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De winterstop ligt al weer een tijdje ach-
ter ons. Een èchte winter hebben we niet 
gehad en tot dusverre is er weinig afge-
last. Voor we het weten zit de competitie 
er op en kunnen we ons gaan voorberei-
den op het nieuwe seizoen. Gelukkig is er 
tussen het voetballen door bij De Zweef 
voldoende te doen. We hebben weer 
enorm kunnen genieten van de playback-
shows. Ook Johan Derksen en Bert van 
Losser wisten ons clubgebouw tot de 
laatste plaats bezet te krijgen. Onze to-
neelspelers zijn al volop aan het oefenen 
en zullen op 8 mei a.s. graag voor u in het 
clubgebouw optreden. Wij raden u aan de 
activiteitenkalender op onze website goed 
in de gaten te houden want er is nog veel 
meer te beleven. Ook valt er veel te bele-
ven in onze Magazine. 
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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 
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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 
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Terug op het oude nest
Toen bekend werd dat Herman 
Hegeman komend seizoen niet meer 
ons eerste elftal mocht trainen, dacht 
ik dat het wel mooi zou zijn als die 
andere coryfee van de gouden lichting 
die ons naar de hoofdklasse bracht, 
Anton Wennemers, de nieuwe trainer 
zou worden. Ik hoor u denken: “Je zit 
toch in het bestuur. Dan regel je dat 
toch?” Zo werkt het, gelukkig, niet. 
De voetbalkennis van de vereniging zit 
bij de Technische Commissie (TC). Zij 
hebben de contacten en het netwerk 
en gaan de gesprekken aan. Zodra 
het concreet is, wordt het bestuur 
ingelicht. Als alles past, geven we er 
formeel een klap op. In principe vol-
gen wij de TC. Toeval bestaat niet. Ook 
zij kwamen met de naam van Anton. 
De rest is u bekend. Na zo’n 10 jaar is 
Anton terug op het oude nest.
Tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring vorig jaar, gaven wij aan naarstig 
op zoek te zijn naar een bestuurslid 
vrijwilligerszaken en bemanning van 
de seniorencommissie. Het nieuwe 
bestuurslid moest niet alleen de taken 
uitvoeren die bij de functie horen, ook 

de aanbevelingen en conclusies uit 
het rapport van de denktank moesten 
worden bewaakt. Een behoorlijke 
klus. Jan-Pieter van Vree, die een 
profielschets van de taken van het 
bestuurslid vrijwilligerszaken had 
gemaakt, en ook deel uitmaakte van 
de denktank, had wat tijd over nu hij 
met pensioen is. En hij wilde dit wel 
doen. Na een afwezigheid van 6 jaar 
is hij hiermee terug in het bestuur. En 
dus terug op het oude nest.
Een paar dagen voordat hij op vakan-
tie ging, gaf hij aan dat het mooi zou 
zijn als er een seniorencommissie van 
de grond was gekomen wanneer hij 
terug was. Gelukkig gaat hij altijd lang 
op vakantie dus we hadden wat tijd. 
En ook dit werd ingevuld. Gerrit ten 
Dam, Henk Grondhuis, Barry Hoon-
horst, Hans Knobben en Gerard te 
Kiefte hebben dit samen opgepakt en 
gaan de kar trekken. Ik weet het niet 
precies, maar zo’n 20 jaar geleden zat 
ik ook in de seniorencommissie met 
…. Gerard te Kiefte. Ook hij is hiermee 
terug op het oude nest.
Eind februari kreeg ik te horen dat 
Harco Evers komend seizoen weer 

trainer wordt bij de jeugd. Harco heeft 
een paar jaar in de keuken van DETO 
gekeken en komt dus ook weer terug 
op het oude nest.
Het nest lijkt vol te worden. Niets is 
minder waar. Het wordt weer ouder-
wets gezellig. Er vliegt er overigens 
wel eentje uit: Helwich Machielsen 
wordt trainer bij Juventa. Een goede 
zaak. Laat hij ook maar lekker even 
in de keuken van een ander kijken. 
En net als al die anderen hiervoor ge-
noemd kan ik u alvast meedelen: ook 
Helwich komt een keer terug op het 
oude nest. Ik wens jullie allemaal veel 
plezier in jullie (nieuwe) functie.
Eind maart valt dit magazine bij u in 
de bus. Dat betekent dat de finales er 
aan zitten te komen. Niemand wordt 
in maart kampioen. Ook wordt er in 
maart niet gepromoveerd. In april 
en mei worden de prijzen verdeeld. 
Zorg dat je dan zo scherp bent als 
een mes. Wie weet zit er nog een 
feestje in. In elk geval hebben we de 
toneelvoorstelling op 8 mei. Er is al 
druk geoefend en het belooft weer 
een hele happening te worden. Ook 
zijn de voorbereidingen voor het 

feestweekend De Zweef 
95 jaar, op naar de 100, in 
gang gezet. Houd hiervoor 
de website in de gaten. Er 
is dus genoeg te beleven 
de komende periode. Veel 
plezier daarbij.

DE VOORZITTER AAN HET WOORD

Op 2 mei 1983 is De Zweef 
(opnieuw) kampioen. De 
gaande man (Herman 
Hegeman, rechts) en 
komende man (Anton 
Wennemers, links) nemen 
trainer Herman Schou-
wink op de schouders.
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Uw lokale beveiliger, altijd dichtbij



WIJKTEAM VAN AVELEIJN/BAALDERBORG 
VEROVERT DE ZWEEF
Het “maatschappelijk gezicht” van 
De Zweef krijgt steeds meer vorm. 
Wie op woensdag of donderdag in 
ons clubhuis komt, ziet dat het wijk-
team van Aveleijn/Baalderborg ons 
domein veroverd heeft. En hoe! Er 
wordt gepoetst en geboend, gestof-
zuigd en geveegd. In de gang, in de 
kantine en de kleedkamers. Binnen-
kort komt daar een nieuwe activiteit 
bij: koken!

Waarom is dat allemaal? Er zijn 
mensen die zich dat afvragen. Voor 
de aanwezigheid van een wijkteam 
zijn veel redenen. Bijvoorbeeld een 
zinvolle dagbesteding voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 

Of: het geven van invulling aan de 
nieuwe organisatie van en binnen de 
zorgverlening. Of: “gratis” een mooi-
gepoetste accommodatie. Het is 
win-win voor De Zweef en Aveleijn/
Baalderborg.

Al langere tijd leefde bij het bestuur 
de gedachte dat onze club ook een 
maatschappelijke functie vervult of 
moet vervullen. Dat is een van de 
redenen waarom Linda Slag in het 
bestuur zit. Zij was betrokken bij het 
opzetten van “wijkteams”. Dat houdt 
in dat Aveleijn en de Baalderborg 
Groep voor (verstandelijk en/of li-
chamelijk) gehandicapten, zeg maar 
de cliënten, een  zinvolle dagbeste-

ding in de maatschappij 
vinden binnen de ge-
meente waar ze wonen 
en waar ze mogelijk 
zelfstandig op de fiets 
naar toe kunnen. 

De werkzaamheden 
zijn heel divers. Het 
wijkteam maakt bij-
voorbeeld schoon in de 
wijkgebouwen en een 
sporthal. Ook onder-
houden ze de tuinen 
en straten in de directe 
omgeving. Ook wordt er 
gekookt voor mensen 
in de buurt. Eigenlijk 
alles waar ze –onder 
begeleiding van een be-
geleider van Aveleijn- 
mee bezig kunnen zijn, 
waar ze het naar hun 

zin hebben en waar ze zich gewaar-
deerd voelen. 

Leuk werk dicht bij huis
Daarbij is het niet zo dat cliënten bij 
een organisatie “om de hoek worden 
geschoven”. Zij worden begeleid 
door begeleiders van Aveleijn of de 
Baalderborg Groep. Dat maakt het 
voor ons bijvoorbeeld interessant 
om de samenwerking aan te gaan 
en deze mensen werk aan te bieden: 
als vereniging hebben we er niet 
veel echt werk aan. De cliënten van 
Aveleijn hebben leuk werk dichtbij 
huis en de mogelijkheid actief mee 
te doen en een bijdrage te leveren 
aan hun omgeving.   

Vandaar dat de groep twee dagen in 
de week in ons clubhuis is te vinden. 
Ze hebben het erg naar hun zin. Als 
wij op bezoek komen, is het net kof-
fietijd. De machines en emmers sop 
zijn even geparkeerd. Netjes gesto-
ken in een werkpak met Wijkteam 
erop zijn ze op en top klaar voor een 
foto voor de GOAL.

Wat komt die meneer doen met z’n 
fototoestel?
Ze zijn erg geïnteresseerd in “die 
meneer” met z´n fototoestel en 
willen precies weten wat die komt 
doen. Aan de andere kant hebben ze 
de afgelopen dagen genoeg bezoek 
gehad van perslui. Een paginagroot 
artikel in het Hellendoorn Nieuws-
blad en een mooie foto in TCTuban-
tia. 
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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



Irma Schwarte van Aveleijn is de 
vrouw die de mensen begeleidt die 
bij De Zweef aan het werk zijn. Op 
woensdag zijn dat er acht en op 
donderdag vijf. Zoals al geschreven, 
doen ze allerlei werkzaamheden in 
de kantine en de kleedaccommoda-
tie. Dat is wel even wennen: “In het 
begin deden ze niet zoveel; waren 
ze na een half uur al moe. Nu gaat 
het steeds beter”, vertelt Irma, “ze 
vinden het geweldig.” 

De Zweef maakt geen boodschap-
penlijstje
Het wijkteam bepaalt zelf wat ze 
doen; het is niet zo dat De Zweef een 
soort boodschappenlijstje maakt. 
Waar nodig is er overleg; het vaakst 
met Johan Kok, die steeds enthousi-
aster is geworden over het wijkteam 
en wat ze doen. Nu zijn ze vooral 
binnen bezig, maar als het wat lek-
kerder weer wordt zullen de mensen 
ook veel buiten gaan doen, zoals het 
schoonmaken van de reclamebor-
den en de dug-outs.

Wijkteam-
leden zijn 
echt trots 
op wat 
ze presteren
Pratend met de wijkteamleden blijkt 
dat ze echt trots zijn op wat ze pres-
teren. Niet alleen voor de foto halen 
ze alles uit de kast. Ze vinden het 
echt leuk. “Als ze weten welk klusje 
ze moeten doen, gaat het goed”, 
zegt Irma, die bij haar werk de hulp 
heeft van een stagiaire. Dat is nodig, 
omdat de groep te groot is om door 
één persoon te worden gecoacht. 

Eten bij De Zweef
Per 15 april begint het wijkteam te 
koken. Een speciale doelgroep is er 
niet. “Ouderen en alleenstaanden” 
wordt vaak gezegd, maar dat is niet 
zo. In principe kan iedereen komen. 
In het kader bij dit artikel staat hoe 
je je kunt aanmelden. De Zweef 
heeft via de gemeente een bedrag 
van € 5000,- provinciale subsidie 
gekregen om het koken mogelijk te 
maken. 

Dat betekent dat onze keuken wordt 
uitgebreid met apparatuur om te 
kunnen koken en eten. Een oven/
magnetron bijvoorbeeld en bestek 
en servies. Irma Schwarte heeft 
ervaring, want zij werkte aan een 
zelfde project in Groot Lochter. Sa-
men met de cliënten maakt zij een 
menu en een boodschappenlijst. 

“Wij maken elke week een drie 
gangenmenu en proberen zoveel 
mogelijk afwisseling te hebben in 
wat we koken. De ene week kan 
het lasagne zijn en de week erna 
boerenkool stamppot. De bood-
schappen haal ik met een of twee 
cliënten die met de boodschap-
penlijst in de hand het karretje 
vol laden”, zegt Irma.

Voorlopig kookt het wijkteam één 
keer per week voor maximaal 
10 mensen. “De meeste cliën-
ten koken nooit en moeten alles 
dus leren. Dat geldt ook voor het 
serveren.” Spannend dus voor 
bezoekers en bereiders, maar 
Irma heeft ervaring en zal alles in 
goede banen leiden. 
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DAG SANDER PRONK, 
WELKOM PIETER VAN VREE
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Als redactie hebben we afscheid 
genomen van Sander Pronk. Toen 
onze GOAL nog een eenvoudig club-
blad was, tekende hij al voor het 
ontwerp. De nieuwe GOAL, waar 
we allemaal zo trots op zijn, is door 
hem ontworpen. 

Voor wie niet helemaal bekend is 
met het vak van Sander, betekent 
“ontwerpen” dat hij als  grafisch 
vormgever bedacht heeft hoe de 
GOAL eruit ziet. Wat voor soort 
koppen. Het lettertype. Hoe en op 
welke manier de artikelen geplaatst 
worden. Enzovoorts.

Ontwerpen doet hij ook in het da-
gelijks leven. Dat leven heeft zich 
inmiddels verplaatst naar Utrecht. 
Daar heeft hij niet alleen steeds 

meer voet aan de grond 
gekregen (waardoor hij 
minder in Nijverdal is), 
maar heeft hij het ook 
behoorlijk druk gekre-
gen.

Zo druk, dat hij heeft 
besloten te stoppen 
met de GOAL. Jammer, 
maar voorstelbaar. We 
wensen Sander heel 
veel ontwerpen toe. Dat 
is mooi, want dan kun 
je je creatieve ei kwijt 
en ook nog eens een 
paar centen verdienen. 

Sander, heel veel suc-
ces en namens ons 
bedankt voor je creativiteit. In plaats van Sander hebben we een 

ontwerper dichter bij huis gevonden: 
Pieter van Vree. Na een carrière bij 
Stijlgenoten in Den Ham (creatieve 
en interactieve communicatie) is 
Pieter een jaar geleden voor zichzelf 
begonnen. Met zijn bedrijf Van Vree 
Communicatie en Fotografie tim-
mert hij aan de (Overwater)weg. 

Van Vree Communicatie en Foto-
grafie biedt complete communicatie-
oplossingen: communicatie-advies, 
tekst, vormgeving en fotografie. 
Check www.vanvreecommunicatie.nl. 

We wensen hem veel succes.

We doen het veilig 
       of we doen het niet

Novicon BV
Staalconstructies 

Dak- en Wandbeplating
Toelevering in knip- en zetwerken

www.novicon.nlSacharovstraat 4
7575 EA Oldenzaal
T: 0541-573030

DRUKWERKSPECIALISTEN

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• 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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Hendricus Gerardus Hermanus 
Meijer, roepnaam Henk (65), stond 
niet te wachten op een interview in 
ons magazine. “Ik ben al zo lang niet 
meer bij De Zweef geweest. Daar-
naast hou ik er niet van om op de 
voorgrond te staan”. Laat dat nu net 
de reden zijn waarom deze rubriek 
in het leven is geroepen. Henk is 
getrouwd met Hetty (55) en samen 
hebben ze twee zonen, Frank (33) en 
Bart (31). En wat dan weer mooi is: 
hoe verder het gesprek vordert, hoe 
enthousiaster Henk wordt.

Henk, hoe gaat het met je?
Perfect. Ik heb geen fysieke onge-
makken. Kan alles nog. Ben gezond.

Voor degene die je niet (goed) kent: 
wie is Henk Meijer?
Ik ben geboren in 1949 aan de 
Campbellweg. Het ouderlijk huis 
staat er niet meer. Van die tijd weet 
ik niets meer want op mijn derde 
zijn we verhuisd naar het Rooie 
Dorp. De lagere school bracht ik 
door op de Sint Antoniusschool. 
Vervolgens ging ik naar de LTS in 
Rijssen. Daar koos ik voor de rich-
ting timmeren. Op mijn 15e ben ik 
gaan werken in de werkplaats van 
Aannemingsmaatschappij Hegeman. 
De  huidige groene Hegeman zeg 
maar. In die tijd was het nog één be-
drijf. Daar werkte ik nog samen met 
Gerrit Verschoor. Al met al heb ik 
daar 46 jaar voor gewerkt. Eerst als 
timmerman. Op mijn 26e heb ik een 
opleiding gevolgd als torenkraan-
machinist. Tien jaar later deed ik de 
opleiding mobiele kraanmachinist. 
Vanaf mijn 40e had ik mijn eigen 
mobiele kraan. Hier heb ik 15 jaar 

mee gewerkt.  Bij de tuibrug over de 
IJssel, bij Kampen, heb ik een jaar 
met de mobiele kraan gewerkt. Er 
stond ook een torenkraan van 110 
meter hoog. Omdat de machinist 
naar een ander 
werk moest deed 
ik de laatste twee 
maanden dat 
werk erbij. Ging je 
met een lift naar 
boven. Duurde 
6 minuten. De 
laatste meters 
ging je met de 
trap. Normaal 
gesproken heb ik 
niet zoveel last 
van de wind, want 
meestal zit ik niet 
zo hoog. Maar als 
je met een giek 
van 40 meter lang 
een beton kubel 
naar boven haalt 
en naast je zie je 
een pylon kaars-
recht opstaan, 
dan schrik je in 
het begin wel 
even wanneer 
het lijkt alsof je 
voorover valt. 
Maar vervolgens 
went het snel. De 
laatste jaren zat 
ik op een Manitou 
verreiker. Op mijn 
61e ging ik met 
pensioen.

Dat was in vogel-
vlucht je werk-
carrière. Hoe zat 

het met je voetbalcarrière?  
Op mijn 6e ben ik gaan voetballen 
bij De Zweef. Alle jongens op de Sint 
Antoniusschool die voetbalden de-
den dat bij De Zweef. Logisch, want 
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het was een katholieke school. Op 
mijn 14e ben ik gestopt. In een pe-
riode van 6 jaar heb ik in 3 verschil-
lende bands gezongen. Op mijn 22e 
ben ik weer gaan voetballen.  

Is door de keuze voor de muziek 
een talent bij De Zweef verloren 
gegaan?
Nee. Ik was een matige voetballer. 
Een spelbepalende middenvelder 
(zegt hij lachend). Voetballen vond 
ik donders mooi. Ik baalde altijd 
ontzettend als het was afgelast. Dat 
heb ik trouwens nu ook nog steeds 
met tennissen. Als de baan te nat is 
om te spelen en ik kan onverrichter 
zake weer naar huis dan baal ik als 
een stekker. Ik probeerde dan ook 
zoveel mogelijk te voetballen. Als 
het niet met mijn eigen team kon, 
dan bij een ander. Samen met Alex 
Keverkamp. Die voetbalt nog steeds 
overigens. Na afloop van het seizoen 
was er jaarlijks een toernooi waar-

aan 2 lagere seniorenteams van alle 
voetbalverenigingen uit de gemeente 
deelnamen. Wanneer ons team daar 
niet bij zat probeerden Alex en ik bij 
één van de wel uitverkoren teams 
mee te doen. Met Henk Schrooten, 
leider van het 32+ elftal, hadden we 
een goed contact. Als het kon pro-
beerden we daar ook mee te doen. 
Vaak lukte dat wel. Hoe vaker we 
konden voetballen hoe beter.  

Je hebt jarenlang voor De Zweef 7 
gespeeld. Dat was een vermaard 
elftal.
Dat was een hecht team. We hebben 
niet alleen lang met elkaar gevoet-
bald. Ook buiten het voetbal gingen 
we met elkaar om. Klaverjassen bij-
voorbeeld. Niet alleen met de man-
nen. De partners deden ook mee. 
Deden we een competitie. Speelde 
elk stel een uit en thuiswedstrijd 
tegen een ander stel. De verliezer 
betaalde 10 gulden. Dat ging in de 

centrale pot en aan het eind van het 
jaar gingen we met elkaar op stap. 
Dat kaarten doen we nog af en toe.

De Zweef 7 was ook nadrukkelijk 
aanwezig tijdens de Play Back 
Show.
Dat vond ik altijd geweldig om te 
doen. Ik was een van de kartrekkers 
van ons team. We deden ook altijd 
mee. Zelfs onze vrouwen hebben 
een keer meegedaan. We hebben 
een optreden gedaan van met een 
nummer van de Hermes House 
Band. Het crowd surfing was hele-
maal nog niet uitgevonden, maar 
Alex Keverkamp liet zich gewoon 
vallen in het publiek.  

Jullie hebben zelfs een cd gemaakt.
Gerrit Oude Roelink zat in de com-
missie 75 jaar De Zweef. Hij wist dat 
ik vroeger in een band had gezongen 
en vroeg mij hiervoor. De tekst en 
melodie van het lied Onze club is 75 
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jaar heb ik zelf bedacht. Dan zat ik in 
mijn kraan en had een recorder bij 
de hand. Als ik een idee kreeg zong 
ik dat in en nam het op. Uiteindelijk 
had ik een melodie en tekst. Maar 
ja, dan moet het nog instrumentaal 
gespeeld worden. Ik dacht dat ze mij 
bij de KSW wel konden helpen. Die 
hadden echter bladmuziek nodig en 
daar had ik geen verstand van. Ze 
gaven me het advies om contact op 
te nemen met Roelof Staman (van 
de vroegere bakker Staman op de 
Eversberg). Hij was muziekleraar 
in Rijssen. Met mijn bandje met 
tekst en muziek ben ik daar naartoe 
gegaan. Vier weken later had hij 
het instrumentale deel voor elkaar 
en konden we op een zondagmid-
dag inzingen bij Ten Berge Studio in 
Enter. Ik deed de coupletten en met 
het hele team deden we het refrein. 
We hebben ook nog een nummer 
opgenomen van Laura Pausini en er 
een eigen tekst op gemaakt (Iets wat 
je bemint).  

Ondanks dat het een mooie tijd was 
ben je toch gestopt met voetballen. 
Waarom?
Een aantal spelers van ons team 
tennisten ook met elkaar. Johan 
Middelkamp, Paul van de Zwan, 
Sinus Morsink en Alex Keverkamp. 
Als er één niet kon dan viel ik in. Op 
mijn 48e ben ik ook gaan tennissen. 
Twee jaar later ben ik gestopt als 
voetballen. Mijn knieën waren kapot 
(tijdens een ziekenbezoek aan Alex 
Keverkamp hoorden we van hem 
dat Henk het niveau ook niet meer 
aan kon. Tja, van je vrienden moet 
je het hebben). Ben eerst nog wel 
steunend lid gebleven. Omdat ik niet 
meer bij De Zweef kwam heb ik ook 
bedankt als lid. Nu tennis ik drie 
keer in de week. Op dinsdag, vrijdag 
en zondagmorgen.

De muziek was een belangrijk ding 
in je leven.
Dat kun je wel zeggen. Op mijn 
veertiende ben ik gaan zingen. Ik 
heb in twee bandjes uit Nijverdal 

gespeeld: HkwadraatWAB en Nu-
sect. De naam HkwadraatWAB had 
betrekking op de eerste letter van 
onze voornaam. Henk Alferink, Henk 
Meijer, Willy Ekkelkamp, Alois Mid-
delkamp en Bennie Euren. De band 
is voortgekomen vanuit de KAJ, 
Katholieke Arbeiders Jeugd. We 
oefenden in de koffiekamer van het 
parochiehuis en in de Fakkel. Alois 
Middelkamp is later wereldberoemd 
geworden in Nijverdal en omstreken 
met zijn bruiloftsband The Yellow 
Stones. De broer van Alois, Hans, 
heeft ons in het begin voortgeholpen 
met de aanschaf van de instrumen-
ten en de apparatuur. Daar zijn we 
hem heel dankbaar voor geweest. 
In Raalte zong ik bij de band Rhy Be 
Blues. Dit was een 7 mans formatie 
met 2 blazers en een organist erbij. 
Dus kon je met de muziek vele kan-
ten op. Henk A was onze manager. 
Hij regelde ook optredens voor ons. 
Vandaar dat we oefenden bij Beap-
har. Ik heb tot mijn 20ste bij Rhy Be 
Blues gespeeld. Toen moest ik mijn 

dienstplicht vervullen.

Heb je spijt dat je niet 
beroepsmatig in de 
muziek bent gegaan?
Eigenlijk wel. Maar er 
moest wel brood op 
de plank komen. Het 
werken bij Hegeman 
bood wel zekerheid. 
Maar muziek is nog wel 
steeds belangrijk. Heb 
altijd de radio aan. Vorig 
jaar ben ik nog naar 
een concert geweest 
van Neil Young in het 
Ziggodome. Op mijn I 
pad heb ik meer dan 500 
liedjes geselecteerd. 
Ben geen type die is 
blijven hangen in de mu-
ziek van vroeger. Luister 
veel muziek van deze 
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tijd. Onder andere John Legend, The 
Script, Kensington en Ed Sheeran. 
(laat enthousiast de nummers zien 
op zijn I pad en laat wat horen).

Heb je naast de muziek en het ten-
nissen nog andere hobby’s?
Jazeker. Ik wandel veel en lang. 
Tochten van 1,5 a 2 uur. Ik mag 
ook graag fietsen. Fiets ik zo’n 35 
kilometer en haal ik onderweg een 
lekker vissie. Moet wel lekker weer 
zijn natuurlijk.

Heb je nog contact met andere 
Zwevers?
Uiteraard. Alex Keverkamp en 
Paul van der Zwan zijn kamera-
den. Evenals Herman Zwijnenberg, 
Johan Evers en Sinus Morsink. Daar 
klaverjassen we nog af en toe mee. 
Harry Hegeman hoort hier ook bij, 
maar hij is voetballer bij vv Hellen-
doorn.

Volg je De Zweef nog?
Ja. Ook op de iPad. Heb een app 
waar de uitslagen op staan. Vaste 

prik op zondagmiddag tegen 17.00 
uur even kijken hoe ze hebben 
gespeeld.

F.C. Twente of Heracles Almelo 
(Henk is de oom van Joey Pelu-
pessy)?
Beide. Onze zoon Bart is fanatiek 
supporter van F.C. Twente en Frank 
is fan van Heracles Almelo (lekker 
diplomatiek antwoord Henk).

Heb je nog een leuke anekdote uit 
jouw Zweeftijd?
Vroeger hadden ze bij De Zweef in 
de winterstop een bindingscompe-
titie. Allemaal spelletjes waarbij de 
seniorenteams tegen elkaar uitkwa-
men. Bijna iedereen deed mee en 
werd ingezet bij dat spel dat hij het 
best beheerste. Bert Heuver werd 
gevraagd om te schieten. Hij was 
echter een principieel tegenstan-
der dus hij deed niet mee aan dat 
onderdeel. Na de winterstop hadden 
we een wedstrijd waarbij Bert vrij-
stond in de zestien en vroeg om de 
bal. Waarop René Rodijk zei: “Niet 

geven, hij schiet toch niet”. Haha.
Waar nu de parkeerplaats is tussen 
De Zweef en de Wilgenweard, was 
vroeger het oude trainingsveld. 
Daarachter was het oale zwembad. 
Af en toe kwam daar wel eens een 
bal in en was het ploeteren om 
die er weer uit te krijgen. Op een 
gegeven moment kwam die bal in 
de winterperiode ook in het water 
terecht. Het duurde en duurde voor-
dat de jongens terugkwamen. Gert 
Jan Keupers vond het allemaal wel 
heel erg lang duren. Hij liep er naar 
toe en dook zo het oale zwembad 
in. Gooide de bal op het veld en ging 
lekker douchen. Die was zo gek als 
een deur. Hahaha.  

Tot slot. Wil je nog wat kwijt?
Ja. Ik heb een geweldige mooie tijd 
bij De zweef gehad, waar ik ruim 
30 jaar heb gevoetbald, 10 jaar 
jeugdleider, 2 jaar jeugdtrainer en 
3 jaar speler/leider van het 7e ben 
geweest.

Voordat Simone Post 
begint aan het wedstrijd-
secretariaat voor de E- en 
F-jeugd vraagt ze hoeveel 
tijd dat gaat kosten. “Dat 
valt wel mee”, is het ant-
woord. Niet dus. “Als ik 
iets doe, doe ik het voor 
de volle 100%.” Het “valt 
wel mee” is dus een onsje 
meer geworden. Ze is en-
thousiast, fanatiek en zit 
vol met ideeën. Is gek met 
De Zweef.

In haar prachtige huis aan de Jip-
kesbeltweg vertelt Simone Johanna 
Paulina Post (41) met duidelijk ple-
zier over haar werk voor de club. Via 
haar partner, oud-keeper Marcel ter 
Halle, komt ze terecht bij De Zweef. 
Dat is al een tijdje geleden. Met een 
aantal vriendinnen doet ze regelma-
tig kantinedienst en leert de club zo 
beter kennen. Het bevalt haar. Niet 
zo gek, want  de sfeer en gezellig-
heid zijn aantrekkelijk. En Simone 
houdt wel van een feestje op z’n tijd.

Met de steeds groter wordende 
groothandel “MtH Import en Export” 
verschuift de aandacht een beetje. 
Van voetbal naar lijsten, posters, 
olieverfschilderijen, sculpturen, 
kunst voor binnen en buiten (op 

glas, metaal, canvas) e.d.  Vooral 
als Marcel zijn keepershandschoe-
nen aan de wilgen hangt, is de zaak 
nummer één. Die begon in een gara-
gebox en is inmiddels uitgegroeid tot 
een grote hal op het industrieterrein 
aan de Rudolf Dieselstraat. 

Maar laten we niet op de zaken 
vooruit lopen. 

Gelukkige jeugd
Simone groeit, met broer René, op 
aan de Prins Mauritsstraat in het 
Rooie Dorp. Hun vader is Gerrit 

Welke personen herkent u op deze  foto’s? 
De oplossing vindt u elders in dit blad.

FOTO 1 FOTO 3FOTO 2
FOTOPUZZEL
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Post, BN-er: Bekende Nijverdaller, 
ex-bode in het gemeentehuis.  Als 
je daar kwam, kon je niet om Gerrit 
heen. Hun moeder Siny is van Mor-
sink, maar niet van hier. Zij komt uit 
Oldenzaal. 

“Ik heb een hele leuke jeugd gehad. 
Ging op school naar de Beatrix-
school, maar ben wel katholiek 
opgevoed. Zo ging ik op dinsdagmid-
dag naar het communieklasje van de 
“Klimroos.” Na de basisschool doet 
ze mavo en havo op –zoals dat toen 
heet- College Noetsele. Meer dan de 
helft van haar toenmalige vriendin-
nengroep is nog steeds vriendin. 

Naar de highschool 
Na College Noetsele een jaar naar 
de Highschool in Toronto, Canada. 
“Dit ging uit van de Rotaryclub 
Hellendoorn-Nijverdal. Je moest 
aan allerlei eisen voldoen en met 
steun van de heren Houtman (leraar 
Engels) en de gemeentesecretaris 
(Brinkman) is me dat gelukt. Het 
was een prachtige tijd. Ik ging naar 
de Leaside Highschool en kwam 
regelmatig in de weekenden met 
andere internationale rotary studen-
ten bij elkaar. We hadden een hechte 
groep met studenten van over de 
hele wereld.”

Nu, na al die jaren, heeft een groot 
deel van die toenmalige studenten 
elkaar teruggevonden op Facebook. 
“We hebben een groep aangemaakt 
en Facebooken er heel wat af.” Zo 
komen alle oude herinneringen 
weer boven. Bijvoorbeeld van de reis 
die de Rotary studenten maakten 
van Toronto naar Vancouver en via 
Amerika weer terug. 

Een eigen winkel
Terug in Nederland doet Simone 
de opleiding IMA (Internationaal 
Management Assistent) en vindt ze 

een baan bij een makelaarskantoor. 
Daar komt op een gegeven moment 
het pand op de hoek Dunantplein/
Grotestraat in de verhuur. Altijd in 
voor een verandering, besluiten 
Simone en Marcel dat pand te huren 
en begint Simone een winkel in de 
producten die Marcel vanuit zijn 
bedrijf levert. 

De winkel blijft tien jaar bestaan, 
de laatste jaren gevestigd boven de 

groothandel. In 2003 wordt de kleine 
Stef geboren. Tien weken te vroeg 
en met een moeder, die lijdt aan een 
zware vorm van zwangerschapsver-
giftiging. Gelukkig knapt ze zelf snel 
weer op en door de hulp van goed 
personeel, kan Simone alle aan-
dacht aan Stef geven, die uitgroeit 
tot een gezonde jongen die inmid-
dels voetbalt in D2. Als Stef naar 
de basisschool gaat en het steeds 
drukker wordt in het import-/export 

SPORTSTORE NIJVERDAL
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bedrijf van Marcel, sluit de winkel en 
wordt Simone management assis-
tent binnen dit bedrijf. 

Zoon Stef is voor Simone aanleiding 
terug te keren op het Zweefnest. 
Samen met vriendin Gill van de 
Werfhorst en schoonzus Ingrid ter 
Halle is ze het kader van F6. Gill en 
Ingrid als trainsters en Simone voor 
alle “randverschijnselen”. Ze vindt 
het prachtig en houdt dat vol tot Stef 
naar E3 gaat. Een mooi moment om 
te stoppen als leider.

“Enthousiasme 
trekt andere
enthousiasten. 
Dan wordt het 
leuk”

Bij De Zweef lukt het als vrijwilliger 
echter niet zomaar om te stoppen 
en het was maar even of ze wordt in 
de kladden gegrepen door Martijn 
Evers en Bastiaan ter Hedde. “Ze 
waren op zoek naar een wedstrijd-
secretaris voor de E- en F-jeugd. 
Ik zei geen nee en dan “hang je”. 
Hans Knobben (toen nog wedstrijd-
secretaris van de hele jeugd) is hier 
geweest en heeft uitgelegd wat het 
werk inhield. Het leek me leuk en ik 
ben erin gestapt.”

Het wedstrijdsecretariaat is mis-
schien niet helemaal vreemd voor 
haar. Zelf grapt ze: “Het zit een 
beetje in de genen”.  Daarmee 
verwijst ze naar haar vader Gerrit, 
die als SVVN-er daar hetzelfde werk 
deed als zij nu bij De Zweef. “Hij is 
nu grote Zweef-fan, hoor”,  haast ze 

te vertellen. 

“Het ligt aan mezelf dat het meer 
tijd kost dan was gezegd. Ik ga 
voor de volle 100% en als het moet, 
meer.”  Simone is daarnaast enthou-
siast en zit vol ideeën. En wil je die 
uitgevoerd krijgen, moet je er zelf 
ook wat voor doen….. Maar enthou-
siasme trekt andere enthousiasten. 
Dan wordt het leuk en zo heb je 
snel een groep mensen die allerlei 
nieuwe dingen oppakken. Het wordt 
een olievlek die zich verspreidt.

Rust in de tent
Door allerlei positieve ontwik-
kelingen is het werk voor de zaak 
wat minder geworden. Simone is 
niet meer in dienst voor MtH en 
gelukkig heeft Marcel ook meer tijd 
gecreëerd voor vriendin en zoon. 
“We waren altijd veel aan het werk; 
daarnaast stonden we vaak op beur-
zen in binnen- en buitenland en was 
Marcel veel van huis; fijn dat dit nu 
een stuk minder is geworden. 

Die constante drukte op de zaak is 
de reden dat thuis “rust” het ada-
gium is. Een strakke inrichting in de 
kleuren licht en donker. Slechts één 
schilderij aan de muur en dan nog in 
de keuken. De wanden in het zitge-
deelte schreeuwen om ingrediënten 
uit de keuken van Marcel. “Wij willen 
het graag heel rustig houden”,  zo-
dat we thuis kunnen ontspannen. De 
enige “dissonant” horen we tijdens 
het gesprek. Een raar, metaalachtig 
geluid uit de keuken is het konijn 
van Stef dat z’n drinkbeker opzoekt.

Lekker ontspannen kan ook in de 
prachtige tuin. De familie woont nu 
bijna vijf jaar aan de Jipkesbeltweg. 
Daarvoor op een steenworp afstand 
aan de Ooievaarsbek. “We konden bij 
wijze van spreken met de kruiwagen 
verhuizen.” 

Reizen en voetbal
Door de groei van het bedrijf zijn Si-
mone en Marcel (soms met Stef) re-
gelmatig in China te vinden waar ze 
soms aan een zakenreis een weekje 
vakantie vastknopen. Want reizen 
is een hobby waaraan ze hopen nog 
veel tijd te gaan besteden.  Soms ge-
combineerd met iets anders, zoals 
vorig jaar als ze tijdens de WK twee 
keer naar Brazilië reizen. 

De eerste keer om Nederland-Span-
je en Nederland-Australië te zien 
en de tweede keer voor Nederland-
Argentinie. Niet dat Simone zo’n 
voetbalgek is. “Maar het Nederlands 
elftal en alles daarom heen aan 
sfeer en supporters is zo ontzet-
tend mooi om mee te maken…. Dan 
beleef je echt kippenvelmomenten.”

Nieuwe uitdaging
Behalve wedstrijdsecretaris bij De 
Zweef en invalkracht bij DRW-fit-
nesscentrum is Simone net begon-
nen met een nieuwe uitdaging. Vanaf 
de opening in maart is ze gestart bij 
Twee12personalfit. Dat is de nieuwe 
studio van Inge Veldhuis en Sjoerd 
Braamhaar, waar voeding, bewegen 
en coaching centraal staat. “Wij wil-
len personal training toegankelijker 
maken voor veel meer mensen; het 
totaalplaatje aanbieden”. “Super 
leuk om van mijn hobby, mijn beroep 
te maken, ik ben altijd al een fana-
tiek sporter geweest; geef al vanaf 
mijn vijftiende les. Van Jazzballet, 
aerobics, X-core tot Body Combat. Ik 
heb zelfs in een dansgroep gezeten 
“Jazz-reaction” waarmee we in Os-
aka (Japan) hebben opgetreden. Om 
te mogen lesgeven heb ik heel wat 
cursussen moeten volgen..” 

Het wedstrijdsecretariaat vindt ze 
leuk om te doen. Het werk bete-
kent dat ze elke veertien dagen de 
kleedkamer- en veldindeling maakt, 
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wekelijks de wedstrijdformulieren 
klaar maakt, de correspondentie 
met leiders van de E en F onder-
houdt, tijdens de winterstop (zaal)
toernooien mee helpt organiseren 
en lid is van de jeugdcommissie. 
Vanuit die jeugdcommissie bege-
leidt ze, samen met Stefan Scholten 
de pupillenscheidsrechters. “We 
hebben nu een groep van 7 jongens; 
ik weet dat meer spelers van De 
Zweef de cursus “kennismaken met 
scheidsrechteren” hebben gedaan. 
Ik weet alleen niet precies wie. 
Mochten zij nog belangstelling heb-
ben om te fluiten, kunnen ze altijd 
contact met mij opnemen.”

“Het is heel 
belangrijk 
om dingen 
samen te 
doen”

De meeste tijd gaat zitten in het 
regelen van oefenwedstrijden. “De 
relatie met de wedstrijdsecretaris-
sen in onze gemeente is heel goed. 
Met hen kun je snel zaken doen.” 
Moeilijker is het als ze het wat 
verder weg moet gaan zoeken; dan 
is het weleens een gepuzzel. “Ik wil 
graag dat alle teams oefenwedstrij-
den kunnen spelen en niet alleen 
de selectieteams.”  Dat lukt haar. 
Ook in de jeugdcommissie loopt het 
goed. Mensen vinden elkaar ge-
makkelijk en niemand is te beroerd 
om wat te doen. Er is ruimte voor 
nieuwe ideeën.

“Het is zo belangrijk dat je dingen 
samen doet. Ik merk dat als je 

enthousiast bent, anderen dat ook 
worden. Ook “randverschijnselen” 
als de playbackshow voor de jeugd 
en de vorig jaar voor het eerst ge-
houden ouder/kind afsluiting van het 
seizoen, die ze samen met Jurgen 
Meijer en Martijn Evers organiseer-
de, zorgen voor een goede binding 
met de club.” 

Meisjesvoetbal noodzakelijke 
impuls 
Wat een stevige impuls is bij De 
Zweef, is de groei van het meisjes-
voetbal. “We zijn zelfs dit seizoen 
begonnen met een ME1 en ME2!! 
Prachtig toch!! Het is super dat De 
Zweef dat heeft. Daar mag je trots 
op zijn. Het meisjesvoetbal wordt 
steeds populairder. Dat is ook nodig 
voor je bestaansrecht als vereni-
ging.”

In dat licht zou het mooi zijn als 
meer moeders zich zouden op-
werpen als leider, trainer of zelfs 
scheidsrechter. Waarom niet? “Je 
hoeft echt niet alles van voetbal te 

weten om in de E of F je kind en zijn/
haar team te begeleiden. Je moet 
het uiteindelijk samen doen. Je bent 
vrijwilliger en je mag best fouten 
maken.”

Juist als Simone vertelt over haar 
hobby’s (mijn werk, reizen, leuke 
dingen doen met vriendinnen), komt 
Marcels moeder binnen met een 
pan. “Dat is hachee. Zo lekker als 
Tiny kan ik dat, volgens Marcel en 
Stef, echt niet maken hoor, dus sla ik 
dit zeker niet af….” Hetzelfde geldt 
als Simone’s moeder een hoop extra 
gehaktballen maakt en een pan vol 
verhuist naar de Jipkesbeltweg.

Levensgenieter
Levensgenieter Simone straalt: “Ik 
probeer zo veel mogelijk te genie-
ten. Met familie, vrienden over de 
hele wereld, buren en kennissen. 
We hebben een prachtig huis, wonen 
schitterend en - vooral - we zijn 
allemaal gezond.” Hopelijk blijft dat 
nog heel lang zo. 

Hoe lang sta je al langs de lijn?
“Dat is een schatting, het is zeker 
vijftien jaar. Vaak sta ik bij Jan Win-
kels en Harry Veldhuis. Op zondag 
voer ik eerst de paarden en als De 
Zweef thuis moet voetballen, ga ik 
kijken. Zondag ga ik er ook weer 
heen, dan spelen ze thuis tegen 
Bemmel. Waarom? Ik ben voetbal-
liefhebber en heb het altijd een fijne 
club gevonden!”

Wanneer stond jezelf binnen de 
lijnen? 
“Ik heb zelf gevoetbald in de A jeugd 
bij SOS, noem het eigenlijk ook maar 
meedoen. Later heb ik een paar 
jaren in het vierde daar gespeeld. 
Ik was geen talent. Zo’n dertig jaar 
geleden ben ik lid geworden bij de 
Hulzense Boys. Dat is nu de club 
waar mijn hart ligt.”

Waar kun je langs de lijn van genie-
ten?
“Ik vind het spel natuurlijk leuk. 
Maar alles wat er rondom heen 
gebeurt, heeft altijd mijn bijzondere 
interesse. Ik volg de bewegingen van 
de trainer of hoe een reservespeler 
zich gedraagt. Ik hebt dit altijd al 
gehad.”

Aan wie of wat kun je je langs de 
lijn ergeren? 
“Zowel aan supporters die tekeer-
gaan tegen een scheidsrechter, 
maar ook aan het gedrag van 
scheidsrechters. Je hebt er hele 

Tien vragen aan een trouwe supprter 
op zijn vaste plek “ langs de lijn” 
DEZE KEER COR WITTEVEEN

goede bij, maar sommigen vragen 
er ook wel om. Ook dat gedrag heeft 
mijn interesse om te volgen.”

Waar heb je het over langs de lijn?
“Meestal over bepaalde spelers, 
als ik vind dat ze gewisseld moeten 
worden. Of als ik iemand tegen kom 
van Hulzen, dan hebben we het over 
de wedstrijd van Hulzen een dag 
eerder. Maar om eerlijk te zijn krijg 
ik ook niet altijd alles mee, ik ben 
namelijk wat slechthorend.”

De beste stuurlui staan aan wal… 
“Dat zeggen ze inderdaad hè? 
Mensen kijken wel eens om als ik 
iets zeg over een bepaalde speler of 
over het spel. ‘Waar bemoeit hij zich 
mee?’ zie ik mensen dan denken. Ik 
zeg gewoon gauw iets langs de lijn 
en denk dat dit door mijn fanatisme 
komt. Ik moet wel zeggen dat men-
sen bij De Zweef over het algemeen 
erg rustig zijn langs de lijn!”

Als Herman Hegeman de kenners 
langs de lijn eens zou raadplegen, … 
“..dan zou ik hem zeggen dat ik het 
jammer vind dat hij weggaat. Het is 
een goede trainer. Vooral de manier 
van aanwijzingen geven valt mij 
op, vaak op dode spelmomenten. 
Onopvallend en toch goed. Ik had 
hem wel als trainer bij Hulzen willen 
zien.”

Waar vinden we je tijdens de rust? 
“Meestal drink ik buiten een kopje 

koffie. Vaak maak ik ook even een 
praatje met Johan Legtenberg. Dat 
is een gouden man voor de club. Als 
het te koud is, loop ik de kantine nog 
wel eens in. Na de wedstrijd kom 
ik daar niet, dan ga ik direct naar 
huis.”

Welke Zwever binnen de lijnen 
staat je als supporter het meest bij?
“Ik ben een grote fan van Tom He-
geman. Snel, handig met de bal en 
veel wisselen van positie. DOS heeft 
een goede speler aan hem. Ook zijn 
broer Niels vind ik goed, een echte 
aanvoerder. Hij is de verlenging van 
de trainer in het veld. Tot slot noem 
ik Sander Souverijn. Een nuttige 
voetballer met goede inzet.

Waar eindigt De Zweef dit jaar?”
“Eigenlijk zijn ze al veilig hè? En dat 
hebben ze te danken aan de trainer. 
Ik denk dat De Zweef een midden-
moter is, daar horen ze thuis. Voor 
de tweede klasse zijn ze zeker te 
goed. En in de hoofdklasse?  Daar 
betalen ze en dat heeft niets met 
voetbal te maken.”
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In de vorige Goal heb ik een oproep 
gedaan met onderstaande vragen. 
Op sommige vragen kwam een 
spontaan antwoord. Op de meeste 
niet. Per toeval kwam ik op het 
spoor van een paar antwoorden.

Mijn conclusie is dat mensen die wat 
weten, te veel denken dat anderen 
dat wel zullen weten of beter zullen 
weten. Daardoor hoor je niks. Nu 
had ik bv. een interview, waarbij zij-
delings een spoor werd aangereikt. 
Dat ben ik gaan volgen met een 
mooi resultaat.

Neem de oproep mee en vraag 
vaders, moeders, opa’s en oma’s, 
ooms, tantes en andere familiele-
den, vrienden en kennissen diep na 
te denken over het verleden. Ook in 
komende Goals komen vragen. Het 
zou zo jammer zijn als informatie 
pas beschikbaar komt als het boek 
klaar is…… Hieronder de oproep van 
de vorige keer met aanvullingen. 
Wat in rood staat, is klaar. 

- Wat was de voornaam 
van meester Kleijssen (actief voor 
voetbal en gym)? KLAAR, dankzij het 
gemeentearchief. De voornaam is 
Hendrik.
- Wat is de voornaam van 
J.B. Nieland (bestuurslid ongeveer 
1953)? KLAAR. De voornaam is Jan.
- J. Nijenhuis was bestuurs-
lid en heel kort voorzitter (1941). 
Wie was dat? Wat is zijn voornaam? 
Heeft iemand een foto van hem?
- J. Evers was in 1960 voor-
zitter. Wat is zijn voornaam? Wie was 
het verder? Heeft iemand een foto 
van hem?

- Gerard Willems is met 
trammelant uit het bestuur vertrok-
ken (1956). Wat was er aan de hand? 
OPGELOST dankzij Tonny Broens 
en Andrea Oude Roelink. Inmiddels 
contact gehad met de dochter van 
Willems.
- Heeft iemand een foto van 
Gerard Willems? OPGELOST dankzij 
Tonny Broens en Andrea Oude Roe-
link. Inmiddels contact gehad met 
de dochter van 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 supporters-
vereniging op te richten? Wat is de 
voornaam van J. Machielsen die 
wordt gevraagd daarmee mee te 
helpen?
- Wie heeft een foto van oud-
voorzitter Zinsmeijer? OPGELOST 
dankzij Alois Jannink, René Krom-
mendijk en Johan Kok. Inmiddels 
contact gehad met de zoon van 
Zinsmeijer.
- In 1954 komt H. Schwarte in 
het bestuur, maar niet lang. Na twee 
jaar gaat hij weer weg. Wat is zijn 
voornaam?
- Wie is 1957 bij de dans-

avond van De Zweef in Dalzicht ge-
weest? Wie heeft daar voor het eerst 
gezoend? Hoe was dat? We zijn op 
weg dankzij Willem Kolman. Meer 
herinneringen zijn welkom.
- Op de foto een serie man-
nen voor de winkel van Jannink. Dat 
zijn: op de achterste rij van links 
naar rechts: ????, ????, Anton Jan-
nink, ????, ???? en de gebroeders 
Middelkamp. Het mannetje hele-
maal rechts kent ze ook niet. Op de 
voorste rij Harmpie Verschoor, Mari-
nus van Rhee  en Bernhard Alferink. 
VRAGEN: Wie kent meer namen? 
Wie zijn de gebroeders Middelkamp? 
(Anton en Johan (Broer) Middel-
kamp?) 

Nog een vraag in de buitencategorie:
 
- In 1932 zat in de elftalcom-
missie 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. Bel-
len mag ook: 0548 613399. Ik kom 
indien nodig graag langs om uw 
verhaal op te schrijven. 

Alvast heel erg bedankt!!!
Jan-Pieter van Vree

We zitten aan tafel met Tigo de 
Bruin, Matthijs Gerritsen en Jay 
van Weezep. Jay vertelt net dat zijn 
moeder gisteravond nog snel de 
tas heeft ingepakt. Tigo en Matthijs 
kijken hem verbaasd aan. “Ik doe 
dat al lang zelf” zegt Matthijs. De 
jongens zijn een beetje zenuwachtig 
en ook bij leider Peter Nieland be-
gint het te kriebelen. “Vandaag zou 
iedereen komen, maar is iedereen 
er? En zijn de jongens gemotiveerd? 
Natuurlijk is iedereen er, het zijn 
gewoon de zenuwen denk ik”, aldus 
leider Peter. De andere spelers van 
E4 Timo, Bram, Melvin, Marijn en 
Kai zijn ondertussen verstoppetje 
en tikkertje aan het spelen.  Tijd om 
naar de kleedkamer te gaan!

“Iedereen is een keer aanvoerder”
“In de kleedkamer vertelt Peter wat 
we moeten doen” vertelt Matthijs. 
“Kai staat vandaag in het doel. Hij is 
goed bezig de laatste tijd! Ik ben ook 
blij dat het met je gezondheid weer 
de goede kant op gaat”, vertelt Peter 
aan Kai. Ondertussen kleden de jon-
gens zich om. Eigenlijk redt ieder-
een zich wel, alleen met het strikken 
van de veters moet Peter nog een 
beetje helpen. Op het veld aange-
komen beginnen de jongens aan de 
warming up. De aanvoerder leidt de 
warming up. Jay: “We hebben geen 

vaste aanvoerder, iedereen is een 
keer aanvoerder. De leiders letten 
dan wel een beetje op of alles goed 
gaat.” Matthijs gaat verder: “Peter 
zegt ons daarna waar iedereen moet 
staan, dat je goed samen moet spe-
len  en dat je inzet moet laten zien.” 
Na de laatste woorden van leider 

Peter kan de wedstrijd beginnen.

De Zweef E4 speelt vandaag thuis 
tegen HHC E6. Het is nog maar de 
tweede wedstrijd van de voorjaars-
competitie. Van voorjaar is nog geen 
sprake. Een schrale wind waait over 
de velden en de vele regen van af-
gelopen nacht is de oorzaak dat alle 
andere thuiswedstrijden vandaag 
zijn afgelast.  E4 voetbalt gewoon, 
want ze spelen op kunstgras. On-
danks de kou is het nog best druk 
langs de lijn. Van bijna alle spelers 
is wel één van de ouders vertegen-
woordigd. Peter: “De betrokkenheid 
van ouders bij dit team is groot. We 
hebben een roulatieschema om te 
wassen, rijden en wie er medelei-

KENNISMAKEN MET E4
In de najaarscompetitie werden ze met vlag en wimpel 
kampioen. Ook in de voorjaarscompetitie blijven de 
successen niet onopgemerkt. Na drie wedstrijden te 
hebben gewonnen staan de jongens van De Zweef E4 
met stip op de eerste positie. Tijd om kennis te maken 
met De Zweef E4.

OPROEP
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Staand vlnr: 
Jay van Wezep, Bram Blanken-

voort, Tymo Aal, Tygo de Bruin, 
Peter Nieland (trainer/leider)

Gehurkt vlnr: 
Melvin Chou, Marijn Leopardi, Kay 

Steenberg, Matthijs Gerritsen

Op de foto ontbreekt 
trainer Roberto van Wezep.
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ders is. De medeleider let op de 
wisselspeler. Dat kan ook best een 
moeder zijn. Bij uitwedstrijden heb-
ben we meestal te veel auto’s, wat 
laat zien dat ouders graag komen 
kijken. ”De spelers zelf hebben 
geen last van de kou, het zijn echte 
bikkels. De vader van Timo vroeg 
vanochtend nog aan hem of hij geen 
handschoenen aan wou, “nee hoor” 
klonk stoer het antwoord. 

“Kom op Zwevers!”
De scheidsrechter blaast op het 
fluitje en de wedstrijd is begonnen. 
De Zweef E4 heeft er zin in en zoekt 
direct de aanval. Toch biedt HHC nog 
wel een beetje weerstand. “Geluk-
kig”,  zegt leider Peter Nieland, “in 
de najaarscompetitie hebben de 
jongens zelfs een keer met 18-0 
gewonnen. Dan is er ook niet veel 
aan.” De Zweef E4 komt op voor-
sprong, doelpuntenmaker is Tigo 
de Bruin. Moeder Annelies zegt 
langs de lijn: “Vanochtend had hij 

nog niet veel zin om naar de voetbal 
te gaan, ik denk dat hij het nu wel 
weer leuk vindt! Kom op Zwevers!” 
schreeuwt ze. “Tigo vindt dat ik 
soms te fanatiek ben, maar dat zit 
gewoon in mij”. Vlak voor rust maakt 
HHC de gelijkmaker. Gelukkig blaast 
de scheidsrechter dan gauw op zijn 
fluitje. Tijd voor leider Peter om de 
jongens wat aanwijzingen te geven. 
Tigo: “Peter vertelt ons wat er 

goed ging, vandaag ging vooral het 
samenspel heel goed.” Veel tijd om 
te praten is er niet, het is er ook veel 
te koud voor. Tijd voor de tweede 
vijfentwintig minuten.

In de tweede helft laat De Zweef E4 
weer zien de betere ploeg te zijn. Jay 
van Weezep komt vrij voor de keeper 
van HHC en maakt een doelpunt. 
Vanaf de kant klinkt gejuich. De 
Zweef staat 2-1 voor. De jongens 
denken dat ze er zijn en zakken nu 
wel erg ver in. Bij een corner van 
HHC geeft Peter enkele aanwijzin-
gen aan Timo: “Je moet de tegen-
stander aan de binnenkant dekken.” 
Timo luistert goed naar Peter en 
krijgt de bal. Hij zet de aanval in een 
geeft de bal voor op Jay. Helaas, hij 
mist. Ook Bram doet nog een poging 
op doel. Helaas schiet hij hoog over. 
De beslissing valt vlak voor tijd als 
Tigo zijn tweede doelpunt maakt in 
de wedstrijd. Eindstand 3-1!

Na de wedstrijd mogen alle spelers 
nog een penalty schieten en daarna 
gauw onder de warme douche. Hulp 
met douchen hebben de jongens niet 
meer nodig. Dus tijd voor de ouders 
om na te praten in de kantine. Peter: 
“Meestal blijven ouders nog wel 
even nazitten. Als de jongens dan te-
rug komen, dan zijn ze te vinden bij 

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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de snoepautomaat of 
ze spelen weer ver-
stoppetje.” Matthijs, 
die er bij komt zitten, 
vult Peter aan: “De 
derde helft hè?!” De 
ouders praten nog na 
over de winterbar-
becue. Alle spelers, 
ouders, maar ook de 
broertjes en zus-
jes waren hiervoor 
uitgenodigd. Jay: 
“De winterbarbecue 
werd door de ouders 
georganiseerd en 
was bij Timo thuis. 
Iedereen was er! 
” We krijgen het over activiteiten 
bij De Zweef. Tigo, die ook weer 
aanschuift, vertelt over de play-
backshow: “We waren allemaal als 
dames verkleed, hadden een BH om 
en we hadden tietjes.” De jongens 
aana tafel kunnen er erg om lachen. 
Ook het kamp is een activiteit waar 
de jongens weer naar uit kijken. Jay: 
“Vorig jaar aten we toen ’s ochtends 
vroeg al een broodje hamburger, dat 
was echt wel lachen!”

Kampioen!
In de E jeugd spelen alle teams twee 
competities. Tijdens de najaarscom-

petitie is E4 kampioen geworden. 
We willen natuurlijk ook alles weten 
over het kampioenschap. Jay: “We 
hebben gewoon alle wedstrijden 
gewonnen!” En Matthijs vult aan: 
“Het komt om dat we te laag zijn 
ingedeeld.” Toch waren niet alle 
wedstrijden even gemakkelijk. Tigo: 
“De eerste wedstrijd was erg span-
nend. We speelden tegen Hulzen 
en stonden met 2-0 achter. Daarna 
kwamen wij met 2-3 voor te staan 
waarna het weer 6-3 werd voor 
Hulzen. Uiteindelijk wonnen we met 
6-8!” Ook de wedstrijd tegen ON was 
best lastig. “In dat team zaten grote 
en dikke jongens die ons allemaal 
aan de kant duwden”,  aldus Jay. De 
mooiste wedstrijd vond Matthijs de 
wedstrijd tegen Markelo. “Kai ging 
toen voetballen en Marijn maakte 
het honderdste doelpunt van de 
competitie. Hij moest er zelfs een 
beetje van huilen.” Door al die ge-
wonnen wedstrijden, werd E4 kam-
pioen. Het kampioenschap vierde 
E4 bij de ouders van Melvin. Peter: 
“Zij hebben een catfetaria in Goor 
en daar zijn we met z’n allen uit 
eten geweest!” Of de jongens in de 
voorjaarscompetitie weer kampioen 
worden weten ze nog niet. Jay denkt 

in ieder geval van wel. “We doen ons 
best en moeten blijven voetballen 
zoals we vandaag deden.” 

Echt aan het kampioenschap den-
ken, doen de jongens van E4 nog 
niet. Volgende week staat E4 eerst 
in de kwartfinale van de beker. “En 
daar moet deze week nog wel even 
voor getraind worden”, vertelt Peter. 
Hij vervolgt zijn verhaal: “Ik doe alle 
oefeningen met de bal. Het schieten 
op doel en het partijtje blijven de 
favorieten.” Tigo: “We trainen twee 
keer in de week en krijgen dan trai-
ning van Peter en ook van Roberto 
van Weezep.” Eerst gaf Peter de 
trainingen alleen, maar hij geeft aan 
blij te zijn nu hulp te krijgen van Ro-
berto. Peter: “Het valt niet altijd mee 
om de jongens bij de les te houden, 
er zitten wel wat druktemakers bij.” 
De ongeduldigheid blijkt als de rest 
van het team door de kantine rent. 
Peter probeert Jay, Tigo en Matthijs 
nog rustig te houden, maar gelukkig 
voor de jongens zijn de vragen op. 
Eindelijk kunnen Jay, Tigo en Mat-
thijs ook met de rest van het team 
spelen!

 

 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 
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Het is dinsdagavond tegen een uur 
of acht en de telefoon gaat. Tegen 
mijn gewoonte in neem ik op. Heb 
namelijk weinig tijd omdat er gekla-
verjast moet worden. “Goedenavond, 
u heeft het genoegen met Marianne 
Thieme.” Ik onderbreek haar direct 
en maak haar duidelijk dat ik geen 
wedstrijdsecretaris meer ben en 
zij voor het vrouwenvoetbal iemand 
anders moet bellen. Krijg van 
Marianne gelijk lik op stuk. “Ik ben 
Marianne Thieme van de Partij voor 
de Dieren en ik wil aandacht voor de 
wantoestanden met dieren binnen 
de voetballerij. Ook uw voetbalver-
eniging heeft zich hieraan schuldig 
gemaakt, dus u kunt wat terug doen 
door een artikeltje te plaatsen in uw 
clubblad.”
Ik zit me gruwelijk op te winden en 
dan wel in de meest negatieve zin 
van het woord. Wat verbeeldt zij zich 
wel niet? Hoezo, dat ik met haar het 
genoegen heb? Het genoegen is niet 
aan mijn kant.  Hoe zo clubblad? 
Magazine zal ze bedoelen. Ik kom 
verder met haar aan de praat  en 
zij herinnert mij aan de wedstrijd 
Rohda Raalte tegen De Zweef in de 
hoofdklasse, waarbij Zweefsuppor-
ters het in hun hoofd haalden om 
blauwwit geschilderde kippen op het 
hoofdveld van Rohda los te laten. 
Marianne is witheet van woede. Ik 
probeer het ijs te breken. “Ach Ma-
rianne, jij hebt de kippetjes toch ook 
in de ren, terwijl ze liever vrij zijn?” 
Mijn als grap bedoelde opmerking 
wordt door Marianne niet op prijs 
gesteld. Ik had het kunnen weten. 
Marianne is namelijk niet voor de 
poes. Voor de lieve vrede zeg ik haar 

toe een stukje in het Magazine te 
zullen schrijven.
Wantoestanden met dieren binnen 
de voetballerij? Ik kan mij er eerlijk 
gezegd niets bij voorstellen. Bedoelt 
Marianne wellicht de steenmarter 
in het Heraclesstadion? Of het laten 
vliegen van een adelaar door het 
stadion van Vitesse en Go Ahead 
Eagles? Me dunkt dat Marianne zich 
beter om andere zaken druk kan 
maken.
Voetbal en identiteit zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. In feite 
worden dieren in de voetballerij 
geëerd. Denk aan verschillende 
bijnamen van meerdere nationale 
elftallen. “De Olifanten” voor Ivoor-
kust; “De Ontembare Leeuwen” voor 
Kameroen en “De Goddelijke Ka-
naries” voor Brazilië. Verschillende  
clubs hebben in hun 
logo een dier. ADO 
Den Haag heeft een 
ooievaar, FC Twente 
heeft de Twentse Ros 
(overigens afkom-
stig van de Saksen), 
Dordrecht heeft een 
schaap, De Zweef 
heeft een vogel en ga 
zo maar door. 
Hoe kan ik Marianne 
Thieme in haar strijd 
tegen dierenleed hel-
pen? Door een nieuw 
logo met een dier te 
bedenken?
Een kat in een logo 
van een voetbalclub 
ben ik vreemd genoeg 
niet tegen gekomen. 
Mogelijk omdat een 

kat iets negatiefs heeft. Denk maar 
aan: katten met elkaar of kattig 
doen. Als we van de kat een poes 
maken, wordt het al heel anders. 
Een poes symboliseert toegankelijk-
heid, warmte en trouw. Een poes 
kan zichzelf goed verdedigen en 
geeft vooraf een waarschuwing door 
een hoge rug op te zetten. Een poes 
heeft maar één zwak punt. Ik weet 
dat als geen ander. Hoe vaak  stond 
ik niet met een emmer water in de 
tuin, wetende dat alleen een natte 
poes zich gewonnen geeft.
Marianne moet nog maar eens 
bellen, dan kunnen we het er over 
hebben. Als het maar niet op de 
dinsdagavond is. Dan moet ik kla-
verjassen.

CR

BIJ DE BEESTEN AF
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Het heeft even geduurd, maar er 
is een nieuwe seniorencommissie. 
Wie af en toe onze website bezoekt, 
heeft het vast al gelezen. Maar 
liefst vijf man gaat deze commissie 
bemannen:
- Gerard te Kiefte
- Gerrit ten Dam
- Hans Knobben
- Harry Hoonhorst
- Henk Grondhuis

Zoals bekend is er lang gezocht naar 
een nieuwe bezetting van de senio-
rencommissie. Dat zoeken leverde 
niks op, maar ineens is er –als een 
duveltje uit een doosje- een com-
plete bezetting. Prachtig werk van 
deze mannen.

Hoe het allemaal zo is gekomen? 
Henk Grondhuis: “We (het vetera-
nenteam-groot-veld) zaten op een 

zondag bij elkaar en vonden dat er 
iets moest gebeuren. Harry, Gerard 
(toen althans) en ik werkten niet. 
Willy Krieger zei dat hij had gehoord 
dat Gerrit ten Dam zich ook al eens 
heeft aangeboden. Daar heb ik toen 
contact mee opgenomen en ook met 
Hans Knobben gesproken. Zo is de 
commissie tot stand gekomen.”

Inmiddels is de groep een paar keer 
bij elkaar geweest en zijn de taken 
verdeeld. Henk en Gerard beharti-
gen de algemene zaken binnen de 
commissie. Gerrit en Harry regelen 
wekelijks de scheidsrechters en 
Hans Knobben (ook wedstrijdsecre-
taris bij de pupillen) regelt vriend-
schappelijke wedstrijden en maakt 
wekelijks de kleedkamerindeling. 

Gerrit ten Dam gaat zich ook bezig 
houden met de jongens die vanuit 

de A-jeugd in de lagere seniorenelf-
tallen terecht komen. Henk Grond-
huis is het aanspreekpunt voor het 
bestuur. 

Waar de commissie vooral druk mee 
is geweest, is het weer activeren van 
de bezetting op zondagmorgen. In 
de praktijk is dat werk niet ingewik-
keld en misschien niet nodig, maar 
je kan niet zonder. Als er bv. een 
afgelasting is, zullen tegenstanders 
en scheidsrechters op de hoogte ge-
steld moeten worden. Afgesproken 
is dat ook de leiders van onze eigen 
teams bericht krijgen, zodat ze hun 
team kunnen informeren.

Kijkend naar de toekomst ziet het 
er zonnig uit. Het enige waarover de 
commissie zich zorgen maakt, is de 
scheidsrechtersbezetting. Er zouden 
nieuwe mensen bij moeten komen. 

Belangstellenden kun-
nen zich melden en 
ook worden opgeleid. 
Zolang de situatie is 
zoals nu, zullen teams 
er rekening mee 
moeten houden, dat er 
soms geen scheids-
rechter is. In dat geval 
moet men zelf een 
oplossing zoeken. Het 
zou mooi zijn als elk 
team een eigen man 
(of vrouw….) achter 
de hand heeft voor 
noodgevallen.

NIEUWE SENIORENCOMMISSIE IS 
ER KLAAR VOOR
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TONEEL
Vrijdag 8 mei 2015

Vervolg op “De Zweef en de fusie met DES”:

De moord in kleedkamer 5

  Aanvang:   21.15 uur
  Entree   5 euro (incl consumpties)
  Verkoop kaartjes: zie website
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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

 

 

  

Eric Braamhaar is op verschillende 
van deze toernooien als scheids-
rechter aanwezig geweest. Om de 
sportdag financieel mogelijk te 

maken, heeft hij de Eric Braamhaar 
Foundation opgericht. Vandaar dat 
het toernooi zijn naam draagt.

Het toernooi draait vooral om plezier 
maken, maar de beste ploegen 
kunnen ook wat mooie prijzen in de 
wacht slepen. Elke ploeg bestaat uit 
een keeper en 6 veldspelers. Zowel 
mannen als vrouwen kunnen mee-
doen en er wordt gespeeld op een 
kwart voetbalveld. De wedstrijden 
duren 12 minuten. Er wordt op twee 
niveaus gespeeld, namelijk sporters 
die nooit voetballen en sporters die 
wel eens een balletje trappen. 

Houd de website www.ericbraam-
haarfoundation.nl in de gaten voor 
informatie over het toernooi op 
8 mei.

ERIC BRAAMHAAR SPORTDAG 
BIJ DE ZWEEF
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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

	  

	  

	  

CARNAVAL 2015



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.  

In de laatste twee wedstrijden was het de beurt 
aan E3 en E4. Van het optreden van deze jongens 
en meisjes is deze collage. Het kampioensteam 
van E1 van vorig jaar leidt nog steeds in deze 
competitie.

“TEAM VAN DE WEEK” SCHIET PUNTEN
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N E R G E N S  G O E D K O P E R !

Energiestraat 5 Nijverdal



Het bezoek van Johan Derksen aan 
De Zweef trok een “volle bak”, waar-
onder ook veel niet-Zwevers (goede 
ontwikkeling). Het was maar goed 
dat er achter in de kantine statafels 
stonden; anders had het niet gepast. 
De bijeenkomst met Derksen was 
voor onze sponsoren het sluitstuk 
van een “bedankmiddag” voor hun 
bijdragen aan onze club.

Derksen is in het echt hetzelfde als 
op tv. Gewoon recht voor z’n raap, 
met oog voor het publiek (“ik praat 
kantinepraat”) en met een grote 

kennis van voetbal. Daardoor heeft 
hij op elke vraag van Bert van Losser 
en uit de zaal een antwoord. Pro-
beer ook niet om de grapjas uit te 
hangen, want hij serveert je met één 
simpele klap de zaal uit. 

Kortom, voor de aanwezigen was 
het een prachtige avond. Na afloop 
was er voor Johan Derksen (geheel-
onthouder) een fles spa blauw en 
een kappersbon van Kim ten Hove, 
die wel wist dat er een bon van haar 
werd uitgereikt, maar verrast was 
dat ze naar voren moest komen om 
die zelf uit te reiken. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst 
was er voor de sponsoren van onze 
club een gezellige bijeenkomst 
in Manege De Reggehoeve. Deze 
prachtige, nieuwe manege met grote 

zaal aan de Katenhorstweg is een 
prachtige locatie voor recepties, 
ontvangsten en feesten. Gezellig 
ingericht met grote robuuste tafels.

Na een kopje koffie hield voorzitter 

Erik Heuver een korte toespraak, 
waarbij het niet zozeer ging om 
De Zweef als voetbalclub, maar 
als organisatie die vindt dat zij 
ook maatschappelijk actief moet 
zijn. Voorbeelden daarvan zijn het 
maandelijkse Parkinsoncafé in ons 
clubgebouw, de regelmatige bijeen-
komsten van KBO, de wekelijkse 
aanwezigheid van een wijkteam van 
Avelijn en straks het “eten bij De 
Zweef”.

Interessant voor sponsoren die zelf 
ook op dit terrein actief (willen) zijn 
en misschien een eye-opener voor 
mensen die daarbij nog niet heb-
ben stil gestaan. Na deze serieuze 
woorden was het tijd voor ontmoe-
ten, netwerken en praten met de 
jongens en staf van de selectie, die 
ook aanwezig waren. Het buffet van 
Raymond Sterk was prima en ging 
helemaal op. 

JOHAN DERKSEN TREKT “VOLLE BAK”
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SPONSORBIJEENKOMST REGGEHOEVE
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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!!



Jeroen Wigger van Wiggermontage 
is de vader van twee enthousiaste 
Zwevertjes. Is wekelijks te vinden 
langs de lijn en op het veld, want hij 
is trainer van E5 en F7. Rondlopend 
bij onze club, viel zijn professioneel 
oog op de entree. “Dat kan wel wat 
frisser”, dacht hij en stelde aan 
het bestuur voor (gratis) een nieuw 
plafond te plaatsen, inclusief ver-
lichting. Het resultaat mag er zijn! 
Zeker nadat Ter Hedde en Siero (ook 
gratis) hun verfkwast over de muren 
haalde en het grote informatiebord 
van de wand was geschroefd. Even 
een kijkje achter de schermen bij 
Wiggermontage.

Wiggermontage is het bedrijf van 
Jeroen. Hij stel zich graag voor: 

Sinds 2003 ben ik als zelfstandige 
werkzaam in de afbouw.  Ik monteer 
eigenlijk alle soorten wanden en 
plafonds. Hierbij moet je denken aan 
alle niet dragende constructies in 
een gebouw. Met scheidingswanden 
kun je een woning of kantoor zo 
indelen dat je de ruimtes optimaal 
kunt benutten. 
Systeemwanden. Dit soort wanden 
bieden oneindig veel mogelijkhe-
den. Of het nu rond, met hoeken of 
glazen wanden moeten zijn; alles is 
mogelijk.  Ook combinaties van ver-
schillende is gemakkelijk en simpel.
Systeemplafonds. Door in een ge-
bouw een systeemplafond te plaat-
sen, werk je eigenlijk de technische 
installatie weg. Het grote voordeel 
is dat je het plafond heel makkelijk 

open kunt maken als er bijvoorbeeld 
een installatie aangepast moet 
worden. Andere voordelen van een 
systeemplafond zijn geluidsabsor-
berend, isolerend en verfraaiing van 
de ruimte.
Verlichting. Om een project te laten 
slagen kan een mooie, strakke, 
heldere of juist sfeervolle verlichting 
zeker niet ontbreken. Ook op dit 
terrein zijn zeer veel mogelijkheden. 
Voor levering en advies over verlich-
ting kunt u ook bij mij terecht. 

Betrokkenheid bij de club!
Met twee zonen is er bijna geen 
ontkomen aan. Voetbal! En natuur-
lijk bij De Zweef want dat moest wel 
met een opa die bijna elke dag wel 
met De Zweef bezig is. Toen mijn 

JEROEN WIGGER: SPONTANE HULP EN REACTIE BIJ 
NIEUWE PLAFOND HARTVERWARMEND
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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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oudste zoon Lucas van de F-League 
naar F4 ging ben ik meteen trainer 
en leider geworden van dat team. 
Een leuke manier om betrokken te 
raken bij de club. Inmiddels train ik 
ook mijn jongste zoon Niels die nu in 
F7 speelt.

Het is leuk om tussen de mensen te 
zijn. Gezelligheid vind ik erg belang-
rijk. Nou, dan ben je bij een club als 
De Zweef al snel op je plek! Daarom 
dacht ik ook: waarom doe ik namens 
mijn bedrijf niet wat voor de club. 
Een reclamebord langs het veld was 
snel geregeld. 

Ik vond dat de entree wel iets fris-
ser kon. Het bestuur was meteen 
enthousiast en vond het erg fijn dat 
ik er een nieuw plafond in wilde ma-
ken. Toen ik het plafond ging monte-
ren waren er spontaan mensen om 
te helpen. Dat vind ik nou leuk bij De 
Zweef! Spontaan helpen en het is 
nog gezellig ook.

Ik was maar net begonnen of de 
eerste Zwevers kwamen kijken hoe 
het ging. Veel reacties waren dan 
ook “mooi da’i da doet en “ik heb 
het geretweet hoor”. Via multimedia 
was al snel bekend dat de entree 

een opfrisbeurt kreeg. 

Maar de mooiste reactie kwam 
gewoon via de telefoon. Van Johan 
Kok die mij een dag later persoonlijk 
belde en zei dat hij er heel erg blij 
mee was. Dat is een reactie uit het 
hart. Een man met een clubverle-
den. Daar kunnen wij nog wat van 
leren. Deze leeftijdscategorie heeft 
de club toekomst gegeven en wij als 
nieuwe vrijwilligers moeten ervoor 
zorgen dat die toekomst blijft!
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Dinsdag:
Seniorendag

Woensdag:
Ladiesday



AMATEURVOETBAL...

Vlak voor de wedstrijd en in de rust nog even een 
peuk opsteken….. Desnoods mee het veld op, want 
het is zonde van de tabak om een half-opgerookt 
sjekkie weg te gooien.
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