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InhoudVan de redactie

Colofon

Het moest er eens van komen. De oude ver-
sie van “Goal” heeft zesenveertig jaar stand 
gehouden, maar is niet meer van deze tijd. 
wat betreft het actuele nieuws heeft de web-
site van De Zweef de rol van het clubblad min 
of meer over genomen. voor ons evenwel 
geen reden het clubblad overboord te gooien. 
integendeel. we hebben het clubblad aange-
past naar maatstaven van deze tijd. wij zullen 
vanaf heden verschijnen als Goal magazine in 
full color.  laat ons weten wat u ervan vindt 
en wat uw wensen zijn. wij wensen u veel 
lees- en kijkplezier.

GOAl magazine is een uitgave van Rksv De Zweef in 
Nijverdal, verschijnt vier keer per jaar in full color en 
wordt kosteloos verspreid onder alle leden en dona-
teurs van de Zweef.

Postadres: 
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Game intensity is rising
When the stakes are high, everything has to be perfect. Every pass, every tackle, every shot. Even the turf you 
play on. TenCate Grass is the leader in synthetic turf fi bers. Our years of experience, innovation, research and 
installation knowledge has the way in sports components like fi bers and backing.

The new XQ™ and XP™ fi ber technology is the latest advancement of TenCate in fi ber development. This advanced 
technology is at the core of enhanced fi eld durability, player performance, safety and extended life span of the 
fi elds, even under the most grueling playing conditions.

www.tencategrass.com



De prijzen van de drank en ca-
tering zijn inmiddels aangepast. 
Daarnaast zal in de Alv een 
voorstel tot contributieverhoging 
worden voorgelegd aan de leden. 
Een keuze die je als bestuur liever 
niet maakt maar niet te voorkomen 
is. verderop in dit magazine, het 
mag geen clubblad meer heten, 
vindt u de agenda. u kunt de keus 
maken om hierbij aanwezig te zijn 
en uw zegje te doen. Graag zelfs. 
van positieve kritiek is niemand 
slechter geworden. En laten we 
eerlijk zijn, waarom zou u er voor 
kiezen om niet te komen? Al is het 
alleen maar om uw betrokkenheid 
bij de club te tonen.  
Ook de redactie heeft een keus 
gemaakt door het oude vertrouwde 

clubblad in te ruilen voor een full 
colour magazine in A4 formaat. 
Net als u ben ik razend benieuwd 
naar het resultaat. De redactie is in 
elk geval enthousiast. Ben be-
nieuwd wat u er van vindt. En met 
name hoe Bennie Schwarte het 
ervaart. meer dan 25 jaar heeft hij 
het clubblad “oude stijl” gedrukt. 
Bennie, hartstikke bedankt voor 
al deze jaren trouwe dienst. we 
komen hier nog bij je op terug.
De keuze van de redactie heeft 
ook gevolgen voor deze rubriek. 
Omdat dit magazine 4 keer per jaar 
verschijnt,  heeft het nog minder 
zin om te schrijven over iets wat 
al lang op de site heeft gestaan 
en achterhaald is. Hoe ik dat ga 
oplossen weet ik nog niet. Die keus 

moet ik nog maken. Daar kan ik 
voorlopig even over nadenken.
Oh ja, voor degene die nieuwsgie-
rig is naar mijn keus op de ouder-
avond: ik heb de eerste helft van de 
wedstrijd gemist.  

De pupil van de week doet verslag

De eerste pupil van de 
week in het seizoen 2012-
2013 was Mike Eilders uit 
F3. Wie de tegenstander 
was, weet Mike niet meer. 
‘Maar ze hebben wel ver-
loren’ zegt Mike.

Hoe was het om pupil van  
de week te zijn?
‘ik was wel een beetje zenuw-
achtig, maar het viel allemaal 
wel mee. Samen met mijn vader 
en moeder gingen we eerst naar 
de bestuurskamer. Hier waren 
de scheidsrechter en de leiders 
van de tegenstander ook. Toen ik 
mij had omgekleed vertelde de 
scheidsrechter wat ik moest doen. 

ik mocht samen met hem het veld 
op lopen. Na de aftrap gaf hij mij 
een aai over mijn hoofd.’

En na de aftrap mocht je op de 
reservebank zitten?
‘Eerst moest ik nog een doelpunt 
maken in het doel van de tegen-
stander. Dat was nog wel even 
spannend. Daarna zat ik op de 
bank naast de nummer 15 van de 
Zweef, volgens mij was dat Robin 
Souverijn. mijn vader en moeder 
stonden ook langs de lijn. mijn 
moeder heeft nog een paar foto’s 
van mij gemaakt.’

Kun je ook vertellen wat er na de 
wedstrijd gebeurde?
‘Toen de wedstrijd was afgelopen 
gingen we terug naar de bestuurs-

kamer. Daar kreeg ik eerst een 
bord patat. Ook kreeg ik een bal 
en een vaantje. Deze heb ik de vol-
gende dag mee naar school geno-
men en komen straks te hangen in 
mijn nieuwe voetbalkamer. ik zou 
zeker nog wel een keer weer pupil 
van de week willen zijn. Het was de 
mooiste dag van mijn leven.’  

De voorzitter aan het woord

Op de avond van de wedstrijd Hongarije – Nederland had ik een ouderavond op  
Reggesteyn. Het thema van deze avond was: life is making choises. De leerlingen 
moeten het hele jaar door keuzes maken; ga ik werken, sporten, stappen of toch leren. 
En dat is soms lastig. Die avond kwam ik ook meteen voor een keus te staan; ga ik 
na de pauze naar het kennismakingsgesprek met de mentor, die dat al een aantal 
jaren van onze zoon is en dus ken, en mis ik daardoor de eerste helft van de inter-
land, of ga ik in de pauze naar huis en mis zo geen minuut van de wedstrijd. 

Een dag later viel er veel meer te 
kiezen. Nederland kon naar de 
stembus. De vvD en PvDA kwa-
men als grote winnaars uit de bus. 
Op dit moment zijn ze met elkaar 
in gesprek of ze een coalitie kun-
nen vormen. Ook hier zullen er 
keuzes gemaakt moeten worden 
die echter van een andere orde van 
grootheid zijn dan die van mij een 
dag eerder. wat de gevolgen voor 

ons Nederlanders zijn moeten we 
afwachten. Dat het allemaal geen 
weelde wordt is wel duidelijk. Op 
gemeentelijk niveau worden we 
behoorlijk getroffen. Gezien de fi-
nanciële situatie van de gemeente 
Hellendoorn was het duidelijk dat 
ook op de sport wordt bezuinigd. 
voor de buitensport, waar alle 
voetbalclubs onder vallen, be-
tekent dit een verhoging van de 

tarieven, dan wel verlaging van de 
subsidies, totaal € 53.000,00. Het 
komt erop neer dat De Zweef ruim 
€ 8.500,00 meer gaat betalen in 
2013. Een fors bedrag dat “elders” 
weer terug moet vloeien. 
Op maandag 29 oktober houden 
we de jaarlijkse Algemene leden 
vergadering. Ook het bestuur staat 
voor een aantal keuzes. wel of 
geen kunstgras bijvoorbeeld. 

Kiezen...
“Bennie,  

hartstikke 
bedankt 
voor al deze 
jaren trouwe 
dienst.”
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Na 46 jaar de 
GOAL op de 
schop...

in november 1966 verschijnt de eerste GOAl en in oktober 2012 verschijnt een hele 
nieuwe GOAl. ingehaald door het digitale tijdperk moest de functie van het blad 
heel anders worden. Geen nieuws meer; dat staat allemaal op de website. Nee, 
een glossy magazine; dat moest het worden. Achtergrondinformatie is de basis van 
GOAl-magazine. Tijd voor een terugblik op de eerste jaren van de GOAl. De jaren 
waarin Johan Zwakenberg de grote drijfveer was achter het blad.

1e GOAL november 1966
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 bestuursver-
gadering. Het komt er maar niet 
van. Tot 1966 dus. Johan Zwaken-
berg wordt samen met Joop Eng-
bers en Gerard Schwarte gevraagd 
een blad op poten te gaan zetten.

in november 1966 verschijnt het 
eerste exemplaar. Namens de 
redactie opent Johan Zwakenberg 
met het uitspreken van de hoop 
dat leden het blad gaan vullen. 
“De eerste maanden is er nog wel 
voldoende stof om over te praten, 
maar na verloop van tijd wordt dit 
moeilijker…”. Twee jaar na de op-
richting is Johan Zwakenberg nog 
de enige redacteur en verschijnt er 
met regelmaat een GOAl waarin 
witte bladen aangeven dat het 

slecht is gesteld met de bijdragen 
van de leden. Die lege bladen liet 
de redactie met opzet zien, om aan 
te geven hoe gewenst bijdragen 
van leden zijn.

voorzitter Jan ten Hove benadrukt 
de bijdrage die de GOAl zal kun-
nen leveren aan de saamhorigheid 
binnen De Zweef. Hij kondigt aan 
dat het blad gebruikt zal worden 
voor het vermelden van de uitsla-
gen van gespeelde wedstrijden en 
de standen. Ook bestuursmedede-
lingen zullen een plaats krijgen.

Geestelijk adviseur kapelaan A. 
Smithuis gebruikt de eerste GOAl 
voor een uitgebreid artikel over de 
oude Grieken en het belang van 
sport. De eerste prijs winnen is 
gelijk aan het brengen van eer aan 
God, zo meent de kapelaan. Ja, ja, 
zo ging dat in die tijd.

Stop s.v.p. met mopperen  
langs de lijn
wat brengt deze eerste uitgave 
van ons clubblad nog meer? Dat 
is een oproep van Anton “Bokkie” 
middelkamp, leider van het eerste, 
om eens op te houden met dat 
gemopper langs de lijn. “wan-
neer spelers vanaf de lijn ook nog 
vervelende opmerkingen moeten 
horen, neemt dit hun zelfvertrou-
wen weg”. 

Joop Engbers schrijft een artikel 
over supporters. Daarin wijst hij 
erop dat kritiek niet erg is.  maar 
niet alleen op de tegenpartij en al 
helemaal niet op de scheidsrech-
ter. “Als een midvoor een kans voor 
open doel mist, zegt men “jam-
mer”, maar als de keeper mist en 
er een doorlaat, roept iedereen: 
“eruit met die man”. Toon begrip 
voor de mensen met de moeilijkste 
taken”, vraagt Joop.

  Afbeelding: Omslag van de (tweede) GOAl in 1966.

verder in deze GOAl een artikeltje 
(geschreven door “De Blauwvink”) 
over het afscheid van Toone mid-
delkamp uit het eerste. Penning-
meester Gerrit westerink kondigt 
de verkoop aan van “prachtige 
sleutelhangers met ons eigen 
club-embleem voor het peuter-
bedrag van één gulden”.

Betalen
De eerste twee uitgaven van de 
GOAl gaan per post naar alle 
katholieken in Nijverdal. De Zweef 
maakt gebruik van het adresbe-
stand van de r.-k. parochie om 
iedereen te bereiken. in uitgave 
nummer 2 deelt de redactie mee 
dat na twee gratis nummers 
duidelijk moet zijn wat de bedoe-
ling is van dit contactorgaan. wie 
de GOAl wil blijven ontvangen, zal 
daarvoor f.  2,50 per jaar moeten 
gaan betalen. Daarvoor krijgt men 
het blad per post thuisbezorgd. 
Zwevers gaan op huisbezoek en 
proberen zoveel mogelijk abonne-
menten te werven.

in dat tweede blad overigens een 
hoop stichtelijke artikelen. mis-
schien wel omdat het de kerstuit-
gave is. Allereerst van secretaris G. 
mulder die roept dat de vereniging 
behoefte heeft aan “mENSEN mET 
wilSKRACHT”. Geen voetbal-
lers die een partijtje spelen als ze 
toevallig niet wat belangrijkers 
te doen hadden. Een preek ook 
van geestelijk adviseur kapelaan 
A.H. Smithuis. Die vindt dat je pas 

echt kerstmis mag vieren als je de 
strijd tegen je eigen egoïsme hebt 
gewonnen.

Johan Alferink op Curaçao  
en politiek: De GOAL staat voor 
alles open
wat stond er nog meer in die twee-
de GOAl? Nou, een leuk stukje 
onder de kop “Post van de Neder-
landse Antillen”. Het gaat om een 
brief van Johan Alferink die als 
marinier op Curaçao is gelegerd. 
Hij bedankt voor het Sinterklaas-
pakje dat hij van De Zweef heeft 
gekregen. verder deelt hij mee 
dat hij speler is geworden van het 

eerste elftal van de mariniers. De 
Zweef volgt hij op de voet, want 
zijn ouders sturen hem elke week 
de sportbijlage van de Twentsche 
Courant.

Ook is er plek voor politiek in deze 
GOAl. De redactie heeft een ge-
sprek met raadslid A. Schrijver, die 
duidelijheid moet verschaffen over 
uitspraken in de krant van wethou-
der Broens. Deze heeft tijdens de 
begrotingsbehandeling gezegd dat 
clubs wel eens wat meer de han-
den uit de mouwen mogen steken 
en wat meer initiatieven zouden 
moeten nemen. 

Dat is bij de verenigingen in het 
verkeerde keelgat geschoten. De 
tijden zijn niets veranderd. Natuur-
lijk heeft Broens dat niet gezegd. 
Natuurlijk heeft de verslaggever 
alles verkeerd opgeschreven. 
maar Broens heeft het uiteraard 

“De eerste twee uitgaven van 
de GOAL gaan per post naar 
alle katholieken in Nijverdal.”

  Afbeelding: Advertentiepagina uit de eerste GOAl
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wel gezegd. Sterker nog: secre-
taris mulder van De Zweef geeft 
in hetzelfde krantenartikel zelfs 
toe dat de wethouder gelijk had. 
maar ook dat is natuurlijk verkeerd 
geciteerd….

Wat deed men in die tijd?
In februari 1967 is er groot car-
naval in het Parochiehuis. Kritiek 
daarna in de ledenvergadering 
van Theo Siero. Het was niet goed 

genoeg georganiseerd. Hij gaat het 
komend jaar helpen. Da’s wel zo 
positief.

In maart bezoek van voetballers uit 
isingen en Ebingen. Ze komen op 
uitnodiging van Johan middelkamp. 
men overnacht bij gastgezinnen. 
Zaterdags voetbal en ’s avonds 
dansen met muziek van “H2 wAB”. 
Zondag (eerste Paasdag) een bus-
tocht door Oost-Nederland. 

Met regelmaat staat er ontzettend 
veel gepreek in het clubblad. Hoe 
spelers zich moeten gedragen. Hoe 
supporters zich moeten gedra-
gen. Hoe belangrijk sport is voor 
lichaam en ziel. Hoe belangrijk het 
is sportief te zijn. Daar word je nu 
heel moe van, maar in die tijd vond 
men dat normaal.  

  Afbeelding: Johan Zwakenberg (rechts) naast voorzitter Jos van Rhee tijdens het 65-jarig bestaan en kampioenschap van het eerste in 1985.
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Een heldere kijk 
op zekerheid  

Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs 
biedt u als particulier of ondernemer 
inzicht in uw financiële situatie. In alles 
wat we doen, willen we u behoeden voor 
het onnodig en onbewust lopen van 
financiële risico’s. Met onze jarenlange 
ervaring en dienstverlening helpen we  
u met het maken van bewuste keuzes  
en bieden we u inzicht, gemak, tijd- en 
kostenbesparing. En de zekerheid dat 
het goed geregeld is én blijft. Wij zijn u 
graag van dienst.

www.zichtadviseurs.nl

11996 ZICHT_Adv_Corp_A5_liggend.indd   1 05-04-12   14:54

De Renegade GTX® Mid is al jarenlang een van de populairste modellen uit de  All Terrain collectie van Lowa.
Mede dankzij haar heerlijke pasvorm, kwaliteit en waterdichtheid. Deze multifunctionele wandelschoen heeft een 
frisse look, een soepele pasvorm, is licht van gewicht en heeft een stabiele en gripvaste zool. 

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!
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www.wandelschoenen.nl
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KeNNismaKeN met:

De Zweef C3: ‘Een teamfeestje 
moeten we verdienen, eerst 
goed voetballen’

Het is zaterdagochtend ergens in september. Het is heerlijk voetbalweer.  
De kantine is goed gevuld. Aan een nog vrije tafel maken we kennis met twee spe-
lers uit de selectie van C3: Jelle Bulters en milan Kok. Ook hun leiders (en vaders) 
schuiven aan: Robert en Hugo. Jelle is redelijk koel, milan is al wat meer gespan-
nen. vanochtend is milan al meerdere keren naar het toilet geweest. Een trekje die 
hij van zijn vader heeft overgenomen. later vandaag staat de thuiswedstrijd tegen 
Heeten C3 op het programma, altijd lastig.

milan en Jelle zitten samen met 
Norwin, Jeffrey, Jan willem, 
Julian, Thijmen, Kasper, Bas, 
Bart, melvin, Coen, Daan en Jesse 
in C3. ‘Het is geen sterrenteam, 
maar ze willen wel werken’ zegt 
leider Hugo Kok. De tweede 
leider Robert Bulters vult aan: 
‘vooral het plezier staat voorop’.  
De meeste jongens kwamen bij 
De Zweef omdat de club lekker 
dichtbij is en omdat vriendjes van 
school hier ook voetballen. ‘En 
omdat het een katholieke vereni-
ging is natuurlijk’ lacht Hugo. 

vandaag staat de derde wedstrijd 
op het programma. De eerste 
wedstrijd speelde C3 gelijk. ‘Als 
de scheids ons iets langer door 
had laten spelen,hadden we mis-
schien nog kunnen winnen’ geeft 
milan aan. De tweede wedstrijd 
verloren ze. Of de competitie mak-
kelijk of moeilijk is, weten milan 
en Jelle niet. Jelle: ‘De meeste 
tegenstanders kennen we niet’. 
Hugo vult aan: ‘de instelling moet 
zijn dat iedere tegenstander de 
allerbeste is en dat alles op alles 
gezet moet worden om te win-
nen. De doelstelling is immers het 
kampioenschap.’

De jongens krijgen twee keer in de 
week training. Op de maandag van 
John van de Berg en op de woens-
dag van Jos Hegeman. Jelle vindt 
vooral de training op woensdag 

leuk, ‘dan spelen we meer in par-
tijvorm’. ‘Op maandag is het vooral 
conditie’ vult milan aan. Naast de 
training krijgen de jongens via de 
mail iedere week instructies van 
leider Robert. Hij kijkt terug op 
de vorige wedstrijd. ‘Ze speelden 
als natte kranten en dat mogen ze 
best weten’ geeft Robert aan. Ook 
vraagt hij de spelers om zater-
dags gewassen, geschoren en met 
gepoetste tanden in de kantine te 
verschijnen. ‘Als leiders willen we 
fanatisme overbrengen naar de 
spelers, maar het moet vooral leuk 
zijn. Humor is ook erg belangrijk’ 
geeft Robert aan. Op de zaterdagen 
is Hugo vooral aan het woord. Hij 
probeert de spelers uit te dagen. 
De boodschap voor vandaag is: ‘De 
boosheid in vechtlust omzetten. 
voetballen kunnen de jongens wel.’

in de kleedkamer is de sfeer vooral 
rustig. Robert: ‘Het lijken wel da-
mes als je kijkt naar hun omkleed 
tempo’. Op het veld is het serieu-
zer. Aanvoerder milan pakt dan de 
warming up op. Na enkele warm-
loop oefeningen is het rondootje 
aan de beurt. vlak voor de wed-
strijd trekken de spelers enkele 
sprintjes en dan is het bijna zover. 
Na enkele bemoedigende woorden 
van Hugo kan de wedstrijd begin-
nen. Hugo: ‘Een strakke warming 
up is het belangrijkste om spelers 
scherp te krijgen. Geen goede war-
ming up is een slecht begin aan 
de wedstrijd’. Tijdens de wedstrijd 
geven Hugo en Robert aanwijzin-
gen die de jongens goed oppakken. 
‘Het is een goed coachbaar team 
en dat is prettig om mee te wer-
ken’ aldus Hugo. ‘De aanwijzingen 
die vooraf zijn gegeven, zien we 
gelukkig terug in het spel. vooral 
het voetballen zonder bal komt bij 
de jongens tussen de oren.

Alle spelers van C3 zijn alleen nog 
als speler actief bij de Zweef. Jelle 
denkt na om misschien een volgend 
seizoen wedstrijden bij de jeugd 
te gaan fluiten. milan moet dit jaar 
een maatschappelijke stage lopen 
en wil dat zeker doen bij De Zweef. 
Beide jongens hebben een goed 
voorbeeld naast hen zitten. Robert 
was jarenlang voorzitter van de Ac-
tiviteitencommissie bij de jeugd en 
Hugo zit in het Algemeen Bestuur 
van de vereniging. ‘Het is een plicht 
dat je je als ouder inzet voor de 
vereniging waar je kind lid van is’ 
vindt Robert. 

Enkele spelers van C3 spreken 
ook naast het voetballen met el-
kaar af. ‘Alleen we voetballen dan 
niet’ geeft milan aan. Op de teen-
age party na, gaan de meesten 
ook nog niet uit. verkering hebben 
de spelers voor zover milan en 
Jelle weten ook niet. ‘we hebben 
nog geen dames langs de lijn zien 
staan’ zegt Hugo lachend. Nazit-

ten in de kantine doen de mees-
ten al wel eens. ‘we eten dan 
het liefst een patatje’ zegt Jelle. 
leider en vader Robert denkt dat 
het niet lang duurt dat de spelers 
niet meer uit de kantine te slepen 
zijn. Hij kijkt met plezier uit naar 
dit moment. 

in voorgaande jaren deden de spe-
lers aan verschillende activiteiten 
mee die De Zweef organiseerde. 
‘vooral het kamp en de spooktocht 
waren chill’ zegt milan rustig. 
voor de C jeugd staan niet veel 
activiteiten op het programma. 
milan en Jelle zijn hier ook nog 
niet echt mee bezig. ‘Een team-
feestje moeten we verdienen, 
eerst goed voetballen’ vindt milan. 
Robert geeft aan wel na te denken 
over een teamactiviteit dit jaar. 
‘misschien een trainingsweekend’ 
is de suggestie van Hugo.  

Aan het einde van de ochtend 
stroomt de rest van het team bin-

“Vooral het 
plezier staat 
voorop.”
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nen. Enkele spelers gapen nogal omdat ze gisteren de 
rally wouden zien. Het kan leider Hugo niet veel sche-
len. ‘Als ze het in de wedstrijd maar niet doen’. Tijdens 
de wedstrijdbespreking krijgen de spelers de opstel-
ling te horen. Stap voor stap probeert vooral Hugo de 
spelers tactiek en inzicht bij te brengen.

Tijdens de wedstrijd komt C3 gauw op een 2-0 voor-
sprong. Het spel was goed en de spelers volgden die 
instructies gegeven tijdens de teambespreking. Een 
overtreding in eigen strafschopgebied aan het einde van 
de eerste helft levert een penalty op die Heeten benut. 
Ruststand 2-1. in de tweede helft kent de opstelling 
geen wijzigingen. Ondanks een grote inzet, vallen toch 
twee tegendoelpunten. Eindstand 2-3. Na afloop zijn de 
spelers even chagerijnig. De sfeer slaat gauw om. ‘De 
spelers gaan ervoor en spelen om te winnen. Nu is ie-
dereen extra gedreven om volgende week wel de eerste 
overwinning binnen te slepen’ sluit Robert af. 

De pupil van de week doet verslag
Tijdens de derde thuiswed-
strijd van de Zweef was 
lars ter Elst pupil van de 
week. lars speelt in f1.

Lars, was je zenuwachtig voor de 
wedstrijd?
‘ik was eigenlijk wel een beetje 
zenuwachtig. Toen we (m’n ouders 
en broertje en ik) bij de Zweef aan-
kwamen, gingen we de bestuurs-
kamer in. Daar werd mij verteld 
wat er allemaal ging gebeuren.’

Ging je daarna direct het veld op?
‘Nee, in de kleedkamer mocht ik 
me eerst omkleden samen met 
de spelers van de Zweef. Daarna 
mocht ik met  de wedstrijdbal in 

m’n hand voorop in de rij naar 
buiten, papa maakte foto’s.’

En mocht je ook de aftrap doen?
‘Ja, en ik moest ook proberen een 
goal te maken. ik vond het heel 
erg spannend. Gelukkig schopte ik 
de bal er in! Tijdens de wedstrijd  
zat ik bij de reservespelers in de 
dug-out. De Zweef won gelukkig 
met 3-1.’

Na afloop kreeg je een verrassing
‘ik kreeg een bal en een vaantje van 
John en mark, een coole verrassing!’

Wil je tot slot nog iets kwijt?
‘ik vond het een hele leuke mid-
dag. Bedankt voor alles en voor de 
mannen van het eerste: vanaf nu 
af aan alles winnen, hè?!’

“Ballen uit de broek”
Ruim 25 jaar humor uit een legendarisch elftal

Charles Rozendal kan aardig 
kletsen en op een vrolijke manier 
iets voor het voetlicht brengen. wie 
hem kent, kan al lachen om zijn 
schaterende uithalen, in gedachten 
zal hij vaak geschaterd hebben 
bij het schrijven van Ballen uit de 
broek. Ruim 25 jaar De Zweef toen 
samengevat in één seizoen levert 
veel vermakelijke momenten op.

Het is soms moeilijk om iets op te 
schrijven waar je gezamenlijk als 

team (onder een biertje of in de 
kleedkamer) verschrikkelijk veel lol 
had. maar het is Charles gelukt. in 
de hem welbekende stijl waarin hij 
ook zijn columns in de GOAl schrijft.

Op maandag 1 oktober presen-
teerde hij zijn boek in een volle 
kantine. Het eerste exemplaar was 
voor Eppo Kleine Staarman; een 
van de dragende karakters in het 
boek. “Ballen uit de broek” telt 145 
pagina’s en ging grif van de hand 
voor 12,50 euro. wie een exem-
plaar wil hebben, zal zich moeten 
melden bij bol.com. 

Het was zoals gezegd, bijzonder 
druk in het clubhuis. Niet alleen 
allemaal oude “meugen” uit De 
Zweef 10 waren present; ook heel 
veel andere Zwevers waren afge-
komen op Charles’ presentatie. 
Ongeveer twee jaar -met tussen-
pozen- schreef hij aan het boek dat 

bol staat van de anekdotes over het 
legendarische team.

Omlijst met muziek en gratis drank 
voelde Charles zich als een vis in het 
water. uiteraard las hij een stukje 
voor: een vermakelijk verhaal over 
keeper Eddy the Eagle (Eddy Huis in 
’t veld), die nieuwe handschoenen 
kreeg van zijn team en over Jesus 
(Henk Roelofs), die niet alleen onder 
de douche mocht, omdat het team 
bang was dat hij zou verdrinken. En 
van wie men overigens ook geen 
wonderen verwachtte.

Na de presentatie en de overhandi-
ging van boeken aan Eppo, wilma 
en dochters (waarvan marleen de 
naam van het boek bedacht) begon 
de verkoop. Een lange rij vormde 
zich voor Charles die het warmer 
en warmer kreeg, maar keurig vol 
hield totdat iedereen een gesig-
neerd exemplaar had.  

Ballen uit de broek  
komt van de uitdrukking 
“je lacht de ballen uit je 
broek”. Het heeft niets 
te maken met vrouw-
onvriendelijk publiceren. 
integendeel. Het boek 
persifleert het voetbal 
op een manier dat je  
er als vrouw ook om  
kan lachen. 
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Jesper Krukkert in de 
voetsporen van Joop 
Middelkamp
Joop is 70 jaar, getrouwd met Joke, 2 kinderen en 4 
kleinkinderen. Al bijna 60 jaar lid van De Zweef. Ooit 
begonnen in de C jeugd en zo’n 30 jaar geleden gestopt 
in het legendarisch 8ste elftal. Nog steeds zien we hem 
ieder weekend langs de lijn bij De Zweef. Op zondag bij 
het eerste van De Zweef en op zaterdag bij zijn enige 
kleinzoon: Jesper Krukkert.

Jesper is 12 jaar en voetbalt in 
D1. Ze hebben nu vier wedstrijden 
gespeeld waaruit vier punten zijn 
gehaald. ‘we hebben een slechte 
start gemaakt, dat komt door een 
aantal blessures.  Het doel is in de 
eerste klasse blijven voetballen 
en we eindigen in de middenmoot’ 
denkt Jesper. Zelf was Jesper 
ook een tijd geblesseerd, waar-
door hij een mindere seizoens-
start meemaakte. ‘Jesper is een 
echte aanvaller en moet voor veel 
doelpunten zorgen’ vindt opa Joop. 
Jesper zelf is wat bescheidener. 
Die bescheidenheid is nergens 
voor nodig, want hij speelde zelfs 
al bij fC Twente en Zwolle.  Jesper: 
‘Na een aantal keer te zijn doorge-
selecteerd, ben ik helaas afgeval-
len’. Nu maakt Jesper nog kans 
om dit jaar voor de KNvB regiose-
lectie geselecteerd te worden.  ‘De 
uitnodiging hiervoor heb ik alleen 
nog niet gekregen’ zegt Jesper.

Bij De Zweef speelde Jesper in 
voorgaande seizoenen bij f1, E1 en 

ook het vorige seizoen in D1 waar 
hij kampioen werd. Zijn snelheid 
en goede voorzet, maken hem 
een goede buitenspeler. ‘Dat zijn 
eigenschappen die hij niet van 
zijn opa heeft’ geeft Joop alvast 
aan.  Samen met zijn vriendjes 
Stan en Stef spreekt Jesper veel 
af om te voetballen. ‘Alleen op de 
basisschool spraken we elke dag 
af, nu heb ik ook nog huiswerk’ 
zegt Jesper. met opa Joop voetbal-

len deed Jesper vooral vroeger.  
Jesper: ‘ik wilde toen nog keeper 
worden en opa gaf mij keeperstrai-
ning. Toen ik een panna maakte bij 
opa, liep hij achter mij aan en stak 
hij de tong uit.’

Jesper kijkt ook wel eens voetbal 
samen met zijn opa. ‘En we zijn 
wel  eens bij Heracles en bij de 
Bekerfinale geweest’. Over het be-
zoek aan Heracles weet opa Joop 
nog wel een mooi verhaal. ‘ik wilde 
graag met Jesper naar de busi-
nessruimte waar ook enkele spelers 
liepen. De beveiliging liet ons er met 
geen mogelijkheid door. Toen ik zei 
dat Jesper ontzettend nodig moest 
poepen, mochten we naar binnen. 
En toen we binnen waren zei Jesper 
ook nog tegen de beveiliging dat hij 

  Kampioensteam B1, seizoen ’56-’57
Staand v.l.n.r. P. westerik, Kogelman, J. evers, J. ten Hove, w. Kaizer. Midden v.l.n.r. H. verschoor, J. 
Oldenhof, J. middelkamp. Zittend v.l.n.r. J. Tijhuis, B. Alferink, f. middelkamp, H. Alferink.
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verzorgt de gehele administratie voor 
eenmanszaken en ZZP’ers 

U bent de hardwerkende eigenaar van een 
eenmansbedrijf of u bent als ZZP’er aan de slag. 
U steekt veel tijd in uw bedrijf(je), waardoor u aan de 
noodzakelijke administratie - die daar nu eenmaal bij 
hoort -  niet of nauwelijks toekomt. Het kan ook zijn dat 
het goed bijhouden van de administratie u niet ligt en 
dan een noodzakelijk kwaad wordt.  
Is dan niet het moment gekomen dat iemand anders 
de administratie voor u gaat doen? 
De boekhouding moet nu eenmaal gedaan worden. 
Denk ook aan de aangiften Omzet- en Inkomsten-
belasting en Loonheffing en de cijfers waar de bank 
om vraagt. 
Een goede administratie is niet alleen daarom 
belangrijk maar geeft u ook inzicht in uw bedrijf. 
 
Wat kan ik voor u doen? 
 -uw gehele administratie bijhouden 
 -de salarisadministratie verzorgen 
 -de jaarstukken samenstellen 
 -de aangiften OB, IB en Loonheffing 
 
 Tel:     06-21835379 
 Email: info@gerritharmsen.nl 
 Web:  www.gerritharmsen.nl 
 

Gerrit Harmsen 
  Administratieve diensten 

    

 Voor de organisatie van uw verjaardags-, huwelijks-, kraam- of  
‘zo maar’feest… 

Voor een dag weg, een weekend of wat langer… 
Voor de organisatie van uw bedrijfsuitje of een familiedag… 

 
Of u nu exact wilt weten wat er gebeurt of verrast wilt worden…  

 
Alles is bespreekbaar en bijna alles is mogelijk. Dát is  

Geregeld Verrassend. 

 
06-14866895 

info@geregeldverrassend.nl 
www.geregeldverrassend.nl 



helemaal niet moest!’ Joop kan er 
nu hard om lachen. 

Ondertussen kijkt Jesper hoe laat 
hij zaterdag aanwezig moet zijn op 
zijn iPad. Joop: ‘Dat was er vroe-
ger niet bij, toen fietsten we naar 
de kerk om te kijken hoe laat we  
moesten voetballen. En voor de 
uitslagen van het eerste fietsten 
we naar meulenbelt’. Ook op het 
veld ziet Joop verschillen. ‘ik vind 
het mooi om te zien hoe de spelers 
tegenwoordig begeleid worden. 
Trainers met een diploma en ook 
coördinatoren die iedere week een 
kijkje komen nemen. Dat was vroe-
ger wel anders. Toen moesten we 
op de training alleen rondjes lopen 

en deden we een partijtje’. Hoewel 
Joop de snelheid van Jesper niet 
heeft, vindt hij zichzelf wel fana-
tieker. ‘ik kon in die tijd drie weken 
chagrijnig zijn als we verloren 
hadden’.
Joop begon pas met voetballen op 
zijn 10e. Joop: ‘iets anders was er 
niet en al mijn broers voetbalden 
ook’. Joop was een middenvelder 
en zeker geen doelpuntenmaker 
zoals kleinzoon Jesper wel is. in de 
jeugd speelde hij met mannen als 
Jan Evers, Bennie Alferink, frans 
middelkamp en Herman verschoor 
(zie ook foto:  kampioensteam B1, 
seizoen ’56-‘57).  met de senioren 
speelde hij vooral in het tweede en 
derde elftal. Joop: ‘in het eerste 

speelde ik één seizoen. Toen werden 
de spelers iedere week nog gese-
lecteerd door een elftalcommissie. 
mijn oom Anton (van tante Nel) zat 
hier als oud voetballer ook in, dus ik 
speelde!’. maar de warmste herin-
neringen houdt Joop over aan het 
legendarische achtste:  ‘De tuin 
omploegen bij Gerard  Hilberink,  het 
uitbrengen van een plaat en natuur-
lijke alle kampioenschappen’.  

Na een knieoperatie moest Joop de 
voetbalschoenen uitlaten.  wel was 
hij toen nog als vrijwilliger actief. 
‘ik heb in het bestuur van de vrien-
denkring gezeten, zat in de bar-
commissie en heb met Theo Siero 
heel wat bardiensten gedraaid’ 

Het goud ging echter naar Charlot-
te Dujardin uit Groot-Brittannië die 
in haar kür een grote fout maakte. 
Het Nederlandse heren hockey-
team nam sportieve wraak door 
Groot Brittannië met maar liefst 
9-2 te verpletteren. voormalig 
Engels voetbalinternational Gary 
lineker, thans verslaggever bij de 
BBC, merkte na de 9-2 verwijzend 
naar het goud van Dujardin fijntjes 
op, dat je Nederland wat dat be-
treft niet kwaad moet maken. 

Nog meer heb ik genoten van de 
oefening van Epke Zonderland. 
En niet te vergeten van de hoc-
keydames. met name het door 
hen  vertoonde spel heeft mij blij 
verrast. Door de dames ben ik van 
hockey gaan houden. Bovendien 
heeft hockey veel overeenkomsten 
met voetbal. Ook hockey wordt 
gespeeld met twee teams van elk  
elf spelers. Het mag zijn dat het 
voetbalveld pakweg 10 meter lan-
ger en 10 meter breder is, maar ik 

schat in dat het spelen van hockey 
moeilijker is dan het spelen van 
voetbal. 

Hockey is ook veel verder dan 
voetbal. Blatter, de machtige baas 
van de fifA, zou zich eens in het 
hockeyspel moeten verdiepen. 
Al decennia wordt geroepen dat 
het voetbalspel sneller moet en 
dat de technologie die al geruime 
tijd aanwezig is, toegepast moet 
worden. Het gaat Blatter allemaal 
boven de pet. 

Bij hockey mag de bal, behoudens 
de keeper in de cirkel, niet met de 
voet gespeeld worden. Bij voet-
bal mag je geen hands maken. 
Scheidsrechters willen nog wel 
eens een handsbal over het hoofd 
zien of bewust niet zien. Te bang 

Hockey! 
De olympische spelen 2012 hebben gelukkig veel goed 
gemaakt wat onze duur betaalde voetballers eerder 
hebben verprutst. Gelukkig is er meer dan voetbal. 
voor mij had echter de olympische spelen 2012 ook een 
zwart randje. Het zilver van Adelinde Cornelissen. Haar 
kür op de vosruin Parzival had goud moeten zijn. 

om de bal op de stip te leggen. 
Bang om de discussie aan te gaan 
of de bal naar de hand is gegaan of 
de hand naar de bal. ik zou zeg-
gen, bij twijfel de bal op de achter-
lijn van de zestien. Een soort van 
strafcorner dus. Bij geen twijfel 
de bal op de stip. Zo voorkom je in 
ieder geval een hoop gezeik. wat 
mij betreft mag er ook bewust op 
de arm gespeeld worden. Het zal 
spektakel geven en wat zeker is, 
meer doelpunten. 

wat van mij ook direct van hockey 
overgenomen mag worden is de 
self pass. Belachelijk dat bij het 
voetbal de bal nog steeds wordt 
ingegooid. Nee, de bal op de lijn 
en de speler mag zelf de bal met 
de voet inbrengen en vervolgens 
zelf verder. Geen betere manier om 
snelheid in het spel te krijgen.
 waar ik al jaren voor pleit is het 
invoeren van tijdstraf in het voet-
balspel. Bij hockey bestaat het al 
jaren. Het is natuurlijk te gek voor 
woorden dat je bij het voetbal-

len vijf gele kaarten kunt sparen, 
alvorens je wordt gestraft. Bij hoc-
key is het helder. ik heb zelfs de 
groene kaart van Arnold Hiddink 
gezien. Goed voor twee minuten 
tijdstraf. Een gele kaart goed voor 
vijf minuten. De ploeg waartegen 
je speelt profiteert en niet zoals 
bij het voetbal, de ploeg die er part 
noch deel aan heeft. wat mij bevalt 
van de straf is dat het niet eerder 
ingaat, dan op het moment dat de 
overtreder op de strafbank heeft 
plaats genomen. Het spel gaat on-
dertussen gewoon verder. Gevolg: 
sprintende overtreders richting de 
strafbank, in plaats van tijdrovend 
gezeur bij de scheidsrechter. 
wat mij bij hockey ook bevalt is 
dat er altijd sprake is van zuivere 
speeltijd. Bij voetbal is het altijd 
willekeur. Statistieken hebben 
uitgewezen dat een voetbalwed-
strijd nog geen zeventig minuten 
zuivere speeltijd heeft. De praktijk 
is evenwel anders. De eerste helft 
wordt gemiddeld verlengd met één 
minuut en de tweede helft met drie 

minuten. Het voetbalspel wordt 
het meest vertraagd met wissels 
in de laatste speelminuten. Om je 
kapot aan te ergeren. waarom niet 
zoals bij hockey onbeperkt wis-
selen? Eerst de speler eruit en dan 
de wisselspeler erin. Alles onder 
toeziend oog van de vierde official 
en zonder het spel te onderbreken. 
En tenslotte dan natuurlijk in het 
betaalde voetbal per direct de 
videoscheidsrechter invoeren. Per 
team maximaal twee keer in te 
roepen. Het zal het voetbalspel ten 
goede komen. 

Heeft hockey dan niets van voetbal 
overgenomen? Helaas wel. ik heb 
me groen en geel geërgerd aan de 
slidingbroekjes onder de rokjes 
van de dames. Bij hockey worden 
toch geen slidings genomen?

CR  

zegt Joop. Als we Joop nu bij De 
Zweef zien lopen, kijkt hij samen 
met zijn vrouw naar het eerste. ‘Al 
is het nu niets meer vergeleken 
met de duizenden supporters vroe-
ger bij promotiewedstrijden naar 
de hoofdklasse, geweldig!’ En op 
zaterdag natuurlijk langs de lijn  bij 
Jesper. ‘Samen met mijn dochter 
Audrey en schoonzoon Armando 
zijn we Jesper zijn trouwste sup-
porters’ aldus Joop. 
Of Jesper het leuk vindt dat zijn 
opa iedere week komt kijken:  
‘Tuurlijk, ik heb alleen niets van 
hem geleerd’ grapt Jesper.  
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DE DAMES vAn MC1 WAREn tE GASt In DE GROLSCH vEStE. 
Daar werden ze als viPs ontvangen bij de vrouwenwedstrijd Twente - Ajax.  
Een hele belevenis voor onze Zweefmeiden. Op deze foto staan de volgende spelers:
Boven v.l.n.r.: marie-Elle mondeel, Britt Delver, myrthe Rodijk, Amber Nahuis,  
Estee veldhuis en melissa Geurtse. 
Onder v.l.n.r.: margot ten Bok, manon lammers, Bente Korbeld,  
michelle Kapteyn en Alishya wippert
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Niels Kolkman:  
“De voetbal en alles 
er om heen geeft mij 
veel energie”

Aan de muur hangt een gestileerde foto van londonbridge met Engelse dubbeldek-
ker. verder is de woonkamer rustig. Bankstel, hoge eettafel,  boekenrek en drie 
planten. is dit typisch een inrichting van een vrijgezel? misschien, maar het heeft 
smaak. Niels Kolkman woont aan de meijboomstraat in een startersappartement 
en vindt het een prima plek: “Zo vaak ben ik hier ook weer niet”.

En dat is maar al te waar. Niels 
lijkt zijn tijd te verdelen tussen 
zijn werk en De Zweef. Af en toe 
blijft er wat tijd over om ’s avonds 
thuis te zijn. wat hij dan doet? “ik 
kijk tv of lees. Nee, kijk bijna geen 
voetbal, ik heb sport1 en Eredivi-
sie live, maar kijk praktisch niet. 
Als er op woensdag Champions 
league is, zap ik vaak weg naar 
een ander net”. 

Op het boekenrek liggen boeken 
die te maken hebben met voetbal. 
Namen als messi en Cruyff staan 
in de titel. “Dat zijn boeken die ik 
heb gekregen. ik lees zelf graag 
oorlogsboeken of boeken met een 
historische achtergrond; bijvoor-
beeld over de handel en wandel 

van Prins Bernhard”. Een serie 
van drie boeken van Thomas Ross 
(schrijver van onder meer het ver-
filmde boek ”Bernhard, schavuit 
van Oranje”) wijst in die richting 
en ook een stevig boek met als 
titel Hitler.

we praten over voetbal, werk, in-
teresses, “het leven”. Dat gebeurt 
aan de hoge tafel waar het licht 
lekker fel is om aantekeningen 
te kunnen maken. Niels is net 
terug uit het clubhuis waar hij een 
vergadering had. Tussendoor nog 
een stukje meegepikt van de pre-
sentatie van het boek Ballen uit de 
broek van Charles Rozendal. Heeft 
een gesigneerd exemplaar mee 
naar huis genomen.

Het gesprek begint aan de basis. 
Niels is geboren op 7-4-1979 in 
Nijverdal. Zijn wieg stond aan 
de Julianastraat 40 waar ouders 
frits en Thea Kolkman nog steeds 
wonen. Thea is er een van Alfe-
rink, dus je mag verwachten dat 
er veel Nijverdalse familie is. Dat 
klopt niet. Behalve Thea woont de 
directe familie in andere plaatsen. 
in Nijverdal wonen alleen oud-
ooms en oudtantes, achterneven 
en –nichten. Rini en Theo Siero, 
marcel en Erik, inge veldhuis, 
(‘mijn oma was van Siero”), Tim 
meijer,  Hans Souverijn. 
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Niels moet diep nadenken over de 
vraag wie bij De Zweef familie van 
hem is. Het is niet iets waar hij 
nou dagelijks mee bezig is. Toch 
speelt het familie-zijn een belang-
rijke rol als het gaat om vragen als 
“wat is nou het Zweefgevoel?” of 
“wat maakt je tot een Zwever?” De 
katholieke achtergrond van de club 
maakt daar ook deel van uit.

“Kerks ben ik niet. Als er iemand 
is overleden ga ik naar de avond-
wake en hoor dan liedjes die ik 
ken. verder ben ik niet  met het 
geloof bezig”. Hij kan zich goed 
voorstellen dat De Zweef een 
belangrijke rol speelde in het leven 
van Nijverdalse katholieken. Daar 
kwam je elkaar tegen; daar was 
niet alleen ruimte voor sport, maar 
ook vermaak.

ten Cate
Na de lager school ging Niels 
naar college Noetsele. Op het vwo 
trokken vakken als natuurkunde, 
scheikunde en biologie hem aan. 
De bèta-kant bracht hem uitein-
delijk bij de Klm waar hij auditie 
deed om piloot te worden. Hij werd 
toegelaten, deed psychologische 
testen en begon met de opleiding. 
Al snel werd hem duidelijk dat hij 
“fout” zat: “Die theorie over flap-
pen, roeren en zo vond ik saai en 
ik bedacht dat op de automatische 
piloot naar Baltimore vliegen ook 
nogal saai is”.

Hij maakte de switch naar de uni-
versiteit Twente en studeerde af in 
de richting chemische technologie. 
Al snel vond hij een baan die paste 
bij zijn wensen. Op niveau en dicht 
in de buurt, want De Zweef mag 
niet naar de horizon verdwijnen. 
Ten Cate zocht krachtpatsers en 
Niels kwam terecht bij Thiolon, de 

kunstgraspoot. Daar werkt hij bij de 
afdeling R&D. Die afkorting staat 
voor Research & Development; zeg 
maar de uitvinders van de fabriek. 

inmiddels prijkt “R&D-manager 
Europe” op zijn visitekaartje. 
Als hoofd van de afdeling Eu-
ropa heeft hij veel buitenlandse 
contacten, zoals met Dubai en de 
verenigde Staten. Niels is con-
tent met zijn baan in Nijverdal. 
Als hem wordt gevraagd waar 
hij over 20 jaar zit, moet hij even 
nadenken, maar het antwoord 
lag waarschijnlijk al direct op z’n 
lippen: bij Ten Cate in Nijverdal; 
misschien wel in de directie. “ik 
ben ook secretaris van de OR en 
begin te merken dat ik de orga-
nisatorische kant van het bedrijf 
ook interessant begin te vinden”.

“Ten Cate doet veel moeite mensen 
aan zich te binden. Je krijgt kansen. 
Daarom denk ik dat ik er lang kan 
werken. De fabriek denkt “out of 
the box”. men ziet mogelijkheden 
die anderen niet zien. is daarom de 
enige textielfabriek die op basis van 
het oude werk iets totaal nieuws 
op poten zet. want voor kunstgras 
heb je ook te maken met garens 
en weefmachines. Nieuwe kansen 
zoeken en benutten. Dat trekt hem. 
maar wel het liefst in Nijverdal.

Een voetbalcarrière
Niels begon op 6-jarige leeftijd aan 
zijn carrière bij De Zweef. Speelde 
in f3, f1, E4, E1, D2, D1, C1, B1, 
A1 en het eerste.  Een groot deel 

van deze carrière speelde hij met 
dezelfde jongens. met name de 
tijd met Tonny Nijenhuis van de C 
naar de A en met Joop Geerdink bij 
de A was grandioos. in de A-jeugd 
kwam De Zweef in de tweede divisie 
en speelde tegen BvO’s; betaalde 
clubs, als Emmen, Heracles en 
Cambuur. “iedereen had het idee 
dat we er zo weer uit zouden vlie-
gen, maar we deden het heel goed”. 
Een wedstrijd uit tegen Heracles 
op het scherpst van de snede werd 
met 0-1 gewonnen. “wat waren die 
mensen boos, maar wat hebben we 
gevoetbald”. Zo werden meer wed-
strijden tegen BvO’s gewonnen, 
Hij herinnert zich de lange reizen 
naar het noorden van het land. 
“Toen kon je bij benzinestations 
nog bier kopen. we wisten pre-
cies waar die waren. Op weg naar 

Groningen was er één tankstation 
waar dat kon”.  Die hele lichting 
A1 ging zo door met Joop Geerdink 
naar het eerste. Na het vertrek van 
Pieter van vree zijn daar Xander 
ten Hove en Emiel Blikman (kwam 
in B1 van Nijverdal erbij, samen 
met Bertil webbink) nog van over.

 “Elke maandag stond een stukje 
over A1 in de krant. Dat knipte ik 
uit. Hele plakboeken heb ik hier nog 
liggen. Ook hadden we heel veel 
publiek bij thuiswedstrijden”. in die 
periode speelde Niels in de voor-
hoede. Rechtsbuiten onder Joop 
Geerdink. “Pieter van vree stond 
linkshalf met Chiel van den Born 
daar achter. Die twee moesten van 

Joop tikkietakkie doen en dan een 
lange bal op mij”. Zo scoorde Niels 
met regelmaat en kwam hij in het 
eerste ook voorin terecht.

momenteel speelt hij achter de 
spits. Het middenveld heeft hem 
nodig om gaten te dichten en om 
jongens te helpen. met regelmaat 
heeft Niels uitgeroepen dat hij niets 
te zoeken heeft in het eerste. Toch 
haalt elke trainer hem op en staat 
hij standaard in de basis. verzorger 
Andre Nijenhuis: “Dat komt door zijn 
tomeloze inzet. Hij is de aanjager en 
heeft een heel groot tactisch inzicht. 
Daardoor kan hij jongens coachen 
en helpen. Ze moesten eigenlijk nog 
vaker naar hem luisteren. En om zijn 
bindend werk buiten het veld”.

Trainers die handig zijn, maken 
gebruik van Niels. Als praatpaal, 
over de opstelling, als bindende 
factor in het team. Hij weet veel, 
ziet veel, kan enthousiasmeren. “ik 
heb altijd met trainers goed over-
weg gekund. Ze betrekken mij vaak 
bij zaken”. Zo is hij sterk betrokken 
bij zijn elftal. “Gaat het niet goed 
tussen trainer en team, gaan za-
ken mis en sta je voor de wedstrijd 
begint al met 2-0 achter”. 
Hoogtepunt voor de vereniging zijn 
de promoties. van drie naar twee; 
van twee naar een, terug naar 
twee en weer naar een. “Dat zijn 
natuurlijk prachtige momenten. 
Het mooist voor mezelf is het feit 
dat ik twee keer (een keer met de 
heup en een keer met de benen) 
grote lichamelijke problemen had, 
maar toch weer terug ben geko-
men in het eerste. ik lag toen op de 
bank en dacht dat het nooit meer 
goed zou komen”. Zo kun je zien 
wat je met inzet kunt bereiken. 
Omgekeerd noemt hij de diepte-
punten: degradaties (“vaak hadden 

we er zo hard voor geknokt”) en de 
problemen aan zijn benen.

Een leven na de voetbal
inmiddels is hij bijna 34 jaar en 
staat zijn leven nog steeds in het te-
ken van voetbal. “Of ik dit jaar stop? 
ik weet het nog niet. Zo rond de 
winterstop ga ik erover nadenken. 
ik merk dat ik het fijn vind jongens 
van m’n eigen leeftijd om me heen 
te hebben, zoals Emiel en Xander. 
Die hebben we trouwens ook heel 
hard nodig om te kunnen presteren. 

Talent is er wel, maar is nogal ver 
weg. En dan is het nog maar de 
vraag of die talenten ook echt in 
het eerste komen en niet vanuit de 
jeugd kiezen voor zaterdagvoetbal”. 
Niels legt de lat hoog. voor zichzelf 
en voor anderen. Daarom is kiezen 
te stoppen moeilijk. Hij vindt het 
spelletje nog veel te mooi. maar 
ook alles wat hij erom heen doet. 
Hij was jarenlang trainer en is nu 
samen met René Jannink tech-
nisch coördinator bij de jeugd. “ik 
zeg altijd wat ik denk en ik zei heel 

“Op links tikkietakkie doen en 
dan een lange bal op mij”
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wat over de jeugdstructuur. Toen 
was de stap naar de uitvoering van 
mijn ideeën makkelijk. met René 
gaat dat prima, want die denkt er 
net zo over als hij. 

Zijn hobby is dus voetbal. “ik vind 
wat ik doe ontzettend leuk. Krijg 
daar heel veel energie van”. Toch 
is hij een beetje aan het minderen. 
Noem het maar afkicken. Hij is al 
bezig zich een idee te vormen als 
hij stopt als actieve speler. “Dan 
word ik trainer. Ga oefenmeester 
twee halen en kijk wel of het dan 
jeugd wordt of senioren. “Of dat bij 
De Zweef is? Ze zeggen dat je ook 
eens buiten de deur moet kijken”, 
zegt hij maar hij trekt er een gezicht 
alsof hij zich afvraagt wie dat idiote 
idee heeft bedacht. 

Een beetje meer tijd voor zichzelf 
zou hij ook wel leuk vinden. Geeft 
iets meer mogelijkheden om wat 
anders te doen. is inmiddels al 
drie keer met pa frits op vakantie 
geweest. Niels weet de weg op 
internet, spreekt goed Engels en 
weet z’n weg in het buitenland 
te vinden. “Na de laatste keer in 
Canada hebben we vaak dat we op 
televisie iets zien dat we in het echt 
hebben gezien. Daar wordt m’n 
moeder nu een beetje jaloers op en 
heeft gevraagd of ze de volgende 
keer ook mee mag”, lacht hij.

Blauwer dan blauw
Niels is Zweef, blauwer bloed kun 
je haast niet hebben. Dat zie je 
ook als het feest is. Niels loopt 
voorop in de polonaise. van wie 
zou die dat hebben? Kijk naar 
zijn ouders. Kijk naar zijn opa, de 
legendarische Bernhard Alfe-
rink. “Toen ik geboren was, was 
hij al dood. Dat vind ik jammer 
want als ik al die verhalen hoor 
die over hem de ronde doen, dan 
was het een heel bijzonder man”. 
Zonder hem gekend te hebben is 
Niels er trots op onder dezelfde 
deur te werken als zijn opa. “Als 
ik langs het portiershokje loopt 
(zijn werkplek) dan denk ik vaak 
even aan hem”. 

Natuurlijk hebben we het over 
het “Zweefgevoel”. Het is moeilijk 
dat te kwantificeren. wat is het? 
“familie. Je bent met z’n allen 
één club. Je kent elkaar. Bij het 
90-jarig bestaan komen op de 
ene avond mijn tantes van 80 en 
is het de dag later feest voor de 
f-jes. Geen rangen en standen 
tussen spelers in de selectie en 
lagere teams”. 

De toekomst van De Zweef
Het is logisch dat de toekomst 
van onze club hem aan het hart 
ligt. Door het spelen met eigen 
jongens gaat het niveau van het 
eerste op en neer. “Er zijn wel 
een paar jongens in de A die het 
in het eerste zouden kunnen 
komen. Je hoopt dan dat ze niet 
naar de zaterdag gaan”. Hoewel 
Niels wel ziet dat zaterdagvoetbal 
populair is. “maar ja, je leidt ze 
op voor het eerste op zondag. Dat 
moet het doel zijn”.

 

Ook ziet hij dat het steeds moei-
lijker wordt jeugd te binden. Hij 
wil het niet, maar zegt: “Kijk naar 
wat er gebeurt in de maatschap-
pij. Aan een fusie is haast niet te 
ontkomen”. Of dat een fusie moet 
worden met DES of Hulzense 
Boys, weet hij niet. Als out-of-
the-box-denker sluit hij ook een 
alternatief met NKC en/of hockey 
niet uit.

Ein letztes Glas im Stehn
Niels neemt nog een glas wa-
ter. De keuken ziet er prachtig 
uit. “Of ik wel eens kook? Het is 
niet mijn hobby. Je zal mij geen 
aardappels zien schillen. Geluk-
kig verkopen ze bij de slager hele 
lekkere maaltijden. Dat kookt wat 
makkelijker”. Glimlach. “Nee, ik 
eet maar weinig bij mijn moeder. 
Doe ook mijn eigen huishouding. 
Ben bijna nooit thuis, dus erg vies 
wordt het niet. Af en toe een wasje 
draaien, beetje stofzuigen en drie 
planten water geven”. Hij rekt zich 
uit. Het is kwart over tien. Buiten 
is het nat van de regen. Tijd om 
naar huis te gaan.   

“Een beetje 
meer tijd 
voor mezelf 
zou mooi 
zijn”
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spoNsor uitgeliCht: DrW FitNessCeNtrum 
Waar sporten beleven wordt!

‘waar sporten beleven wordt’. Dat is DRw fitness-
centrum in Nijverdal. met zeven concepten, fitness & 
Aandacht, fitness & uitgaan, fitness & film, fitness & 
Avontuur, fitness & Circuit, fitness & Buiten en fit-
ness & les (groepsfitness) combineren wij fitness en 
gezondheid met beleving en amusement. 

Bij DRw vind je vijf verschillende 
zalen die je elk een andere erva-
ring geven en elke zaal kent zijn 
eigen sfeer en beleving. Hierdoor 
kun je gegarandeerd sporten bin-
nen de sfeer en omgeving die jij 
prettig vindt. Natuurlijk train je op 
de meest professionele apparatuur 
en hebben wij zeer gemotiveerde 
en goed opgeleide medewerkers 
die voor je klaar staan. Na het 
sporten kun je ontspannen in onze 
sauna. En een gezellige entree in 
huiselijke sfeer waar je iets kunt 
eten en drinken, waar je kunt uit-
rusten en bijpraten met vrienden 
en kennissen ontbreekt ook niet. 

fitness in een omgeving waar 
je uit bent, waar je vermaakt en 
geamuseerd wordt en tegelijkertijd 
aan je gezondheid werkt. maar 
vooral een omgeving waar je je 
honderd procent thuis voelt. DRw 
draagt laagdrempeligheid en ge-
zelligheid hoog in het vaandel. we 
zijn een sportschool voor iedereen 
uit Nijverdal en omgeving waar 
je meer beleving, meer plezier 
en meer aandacht ervaart dan in 
welke andere sportschool dan ook. 

Bij DRw sport je terwijl je uitgaat 
en ga je uit terwijl je sport. Je 
kunt bij ons fitnessen in een bio-
scoop terwijl je naar de nieuwste 
films, series of concerten kijkt 
of trainen in een discotheek op 
de beat van bekende DJ’s. voor 
vrouwen hebben we een speciale 
zaal waar je in oosterse sferen 
je oefeningen afwerkt. wil je 
meer begeleiding of advies van 
onze adviseurs en trainen in een 
rustige en huiselijke omgeving? 
in onze zaal fitness & Aandacht 
bieden we 100% begeleiding in 
een gemoedelijke sfeer!

DRw is er voor iedereen, jong en 
oud, man en vrouw, van 12 tot 
112 jaar. iedereen heeft zijn eigen 
wensen en behoeftes. met onze 
zeven verschillende concepten 
geven wij mensen de beleving, 
het plezier en de aandacht die ze 
willen en  waarbij ze zich op hun 
gemak voelen. Jij bent niet iedere 
dag in dezelfde stemming, dus 
waarom zou je fitnesscentrum dat 
wel zijn?  iedere dag brengt voor 
jou nieuwe ervaringen, stemmin-
gen en behoeftes met zich mee. 

Je verwacht van je fitnesscentrum 
de flexibiliteit om met je mee te 
groeien. Je wilt kunnen shop-
pen in mogelijkheden, variëren in 
verschillende soorten belevingen, 
in verschillende soorten activi-
teiten. Je wilt vermaakt worden 
om plezier te kunnen hebben en 
houden in het fitnessen. Je wilt 
sporten, maar het liefst wel op 
een leuke, afwisselende en avon-
tuurlijke manier. Daarom biedt 
DRw verschillende mogelijkheden 
om aan je gezondheid te wer-
ken en tegelijkertijd vermaakt te 
worden. fitnessen zal nooit meer 
hetzelfde zijn. Ervaar het zelf!
DRw. waar sporten beleven 
wordt. 

DRW Fitnesscentrum – Fuutweg 
10 – nijverdal – 0548-61066 – 
www.drw-fitnesscentrum.nl  
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vetrokken is ook vicente fernan-
dez Hesselink. Hij was niet aan-
wezig. vicente meldde zich bij De 
Zweef toen het team furore maakte 
onder Anton wennemers. met 
name de eerste jaren pakte hij met 
prachtige reddingen heel wat pun-
ten voor zijn team. Hij was zo goed 
dat Excelsior hem graag wilde 
hebben. Toen hij daar uitgekeken 
was, kwam hij weer terug bij De 
Zweef. Door familieomstandighe-
den kon hij niet de vorm halen van 
voor die tijd.

Afscheid werd ook genomen van 
de gebroeders Kurt; Tanner en 
Dogay. Beide spelers kwamen van 
vv Nijverdal. Tanner maakte de 
overstap naar het eerste en Dogay 
speelde in het tweede tot hij stopte 
en daarvan leider werd. De paar 
laatste seizoenen bij de selectie 
speelde Tanner in het tweede. 
mooiste moment voor hem mis-
schien wel de bal die hij als scha-
duwspits in het eerste van links op 
de middellijn onhoudbaar in het 
doel zag verdwijnen…..
Korter in de selectie speelden 
Peter Knobbe (voetbalt lager 
en is trainer), Ronald Hollegien 
(terug naar Juventa) en Jeroen 
van Schooten (voetbalt lager). 
Zij waren niet aanwezig. Behalve 
van spelers werd ook afscheid 
genomen van Harco Evers die na 
een paar jaar trainerschap bij het 
tweede de overstap maakte naar 
Deto. Namens het tweede elftal 

werd Harco in het zonnetje gezet 
door Richard winkels, die daar-
bij ook Bas Kolkman betrok die 
stopte als leider en vlaggenist.

Tenslotte was er een woord van 
dank aan Henriette Souverijn en 
margreet Pluimers, die stopten 
als speaker tijdens de thuiswed-

strijden van het eerste. Henriette 
was aanwezig om de bloemen in 
ontvangst te nemen en margreet 
was thuis om haar zieke Niels He-
geman in de watten te leggen.  

De “inhaalwedstrijd” gold voor 
Bertil webbink, die na een ziekte 
een paar jaar geleden de wens had 
om terug te komen in het eerste 
elftal. Helaas lukte dat om ge-
zondheidsredenen niet. Dat was 
jammer want als spits was hij in 
staat constant twee man bezig te 
houden. Hij is nu fanatiek tennis-
trainer. Stefan Dijkstra meldde zich 
vorig seizoen af voor de selectie 
toen de afscheidsbijeenkomst al 
geweest was. Hij had aanvanke-
lijk het idee nog te blijven en zijn 
steentje bij te dragen in de laatste 
linie. Na ruim 10 jaar eerste elftal 

was het voor hem echter welletjes. 
Helaas kon hij niet aanwezig zijn. 

wel aanwezig was Paul te Pas die 
om gezondheidsredenen zijn plek 
in de selectie moest opgeven. Ook 
dat was al voor het vorige seizoen. 
Hij probeerde het nog wel, maar 
moest afhaken. Paul speelde eerst 
in het tweede, maar wist zich met 
tomeloze inzet een plek in het 
eerste te veroveren. Daar speelde 
hij vijf seizoenen.
Dan de mensen die het afgelopen 
seizoen stopten. Om te beginnen 
Pieter van vree. Zat 17 jaar gele-

den als A-speler op de bank bij het 
eerste en maakte op z’n 18e ook 
de overstap naar de selectie. man 
met een gave techniek en mooie 
lange bal. met uitzondering van 
drie  seizoenen in het tweede na 
terugkomst van een wereldreis, 
speelde hij in het eerste. werd 
door trainer Philip Agteres terug-
gehaald in het seizoen dat het 
team promoveerde naar de eerste 
klasse. van de lichting van Pieter 
(die bijna in z’n geheel de overstap 
maakte naar het eerste) zijn alleen 
Niels Kolkman, Emiel Blikman en 
Xander ten Hove nog over.

afscheid... 
en inhalen afscheid

De feestavond voor de 
vrijwilligers is voor het 
bestuur in het vervolg de 
bijeenkomst waarin on-
der meer afscheid wordt 
genomen. Op vrijdag 28 
september was dat voor 
het eerst. Afscheid van 
spelers, trainers en kader 
rond het voetbal. Bij deze 
gelegenheid werd ook 
“schoon schip” gemaakt 
met het afscheid van met 
name spelers, die al eer-
der vertrokken, maar om 
diverse redenen nog niet in 
het zonnetje waren gezet.
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spoNsor uitgeliCht: VaN BureN 
Welkom bij Van Buren!
Tekst: Van Buren

wij hebben verschillende vestigin-
gen door het hele land. 
u vindt ons in Nijverdal, Arnhem, 
Deventer, Doetinchem, Hengelo, 
Haaksbergen en Ootmarsum.

Showroom 
in onze moderne showroom in Nij-
verdal bieden wij een uitgebreide 
keuze aan keuken- en sanitair 
opstellingen, wand- en vloertegels, 
binnen- en buitendeuren, plafonds, 
houten vloeren en sierbestrating. 
Toonaangevende materialen voor 
ieders budget om uw huis hele-
maal mee af te maken.
wij luisteren naar uw wensen. 
Daarom kunt u in onze showroom 
terecht voor de bekende merken 
op het gebied van keukens, tegels 

en sanitair, maar ook voor onze 
eigen lijn Naber Design. 
 
Gewoon goede materialen voor een 
mooie prijs. 

En bent u benieuwd welke duur-
zame bouwmaterialen u het beste 
kunt gebruiken voor diverse pro-
jecten in en om het huis? 

Onze enthousiaste en ervaren me-
dewerkers adviseren u graag. we 
zijn eerlijk over producten, moge-
lijkheden en prijzen.

Graag tot ziens bij van 
Buren!  

Bij van Buren hebben we een zeer uitgebreid assor-
timent met alles op het gebied van wonen. Of u nu op 
zoek bent naar een keuken, een badkamer, tegels, 
deuren, houten vloeren, of bouwmaterialen: van Buren 
heeft alles in huis. 
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Hier had een heel mooie 
advertentie kunnen staan!
In het volgende goal magazine uw advertentie misschien?
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iN ONDERSTAAND vERHAAl ZiJN TENmiNSTE ACHTTiEN lEDEN  
vAN DE ZwEEf vERSTOPT. wiE ZiJN HET?

Hij was al weken niet meer goed te 
pas. Na afloop van het seizoen zou 
hij stoppen met voetballen. Hij was 
het voetballen beu. merkwaardig 
genoeg op het punt dat het kampi-
oenschap binnen bereik was. maar 
ja, jaren lang op je tenen lopen 
eist zijn tol. Dit seizoen moest 
hij slagen. Nog nooit had hij een 
kampioenschap kunnen vieren. 
Nog één wedstrijd te gaan en hij 
mocht in ieder geval spelen. Zijn 
reservebeurten had hij gehad. vaak 
op eigen verzoek. De trainer vond 
hem eigenlijk te dik. Kerstmanne-
tje werd hij wel eens door de trai-
ner spottend genoemd. De trainer 
kon van hem de pot op.  Hij gunde 
de trainer geen kampioenschap. 
Aan de wagen van de trainer 
was hij toch maar het vijfde wiel. 
Draaierig en misselijk werd hij van 
de trainer. En de trainer mocht 
het weten. Dambord had hij de 
trainer wel eens genoemd. Omdat 
de trainer met een vierkant hoofd 
was gezegend. En of hij door een 
damsteen geraakt was,  een vier-
kant hoofd met een bult. Spaarte-
goed zullen we maar zeggen.  De 
trainer zou zijn laatste pleziertje 
niet bederven. Hij zou inzet tonen. 
voor honderd procent. Slechts een 

beenbreuk zou hem aan de kant 
houden. Ziek mocht hij natuurlijk 
ook niet worden. Kon ook bijna 
niet. Zijn vrouw kon wonderbaarlijk 
goed koken. Daar zou het niet aan 
liggen. Hij mocht niet het haasje 
worden door slecht te eten. Nee, 
dan waren er in zijn elftal wel 
andere gegadigden. Die alleen 
maar de vette hap kennen. En daar 
krijg je het van. vreetzakken zijn 
het soms. Die kunnen het dus niet 
hebben. Daarom zou ook de trainer 
na dit seizoen het loodje moeten 
leggen. Omdat hij de vreetzakken 
niet in de hand heeft. Eigenlijk zat 
de trainer het vorige seizoen al 
op de wip. Pertinent zeker wist hij 

dit te zeggen. Die wetenschap had 
hij van de man van de technische 
commissie. Beter gezegd: van de 
voormalige technische commis-
sie. iedereen kent hem wel. The 
spy, Galgenbeld. inderdaad, Harm 
senior. ik werd vriendelijk maar 
dringend verzocht hierover te zwij-
gen. Anders hadden we de poppen 
aan het dansen. ik beloofde hem 
te zullen zwijgen. Hij was immers 
mijn maat. Kampioen worden is 
niet voor iedereen weggelegd. mijn 
maat maakte aanstalten aan te lo-
pen. Het leek of hij haast had. Even 
later begreep ik waarom. ik had 
hem te lang opgehouden. Hij had 
het laten lopen. Nee, niet het kam-
pioenschap. Daar was ik zelf bij. 
Gevierd met bloemen en bier. mijn 
maat is inderdaad met voetballen 
gestopt. Op zijn hoogtepunt.

onder de goede oplossingen wordt 
een kleine attentie verloot.  

ik was enigszins geschrokken toen ik hem zag. Hij zag 
er slecht uit en ik vroeg wat hem scheelde. Trots ver-
telde hij dat zijn elftal mogelijk kampioen kon worden. 
maar ook, dat dit gegeven een zware last voor hem 
was. Het liep hem als het ware dun door de broek. 

De broek vol....
Tekst: Redactie
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Dé specialist

in duurzame

technieken
Bel of mail voor de mogelijkheden bij u thuis c.q. bedrijf

Uilenbroekstraat 64, 8111 BE  Heeten. Tel. 0572 - 388 488 E-mail: post.heeten@loohuis.nl

Tevens deelnemer van:

www.loohuis.nl

Uilenbroekstraat 64, 8111 BE HEETEN. Tel. 0572-388 488 E-mail: heeten@loohuisgroep.nl
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Hoe is het toch met … 
rené scholten
Jeugdjaren/school/studie/werk

ik ben geboren in 1961 (ja, ja Abraham al gezien) in Nijverdal en ben opgegroeid in 
een gezin met drie jongens. Eric en Jeroen zijn mijn beide broers, waarvan de laat-
ste nog steeds voetbalt bij De zweef. Tenminste als zijn meniscus operatie lukt (eind 
september). 

De lagere school was voor mij de 
mariaschool, eigenlijk de school 
waar ik de mooiste herinneringen 
aan heb. Twee keer in de finale 
gestaan van het schoolvoetbal, 
waarvan één keer gewonnen. ver-
volgens heb ik aan het Pius X Col-
lege in Almelo mijn vwO diploma 
behaald, waarna ik wiskunde heb 
gestudeerd aan de TH Twente. 
Bewust niet op kamers gegaan, 
omdat ik het veel te mooi vond 
in Nijverdal.  vooral bij De Zweef. 
in die tijd heb ik ook mijn huidige 
vrouw ontmoet, Joke wippert, 
jawel, op het Carnaval bij de Kot-
terboertjes. 
ik kreeg een baan bij Philips in 
Apeldoorn als software ontwik-
kelaar en na een paar jaar op en 
neer rijden zijn we in 1987 uitein-
delijk verhuist naar Apeldoorn.  ik 

werk nog steeds in Apeldoorn bij 
PinkRoccade Healthcare.  ik ben 
nu verantwoordelijk voor de ont-
wikkeling van een pakket genaamd 
myHealth Online, waarmee je 
als patiënt online afspraken kunt 
maken, dossier kunt inzien, etc. 
De ontwikkeling zelf gebeurt in 
Roemenië, dus ik moet regelmatig 
eens daar naar toe.
we hebben ook weer 3 zoons 
gekregen (20, 22 en 23), en je 
raadt het al, allemaal voetbal-
lers. De oudste, Ramon, heeft de 
hele jeugdopleiding bij Go Ahead  
Eagles doorlopen en heeft bij uD  
gevoetbald (onder Antoon wen-
nemers, de wereld is klein!) en is 
door zijn studie naar AfC gegaan 
in Amsterdam. is er nu even een 
jaartje mee gestopt vanwege een 
hardnekkige blessure. De tweede 
zoon, mathijs, voetbalt in AGOvv 2 en 
léon, de jongste, in AGOvv 1.  Jam-
mer genoeg spelen ze niet tegen 
De Zweef dit seizoen.

De Zweef
ik zat vanaf mijn 4e eerst op 
gymnastiek en ben pas op mijn 
8e begonnen bij  De Zweef , in D6 
als rechtsbinnen (tussen de spits 
en de rechtsbuiten). Toen nog 
bij DES en Nijverdal, in de oude 

kleedkamers met koud waterkra-
nen als “douche”. we hebben toen 
nog kranten verzameld voor een 
nieuwe clubhuis. vervolgens ben 
ik via de E3 beland in de selectie 
elftallen. 2 jaar E1, 2 jaar D1, 2 jaar 
C1.  we hadden toen altijd al een 
goed team en werden bijna elk jaar 
wel kampioen. ik was rechtshalf, 
voornamelijk vanwege mijn grote 
loopvermogen. ik sjouwde de hele 
wedstrijd door en maakte ook 
nog eens veel goals (meestal 2e 
topscorer na Gerard van Schooten, 
onze spits). Grote man in die 
tijd was voor mij de trainer Kas 
woudsma. met welk een inzet en 
enthousiasme die man elke avond 
maar weer op het veld stond, 
dat was ongelooflijk. ik zal nooit 
vergeten dat hij tijdens de war-
ming-up ons altijd met de heupen 
liet draaien als er meiden voorbij 
kwamen; “Ja, laat maar eens zien 
wat je hebt!”.  Kas heeft me ook 
rechtstreeks van de C1 naar de A1 
gehaald om daar als klein jongetje 
van 15 tussen al die grote kerels te 
voetballen. ik heb daar in ieder ge-
val goed leren omgaan met fysiek 
sterkere tegenstanders. 

in 1979 kwam Henk Buursink bij De 
Zweef en hij voerde een totale  ver-

jonging door in het 1e, waarbij Hans 
Souverijn, Gerard van Schooten 
en ik een jaar ”te vroeg” naar de 
senioren werden gehaald. Trainen 
kon hij niet, maar hij was wel een 
geweldige motivator (tijdens het 
partijtje probeerde hij je altijd door 
de benen te tikken, en dan moest 
je dat nog weken aanhoren). Hij 
formeerde een elftal dat een lange 
tijd bij elkaar bleef en later in 6 jaar 
tijd 4 keer kampioen werd. 

mijn eerste wedstrijd was tegen 
Nijverdal  tegen Hans Galgenbeld. 
we wonnen met 5-0 en ik scoorde. 
Een geweldig moment.  ik was van-
wege mijn grote snelheid op rechts-
buiten gezet, en ben dat eigenlijk al 
die jaren gebleven. Technisch niet 
begaafd, een slechte voorzet, maar 
ik was bloedsnel en stond altijd op 
de juiste plek. Het eerste seizoen 
in de 4e klasse begon stroef. we 
stonden met de winterstop 10 pun-
ten achter op Heracles, waarna we 

begonnen aan een inhaalrace, met 
als klapper de winst op Heracles 
met 2 doelpunten van misschien 
wel het grootste talent dat De Zweef 
ooit gekend heeft, de helaas veel 
te jong overleden Hein weerkamp. 
we werden uiteindelijk kampioen 
bij Twente in Goor. En dat tijdens 
het 60 jarig bestaan. Een  feest, 
opgeluisterd met de liedjes van het 
8e elftal; 60 jaren De Zweef en Als 
De Zweef een wedstrijd voetbalt . 
Een geweldig feest was dat. Rohda 
Raalte werd op dezelfde dag lands-
kampioen. we hadden toen een 
droom, om ooit eens in de competi-
tie tegen Rohda te spelen …… 

Het volgende seizoen draaiden we 
goed mee in de 3e klasse. 
Het jaar daarop was misschien wel 
het mooiste jaar waarin we (inmid-
dels met trainer Herman Schou-
wink)  weer kampioen werden. 
met fantastische derby’s tegen o.a. 
Stevo en De Tukkers, waarbij er 

duizenden mensen langs de kant 
stonden, 3 rijen dik. Ook uitwed-
strijden waren in die tijden net 
thuiswedstrijden, zoveel suppor-
ters gingen er altijd mee. met als 
grootste supporter mijn vader, die 
er altijd bij was. mijn moeder bleef 
thuis. van haar kreeg ik de bood-
schap mee: “loat oe de been’n  nie 
kapot skupp’n ”. En de vrouwen, 
die gingen ook altijd mee. Die 
hadden het gezellig samen. Kwam 
ik na een wedstrijd thuis vol trots 
vragen hoe Joke mijn goal vond die 

	  

	  

	  

“Ik miste toch 
wel die mooie 
crosspasses 
van Herman 
Hegeman.”
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ik had gescoord, zat ze me wazig 
aan te kijken:  “heb jij gescoord 
dan?.”  we streden van de eerste 
tot de laatste minuut. we gingen 
het veld op met een mentaliteit 
van “de eerste overtreding is  voor 
ons”. Eigenlijk was hij altijd voor 
Ton wijnen, met zijn flying tackle. 
vervolgens werden we kampioen in 
de 2e klasse. Toen een jaartje wat 
minder en vervolgens onder leiding 
van Herman morsink ongeslagen 
kampioen in de 1e klasse. ik was 
topscorer. we hadden onze droom 
waar gemaakt. we konden tegen 
Rohda spelen in de hoofdklasse. 
we moesten onder andere spelen 
tegen Hubert Sneek. Die kregen 
100 gulden de man omdat ze van 
ons verloren. wij kregen een krat 
bier na de wedstrijd. Dat was voor 
mij op en top De Zweef. Gedurende 
dat seizoen ben ik verhuisd naar 
Apeldoorn en bij AGOvv gaan voet-
ballen. ik heb daar nog leuke jaren 

gehad, maar het was toch nooit 
echt zoals bij De Zweef. ik miste 
toch wel die mooie crosspasses 
van Herman Hegeman. ik voetbal 
al zo’n 15 jaar niet meer. Ben nog 
wel een fanatiek hardloper en ga 
ik één keer per jaar met mijn werk 
een grote berg op fietsen (mont 
ventoux, Stelvio , Galibier, Alpe 
d’Huez). 

Wat heeft De Zweef betekend in 
jouw leven?
De Zweef heeft een groot deel van 
vooral mijn leven bepaald. Een 
prachtige familie samen, in en 
rond het veld. ik zou het nooit heb-
ben willen missen. Zekere niet die 
sinterklaasavonden met Herman 
verschoor of die uitjes aan het 
eind van het seizoen. ik heb nog 
jaren lang meegedaan aan mix-
toernooien, en met elk afscheid of 
jubileumactiviteit probeer ik zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn. Het voelt 

altijd weer een beetje als thuis ko-
men. wat dat betreft voel ik me al-
tijd nog een Zwever . En met twee 
neefjes (mark en Stefan Scholten) 
die in het eerste voetballen en een 
zwager die veel gedaan heeft voor 
De Zweef (Rudie Scholten)  blijf 
je vanzelf op de hoogte van alle 
ontwikkelingen bij De Zweef.

Wie is voor jou de beste  
speler ooit?
we waren een hecht collectief met 
niet echt uitschieters. Als ik dan 
toch iemand moet noemen dan is 
dat Hans Galgenbeld. Die maakte 
scoren tot een kunst. Hij scoorde 
rustig van afstand twee keer 
in dezelfde hoek ook al had de 
keeper gezegd dat het hem geen 
tweede keer zou lukken. En toch 
werden we in de 1e klasse kampi-
oen zonder hem…. René, bedankt 
voor het interview.   	  

36 37

WWW.DEZWEEF.NL



het heraCles almelo Forum: 

Zorg dat je erbij bent!

Op woensdag 28 november is Heracles On Tour te gast bij De Zweef in Nijverdal.  
Onder bezielende leiding van RTv Oost journalist Jan medendorp schuift de com-
plete top van Heracles Almelo aan! 

voorzitter Jan Smit kan alles ver-
tellen over het nieuwe stadion en 
de wijze waarop de club gegroeid 
is, directeur Nico-Jan Hoogma 
is onder meer verantwoordelijk 
voor het technische beleid en kan 
terug kijken op een imposante 

voetbalcarrière. Dat laatste geldt 
ook voor trainer Peter Bosz, die als 
speler zelfs het Nederlands Elftal 
haalde en tegenwoordig als trainer 
van Heracles Almelo garant staat 
voor spectaculair voetbal. uiter-
aard kunnen alle vragen gesteld 

worden. Zorg dus dat je erbij bent! 
De kantine van De Zweef is vanaf 
19.30 uur geopend en om 20.00 
uurgaat het zeer interessante 
forum van start. Graag tot ziens op 
woensdag 28 november!

“Graag tot ziens  
op woensdag 28 november!”

Wie herkent u in bovenstaande foto’s? 
Onder de goede oplossingen wordt een kleine attentie verloot.

Foto 1

Foto
puzzel

Foto 3 Foto 3
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ACtIvItEItEn vRIEnDEnKRInG DE ZWEEF SEIZOEn 2012-2013

Agenda
1. Opening
2. mededelingen van het bestuur
3. Notulen Algemene leden-
 vergadering 7 november 2011
4. Jaarverslag secretaris  
 2011-2012
5. financieel verslag 
6. verslag kascontrolecommissie  
 en verkiezing nieuw lid
7. Begroting seizoen 2012-2013
8. voorstel contributieverhoging
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting

Het bestuur

toelichting op de agenda 
Ad 3
De notulen van 7 november 2011 lig-
gen vanaf 14 dagen voor de vergade-
ring ter inzage in het clubgebouw en 
zijn op te vragen bij de secretaris.

Ad 4
Het  jaarverslag ligt vanaf 14 dagen 
voor de vergadering ter inzage in 

het clubgebouw en is te vinden op 
de website.

Ad 5  
De financiële jaarverslagen van 
het clubgebouw en de vereniging 
liggen een uur voor aanvang van 
de vergadering ter inzage in het 
clubgebouw.

Ad 8
Dit voorstel wordt tijdens de verga-
dering voorgelegd.

Ad 9 
Tussentijds aftredend en niet her-
kiesbaar 
• J.M. [Charles] Rozendal, be-
stuurslid

Het bestuur draagt voor een 
periode van drie jaar als nieuw 
bestuurslid voor:
• W.H. (Helmut) van Rhee als 
bestuurslid

Tegen kandidaten kunnen ingevol-
ge artikel 9 lid 2 van de statuten bij 
het bestuur worden ingediend. 

uitNoDigiNg

Algemene ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering, die gehouden zal 
worden op maandag 29 oktober 2012 in het clubgebouw aan de Koersendijk te Nij-
verdal. Aanvang 20.00 uur. 

24 oktober Bingo
02 november mannenbingo
07 december Sinterklaasavond
12 december Kerstbingo
29 december Kaartmarathon 
 en pokeren
12 december Kerstbingo
06 januari   Nieuwjaarsreceptie
07 januari   Hartreanimatie

23 januari Bingo
08 februari Carnavalsavond
20 februari Bingo
27 maart Paasbingo
31 maart     Eieren zoeken  
 en gooien
09 mei      Hemelvaart
05 juni         Jaarvergadering  
 en Bingo

wij hopen u van harte op één van 
deze avonden te mogen begroeten.

Elke 1e dinsdag van de maand is 
er een Klaverjasavond.
Dit zijn de volgende data; 06-11, 
04-12, 08-01, 05-02, 05-03, 02-04, 
07-05, 04-06
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Makelaarskantoor Piksen B.V.

Alles voor u!

Smidsweg 51  Nijverdal  0548-61 28 61  www.piksen.com

Makelaars & Beëdigd taxateurs

Piksen Makelaars

U kiest wat u betaalt 

0548-621393, huisenvanheun.nl

Voor € 895,- uw huis verkopen?
Kijk op de site bij Smart Service Pakket

U kiest wat u betaalt 

0548-621393, huisenvanheun.nl

Voor € 895,- uw huis verkopen?
Kijk op de site bij Smart Service Pakket
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9 November: Feestavond Close-up

tennis toernooi Wim Goos Sad Bizniz

Iedereen Welkom!

17 November: Sugar Mama
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