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De competitie zit erop, maar tot de 
vakantie zijn er nog vele activiteiten. 
Ook de voorbereidingen voor het 
nieuwe  seizoen zijn al volop bezig. 
In dit nummer aandacht  voor veel 
vrijwilligers. Zonder hen zijn we ner-
gens! Mocht u binnen onze vereniging 
nog geen vrijwilliger zijn en u wilt wel 
wat doen, laat het ons weten.

Rest ons u allen een prettige vakantie 
te wensen!
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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



Met een goed gevoel op vakantie
Het seizoen zit erop. Sportief gezien 
kijk ik terug op een meer dan ge-
slaagd jaar. Na het behaalde kampi-
oenschap vorig seizoen en het vertrek 
van topscorer Tom Hegeman naar 
DOS ‘37 heeft ons vlaggenschip zich 
zonder problemen staande weten 
te houden in de eerste klasse. Geen 
enkel moment hebben we ons zorgen 
hoeven maken de stap terug te 
moeten zetten naar de tweede klasse. 
Een prima prestatie van spelers en 
staf. Ons twidde, A1 en B1 haalden de 
nacompetitie voor promotie. Daar-
naast hadden we in de najaars- en 
voorjaarscompetitie totaal een kleine 
10 kampioenen. Dames 1 werd geen 
kampioen. Een mooie klus voor 
Harry Legtenberg komend seizoen 
die Albert Timmerman gaat opvolgen. 
Harry, alvast veel succes.
Sinds het afscheid van Sander Pronk 
als vormgever van het magazine, 
werpt Jan Pieter van Vree zich steeds 
meer op als hoofdredacteur. Dat is 
niet erg, want hij is binnen de redactie 
net zo geliefd als Sjuul Paradijs op de 
redactie van De Telegraaf was. Geluk-
kig voor hem zit er geen Raad van 
Commissarissen boven de redactie 
die impopulaire maatregelen niet 
schuwt. En dat alles maar om één 
ding: geld. Onze hoofdredacteur is wel 
streng. Deadline van dit magazine is 
21 mei. En eigenlijk is het maar goed 
ook dat hij dat is, want geef mijn mede 

redactieleden een vinger en ze pakken 
je hand. Dit stuk wordt bijvoorbeeld 
getikt op 20 mei. Heb nog even dus. 
In eerste instantie vond ik de datum 
van de deadline een vervelende, 
aangezien ik de resultaten van de 
nacompetitie niet mee kon nemen in 
dit stuk. Het “probleem” loste zich 
vanzelf op. Zowel ons twidde als B1, 
beide verdiend, en A1, totaal on-
nodig, werden uitgeschakeld in de 
eerste ronde. In datzelfde weekend 
werd officieel bekend gemaakt dat 
Sander Souverijn ons gaat verlaten. 
Hij maakt, evenals Tom, de stap naar 
DOS ‘37. Het lijkt me voorlopig even 
beter dat Philip Agteres de wedstrij-
den van ons eerste aan zich voorbij 
laat gaan. Het vertrek van Sander, 
die een uitstekend seizoen achter de 
rug heeft, is een aderlating voor ons 
eerste elftal. Een mooie klus voor 
Anton om dit op te lossen. En zoals ik 
vorig jaar ook schreef: het vertrek van 
een topper biedt weer kansen voor 
anderen. We gaan het zien. Wel wil ik 
uiteraard Sander heel veel plezier en 
succes wensen in de hoofdklasse. Een 
mooi podium om je te laten zien. De 
twee wedstrijden die ik dit seizoen van 
DOS ‘37 heb gezien maakt een ding 
duidelijk: een verdediger met voetbal-
lend vermogen is een aanwinst. Dus 
niet zo gek dat ze bij Sander terecht 
komen.  
Op 8 mei hadden we deel twee van 
het toneelstuk: RKSV De Zweef en 
de fusie met DES. Wat deze avond zo 
bijzonder maakte was dat een kleine 
30!!! Zwevers meededen aan het stuk. 
Een ongelofelijk aantal. Zo ook bijna 
de gehele klussenploeg. Johan Alfe-
rink kon niet, maar Ton Zwakenberg 
werd bereid gevonden om Johan na 
te spelen. En met verve. Hij was bijna 

beter dan Johan zelf. 
Op het moment dat dit magazine bij 
u op de mat ligt kan het zijn dat het 
feestweekend op het punt van begin-
nen staat, dan wel net is afgelopen. Ik 
hoop dat u, net als ik, met veel plezier 
terug kijkt op dit voetbalseizoen en de 
activiteiten die zijn gehouden. Het is 
heel goed mogelijk dat de eerstvol-
gende activiteit medio juli plaatsvindt. 
Een wedstrijd van ons eerste elftal 
samen met het eerste elftal van vv 
Hellendoorn tegen Excelsior Rotter-
dam. Indien dit doorgaat wordt deze 
wedstrijd bij onze collega’s in Hel-
lendoorn gespeeld. Hou daarom de 
site en de plaatselijke krant goed in de 
gaten. Wellicht treffen we elkaar mid-
den in de vakantieperiode. Indien we 
elkaar niet meer zien: ik wens u allen 
een fijne vakantie toe. En zorg dat u 
gezond en wel weer terugkomt.

Tot slot: op 15 april is ons erelid Ge-
rard Hilberink onverwacht overleden. 
Meestal als ik hem tegenkwam bij De 
Zweef zaten we wel even te zeuren 
met elkaar. Telkens bedankte ik hem 
voor wat hij deed op dat moment (bar-
dienst draaien op de maandagavond) 
of had gedaan voor de club. Vaste 
prik vroeg ik hem: “Ben je al erelid? 
Anders zorg ik ervoor dat je erelid 
wordt.” Verderop in dit magazine een 
mooi eerbetoon aan Gerard.

DE VOORZITTER AAN HET WOORD
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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



IETS TERUG DOEN VOOR DE CLUB 
WAAR JE ZOVEEL VAN KRIJGT IS 
TOCH NORMAAL?
Je kunt van de familie 
Dikkers zeggen wat je 
wil, maar als een paal 
boven water staat dat 
het hier gaat om een 
gezin dat altijd klaar 
staat voor De Zweef. En 
misschien nog wel meer 
want hulpvaardigheid is 
een karaktertrek waar 
het hele spul mee is 
uitgerust. Een interview 
met de familie Dikkers 
is een eerbetoon aan 
mensen die met het 
grootste gemak van de 
wereld klaar staan voor 
een ander. En vinden dat 
iedereen dat eigenlijk 
zou moeten doen. De 
Zweef vaart er meer dan 
wel bij…..

Voor wie ze niet kent, even een voor-
stelrondje:

1. Moeder Ida (Gerritdina Berna-
dette Maria Reinders), uitbater van 
een goedbeklante snackbar met 
de naam Noetsele aan de Rijs-
sensestraat. Staat klaar voor alle 
hand- en spandiensten, zoals het 
naaien van reusachtige spandoeken, 

maar ook het wassen en repareren 
van hesjes van de jeugd, het stoppen 
van Zweefsokken (!!! “Ik heb zelfs 
speciaal daarvoor garen in huis”) 
enz. enz. Bij uit- en thuiswedstrij-
den; overal zie je de bus van Dikkers 
staan. Aan de lijn met een tas met 
koffie en koek.
2. Vader Henk (geen doopnamen, 
want tamelijk ongelovig). Is via de 
kinderen bij De Zweef betrokken 
geraakt en verslingerd aan de club. 
“Maandagavond is Zweef-avond”, 
zegt hij, maar voor Henk is het dan 
elke dag en elk weekeind maandag. 
Hij is samen met Gerrit Verschoor 
verantwoordelijk voor het materiaal. 
En dan AL het materiaal: ballen, 
netten, hesjes, goaltjes, petjes, 
pionnen, kasten, sleutels. Noem 
het maar op. Verder klusjesman-
in-algemene-dienst en beroeps-

ouwehoer, maar van een vriendelijk 
soort. Oh ja, en in het “dagelijks 
leven” mede-manager van een 
goed-beklante snackbar met de 
naam Noetsele.

3. Zoon Michel (Albert Antonius 
Maria, geboren 31-7-1988). Keeper 
van gewicht. Is na een onherstelbaar 
lijkende blessure weer helemaal 
terug en hoopt volgend jaar weer 
een kans te krijgen in het eerste. 
Is daarnaast keeperscoördina-
tor jeugd. Een nieuwe functie dit 
seizoen die door allerlei –niet aan 
hem liggende factoren- nog niet 
optimaal van de grond is gekomen. 
Verder zit hij in het bestuur van de 
Vriendenkring. Michel is tijdens zijn 
studie “integrale veiligheidskunde” 
aan Saxion in Enschede stage gaan 
lopen bij Siemens. Daar heeft hij ook 

Familie Dikkers staat op en gaat naar bed met De Zweef
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Een heldere kijk 
op zekerheid  

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

www.zichtadviseurs.nl

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

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

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!
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www.wandelschoenen.nl
www.leferink-schoenen.nl



zijn afstudeeropdracht gedaan en 
deed dat waarschijnlijk zo goed, dat 
hij daarna mocht blijven. 
4. Zoon Sven (Wilhelmus Albert 
Maria, geboren 26-20-1989). Spits 
in De Zweef 1 en (dus) topscoorder. 
Daarnaast assistent-trainer naast 
Helwich Machielsen bij B1 en vol-
gend seizoen in dezelfde functie bij 
A1 met Niels Kolkman. “En hij geeft 
duikles”, lacht broer Michel, doelend 
op het feit dat er tegen Sven nogal 
eens een “overtreding” wordt ge-
maakt met soms een strafschop als 
gevolg. Sven werkt na de mbo Sport 
en Bewegen en twee jaar CALO (“Ik 
moest stoppen omdat ik een paar 
punten tekort kwam voor de prope-
deuse”) in Ommen als buurt-sport-
coach. Als sportcoach werkt hij een 
aantal dagdelen bij de Kinderopvang 
en een dagdeel bij welzijn aan sport-
activiteiten voor jeugd en ouderen. 
Het werk bevalt hem zo goed, dat hij 
daar wel fulltime zou willen werken.
5. Zoon Emiel (Hendrikus Maria, 
geboren 24-4-1991). Emiel voetbalt 
op zaterdag en is in het dagelijks 
leven student. Noemt zich “manager 
snackbar en manager grasonder-
houd achtertuin”. Was tot voor kort 
verfwegbrenger, maar is tijdelijk 
geparkeerd en mag in de zomerva-
kantie weer komen. Het doel van zijn 

studie aan de lerarenopleiding van 
Windesheim is docent techniek te 
worden in het voortgezet onderwijs. 
Daar krijgen kinderen in de eerste 
jaren de basis van techniek als vak 
en Emiel wil hen dat gaan leren. Bij 
De Zweef is hij een van de mannen 
van de “Ultra’s”: voor activiteiten bij 
al uw feesten en partijen. 
6. Dochter Lisanne (Antoinette Ger-
ritdina Maria, geboren 12-2-1993). 
Ooit keeper in het damesteam, 
maar nu spits in het tweede. Wie 
op zaterdagmorgen in het clubhuis 
komt, zal haar vaak zien als “be-
manner” van het wedstrijdsecre-
tariaat. Liefhebbers van de Bingo 
zullen haar herkennen als degene 
die de balletjes draait en de num-
mers omroept. Zij weet altijd wel 
een paar meiden van haar team te 
interesseren mee te doen. Lisanne 
zit ook in het management van die 
goedbeklante snackbar met de 
naam Noetsele. Ze heeft de oplei-
ding onderwijsassistent afgerond, 
maar daar is nauwelijks werk in 
te vinden. Vandaar dat ze een paar 
centen verdient als verkoopster bij 
de Wibra. Dat is niet het einddoel in 
haar leven, want ze wil in het nieuwe 
schooljaar een opleiding gaan doen 
voor “iets” in de zorg. Dat trekt haar, 
maar het werk mag bij voorkeur niet 
plaatsvinden op zondagen, want dan 
moet er gebald worden. Dat wordt 
dus zoeken.

Op de morgen van het interview kom 
ik Henk Dikkers tegen voor de deur 
van Wibbelink. Uitgebreid kletsend 
natuurlijk. Want Henk die niet kletst, 
is ziek. Als ik even later buiten kom, 
zit Henk in zijn auto. Raam open en 
–opnieuw- kletsen. “Kom op Henk, 
naar huis, aan het werk”, grap ik, 
maar Henk heeft z’n woordje klaar. 
“Het is vandaag maandag. Dan is de 
morgen voor mijn vrouw en kinde-
ren, de middag voor de zaak en de 

avond voor De Zweef. Dat hoef 
je niet te noteren voor het stuk”, 
roept hij, wetend dat het er dan 
juist in komt. Nou, Henk, alsje-
blieft.

Wie denkt dat de familie Dik-
kers met vier kinderen en een 
patat-imperium in een grote villa 
woont, heeft het mis. Het huis 
aan de Holterweg is relatief klein, 
maar biedt genoeg ruimte voor 
vader, moeder en vier kinderen. 
Groot hoeft het niet te zijn, want 
de kans dat je het hele spul alle-
maal tegelijk thuis treft, is net zo 
groot als de kans op een aardbe-
ving in Nederland. Er is er altijd 
wel een iets aan het doen. Bij De 
Zweef bijvoorbeeld.

Waarom?
De belangrijkste vraag is: 
WAAROM? Waarom allemaal 
vrijwilligerswerk doen? Moest 
dat soms van je ouders? Het 
klinkt misschien raar, maar het 
is waar: het moest. Direct daarop 
volgend: “Het is logisch dat je 
wat doet, niet dan?” Moeder Ida: 

“Wij hebben geprobeerd de kinderen 
mee te geven dat het normaal is dat 
je wat terug doet voor de club waar 
je zoveel van hebt gekregen en nog 
krijgt.” 

“Eigenlijk zou
iedereen 
vrijwilligerswerk 
moeten doen…”

“Eigenlijk zou iedereen dat moe-
ten doen. Mensen denken dat alles 
maar vanzelf gaat. Hebben niet in 
de gaten wat er achter de schermen 
allemaal geregeld moet worden. 
Denken dat alles vanzelf gaat. 
Klagen dan: “De Zweef zou….” Wie 
dat vraagt krijgt van Dikkers-kant 
de tegenvraag: Wie is De Zweef? 
Dat ben je toch ook zelf? Steek je 
handen eens uit de mouwen!” 

Hoe het begon
Zo zijn ze allemaal begonnen met 
vrijwilligerswerk en doen het nog 
steeds. Met plezier. Het begon al-
lemaal lang geleden. Kleine Michel 
gaat als eerste op sport. En kiest 
waar de meeste jongens op de Klim-
roos voor kiezen: voetballen bij De 
Zweef. Ook handig, want er rijdt een 
pupillenbus naar de training.

Als Michel echter telkens wagenziek 
wordt in de bus, moet moeder Ida in 
actie komen. Gaat mee en is al snel 
de aankleedmoeder. Dat gaat een 
tijdje goed totdat zij een hernia krijgt 
en vader Henk in het geweer komt. 
Ook voor hem blijkt er genoeg werk 
op Gagelman. Als ik vraag of hij ook 
heeft gevoetbald, verslikt de helft 
van de kinderen zich spontaan in de 
koffie. Niet dus.

“Hij heeft zo weinig verstand van 
voetbal dat het enige dat hij kan 
zeggen als ik gekeept heb ik het 
tweede, is dat ik een mooi strak 
shirtje aan had”, zegt Michel, “leuk 
hoor!” En Henk er direct bovenop: 
“Het zat toch ook hartstikke strak. 
Geen gezicht.”

Met liefde vliegen afvangen
Zo gaat het vaak: elkaar de vliegen 
afvangen. Michel en Sven zijn kam-
pioen. Emiel is de scheidsrechter 
als het tussen de broers een beetje 
uit de hand dreigt te lopen. Met zus 
Lisanne gaat het vaak om de vraag 

wat het damesvoetbal voorstelt. 
“Eerst was het minder, maar nu 
ben ik met alle drie heel blij” zegt 
Lisanne, “en het grote voordeel is 
dat ze nooit mijn kleren uit de kast 
jatten.”

Al dat “gehakketak” met elkaar is 
schijn. Ze trekken best vaak met z’n 
vieren op. “Als er Dikkersen in de 
kroeg zitten, zijn het er meestal wel 
drie of vier”. Onder “kroeg” mag je 
dan ook De Zweef verstaan.

Als het nodig is staan ze voor elkaar 
en helpen elkaar. Zoals vorige week 
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toen het tweede damesteam geen 
scheidsrechter en grensrechter had. 
Broer Emiel is de rotste niet als 
Lisanne vraagt of hij wil vlaggen. Er 
zijn wel twee voorwaarden: “Ik vlag 
alleen als Jordy Hegeman fluit en ik 
een krat bier krijg.”

Roze tuinbroek
“Ik dacht dat dat nooit zou lukken”, 
zegt Emiel, maar het lukt wel en de 
dames hebben voor hem een mooi 
grensrechterspak klaar. Henk pakt 
de laptop en laat een filmpje zien 
van Emiel in een geel shirt met een 
roze tuinbroek. “De tegenstander 
vroeg of die vent zo uit de kroeg 
kwam…” Na afloop krijgt Emiel het 
afgesproken krat bier. Laat dat nou 
het krat zijn dat Emiel die middag 
voor hemzelf thuis in de koeling 
had gezet….. Koekje van eigen deeg 
noemen ze dat.

Organiseren van acties en activi-
teiten zit de kinderen in het bloed. 
Logisch in een zakenfamilie? 
Misschien wel. De meeste acties 
ontstaan spontaan. Zoals toen het 
eerste vorig seizoen kampioen 
dreigde te worden. Twee weken voor 
die tijd bedenkt men dat het leuk 
zou zijn als er wat actie zou komen. 
Een troep vrienden wordt opgetrom-
meld en het spul gaat aan het werk.

“Sven mag niets weten”, was het 
uitgangspunt. Dus telkens wanneer 
hij ging werken of weg ging was het 
de vraag hoe laat hij weer thuis zou 
zijn. “Ik had wel in de gaten dat ze 
wat aan het doen waren, maar wist 
echt niet wat”, zegt Sven. Hij was 
in die dagen vaak te vinden bij Tom 
Tom Hegeman. Om er echt voor te 
zorgen dat hij niets wist, heeft de 
groep op een gegeven moment zelfs 
besloten hem te misleiden en is met 
grote platen hout gaan slepen, dat 

nergens voor is gebruikt. En tussen 
de middag met z’n allen naar de 
Holterweg 66 voor eieren met spek. 
Het resultaat van de actie is bekend: 
een gigantisch spandoek met Hulk 
(bedacht door John Damman, die 
niet had gedacht dat het uitgevoerd 
zou worden), toortsen, rookbom-
men en vuurwerk. “Ze kwamen bij 
me met de vraag of ik spelden had. 
Waarom? vroeg ik. Om de drie stuk-
ken doek aan elkaar te maken. Dat 
ging natuurlijk niet, dus heb ik het 
doek genaaid”, zegt Ida.

Spontane acties
Datzelfde doek is deels weer 
gebruikt bij de Super Sunday. Ook 
zo’n spontane actie. Afgekeken bij 
Heino, maar slim gejat. Onder de 
naam Ultra’s wordt een hele nieuwe 
activiteit uit de grond gestampt. 
Thomas van Rhee, Arjan Krukkert, 
Tom Tom Hegeman, Tom Hegeman, 
Raymond Rouweler en Marc Heuvink 
zijn de mannen die met Emiel de 
Ultra’s vormen. Michel: “De meeste 
activiteiten zijn op vrijdag- en zater-
dagavond. Er moest ook eens iets 
op een zondagmiddag zijn. Andere 

We doen het veilig 
       of we doen het niet

Novicon BV
Staalconstructies 

Dak- en Wandbeplating
Toelevering in knip- en zetwerken

www.novicon.nlSacharovstraat 4
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mensen, andere doelgroep.”

Zij regelden het Rad van Fortuin 
(geleend van Heino). Schakelen 
Michel in voor het regelen van de 
prijzen. Maken een nieuw span-
doek (deze keer deels genaaid door 
Marjon Hegeman en Ans Hegeman). 
Huren een springkussen dat vader 
Henk met z’n bus mag ophalen en 
wegbrengen. Roepen de jeugd op 
om verkleed naar het sportpark 
te komen. Regelen Bart –drone- 
Broens om plaatjes te draaien en 
Jeroen -Sinterklaas- Kok om het 
spul aan elkaar te praten. Resultaat: 
een grandioos succes met een flinke 
opbrengst voor de club. “Dat doen 
we vanaf nu elk jaar één keer. Niet 
meer, want dan krijgen we proble-
men met de sponsoren.”

Vragend naar hun toekomst, is 
iedereen heel tevreden. Denken en 
hopen over vijf jaar zeker hetzelfde 

te doen als nu. Met uitzondering 
van Lisanne, die dan iets leuks in 
de zorg hoopt te hebben gevonden. 
Sportief is het vooruitzicht unaniem: 
De Zweef, hoewel Sven een beetje 
aarzelt voor het “ja” eruit komt. 
Maar dan grijnzend: “Ik hoop dat ik 
dan nog steeds in het eerste zit.” 

Helpen van 
mensen zit 
in het bloed

Het helpen van mensen zit iedereen 
in het bloed. Als gevraagd wordt 
naar de belangrijkste karakterei-
genschappen die ze van hun ouders 
hebben meegekregen, zegt Lisanne: 
“Sociaal, vriendelijk, betrouwbaar, 
attent.” Zegt Emiel: “Helpen van 
mensen, sociaal, vriendelijk.” Voegt 
daaraan toe: “Ze (mijn ouders) heb-
ben me op het rechte pad gehou-

den.” (“Clown” roept Michel).

Zegt Michel: “Mensen helpen, vrien-
delijk. Ik ben een teamplayer. Kan 
erg genieten als ik anderen plezier 
zie hebben.”
Zegt Sven: “Ik sta overal voor open. 
Zeg niet gauw “nee” als ik ergens 
voor wordt gevraagd. Ben prestatie-
gericht. Kan niet tegen m’n verlies” 
Moeder Ida: “Het was met hem zo 
erg dat we van school elke dag met 
hem een spelletje moesten doen, 
zodat hij kon leren wat verliezen 
was.” 

Wat de ouders daarvan vinden? 
Henk: “Soms zou je ze wat, maar 
gelukkig gaat dat steeds beter. Nee, 
alle gekheid op een stokje. Ik ben 
trots op wat ze doen.” Daar is Ida het 
roerend mee eens en vult aan: ”Ik 
vind het zo goed dat ze het ook uit 
zichzelf volhouden vrijwilligerswerk 
te doen.” 
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Crazy Sunday op de dag van 
De Zweef-Heino, zondag 22 
maart. Na afloop Rad van 
Fortuin. Lyen Driever (10 jaar 
uit Meisjes E1) mag van haar 
vader een lootje kopen en wint 
een prijs: “Een interview in ons 
prachtige GOAL!magazine.” 
Dat is spannend. Daarom snel 
naar haar toegegaan en de 
vragen gesteld.

Hoe kom je aan je naam?
“Dat weet ik eigenlijk niet”. Vader 
en moeder schieten te hulp. “We 
vonden het Amerikaanse Lien mooi, 
maar dat wordt in het Nederlands 
direct Lien in plaats van Li-en. 
Daarom hebben we van die “i “ een 
”y” gemaakt.”

Waar zit je op school?
“In groep 6a van de Triangel.” 

Met wie woon je?
“Moeder Kim, vader Rico en zus 
Jony.”

Wie zijn je beste vriendinnen?
“Indy Gieliam, Benthe Wermink, 
Demi Nijenkamp, Iva Hilberink. En 
het hele tem van ME1.”

Wat gebeurde er die zondag?
“Ik mocht van mijn vader lootjes 
kopen. Op één lootje won ik twee 
prijzen. Ook het interview. Die an-
dere prijs was een drankpakket.” Ze 
moet er zelf om lachen. “Ja, sterke 
drank.”

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
“Ik voetbalde altijd al achter het 
huis. En ook met mijn buurjongen, 

Stef. In mijn klas zitten nog twee 
meisjes van De Zweef. Dat zijn Iva 
Hilberink en Jolijn Weijering. Zij 
vroegen of ik mee wilde trainen. Dat 
heb ik gedaan en zo werd ik lid.” 

Nee, ze merkt niet dat ze de “F-
jeugd” heeft overgeslagen en direct 
in de E is begonnen.

Wat vind je leuk aan voetbal?
“Ik vind voetbal het leukst omdat het 
een teamsport is en je het samen 
moet doen. En het is heel gezellig en 
dat is ook belangrijk.” 

Heb je een vaste positie in het veld?
“Meestal speel ik op het midden-
veld. Soms ook voorin.”

Wat vind je leuk aan De Zweef?
“Er zijn veel activiteiten. Ik ga er 
vaak naar toe. Ook soms op zon-
dag. We zijn ook Team van de week 
geweest in E6. Felicia en Merle (de 
leiding) zijn heel leuk.”

Heb je nog andere hobby’s?
“Ja, heel veel: tekenen, gitaar spe-
len, buiten spelen, vissen (met mijn 
vader) en skiën. We gaan elk jaar 
naar Winterberg. En survivalen vind 
ik ook heel leuk. Waar ik dat doe? Bij 
Atletics.”

Wat gebeurt er op de leukste dag 
van je leven
“Dan krijg ik hele veel cadeautjes. 
Winnen we een wedstrijd met 100-0 
en worden we kampioen.”

Wat vind je echt niet leuk of waar 
word je wel eens boos om?
“Wat ik echt niet leuk vind, is als 

iemand boos is op mij. Bijvoorbeeld 
mijn vader of moeder. Soms heb ik 
het verdiend, maar soms ook niet, 
vind ik. Ik word boos als ik in een 
pretpark niet in een attractie mag. Ik 
ben te klein en al mijn vriendinnen 
zijn dat niet.” Moeder legt uit: ”Lyen 
is altijd aan de kleine kant geweest. 
1.50 meter is de grens voor attrac-
ties en dat is ze nog net niet.”

Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
“Naar Mallorca. Daar gaan we nu 
ook elk jaar naar toe. Lekker zwem-
men. Gaan we naar de stad. Daar 
is ook een kermis. Nee, dan heb ik 
geen last dat ik te klein ben voor een 
attractie.”

Wat is je belangrijkste bezit?
Na enig nadenken: “Mijn familie”.

Wat vind je het leukst aan jezelf?
“Dat ik nooit boos ben. Grapje!”

Voor de foto wordt een prachtige 
geelwitte bal opgehaald. Gekregen 
tijdens bezoek aan een clinic van 
Go Ahead Deventer; geregeld door 
buurman Marcel ter Halle. Met de 
handtekeningen van alle spelers van 
het eerste! Daar is ze trots op en die 
moet dus op de foto. 

15 VRAGEN AAN... LYEN DRIEVER (ME1) 
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Fred Rutten zou de beste veldtrainer 
van Nederland zijn. Toch werd hij in 
het zicht van de haven ontslagen. 
Het was niet zijn eerste ontslag. 
De slechtste trainer van het vorige 
seizoen, Philip Cocu, ontving dit jaar 
als beste coach de Rinus Michel 
Award. Frank de Boer mag blijven 
omdat Ajax vier keer achtereen met 
een dosis geluk het kampioenschap 
kon opeisen. De trainer van Twente, 
Alfred Schreuder, heeft de mazzel 
dat Twente geen centen heeft om 
hem te ontslaan. De koffiejuffrouw 
van Twente heeft de pech dat Twente 
haar  ontslag wel kan financieren. 
Erik Heuver, onze voorzitter, heeft 
als supporter van Twente de pech 
dat Dik Wessels een dikke twee 
miljard heeft te besteden, maar 
dat niet in Twente zal doen. Dik is 
namelijk niet gek. Het probleem 
Twente is namelijk niet met geld op 
te lossen, althans nu 
nog niet. Eerst moeten 
er capabele mensen 
komen die Twente 
professioneel kunnen 
besturen. De niet ca-
pabele mensen moe-
ten hiertoe de weg 
vrij maken. Om heel 
eerlijk te zijn valt er 
door mij verder weinig 
te analyseren. Ik heb 
dit seizoen alleen Ajax 
gezien en uiteraard de 
tegenstanders tegen 
wie Ajax speelde, of, 
zoals jullie wellicht 
graag zullen horen, 
de tegenstanders die 
met Ajax speelden. Ik 
geef het toe, het was 

dit seizoen niet om aan te gluren. 
Dat Ajax toch nog met grote voor-
sprong tweede kon worden, zegt 
veel over de huidige kwaliteit van 
het Nederlandse voetbal. Geld heeft 
het voetbal kapot gemaakt. Als je 
tegenwoordig tweebenig bent of de 
honderd meter binnen 11 seconden 
kunt lopen, heb je grote kans dat je 
de buitenlandse talen niet op school 
leert, maar in de kleedkamer van 
een buitenlandse club. De buiten-
landse talen krijg je gegarandeerd 
onder de knie, het voetballen blijft 
een vraagteken. Het kan zelfs zo 
zijn, dat je met twintig andere reser-
ves niet verder komt dan de kleed-
kamer of de tribune. Kenners onder 
ons zullen zich ongetwijfeld Winston 
Bogarde nog herinneren. 
Toch heb ik hoop dat het Ajax zal 
lukken op termijn te overwinteren 
in de champions league. Tot dat 
moment moeten we ons zien te 

vermaken met onze eredivisie. Hoe 
gaan we dat doen en hoe krijgen 
we spektakel? De buitenspelregel 
hebben we al eens proberen af te 
schaffen en dat bleek geen suc-
ces. Bovendien zal de KNVB bij het 
afschaffen van de buitenspelregel 
ongetwijfeld een flinke tik over de 
vingers van de Uefa of Fifa krijgen. 
Waar we eventueel nog mee kunnen 
rotzooien, zijn de afmetingen van het 
voetbalveld. Hierin zijn de voetbal-
bonden niet consequent. De KNVB 
hanteert voor een voetbalveld als 
minimale afmeting 100 x 64 meter. 
De maximale  afmeting mag 105 x 
69 meter zijn. Internationaal geldt 
een minimale lengte van 100 meter 
en maximaal 110 meter. Voor de 
breedte geldt minimaal 64 meter en 
maximaal 75 meter. De meeste ere-
divisie clubs hanteren de afmeting 
105 x 68 meter. Het voetbalveld van 
Real Madrid meet ter vergelijking 
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In memoriam: 
erelid Gerard Hilberink
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Onlangs hebben we af-
scheid genomen van ons 
erelid Gerard Hilberink. 
Hoewel hij niet voor 100% 
gezond was, overleed hij 
op 15 april heel onver-
wachts. Gerard (1938) 
had een grote staat van 
dienst binnen onze club. 
Vanaf zijn 16e speelde hij 
veertien jaar in de selec-
tie. Daarna was hij 21 jaar 
bestuurslid. Daarvoor 
krijgt hij de bondsspeld 
van de Nederlandse Ka-
tholieke Sportfederatie en 
het ere-lidmaatschap van 
De Zweef. 

Na zijn periode in de selectie 
speelde hij nog jarenlang in het “we-
reldberoemde” achtste elftal, dat 
door hem in het leven was geroepen, 
bestaande uit nagenoeg allemaal 
oud-spelers uit het eerste. Tot voor 
een jaar draaide hij nog regelmatig 
een bardienst. 

Wekelijks was hij te zien bij wedstrij-
den. Hij hield van het spelletje en 
vond het heerlijk zijn kleinkinderen 
bezig te zien. Bij thuiswedstrijden 
van het eerste kon je hem vinden in 
de hoek bij de kleedkamers. Toen 
nog samen met Toone Middelkamp: 
oude strijdmakkers. Met het overlij-
den van Gerard Hilberink gaat een 
man heen die zeer veel voor onze 
club heeft betekend.

Begonnen in 1948
Net als andere jongens van die leef-
tijd ging Gerard eerst bij de gymnas-
tiek, maar op 10-jarige leeftijd werd 
hij lid van de voetbalafdeling van De 
Zweef. Begonnen met voetbal dus 
in 1948. De Zweef speelde toen nog 
boven op de berg. “Dan wordt je tien 
jaar, je peetoom heeft een schoe-
nenzaak in Albergen en je krijgt van 
hem een paar echte nieuwe schoe-
nen. Je meldt je aan als lid en je 
gaat naar de training, eerst nog bo-

ven op de berg, later op het veld van 
v.v. Nijverdal waar alles door elkaar 
liep, groot en klein. Maar voetbal-
len in competitieverband mocht nog 
niet, je moest 12 jaar oud zijn. Niet 
alleen bij De Zweef was dat zo, ook 
bij S.V.V.N. (Volharding), Wierden en 
bij S.V.Z.W. (Zwaluwen) was dat zo.

Na onderling overleg werd er een 
competitie voor C-elftallen in elkaar 
gezet. Dan ga je naar de A-jeugd, 
het gaat goed je wordt drie keer 

107 x 72 meter. Met een paar meter 
meer grond verwacht ik niet meer 
spektakel, zodat we de oplossing 
ergens anders moeten zoeken. Wat 
overal hetzelfde is, zijn de meters 
van het doelgebied naast de doel-
palen, namelijk 5,5 meter in de 
lengte en breedte. Ook hetzelfde zijn 
de meters vanaf het einde van het 
doelgebied tot aan de lijnen van het 
strafschopgebied,  in de lengte en 
breedte steeds elf meter. De lengte 
van de doellijn tot aan de lijn van 
de strafschopstip is elf meter, niet 
toevallig 2x 5,5 meter en tel er nog 
eens 5,5 meter erbij en dan zit je, 
ook niet toevallig,  op de lijn van het 
strafschopgebied.
Waarom vertel ik u dit allemaal? 
Omdat de voetbalbonden het geen 
ruk uitmaakt, hoe lang of hoe breed 
het veld is, als je je maar houdt aan 
de minimale en maximale afme-
ting. Hoe groot het voetbalveld ook 
mag zijn, het doelgebied en straf-
schopgebied blijven hetzelfde in de 

afmeting. Heeft u zich wel eens ge-
realiseerd hoe breed het stafschop-
gebied is? Dat is maar liefst 40,32 
meter. Simpel, aan beide doelpalen 
2 x 16,5 meter en de breedte van het 
doel 7,32 meter, maakt 40,32 meter. 
Ik heb contact gehad met de KNVB 
en ontheffing gevraagd om de afme-
ting van het doel te mogen verande-
ren. Het antwoord van de KNVB had 
ik wel verwacht. Bij het veranderen 
van afmetingen van het doel  klop-
pen de afmetingen niet meer van het 
doel- en strafschopgebied. Het is 
maar hoe je het bekijkt. Er verandert 
helemaal niets aan de afmetingen 
van het doel- en strafschopgebied. 
Alleen het verhaal van de 5,5 meter 
gaat niet meer op, maar daar had 
u zich voorheen toch ook niet in 
verdiept, of wel?
Ik heb de man van de KNVB verteld, 
dat we op Gagelman proef gaan 
draaien. Wij maken de doelen acht 
meter breed en 2,5 meter hoog. 
De beste man van de KNVB vroeg 

mij hoe ik aan de nieuwe afmetin-
gen kwam. Ik vertelde hem dat ik 
hierop wel aan antwoord had: het 
geeft meer doelpunten dus meer 
spektakel. Op mijn vraag waarop 
de huidige afmetingen (7,32 me-
ter breed en 2,44 meter hoog) zijn 
gebaseerd, moest hij het antwoord 
schuldig blijven. Ik vertelde hem dat 
de KNVB alleen daarom al de afme-
ting van het doel moet aanpassen. 
De breedte van het doel is namelijk 
het oude wereldrecord van de inmid-
dels verboden en misselijk makende 
sport dwergwerpen. De hoogte is 
afgeleid van de gemiddelde lengte 
van een dwerg, vermenigvuldigd  
met twee.
Het is te hopen dat de KNVB met het 
voorstel instemt. Na de bevestiging 
hiervan ga ik vragen de strafschop-
stip te verplaatsen naar de lijn op 
het strafschopgebied. Anders stopt 
Jasper Cillissen van zijn leven geen 
strafschop.

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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kampioen. En je mocht dan ook al 
eens mee met het eerste elftal, of 
je werd zondagsmorgens uit huis 
gehaald om in het 2e elftal te spelen. 
Als 17-jarige werd ik opgesteld om 
in het eerste elftal te spelen tegen 
KHC Lochem in een thuiswedstrijd. 
Het werd 6-1 voor ons; we hadden 
Leo Halle als trainer. 

Daarna kwam de diensttijd en ik 
speelde niet in het eerste elftal 
maar in het tweede. Leo Halle wilde 
geen dienstplichtigen in het eerste, 
omdat die geen twee keer konden 
trainen.” Met nog meer jongens die 
niet in het eerste konden spelen 
vanwege dienstplicht, werd De 
Zweef 2 achter elkaar twee keer 
kampioen. 

Het tweede jaar diensttijd volgt het 
eerste op, weer worden we kam-
pioen in en tegen Bornerbroek 1, 
waar ik vijf keer raak schoot en we 
één doelpunt tegen kregen (eigen 
doelpunt) de eindstand was dus 5-1. 
Maar weer geen promotiewedstrij-
den. En weer werd ik opgesteld in 
het eerste. Het volgende seizoen 
stond ik als vaste speler in het eer-
ste als rechtsbuiten of als rechts-
half, het was geen mooi seizoen 
maar wel spannend. In de laatste 
wedstrijd moesten we nog l punt ha-
len, met acht bussen vol supporters 
gingen we naar Wilp,1960, uitslag 
0-0. En het was groot feest bij He-
geman, het vierde klasserschap was 
behouden.

De volgende jaren waren wisselval-
lig, je stond bij de bovensten of bij 
de ondersten. Dat was goed, zei de 
penningmeester; dan kwam er pu-
bliek. Ook heb ik in die tijd jarenlang 
als linksbuiten gespeeld en kreeg al 
gauw de naam Gento (Real Madrid). 
Via alle andere plaatsen in het eer-
ste elftal, behalve keeper, kwam ik 

in het bestuur terecht.”

21 jaar bestuurslid
Dat was het begin van een periode 
van 21 jaar bestuurslidmaatschap. 
Een periode waarin hij als wedstrijd-
secretaris de handen meer dan vol 
had. Maken van opstellingen, aan-
plakken daarvan, regelen van wed-
strijden, afmeldingen bijhouden enz. 
Onder meer deed hij ook de keu-
ringen. Gerard Hilberink heeft het 
jaren gedaan: “Dat waren er soms 
wel meer dan honderd per jaar. Ik 
schreef de convocaties, maar moest 
ze ook op de fiets rondbrengen. 

Dan was ik nog niet klaar. Ik moest 
bij de keuring aanwezig zijn en no-
teren wie wel en niet was geweest. 
Veel jongens kwamen niet, maar ja. 
Het was verplicht, dus konden ze 
ook niet spelen.” Gerard had ook de 
verantwoordelijkheid voor het innen 
van de f 2,50 (een rijksdaalder) die 
elke keuring kost. “Best wel een 
aardig bedrag in die tijd.”

Als bestuurslid is hij nauw betrok-
ken bij de bouw van onze eerste, 
eigen clubhuis. Elk bestuurslid 
mocht ideeën aanleveren. Dat was 
aan Gerard wel besteed. In het ver-
slag van die bewuste bestuursver-
gadering staat: “Dat onze vereniging 
nog meer architecten in de gelede-
ren heeft”, zo meldt Gerard Klink, 
“bewijst hierna de heer Hilberink. 
Een door hem in de nachtelijke uren 
gemaakte schets, die bijna met de 
werkelijke grootte overeenkomt, 
verwekt de grootste belangstelling 
van de vergadering. De tekenaar 
licht zijn kunststuk toe. Hij heeft 8 
kleedkamers gepland, 2 grote en 6 
kleine, 8 douchecellen, 4 kleedka-
mers voor scheidsrechters inclusief 
douche en toilet, een grote hal plus 
ruimte voor damestoiletten. Verder 
een verband- en EHBO-kamer en 

als laatste punt de kantine zelf.”

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

Zwangere vrouwen
Gerard maakte naam met een actie 
waarbij landelijke kranten als het 
Algemeen Dagblad en  De Telegraaf 
melding maakten van het feit dat De 
Zweef het damesteam had terug-
getrokken uit de competitie omdat 
meer dan de helft van de meiden 
zwanger zou zijn. Achteraf kon hij 
erom lachen, maar het was zo ver 
van de waarheid af. 

“We moesten spelen tegen Puck in 
Deventer en ik kreeg veel afmel-
dingen van meiden die niet konden 
spelen omdat ze ongesteld waren. Ik 
belde mijn collega van Puck en ver-
telde dat de helft “opoe” had en de 
wedstrijd niet door kon gaan. Wist ik 
dat die man bij het AD werkte en ook 
nog eens niet wist van “opoe” was. 
Hij dikte de zaak aan en zo kwamen 
die stukken in de krant.”

Eigenwijs. Recht voor z’n raap. Kon 
z’n mond niet houden. Een man met 
het hart op de tong, maar ook op 
de goede plaats. Alles over voor de 
vereniging. “Ik heb blauwwit bloed”. 
Ook toen hij twintig jaar geleden 
even het idee had dat hij “eruit lag”, 
bleef hij de club trouw. Tot aan het 
onverwachte einde….. Gerard, rust 
in vrede.

SPORTSTORE NIJVERDAL

 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl



22 23

Hoe oud ben je? Waar woon je? 
Getrouwd/gescheiden/kinderen? 
Ik ben 53 jaar en woon sinds zeven 
jaar in Heeten. Ik ben al 30 jaar 
getrouwd met Karin en hebben twee 
kinderen: Jeroen en Natasja. Jeroen 
is helaas op 19-jarige leeftijd overle-
den aan een hersenbloeding. Hij zou  
nu 27 jaar zijn. Onze dochter is nu 24 
jaar en gaar dit jaar uit huis samen-
wonen met haar vriend in Raalte. 

Wat voor werk doe je?
Ik werk al tien jaar bij JAKO. Dat 
is een Duits sportkledingmerk dat 
in Nederland voet aan de grond 
wilde krijgen. Ik ben destijds alleen 
begonnen in Nederland; nu doen 
we het met zijn drieën. JAKO is 
onder meer kledingleverancier van 
Heerenveen, waar we nu al zeven 
jaar samenwerking mee hebben. Op 
amateurniveau hebben we nu in de 
regio als klant: Voetbalvereniging 
Hellendoorn. SVVN. Enter Voouit, 
Heeten, SVZW, Juventa, PH, Luctor 
et Emergo, Stevo, Dos’37, Heracles 
amateurs en nog vele anderen; dus 
we staan er goed op!

Waar ben je begonnen met voetbal-
len en hoe zag je carrière eruit? 
Ik ben begonnen op 7-jarige leef-

tijd bij Cupa in Bussloo. Hier heb ik 
tot mijn 19e jaar gespeeld, waarbij 
ik vanaf mijn 15e in het 1e elftal 
speelde. Daarna verhuisde ik naar 
Go Ahead Eagles en daar heb ik zes 
jaar gespeeld. Ik heb nog één jaar bij 
de Graafschap in het doel gestaan, 
waarna ik in 1988 naar De Zweef ben 
gegaan. Ik ben via Wim Woudsma, 
die ook bij Go Ahead voetbalde, bij 
De Zweef terecht gekomen. Ik wilde 
graag nog zo hoog mogelijk blijven 
spelen en hij tipte mij dat ze bij De 
Zweef een keeper nodig hadden.

Ik heb twee mooie 
jaren in de hoofdklasse 
gespeeld. Na die twee 
jaar ben ik naar Rohda 
Raalte gegaan, waar 
Gerard Marsman 
hoofdtrainer werd. 
Die kende ik uit mijn 
tijd bij de Eagles. Ook 
bij Rohda ben ik twee 
jaar geweest. waarna 
ik bij Colmschate mijn 
voetballoopbaan heb 
afgebouwd. We zijn 
destijds met Colmscha-
te gepromoveerd van 
de 3e klasse naar de 
Hoofdklasse. Bij deze 

club ben ik ook blijven hangen en 
heb ik verschillende functies gehad, 
waaronder keepertrainer/jeugd-
trainer en negen jaar bestuurslid 
technische zaken.
Wat was je mooiste redding en 
waarom? 
Dat was een strafschop bij AZ die ik 
stopte, waarbij het 0-0 bleef.
Wat is je mooiste herinnering 
bij De Zweef?
De saamhorigheid als club des-
tijds en het feit dat we hele mooie 
wedstrijden gespeeld met veel 

publiek. Er waren 
wedstrijden bij dat 
er 2500 toeschou-
wers waren! Die 
saamhorigheid 
gold niet alleen 
voor de jongens 
uit Nijverdal. Ik 
ben goed opgeno-
men in de groep. 
Nu maak ik mak-
kelijk contacten 
dus liet mij ook 
niet maar zo bui-
ten sluiten. Ik kon 
met veel spelers 
goed opschieten. 
Ondanks dat ik 
keeper was, ben 
ik een teamspe-
ler. Houd van 
gezelligheid. Op 
de vraag wie de 
beste was in het 
team, is het ant-
woord: Ik kan niet 
iemand noemen 
die de beste was. 
Het was naar mijn 
weten een hecht 
team. 

Wat is de treurigste gebeurtenis die 
je hebt meegemaakt en waarom?
Dat was het overlijden van onze zoon 
Jeroen. Dan staat de wereld stil en 
leef je in een roes. Veel momenten 
kan ik mij niet meer herinneren. We 
zijn gaan verhuizen, omdat hij thuis 
in zijn slaap is overleden. De herin-
neringen aan thuis waren voor ons 
te zwaar. We wonen nu zeer prettig 
in Heeten en hebben de draad weer 
aardig opgepakt! 

Wie waren jouw concurrenten voor 
het eerste?
Zou de namen niet meer zo kunnen 
noemen, maar echte concurrentie 
was er niet naar mijn weten. Er was 

ook behoefte aan een keeper, omdat 
deze positie niet goed ingevuld was 
bij de club.

Wat vond je het mooiste buiten het 
voetbal om bij De Zweef?
De feestavonden en vooral de Sin-
terklaasavond waar ik zelf Sinter-
klaas was, was een groot feest.

Is De Zweef wat betreft cultuur, 
gezelligheid e.d. uniek of ken je dat 
ook van andere clubs?
Colmschate is voor mij vergelijk-
baar. Bij Rohda was het echt anders. 
Daar ben ik na twee jaar ook weer 
vertrokken, want was niet echt een 
club waar men als team acteerde, 
zeker buiten het veld niet.

Zijn er nog Zwevers waarmee je 
nog contact hebt en zo ja, hoe/wat/
waarom?
Hugo Kok spreek ik nog wel eens, 
maar verder ben ik bijna iedereen 
uit het oog verloren. Kom ook niet 
meer bij de club.

Hoe was - samengevat- jouw tijd bij 
De Zweef?
Top, veel mooie momenten gehad, 
waarbij ikzelf als keeper aardig mijn 
mannetje heb gestaan volgens mij.

Ben je op sportief gebied wat 
anders gaan doen nadat je gestopt 
bent met voetballen? 
Ik geef nu keeperstraining bij drie 
clubs: Go Ahead Eagles jeugd, 
Colmschate en Wesepe, dus sta nog 
steeds op het veld.

HOE IS HET TOCH MET.... 
DOELMAN PAUL VAN LEEUWEN
Twee jaar lang in de hoofdklasse werd het doel van De Zweef verdedigd door Paul 
van Leeuwen. Met een verleden in het eerste van Go Ahead was hij de juiste man op 
de juiste plaats. Naast voetballen was hij soms ook op andere plekken actief. Zoals 
optreden als spreekstalmeester bij de playbackshow van de Zweefjeugd. Onlangs 
was hij even in ons clubhuis als vertegenwoordiger van de sponsor van het DVO-
toernooi.



LANGS DE LIJN100 JAAR DE ZWEEF GAAT IN DE STEIGERS
Het lijkt nog ver weg, 
maar voor je het weet 
is het zover: 100 jaar 
De Zweef. Om goed 
beslagen ten ijs te ko-
men, heeft het bestuur 
ingestemd met een 
organisatievorm, die 
bestaat uit een “kernco-
mité” met daarom heen 
mensen/organisatie-
onderdelen die betrok-
ken zijn en worden. De 
bedoeling is om na de 
zomervakantie de eerste 
vergadering te houden.

Het comité bedenkt het programma, 
voert de regie, zoekt uitvoerenden 
en voert deels zelf werkzaamheden 
uit. Het is van belang alle onderde-
len van onze Zweef regelmatig wor-
den geraadpleegd en op de hoogte 
worden gesteld van de plannen. Een 
eerste vereiste is een gedetailleerd 
draaiboek. Dat draaiboek is leidend 
voor alles wat moet gebeuren en 
fungeert als agenda voor allerlei 
overleggen en te maken afspraken

Uitgangspunt
Uitgangspunt van de viering van 100 
jaar De Zweef is dat het een feest 
moet worden waar de leden (heel 
Nijverdal???) nog jaren over napra-
ten/napraat!

Kerncomité
Het kerncomité bestaat uit be-
stuursleden, afgevaardigden van 
verschillende commissies (jeugd-
commissie, seniorencommissie, 
sponsorcommissie, feestcommissie 
“op naar de 100”) en de Vrienden-
kring. Daarbij passen de volgende 
namen: Erik Heuver, Linda Slag, 
Michel Dikkers, Stefan Scholten, Ton 
Wippert, Gerrit ten Dam, Bas Kolk-
man en Jan-Pieter van Vree. Laatst 
genoemde fungeert als voorzitter 
van het comité.  

Wie zijn of worden betrokken
Zoals al gezegd: belangrijker nog 
dan de kerngroep zijn de mensen 
die actief betrokken zijn en daarmee 
verantwoordelijk voor een perfecte 
organisatie en het slagen van het 
feest. Denk daarbij aan: barcom-
missie, activiteitencommissie jeugd, 
Johan Kok (kantine, inkoop), de 
materiaalmensen, maandagploeg, 
schoonmaakploeg, Marcel en Eric 
Siero, Bart Broens (muziek). 

Daarnaast zijn 
er buiten de club 
ook organisa-
ties/mensen die 
rechtstreeks bij 
de feestelijkheden 
betrokken zullen 
zijn. Denk maar 
aan de gemeente 
buiten (Kruiper), de 
gemeente binnen 
(vergunningen / 
gebruik accom-
modatie), de buren 
/ buurt, sponsoren 
e.d.

Heel veel activiteiten
100 jaar De Zweef moet een spette-
rend feest worden. Feesten organi-
seren kunnen we als de beste; dat 
hebben de afgelopen jaren ons wel 
geleerd. Het zal moeilijk worden 
daar nog over heen te gaan. Een 
aantal onderdelen staat al vast, 
zoals 

- Officiële receptie met genodigden
- Huldiging van diverse leden
- Presentatie boek 100 jaar 
   De Zweef
- Revue “100 jaar De Zweef”

Natuurlijk komt hier nog van alles 
bij, maar dat staat nog niet vast. 
Maar denk aan feestavond(en) leden, 
reünie, feestmiddagen jeugd klein, 
feestavond jeugd jong, activiteiten 
voor de jeugd. Van belang zijn ook 
activiteiten (de komende jaren) die 
geld genereren om de kosten te 
dekken. Ook daarover zal het kern-
comité zijn hoofd gaan breken. 
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Hoe lang sta je al langs de lijn?
“Sinds het begin van de jaren ’80, 
ruim 30 jaar in ieder geval. De Zweef 
maakte toen de opgang richting de 
hoofdklasse. Ik ga iedere thuiswed-
strijd kijken bij De Zweef. Daarnaast 
ga ik soms kijken bij Haarle of bij 
Rohda Raalte.”

Wanneer stond jezelf binnen de 
lijnen?
“In mijn jeugdjaren stond ik in het 
doel bij Haarle. Toen Deventer in 
1963 een kunstijsbaan kreeg, koos ik 
voor het schaatsen. Daar heb ik een 
‘C licentie’ gehaald. Dat is qua ni-
veau vergelijkbaar met wat ze in het 
voetbal de hoofdklasse noemen.”

Waar kun je langs de lijn van genie-
ten?
“Van combinatievoetbal. Het is dé 
manier om de tegenstander uit te 
spelen. Een lange bal is mooi, maar 
die moet wel aankomen. Ik kan ook 
genieten van de tegenstander. Als 
die beter is dan De Zweef, dan moe-
ten we ons daarbij neerleggen.”

Aan wie of wat kun je je langs de 
lijn ergeren?
“Mijn ergernis drempel ligt hoog. 
Ik erger mij niet zo snel en kan 
goed relativeren. Als ik me dan toch 
ergens aan erger, dan is dat aan een 
dubieuze vlagger.”

Waar heb je het over langs de lijn?
“Meestal over het vertoonde spel, de 

Tien vragen aan een trouwe supprter op zijn vaste plek “ langs de lijn” 

inzet of de vorm van de dag.”

De beste stuurlui staan aan wal…
“…ik geef eigenlijk nooit tips aan 
spelers. De jongens weten beter 
dan ik wat ze goed of fout doen. En 
iedereen maakt wel eens fouten, ook 
de scheidsrechter.”

Als Herman Hegeman de kenners 
langs de lijn eens zou raadplegen,
“dan zou ik hem adviseren zijn eigen 
weg te gaan en niets aan te trekken 
van ‘de beste stuurlui’.
 Herman heeft het 
uitstekend gedaan. 
Anton Wennemers, 
die het stokje van 
Herman overneemt, 
moet zorgen dat hij 
de teamspirit erin 
houdt. De Zweef 
moet het toch 
vooral hebben van 
de mouwen opstro-
pen.”

Waar vinden we je 
tijdens de rust?
“Ik drink altijd een 
kop koffie. Bij slecht 
weer ga ik dan even 
naar binnen. En na 
afloop drink ik een 
paar biertjes, maar 
ook lang niet altijd.”

Welke Zwever bin-
nen de lijnen staat 

je als supporter het meest bij?
“Dat zijn Hans Galgenbeld en Her-
man Hegeman. Hans vanwege zijn 
fantastische kopkracht en Herman 
was toen een bepalende speler op 
het middenveld. Hij hield de spirit 
erin, zijn drive was enorm en hij was 
ook een goede voetballer.”

Waar eindigt De Zweef dit jaar?”
“Dat is niet zo moeilijk, ze zijn 9e 
geëindigd. Ik denk dat dit het maxi-
maal haalbare is voor een club die 
niet met de geldbuidel zwaait.”

DEZE KEER GERARD HOONHORST
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Al wordt dat steeds moeilijker. Niet 
dat men het werk niet meer aankan. 
“We hadden ooit tien vrouwen in de 
groep. Er zijn er vier minder en heb-
ben er niemand voor in de plaats ge-
kregen. Wel veel mensen gevraagd. 
Maar ja, tegenwoordig werken man 
en vrouw en zijn ouderen niet be-
schikbaar, want oma en opa moeten 
op de kleinkinderen passen.”

Ze zien het probleem wel aankomen. 
De een wil stoppen met 70 jaar; de 
ander met 80. Want zo oud is onze 
schoonmaakploeg. Wie er allemaal 
in meedraaien?

• Johanna Maria (Annie) Kok – Ver      
schoor, geboren 2-10-1938
• Hermina Maria (Mien) Poelak-
ker – Verschoor, geboren 15-1-1950 
(jongste zus van Annie)
• Maria Gerritdina Anita Kogelman– 
Siegerink, geboren 6-5-1946
• Maria Immerentina (Ria) Blank-
horst - Oogink, geboren 8-2-1946
• Everada Johanna Henrica (Gerda) 
Middelkamp – Scholten, geboren 
19-1-1949
• Theodora Johanna Gerarda Maria 

(Dora) Legtenberg – Spoolder, gebo-
ren 15-10-1936
• Johannes Anthonius Bonaventura 
(Johan) Kok , geboren  14-07-1938
• Johannes Hendrikus Humbertus 
(Joop) Engbers, geboren 23-6-1943
• Gerhardus Johannes Maria (Gerrit) 
Verschoor, 
geboren 23-5-
1947
• Johannes 
Gerardus (Jo-
han) Legten-
berg, geboren 
13-7-1935

Als je praat 
over hun staat 
van dienst, 
schrik je 
ervan: Annie 
Kok heeft de 
langste staat 
van dienst. 
Zij begint als 
in 1972 De 
Zweef een 
eigen clubhuis 
krijgt: al 43 
jaar maakt 

ze schoon!! Zij is de ongekroonde 
koningin van de schoonmaakploeg. 
En penningmeester, want wekelijks 
wordt een klein bedrag gespaard 
voor lief en leed en maandelijks gaat 
geld in de pot voor het jaarlijks uitje. 
Als we het interview maken, is het 
net “betalen geblazen”. Het geld 
gaat in een ouderwetse knip. “Deze 
portemonnee heb ik van Marie Evers 
gekregen en die had hem weer van 
haar moeder, tante Nel Middel-
kamp.”

Maar niet alleen Annie draait al 
lang mee. Voor Ria Blankhorst en 

“WE ZIJN HIER NOG NOOIT MET 
HEKEL NAAR TOE GEGAAN”
“We hier nog nooit met hekel naar toe gegaan. Zolang 
we werken. Ik denk dat ik dat namens iedereen hier 
zeg,” stelt Annie Kok en ze kijkt rond. Om haar heen 
alleen maar instemmend gemompel. “Wel eens een 
keer wat minder zin, maar een hekel? Nooit!”. Aan 
het woord onze schoonmaakploeg. Een groep van zes 
vrouwen en vier mannen, die elke maandag ons clubge-
bouw poetsen tot het glimt.

OPROEP Schoonmaakploeg poetst elke maandag het hele clubgebouw

2

3 4
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Van links naar rechts: 
Mien Poelakker, Annie Kok, Joop Engbers, Maria Koppelman, Johan kok, 

Ria Blankhorst, Gerda Middelkamp, Dora Legtenberg en Gerrit verschoor. 
Johan Legtenberg was hem bij het horen van “foto maken” gepiept.
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Dora Legtenberg staat de teller op 
40 jaar. Mien Poelakker draait al 36 
jaar mee. Gerda Middelkamp in mei 
straks 35 jaar. Ria Kogelman heeft 
de “kortste” staat van dienst. Zij is 
inmiddels 14 jaar van de partij. Bij 
de mannen draait Joop Engbers het 
langste mee, gevolgd door Johan 
Kok en Johan Legtenberg. Gerrit 
Verschoor loopt al heel lang mee bij 
De Zweef, maar pas sinds 2007 in de 
schoonmaakploeg.

Voor Joop was het het moeilijkst om 
erbij te komen. “Over mij hebben ze 
gestemd. Ik heb het overgenomen 
van Ine, mijn vrouw, toen die stopte. 
Eerst heb ik een tijdje meegelopen 
en toen werd er gestemd. Er was er 
één tegen,” lacht hij. “Nee, ik zeg 
niet wie dat was, maar ze zit hier 
wel aan tafel.”

Uitje
Het jaarlijks uitje van de groep is 
vermaard. Dit jaar gaat het stel (met 
partners) voor de 32e keer weg. 
Bestemming is Halle, een plaatsje 
net over de grens in Duitsland. Al 
vele malen eerder is de ploeg in ons 
buurland geweest. Waar ze overi-
gens zijn; het maakt niet uit. Altijd 
is het een succes. Wie oude uitga-
ven van de GOAL leest, zal menig 
verslag van een reis tegenkomen. 
Telkens weer met alle avonturen die 
de groep meemaakte.

Tot nu toe hebben ze altijd een huis 
gehuurd waar het hele spul in paste. 
Overdag een druk programma (altijd 
gaan er fietsen mee) en ’s avonds 
dolle pret met elkaar. Pratend over 
dit festijn vliegen de verhalen over 
tafel. 

Over die eerste keer toen ze met 
gammele busjes weggingen. “De 
gaten zaten erin. Boven en onder. 
Als het regende werd je kletsnat”. 

Of de eerste keer van Joop Engbers 
toen de groep naar Duitsland ging. 
Met eigen auto’s. Afgesproken was 
bij elkaar te blijven. “We waren de 
grens nog niet over of Joop trapte 
het gaspedaal in. Je mocht zelf we-
ten hoe hard je reed op de Autobahn. 
De rest kon hem niet bijhouden. Wat 
waren we kwaad.”

Het werk
De schoonmaakgroep is wat betreft 
de bezetting de laatste jaren ge-
krompen. Er is nauwelijks nog tijd 
om eens iets extra’s te doen. Wat te 
denken van al die bekers in het club-

huis? Af en toe moeten die worden 
afgestoft, maar er is bijna geen tijd 
meer voor. Doordat er niet meer 
wordt gerookt, is het de laatste jaren 
wel een stuk minder vies. 

In het “normale” werk heeft ie-
dereen zo zijn vaste dingen. Gerrit 
Verschoor bijvoorbeeld, hanteert de 
stofzuiger. En Ria Blankhorst lapt 
de ramen, emmer met water op 
het zitgedeelte van haar rollator. Zo 
heeft ieder een vaste taak. Johan en 
Annie Kok beginnen op maandag om 
8.00 uur. Joop is ook op tijd en Gerda 
Middelkamp komt eerder, want zij 

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
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poetst wekelijks de kleedkamers. De 
rest van de ploeg komt om 13.00 uur.

Stofzuigen, vloeren dweilen, de 
keuken helemaal afnemen (wat 
te denken van de “vette hoek?)”, 
tafels en stoelen afnemen, toiletten 
schoonmaken, ramen lappen. “Je 
kunt beter vragen wat we niet doen.”

Aveleijn
Sinds kort is het wijkteam van 
Aveleijn actief in ons clubgebouw. 
Zij kunnen het werk van de schoon-
maakploeg niet overnemen, maar 
doen veel extra dingen. “Als de KBO 
bijvoorbeeld komt, zorgen zij dat 
het extra netjes is. Tafels en stoelen 
afnemen, toiletten schoonmaken. Ze 
zijn goed bezig en ze vinden het hier 
leuk; ze mogen hier graag zijn”, stelt 
Johan Kok. 

De buitenploeg
De buitenploeg, die de laatste jaren 
aanzienlijk is uitgebreid, is een 
welkome aanvulling. Niet alleen 

is het een hele gezellige groep; de 
mannen pakken ook heel makkelijk 
wat extra werk binnen op. Vooral 
in de winterdag. Dat is mooi, want 
zij dragen inmiddels een behoorlijk 
steentje bij als bijvoorbeeld de jaar-
lijkse kerstversiering moet worden 
opgehangen. Nee, ze gaan niet mee 
op het uitje; willen ze niet. “Maar 
één keer per jaar hebben we samen 
een barbecue. Heel gezellig.” 

En natuurlijk is het een hoop geou-
wehoer met elkaar onder de koffie. 
De mannen weten allang dat er een 
foto wordt gemaakt en een inter-
view. Vriendelijk informeert men of 
de dames wel naar de kapper zijn 
geweest. En of ze hun nette kleren 
wel aan hebben. Gelukkig verdwijnt 
het spul na het begin van het inter-
view; anders was er nooit een einde 
aan gekomen……

Gezelliger kantine is niet nodig
“Wat we van de kantine vinden? 
Mooi! Meer kleur erin? Nou, nee.” 

De dames zijn heel tevreden met de 
huidige aanblik. Daaraan hoeft voor 
hen niets veranderd te worden. Wat 
ze wel leuk zouden vinden is als er 
eens wat minder rommel werd ge-
maakt. Natuurlijk weten ze dat ons 
clubhuis er best schoon uit ziet. Dat 
iedereen netjes z’n kopje naar de 
bar brengt en een doekje over een 
vieze tafel haalt. Maar soms is het 
te gek en dan lijkt het wel alsof er is 
geredeneerd “dat ruimt de schoon-
maakploeg morgen wel op”. 

Echt stoppen gaan ze nog niet doen, 
die krasse knarren. “Ik denk dat we 
doorgaan zolang als het kan. Maar 
hoe lang dat nog is, kunnen we niet 
zeggen.” Dat een eventuele stoppen 
zal leiden tot problemen, weten ze 
wel. En dat is ook een beetje een 
drijvende kracht. Hopelijk worden ze 
allemaal 100………  

Halverwege de voorjaarscompetitie werd de hele F-league door sponsoren in het nieuw 
gestoken. Het ziet er prachtig uit. Vandaar deze foto, waarbij van elke sponsor één kind in 
het nieuw.

Met dank aan:
WEMA Autoschade     (AC Milan)
Eilders Reclame     (Ajax)
Kleinjan Dieseltechniek    (Barcelona)
Installatiebedrijf Van Dijk     (Borussia Dortmund)
Ter Hedde & Siero Schilder    (Chelsea)
J.M. Rozendal Incasso & Advies B.V. (Fiorentina)
Eshuis Accountants en Adviseurs   (Juventus)
Isis Cafetaria Grillroom   (Lazio Roma)
WS Coatings B.V.     (Manchester United)
Beltman Uw Nissan en Kia Dealer in Twente  (PSV)
Oogink Trilbeton Nijverdal   (FC Twente)

SPONSOREN STEKEN F-LEAGUE IN HET NIEUW 

 

 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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“IK BEN EEN ENORME FLAPUIT EN SOMS 
KRIJG IK SPIJT VAN WAT IK HEB GEZEGD”

Thea Kolkman al “eeuwenlang” vrijwilliger
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Niet dat het daar zo’n ongeorgani-
seerde puinhoop is. Zeker niet. Er 
mogen dan wel geen regels zijn, 
maar als oma of opa wil dat iets niet 
gebeurt, gebeurt het niet. Eigenlijk 
zonder dat de kinderen het in de ga-
ten hebben. Het lijkt net of er geen 
regels zijn. En inderdaad, er is heel 
veel tijd voor knuffelen. We hebben 
een gesprek met Thea Kolkman.

Theodra Henrica Alferink is op 13 
augustus 1952 geboren aan de 
Julianastraat 40. In dat huis woont 
ze nu nog steeds. Midden in het 
Rooie Dorp, waar het vooral vroe-
ger barstte van de Zwevers. Als ze 
buiten stond, kon ze die met de neus 
aanwijzen: Paul Souverijn, twee 
gezinnen met voetballende Middel-
kamps, de familie Van Boxtel, Hans 
Souverijn op de ene hoek van de Van 
Limburg Stirumstraat met naast 
hen de familie Poppe, op de andere 
hoek de gebroeders Heuver, Henkie 
Meijer aan de Prinsenstraat, Harry 
Veldhuis ook aan de Julianastraat. 
En dat is alleen nog maar dichtbij 
haar in de buurt.

De Zweef met de paplepel ingego-
ten door Bernhard Alferink
Thea krijgt De Zweef met de pap-
lepel ingegoten. Haar vader is de 
bekende Bernhard J. Alferink, jaren-
lang bestuurslid (waaronder secre-
taris) en lid van de elftalcommissie 
van De Zweef. Bernhard is de oudste 
van 18 kinderen, waarvan er vier 
overlijden voor het eerste levensjaar. 
In het gezin Alferink is altijd wat aan 
de hand. Er gebeurt heel veel. “Lo-
gisch”, zul je denken, “met zoveel 

kinderen”. Maar ook dan.
Voorbeeld: “Pa was met z’n broer-
tjes wezen voetballen op ’t Stut en 
moest onderwijl oppassen op de 
kleine Anton. Komt hij thuis vraagt 
opoe: “Waar hebben jullie Anton 
gelaten?”  Kijkt Bernhard verbaasd 
om zich heen en herinnert zich plot-
seling: “Die staat nog vastgebonden 
aan een boom op ’t Stut, moeder”. 

Vader Bernhard is een praatjesma-
ker in positieve zin. “Als pa ergens 
binnen kwam, was direct het huis 
vol”. En het woord “huis” mag hier 
ook rustig worden vervangen door 
“kantine van De Zweef”. Daar komen 
ook die herinneringen vandaan van 
Zwevers die hem hebben gekend. 
“Hij deed geen voordrachten of zo. 
Dat deed zijn broer Nol. Vader had 
alleen heel veel praatjes….”

Centraal in de huiskamer bij Thea Kolkman hangt 
een werkstuk dat zij cadeau heeft gekregen van 
haar kleinkinderen. Dat werkstuk zegt eigenlijk 
alles. Over Thea en haar man Frits. Als ouders (van 
Bas en Niels). Als “schoonouders” (van Marian en 
Sharon). Als opa en oma (van Koen en Daan). Dat 
werkstuk typeert hen. Want bij Kolkman is het al-
tijd “open huis”. Vooral voor de kleinkinderen.



Bernhard Alferink is een hulpvaar-
dig man. Thea heeft het niet van een 
vreemde. Net zoals zij ook niet tegen 
onrechtvaardigheid kan. Haar vader 
kon dan echt ontploffen en dat geldt 
voor Thea eigenlijk ook wel, hoewel 
bij haar in plaats van ontploffen, 
vaak de tranen komen. 

“Ik ben of was ook echt een pappa’s-
kindje. Wat miste ik hem toen hij 
dood was. Dat gebeurde toen ik zo’n 
25 jaar was. Heel vaak als ik daarna 
aan hem dacht, had ik verdriet. Ik 
weet nog dat we met De Zweef bij 
Rohda Raalte waren en Niels mee-
deed. Ik moest ineens zo vreselijk 
huilen. Dat was toen ik bedacht 
hoe mooi pappa het gevonden zou 
hebben om allebei zijn kleinzoons te 
zien voetballen. Wat zou hij trots zijn 
geweest.” 

Als ik ging zwemmen zat pappa met 
een verrekijker op het stut 
Thea is de jongste van vier kinderen. 
“Ik ben als jongste eigenlijk best wel 
verwend. Heb nooit iets gekend van 
armoe of zo. Mocht ook best veel. 
Hoewel: als ik naar het zwembad 
ging, zat pappa met een verrekijker 
boven op het stut en keek of ik geen 
gekke dingen deed.” 

Met haar zussen is zij van de partij 
als er iets bij De Zweef is. Een wed-
strijd uiteraard, maar ook de reisjes 
van de Vriendenkring zijn populair. 
Met z’n allen in de bus. En terug 
aanleggen bij Bokkie-bè in Bath-
men. Staan de obers al klaar in het 
blauwwit als De Zweef-dames eraan 
komen…. En maar zingen.

Na de huishoudschool gaat ze aan 
het werk bij bakker Mulder aan de 
Grotestraat. Zij doet de verkoop in de 
bakkerij. Niet zo lang, want na een 
jaar of twee kan ze in Raalte terecht 
bij het Landbouw boekhoudbureau 

van de ABTB; de katholieke bond 
van boeren en tuinders. Ze komt er 
via via, want voor deze administra-
tieve functie is eigenlijk mulo als 
opleiding vereist. Zo zie je maar dat 
een goeie kruiwagen nooit weg is.

Als er na een aantal jaren een 
administratieve functie vrij komt bij 
garage Van Egmond in Nijverdal, 
solliciteert ze en krijgt ze de baan. 
Lang duurt het niet, want er zijn wat 
wrijvingen en Thea vertrekt onmid-
dellijk. Waar pa kwaad om is, want 
ze heeft nog geen nieuwe baan en 
“je gooit oude schoenen niet weg 
voor je nieuwe hebt.” 

“Om onrecht 
kan ik 
vreselijk huilen”

Maar zo is Thea: het hart op de tong, 
recht voor z’n raap, maar eerlijk 
als goud. “Ik kan niet tegen onrecht 
of oneerlijkheid. Ik kan daar boos 
om worden, maar ook vreselijk om 

huilen.” Dat recht voor z’n raap-zijn 
is niet altijd zo tactisch. “Ik ben echt 
een flapuit en heb daar soms best 
spijt van. Wat dat betreft lijk ik veel 
op mijn vader.”

Maar goed, terugkomend op haar 
werk en het vertrek bij de garage. 
In de tussentijd heeft ze Frits leren 
kennen; een leuke, toen zeer-
bebaarde boerenknaap van de 
Boskamp. “Hoe ik daar aan kom? 
Nou heel simpel. Ik ging dansen bij 
Oostelaar in Raalte. Mijn vriendin 
Agnes was er ook bij. Op een gege-
ven moment danste zij met Frits en 
ik met een Jos. In een onderonsje 
zei Agnes dat zij Jos leuker vond 
dan Frits en ik zei dat ik Frits leuker 
vond. Toen hebben we geruild.”

“Dat het wat geworden is”, lacht 
ze, “kwam ook omdat ze een Puch 
en een Tomos hadden. Als het een 
Zundapp was geweest, was het 
nooit wat geworden. Jongens met 
zulke brommers wilden we niet.”  
Nu, ruim 40 jaar verder is Thea nog 
steeds met Frits en Agnes met Jos. 
Thea werkt nog kort bij Kannen en 
Kruiken van De Ruiter, maar stopt 
als ze zwanger wordt van Bas.

Zo langzamerhand komt dan ook De 
Zweef nog meer in beeld. Frits gaat 
daar na zijn verhuizing naar Nijver-
dal voetballen en bereikt het tweede 
team. Dat betekent zondags met de 
andere vrouwen en vriendinnen naar 
het veld om de kerels aan te moedi-
gen. En bij te kletsen natuurlijk. Dan 
gaat Basje voetballen en worden de 
ouders betrokken. Frits gaat trainen 
en Thea begint met bardiensten op 
zaterdagmorgen en later (met Johan 
Evers en Wilma Rozendal) op de 
zaterdagmiddagen.

Thea is niet iemand die snel “nee” 
zegt als men wat aan haar vraagt. 

Voorzitter Jos van Rhee “ron-
selt” haar voor de organisatie van 
jeugdactiviteiten. Zo komt ze terecht 
in een actieve groep nieuwelingen 
met Toos van Vree, Frans Machiel-
sen, Jos Legtenberg,  Kiki Zwaken-
berg, Hennie Heetkamp en Gerald 
Gesscher. 

Deze groep begint met een activiteit 
die ver draagt: de mini-playback-
show. Dat begint tamelijk simpel 
voor alleen-Zwevers, maar groeit in 
een paar jaar uit tot een gigantisch 
evenement met deelnemers uit heel 
Overijssel en zelfs daarbuiten. Com-
pleet met grote verslagen in dag- en 
weekbladen. Uit de mini-playback-
show is de huidige playbackshow 
ontstaan. 

Voor al haar werk voor De Zweef 
krijgt Thea tegelijk met Frits, Bas 
en Niels een jaar of tien geleden de 
onderscheiding “Vrijwilligers van het 
jaar”. Er komt zelfs een foto in de 
krant. 

Opvolgers gevonden
Na de bardiensten op zaterdag, 
volgden bardiensten op zondag en 
tal van andere kleine activiteiten. 
Daarna wordt Thea de drijvende 

kracht achter de bardiensten. Zij 
plant, regelt, stuurt WhatsApp-jes. 
Ondersteund door Wilma Rozendal 
en Joop Engbers. En nu we het er 
toch over hebben: “Ik wil graag 
stoppen en zoek nog iemand die 
mijn werk wil overnemen. Als je een 
computer hebt om de schema’s te 
maken en een smart Phone voor 
de WhatsAppjes, is het niet zoveel 
werk.”

Dat tot op zekere hoogte, want de 
barregelaars maken nogal eens een 
extra uurtje. Komt ook door het ver-
antwoordelijkheidsgevoel, dat heel 
groot is. “Als er oefenwedstrijden 
zijn van de jeugd, moet de kantine 
open zijn. Mensen komen voor 
pasjes, een fluitje of willen een kopje 
koffie in de rust. Vroeger met Bertus 
Broekhof was er altijd bezetting, 
maar dat is niet meer.”

Er werden wat mensen gepolst om 
het werk van Thea over te nemen, 
maar dat leverde niet direct suc-
ces op. Gelukkig zijn er nog jonge, 
actieve mensen die wat voor de club 
willen doen en heeft Thea opvol-
gers gevonden in de personen van 
Lisanne Dikkers en Djarah Wijkamp. 
Succes meiden!!!

De Zweef betekent hele veel in 
haar leven. Logisch als je opgroeit 
in het gezin Alferink, waar de club 

een centrale plaats inneemt. Niet 
alleen voetbal, maar ook de gym en 
de wandelafdeling. “Als ik begraven 
wordt, mag er best een zweefvlag-
getje in m’n kist”, lacht ze. “Ik ga 
nooit met tegenzin aan het werk.”

Een uurtje bar hier en een uurtje 
daar, het maakt haar niet uit. Wat 
haar opvalt is wel dat er zoveel 
mensen wegvallen. “Vroeger op zon-
dagmorgen zat hier wel een man of 
tien, maar daarvan zijn er niet veel 
meer over. Jammer, want je hoorde 
vaak de mooiste verhalen.” Dat je 
ziet dat er mensen wegvallen, heeft 
ook te maken met het feit dat je zelf 
ouder wordt.

“Als ik begraven wordt mag 
er best een Zweefvlaggetje 
mee in mijn kist”

Praten met Thea over ouder worden 
is een precair onderwerp. Want aan 
de ene kant voelt ze zich nog jong 
en aan de andere kant komen er 
kleine ongemakken als versleten 
knieën. Dat steekt haar. Letterlijk 
en figuurlijk. Figuurlijk omdat ze 
daardoor niet meer kan hardlopen. 
Natuurlijk; in plaats daarvan tennist 
ze, wandelt ze kilometers en pakt 
ze vaak de fiets, maar dat zijn geen 
echte vervangers.

“Dat hardlopen is mijn lust en 
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mijn leven. Dat deed ik zo lang. 
Begon met Toos (van Vree, red) en 
Ciska (Keverkamp, red) en later 
bij Atletics. Het is zo jammer dat 
dat niet meer kan. Eén keer in de 
paar weken trek ik “stiekem” mijn 
loopschoenen aan en ga ik een half 
uurtje rennen. Gewoon, omdat lek-
kere gevoel te hebben. Dat heb ik 
niet als ik tennis of wandel.” 

Die andere sporten gaan bij Thea 
net zo fanatiek als het hardlopen. Ze 
begon met één keertje de Vierdaag-
se. Inmiddels gaat ze dit jaar voor 
de zevende keer van start. “Volgend 
jaar is het 100 jaar Vierdaagse en 
dan mag ik meelopen. Dat is dan de 
laatste keer.” Zegt ze, maar of dat 
gaat lukken??? “Van de familie mag 
ik niet stoppen. Ze vinden het veel te 
mooi om me in te halen. Niet om mij 
–hahaha-, maar om het feest. Frits 
neemt er zelfs een vrije dag voor. De 
kinderen gaan mee en mijn zussen. 
Zelfs m’n broer is erbij”.  

Na die Vierdaagse volgend jaar, 
verandert er ook wat in haar leven. 
Frits gaat stoppen met werken. “Wat 
we dan gaan doen?? Dat is een groot 
vraagteken. Ut wut zo toevedan wel 
’n moal tied doaroawer eens noa 
te denk’n. Kijk ik er naar uit????? 
Ha ha ha. Dat weet ik niet. Ach, 
jawel. Veel fietsen. Heel veel met de 
kleinkinderen. Natuurlijk ook vrijwil-
ligerswerk bij De Zweef.”

“Het allerbe-
langrijkste in 
het leven is 
gezondheid. 
Ik hoop dat 
we dat nog 
lang blijven. 
Dat we nog 
lang goed 
kunnen.” 
Belangrijk 
voor haar is 
ook: “geen 
ruzie, want 

daar heb ik een donderse hekel aan. 
Het lijkt me zo erg als familieleden 
niet met elkaar kunnen.” Daar heeft 
Thea geen last van. De Kolkmans 
zijn één hechte groep. Dat blijkt in 
de woonkamer, waar naast de wens 
alle prachtige foto’s hangen die 
Thea en Frits kregen bij hun 40-jarig 
huwelijk. Lachende gezichten van 
iedereen. Dat zegt genoeg. 
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“TEAM VAN DE WEEK” SCHIET PUNTEN



Verenigingen kunnen niet draaien zonder vrijwilligers. 
Dat geldt natuurlijk ook voor De Zweef. Hoewel het van 
buitenaf misschien lijkt alsof het allemaal op rolletjes 
loopt, hebben wij ook problemen alle posten bezet te 
krijgen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de 
mensen  die er zijn niet worden overbelast. 

Want ook bij ons is het zo dat 20% van de vrijwilligers 
80% van het werk doen. Een betere verdeling van het 
werk ligt voor de hand. Daarbij kunnen we alle handen 
gebruiken. Klein en groot!!

Een jaar of tien geleden hebben we als club een actie 
gehouden waarbij we hebben gevraagd welk werk onze 

leden doen. De bedoeling was een soort kaartenbak te 
krijgen om mensen te kunnen vragen om hulp als we 
problemen zouden hebben. We maakten van de gele-
genheid gebruik te vragen of men bereid was vrijwilli-
gerswerk te doen. 

Deze gegevens zijn inmiddels (uiteraard) erg verouderd. 
Vandaar dat we onze kaartenbak opnieuw willen vullen. 

Er is een korte vragenlijst gemaakt, die u kunt vinden op 
https://nl.surveymonkey.com/s/FWKB3D7. Graag zou-
den we zien dat iedereen de vragenlijst invult. Ook als u 
geen enkele zin hebt vrijwilligerswerk te doen. 

Bedankt namens het bestuur.
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bijv met Longchair • inclusief rug- en lendekussens 
• KOM PROEF ZITTEN, MET EEN KOPJE KOFFIE!!



Ik ben Rob Loomans en eigenaar 
van de supermarkt in Hellendoorn. 
Sinds vorig jaar maart zijn we 
“Albert Heijn”, daarvoor “C1000”. Ik 
ben de vierde generatie “kruidenier” 
in de familie. In 1897 is mijn betover-
grootvader “Willem Cornelis Loom-
ans” begonnen als kruidenier en 
handel in koloniale waren zoals dat 
toen heette. Hoewel de tegenwoor-
dige benaming eerder “supermarkt-
ondernemer “ is, noem ik mijzelf 
nog steeds “dorpskruidenier”.  Ik 
heb zelf het kruideniersstokje over-
genomen na mijn militaire diensttijd 
toen ik 23 jaar was. 
Door de jaren heen hebben mijn opa, 
vader en ook ik zelf al diverse
“winkel formulewijzigingen” mee-
gemaakt. Vegé, centra, MikroMarkt, 
C1000 en sinds vorig jaar dus Albert 
Heijn. De reden voor de laatste move 

was dat de C1000 formule werd 
verkocht aan “van Eerd ( Jumbo)”.  
De C1000 formule zou hierdoor 
ophouden te bestaan en daarom 
moesten veel ondernemers, net als 
ik, op zoek naar een nieuwe for-
mule. Voor mij was de keuze niet 
zo moeilijk. Omdat Albert Heijn de 
meest complete supermarkt is met 
wekelijks net zo veel aanbiedingen 

als voorheen bij C1000 ging hier de 
voorkeur naar uit. Tevens heb ik  bij 
deze keuze gebruik gemaakt van 
eerder gehouden marktonderzoe-
ken. Dit was als het ware een blauw-
druk voor de toekomstige formule. 
Ook omdat we in Hellendoorn en 
omgeving veel toeristen moeten be-
dienen is een supermarkt met een 
uitgebreid assortiment belangrijk. 
Wel hebben we een aantal zaken iets 
anders aangepakt v.w.b. de inde-
ling, assortiment en vooral acties 
en campagnes. We zeggen maar 
zo; wij hebben een Albert Heijn met 
het beste uit Zaandam en het beste 
uit Hellendoorn en omgeving :-). Zo 
hebben we een aantal streekpro-
ducten zoals de verse kozakken van 
Bakker Jansen uit Den Ham, de vers 
gerookte forel van forellenkwekerij 
“ De Tipbosch” uit Hellendoorn, 
de Helderse gehaktbal en brood 
van Bakker Roeland uit Oldenzaal, 
gebakken met meel van de koren-
molen “De Hoop“ uit Hellendoorn. 
Niet voor niets hebben we “Noaber-
schap” in ons logo verwerkt.
Als Hellendoornse supermarkt zijn 
we niet alleen maar sponsor van 
verenigingen in het dorp zelf maar 
ook in Haarle, Marle,  Hulsen en 
sinds vorig jaar in Nijverdal bij “De 
Zweef”.  Doordat Marcel Eilders bij 
mij reclamewerk deed ben ik in con-
tact gekomen met De Zweef.  Omdat 
De Zweef gelukkig ook vindt dat 
sponsoren niet voorbij moeten wor-
den gelopen als zich een gelegen-
heid voordoet zijn we sinds kort ook 

de leverancier van de gehaktballen 
voor de kantine. S.V. Haarle, V.V. 
Hellendoorn en MVV ‘69 Marle gin-
gen De Zweef al voor. Bij alle clubs 
is er wel een zgn. gehaktballentest 
aan vooraf gegaan want uiteindelijk 
moet de consument beslissen!  
We gebruiken de gehaktbal maar 
even als bruggetje voor de andere 
bal; de voetbal.  In mijn jeugd heb ik 
zelf een paar jaar bij Rohda Raalte 
gespeeld. Daar speelt nu ook mijn 
zoontje van 13. Tijdens de wedstrijd 
“De Zweef- Rohda” ben ik dus ook te 
vinden langs het veld bij De Zweef. 
Daarnaast ga ik iedere thuiswed-
strijd naar FC Twente. Hoewel het 
afgelopen seizoen een seizoen was 
om snel te vergeten blijf ik er naar 
toe gaan uiteraard. In goede en 
slechte tijde is het cliché toch. 

SPONSOR UITGELICHT:
ROB LOOMANS, ALBERT HEIJN HELLENDOORN

50 51

T  088 - 345 6 543 lokaal tarief

Hallux - Nijverdal
www.podotherapiehallux.nl

Hebt u klachten aan 
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