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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



InhoudVan de redactie

Colofon

Nog even en dan ligt er zo maar weer een jaar 
achter ons. een jaar van voor- en tegenspoed. 
Goed om er even bij stil te staan. in deze uitgave 
doen we dat.
eindelijk is het er dan toch van gekomen. De 
meeste clubs in het betaalde voetbal wil het 
kunstgras buiten de deur houden. wij, amateurs, 
kunnen in feite niet meer zonder kunstgras. 
weer of geen weer, er moet getraind en gevoet-
bald worden. Kunstgras biedt deze mogelijkheid. 
voor De Zweef is er een begin en hopelijk krijgt 
het een vervolg.
wat het trainerschap betreft: Herman Hegeman 
haalt de kerstdagen maar aan het einde van 
dit seizoen staat het licht op rood en is er voor 
Herman geen plaats meer in de herberg. Succes 
wordt niet altijd beloond.
verder is er in dit nummer nog van alles wat te 
lezen en te kijken. veel plezier hiermee. 

De redactie wenst u prettige kerstdagen en een 
goede jaarwisseling.
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Al eerder heb ik aangegeven niet zo 
van het terugblikken te zijn. Genieten 
van het moment, leren van de fouten 
en de blik vooruit gericht. De omstan-
digheden de afgelopen maanden no-
pen mij om toch terug te kijken. Niet 
dat het een negatief verhaal wordt. 
integendeel.

laten we beginnen met het behaalde 
kampioenschap van ons eerste elftal. 
Gevolg hiervan was de promotie naar 
de eerste klasse. “Daar hebben we 
niets te zoeken”, hoorde je alom. in 
deze klasse wordt volop betaald en 
spelers komen van heinde en verre 
om voor een paar (of meer) centen te-
gen “onze jongens” te voetballen. Drie 
seizoenen geleden speelden we ook in 
de eerste klasse en was degradatie na 
een seizoen een feit. ook ik had mijn 
bedenkingen. ik geef het eerlijk toe. 
met Tom Hegeman, vertrokken naar 
DoS ‘37, en Xander ten Hove, lager 
gaan voetballen, namen we tevens 
afscheid van twee belangrijke basis-
spelers. waar er twee stoppen staan 
anderen weer op. Tien wedstrijden en 
19 punten verder is het antwoord op 
de vraag wat we in de eerste klasse 
te zoeken hebben: “Nou, van alles”. 
Koploper Alverna lijkt voor iedereen 
uit zicht, maar vanaf plek twee tot 
pakweg nummer tien lijkt iedereen 
van elkaar te kunnen winnen. Het kan 
een mooi seizoen worden. Gevolg is 
wel dat we afscheid gaan nemen van 
Herman Hegeman als trainer omdat 
hij niet over de benodigde papieren 
beschikt. De markt moet beschermd 
worden en je kunt alleen een eerste 
klasse club trainen als je in het bezit 
bent van het oefenmeester 1 diploma, 
of de cursus gaat volgen. Raar eigen-

lijk. je kunt zonder diploma wet-
houder worden en miljoenen euro’s 
verkwanselen, maar sportieve jon-
gens van oefenstof voorzien en op de 
wedstrijddag begeleiden om een goed 
resultaat te halen is niet toegestaan. 
Herman, ik hoop dat je een leuke club 
weer vindt. let wel, zo leuk als bij ons 
wordt het natuurlijk nooit.

je hoort het vaker, De Zweef fami-
lie. wat is dat dan, vraag ik mij af. 
Natuurlijk kunnen we samen feesten 
en zijn we er voor elkaar bij ziekte 
en overlijden. maar dat zal bij onze 
collega’s van DeS, SvvN, Hulzense 
Boys en Hellendoorn niet anders zijn. 
wat onderscheidt ons dan van deze 
clubs? op zaterdag 11 oktober kwam 
ik er achter. op die datum speelde 
DoS ‘37 tegen DeTo. een bus met 30 
supporters vertrok vanuit Nijverdal 
naar vriezenveen. een aantal auto’s 
reed dezelfde route en ik zag zelfs 
Barry Hoonhorst op de fiets naar deze 
wedstrijd komen. ik schat dat er zo’n 
75 Zwevers aanwezig waren voor deze 
derby. waarom? om Tom Hegeman 
te zien schitteren en hopen dat hij 
de matchwinner zou worden. Dat is 
het. iemand het beste gunnen die het 
blauwwit van ons heeft ingeruild voor 
het geelzwart van DoS ‘37.

een lang gekoesterde wens is in okto-
ber in vervulling gegaan. we beschik-
ken over een half kunstgrasveld waar 
in het weekend op wordt gevoetbald 
en door de week 5 avonden getraind. 
een aanwinst voor de club. een initia-
tief van Tencate dat in samenwerking 
met de gemeente en De Zweef een in-
novatief pilotproject op ons sportpark 
heeft neergelegd. wij zijn Tencate 

bijzonder dankbaar, maar ook de 
gemeente voor het meedenken in dit 
project. Als bestuur zijn we uitermate 
blij met onze klussenploeg, die op 
een meer dan voortreffelijke manier 
heeft bijgedragen aan de realisatie 
van dit project. Tijdens de gesprekken 
die we hebben gevoerd met Tencate 
is afgesproken dat De Zweef verant-
woordelijk is voor het straatwerk, de 
verlichting, het hekwerk en de bal-
lenvangers. om kosten te besparen 
zijn deze werkzaamheden, behalve 
het aanbrengen van de verlichting, 
uitgevoerd door de klussenploeg, aan-
gevuld met een aantal andere leden. 
Het is een prachtwerk geworden. ook 
de samenwerking met Greenfields en 
Nexus, die het grondwerk uitvoerden, 
was perfect. Dat blijkt wel uit de woor-
den die de projectleider van Green-
fields sprak: “wat mij betreft wordt 
elk veld op deze manier aangelegd.” 
Petje af. De officiële opening heeft 
inmiddels plaatsgevonden.. verderop 
in dit magazine ziet u een collage van 
deze klus.

op het moment dat u dit leest heeft de 
winterstop zijn intrede gedaan. uiter-
aard gaat dit gepaard met de nodige 
activiteiten voor de jeugd en senioren. 
Daarnaast gaan we ons opmaken 
voor de feestdagen. op zondag 4 
januari 2015 is de Nieuwjaarsreceptie. 
Aanvang 11.00 uur. we gaan weer een 
heleboel leden huldigen, de vrijwil-
liger van het jaar bekend maken en 
horen wat de stand van zaken is met 
het boek van jan Pieter, De Zweef 
100 jaar. u bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. ik wens u 
alvast fijne feestdagen en een goed en 
gezond 2015 toe.

de voorzitter aan het woord
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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!

Renegade GTX® Mid Ws  I  ATCR dR dRenegadRenegadRenegadRenegadg GTXGTXe GTXe GTXe GTXe GTX®®®®® Mid WMid WMid WsMid WsMid Ws Mid Ws I ATI ATI ATI ATI AT I  ATCCCCCCRenegade GTX® Mid  I  ATCR dR dRenegadRenegadRenegadRenegadg GTXGTXe GTXe GTXe GTXe GTX®®®®® MidMidMidMidMid Mid I ATI ATI ATI ATI AT  I  ATCCCCCC

www.wandelschoenen.nl
www.leferink-schoenen.nl



op 13 oktober jl. overleed Anthonius johannes (Toone) middelkamp. Als jonge vent speelde 

hij zeventien jaar in het eerste en geldt voor velen als een van de beste voetballers die De 

Zweef ooit heeft gehad. De meesten zullen hem hebben gekend als supporter op zondag-

middag en als trouw lid van de “maandagploeg”. voorafgaand aan de begrafenis op maan-

dag 20 oktober reed de rouwstoet langs ons sportcomplex waar bij de ingang als een ode 

aan Toone zijn materiaal als lid van de maandagploeg stond opgesteld. 

ode aan toone
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even voorStellen

gerrit verSchoor 35 jaar MateriaalMan
Gerhardus johannes 
maria verschoor (gebo-
ren 23-5-1947) loopt al 
z’n hele leven rond bij 
de Zweef. Hij begon als 
voetballer. “wij hadden 
thuis zes jongens en zes 
meisjes. mijn vader deed 
wat bij De Zweef, maar ik 
weet niet wat. Hij nam me 
wel mee naar wedstrij-
den. ook naar uitwedstrij-
den met de bus. ik was de 
enige van de jongens die 
ging voetballen.”

Gerrit speelt nog actief als oud-
voorzitter jan Rikmanspoel hem 
ergens in 1979 benadert met de 
vraag of hij zin heeft één keer per 
maand de ballen na te kijken, op te 
pompen of te repareren. Dat is voor 
Gerrit niet zo’n probleem. jan vertelt 
hem dat Gerard ter Hedde hem zal 
helpen en namens de materiaalcom-
missie in het bestuur zal gaan zitten 
als opvolger van Petro woertman.

“we waren net begonnen toen Gerard 
vroeg of ik hem even kon vervangen 
in het bestuur. Hij werkte in de vlees-
verwerking en wilde voor zichzelf 
beginnen. Daar was een cursus voor 
nodig. ik zou hem dan een half jaartje 
moeten vervangen. Nou, ik ben 
begonnen en ben nooit vervangen. Zo 
kwam het dat ik van 1979 tot onge-
veer 1990 in het bestuur heb geze-

ten.” en dat voor een man die een 
verschrikkelijke hekel aan vergade-
ren heeft. “Dat was mijn hobby niet. 
Geef mij maar een hamer in mijn 
handen; dat had ik veel liever.”

Als kersverse materiaalman en tim-
mervakman is het eerste dat Gerrit 
aanpakt de ballenhokken. “Daar zat 
kippengaas voor en daarachter lagen 
alle ballen. Het kwam nogal eens 
voor dat de sleutel van die hokken er 
niet (op tijd) was. je begrijpt wat er 
gebeurde: kapot getrokken gaas. ik 
ben direct begonnen met het timme-
ren van ballenhokken.” Door uitbrei-
ding van de club en het aantal teams 
is dat timmeren van ballenhokken 
eigenlijk nog steeds nodig. Gerrit is 
een gedreven man, die niet stopt eer 
hij klaar is en dat is eigenlijk nooit.... 

8

vanaf heden hebben we bij voetbalvereniging RKSv De 
Zweef twee vertrouwenspersonen in de namen linda 
Slag en Kim Praas. Zij hebben zich aangeboden om deze 
taak op zich te nemen. Zij zullen zich vooral richten op 
het meiden-  en damesvoetbal, maar vragen vanuit de 
jongens worden uiteraard even serieus genomen. 
linda en Kim zullen het aanspreekpunt zijn voor zowel 
meiden als ouders wanneer het gaat om ongewenst of 
onprettig gedrag, maar ook wanneer er dingen spe-
len die effect hebben op het gedrag binnen het team. 
Belangrijk om te weten is dat er geen 'slechte' vragen 
bestaan en er bij elke hulpvraag zo goed als mogelijk 

wordt gekeken naar de meest passende steun en hulp.
linda is 28 jaar, zij is bestuurslid en speelt bij de 
vrouwen  afdeling van De Zweef. linda heeft de SPH 
gedaan en is werkzaam bij Aveleijn, een instelling in de 
gehandicaptenzorg. 
linda is bereikbaar via telefoonnummer 06-11177982 of 
per mail lindaslag@hotmail.com
Kim is 22 jaar en speelt voor het 8e jaar in vrouwen 1, 
daarnaast is ze leidster van f8G. Ze is afgestudeerd als 
Psychomotorisch therapeut.  
Ze is bereikbaar via telefoonnummer 06-23035963 of per 
mail kim_praas@hotmail.nl



in de loop van de jaren dat Gerrit het 
materiaal beheert, heeft hij hulp ge-
had van mensen als Tonnie Schwar-
te en Henk westenberg. momenteel 
van Henk Dikkers, die bergen werk 
voor De Zweef verzet. “Henk is mis-
schien een kletskous en sommigen 
hebben daar een hekel aan. maar 
het is een prima vent en doet heel 
veel; staat dag en nacht klaar voor de 
club.” Dag en nacht klaar staan geldt 
voor meer mensen en Gerrit is er daar 
één van. 

Tien jaar geleden ging Gerrit met pen-
sioen. maar niet thuis achter de ge-
raniums of alleen nog maar aandacht 
voor zijn geliefde duiven. echt niet; het 
worden nog meer uren voor De Zweef 
en het ziet er niet naar uit dat daar 
voorlopig verandering in gaat komen. 
35 jaar actief betrokken als vrijwil-
liger bij de club als materiaalman, 
maar ook in die periode bestuurslid,   
barmedewerker en lid van de maan-
dagploeg. waar vind je dat nog?

“Als ik terug kijk? ik heb zo vreselijk 
veel dagen en avonden bij De Zweef 
gelopen. ik had dan ook thuis kunnen 
zijn. “maar”, zo voegt hij er direct 
aan toe, “ik heb geen enkele spijt. ik 
heb het werk heel graag gedaan en 
doe dat nog.” Belangrijk is wel dat 
je steun krijgt van thuis. en dat heeft 
Gerrit van zijn vrouw jannie, die ook 
de nodige “Zweef-uren” achter haar 
naam heeft staan.  

“Geef mij 
maar een 
hamer in 
mijn han-
den; dat heb 
ik het liefst”
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• Zeer	  scherp	  geprijsde	  kwaliteits	  brandstoffen	  
• Washal	  en	  doe	  het	  zelf	  wasbox	  
• Aanhangwagen	  verhuur	  
• Vriendelijke	  medewerkers	  en	  goede	  service	  
• Op	  Zaterdag	  service	  saterday	  !!!	  
• Sandwiches	  en	  een	  groot	  shop	  assortiment	  

	  

ALTIJD WAARDEVOL ADVIES,
EEN DESKUNDIG TEAM EN ALLE 
TOPMERKEN ONDER EEN DAK

WWW.FIETSSHOPDEVALK.NL

Tel: 0548 612 990
info@fietsshopdevalk.com
Rijssensestraat 237
7441 AE Nijverdal

DEALER VAN: KOGA, RIH, GAZELLE, SPARTA, FOCUS, PUKY ETC.

Meer dan 600    

  fietsplezi
er!
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aMateurvoetbal…
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Zoals misschien bekend, ben ik 
bezig met het vastleggen van de 
geschiedenis van De Zweef. Dat 
schiet al aardig op en ik ben nu 
(deels) aangeland in een periode 
die sommigen van ons nog hebben 
meegemaakt. Dat betekent dat het 
dan ook mogelijk is om af en toe in 
de Goal en de website een oproep 
te doen om vaders, moeders, opa’s 
en oma’s, ooms, tantes en andere 
familieleden, vrienden en kennissen 
te vragen diep na te denken over 
het verleden. ook in komende Goals 
komen vragen (als deze manier van 
inventariseren tenminste werkt). 

•	 wat was de voornaam van 
meester Kleijssen (actief voor 
voetbal en gym)?

•	 wat is de voornaam van j.B. 
Nieland (bestuurslid ongeveer 
1953)?

•	 j. Nijenhuis was bestuurslid en 
heel kort voorzitter (1941). wie 
was dat? wat is zijn voornaam? 
Heeft iemand een foto van hem?

•	 j. evers was in 1960 voorzitter. 
wat is zijn voornaam? wie was 
het verder? Heeft iemand een 

foto van hem?
•	 Gerard willems is met tramme-

lant uit het bestuur vertrokken 
(1956). wat was er aan de hand?

•	 Heeft iemand een foto van Ge-
rard willems? 

•	 in de jaren ’50 en ’60 had de 
familie middelkamp een eigen 
cabaretgroepje. wie zaten 
daarin?

•	 in 1950 komt G. Scholten in 
de elftalcommissie. wat is zijn 
voornaam?

•	 w. Roest was voorzitter van 
de gym. Hoe heette hij met z’n 
voornaam?

•	 wat zijn de voornamen van H. 
middelkamp en H. Poppe die 
in 1952 probeerden een sup-
portersvereniging op te rich-
ten? wat is de voornaam van j. 
machielsen die wordt gevraagd 
mee te helpen daarmee?

•	 wie heeft een foto van oud-
voorzitter Zinsmeijer?

•	 wie is 1957 bij de dansavond van 
De Zweef in Dalzicht geweest? 
wie heeft daar voor het eerst 
gezoend? Hoe was dat?

•	 op de foto een serie mannen 

voor de winkel van jannink. 
Dat zijn: op de achterste rij van 
links naar rechts: ????, ????, 
Anton jannink, ????, ???? en 
de gebroeders middelkamp. 
Het mannetje helemaal rechts 
kent ze ook niet. op de voorste 
rij Harmpie verschoor, ???? van 
Rhee  en Bernhard Alferink.

•	 vRAGeN: wie kent meer na-
men? wie zijn de gebroeders 
middelkamp? 

•	 Nog een vraag in de buitenca-
tegorie:

•	 in 1932 zat in de elftalcommis-
sie een A. Nijenhuis. wat is zijn 
voornaam?

Neem deze Goal mee de familie in 
en vraag!!! ik ben heel blij met alles 
wat binnenkomt. Antwoorden op 
mijn vragen en andere notities (mis-
schien krijgt iemand wel spontaan 
een hele leuke herinnering die het 
opschrijven waard is) kunt u mailen 
aan jpvanvree@gmail.com. Alvast 
heel erg bedankt!!!

jan-Pieter van vree



Zo moet er een nieuw dak op het 
kantinegedeelte en wil De Zweef 
verder met duurzaamheid. ook de 
bijdrage aan het kunstgrasveld moet 
betaald worden uit extra inkomsten. 
Daarvoor moet de vereniging een 
lening afsluiten. Behalve de contribu-
tie gaan ook de prijzen in de kantine 
omhoog. Dit wordt mede veroorzaakt 
door hogere inkoopkosten. wat 
betreft de verkoop van drank werd 
vanuit de vergadering gevraagd om 
de regels voor alcoholgebruik na te 
leven zoals in de wet vastgelegd. Dus 
geen alcoholische drank voor jonge-
lui beneden de 18 jaar.

Denktank
De vergadering stemde verder in met 
een rapport van een denktank over 

de toekomst. Het bestuur verklaarde 
zich achter de inhoud te stellen. om-
dat een groot deel van de aanbevelin-
gen geld gaat kosten, zal zorgvuldig 
gekeken moeten worden waaraan 
prioriteit wordt gegeven.

Het rapport was voor het bestuur 
een belangrijke steun in de rug om 
de wens in te vullen om het vrijwil-
ligersbeleid meer inhoud te geven. 
er wordt een bestuurslid gezocht 
dat zich hiermee moet gaan bezig 
houden en die tevens werkt aan het 
geven van invulling aan de adviezen 
van de denktank.

Bestuursverkiezing
De vereniging nam afscheid van Rob 
Korbeld als bestuurslid en benoemde 

linda Slag en jan fikken. voorzitter 
erik Heuver en secretaris Bas Kolk-
man werden beide herkozen. linda 
Slag hield een korte inleiding over 
het werk waarmee zij zich speciaal 
zal gaan belasten, namelijk de maat-
schappelijke taak van De Zweef.

Maatschappelijke rol
van mensen die hulp behoeven en 
hun naaste omgeving wordt verwacht 
dat zij veel meer voor zichzelf gaan 
zorgen. De overheid doet een stapje 
terug. verenigingen als De Zweef kun-
nen een rol spelen waar het gaat om 
het geven van een zinvolle dagbeste-
ding aan sommige groepen mensen. 
Denk aan tuinonderhoud, schoon-
maakwerk of koken. Dat is waaraan 
De Zweef een bijdrage wil geven.

belangrijke beSliSSingen genoMen 
op jaarvergadering
Tijdens de ledenvergadering op maandag 22 september zijn een aantal 
belangrijke beslissingen genomen.  Na een uitvoerige en duidelijke uitleg 
van met name penningmeester ewald wennemers ging de vergadering ak-
koord met verhoging van de contributie. Belangrijkste redenen voor deze 
verhoging zijn de gestegen lasten en met name een aantal investeringen 
die gedaan moeten worden. 

Gezinnen Met 3 jeuGDleDen op hetzelfDe aDres vanaf het 3e liD Gratis

        2014
 D/e/f-Pupillen tot en met 12 jaar  € 10,50
 B/c-junioren 12 tot en met 16 jaar € 12,50
 A-junioren 16 tot en met 18 jaar  € 13,75
 Senioren (veld of zaal)   € 22,50
 ondersteunende leden   € 8,00
 ondersteunende leden 65+  € 5,00
 Senioren (veld en zaal)   € 29,00

Naast de contributie wordt ieder kwartaal € 5,00 per spelend lid gevraagd, dat in het kledingfonds wordt gestort. in 
ruil hiervoor verzorgt de vereniging per team wedstrijdkleding (shirt/broek/kousen)
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hoe lang sta je al langs de lijn? 
“Dat zal een jaar of zes zijn. eerst 
ging ik samen met mijn zoon, maar 
hij zit momenteel voor zijn werk in 
Amerika. Nu ga ik samen met mijn 
vrouw. we gaan ook naar uitwed-
strijden in de buurt, dan maken we 
er een leuk uitje van.”

Wanneer stond jezelf binnen de 
lijnen? 
“ik heb tot mijn negentiende ge-
voetbald bij ABS in Bathmen. Na 
een blessure aan mijn knie ben ik 
gestopt. Heel af en toe, als De Zweef 
ver weg voetbalt, ga ik nog wel eens 
kijken in Bathmen.”

Waar kun je langs de lijn van ge-
nieten? 
“van hele mooie acties, passie en in-
zet. Als er goed en verzorgd voetbal 
wordt gespeeld en de jongens een 
strijd leveren om de punten in huis 
te houden, dan is iedere wedstrijd 
voor mij een hoogtepunt.”

aan wie of wat kun je je langs de 
lijn ergeren?
“Aan publiek dat zich negatief uitlaat 
over een scheidsrechter. ik ben zelf 
ook scheids- en grensrechter bij 
Hulzense Boys, dus let daar vaak 
extra op. iedereen maakt fouten, ook 
een scheidsrechter. maar een wed-
strijd verliezen door een scheids-
rechter, wil er bij mij niet in. laat het 
publiek gewoon positief zijn!”

Waar heb je het over langs de lijn?
“eigenlijk alleen maar over voetbal. 
Bij thuiswedstrijden sta ik tijdens de 
eerste helft vaak bij erik companje 
en Nico eshuis. we nemen dan alle 
clubs uit Nijverdal door en hebben 
het over het betaalde voetbal. Als ik 
samen met mijn vrouw sta, hebben 
we het over allerlei dingen.”

De beste stuurlui staan aan wal… 
“Tijdens een wedstrijd zeg ik ei-
genlijk niets tegen spelers. Als ik 
bij Hulzen moet vlaggen, probeer ik 
jongens nog wel eens te sturen.”

als herman hegeman de kenners 
langs de lijn eens zou raadplegen, … 
“Dan zou ik hem zeggen dat hij ge-
woon zo door moet gaan. Alles staat 
goed en er heerst een goede sfeer 
in de groep. Spelers hebben passie, 
leveren inzet en hebben een goede 
drive. Hij geeft de jongens vertrou-
wen en dat moet hij blijven doen.”

Waar vinden we je tijdens de rust?
“Dan drink ik een kop koffie voor 
de kantine. meestal één keer per 
seizoen blijf ik na afloop hangen in 
de kantine. Dan drink ik wat met 
de jongens die ook vaak bij Hulzen 
langs de lijn staan.”
 
Welke zwever binnen de lijnen staat 
je als supporter het meest bij? 
“Die voetbalt hier niet meer, maar 
dat is Tom Hegeman. een fantasti-
sche voetballer. ik volg hem al een 
tijdje, hij heeft namelijk ook met 

mijn zoon bij de KNvB regioselectie 
gevoetbald. in de huidige spelers 
groep vind ik zijn broer Niels gewel-
dig. Hij straalt een echte winnaars-
mentaliteit uit.”

Waar eindigt De zweef dit jaar? 
“De Zweef eindigt net in het linker-
rijtje. voetballend kunnen ze best 
mee. Ze komen tekort voor de top, 
maar zijn beter dan de onderste. 
ik hoop niet dat De Zweef met 
blessureleed te maken krijgt. een 
aantal spelers zijn namelijk wel heel 
cruciaal. ik weet niet of daar goede 
vervangers voor beschikbaar zijn.”

langS de lijn
tien vragen aan een trouwe supporter 
op zijn vaste plek “langs de lijn”. 
Deze keer WiM nieuWenhuis
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Het is woensdagochtend 
en het klaverjassen van 
de avond ervoor heeft 
diepe sporen in mijn brein 
achtergelaten. ik wijt dit 
aan het vele denkwerk. 
mijn vrouw denkt hier 
anders over. “me dunkt 
dat je weer alle tijd hebt 
vandaag. moet je niet naar 
kantoor?”, krijg ik naar 
mijn hoofd geslingerd. “ik 
zie hier anders ook nog 
geen stofzuiger staan, 
of heb je een snipperdag 
aangevraagd?”, pareer ik.

“ik bel wel even naar kantoor om te 
zeggen dat ik later kom” en voeg de 
daad bij het woord. De telefoon op 
kantoor heb ik bij afwezigheid door-
geschakeld naar mijn mobiel. Ter-
wijl ik aan het bellen ben, gaat mijn 
mobiel af. ik switch van telefoon en 
neem mijn mobiel op. “met charles” 
en daarna laat ik het even stil vallen. 
“Dat is raar”, vervolg ik. mijn vrouw 
snapt het even niet. “wie was dat?”
“och, niet belangrijk. een medede-
ling van het kantoor. ik ben er niet.” 
even kijkt ze me aan of ze water 
ziet branden. Ze doet er het zwijgen 
toe. missie geslaagd. ongestoord 
ga ik verder waarmee ik tot stop-
pen werd gedwongen. Het lezen van 
de ochtendkranten. ja, inderdaad, 
kranten. ik heb er de tijd voor. over 
het algemeen beperk ik me tot het 

lezen van de koppen. Deze ochtend 
bijna letterlijk. 

De kop van Guus Hiddink moet rollen. 
iedereen schijnt er een mening over 
te moeten hebben. Ronald de Boer 
is van mening dat Guus zijn tijd heeft 
gehad. Bert van marwijk vindt dat 
Guus verkeerde keuzes maakt en 
Aad de mos weet dat in het spel van 
het Nederlands elftal geen lijn zit. ik 
moet erom lachen. iedereen mag van 
mij een mening hebben maar zij niet. 

Ronald de Boer kan niet eens de 
jeugd van Ajax aan de praat krijgen, 
laat staan zichzelf. Als analist komt 
hij in twee zinnen niet verder dan tien 
keer het woordje “hè” te zeggen. of hij 
zich in een mars heeft verslikt.  Bert 
van marwijk moet niet zeuren over het 
maken van verkeerde keuzes. Beter 
een verkeerde keuze dan geen keuze. 
Bert van marwijk maakt geen keuzes. 
Aad de mos mag sowieso niets zeg-
gen. Bijna bij elke club is hij eruit 
gegooid. waar bij Aad wel lijn in zat,  
was de steeds door hem bedongen 
afkoopsom, wat hem de bijnaam Aad 
Afkoopsom opleverde. 

vreemd genoeg is mijn mening niet 
gevraagd. Dat gegeven deed me even 
denken aan mijn belletje met het 
kantoor. ik besluit mijn mening aan 
mezelf te vragen. “charles, wat vind 
jij van het gedoe rond Guus Hid-
dink”, vraag ik hardop aan tafel. mijn 
vrouw die de stofzuiger nog steeds 
niet gevonden heeft, vraagt of ik er 
wel twaalf in het dozijn heb. “jouw 
mening wordt niet gevraagd, maar 
die van charles”, laat ik haar weten 

om te vervolgen: “mijn mening is dat 
Guus ongetwijfeld zijn kwaliteiten 
heeft en ik bij hem geen ziektebeel-
den heb kunnen ontdekken waardoor 
deze verdwenen zouden kunnen zijn. 
Guus was ook bij Ajax in beeld en 
P.S.v. heeft hem onlangs in de affaire 
cocu om bijstand gevraagd. waarom 
zou hij  dan geen leiding kunnen 
geven aan het Nederlands elftal? ik 
denk dat het Nederlands elftal min-
der kwaliteit in huis heeft, dan in het 
algemeen wordt aangenomen. Dat 
we het afgelopen wK de halve finale 
hebben gehaald is meer geluk dan 
wijsheid. voor hetzelfde geld hadden 
we de eerste wedstrijd al dikke klop 
gekregen en hadden we de eerste 
rond niet overleefd. Het enige wat 
je Guus kunt verwijten is dat hij van 
Persie heeft geselecteerd. van Persie 
verziekt de boel. Guus kan zijn fout 
nog herstellen. Zijn voorganger niet. 
Die blijft met van Persie in de maag 
zitten.”

Na mijn betoog kijk ik mijn vrouw 
aan en stel haar de vraag: “Nou, 
wat vind jij ervan?” Zij gunt mij geen 
blik waardig. “Zojuist werd mijn 
mening niet op prijs gesteld en nu 
wil je weten wat ik van jouw gezwam 
vind? ik heb wel andere dingen aan 
mijn hoofd.” Daar heeft ze natuurlijk 
gelijk in. er zijn belangrijkere zaken 
dan voetbal. ik schuw het zware 
werk niet, loop naar de keukenkast, 
haal de stofzuiger eruit, zet deze 
naast de stoel van mijn vrouw, geef 
haar een kus en merk nog op: “ik ga 
naar kantoor. Struikel er niet over.”

cR

de Mening van anderen
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jan Fikken het lieFSt “achter de ScherMen”: 

“ alS je het 94 jaar volhoudt, heb je altijd 
beStaanSrecht en duS een toekoMSt”

wie wel eens heeft gekeken naar het hoesje van het lied 
dat ter gelegenheid van 75 jaar De Zweef is uitgebracht, 
ziet een groot aantal bekenden; keurig in het pak en met 
een strikje. Ze zijn wel wat ouder geworden inmiddels, 
maar herkenbaar. een van die mannen is jan fikken. Hij 
werd op maandag 22 september jl. gekozen in het bestuur. 
Specialiteit: sponsoring. Tijd voor een kleine kennisma-
king, want jan is niet zo van het “grote artikel”. 

vertel eens iets over jezelf.
mij naam is johannes franciscus 
clara (jan) fikken. ik ben op 12 
augustus 1954 geboren in Nijverdal. 
ik ben getrouwd met lenie en we 
hebben een zoon en een dochter en 
twee kleinkinderen.

ik heb een financieel-economische, 
administratieve en ook icT-achter-
grond en heb als zodanig jarenlang 
gewerkt in zowel het bedrijfsleven 
als bij de overheid. uiteindelijk ben 
ik voor mezelf begonnen als advi-
seur en beginnend investeerder. Na 
verloop van tijd (mede)eigenaar ge-
worden van een aantal handelson-
dernemingen en productiebedrijven 
en ben al doende ook in de project-
ontwikkeling en vastgoedsector 
beland. inmiddels heb ik de meeste 
activiteiten van de hand gedaan en 
beperk ik me voornamelijk nog tot 
advisering, administratieve onder-
steuning en interim- en crisisma-
nagement (fibotech) en nog een 
enkele (vastgoed)investering.

hoe ziet je voetbalcarrière eruit?
op 11-jarige leeftijd ben ik lid 
geworden van De Zweef. ik groeide 
als rechtgeaard katholiek op in een 
nogal christelijk straat, de Groen van 
Prinstererstraat. Dat was een prettige 
tijd. Alle jongens voetbalden bij DeS 
of SvvN; ik was de enige die naar 
De Zweef ging. mijn vriend johan 
Schwarte van de Hendrik wormser-
straat iets verderop was al eerder lid. 

ik heb ruim 35 jaar bij De Zweef 
gevoetbald en in de jeugd op het 
laatst nog een jaar training gehad 
van de legendarische Kas woudsma. 
Dat was zijn eerste seizoen als 
trainer van A1. Toen in militaire 
dienst. Nadien vanwege werk en 
avondstudie lager gaan voetballen, 
eerst in het derde en al snel in het 
vijfde, met prominenten uit die tijd 
als Henkie meijer, Alex Keverkamp, 
Paul van der Zwan, Sinus morsink, 
frans Hoogers en natuurlijk ook 
johan Schwarte. later werd dat 
het zevende, we hebben met het 

75-jarige jubileum van De Zweef nog 
een cd opgenomen; een kwalitatief 
hoogstandje dat in een mum van 
tijd was uitverkocht…… vanwege 
aanhoudende rugklachten ben ik 
uiteindelijk gestopt.

heb je na je voetballen nog vrijwil-
ligerswerk voor De zweef gedaan?
ik ben een aantal jaren jeugdleider 
geweest en ook nog leider bij de 
senioren. verder ook nog in kascom-
missies gezeten en samen met Hans 
Kleine Staarman in de jaren 90 het 
toenmalige bestuur als adviseur 
bijgestaan in de toen financieel en 
organisatorisch zware tijden van 
de vereniging. vaak tot diep in de 
nacht hebben we sessies gehad 
in de bestuurskamer, maar ook 
bij voormalig penningmeester Ton 
Bootsveld (iemand die meer voor De 
Zweef heeft betekend dan menigeen 
denkt!) thuis. Hij woonde bij mij in 
de straat. uiteindelijk is toen de cri-
sis bijtijds bezworen en is alles nog 
goed gekomen.
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vanaf wanneer ben je betrokken bij de sponsor-
commissie en hoe ben je in het bestuur gekomen?
Sinds de oprichting, vorig jaar april, ben ik lid van 
de vernieuwde sponsorcommissie. De oprichting 
was een verstandige zet van het bestuur, er zijn 
nu meer mensen mee bezig, er is een betere 
verdeling van taken en dat komt het gehele spon-
sorgebeuren ten goede, dus ook meer inkomsten 
voor De Zweef.  Het bestuur wilde graag dat er 
een lid van de sponsorcommissie zitting nam in 
het bestuur. ik werd daarvoor benaderd, zag er 
het nut wel van in, maar voelde niet veel voor een 
volledige bestuursfunctie. 

uiteindelijk ben ik toen deel gaan nemen aan 
de bestuursvergaderingen, niet als bestuurslid 
maar in een adviserende rol en als vertegen-
woordiger van de sponsorcommissie, dit op basis 
van gelijkwaardigheid en met de restrictie, onder 
andere vanwege mijn werk en ook als sponsor, 
dat ik geen officiële plichtplegingen vervul en 
niet meedraai in de bestuursdiensten bij uit- en 
thuiswedstrijden.

Aangezien ik tijdens bestuursvergaderingen mijn 
mening geef en me, op basis van mijn kennis 
en ervaring, eigenlijk overal tegenaan bemoei, 
merkte ik al snel dat als ik dit goed wilde doen, 
het in de praktijk soms verwarrend kon zijn dat ik 
adviseur was en geen bestuurslid. Dus toen heb-
ben we uiteindelijk samen besloten mij voor te 
dragen als bestuurslid. mijn insteek is dit zoveel 
mogelijk achter de schermen gestalte te geven.

ik vertegenwoordig het bestuur in de sponsor-
commissie. Daarnaast probeer ik het bestuur 
zoveel mogelijk te ondersteunen bij het besturen 
van de vereniging in al haar facetten, dus ook bij 
het nemen van beslissingen. ik begrijp heel goed 
dat De Zweef niet als een onderneming bestuurd 
kan worden en hou daar ook rekening mee, maar 
soms (denk aan de recente contributieverhogin-
gen/reserveringen) zijn impopulaire beslissingen 
nodig. Het draait allemaal om het welzijn van de 
vereniging en haar leden en de continuïteit, en 
dat is voor mij het enige waar het om gaat.

De Zweef is een grote en mooie club. Dit vergt 
veel van een bestuur. ik heb vorig jaar met de 
start van de sponsorcommissie al voor mezelf 

besloten iets meer voor De Zweef te gaan doen. 
in die commissie zitten ook allemaal gasten 
die er tijd in steken en ervoor gaan en dat is te 
merken aan het resultaat. Dat vind ik mooi en dat 
zie ik ook binnen het bestuur. financieel maar 
ook organisatorisch is er nog genoeg te doen en 
dat beseft het bestuur terdege; dus wordt dat 
opgepakt.

een club die het 94 jaar volhoudt heeft altijd be-
staansrecht en dus een toekomst. De Denktank 
is gekomen met een goed rapport en aanbevelin-
gen waar deels al aan wordt gewerkt. voetbal is 
de reden van bestaan van de club, dus dat moet 
belangrijk blijven. Toch moeten we de ogen niet 
sluiten voor de vele nieuwe en snelle maatschap-
pelijke ontwikkelingen die zich voordoen. 

volgens mij deed De Zweef dat in het verleden 
ook niet, anders had ze deze leeftijd niet be-
reikt. Daarom is het goed dat de vereniging ook 
nu meegaat in die nieuwe ontwikkelingen. in 
het sponsorplan van eind vorig jaar wordt zo’n 
ontwikkeling genoemd: maatschappelijk verant-
woord verenigen. iets wat De Zweef nog meer 
moet gaan doen en wat sponsoren ook steeds 
meer verwachten. De Zweef is niet alleen qua 
sportbeleving en gezelligheid belangrijk, maar 
heeft ook voor velen een maatschappelijke en 
sociale functie. Aan dat  initiatief zal linda Slag 
vast een goede eerste invulling geven. 

“ Ik vertegenwoor-
dig het bestuur in 
de sponsorcommis-
sie. Daarnaast pro-
beer ik het bestuur 
zoveel mogelijk te 
ondersteunen bij 
het besturen van 
de vereniging in al 
haar facetten”
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WWW.PREDONSECURITY.NL

Lochtersweg 54  |  7442 BR Nijverdal  |  tel: 0548-760131 
mail: info@predonsecurity.nl

Uw partner voor:
- Objectbeveiliging
- Horecabeveiliging
- Evenementenbeveiliging
- Surveillancediensten (zakelijk en particulier)

Uw lokale beveiliger, altijd dichtbij



   na het overwinnen van de heiMwee iS aniS joël tevreden:

“ ik geniet van het Mooie weer,  
de ruSt, de MolukSe SFeer en  
vooral van de natuur”

voor velen is hij nog steeds Hannes, maar hij heet allang Anis.  
Aan het woord is Anis joël; de kleine, watervlugge molukse dribbe-
laar, die vanaf de vleugel fraaie voorzetten levert, maar ook niet te 
beroerd is er zelf af en toe een in te schieten. johannes frans joël 
(geboren op 4 mei 1955 in oosterhesselen) komt van oorsprong van 
DeS en schopte het bij De Zweef tot de hoofdklasse.

hoe iS het Met…. aniS joël 
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op 22-jarige leeftijd maakt hij in 
1977 de overstap van het zater-
dag- naar het zondagvoetbal en die 
stap heeft hij nooit betreurd. Na de 
kampioenschappen en promoties bij 
De Zweef besluit Anis in 1988 samen 
met zijn vrouw Sofie om met dochter 
melissa en zoon Richenel te emigre-
ren naar hun “thuisland” Ambon in 
de indonesische archipel. 

Ruim 25 jaar geleden (op zondag 11 
december 1988) is de afscheidsre-
ceptie in gebouw Bunga Tandjung. 
De Zweef is uiteraard zwaar verte-
genwoordigd. Het is een gebeurtenis 
met een lach en een traan. Anis is 
geliefd en niemand ziet hem graag 
gaan. Aan de andere kant is er veel 
bewondering voor de grote stap die 
hij en zijn Sofie gaan maken.

Hoewel lang niet alle banden tussen 
Anis en Nederland weg zijn, waren 
wij van de redactie van de GoAl 
benieuwd hoe hij het maakt.

het gaat goed
en om maar direct met de deur in 
huis te vallen: Het gaat goed. met 
Anis. met Sofie, later Sophie (die nu 
Paulien heet1)  en met de kinderen. 
vanuit het verre Ambon groet hij ons 
per mail. en dat maakt dat Ambon 
eigenlijk maar heel dichtbij is. De 
correspondentie loopt via Sophie/
Paulien joël-Parera (Google maar 
op Paulien en je vindt veel info – een 
belangrijk mens op Ambon).

Anis en Paulien wonen sinds hun 
komst op Ambon in Kusu Kusu Se-
reh, dat deel uitmaakt van het dorp 
urimessing bij de stad Ambon in de in 
streek Dusun. 

hoe was de overgang van nederland 
naar ambon?
“Het afscheid van De Zweef, familie 
en vrienden toentertijd was heftig. 
marie en Anton evers miste ik heel 
erg. Ze stonden bij alle uitwedstrijden 
altijd voor me klaar met broodjes en 
allerlei lekkernijen. Het heeft me  ook 
jaren geduurd voordat ik me goed kan 
aanpassen op de molukken.”

“je dacht eerst van: eindelijk terug 
op je eigen land, maar na enige tijd 
merkten we dat we toch anders zijn 
dan de molukkers hier. we kunnen 
ons alleen maar aanpassen waar 
het nodig is en het mooiste is dat we 
ook onze ervaringen kunnen delen. 
Dat wordt zeer geaccepteerd.”

“Het afscheid blijft een mooie herin-
nering. er was toen ook verdriet, 
omdat we –zoals al opgemerkt- 
zoveel lieve familie, vrienden en 
kennissen moesten achterlaten. 
maar onze idealen stonden en 
staan voorop. Hoe erg het ook was, 
zoals heimwee, we hielden vast aan 
onze idealen. en nu hebben we ons 
helemaal gesetteld. Geen heimwee 
meer. en daarbij is Ambon econo-
misch snel gegroeid.” 

“ Ons ideaal 
(mensen 
helpen) is 
geslaagd”

Wat was je ideaal toen je weg ging 
uit nederland?
“Toen ik besloot om naar Ambon te 
gaan was het mijn ideaal om op mijn 
manier de mensen op de molukken 
te kunnen helpen samen Sophie 
mijn vrouw.”

is het geworden wat je ervan had 
verwacht?
“ja, samen met Sophie hebben we 
een travelbureau opgericht ge-
naamd mutiara maluku Travel en 
daarnaast een stichting genaamd 
“lSm cergas” voor de hulpverlening 
van arme mensen op de moluk-
ken. lembaga Swadaya masyarakat 
cergas lSm is eigenlijk het indone-
sische woord voor stichting.” 

“we hebben daarvoor een groot 
netwerk opgebouwd. voor de stich-
ting krijgen we ondersteuning van 
diverse organisaties. we hebben 
geld gekregen van een Rotary club 
uit Bodegraven om een school voor 
gehandicapten te bouwen. ik heb 
een timmerploeg en die heeft het 
binnen een half jaar afgebouwd. we 
hebben geld gekregen van Horizon 
Holland  foundation uit Nederland 
om een klein polikliniekje te bouwen 
in de hoogste berg van het eiland 
Seram. we hebben geld gekregen 
van individuen om een ziekenhuis 
m.n. kinderafdeling te renoveren en 
dergelijke.”

Wat ben jij daar verder gaan doen?
“voor de travel ben ik een guide die 
de toeristen begeleidt en tegelijker-
tijd chauffeur. voor de stichting heb 
ik een timmerploeg die allerlei klus-
jes gaat opknappen in bijv. zieken-
huizen en bejaardenwoningen. Dat 
gebeurt met financiële bijdragen van 
organisaties uit Nederland. ik heb 
samen met mijn timmerploeg een 
huis gebouwd voor een arm gezin. 
Dat huis was  gedoneerd door een 
groep dokters uit Nederland.”

“De stichting houdt zich ook bezig 
met sportontwikkeling. we hebben 
een samenwerkingsverband met 
NSA (Nederlandse Sport Alliantie), 
die nu iSA (internationale Sport 
Alliantie) is geworden. we helpen 

1“mijn echte naam is Paulien. De naam Sophie 
komt van mijn moeder. Als oudste van de 
dochters wordt meestal de naam van de moeder 
gebruikt. mijn moeder heet Sophie, vandaar. met 
de verhuizing naar de molukken moest ik mijn 
echte naam Paulien gebruiken. overigens noemt 
Anis mij meestal nog Sophie.”
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de scholen voor gehandicapten aan 
goede sportbewegingen en laten 
Nederlandse studenten overkomen 
(onder meer van windesheim) in 
samenwerking met “Respo interna-
tional” om aan deze gehandicapte 
kinderen speciale sportlessen te 
geven.” 

“Daarnaast heb ik via de stichting 
veel trainingen meegemaakt van 
de KNvB op de molukken. momen-
teel heb ik al twee certificaten. Het 
ligt ook in de bedoeling dat wij een 
voetbalschool of voetbalacademie 
gaan oprichten. momenteel zijn we 
met de voorbereidingen bezig via 
een samenwerkingsverband met  
voetbalclubs vitesse en Arnhemse 
Boys die ons hierin willen onder-
steunen. misschien kan De Zweef 
ook meehelpen.”

“Er is veel 
werk te doen; 
we komen 
handen  
tekort”

“Samen met Sophie is er ontzettend 
veel te doen. we komen handen te 
kort. momenteel vragen we vrijwil-
ligers om ons te kunnen helpen. De 
vrijwilligers krijgen gratis onderdak 
bij ons en eten wat de pot schaft. en 
er komen ook nog steeds Neder-
landse studenten om op de moluk-
ken stage te lopen. ook zij krijgen 
ook van ons onderdak en eten tegen 
een klein prijsje.” 

“Sophie doet heel veel. Ze werkt 
al meer dan 18 jaar voor de Ne-
derlandse ambassade. Ze is direc-

trice van mutiara maluku Travel en 
tevens voorzitter van de stichting 
lSm cergas. Ze regelt voor de 
travel veel tourpakketten voor heel 
indonesië. Ze heeft al twee tours 
georganiseerd voor een groep mo-
lukkers en Nederlanders (40 pers.) 
en een groep middenstanders uit 
Nijverdal (25 pers.) we hebben drie 
personeelsleden in dienst voor het 
reisbureau en veel vrijwilligers voor 
de stichting. voor de ambassade is 
ze sociaal rapportrice voor de wuv 
(wet uitkering voor vervolgden) de 
zgn. oorlogsslachtoffers.”

heb je eigenlijk nog gevoetbald 
toen je op ambon kwam?
“jazeker! Toen we hier voor het 
eerst kwamen in december 1988 
werd ik meteen opgesteld bij de mo-
lukse eerste klasse voetbal. ik heb 
overal gespeeld: in Surabaya, Ban-
dung, Ternate, Papua. Ze zagen mij 
toen aan voor Ruud Gullit vanwege 
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mijn lange haren. ik werd door de 
voetbalclub uit Surabaya benaderd 
om daar te gaan spelen en kon wor-
den voorzien van een huis, auto en 
huishoudster, maar daarvoor was ik 
niet gekomen. ik was immers naar 
de molukken gegaan voor mijn eigen 
mensen. De jongelui van Ambon zijn 
vaak bij mij te vinden. ik inspireer 
hen. Sophie en ik worden ook op 
handen gedragen door de molukse 
gemeenschap, om het feit dat wij als 
in Nederland geboren molukkers het 
besluit hebben genomen om naar 
de molukken te gaan en de mensen 
hier te helpen. De mensen zijn daar 
ook trots op.”

“ Bij De Zweef 
voelde ik mij 
op mijn  
gemak”

Waarom had je het bij De zweef zo 
naar je zin?
“De spelers van De Zweef waren 
spontane mensen en gemoedelijk. 
ook bij de supporters voelde ik mij 
op mijn gemak.”

Deed je bij De zweef ook mee aan 
nevenactiviteiten, zoals feesten, 
bindingsavonden e.d.?
“ja, ik deed overal aan mee. Dat was 
altijd dolle pret. ik vond de paasac-
tiviteiten altijd gezellig, zoals het 
eieren gooien. Tot nu toe doe ik het 
jaarlijks met Pasen op Ambon. en 
natuurlijk waar bier is, is het altijd 
feest, zoals de jaarlijkse carnavals-
feesten. ik vond de formele bijeen-
komsten minder leuk. waarom?  Tja, 
dan moet je stil zitten en serieus 
gaan kijken en dat is niets voor mij. 
ik hou van ouwehoeren. Alhoewel, 
als het moet kan ik serieus zijn.”

Met wie trok je het meeste op  
bij De zweef?
“in 1975 in de vierde klasse met 
Tonny middelkamp. in de eerste 
klasse met edwin veldhuis, eric 
Siero en het meest met Hans Sou-
verijn. met Hans zat ik altijd na de 
voetbal een biertje te drinken.”

hoe kijk je terug op die jaren bij De 
zweef?
“Dat was een mooie toffe tijd. ik 
koester die nog steeds. Het mooiste 
was het kampioenschap van de eerste 
klasse naar de hoofdklasse (1988) 
waarbij ik een beslissend doelpunt 
heb gemaakt. wat een tijd!  mijn leuk-
ste voetbalherinnering bij De Zweef 
is de wedstrijd tegen Germanicus uit 
coevorden in september 1988. Dat 
was me een wedstrijd. ik heb toen 
heerlijk gespeeld. maakte een doel-
punt via een lobje over de keeper.”

Waar geniet je nu van?
“ik geniet van het mooie weer, de 
rust, de molukse sfeer (geen stress) 
en vooral van de natuur. ik woon een 
beetje in de bergen onder de fruitbo-
men.”

Wonen je kinderen ook op ambon? 
hoe gaat het met hen? toen je ver-
trok waren er Melissa en richenel. 
is het daarbij gebleven? heb je 
kleinkinderen? Waar wonen die? 
“we hebben nog steeds twee kin-
deren: melissa en Richenel. met 
het uitbreken van de onrust in 1999 

was het niet veilig voor melissa 
om naar haar school in de stad te 
gaan. in het jaar 2000 besloten we 
om melissa weer terug te sturen 
naar Nederland zodat ze daar haar 
opleiding kon afmaken. en ze is na 
haar opleiding daar gebleven en ze 
werkt nu bij de sociale werkplaats in 
Nijverdal. Ze heeft het erg naar haar 
zin. Ze woont bij de zus van Sophie 
in Nijverdal.” 
“Richenel onze jongste zoon, woont 
nog steeds in Ambon. Hij ziet het 
niet zitten om naar Nederland te 
gaan en daar te blijven. Richenel is 
een buitenmens. Hij zit meer buiten 
dan binnen. en dat kan in Nederland 
niet met het koude kikkerweertje. 
we hebben een kleindochtertje van 
Richenel. Hij is getrouwd geweest 
en nu gescheiden. Hij heeft een 
nieuwe vriendin en de moeder van 
onze kleindochtertje Queentha heeft 
inmiddels een vriend.”

“Ik herkende 
Nijverdal 
niet meer. 
Veel plekken 
met mooie 
herinnerin-
gen zijn op-
eens weg”

Wanneer voor het laatst terug ge-
weest in nijverdal?
“in 2008 ben ik voor het laatst naar 
Nederland gegaan omdat mijn vader 
kwam te overlijden.”

Wat zag je? Wat vond je van wat 
je zag?
“er is een hoop veranderd in Nij-
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verdal. ik herkende Nijverdal niet meer. 
Het Henry Dunantpark is weg. veel plekken 
waaraan we mooie herinneringen hadden, 
bleken te zijn verdwenen. ik miste de gezel-
ligheid van Nijverdal zoals wij dat kenden.”  

volg je De zweef nog? vaak? hoe? Wanneer 
ben je voor het laatst wezen kijken?
“ik volg De Zweef via mijn zwager George 
en mijn broer Arie. Af en toe opent Sophie 
de website. in 2003 was ik ook in Nederland 
en heb ik even een wedstrijd gevolgd. ik 
ontmoette toen supporters zoals Benny ol-
denhof, Benno jannink en andere bekenden 
van De Zweef. Dat was erg leuk.”

Wat is je leukste herinnering aan De zweef 
buiten het voetbal?
“Dat was toen we gingen langlaufen met de 
spelers. wat hadden we dolle pret. Het was 
vallen en opstaan, gieren en brullen.” 

tot slot: hoe kijk je aan tegen het zaalvoet-
bal dat je hebt gedaan? zag je dat als iets 
serieus of deed je dat meer voor de lol om 
met Molukse jongens onder elkaar te kun-
nen spelen?
“Dat waren goede tijden, een zaalvoetbal 
team met alleen maar molukse mensen. we 
zijn goed serieus bezig geweest en natuur-
lijk ontbrak de lol niet. oud-spelers zoals 
Nelis waas, Nus latul, jozef Sourbag; daar 
leerden we van, dat waren kanjers.”

Wat is je mooiste ervaring als  
zaalvoetballer?
“De mooiste ervaring met zaalvoetbal was 
dat wij kampioen zijn geworden in de jaren 
80.” in eerste instantie heeft Anis het niet 
over zijn vermeend slaan van de scheids-
rechter. Hij krijgt een jaar schoring aan de 
broek. Als wij hem eraan herinneren, is 
het antwoord: “Dat was een heel gedoe. ik 
had de scheidsrechter niet geslagen. Het 
was meer een soort van schijnbeweging. ik 
mocht 3 of 4 wedstrijden niet meespelen en 
werd vrijgesproken. ik vond de scheidsrech-
ter toen erg partijdig.”
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Bakkerij Nieuwenhuis
Constantijnstraat 48
Nijverdal Tel: 621014
www.bakkerijnieuwenhuis.nl

De Twentse natuur proeft 
u direct in onze heerlijke 
streekproducten uit 
eigen banketbakkerij
Maak uw eigen verwenmoment met 
onze Noaberscake,Twentse kozakken, 
Sallands kroonjuweel, Heuvelrugjes 
of kies uit onze ruime sortering gebak.

  

Al les  in  hu is

• 	T E G E L S

• 	K E U K E N S

• 	S A N I T A I R

• 	G E R E E D S C H A P P E N

• 	D E U R E N

• 	B O U W M A T E R I A L E N

Zowel 	 z ake l i j k 	a l s 	par t i cu l ie r

Nijverdal
Bedrijvenweg	11
T	(0548)	61	35	67
F		(0548)	61	01	25
E	info@van-buren.nl
I	 www.van-buren.nl

Showroom
T	(0548)	61	01	00

Akro Nijverdal
Fuutweg 13

7442 CL Nijverdal
0548-618607
www.akro.nl

Het adres voor onderhoud, reparatie, APK, 
schadetaxatie, schadeherstel & BOVAG-
onderhoudsbeurt van uw (bestel)auto, 

aanhangwagen, caravan & camper.

Kijkt u ook eens op onze site voor infor-
matie over onze nieuwe tak op gebied van 

Zorgchalets.
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www.trans-mission.nl 0570-503030 www.zwierveldhoen.nl

Brussel
Zelzate

Ham

Almere 
Beverwijk

Zoetermeer
Dordrecht

Utrecht
Geldermalsen

Bergen op Zoom
Helvoirt

Weert
Deventer
Enschede

Assen
Noordhorn

België

Retourlogistiek Logistiek

Luxemburg

Distributie

Nederland
Pakketten

24-uur

Pallets

Stukgoed

Afhalen

 



Boven van links naar rechts: lima Kok, Tessa eilders, Zoë Pierik, Britt Knobben, lisa Nelemans, lizzy Siero, mylene Boode, Shenaya wennemers
onder van links naar rechts: isa Paus, charlene van Aartsen, julia erupley, jane Teeselink, juliët Bolink, lynn Siero, Yasmijn chen30
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Het viel niet mee een contactper-
soon te vinden bij dit meidenteam. 
Dat is ook niet zo raar, maar liefst 
dertien mensen zijn op de één 
of andere manier betrokken als 
begeleiding bij dit team. uiteindelijk 
vinden we ewald wennemers als 
aanspreekpunt. “ik zorg dat ik aan-
komende zaterdag alle meiden bij 
elkaar heb. De meiden hebben dan 
gewonnen van SvZw mc2 en zijn 
dus in opperbeste stemming. wel 
een fantastisch gebaar trouwens 
om deze fanatieke meidengroep te 
interviewen. o ja, neem je bandre-
corder maar mee.” Het leek me niet 
verstandig alle vijftien meiden in één 
keer te interviewen. Het magazine 
zou in één keer vol zijn, dus we 
houden het bij een klein groepje. 
en de bandrecorder laten we thuis, 
meestal lukt dat wel zonder.

we spreken af met Yasmijn chen, 
Britt Knobben, lynn Siero, jane Tee-
selink en Shenaya wennemers. De 
vooruitziende blik van leider ewald 
bleek niet te kloppen, de meiden 
hebben net de wedstrijd verloren 
tegen SvZw mc2. Yasmijn: “met 
hoeveel hoeft er niet in, we spelen 

nog niet zo heel lang bij elkaar en 
dit was ook een dispensatieteam. 
op zich gaat het eigenlijk best goed. 
verliezen hoort er gewoon nog 
bij.” De vijf meiden kijken nog wat 
afwachtend om zich heen. Zodra de 
eerste vraag is gesteld, volgt het 
antwoord van de vijf dames tegelij-
kertijd. op dit punt had ewald wel 
gelijk, een bandrecorder was voor 
dit interview geen overbodige luxe 
geweest. De meiden ratelen aan een 
stuk door. “ik heb je gewaarschuwd 
hè”,  zegt ewald wennemers.

op het moment dat het interview 
mc1 wordt afgenomen, staan de 
meiden van mc1 op de negende 
positie in de competitie. Yasmijn 
vervolgt, “vijf meiden, waaronder ik, 
zitten dit seizoen voor het eerst bij 
de voetbal. Tijdens onze eerste wed-
strijd dit seizoen tegen enter vooruit 
hadden we het vooral lastig, het was 
de eerste keer dat we samen op het 
veld stonden en sommigen moesten 
toen nog leren voetballen.” Gelukkig 
is er ook hoop, de wedstrijd tegen 
Gfc ging al weer een stuk beter 
legt Britt Knobben uit. “Het was niet 
gemakkelijk, maar jane keepte ge-

weldig en ook de verdediging stond 
goed.” Aanvoerder Shenaya wen-
nemers vult aan dat het ook na de 
wedstrijd gezellig was. “we gingen 
toen patat eten in de cafetaria van 
Yasmijn haar ouders in Goor.”

Britt Knobben is ook één van de vijf 
meiden die dit seizoen voor het eerst 
voetbalt. “ik kom van de hockey, 
maar voetbalde thuis al veel met 
mijn broers joey en Tim. Hockey 
is net als voetbal een balsport, 
daardoor heb ik in ieder geval een 
beetje spelinzicht en balgevoel. Toch 
is voetbal heel anders. Bij hockey 

kenniSMaken Met Mc1

De meesten meiden zitten nog geen drie seizoenen bij 
de voetbal, van de vijftien meiden zijn er zelfs drie die 
dit jaar voor het eerst jaar op het voetbalveld staan. 
ondanks de geringe ervaring, praten de dames volop 
over voetbal, elkaar en jongens. Aan gespreksstof geen 
gebrek dus, maar over het onderwerp jongens willen 
de meiden niets genoteerd hebben. 
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moesten we bijvoorbeeld in de 
rust verplicht een fruithapje eten.” 
Britt vindt voetbal niet typisch een 
jongenssport, ze legt uit waarom. 
“jongens groeien op met de bal 
aan de voet. meiden groeien op met 
poppen.” in vorige seizoenen hebben 
Shenaya, jane en lynn ook samen 
gespeeld met jongens. Shenaya: 
“Als je dan het veld op kwam lopen, 
dacht een tegenstander vaak dat 
meiden niet kunnen voetballen. la-
ter hoor je ze dan wel zeggen dat we 
toch eigenlijk wel goed zijn. jongens 
durven alleen niet over ons heen te 
lopen, dat vind ik wel jammer.” lynn 
vond het in het begin niet zo leuk 
om met alleen meiden te spelen, “ik 
kende er ook niet zo veel” legt ze uit. 
“van jongens kun je meer trucjes le-
ren. Nu is het wel heel gezellig met 
de meiden onderling. jongens willen 
heel graag winnen, wij vinden ple-
zier ook heel belangrijk. we lachen 
en kletsen veel met elkaar.”

voor Britt Knobben is De Zweef geen 
heel verrassende keuze. opa Gerard 
Hilberink speelde er, haar broers en 
vader Hans nog steeds. Britt is niet 
de enige in het team uit een typisch 
Zweef gezin. Zo spelen ook Tessa 
eilders, lima Kok, lynn Siero, lizzy 
Siero en Shenaya wennemers in 
dit team. De (groot)vaders van deze 

meiden kennen we als oud speler 
en zien we in verschillende vrijwil-
ligersfuncties terug. een ander 
bekend gezicht in het team is die 
van lisa Nelemans. Zij werd een 
jaar geleden als 900e lid in het zon-
netje gezet. charlene van Aartsen, 
Yasmijn chen, julia erupley, isa 
Paus, Zoë Perik, jane Teeselink en 
julliët Bolink kozen volgens leidster 
Annette ter Haar voor De Zweef om-
dat hun vriendinnen er voetballen. 
“Daarnaast straalt De Zweef gezel-
ligheid uit en had ik ook als ouder 
altijd het beeld dat De Zweef haar 
zaakjes goed voor elkaar heeft”,  
aldus Annette.

Aan tafel zitten ook ewald, Annette 
en Henk als vertegenwoordiging 
van de dertien koppige begeleiding 
die bij dit team horen: Henk Tee-
selink (grensrechter en trainer), 
Hans Knobben (scheidsrechter en 
grensrechter), eric Siero (trainer 
en grensrechter), marcel eilders 
(trainer en grensrechter), ewald 
wennemers (grensrechter, trai-
ner en aanspreekpunt), Roy Siero 
(grensrechter), irma erupley (bege-
leidster), Annette ter Haar (bege-
leidster), ellen Nelemans (begeleid-
ster), madelon Boode (trainer), Dick 
Zweers (trainer), Harry legtenberg 
(trainer) en Arjen Kapteyn (trainer). 
ewald legt uit waarom voor deze 
opzet gekozen is: “Het is lastig om 
een vaste trainer of leider te vinden. 
De betrokkenheid vanuit ouders is 
in dit team heel groot. iedereen wou 
wel iets doen. Deze opzet brengt 
veel geregel met zich mee, maar 
het is wel goed vol te houden. De 
organisatie staat goed en we houden 
lijnen kort.” De vrouwelijke leiders 
hebben vooral als voordeel dat er 
ook in de kleedkamer toezicht is. 
Annette: “ik heb helemaal niets 
met voetballen. Deze meiden zijn 
ontzettend gemotiveerd, sportief 

en spontaan. Dat maakt het werken 
met deze meiden gewoon heel leuk. 
er is geen gemopper in het team en 
weinig gezeur.” ook als ouders op 
een wedstrijddag niet in functie zijn, 
rijden er regelmatig extra ouders 
mee naar uitwedstrijden. Shenaya 
ervaart de aanwezigheid van de ou-
ders als positief. “Ze gedragen zich 
ook goed langs de lijn en geven ons 
goede aanwijzingen. vooral marcel 
eilders is aanwezig als supporter!” 
ewald vult aan: “Het is belangrijk 
dat eric Siero en marcel eilders 
nagenoeg alle wedstrijden aanwezig 
zijn. Zij signaleren tijdens wedstrij-
den waarop geoefend moet worden 
en besteden hier tijdens de training 
aandacht aan.”

Terwijl ewald zijn verhaal af pro-
beert te maken, spelen de meiden 
wat met hun telefoon en kletsen 
ze rustig door. Daar zijn ze in ieder 
geval goed in. Yasmijn: “we hebben 
voor het seizoen ook met elkaar 
afgesproken dat we veel gaan 
kletsen.” Annette kan er om la-
chen, “dat is geen doel, dat gebeurt 
gewoon. Tijdens de rust is het één 
kippenhok, als leiders kijken wij 
elkaar gewoon even aan. Als er dan 
wat gezegd moet worden, dan zijn 
de meiden even stil om vervolgens 
de laatste vijf minuten van de rust 
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weer voluit verder te praten met 
elkaar.” Tijdens de wedstrijden en 
trainingen blijft de mobiele telefoon 
in de handen van ouders. Daarbuiten 
appen de meiden flink heen en weer. 
lynn: “Soms versturen we wel 200 
berichten op een dag. Het gaat dan 
over de opstelling, het afzeggen van 
een training of over vriendjes. in 
deze app groep zitten geen leiders 
of ouders. Als het niet goed gaat en 
er door de mobiele telefoon proble-
men ontstaan in de groep, dan is het 
gelijk klaar.”

ook tijdens de twee trainingen 
hebben de meiden het altijd gezel-
lig met elkaar. “we beginnen altijd 
met warmlopen, dan doen we een 
passoefening en sluiten af met een 
partijtje”,  vertelt Britt over de opzet 
van de training. jane: “we kletsen 
wel veel met elkaar, maar iedereen 
is er altijd. Naast de trainingen met 
mijn team, krijg ik ook keeperstrai-
ning van Harry. Dat is ook wel leuk, 
maar wel heel zwaar.” jane”s vader 
Henk legt uit dit seizoen vooral op 
het maken van doelpunten te willen 
trainen. “De meiden krijgen de kan-
sen wel, maar zijn goed in het naast 
kijken van de bal.”

Buiten het voetballen om, treffen de 
meiden elkaar vooral op school. De 

meiden gaan naar het voortgezet 
onderwijs in Nijverdal, Hellendoorn 
en Rijssen. uitgaan is er nog niet bij 
vertelt Shenaya. “we gaan wel eens 
met elkaar naar de teenageparty of 
gezellig een ijsje eten bij Bonvanie.” 
Bij De Zweef zelf zijn er niet heel 
veel activiteiten voor de c jeugd en 
daarmee ook niet voor de meiden 
van mc1. lynn, Yasmijn en She-
naya vinden dat jammer. Ze zouden 
bijvoorbeeld nog graag een keer op 
kamp willen. omdat het aanbod er 
vanuit De Zweef niet is, organiseren 
de meiden zelf activiteiten. jane: 
“we zijn voor een paar weken terug 
ballenmeisje geweest bij fc Twente 
vrouwen tegen Brugge. Helaas werd 
de wedstrijd niet gespeeld in de 
Grolsch veste of in het fanny Blan-
kers-Koen stadion, maar bij ATc in 
Hengelo. Het was wel erg leuk om 
dit een keer mee te maken.” een an-
dere activiteit die onlangs nog op het 
programma stond, was een Sinter-
klaasavond. op 4 december kwamen 
de meiden bij elkaar in plaats van 
een training. ewald: “Gezellig met 
elkaar lachen, gieren, brullen.” 
Shenaya geeft aan nog het initiatief 
te nemen om een keer met z’n allen 
bij Dames 1 van De Zweef te gaan 
kijken en te willen sparen voor een 
eindfeest met elkaar.

De meiden hebben duidelijk plezier 
als ze vertellen over voetbal en alles 
wat zich daar rondom afspeelt. Dat 
is ook wat de leiders aan de meiden 
mee willen geven. ewald: “wij willen 
als begeleiding het maximale uit 
deze meiden halen op een plezie-
rige manier.” Henk vult ewald aan: 
“Deze meiden spelen nog maar net 
bij elkaar. Het zijn allemaal gezel-
lige meiden en iedereen doet ook 
op een leuke manier mee. Niemand 
steekt er met kop en schouders 
bovenuit, de meiden zijn gelijkwaar-

dig aan elkaar. fysiek zijn de meiden 
een jonge, lichte groep, maar qua 
spelniveau leggen we het niet af ten 
opzichte van de tegenstander.  Het 
zou mooi zijn als we deze groep bij 
elkaar houden, zodat we de komen-
de jaren kunnen werken aan fysieke 
kracht en scorend vermogen. De 
meiden zijn in ieder geval in potentie 
een goed team waar we later nog 
veel plezier aan gaan beleven.”
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Za. 6 dec.
2 Shot Swing 

pop,rock, funk & blues, 
heerlijk avondje muziek

Aanvang 21.30 uur, 
Gratis entree

VR. 26 dec.
2e keRStdag

pubquiZ
Opgave via site, gratis deelname 

Aanvang 20.00 uur
Afterparty met DJ!

wo. 24 dec.
keRStmiddag@toi toi 

piano houSe 
Vanaf 16.00 uur, 18+

Entree: € 10,-
kaarten te koop bij de bar

Grand Cafe hartje Centrum nijverdal
Willem Alexanderstraat 9a, 0548-624131
7 dagen per week geopend

tijdenS de hele SchaatSpeRiode Volop geZelligheid en aanbiedingen in toi toiMMMMM M

Bedrijfsscan

Het resultaat van deze 
scan geeft een helder 
beeld van de huidige 
inkoopsituatie en laat 
tevens zien welke 
besparingsmogelijkheden 
uw organisatie heeft. 

Wilt u als ondernemer ge-
bruik maken van subsidies? 
Of heeft u behoefte aan 
begeleiding? Wij staan u 
graag terzijde en zijn de 
ideale sparringpartner voor 
uw bedrijf. 

Wordt bij uw organisatie 
het complete potentieel 
aan financiele voordelen 
en stimuleringsmaatregelen 
optimaal benut? Met de 
salarisscan ontdekt u 
wat u kunt besparen.

Wijnen Bedrijfsscan onderzoekt besparingen op
personeelskosten en inkoop en maakt optimaal 
gebruik van subsidiemogelijkheden. Neem uw
bedrijf onder de loep en ontdek wat u kunt besparen! 
Alles op basis van “no cure, no pay”!!

onder de loep?!
Uw bedrijf

www.wijnen-bedrijfsscan.nl

Wijnen Bedrijfsscan

E-mail  info@wijnen-bedrijfsscan.nl
Telefoon 06 43 95 46 82
Adres  Wilhelminastraat 49
  7442 GD Nijverdal

:

salarisscan inkoopscan subsidiescan
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 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 

Brood
Banket 
Lunchroom
IJssalon



en toen waS er kunStgraS...
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Het leverde nogal wat discussie op met buurman DeS, maar feit is dat er op Gagel-
man kunstgras ligt. Tot het einde van de pilot is het veld “van” De Zweef en daarna 
kan het –na overleg-  “algemeen bezit” worden.  Het kunstgras is een pilot-project 
van Ten cate, dat het overgrote deel van de kosten voor z’n rekening nam. 
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Fanshop	  
Winteraanbieding	  

Winterpakket	  nu	  voor	  slechts	  
(geldig	  vanaf	  1	  december	  t/m	  28	  februari)	  

€19,95!	  
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welke personen her-
kent u op deze  foto’s? 
De oplossing vindt u 
elders in dit blad.

Foto 1

Foto 2

Foto 2

Fotopuzzel
het beStuur 
van de zweeF 

wenSt u 
Fijne 

FeeStdagen
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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
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Wij komen gewoon 
op afspraak langs 
om u te 
informeren over... 

bezoek voor meer informatie onze website www.assinkweustink.nl

Inbraaksignalering
Brandmeldinstallaties
Toegangscontrole
Camera observatie
Intercomsystemen
Technische beveiligingen
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voor Mark Scholten iS kerStMiS 
Met FaMilie bij elkaar zijn: 
“daar geniet ik van”

alS “vrede op aarde” 
bereikt zou kunnen 
worden in de kerk, 
zat ik daar elke dag 

over een paar weken wordt mark Scholten 30 
jaar. Als voetballer tijd om af en toe eens terug 
te kijken. Zeker als je bijna je “koperen jubi-
leum” viert als basisspeler in De Zweef 1.  Aan 
stoppen denkt hij nog niet. Dat moet ook eigen-
lijk niet, want mark vormt een belangrijk stuk 
ervaring in ons eerste elftal en dat hebben we 
hard nodig in de eerste klasse. 

De laatste jaren in zijn leven zijn moeilijk en hard geweest door 
het overlijden van zijn vriendin marlon. “er is eigenlijk geen dag 
dat ik niet aan haar denk.” maar hij heeft de draad weer opge-
pakt. Kijkt optimistisch naar de toekomst, waarin zijn nieuwe 
vriendin Debby een belangrijke rol speelt. Dan is 30 nog niet oud.

Het knusse appartement aan de Kruidenlaan is makkelijk te 
vinden. lekker dicht bij het Kuperserf waar alle winkels zijn. om 
voor het interview aan tafel te kunnen zitten moet eerst het een 
en ander aan de kant worden geschoven. Het is even een rom-
meltje, want Debby is net bij hem ingetrokken. 

Debby woonde in Deventer en werkt in Hilversum als lerares 
engels op vmbo en havo/vwo. Nijverdal betekent voor haar langer 
reizen. Aan de blikken, die over en weer flitsen, is te zien dat de 
verhuizing niet zonder slag of stoot is gegaan. Ze kunnen er nu 
gelukkig samen om lachen. logisch, want als je verliefd bent wil 
je toch lekker bij elkaar kunnen kruipen?
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Met stefan heb ik een bijzondere 
band 
mark staat in het geboorteregister 
van 11-1-1985 ingeschreven als 
mark carolus johannes Scholten, 
vernoemd naar opa Scholten. onder 
zijn naam in het register staat die 
van broer Stefan, want ze vormen 
een tweeling. “we weten het niet ze-
ker, maar het is eens uitgezocht en 
we zijn voor 95% zeker een eeneiige 
tweeling,” vertelt hij. 

Het ligt voor de hand dat de broers 
een bijzondere band hebben. “ik heb 
heel veel contact met Stefan. Hij is 
niet alleen mijn tweelingbroer, maar 
ook mijn beste kameraad. we be-
grijpen elkaar ook zonder woorden. 
vaak denken of zeggen we hetzelfde. 
of dat komt omdat we tweeling zijn? 
ik weet niet hoe het is als je geen 
tweeling bent; of anderen dat ook, 
niet of minder hebben.” 

na f3 alleen maar selectieteams
Aan zijn voetbalcarrière ging een 
kortstondig lidmaatschap van de 
gymvereniging vooraf. “waarom? ik 
weet het niet. mijn ouders hebben 

dat gedaan. ik weet nog wel dat er 
niet veel jongens waren.” Zijn voet-
balcarrière begint nadat hij –zoals 
zoveel kinderen- eerst z’n zwemdi-
ploma heeft gehaald. Hij is dan een 
jaar of zes en komt terecht in f3.

Het jaar erna is het f1 en daarna 
alleen nog maar selectieteams tot en 
met A1. Daar maakt hij zijn mooiste 
tijd als voetballer mee. “je dacht mis-
schien dat ik het kampioenschap vorig 
jaar als mooiste moment zou noe-
men, maar het is A1 geworden.” Net 
zoals de twee “Nielsen” (Kolkman en 
Hegeman) in de GoAl ook hun A1-tijd 
als supermooi omschreven.

“   In A1 was alles 
mooi, nieuw en 
spannend. We 
waren heel onbe-
vangen”

eigenlijk wel een beetje logisch. je 
bent jong, voetbalt lekker en komt in 
A1 terecht in de Tweede Divisie met 

bijvoorbeeld Bvo’s; betalende clubs. 
Als kinderen in een snoepwinkel. 
Alles is nieuw, mooi, spannend. 
voetballend het niveau en de tegen-
standers. “je bent heel onbevan-
gen.” Daar rondom heen de busrei-
zen, het plezier, de kameraadschap, 
de biertjes in de bus en na afloop in 
de kantine. en dan ’s avonds met z’n 
allen gaan stappen. 

Dubbele degradatie was extra 
pijnlijk
uit de groep A1 zijn nu alleen Niels 
Hegeman en Sander Souverijn nog 
over in het eerste. Anderen, zoals 
martijn Rozendal, marco middelkamp 
en michel Tijhof zijn al gestopt. mark 
maakt zijn tijd als speler in A1 niet 
vol. middenin het laatste seizoen 
krijgt hij een basisplaats in het 
eerste. Trainer is dan Anton wenne-
mers, die op dat moment samen met 
Herman Hegeman de kar trekt. Het 
eerste speelt dan in de eerste klasse, 
maar degradeert dat seizoen. 

De twee degradaties die hij mee 
maakt, zijn de treurigste momenten 
die hij bij De Zweef mee maakt. 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 degradeerde 
en in het zelfde seizoen ook A1, 
deed dat het meeste pijn. Alsof ik 
twee keer gedegradeerd was in één 
seizoen.”

Hoewel hij momenteel de sluitpost 
in de verdediging is, vindt mark zich 
een echte middenvelder. Daar voelt 
hij zich het beste thuis. “je kan aan 
mijn spel ook wel zien dat ik geen 
echte verdediger ben. ik probeer 
altijd  alles voetballend op te lossen. 
Soms kan ik beter een overtreding 
maken of de bal keihard weg schie-
ten, maar dat ligt niet in mijn aard.”
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“of ik het erg vind niet op het mid-
denveld te spelen? Nou, nee. wat 
ik nu doe is in het belang van het 
team.” mark is een nuchter man. 
Sinds zijn aantreden in het eerste 
is hij stabieler geworden. Heeft de 
zaken goed op orde en controle op 
wat er gebeurt in het veld. “Na-
tuurlijk ben ik gegroeid in die ruim 
twaalf jaar. vooral heb ik heel veel 
ervaring gekregen. Kan situaties 
eerder herkennen en heb dus meer 
vertrouwen.”

voorlopig stop ik nog niet
voorlopig denkt hij nog niet aan 
stoppen; ondanks zijn 30 jaar. “ik 
wil nog wel even blijven voetballen.” 
een overgang naar een andere ver-
eniging ziet hij niet gebeuren. “er 
is ooit wel eens belangstelling ge-
weest, maar dat is over gegaan. en 
wat heel belangrijk is: we komen 
bij zoveel verenigingen en heel vaak 
realiseer ik me hoe fantastisch het 
bij De Zweef is; qua team en vereni-
ging.” Daar komt natuurlijk bij dat 
het eerste het wonderwel doet in de 
eerste klasse (begin november).

“ Qua team en ver-
eniging is het 
fantastisch bij De 
Zweef”

“ondanks het vertrek van Tom en 
Xander, zijn er niet echt gaten ge-
vallen. Natuurlijk mis je de sturing 
en ervaring van Xander en de goals 
van Tom. we moeten nu als team 
de doelpunten maken en dat lukt. 
en met Boris erbij hebben we een 
hele goeie terug gekregen. Hij doet 
het echt heel goed.” 

Dat het team goed meedoet, komt 
ook door Herman Hegeman. “Zijn 
verdienste is spelers op de juiste 

posities te zetten. Het is heel goed 
geweest Sander Souverijn cen-
traal te zetten. Dat pakt heel goed 
uit.” Herman Hegeman gaat aan 
het einde van het seizoen weg. Hij 
heeft niet de papieren om trainer 
in de eerste klasse te kunnen zijn 
en geen tijd om dit seizoen de 
cursus oefenmeester 1 te volgen. 
“onder elkaar zeggen we wel eens 
gekscherend: Herman is een hele 
goede coach, maar niet de beste 
veldtrainer. waarom? omdat we 
eigenlijk nooit echt trainen op de 
fouten die we maken.”

afmontage van landbouwmachines
in het dagelijks leven gaat mark 
elke morgen naar Rijssen waar 
hij werkt bij Schuitemaker. Dat 
bedrijf produceert landbouwma-
chines. Denk aan karren waarin 
de mais wordt gestort na het 
maaien, aan mestinjecteerders, 
transportkarren enz. marks’ taak 
is het in elkaar zetten van on-
derdelen die later op de karren 
worden gemonteerd. Het is de 
afdeling afmontage.

“ik ben daar gekomen via Peter 
Knobbe, die daar ook werkt. Aan-
vankelijk op de las-afdeling, waar 
ik niet het meest uitdagende en 
leukste werk moest doen. ik was 
dus blij dat ik bij de afmontage aan 
de slag kon. Dat is leuker, afwisse-
lender en ik heb aardige collega’s. 
Ze beginnen mij daar nu ook een 
beetje mijn achtergrond te kennen 
en laatst werd ik om advies ge-
vraagd hoe om te gaan met school-
klassen die het bedrijf bezoeken.”

ondanks dat het zijn roeping niet 
is, heeft hij het naar zijn zin bij 
Schuitemaker. een voordeel van 
zijn huidige werk is dat je handiger 
wordt. “ ik weet nog dat het altijd 
een gemopper en getier was als 

ik mijn vader eens moest helpen. 
Deed alles verkeerd.”

Mijn hart ligt bij het onderwijs
een geluk dus bij een ongeluk, 
maar marks’ hart en zijn ambitie 
liggen bij het onderwijs. indertijd 
is hij bij de Triangel (en later nog 
even in enter) aan zijn stage blijven 
hangen. Zijn pabo-diploma was er 
nog niet, maar dat zou er spoedig 
aan komen. Nog een paar vakken 
en hij zou klaar zijn. 

Die paar vakken zijn er nooit he-
lemaal van gekomen. onder meer 
door de ziekte van marlon. en wat 
gaf het ook, dat ontbreken van een 
diploma. mark houdt van het werk 
en de kinderen zijn gek met hem. 
op een gegeven moment is het ech-
ter toch afgelopen. Hij is onbevoegd 
en mag niet langer voor de klas 
staan.  

“er is toen van alles geprobeerd om 
mij het diploma te laten behalen 
op basis van mijn praktijkervaring. 
meer dan drie jaar voor de klas is 
niet niks. Dan leer je meer dan je 
ooit leert tijdens je opleiding. ik heb 
zelfs assessments gedaan, maar 
dat leverde geen diploma op. mijn 
directeur heeft veel voor me ge-
probeerd, maar de pabo eiste dat ik 
alle vakken die er inmiddels nieuw 
bij gekomen waren zouden worden 
behaald. “

“ik ben nu zover dat ik bij mezelf 
gezegd heb dat ik weer voor de klas 
wil.” Hij staat in de startblokken 
om de zaak af te ronden. moet nog 
uitzoeken hoe hij het allemaal het 
beste kan aanpakken, maar hij wil 
zijn diploma halen. Dan kan hij terug 
naar zijn “echte” stiel. Hij verheugt 
zich er nu al op. een van de leuke 
vakken die hij dan weer kan gaan 
geven is geschiedenis.
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tweede Wereldoorlog
“ik vond dat zelf ook een heel leuk 
vak. Het is gek, maar ik ken nog 
steeds allerlei gebeurtenissen met 
de datum die daarbij hoort en vertel 
daar graag over.” Zo komen we te 
praten over een hobby van mark: 
de Tweede wereldoorlog. “Het is 
begonnen bij 50 jaar bevrijding in 
1995. ik was toen tien en het maakte 
grote indruk. Dat tentenkamp; al 
die canadezen en versierde straten. 
ik heb met mijn broer een tank van 
papier-maché gemaakt om in de 
tuin te zetten.”

Dat feest leidt ertoe dat mark veel 
boeken leest over de oorlog. Ro-
mans, opgetekende herinneringen, 
dagboeken enz. van zijn opa krijgt hij 
allerlei tastbare herinneringen zoals 
voedselbonnen en een armband 
van hulpverleners. Niet alleen leuk 
voor hem als verzamelaar, maar ook 
prachtig materiaal om op school 
de kinderen wat bij te brengen over 
deze periode in onze geschiedenis.

“je ziet dat kinderen dan makkelij-
ker begrijpen waar het over gaat. 
Ze zijn dan echt onder de indruk.” 
in het verlengde van deze hobby 
heeft hij de wens om nog eens met 
zijn vader en broer een weekje naar 
Normandië te gaan om daar de 
herinneringen aan en monumenten 
vanwege D-day (toen geallieerde 
troepen vanuit engeland op de 
franse kunst landden en de bevrij-
ding van west-europa is begonnen) 
te gaan bezoeken.

Als mark op vakantie gaat, kijkt hij 
altijd of er in de buurt van zijn verblijf 
iets is wat terug gaat tot de Tweede 
wereldoorlog. “laatst waren we in 
Berlijn en daar is natuurlijk zoveel 
te zien”. Debby kijkt mee, “maar we 
gaan natuurlijk niet naar alles wat er 
te zien is. Dat zou te veel zijn.”

“ Kerstmis is bij 
elkaar zijn met 
mensen die je 
kent”

Sprekend met mark gaat het 
natuurlijk niet alleen over voetbal. 
De kerstdagen staan voor de deur. 
wat zegt Kerstmis hem? “Kerstmis 
is gezelligheid, bij elkaar zijn met 
mensen de je kent. Dat is heel fijn; 
dat geeft steun. meer dan voor-
heen kan ik genieten van elkaar; 
het samen zijn.” Net zoals zoveel 
Zwevers is hij katholiek opgevoed. 
“Het gevoel is er nog wel, maar ik 
ging steeds minder naar de kerk. 
Na het overlijden van marlon ging ik 
weleens met mijn ouders mee naar 
de kerk, maar ik vond daar geen 
antwoorden.” Tijdens de ziekte en 
het overlijden van zijn vriendin heeft 
“geloof” niet echt een rol gespeeld 
als het gaat om aanvaarden of 
begrijpen.

Die tijd –bijna 4 jaar geleden- zal hij 
nooit vergeten. Het is moeilijk en 
hard geweest. Samen met marlon 
probeert hij zoveel mogelijk het 
normale leven te leven en leuke din-
gen te doen. Hij spreekt met grote 
waardering: “marlon heeft mij in die 
tijd gestimuleerd te blijven trainen 
en voetballen. Dat is heel goed ge-
weest. Kwam ik af en toe eens een 
beetje op andere gedachten.” 

Kerstmis en vrede op aarde? Het is 
goed daarbij stil te staan, maar een 
directe relatie tussen kerk – geloof 
– vrede ziet hij niet: “Als dat zou 
bestaan, zat ik elke dag in de kerk.” 
Het dagelijks nieuws is anders; niks 
vrede op aarde. mark is geïnteres-
seerd wat er in de wereld gebeurt. 
“Tot voor een half jaar bracht ik nog 
elke dag de krant rond en kreeg zo 
mijn eerste informatie.”

ik had tot voor een half jaar een 
krantenwijk
“voor het geld hoefde het niet, maar 
elke dag lekker vroeg je bed uit en 
de krant rond brengen vond ik geen 
enkel probleem. Het is heerlijk op 
tijd op te staan.”  Dat doet hij nog 
steeds, want Debby moet vroeg weg. 
“ik kijk dan altijd het vroege jour-
naal. luister met regelmaat naar 
de radio en dan zijn er natuurlijk de 
apps waarop nieuws is te volgen”. 

Het volgen van het nieuws ligt na-
tuurlijk in de lijn van zijn belangstel-
ling voor geschiedenis. en zijn wens 
daarover te kunnen vertellen in een 
klas met kinderen. Dat kan straks 
misschien in zijn nieuwe toekomst 
waarin Debby een grote rol speelt. 
“ja en dan wil ik ook wel graag 
kinderen. ik zie het om me heen en 
ben op een leeftijd dat je er zelf ook 
weleens over nadenkt.” 

in die toekomst hoort ook het stop-
pen met het geven van training. “ik 
wil ook wel eens ’s avonds thuis 
zijn. we zien elkaar nu eigenlijk 
alleen tijdens het eten en de vrije 
woensdagavond.” in die uitspraken 
verraadt zich marks’ leeftijd. Die 
verraadt hem ook als hij zegt dat hij 
wil kunnen meepraten over wereld-
gebeurtenissen. “ik heb geen zin 
altijd oppervlakkig te zijn. Soms is 
het leuk om een goed gesprek te 
voeren.” Dat vinden wij ook. Daar-
om: mark bedankt!
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NIJVERDAL

Transportweg 4 (industrieterrein T Lochter) Nijverdal Tel: 0548-618888.    www.kotterwonennijverdal.nl

 

 

Volg ons op @kotterwonen
en        Kötter Werelds Wonen Nijverdal

prijs zoals afgebeeld: 1579,-- euro incl 4 rug - en lendekussens, uitgevoerd in sterke corduroy stof. 

BANK VAN HET JAAR: “EAGLE” NU TE KOOP 
BIJ KöTTER WERELDS WONEN -NIJVERDAL
• Fantastisch zitcomfort • Stel zelf uw uitvoering samen, 
bijv met Longchair • inclusief rug- en lendekussens 
• KOM PROEF ZITTEN, MET EEN KOPJE KOFFIE!!
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N E R G E N S  G O E D K O P E R !

Energiestraat 5 Nijverdal

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Remco lette

maurice vogel

Ramon Slot

Rob lankheet

Abdul Gadir

Richard Hegeman

oploSSing 
Fotopuzzel



met ingang van dit seizoen is er geen Pupil van de 
week meer bij thuiswedstrijden van het eerste. in 
plaats daarvan introduceerde De Zweef het “Team 
van de week”; een heel jeugdteam uit de e- of 
f-jeugd ontvangt beide elftallen op het veld. in 
de rust is er voor de kids een activiteit in de vorm 
van “gaten-schieten”.  

een prachtig doekwerk in frame fungeert als 
doel. in het doek zijn gaten gemaakt waardoor 

het team ballen moet schieten. Bij elk gat staat 
hoeveel punten er kunnen worden gescoord. Het 
team dat aan het einde van het seizoen de meeste 
punten bij elkaar heeft geschoten, wint een prijs.  

Begonnen werd met het e1-team dat vorig jaar 
kampioen werd. in de tweede wedstrijd was het 
de beurt aan e7, in de derde aan f3 en aan de 
vierde aan e6. van het optreden van deze jongens 
en meisjes is deze collage.

“teaM van de week” Schiet punten
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T  088 - 345 6 543 lokaal tarief

Hallux - Nijverdal
www.podotherapiehallux.nl

Hebt u klachten aan 
voet, enkel, knie, heup 
of lage rug?
Maak een afspraak met uw podotherapeut!

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

www.loohuisgroep.nl
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in zijn jonge Almelose jaren trapte Roy Koe-
len nog even een balletje bij Heracles. Dat 
was het dan ook wel. een geboren voetbal-
dier kom je hem niet bepaald noemen. maar 
nu jaren later zijn zoontje cas is ingestroomd 
in de f-jes van De Zweef, staat Roy elke week 
trouw langs de lijn.

Meer Scorend verMogen Met kbc accountantS

Als jeugdleider. want : “Het is gewel-
dig om dat enthousiasme en dat pure 
spelplezier bij die jonkies te zien. 
maar daarnaast vind ik het ook mooi 
om ze mee te geven wat teamspirit 
is. ook al ben je nog zo verliefd op die 
bal, pass ‘m naar je vriendje in blauw/
wit. Samen sta je sterker. winnen doe 
je samen, verliezen doe je ook met z’n 
allen. en laten we vooral niet verge-
ten: samen heb je meer plezier. Als ik 
daarvan iets op de jeugd kan over-
brengen, ben ik een gelukkig man. 
op de trainingen hou ik me afzijdig en 
probeer ik zeker niet om voetbaltech-
nische zaken over te brengen. Daar 
hebben anderen meer verstand van. ”
Zo’n anekdote schetst Roy ten voeten 
uit. en toeval of niet: het zegt ook 
precies hoe hij in zijn vak staat als 
accountant en bedrijfsadviseur. je 
opstellen als teamspeler. Anderen 
helpen om scoringskansen te creë-
ren. weten waar je goed in bent, maar 
ook waar je grenzen liggen. Zodat je, 
waar en wanneer dat nodig is, ook 
rustig een specialist van buiten laat 
invliegen om de ondernemer verder 
te helpen. Zo werkt dat bij KBc Ac-
countants.  
KBc Accountants? ja, de nieuwe 
naam voor het vertrouwde Kever-
kamp Bisschop & co in Nijverdal. 
over KBc Accountants.

Sinds afgelopen augustus  staat-ie 
daar, voor de hoofdtribune: de nieuwe 
boarding van KBc Accountants en 
Adviseurs. Als het voormalige Kever-
kamp Bisschop & co heeft deze club 
al jarenlang een hechte band met De 
Zweef. De oorspronkelijke naamge-
vers hebben het stokje overgedragen 
aan wim Kloosterman, die al lange 
tijd vennoot is, uittredend vennoot Ton 
Bisschop en Roy Koelen. Roy nam 
in 2004 het aandeel over van Alex 
Keverkamp.
KBc Accountants is een zelfstan-
dige accountantsorganisatie die zich 
richt op het midden- en kleinbedrijf 
in Nijverdal en omgeving. Profes-
sionaliteit gaat samen met Twentse 
nuchterheid en toegankelijkheid. KBc 
Accountants is een laagdrempelig en 
informeel kantoor met professionals 
die naast de ondernemer staan om 
hem te ontzorgen en te begeleiden. 
voor ondernemers is daar veel winst 
te boeken. De wet- en regelgeving is 
complex en dynamisch: als onderne-
mer kun je onmogelijk alles weten 
en bijhouden. Bovendien moeten 
ondernemers hun geld verdienen met 
hun core business en mogen de (wel-
iswaar onvermijdelijke) randzaken 
zo weinig mogelijk tijd kosten. KBc 
Accountants begeleidt zowel geves-
tigde ondernemers als starters. Het 

kantoor beschikt over een eigen loon-
administratie, stelt rapportages van 
de onderneming op over de afgelopen 
periodes en/of maakt prognoses voor 
de toekomst. 
meten is weten. Goede en actuele 
ondernemingscijfers zijn noodza-
kelijk. maar niet minder belangrijk 
is de kunst om door de cijfers heen 
te lezen. KBc Accountants kan de 
cijfers analyseren en hier, soms 
cruciale, voorspellingen en adviezen 
op baseren. Als sparringpartner en 
coach van de ondernemer helpt KBc 
Accountants hun kansen te benutten 
en doelen te bereiken.  in een goede 
persoonlijke verstandhouding, open 
en transparant. 
KBc Accountants is niet het groot-
ste accountantskantoor in Nijverdal 
en omgeving. Dat wil het ook niet 
worden. Door de relatief bescheiden 
omvang kunnen flexibiliteit en klant-
gericht nog altijd voorop staan. Het 
team staat direct klaar voor de klant 
en kan eventueel worden versterkt 
met externe specialisten op een 
bepaald gebied. 
Bel of mail gerust eens voor een 
vrijblijvende kennismaking: telefoon  
0548-631000 of  info@kenbnijverdal.nl  
Nadere informatie is ook te vinden op 
de website www.kbcnijverdal.nl.

56



aSSink weuStink en inbraakpreventie twente 
Maken clubgebouw veiliger 

Assink weustink elektrotechniek heeft met 
inschakeling van inbraakpreventie Twente 
ons clubhuis veiliger gemaakt. Dat was 
hoognodig, want het oude systeem voldeed 
niet langer aan de beveiligingseisen die onze 
verzekeraar stelde. Na een veiligheidscheck 
werd een lijst gemaakt van aanpassingen. 
Deze zijn daarna vakkundig aangebracht. 
onder meer hebben we daardoor nieuwe 
sleutels gekregen (“druppels”).

verantwoordelijk voor de elektro-
technische beveiliging is Assink 
weustink uit Nijverdal/Raalte. Dit 
bedrijf schakelde inbraakpreventie 
Twente in voor de bouwkundige 
voorzieningen. Sjoerd Braamhaar, 
eigenaar van dit bedrijf, was verant-
woordelijk voor het bouwkundige 
deel, waarna Assink weustink het 
alarmsysteem aanlegde. vanuit De 
Zweef was Helmut van Rhee verant-
woordelijk voor dit project.

assink Weustink
Assink-weustink elektro is een 
gecertificeerd beveiligingsbedrijf en 
verzorgt de totale beveiliging van 
bedrijven en gebouwen van instel-
lingen. Dat betekent onder meer 
het aanleggen en onderhouden van 
inbraaksignaleringsinstallaties, 
ontruimingsinstallaties, elektro-
nisch toegangscontrolesystemen en 
camerabeveiligingssystemen. 

Daarbij worden niet alleen onbe-
voegde personen geweerd maar 
ook geregistreerd. wij zijn een BRl 

gecertificeerd Brandmeldinstallatie- 
en onderhoudsbedrijf. ook instal-
laties voor brandmelding kunnen wij 
dus geheel verzorgen.

Naast deze diensten biedt Assink 
weustink nog veel meer. eigen-
lijk alles wat te maken heeft met 
elektronica, zoals verlichtingsinstal-
laties, energievoorziening, automa-
tisering, telefonie, zonnepanelen. 
om maar eens enkele diensten te 
noemen. op de website www.as-
sinkweustink.nl vindt u alle infor-
matie. 

inbraakpreventie twente 
inbraakpreventie Twente is de 
specialist op het gebied van inbraak-
preventie. wij zijn een veelzijdig 
beveiligingsinstallatiebedrijf dat u 
helpt van advies tot montage. ons 
team bestaat uit gecertificeerde 
vakmensen die de nieuwste tech-
nieken toepassen om uw huis of 
bedrijfspand veiliger te maken. De 
hoge standaarden die wij hanteren 
voldoen aan het Politiekeurmerk 

veilig wonen (PKvw). vraag via 
onze website (www.inbraakpreven-
tietwente.nl) een gratis veiligheid-
scheck aan!

johan Kok ontvangt als kantinebeheerder uit 
handen van emile weijermars het certificaat dat 
hoort bij het nieuwe beveiligingssysteem.

De mannen van het “daadwerkelijke werk” op de 
foto: Sjoerd Braamhaar (links) van inbraakpre-
ventie Twente en Raymond Hoonhorst (rechts) 
van Assink weustink.
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Dinsdag:
Seniorendag

Woensdag:
Ladiesday
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