan
Hoor je al hun harten slaan
Want verliezen is nooit fijn
Maar één kan de sterkste zijn
En dat is De Zweef! Da’s vast
Da’s de ploeg die elk overklast

REFREIN

Iets dat je bemint (1995) 
Wijze: La soledad van Laura Pausini

We kwamen bij De Zweef toen waren we pas zes
En kregen van Jo Heetkamp onze eerste eerste les
Naar tennis of naar zwemles wilden wij niet meer
Want voetballen dat was voor ons toch nummer een
We voetballen nu alweer jaren bij De Zweef
Ik kan niet aangeven waarom dat ik hier Leef
Er is iets dat je niemand goed vertellen kan

REFREIN:
Je moet er bij zijn want dan pas begrijp je dat er iets is wat je bemint 
Iets dat je nergens anders vind 
Misschien de kleuren blauw met wit  
Of dat het heel iets anders is 
Misschien de mensen  langs de lijn

Die er op zondag altijd zijn
Het blauwe shirt met witte broek; er is iets maar ik weet niet hoe ik weet niet hoe
lailailaila

Op zondag moeten we meestal heel vroeg uit bed
Het geeft niet want er is verse koffie gezet
We gaan er met z’n allen dan weer tegenaan
En laten onze club niet in z’n hempie staan
In de kantine wordt hierna overlegd
Waarom we goed waren en waarom soms ook slecht
Maar later zityten we gezellig bij elkaar

REFREIN

Al ben ik 100 jaar dan weet ik nog hoe ’t vroeger is geweest
Dat wij steeds met elkaar van jong tot oud; het lijkt wel een groot feest
Er iets is wat je bemint 
Iets dat je nergens anders vind 
Misschien de kleuren blauw met wit  
Of dat het heel iets anders is 
Misschien de mensen  langs de lijn
Die er op zondag altijd zijn
Het blauwe shirt met witte broek; er is iets maar ik weet niet hoe ik weet niet hoe

Er iets is wat je bemint 
Iets dat je nergens anders vind 
Misschien de kleuren blauw met wit  
Of dat het heel iets anders is 
Misschien de mensen  langs de lijn
Die er op zondag altijd zijn
Het blauwe shirt met witte broek; er is iets maar ik weet niet hoe ik weet niet hoe
Je bent hier bij De Zweef

Onze club is 75 (1995) 
Eigen compositie van Henk Meijer

Daar hoorden zij engelen zingen
Zwevers !

We kwamen uit de vierde klas
En klommen hogerop
Want we streven naar het hoogste
We zijn wel amateurs,  maar we willen naar de top
Ja dat is het allermooiste.
En als het daar niet lukt
Gaan we daar niet onder gebukt
Dan zakken we een plaatsje naar benee
Na jaren in de eerste klas
Grijpen wij opnieuw een kans
En het hele legioen is weer tevreden.

De hoes van de jubile-
umplaat bij het 75-jarig 
bestaan in 1995. 
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REFREIN:
Onze club is 75 dus de Zwevers vieren feest
Nog 15 jaar en we zijn 90
Denk dan niet ’t is mooi geweest
We gaan door tot aan de 100
En dan nog een eeuw erbij
Want De Zweef is de club voor jou en mij
Onze club is 75 jaar

Als het fluitje gaat dan is er altijd maar een ding
Ja we willen dan naar voren
De spitsen staan op scherp en we letten heel goed op
Want we willen alleen maar scoren
En als het dan eventjes niet gaat bespreken wij dat met elkaar
en doen er dan een scheppie bovenop
Als het dan nog steeds niet kan
Staat langs de lijn de twaalfde man 
Ja die schreeuwt onze ploeg dan naar voren.

REFREIN

Wanneer de strijd verloren is kijken we niet terug
Want we denken aan de volgende
Een week is zo voorbij en we staan weer in de rij
Ja dan wordt er weer gewonnen
De meeste fans gaan dan naar huis en kijken voetbal op de buis
Of drinken nog een pilsje aan de bar.
Ook onze spelers komen er aan het is gezellig 
Ik wil niet gaan maar de bel gaat voor de laatste ronde.

REFREIN

Blauw wit hart (2010) 
Eigen compositie 

De mooiste club uit Nijverdal, al bijna 100 jaar.
In `t weekend op de velden, we knokken voor elkaar.
Fairplay is ons motto, het clubhuis ons domein.
We prijzen ons gelukkig dat we Zwevers mogen zijn.

REFREIN:
Ik heb een blauw wit hart, dit hart dat klopt voor jou.
De Zweef dat is mijn club, die blijf ik altijd trouw.
Voetbal onze passie, we gaan er tegenaan.
We laten ons niet kisten ja De Zweef, die komt er aan.

Als `t eerste speelt dan staan we met z’n allen langs de lijn.
Een team van èchte Zwevers, daar kun je trots op zijn.

Natuurlijk gaan we voor de winst, maar lukt dat even niet.
Dan blijven we niet treuren, en zingen snel dit lied.

REFREIN

Jong en oud speelt bij De Zweef, elk op zijn niveau.
En door de week mooi trainen, dat doen we sowieso.
Maar De Zweef is meer dan voetbal, ’t is niet alleen die cup.
Het is je 2e huis, een hechte vriendenclub.

Ik heb een blauw wit hart, dit hart dat klopt voor jou.
De Zweef dat is mijn club, die blijf ik altijd trouw.
Voetbal, onze passie we gaan er tegenaan
We laten ons niet kisten ja de Zweef,
die komt er aan

Ja De Zweef
Ja De Zweef
Ja De Zweef

De Zweef  De Zwevers Expres (2010)
Wijze: Alpenexpres

Tingelingeling … hier kump de Zwevers Expres 
Tingelingeling … wie kompt d‘r an 
Tingelingeling … wie goat naor oost, en goat naor west
kump ‘t bie oe langs dan sluut mar an 

Tingelingeling … hier kump de Zwevers Expres 
Tingelingeling … wie ziet ‘m goan 
wie rent achter mekaar op ‘t grune voetbalveld 
(Schot naor links) …( Schot naor rechs)
en zoo kachele wie verder mèt de Zwevers Expres

Heb ie’t wel geheurd van De Zwevers expres
Binnie doar al wel eens met e wess
Het is doar heel gezellig in De Zwevers expres
Heel vake en heel veulle  is ’t  feest
Oald en jong of dik en dun iedereen dut met ons met 
Het is weer feest en altied dikke pret
100 jaar bestiet de club en wie goat nog effen hup
doe maar met en loat oe maar is effen goan
Tingelingeling … hier kump De Zwevers expres
Tingelingeling … wie komp d‘r an 
Tingelingeling … wie goat naor oost, en goat naor west
kump ‘t bie oe langs dan sluut mar an 

Tingelingeling … hier kump De Zwevers expres 
Tingelingeling … wie ziet ‘m goan 
wie rent achter mekaar op ‘t grune voetbalveld

Theo en Thea zingen het 
winnende lied bij het 
90-jarig bestaan. 
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(Schot naor links) …( Schot naor rechs)
en zo kachele wie verder mèt de Zwevers Expres

100 jaar Hup De Zweef,  jao wie voetbalt overal 
Met mekaar viert wie feest, bie de club uut Nijverdal 

Tingelingeling … hier kump De Zwevers Expres 
Tingelingeling … wie kompt d‘r an 
Tingelingeling … wie goat naor oost, en goat naor west
kump ‘t bie oe langs dan sluut mar an 
       
Tingelingeling … hier kump de Zwevers Expres
Tingelingeling … wie ziet ‘m goan 
wie rent achter mekaar op ‘t grune voetbalveld
(Schot naor links) …( Schot naor rechs)
en zo kachele wie verder mèt de Zwevers Expres)           

De Zweef 100 jaar (2010) 
Wijze: Je denkt maar dat je alles mag (Frans Duijts)

Ja we zijn hier bij elkaar
Want De Zweef wordt 100 jaar
Iedereen is blij van geest
Dus een reden voor een feest

De jaren gaan zo snel voorbij        
En vandaag dan zijn we blij
De vrienden club waar ik van hou
Ja die blijf ik altijd trouw
 
REFREIN:
We zijn hier bij elkaar en vieren feest       
Dat is bij ons nog nooit anders geweest
De vrienden club waar ik zo naar verlang 
Die blijf ik altijd trouw mijn leven lang
De Zweef dat is de club waar ik van hou 
Het blauw en wit dat blijf ik altijd trouw
Vandaag dan is het feest en wij zijn blij
Die club die past bij mij

Naar de voetbal gaan we heen
We zijn dan blij en niet alleen
Met vele mensen bij elkaar
Want De Zweef wordt 100 jaar

Met z’n allen langs de lijn                
We zijn blij dat wij er zijn                                    
De Zweef een club voor jong en oud
Waar iedereen van houdt

REFREIN

De Zweef dat is de club waar ik van hou 
Het blauw en wit dat blijf ik altijd trouw
Vandaag dan is het feest en wij zijn blij
Die club die past bij mij

Dat is De Zweef voor mij (2010 en nieuwe versie 2020 Theatershow)
Wijze: ’t Dondert en ’t bliksemt (Guus Meeuwis)

Lala, la-la-la-la-la-la,
Lala, la-la-la-la-la-la,
Lala, la-la-la-la-la-la,
La-la-la-la-la-laa.

REFREIN:
Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier,
de punten zijn weer binnen en we maken veel plezier.
We kijken steeds naar boven, ja we worden kampioen,
De Zweef is weer de beste, daar is niks meer aan te doen!

Soms zit het wel eens tegen, het spel niet aan te zien,
maar we blijven altijd vechten, daarmee scoren we een tien.
Straks gaat het gebeuren, dat zie je altijd weer,
de ploeg werkt zich te pletter, de supporters gaan tekeer!

REFREIN

Ja ja dat is De Zweef voor mij,
Ja ja dat is De Zweef voor mij,
Ja ja dat is De Zweef voor mij,
Het mooist in Nijverdal.

Laat de ploeg zijn werk doen, de wedstrijd kabbelt voort,  
maar zorg dat je er bij bent-´t is De Zweef die altijd scoort.
Laat vreugdevuren branden steun de ploeg zoveel je kan,
Geniet met volle teugen,…maak er het beste van!

REFREIN

Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier,
de punten zijn weer binnen en we maken veel plezier.
We kijken steeds naar boven ja we worden kampioen,
De Zweef is weer de beste, daar is niks meer aan te doen.

We kijken steeds naar boven ja we worden kampioen,
De Zweef is weer de beste, daar is niks meer aan te doen.

Ja ja dat is De Zweef voor mij
Ja ja dat is De Zweef voor mij

Zingen in de studio. 
Vlnr: Thea Kolkman, 
Theo Siero, Jan Broens, 
Wim Krukkert, Eric 
Siero en Jan Winkels.
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Ja ja dat is De Zweef voor mij
Het mooist in Nijverdal (3x)

Het gaat nooit over…. (2010 en2020 Theatershow)
Wijze Wild rover (Iers/Schotse traditional)

Daar komen de helden van ons allemaal
En kijk ze eens spelen, hoor wat een kabaal
Dat zijn de supporters ja dat is De Zweef
Dat is altijd mij kluppie, zolang als ik leef.

REFREIN: 
En ‘t gaat nooit meer over
Altijd is er De Zweef
Da’s de club van m’n dromen
Zolang als ik leef

Het is lang geleden toen alles begon
Met een handje vol knapen dat voetballen kon
Zij kozen de kleuren het werd wit en blauw
Da’s de club van m’n dromen die blijf ik steeds trouw

REFREIN 

Zij richtten De Zweef op met heel veel plezier
En zo’n honderd jaar later dan vind je ons hier
Er is veel veranderd, da’s helemaal waar
Maar we zijn nog heel zeker één vriendenschaar

REFREIN 

Ons roemrucht verleden dat kent iedereen
Ja, De Zweef die stond jarenlang op nummer één
Want inzet en klasse dat brengt je heel veel
Als ik daar nog aan terug denk krijg’k een brok in m’n keel

REFREIN 

Verlies je een wedstrijd en zoek je een vriend
Die met je kan lachen en ook met je grient
Dan ga je naar’t  clubhuis, daar op Gagelman   
Waar je, weet ik, heel zeker zo’n vriend vinden kan

En ‘t gaat nooit meer over
Altijd is er De Zweef
Da’s de club van m’n dromen
Zolang als ik leef

En ‘t gaat nooit meer over
Altijd is er De Zweef

Da’s de club van m’n dromen
Zolang als ik leef

We juichen met z’n alle voor de Zweef (2010)

En we juichen met z’n allen voor de Zweef
En we juichen met z’n allen voor de Zweef
En we juichen met z’n allen 
We juichen met z’n allen 
We juichen met z’n allen voor de Zweef

Er is maar een leuke club in ons dorpje (2010)
Wijze: Kleine café aan de Haven (Pierre Kartner)

In Nijverdal wordt er bij veel clubs gevoetbald dat is bij ons allen bekend,
Het spelniveau is er bij velen niet hoog, maar ook daaraan raak je gewend.
Het grote verschil met die andere clubs is -dat merken we iedere keer-
er hangt bij de Zweef daar op Gagelman-Zuid altijd een heel erg gezellige sfeer 

REFREIN:
Er is maar een leuke club in ons dorpje,  
er is maar een mooie club waarvoor ik leef.
Ja bij maar een voetbalclub wil ik spelen
Dat is die club in blauw en wit ons De Zweef

De kleintjes die spelen op zaterdagmorgen hun wedstrijdjes met veel plezier
Zie vaders die coachen en moeder die juichen, voor iedereen is er vertier
De groten die voetballen later die middag, er wordt met veel passie gespeeld,
De een heeft gewonnen de ander verloren, maar niemand die zich heeft verveeld.

REFREIN

De zondag is voor vele Zwevers en Zweefsters een hele belangrijke dag,
Dan moet het gebeuren, dan mag je niet zeuren, wees blij dat je voetballen mag.
En mocht het zo zijn, dat je na heel veel strijd, je toch nog de wedstrijd verloor
Drink dan met je team de teleurstelling weg en zing met z’n allen in koor

Er is maar een leuke club in ons dorpje,  
er is maar een mooie club waarvoor ik leef.
Ja bij maar een voetbalclub wil ik spelen
Dat is die club in blauw en wit ons De Zweef

Er is maar een leuke club in ons dorpje,  
er is maar een mooie club waarvoor ik leef.
Ja bij maar een voetbalclub wil ik spelen
Dat is die club in blauw en wit ons De Zweef

Lalalalalala 



328 329

Invloed van de kerk (2020 Theatershow)
Wijze: Aan u o koning der eeuwen

De kerk was heel vele eeuwen de baas over iedereen
En durf niet tegen te spreken; iedereen valt over je heen
Denk aan al die geboden; vergeten doe je ‘t niet
En ben j’t toch vergeten; denk aan dit oude lied. (2x)

Wijze: Michael row the boat ashore 

Wie zegt of de hemel wacht
Ons pastoortje.
Wie zegt of de hemel wacht
Ons pastoortje.

Wie beveelt: een kind erbij
Ons pastoortje.
Wie beveelt: een kind erbij
Ons pastoortje.

Wie zegt waar je broodjes haalt
Ons pastoortje.
Wie zegt waar je broodjes haalt
Ons pastoortje.

Wie zegt waar je schoenen koopt
Ons pastoortje.
Wie zegt waar je schoenen koopt
Ons pastoortje.

Wie zegt voetbal d’s geen sport
Ons pastoortje.
Wie zegt voetbal d’s geen sport
Ons pastoortje.

Wijze: Ere zij God

Eens katholiek, Blijft katholiek
Ja voor altijd, ja voor altijd, ja voor altijd

Liever geen voetbal; liever geen voetbal
Maar veel beter het ke-erkbezoe-oe-oek

Wijze: O when the saints

Meneer pastoor, die komt eraan,
Meneer pastoor die komt eraan.
Meneer pastoor die zal de baas zijn,
Meneer pastoor staat bovenaan.

Het voetbalspel, dat is oké,
Het voetbalspel dat is oké.
Zolang het rooms en katholiek is,
Dan doet de kapelaan wel mee.

De roomse bond, is al dat telt,
De roomse bond is al dat telt.
En ben je daar nog steeds geen lid van,
Krijg je van de pastoor geen geld.

De oorlogsjaren (2020 Theatershow)
Wijze: Lili Marleen

Crisis en oorlog, kwamen op ons pad,
Crisis en oorlog, wie had er nou nog wat.
Crisis en oorlog deed zo’n zeer,
ja dat nooit meer, ja dat nooit meer,
Mijn God wat deed dat ze-er.
Mijn God wat deed dat zeer. 

Hele dagen hangen, we zaten zonder werk,
Dat was de crisis, er was alleen de kerk.
Waar je op zondag heen kon gaan,
dan naar De Zweef aan ’t lijntje staan,
Ons enige vertier toen,
Ons enige vertier.

Kwamen de soldaten, ons land dat werd bezet,
luister naar de vijand, men licht je van je bed.
Naar ‘t gevang of erger nog, 
je wilde niet, maar deed het toch,
Naar Duitsland om te wer-ken
Naar Duitsland voor het werk.

Bijna afgelopen, was die grote strijd,
kwamen nog veel bommen, wat duurde het een tijd.
Bombardement in Nijverdal, een grote puinzooi overal.
Geen steen meer op de an-der,
Geen steen meer op elkaar.

Brandende huizen, mensen dood op straat,
waaronder ook vier Zwevers, we hadden het te kwaad.
Moest dat zo nodig toen in maart,
Zo kreeg de oorlog nog een staart.
Verloren huis en ha-ard,
Verloren huis en haard.

Ons “pastoortje” Graaf-
sma.

Koor Theatershow. 
Vlnr: Ingrid Bouwmees-
ter, Ans Galgenbeld, 
Nathalie Pas, Theo 
Siero, Jan Winkels, Ben-
ny Hofstede.
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Clubhuis en aanleggen (2020 Theatershow)
Wijze: Black velvet band (Schotse traditional)

Het is al een tijdje geleden,
nog voor er een clubgebouw was,
We zochten na iedere uitwedstrijd,
een biertje, een flesje of glas.
Een kroeg onderweg dat was moeilijk,
Zo eentje voor iedere man.
We namen daarom ook geen risico,
het werd dus Café Hegeman.

Bij Gerard was het gezellig,
biljarten en kaarten,  veel lol.
En was je een heel arm soldaatje,
dan aaide hij over je bol.
“De centjes komen wel binnen”,
dacht Gerard met een blij gemoed.
Je kon dan wat later betalen,
Dat vonden de spelers heel goed.

REFREIN:
Waar ging ik heen voor mijn biertjes,
Voor mij echt geen moeilijke vraag.
Naar Hek nee, toch naar café Hegeman,
Daar kwamen we allen heel graag.

Bij Gerard werd je niet dronken,
maar was je een ander tot last,
dan kon je een colaatje krijgen,
Geen bier meer, da’s zeker en vast.
De ballen gehakt waren lekker,
ja Miene die braadde ze gaar,
Een lege maag was dus niet nodig,
en iedereen lustte ze graag.

REFREIN

Toen was daar ineens Jan ten Hove,
een man met vooruitziende blik.
Hij handelde snel, vol met slimmigheid,
en dat gaf ons allen een kick.
De Koersendijk werd ons plekkie,
De plaats voor een pracht clubgebouw.
Daar boekte De Zweef veel successen,
Daar pronkt steeds het wit en het blauw.

REFREIN

Altijd feest (2020 Theatershow)
Wijze: in het bos daar zijn de jagers

Het blauw en wit verschaft veel kijkplezier,
maar dat is niet het doel. 
Het blauw en wit verschaft veel kijkplezier,
maar dat is niet het doel.

REFREIN:
Want belangrijker dan kijkplezier,
hai lie hai loo het kijkplezier
is het feestje achteraf, ja af,
want belangrijker dan kijkplezier,
Hai lie hai loo het kijkplezier
Is het feestje achteraf.

Zelfs als het team geen enkel puntje pakt,
maakt dat geen donder uit.
Zelfs als het team geen enkel puntje pakt,
maakt dat geen donder uit

REFREIN:
Want er is altijd gelegenheid,
hai lie hai loo gelegenheid,
voor een feestje op z’n tijd, ja tijd.
Want er is altijd gelegenheid,
hai lie hai loo gelegenheid,
voor een feestje op z’n tijd.
Dus wie er eens een keertje een feestje wil,
gaat naar ons clubhuis toe
Dus wie er eens een keertje een feestje wil
gaat naar ons clubhuis toe.

REFREIN:
Voor gezang veel bier en flessen wijn,
hai lie hai loo ja flessen wijn,
moet je bij de Zwevers zijn, ja zijn,
voor gezang veel bier en flessen wijn,
hai lie hai loo ja flessen wijn,
moet je bij de Zwevers zijn.

REFREIN:
Want in ons clubhuis zijn de Zwevers,
hai lie hai loo zijn Zwevers,
en die feesten er op los, ja los,
want in ons clubhuis zijn de Zwevers,
hai lie hai loo zijn Zwevers
En die feesten er op los.

Ons clubhuis; café He-
geman.
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Compilatie eerdere nummers (2020 Theatershow)

Lied 1
Wat de zon is voor ’t heelal
Is De Zweef voor Nijverdal
‘t Is de club waar ik van hou
In de kleuren wit en blauw

Staan we zondags langs de lijn
Ja, dan voelen wij ons fijn
Het is vast dat elk geniet
En dus zingen wij daar ons lied

De Zweef, Zweef, Zweef, Zweef
Da’s de club voor mij
Wit en blauw
Ik hou van jou
De Zweef, Zweef, Zweef, Zweef
65 plus 
Maar al wat ik merk
In ’t veld zijn we jong en sterk.

Lied 2
Als De Zweef een wedstrijd voetbalt
En de ploeg er weer een in knalt
Dan is al wat blauw en wit is weer tevree
Want heel Nijverdal leeft met ons mee
Ja we zijn de kampioenen
Werd bereikt op voetbalschoenen
Nu De Zweef de vierde klas verlaat
Kijken hoe het in de derde gaat

Lied 3 
De Zweef is kampioen. De Zweef is kampioen
We gaven ze allemaal van katoen. De Zweef is kampioen

De Zweef is kampioen
Daar kan niemand wat aan doen
Uit Borne of uit Oldenzaal
Verslagen zijn ze allemaal
Voor Hengelo en Denekamp
Werd dit seizoen een echte ramp.
De Zweef is kampioen. De Zweef is kampioen
Dat zingt het hele legioen.

Wandellied (2020 Theatershow)
Wijze: Falderie, faldera

Een frisse ochtendwandeling, dat is mijn liefste wens.
En als ik dan mijn liedjes zing, ben ik de rijkste mens.

REFREIN:
Falderie, faldera, falderie, 
Falde ha ha ha ha ha ha 
Falderie, faldera, 
Ben ik de rijkste mens. 

Wie bij De Zweef aan voetbal denkt, die heeft het niet erg mis.
Maar zorg ook dat je aandacht schenkt, dat er nog veel meer is.

REFREIN: Falderie…
Dat er nog veel meer is.

Naast voetbal was er handballen, en ook nog volleybal.
Vergeet niet gym en wandelen, het was er allemaal.

REFREIN: Falderie…
Het was er allemaal.

Voor gym ging je naar Huis in’t Veld, en daarvóór was het Roest.
‘t Maakt niet uit, voor beiden geldt, je best doen ja dat moest.

REFREIN: Falderie….
Je best doen ja dat moest.
Wij trokken wandelschoenen aan, dat kon ook bij De Zweef,
ja velen zijn daar heen gegaan, en riepen “ja ik leef”.

REFREIN: Falderie…
En riepen “ja ik leef”.

Verdwenen is dat allemaal, het wandelen en gym. 
Geen handbal meer of volleybal, ligt ver achter de kim.

REFREIN: Falderie….
Ligt ver achter de kim.

Maar voetbal blijft nog 100 jaar, daar twijfelt niemand aan.
De Zweef blijft heel lang nog bestaan,
De Zweef staat bovenaan.

REFREIN: Falderie…
De Zweef staat bovenaan.

Theo en Rini Siero zin-
gen de compilatie in de 
Theatershow.

Wandelen bij De Zweef.
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Vrouwenvoetbal (2020 Theatershow)
Wijze: Girls van Anouk

REFREIN:
Hey, hey, hey
Let eens even op
Jij, kereltje, jij
Je loert, met jouw geile blik
ga toch weg, lazer snel op
Je kijkt als een loopse teef
hangt wat aan de kant
Rot op, naar je vriendjes toe, ga toch lekker fietsen
lekker fietsen
lekker fietsen

REFREIN

Wij zijn meiden hebben ‘kloten’
de discussie is gesloten:
Damesvoetbal aan de macht 
Je kunt niet om ons heen 
techniek, souplesse, inzet,  kracht
wij verslaan heus iedereen. 

Hey, hey, hey,
kom eens even hier
Jij, slappe zak, jij 
wat nou, loop je nu snel weg
ben je bang, pleur dan lekker op
Want watjes kennen wij  genoeg
die kunnen wij niet meer zien
Gehakt maken wij ervan met een nul of zestien
nul of zestien
nul of zestien

REFREIN

Ook jou, jou jou
Ook jou, ja, jou 
Ook jou, jou jou
Ook jou, ja, jou 

Ook jou, jou jou
Wij verslaan ook jou
Jazeker jou, jou jou
Voor altijd jou, ja, jou 
Meiden

Hey! Hey! Hey!
Goal!!!

Eerbetoon aan de stille werkers (2020 Theatershow)
Wijze: ‘t Het nog nooit zo donker west - Ede Staal

Je ziet ze steeds langs onze velden,
Supporters van het eerste uur.
Ze zijn een steun voor alle spelers,
Ja voor de club gaan ze door ’t vuur.

In ’t clubgebouw, daar is ’t gezellig,
Op zondag feest voor alleman,
De schoonmaakploeg is er maar druk mee,
Op maandag alles spic en span.

REFREIN:
Dat bint de stille werkers van De Zweef,
Joa die stoat altied… voor ons kloar,
Dat bint de stille werkers van De Zweef,
Die bint d’r altied….voor mekaar.

We hebben veel actieve spelers,
Die zijn met voetbal opgevoed,
Maar alles wordt voor hen geregeld,
De stille werkers doen dat goed.

De klusgroep, één van onze peilers,
Die harde werkers staan steeds klaar,
De armen uit de mouwen steken,
Dat doen ze toch het hele jaar.

REFREIN

We hebben veel activiteiten,
Het clubgebouw is dan vaak vol,
Voor kaarten, playback, of iets anders,
’t kost veel werk…, maar geeft veel lol.

We lusten heel graag onze drankjes,
Veel personeel achter de bar,
Die werken daar steeds met een glimlach,
En raken nimmer in de war.

REFREIN

Ons club De Zweef zal blijven draaien,
Bestuur, commissies doen hun best,
Veel trainers, leiders  en verzorgers,
De stille werkers doen de rest.

REFREIN
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Pauzelied (2020 Theatershow)
Wijze: Fries volkslied

Ons clubgebouw, gelegen aan de Regge,
al in het wonderschone Nijverdal.
Dat is ons thuis, dat kun je echt wel zeggen.
Daar ligt de basis van ons clubvoetbal.

REFREIN:
Zwevers, wij zwevers zijn trots op elkaar.
Zwevers, wij zwevers wij maken het waar.
Zwevers, wij zwevers met blauw en wit bloed,
Zwevers, zijn zwevers voor nu en voorgoed!

Van jong tot oud, wij voelen ons zeer welkom,
op ‘t Gagelman daar aan de Koersendijk.
Als speler, trainer, of als medewerker,
De Zweef die ma-akt ons leven rijk!
 
REFREIN

De leukste club, dat willen wij best weten,
de vlag die staat er  altijd hoog in top.
Met veel plezier het voetbalspel te spelen,
sportiviteit staat  altijd weer voorop!

REFREIN

De Zweef al honderd jaren één familie,
we blijven ha-ar  heel ons leven trouw.
Ons clubgebouw, een prachtig domicilie,
Als middelpunt ons mooie clubgebouw!

REFREIN

Slotlied (2020 Theatershow)
Wijze: 60 jaren De Zweef

REFREIN:
100 jaren De Zweef
De club waarvoor ik steeds leef
Verdriet maar vooral plezier
Dat beleven wij hier.
100 jaren De Zweef
De club waarvoor ik steeds leef
Verdriet maar vooral plezier
Dat beleven wij hier.
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Hans Middelkamp
12 maart 2020

Erik Heuver
7 maart 2019

René Jannink
4 februari 2019

Hans Souverijn
8 maart 2017

Gerrit ten Dam
20 augustus 2016

Sandra Middelkamp
21 maart 2016

Leo Geurtse 
(+ interview voor de 
GOAL)
18 januari 2015

Joop Engbers
11 maart 2015

Leidi Willems
11 februari 2015

Mark Scholten
4 februari 2015

Jos van Rhee
8 november 2014

Bats ten Hove
6 augustus 2014

Johan Jannink 
(+ diverse bezoeken om 
foto’s te identificeren)
4 september 2014

Petro Woertman
30 september 2014

Nel Krukkert
23 maart 2016

Wim Kolman 
(diverse gesprekken)
2015-2016

Paul Souverijn
(diverse gesprekken)
2014-2019

Jan Winkels 
en Sinus Wennemers
7 januari 2015

Jan en Tonny Broens
26 januari 2015

Anton Wennemers
23 januari 2015 

Hans Galgenbeld
29 juli 2014

Paul van Leeuwen
27 oktober 2014

Annie, Tonnie en Thea 
Alferink
15 augustus 2014

Jan Karmerood
25 mei 2014

Anis Joël
24 oktober 2014

Ton Bootsveld
23 september 2014

Gerrit Oude Roelink
22 augustus 2014
 

Jan Evers
22 oktober 2014

INTERVIEWS

Tot slot: bedankt
Dit boek had niet geschreven kunnen worden zonder de hulp van heel veel 
Zwevers en mensen die De Zweef een goed hart toedragen. Een speciaal 
woord van dank aan al deze mensen. Met een aantal van hen heb ik een of 
meer interviews gemaakt of uitgebreide gesprekken gehad. Hieronder een 
overzicht. Naast deze groep, heb ik in tal van kleine gesprekken en vraag/ant-
woord heel veel (ex)Zwevers gesproken die op deze manier een bijdrage lever-
den aan dit boek.
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Gerrit Verschoor
17 oktober 2014

Johan Alferink
13 augustus 2014

Niels Hegeman
7 oktober 2013

Marietje Jannink
31 december 2013

Nico Jannink
26 april 2013

Herman Hegeman
19 augustus 2013

Gerhard Woertman
29 juni 2012

Eddie Krukkert 
(plus diverse mails)
21 juli 2012 e.v.

Rini en Theo Siero, Ge-
rard Hilberink, Toone 
Middelkamp en Wim 
Krukkert (foto)
27 februari 2010

Johan Kok
26 november 2010 

Henk Koershuis
24 januari 2010

Martijn Evers 
19 oktober 2010 
en 6 juni 2018

Rini en Theo Siero
14 juli 2012

Niels Kolkman
1 oktober 2012

Toone Middelkamp
3 juni 2011

Gerard Hilberink 
(diverse gesprekken)
2 juni 2011 e.v.

Jan Rikmanspoel
16 april 2011

Frans Middelkamp 
(+ veel mailcontacten)
12 maart 2011

Gerrit Otte jr.
5 december 2010

Mien Hegeman
28 juli 2010

Richard Benneker
19 oktober 2010

Peter Wennemers
15 augustus 2010

Bertus Broekhof
15 mei 2007
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Geraadpleegde stukken
• Alle uitgaven van het Twentsch Volksblad vanaf 1920 (gemeente Hellendoorn)
• Alle uitgaven van clubblad GOAL
• Archiefstukken NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie – universiteit Nijmegen)
• Ballen uit de Broek van Charles Rozendal (2012)
• Dagboek Anton Geurtse mei 1948 – september 1949
• Databank sport (internet)
• Databank Historische Kranten (Delpher - internet)
• Jaarverslagen secretaris 1931-1957
• Jaarverslagen secretaris 1996-2020
• Oorlogsherinneringen Henk op den Dries
• Stampende laarzen van Willem Poorterman
• Verslagen bestuur 1941-2020 (met veel “lege” periodes, waarvan geen notulen zijn     

teruggevonden)
• Verslagen bestuur De Vriendenkring 1972-heden

Een speciaal woord van dank aan: 
• Bestuur De Zweef en Stichting 100 jaar De Zweef die deze uitgave mogelijk maakten.
• De medewerkers van de afdeling Interne Zaken van de gemeente, die de kelder van het 

gemeentehuis vele dagdelen open stelden voor het doen van archiefonderzoek.
• Charles Rozendal en Jan en Ans Winkels voor het nalezen en de correcties.
• Pieter van Vree voor de vormgeving en Sander Pronk voor de  adviezen daarover.
• Toos van Vree voor alles.

Foto’s Kiek’n
Honderden foto´s waren beschikbaar voor dit boek over De Zweef. Het vinden daarvan 
was geen probleem. Moeilijker, veel moeilijker was te achterhalen wie allemaal op die 
foto´s stonden. Heel veel bezoeken zijn afgelegd om namen te vinden. Veel hulp bood 
Johannes Wennemers met zijn verzameling. Behalve het benaderen van individuele 
mensen, organiseerden we in ons clubhuis een middag “foto´s kiek´n.” Dat was een 
groot succes. Niet alleen vonden we heel veel namen, maar de middag “ontaardde” in een 
gezellige reünie. Hier een paar beelden.

Vormgeving:
Pieter van Vree

Van Vree Communicatie
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