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Inhoud

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

Van de redactie

Colofon

Het lijkt wel of de vakanties jaarlijks 
korter worden. Zo zit je met z’n allen 
het seizoen af te sluiten en zo ben je 
weer bezig met het nieuwe. 

Ook de redactie heeft de afgelopen 
weken niet stil gezeten. Er is veel 
geschreven en gefotografeerd. Dat 
leidt ertoe dat het eerste nummer in 
het seizoen 2015-2016 een extra dik 
exemplaar is geworden. Inclusief een 
presentatie van ons eerste elftal en 
interviews met nieuwe trainers.

Geniet ervan!

De voorzitter aan het woord   5
Harry Legtenbergs grote wens vervuld 7
17 vragen aan... Dies Arkes   15
Hoe is het toch met... Gusta Melsen  17
CR: Zuivere speeltijd    20
Uitnodiging Vrijwilligersavond   21
Langs de lijn: Ben van de Velden  22
Inning contributie 2015-2016   23
Fotopuzzel      24
Anton Wennemers is een voetbaldier  25
Rob Hendriks traint keepers   37
Felicia Biemans traint MD1   43
Jeugdtrainer Andy Lohuis   48
Fotowand 100 jaar De Zweef   51
Johan ten Bok     52
Sponsor uitgelicht: Sterk langs de lijn 63
Nieuw logo Vriendenkring   65
Ledenvergadering     65
Collage Open Huis     66

GOAL-magazine is een uitgave van RKSV De Zweef in Nijver-

dal, verschijnt vier keer per jaar in full color en wordt koste-

loos verspreid onder alle leden en donateurs van De Zweef.

Postadres:

Postbus 190

7440 AD Nijverdal

Telefoonnummer clubgebouw: 0548 611 821

E-mailadres: goalmagazine.dezweef@gmail.com

Redactie: 

Charles Rozendal, Bart Broens, Roy Nijenhuis, Erik Heuver, 

Jan-Pieter van Vree, Ton Wippert

Foto omslag: Open Huis 15 augustus

Druk: Microform Drukwerkspecialisten

Ontwerp en lay-out: Pieter van Vree (Van Vree Communicatie)

Bezoekadres:

Koersendijk 25

7443 PP Nijverdal



5

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

DE VOORZITTER AAN HET WOORD
De Zweef op weg naar de 
hoofdklasse

Wie de trainerscarrière van 
Anton Wennemers heeft 
gevolgd, valt twee dingen op.
1. Op De Tukkers na (1 jaar)        
heeft Anton minimaal 3 jaar 
onder contract gestaan bij 
de verenigingen waar hij 
hoofdtrainer was. Lemel-
erveld (5), TVC ’28 (5), De 
Zweef (6), Koninklijke UD (3), 
DETO (4) en Enter Vooruit 
(3). Wat zegt dat over Anton? 
Dat hij niet gaat voor het 
snelle succes en goed ligt bij 
de spelers en het bestuur. 

2. Bij de laatste twee vere-
nigingen is hij gepromo- 
veerd nadat rond de winter-
stop bekend werd dat het 
contract niet zou worden 
verlengd. 

Bij De Zweef werken we al 
heel lang met een jaarcon-
tract voor de hoofdtrainer. 
Het lijkt me dan ook ver-
standig om in de winterstop 
het contract niet te verlen-
gen. Statistisch gezien heb-
ben we dan een grote kans 
om te promoveren naar de 
hoofdklasse. Uiteraard gaan 
we daar samen met Anton 
naar toe. Alleen zeggen we 
dat nog niet, want anders 

komt het plan niet uit. Houdt 
het daarom ook nog even 
geheim. 

U begrijpt, iedereen heeft zo 
zijn dromen aan het begin 
van het seizoen. Ook ik. In 
Amsterdam is de droom 
voor het begin van de com-
petitie al uiteen gespat. 
Geen Champions League dit 
seizoen. Zoals Johan Cruijff 
al zei: “Elk nadeel heb zijn 
voordeel”. De maandelijkse  
kaartavonden van de 
Vriendenkring op de dins-
dag kunnen rustig worden 
bezocht zonder dat je een 
wedstrijd van Ajax mist in 
Europees verband. En wat 
heet: “voor het begin van de 
competitie”. De voetbalsup-
porters schreeuwen moord 
en brand nu een aantal wed-
strijden in de Eredivisie geen 
doorgang vindt door de ac-
ties die de politie voert voor 
een betere CAO. Supporters, 
die zelf al decennia lang ver-
antwoordelijk zijn voor al het 
trammelant in het rond het 
stadion. Wat dat betreft ben 
ik blij en trots dat we bij De 
Zweef toch op een redelijk 
normale manier met elkaar 
en met de supporters van de 
tegenstander over de wed-
strijd kunnen praten. 

Toch is het belangrijk om je 
droom zo lang mogelijk vast 
te houden. Ik wens jullie 
allemaal veel plezier en suc-
ces bij het najagen ervan. 
Maar uiteindelijk draait het 

om twee dingen: 1. Dat je 
een betere voetballer bent 
geworden aan het eind van 
dit seizoen. 2. Dat het ge-
paard gaat met veel plezier. 

De afgelopen maanden heb-
ben de bekende commissies 
weer tijd en energie gestopt 
om de boel weer op gang te 
krijgen komend seizoen. 
Ik wil echter een commis-
sie benoemen en een dik-
ke pluim geven voor het 
werk dat in de afgelopen 
maanden door hen is ver-
richt: de sponsorcommissie. 
Het scorebord vertoonde al 
een aantal mankementen. 
Dat is geen schande, want 
bij mijn weten staat dat 
bord er al 20 jaar. Het werd 
tijd voor vervanging. Dat is 
gelukt. Daarnaast komt er 
aan de andere kant van de 
tribune een nieuw multi-
functioneel reclamebord. 
Met LED verlichting, waar 
sponsoren hun advertenties 
op kwijt kunnen. Als eerste 
club in Nijverdal kunnen we 
weer pronken met iets nieu-
ws. Iets verfrissends. Het zal 
er om spannen of de nieuwe 
borden bij het begin van de 
competitie zijn geplaatst. 
We gaan het zien. Wij zien 
elkaar zeker op de laatste 
vrijdagavond van septem-
ber tijdens de medewerker 
avond.  Want u bent dit jaar 
toch ook (weer) een vrijwil-
liger van de club? Ik wens u 
allen een prachtig en suc-
cesvol 2015/2016.
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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

“IK HAD TWEE WEKEN BEDENKTIJD, 
MAAR WIST AL NA ÉÉN MINUUT DAT IK 
JA ZOU ZEGGEN”

Voor Hermanus Albertus 
Gerardus Legtenberg (5-2-
1964) gaat een grote wens 
in vervulling als hij gevraagd 
wordt trainer te worden van 
het eerste vrouwenteam 
van De Zweef. “Ik had twee 
weken bedenktijd, maar 
wist al na één minuut dat 
ik ja zou zeggen. Ik moest 
het natuurlijk wel eerst 

thuis overleggen. Je bent 
tenslotte elke zondag van 
huis. Gelukkig was dat geen 
probleem.”

De garagedeur van de mooie 
hoekwoning aan de Bach-
laan staat wagenwijd open 
als ik aankom. Een grote 
Ajax-vlag aan de deur met 
daaronder een racefiets. “Ik 

probeer af en toe op de fiets 
naar het werk te gaan”, zegt 
Harry later. Hij staat zich te 
scheren en hoort na twee 
keer nog de bel niet. Vrouw 
Marion moet van boven 
komen om de deur open te 
doen. “Had maar door de 
garage gelopen.” 

Dat had gekund en dan was 
ik uitgekomen op “Harry’s 
Heineken Plaats”; een 
overblijfsel van zijn vijftig-
ste verjaardag vorig jaar. 
Een mooie tuin met deels 
uitzicht op een mooi groen 
stukje Groot Lochter. Het is 
allemaal geen kommer en 
kwel daar…. Harry en Ma-
rion kochten het huis van de 
vader van Marion, vroeger 
directeur van de SNS-bank 
in het dorp. “Waar dacht je 
anders dat ik zo’n huis van 
kon betalen”, grapt hij.

Trainer/coach dankzij de 
dochters
Harry en Marion hebben 
twee dochters: Kristie (19) 
en Celine (17) die bij De 
Zweef voetballen. Die twee 
meiden zijn de directe aan-

Met ingang van het nieuwe seizoen is Harry 
Legtenberg de trainer van het eerste vrouwenteam. 
Of damesteam. Of meidenteam. “Komende dinsdag 
ga ik aan hen voorleggen hoe ze het liefst genoemd 
willen worden. Vrouwen klink zo “mannelijk”; 
dames zo “damesachtig”. Meiden klink stoer. Ik 
ben benieuwd wat ze er zelf van vinden.”

Harry Legtenbergs grootste wens gaat in vervulling: 
trainer van het eerste vrouwenteam
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“Als je vrouwen-
voetbal niet vergelijkt 
met mannenvoetbal 
is het een prachtige 
sport”
Door zijn betrokkenheid 
via zijn dochters, begint 
Harry het vrouwenvoetbal 
steeds meer te waarderen. 
Ook al omdat zijn nichtje 
-Kim Praas- in het eerste 
damesteam speelt en zijn 
`moatje` Linda Slag, met 
wie hij vier jaar leider is 
geweest. De meiden van het 
toenmalig MD5 zijn onder 
meer ballenmeisjes geweest 
bij Heracles, een geweldige 
ervaring. Ook hebben ze 
samen wedstrijden van het 
Nederlands vrouwenteam 
bezocht. Een onvergetelijke 
tijd was dat.

“Je moet vrouwenvoetbal 
niet met mannenvoetbal 
vergelijken. Als je dat niet 
doet en het beschouwt als 
een “eigen” sport, is het 
mooi en spannend om naar 
te kijken. Vrouwen hebben 
een hele andere motoriek 
dan mannen en alleen daar-
om al moet je niet verge-
lijken. Dat wil niet zeggen 
dat ze minder zijn. Ze zijn 
net zo fanatiek als kerels. 

Ook hier bij De Zweef.” Wat 
hem heel erg aanstaat is 
het plezier dat de meiden 
hebben, naast de wil om te 
presteren.

“Als ik zie hoe de trainingen 
en wedstrijden gaan, en 
hoe ze met elkaar omgaan. 
Fantastisch.” Hij hoeft niet 
na te denken als ik vraag 
waarop hij insteekt als 
trainer: prestatie of plezier.  
“Plezier”, is zonder aarzelen 
zijn antwoord, “kan ook niet 
anders, want met plezier 
kun je veel makkelijker en 
beter presteren.”

Meisjesvoetbal ook qua 
prestatie enorm gegroeid
Het meisjesvoetbal is de 
laatste jaren enorm ge-
groeid. Niet alleen wat be-
treft het ledental; ook qua 
prestatie zijn grote sprongen 
gemaakt. Het niveau van het 
eerste heeft ook speelsters 
van buiten aangetrokken. 
Ook zijn er nog talenten uit 
eigen gelederen op komst. 
“Er zit veel aan te komen.” 

De groei en doorstroming 
naar de senioren zal nog 
wel een poosje doorgaan. 
Dit jaar al had er -weliswaar 
met enige moeite- een 
derde team kunnen komen. 

Dat is niet gebeurd, om-
dat het wel erg krap zou 
worden. “Maar met een 
beetje geluk hebben we vol-
gend jaar drie teams.” 

Vrouwenvoetbal zit nog 
steeds in de lift. Voor de 
door Harry samen met 
Linda Slag georganiseerde 
“vriendinnendag” hebben 
zich ook weer meiden van 
buiten de club gemeld. “Als 
de Nederlandse dames het 
in Canada het een beetje 
goed doen, zal dat ook een 
positief effect hebben.”

“En ja, ik kijk die wedstrij-
den daar; ook als ze midden 
in de nacht zijn.” Dat is extra 
bijzonder, want Harry staat 
elke dag om vijf uur op. Is 
om zes uur op z’n werk bij 
Zwanenberg in Almelo. Treft 
daar alle voorbereidingen 
voor zijn collega’s, zodat die 
om zeven uur vol aan de bak 
kunnen. Voordeel voor Harry 
is dat hij elke middag om 
kwart over twee vrij is. “Dat 
geeft mij mooi de tijd om de 
trainingen voor te bereiden.”

Voor wie het niet weet: 
Zwanenberg is een vleesver-
werkende fabriek, waar ze 
onder eigen naam vlees 
verwerken en produceren 

leiding dat Harry leider 
en trainer bij diverse mei-
denteams is geweest. Dit 
seizoen nog de stuwende 
kracht bij MA1. “Ach, je weet 
hoe dat gaat. Je kinderen 
gaan voetballen en dan is 
het maar even en je wordt 
gevraagd leider te worden. 
Ik vond dat leuk en heb de 
diploma’s jeugdtrainer en TC 
3 gehaald.”

Dat kost Harry nog wel heel 
wat moeite, want hij is meer 
een doener dan een student. 
“Ik ben zo dyslectisch als 
wat. Heb daarom best wel 
moeite met schrijven en 
lezen. Is altijd al zo ge-
weest.” Hij is dan ook blij 
als hij de diploma’s op zak 
heeft. De praktijk -het trai-
nen en coachen-  vindt hij 
prachtig en dat zie je als je 
hem aan de lijn  ziet. Nooit 
negatief; altijd positief. Ei-
genlijk zoals hij zelf ook is.

Behalve op het veld en 
aan de lijn heeft Harry zijn 
sporen bij De Zweef ook op 
andere terreinen verdiend. 
Zo is hij maar liefst 19 jaar 
lid van het bestuur van de 
Vriendenkring; onze sup-
portersvereniging. Voor zijn 
inzet daar benoemt de club 
hem tot erelid. “Ik ben in 

het bestuur zelfs een jaar 
of twee secretaris geweest. 
Kun je je het voorstellen 
voor iemand die dyslectisch 
is? Marion moest thuis alle 
verslagen nalezen en cor-
rigeren…” Hij moet erom 
lachen, want uiteindelijk 
heeft hij in de Vriendenkring 
een prachtige tijd gehad.

“Je moet je dochters niet 
voortrekken”
In het nieuwe seizoen spelen 
beide dochters bij de sen-
ioren. Kristie in de laatste 
lijn in vrouwen 1 en Celine 
als keepster in vrouwen 2. 
“Wat ik ervan vind dat ik 
mijn eigen dochters train? 
Ik heb daar op zich geen 

moeite mee. Celine was wat 
makkelijker, maar Kristie 
kan af en toe lastiger zijn, 
want die is wat mondiger. 
Dan krijg ik thuis ook wel 
eens wat te horen”, zegt hij 
lachend.

Waar hij voor wil oppassen 
is dat hij zijn dochters voor-
trekt. Dat hij dat niet wil 
heeft als gevolg dat hij wel 
eens de tegenovergestelde 
weg in slaat. “Je weet wat 
de mensen soms zeggen. 
Gelukkig traint Kristie al een 
half jaar bij het eerste mee 
en dat was zonder mij.” Hoe 
ze hem noemen op de trai-
ning? “Ik denk dat het 99 van 
de 100 x Harry is”. 
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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!

m2 

voor andere bedrijven. “Als 
ik zeg Unox en Kips wordt 
het voor de mensen al een 
stuk duidelijker”. Harry is op 
z’n werk eigenlijk wat hij bij 
de voetbal ook is ”coach en 
trainer”. “Ik ben een soort 
meewerkend voorman. Er 
zijn zo’n twintig mensen die 
mij als praatpaal gebrui-
ken.”

“Keepen is een 
eenzaam vak; 
je bent altijd alleen”

Harry is bij De Zweef 
natuurlijk geen onbekende. 
Hij loopt er al zo’n 45 jaar 
rond. Begon te voetballen op 
z’n zesde: E8, E1, C1, B1, A2, 
A1, het wereldberoemde 6e 

(later 10e waarover Charles 
R. zijn “Ballen uit de broek” 
schreef -nog te koop overi-
gens-), een jaartje 3e met 
uitstapjes naar het 2e. Tot 
zijn 12e jaar is Harry keeper. 
In de C-jeugd moet hij die 
plek afstaan aan zijn latere 
zwager Gerald Gescher. 
Na zijn overgang naar de 
senioren vindt hij zijn plek 
tussen de palen terug.

“Keeper is een eenzaam 
vak. Je bent eigenlijk altijd 
alleen. Als de tegenstan-
der scoort, loopt iedereen 
weg. Geen schouderklopje 
of wat dan ook. Scoort je 
eigen team, valt iedereen 
over elkaar, maar de keeper 
moet op z’n post blijven. De 
meeste respons komt nog 

van het publiek, dat nog wel 
eens wil roepen “Goed zo, 
keeper”. En ja, natuurlijk als 
je de beslissende penalty 
stopt. Ja, dan ben je ko-
ning!!” 

“Keepen is voor mij 
genieten”
Als keeper moet je jezelf 
coachen. Jezelf verman-
nen als je een fout hebt 
gemaakt. “Toch is keepen 
voor mij genieten. Als het 
goed gaat heb je continue 
vlindertjes in je buik. Heer-
lijk is dat.” Zo is het vlaggen 
ook genieten voor Harry. De 
jaren dat hij bij het eerste 
mannenteam meedraait zijn 
fijne jaren.

“Gezeur van het publiek 
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achter je interesseert me 
niks. Ik geniet van dat 
gezeur. Vooral als ik met 
drie punten in de zak het 
veld afloop. Dan kan ik 
lachen.” Het plezier bij 
het eerste komt ook door 
de groep. “De sfeer in het 
eerste is zo vreselijk goed. 
Altijd positief; ook als ze 
verloren hadden. De hele 
busreis naar huis was des-
ondanks geen probleem. 
“Ik was voor de groep te 
oud om aan alles te kunnen 
deelnemen, maar heb met 
leider Frits Kolkman een 
hele mooie tijd gehad. We 
deden veel samen en dat 
was prachtig.”

Met ingang van dit seizoen is 
Harry de trainer/coach van 
het eerste vrouwenteam. Hij 
heeft er zin in. De meiden 
hebben al laten weten blij 
met hem te zijn. Dat doet 
hem natuurlijk goed. “Weet 
je dat ik op Kristie en Julia 
Wennemers na, nog nooit 
een van die meiden getraind 
heb?”

Het is dus voor hem ook 
leren (kennen). Dat zal geen 
probleem worden, want 
Harry is een open en eerlijk 
man. Vooruitlopend op het 
seizoen heeft hij een duide-
lijke doelstelling: “Eindigen 
bij de eerste drie”. Een 
kampioenschap kan, maar 
dan moet er hard gewerkt 
worden. “Er is veel tegen-
stand; vooral de kant uit van 
Nijmegen zijn verenigingen 
met drie of vier vrouwen-
teams. Die kunnen nog 
meer selecteren.” 

Caravan
Buiten op de oprit staat de 
caravan klaar. Vrijdag heeft 
Harry vrij en dan trekt hij er 
met Marion een weekeind 
op uit. “We hadden het idee 
er vaak een weekeindje op 

uit te trekken. Dat zit er het 
komend seizoen niet in”,  
zegt hij. Wij denken dat hij 
beter in het meervoud had 
kunnen spreken. “Seizoe-
nen” in plaats van “seizoen”. 
Want Harry kennende is het 
na één seizoen nog echt niet 

Een hand – een woord – een gebaar. Ze doen zo goed, wanneer 
je iemand, die je lief hebt, verliezen moet.

Voor de steun, belangstelling en medeleven, die wij mochten 
ontvangen na het plotselinge overlijden van mijn lieve man, 
vader en opa zeggen wij u allen hartelijk dank. Het heeft ons 
erg goed gedaan te merken dat hij zo geliefd was.

Annie Hilberink
Kinderen en kleinkinderen

Bij deze wil ik alle Zwevers hartelijk danken voor de bezoekjes, 
kaarten, attenties en bemoedigingen tijdens mijn verblijf in het 
ziekenhuis en het Roessingh. Het heeft mij goed gedaan.

Henny Hofstede
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Hoe kom je aan je naam?
Die hebben mij papa en 
mama bedacht. Mama wil-
de me eerst Diesel noemen, 
maar dat wilde papa niet, om-
dat hij machines verkoopt van 
Diesel. Toen hebben ze Dies 
gekozen. Die naam kom je 
niet vaak tegen. Een juffrouw 
van mijn school heeft ook een 
kind dat Dies heet. Ze heeft 
wel aan mijn ouders gevraagd 
of ze dat goed vonden.

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

Met wie woon je?
Met papa Fons, mama Clau-
dia, broer Duuk en zusje Vera.

Wie zijn je beste vrienden?
Lucas, Tijn, Floris, Bram, 
Coen en Kas

Hoe ben je bij de voetbal 
gekomen?
Ik deed eerst fietscross bij de 
Lochsprinters. Toen ik vriend 
werd met Lucas vroeg zijn 
vader Jeroen of ik een keer 
wilde meetrainen. Dat heb 
ik gedaan en vond het leuk. 
Fietscrossen doe ik nog wel 
hier voor het huis, maar voet-
bal vind ik leuker.

Wat vind je leuk aan voetbal?
Dat je het samen doet. Je 
bent een team. Dat vind ik 
leuk. Je moet er ook samen 
voor gaan. Nee, dat gebeurt 
niet altijd.

Heb je een vaste positie in 
het veld?
Meestal speel ik achterin in 

het midden. Daar ben ik altijd 
neergezet. Spits vind ik ook 
heel mooi. Achterin voetbal-
len kan ik goed. Ze zeggen 
ook dat als ik gewisseld ben, 
het fout gaat.

Wat vind je leuk aan De 
Zweef?
De Zweef is een leuke club. 
Ik ken heel veel kinderen en 
bijna al mijn vrienden zit-
ten daar bij. Het is ook altijd 
gezellig.

Heb je een voetbaldroom?
Nee, niet echt. Een Mes-
si of Ronaldo zal ik nooit 
worden. Dat weet ik bijna 
zeker. Ik hoop nog een keer 
in het eerste van De Zweef te 
komen.

Wat zou je voor één dag in je 
leven willen zijn?
Denkt lang na: Doe Ronaldo 
maar. Bedenkt zich: Ik vind 
papa een goede klusser. Dat 
zou ik wel willen zijn. Klussen 
is ook een hobby. Timmeren. 
Ik heb een kistje gemaakt, 
een gitaar en steunplanken.

Heb je een huisdier?
Ja, vissen. We hebben twee 
konijnen gehad. Een is er 
weggelopen en die andere 
hebben we verkocht. Nee, we 
hebben geen hond, want papa 
is allergisch.

Wat doe je meestal na 
schooltijd?
Voetballen met mijn vrienden 
op het schoolplein. Crossen 
voor het huis. Als we binnen 
spelen is het tv kijken, met 

lego of met de I-pad. Dan 
speel ik Clash of Clans.

Wat vind je echt niet leuk of 
waar word je wel eens boos 
om?
Als mensen vervelend tegen 
me doen, pesten of klieren. 
Ook als kinderen andere kin-
deren pesten. Dan zeg ik wel 
dat ze moeten ophouden.

Waar word je blij van?
Als ik gelukkig ben. En als 
ik complimenten van mijn 
vrienden krijg.

Waar zou je graag naar toe 
gaan op vakantie?
Ibiza. Nee, daar ben ik nog 
nooit geweest, maar heb het 
opgezocht op Google. Ze heb-
ben daar hele mooie tropi-
sche stranden. Dat zag ik op 
een filmpje.

Wat is je belangrijkste bezit?
Mijn papa, mama, broer en 
zusje.

Wat vind je het leukst aan 
jezelf?
Ik ben vaak grappig; dan lach 
ik veel met vrienden. Ook ben 
ik vaak aardig.

17 VRAGEN AAN... DIES ARKES (E3)

Wil jij ook een keer in deze 
rubriek?
Zit je in de E- of D-jeugd 
en wil je graag een keer in 
deze rubriek, meld je dan 
aan bij info@dezweef.nl. Bij 
veel aanmeldingen gaan 
we loten. Er zijn maar vier 
GOALS per jaar!
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Gusta, hoe gaat het met je?  
Ondanks dat er een hoop 
gebeurd is in al die jaren, 
kan ik nu zeggen goed.

Voor degene die je niet 
kent: wie is Gusta Melsen?
Ik ben geboren  op 7 juni 
1952 in Waalwijk. Na de 
kleuter-, lagere-, en mid-
delbare school met succes 
te hebben doorlopen heb ik 
daarna als hobby nog 2 stu-
dies opgepakt. Engels 
voor gevorderden en Alge-
mene Ontwikkeling voor ge-
vorderden.  Na mijn school-
tijd ben ik begonnen bij TNO 
in Waalwijk. TNO betekent 
Toegepast Natuurweten-
schappelijk Onderzoek. Ik 
had daar een kantoortje 
waar ik de receptie deed,  
allerlei typewerk verzorgde 
en de verantwoording had 
over de telefoon en telex  
(voorloper van de fax). Als er 
een medewerker niet op zijn 
plek zat en er was telefoon 
voor diegene dan moest 
ik hij/zij oproepen d.m.v. 

morsetekens. Niet iedereen 
vond dat altijd even prettig 
want het veroorzaakte een 
boel lawaai. Getrouwd op 12 
september 1975 in Waalwijk 
met Jacob Melsen. Jacob is 
volkomen onver-
wacht overleden 
op 2e Kerstdag 
2011. Twee 
zoons, Christian 
en Thomas, twee 
schoondoch-
ters, Maaike en 
Anastatia  en 2 
kleindochters, 
Irina en Vera.

Hoe pak je de 
draad weer op na 
het onverwachte 
overlijden van 
Jacob op relatief 
jonge leeftijd?
De draad oppak-
ken na het plot-
selinge overlijden 
van Jacob was 
niet gemakkelijk. 
De schok was erg 
groot. Ik kende 

Jacob al vanaf 1973. Twee 
jaar later zijn we getrouwd. 
Men zegt, het eerste jaar na 
een overlijden is het moei-
lijkst. Is dat wel zo? Geluk-
kig heb ik veel hulp en steun 
gehad van Christian en Tho-
mas, want eer alles ge-
regeld is. Het is nu met 
Kerstmis alweer vier jaar 
geleden. De mooie herin-
neringen die koester ik. 
Bijzondere en moeilijke 
dagen blijven toch wel zijn 
verjaardag, onze trouwdag 
en tweede Kerstdag.

HOE IS HET TOCH MET.... 
GUSTA MELSEN
In 1987  kwam de familie Melsen vanuit Dronten 
in Nijverdal wonen. Via de voetballende zonen 
Christian en Thomas werd even later vader Jacob 
gevraagd als bestuurslid en moeder Gusta als 
ladyspeaker bij de wedstrijden van ons eerste 
elftal. Na de verhuizing naar Almelo in 1992 is zij 
inmiddels al weer ruim 20 jaar uit beeld. We zijn 
daarom benieuwd hoe het met Gusta gaat.
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besloot ik te stoppen. Er was 
geen uitdaging meer voor 
mij en de adrenaline was er 
ook niet meer. Je draaide op 
je jarenlange ervaring/rou-
tine. Dat wilde ik niet meer.  
Tot mijn verbazing word ik 
na al die jaren nog steeds 
door mensen herkend. 
Dat geeft je een bij-zonder 
gevoel. Ik ben nog steeds 
lid van de OZO, de Overijs-
selse Ziekenomroep. Be-
gonnen in 1988 tot heden. 
Er waren uitzendingen in 
het ziekenhuis in Almelo en 
tehuizen. De uitzending in 
het ziekenhuis bestond uit 
het draaien van verzoekjes 
die door de patiënten of 
de familie hiervan schrif-
teli jk werden aangeleverd. 
Ook hadden we interviews 
met onder anderen Mieke 
Telkamp, Clouseau, René 
Froger, Bolle Jan, Corrie 
Konings, Gerard Joling, The 
Buffoons, De Deurzakkers, 
Mouth, Lee Towers, The 
Cats, Rob de Nijs  enz. Een 
leuk interview had ik met 
Willy Walden in Bennekom. 
Wat een lieve man was dat. 
Een paar dagen later kreeg 
ik een door hemzelf getypt 
kaartje met de complimen- 
ten. Ook werden Kathy Kelly 
en Johnny Logan bezocht. 
Leuke mensen. Artiesten 
pur sang.

Nijverdal werd ingeruild 
voor Almelo. Was daar een 
speciale reden voor?
Ja. Jacob ging werken bij 
de gemeente en in die tijd 
moest men als ambtenaar 
wonen in de plaats waar 
men werkte. Die verhuis-
plicht is sinds enige tijd 

afgeschaft. 

Ben je hier ook als vrijwil-
ligster betrokken (bij een 
club)?
In ca. 1995 ben in begonnen 
bij Radio Almelo, nu AAFM. 
Ik heb een eigen programma 
gehad dat Gusta heette. Het 
werd rechtstreeks uitgezon-
den op de dinsdagmiddag, 
duurde een uur en bestond 
uit muziek, een studiogast 
en telefonische info. Daar-
na ben ik overgestapt naar 
het sportprogramma op de 
zaterdagmiddag. Een Langs 
de Lijn op amateurbasis. 
Was erg leuk. Ik presenteer-
de het vanuit de studio. We 
volgden de wedstrijden van 
de voetbalclubs uit de regio. 
In de rust belde ik dan voor 
de tussenstand. Dat waren 
heel wat telefoontjes, want 
van de klasse waar de club 
in speelde werden alle clubs 
gebeld. Eerst voor de tus-
senstanden, later voor de 
eindstanden. Aan de stem 
kon je vaak al horen of er 
gewonnen of verloren was. 
Meestal werd je doorverbon-
den naar de bestuurskamer. 
Leuk, al die gesprekjes. 
Daarna werd ik gevraagd 
voor Senioren-
tijd, een programma voor en 
door ouderen, met nieuws-
berichten, cultuur en actua-
liteiten.  Afwisselend deed 
je de ene keer presentatie 
en samenstelling, de andere 
keer een interview. Dit pro-
gramma werd opgenomen. 
Ik ben daar vorig jaar mee 
gestopt en wil weleens  ge-
heel ander vrijwilligerswerk 
gaan doen. In tehuizen of zo. 
Meer met mensen bezig zijn.  

Gewoon een praatje maken, 
daar is vaak behoefte aan.

Volg je De Zweef nog?
Ja, via de krant en de tele-
tekst.

Heb je nog contact met le-
den van De Zweef?
Nee, dat niet meer.

Heb je nog een leuke anek-
dote over jullie periode bij 
De Zweef?
Het is geen leuke anekdo-
te, maar toch, vooruit dan 
maar. Hiervoor gaan we 
naar het wedstrijdsecreta-
riaat. Tij-dens een wedstrijd 
was ik even aan tafel gaan 
zitten om wat belangrijks 
op te schrijven. Kon ik dat 
mooi meenemen als be-
richt. Totdat er iets op het 
veld scheen te gebeuren. 
De scheids had de wedstrijd 
even onderbroken. Ik was 
opgestaan en liep al rich-
ting raam toen achter mij 
een oorverdovend lawaai 
klonk.  De glazen lamp lag 
in duizenden scherfjes op de 
stoel waar ik daarvoor zat en 
de tafel waaraan ik schreef. 
Ik weet niet wie die scheids 
is geweest, maar ik ben hem 
nog steeds dankbaar voor 
die korte onderbreking van 
de wedstrijd.

Tot slot, wil je nog wat 
kwijt?
Ik vond het erg leuk om 
hiervoor gevraagd te zijn. Ik 
zal De Zweef blijven vol-
gen. Veel succes voor de 
toekomst en een sportief 
2015/2016.

Jullie zonen werden lid van 
De Zweef. Was het gezin 
Melsen in Dronten ook lid 
van een club? 
Ja, ASVD heette de vereni- 
ging toen nog. Nu asv Dron-
ten. Het 1e elftal speelt mo-
menteel op de zaterdag in 
de 1e klasse D. 

Wat was de eerste indruk 
van De Zweef? 
Goede indruk. Mooie vereni-
ging, hoog niveau, mooi 
sportpark Gagelman. Alles 
keurig voor elkaar.

Het duurde niet lang of 
Jacob werd gevraagd als 
bestuurslid. Waarom kwa-
men ze bij hem terecht?
Ik weet dat hij werd bena-
derd door Leo Geurtse. 
Jacob had weleens tegen mij 
geopperd dat hij graag in het 
bestuur van een voetbalclub 
zou willen zitten. Zodoende 
zei hij meteen ja. Hij kwam 
ook altijd naar de thuiswed-
strijden en je ziet ook wel of 

iemand hier geschikt voor is.

Hoe heeft hij die jaren erva-
ren?
Erg leuk.  Hij is er altijd, ook 
nadien, nog erg bij betrok-
ken geweest. Zondagmiddag 
uitslagen kijken via de NOS 
of RTV Oost.  Duurde het 
lang voordat de uitslagen 
verschenen dan greep Jacob 
de telefoon en belde naar de 
kantine. 

En toen was de club op zoek 
naar een lady speaker.
Inderdaad. Jacob zei: “Is dat 
niet iets voor jou?”  Het leek 
me wel leuk. Ik dacht eerst 
dat ik in zo`n echt speakers-
hok kwam te zitten met tele-
foon en microfoon. Nee, het 
was  in het secretariaat. Om 
de wedstrijd goed te kunnen 
volgen stond ik op een om-
gekeerd krat voor het open 
raam. Dat had ook zo zijn 
charme en voor de aanwezi-
ge gezelligheid zorgden ook 
de heren Cents en Broekhof.  

“Eindelijk eens een vrouw 
erbij”, zeiden ze. We hebben 
best veel afgelachen toen.

Hoe lang zijn jullie bij De 
Zweef als vrijwilliger be-
trokken geweest?
Precies weet ik dat niet 
meer. Maar ik dacht zo`n 8 
seizoenen.

Je was ook op andere ge-
bieden actief in Nijverdal. 
Wat deed je allemaal nog 
meer?
In Dronten was ik bij de 
lokale omroep VLOD. Tot ik 
ging verhuizen naar Nijver-
dal. In Nijverdal was er ook 
een lokale omroep, LOH, nu 
HOi. Ik ben daar begonnen 
in 1987 en gestopt in 2007. 
Wat ik daar gedaan heb was 
veelomvattend: presentatie, 
productie en samenstelling 
van allerlei programma’s. 
Mijn laatste programma was 
De Derde Helft. Die naam 
was door Jacob verzonnen. 
Op een gegeven moment 
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Marco van Basten heb ik 
hoog.  Jammer dat zijn 
voetbalcarrière door een 
chronische blessure op jon-
ge leeftijd beëindigd moest 
worden. Als trainer had hij 
nooit aan de slag moeten 
gaan. Daarvoor is hij in feite 
te groot, of wellicht beter 
gezegd, daarvoor is hij niet 
geschikt.  Sinds het moment 
dat hij bij Ajax werd verne-
derd,  eet ik geen pannen-
koeken meer. Ik kan ze niet 
meer door mijn strot krij-
gen. Ik had Marco van Bas-
ten graag gezien als voorzit-
ter van de UEFA. Desnoods 
als rechterhand van Michael 
van Praag. Al was het alleen 
maar om van de achter-
bakse Michel Platini af te 
komen.  Platini is niet verder 
gekomen dan het inbrengen 
van een gestolen idee voor 
het invoeren van een witte 
kaart, waarmee een voet-
baller met een tijdstraf zou 
kunnen worden gestraft. 
Marco van Basten streeft 
eerlijk en attractief voetbal 
na. Zo was hij een groot 
voorstander van het afschaf-
fen van de buitenspelregel. 
Ook is hij een groot voor-
stander van het invoeren van 
zuivere speeltijd. Wanneer 
de bal in het spel is dus. En 
dat is niet voorafgaande aan  
een doeltrap, hoekschop of 
vrije trap. Ook niet bij een 
wissel en blessurebehande-
ling. Gewoon twee maal bv. 
35 minuten zuivere speel-

tijd. Het is toch te gek voor 
woorden dat tegenwoordig 
in een voetbalwedstrijd van 
90 minuten pakweg 60 mi-
nuten effectief voetbal wordt 
gespeeld? Wij ergeren ons 
per wedstrijd dus minimaal 
een half uur! 
Marco van Basten heeft 
wedstrijden laten spelen 
zonder de buitenspelregel. 
Alleen maar om te zien of 
het in de praktijk zou wer-
ken. Wat bleek? Het afschaf-
fen van de buitenspelregel 
had voor- en nadelen. Bij 
het invoeren van de regel 
zouden meerdere spelregels 
aangepast moeten worden.  
Er is zelfs gedacht aan het 
invoeren van een middenvak 
van waaruit de bal in het vak 
van de aanval gespeeld  zou 
moeten worden. Net zoals 
vroeger bij korfbal. Dit om 
te voorkomen dat een elftal 
echt met een diepe spits zou 
gaan spelen. Korfbal heeft 

het middenvak in 1991 afge-
schaft en vooralsnog zal het 
middenvak bij voetbal niet 
worden ingevoerd.
Voor jaren terug werd ik 
gebeld door Marco van 
Basten. Hij had mijn tele-
foonnummer van zijn vriend 
John van ’t Schip die toen 
in Enschede werkte en wel 
eens bij De Zweef kwam, 
omdat zijn zoon voetbalde 
bij het Bornse NEO en in de 
hoofdklasse uitkwam tegen 
ons D1. John van ’t Schip 
vond het bij De Zweef leuk 
vertoeven en kwam met De 
Zweef op de proppen toen 
Marco een terrein zocht voor 
een wedstrijd om de zuivere 
speeltijd uit te testen. Mar-
co van Basten vroeg mij als 
wedstrijdsecretaris  of ik 
zijn oom als scheidsrechter 
kon aanstellen bij een wed-
strijd die door de KNVB niet 
van een scheidsrechter was 
voorzien. In die tijd was een 

KNVB-scheidsrechter zeld-
zaam en de clubscheids-
rechter een uitstervend ras, 
zodat ik probleemloos aan 
het verzoek van Marco kon 
voldoen. Zou de vraag van 
Marco overigens dit jaar zijn 
gesteld, dan had ik een nee 
moeten verkopen. Sinds het 
aantreden van de nieuwe 
seniorencommissie staan de 
clubscheidsrechters name-
lijk in de rij, waarvoor hulde.  
Met mijn “ja” voor Marco, 
werd de wedstrijd De Zweef 
V 1 tegen de vrouwen van 
Trekvogels uit Nijmegen een 
feit.  Scheidsrechter de heer 
v.d. Borg uit Bunnik, een 
broer van Marco’s moeder 
Lenie v.d. Borg. 
De oom van Marco was een 
imposante verschijning. 
Een man op leeftijd met een 
flinke bierbuik. Een scheids-
rechter waar we er tegen-
woordig wel meer van heb-

ben. Een scheidsrechter dus 
die fluit vanuit de midden-
cirkel. Scheidsrechter v.d. 
Borg was het Twents niet 
machtig, waardoor er al snel 
sprake was van miscommu-
nicatie. Door het bijhouden 
van de zuivere speeltijd leek 
de eerste helft een eeuwig-
heid te duren. Een speel-
ster van De Zweef sprak de 
scheidsrechter hierop aan. 
“Mie dunk, tied zat van-
daage, of nie?” De scheids-
rechter keek om zich heen 
en antwoordde dat hij in-
derdaad niet te klagen had. 
“Begriep ie mie nie? Is’t gin 
tied?”, vervolgde de speel-
ster. Scheidsrechter v.d. 
Borg durfde niet nog een op-
merking te maken en vroeg 
de jonge dame in kwestie 
zich in het Nederlands uit te 
drukken. Dat wilde ze wel. 
“Ik vroeg of u  wellicht over 
tijd bent.” De scheidsrechter 

voelde zich in de zeik geno-
men en toonde de speelster 
van De Zweef de witte kaart. 
Inderdaad, die van Plati-
ni.Goed voor vijf minuten 
tijdstraf. “As ie denkt met 
tied te kun’n speul’n, dâ 
speul mooi vedâ, mâ nie met 
mie”, waren in die wedstrijd 
de  laatste woorden van de 
speelster van De Zweef.  
Van scheidsrechter v.d. Borg 
heb ik nadien niets meer ge-
hoord. De wedstrijd tussen 
de vrouwen van  De Zweef 
en de vrouwen van Trekvo-
gels heeft er in ieder geval 
toe bijgedragen, dat zuivere 
speeltijd in de voetbalsport 
ooit wel eens zal worden 
ingevoerd. Maar niet bij de 
vrouwen vrees ik. 

CR

ZUIVERE SPEELTIJD

Alle vrijwilligers van De Zweef (dus ook de begeleiders 
van jeugdteams) zijn van harte welkom op onze jaarlijkse 

vrijwilligersavond. Dit jaar is deze op: 

vrijdag 25 september
Vanaf 20.30 uur zijn al deze mannen en vrouwen met 

partner van harte welkom in ons clubhuis.

UITNODIGING 
VRIJWILLIGERSAVOND
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Hoe lang sta je al langs de 
lijn?
“Ongeveer 50 jaar. Ik zit ei-
genlijk altijd op de tribune
met Mans Achterkamp, 
Henk Lohuis, Herman Imhof 
en Harry Mulder. Op zater-
dag zie ik dezelfde mannen 
vaak bij SVZW of Excelsior. 
Waarom? Omdat ik voetbal-
liefhebber ben!”

Wanneer stond je zelf bin-
nen de lijnen?
“Mijn eerste club ken je 
waarschijnlijk niet, dat was 
‘s Gravenland. Een club 
onder de rook van Hilver-
sum. Mijn moeder kwam 
van oorsprong uit Nijverdal 
en wou terug. Samen met 
mijn broers ging ik bij DES 
voetballen. Hier speelde ik 
op mijn 16e al in het eerste. 
Na een uitstap van vier of vijf 
jaar bij SVVN, ging ik terug 
naar DES waar ik tot mijn 
36ste heb gevoetbald. Ik ben 
nu nog steeds lid.”

Waar kun je langs de lijn 
van genieten?
“Als het kan mooi voetbal. 
En voetbal is mooi als het 
technisch is. Een lange bal 
mag je alleen in uiterste 
nood geven.”

Aan wie of wat kun je je 
langs de lijn ergeren?
“Ik erger me niet zo snel. 

Toen ik zelf speler was kon 
ik mezelf vooral ergeren 
aan spelers die geen inzet 
toonden. Ik heb in het eerste 
van DES gespeeld samen 
met nog twee andere broers. 
Een heel enkele keer deed 
er ook nog een broer mee. 
Aan de inzet van hen, heb ik 
mijn nooit geërgerd.”

Waar heb je het over langs 
de lijn?
“Over voetbal. Over de wed-
strijden die we op zaterdag 

hebben gezien of over het 
betaalde voetbal. Ik volg 
alles. Thuis heb ik Eredivisie 
Live. Als het op zondag heel 
slecht weer is, dan komt het 
voor dat ik drie wedstrijden 
achter elkaar kijk.”

De beste stuurlui staan aan 
wal…
“Ik vraag me wel eens af 
waarom spelers een domme 
bal geven, maar zal ze daar 
niet op aan spreken.”

Als Anton de kenners langs 
de lijn eens zou raad-
plegen, …
“Dan zou ik hem zeggen 
dat hij moet zorgen dat ze 
blijven voetballen. Uiteinde-
lijk moet je het daar toch 
van hebben. De Zweef is 
een speler kwijt, dat is een 
hele aderlating. Maar vorig 
seizoen heeft De Zweef het 
zonder Xander en Tom ook 
wel gered. Anton heeft als 
trainer in ieder geval veel 
ervaring, daar kan het niet 
aan liggen.”

Waar vinden we je tijdens 
de rust?
“Meestal blijven we hier 
zitten, we hebben het dan 
over voetbal. Vooraf treffen 
Mans, Herman, Henk, Harry 
en ik elkaar meestal al in de 
kantine. En na de wedstrijd 

blijf ik nooit, dan ga ik direct 
naar huis.”

Welke Zwever binnen de 
lijnen staat je als supporter 
het meest bij?
“Hans Galgenbeld wel, 
keeper Paul van Leeuwen 
en Anis Joel. Met Anis heb 
ik zelf ook nog gevoetbald 
bij DES. Toen hij vertrok 
naar Ambon gaf hij een 
afscheidsfeest waarbij alle 

spelers waarmee hij had ge-
speeld, waren uitgenodigd. 
Dat was een prachtig feest. 
Dat staat me nog goed bij.”

Waar eindigt De Zweef dit 
jaar?
“Ik denk dat ze het moei-
lijker krijgen dan vorig jaar. 
Als De Zweef blessure- en 
schorsingsvrij blijft, dan is 
de middenmoot denk ik het 
maximaal haalbare.”

LANGS DE LIJN
Tien vragen aan een trouwe supporter op zijn vaste plek “langs de lijn”. 
Deze keer Ben van de Velden

Een voetbalseizoen loopt 
van 1 juli t/m 30 juni. De 
contributie inning wordt 
voor alle leden per kwar-
taal geïnd in de tweede 
maand van elk kwartaal. 
Voor het seizoen 2015-
2016 dus op de volgende 
data: 

29 juli 2015
29 oktober 2015
29 januari 2016
29 april 2016

Tussentijds opzeggen van 
het lidmaatschap is moge-
lijk. Echter, contributie 
is voor een heel seizoen 
verschuldigd en moet (dus) 
betaald worden tot het 
einde van het seizoen.

Korting voor drie jeugd-
leden of meer
Gezinnen met 3 jeugdleden 
op hetzelfde adres vanaf 
het 3e lid GRATIS

Regeling voor mensen 
met lage inkomens
Graag maken wij u ook 
attent op het volgende. De 
gemeente Hellendoorn 
heeft de zogenaamde 
minimaregeling waarvan 
mensen met een minimum 
inkomen gebruik kunnen 
maken o.a. voor het beta-
len van lidmaatschap van 
verenigingen voor kinde-
ren. Een brochure over 
deze regeling is op te vra-
gen bij de gemeente of te 
vinden op de website van 
de gemeente Hellendoorn.

Inning contributie seizoen 2015-2016
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al 
volop bezig. Ook de ledenadministratie heeft de afge-
lopen periode volop aanmeldingen en overschrijvingen 
verwerkt. Leden die nog wijzigingen door willen geven 
kunnen dit doen via de formulieren die op de website te 
vinden zijn.
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Welke personen herkent u op deze  foto’s? 
De oplossing vindt u elders in dit blad.

FOTO 1 FOTO 3FOTO 2
FOTOPUZZEL

“DIE VOETBAL ZIT ELKE DAG IN 
MIJN HOOFD EN MOET SOMS 
ECHT STIL GELEGD WORDEN”

Z’n vroegste herinnering is 
bij pa voorop de fiets naar 
De Zweef; toen nog aan de 
andere kant van Gagelman. 
“Het was vijf voor half drie 
als we de fiets neerzetten, 
ongeveer waar nu het mor-
tuarium is. We liepen in een 

stoet hetzelfde laantje af 
naar het veld. Ik als kleine 
jongen tussen al die grote 
mannen die praatten over de 
wedstrijd. Wie mee zou doen 
en wie niet. Hoe de tegen-
stander zou zijn.” 

“Bij het veld was niets, be-
halve de kleine kleedkamers 
en een hokje waar Baaltje 
Woertman koffie verkocht. 
Na de wedstrijd terug naar 
de fiets: weer dezelfde man-
nen, die oordeelden over de 
uitslag, de tegenstander, de 
scheidsrechter, wie goed 
was en wie slecht. Ik keek 
daar tegenop, maar voelde 
me wel groot. Ik wist toen 
al dat ik in het eerste wilde 
voetballen.”

Constante competitie
Wie de Wennemersen kent, 
weet dat het een fanatiek 
volkje is. Het kan nooit eens 
rustig. Het moet allemaal 

hard en snel. Constante 
competitie. “Van wie we 
dat hebben? Ik denk van 
moeder en vader.” Moeder 
Marie Scholten maakt in 
haar leven veel mee, maar 
weet door flink aanpakken 
er telkens wat van te maken. 
Van het huis  aan huis ver-
kopen van kruidenierswaren 
komt het uiteindelijk tot 
een echte winkel (tegeno-
ver tankstation Morsink), 
waar -zoals het hoort- alle 
katholieken van Nijverdal 
hun boodschappen halen. 

Vader Henk Wennemers is 

Anton Wennemers  is bezeten van voetbal: “Die 
voetbal zit elke dag in mijn hoofd en moet soms 
echt stil gelegd worden. Mensen in mijn directe 
omgeving helpen me daar aan herinneren en het 
betrekkelijke van het “spelletje” in te zien.” Die 
bezetenheid heeft hij al z’n hele leven. 

Anton Wennemers opnieuw terug op het oude nest….. 
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SPORTSTORE NIJVERDAL

 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

naast een harde werker een 
verwoed duivenmelker. Hij 
staat elke dag om half zes 
op om zijn dieren te laten 
vliegen (trainen) voordat hij 
naar de fabriek gaat. Tus-
sen de middag en ’s avonds 
gebeurt dat opnieuw. Moe-
der gunt haar man zijn 
hobby, waar hij zich in kan 
uitleven. “Voor hem waren 
de duiven net als wat voetbal 
voor mij is.” 

Zoals in zoveel grote huis-
houdens, heeft elk lid daar-
van z’n eigen dingen. Als de 
een werkt, is de ander thuis. 
“Alleen op zaterdagen aten 
we met z’n allen samen. 
Dat was ook het moment 
dat pa begon over voetbal 
of politiek. Dat waren felle 
discussies.” Wie hem heeft 
gekend, kan zich voorstellen 
hoe dat gaat. Vader Wenne-

mers ziet zijn zoons niet 
vaak spelen. Op zijn vrije 
zaterdagmiddag is hij druk 
met z’n duiven. “Pas toen 
ik in het eerste zat, kon hij 
komen kijken.”  

“Ik wil altijd 
winnen”

De kleine Anton moet als 
jongste thuis altijd opboksen 
tegen zijn oudere broers. 
Met sport, met spelletjes, 
met alles. “Als ik met Sinus 
ging tafeltennissen, gaf hij 
me tien punten voorsprong 
en won dan nog dik. Daar 
word je fanatiek van. Ik wilde 
altijd winnen. “Je kan niet 
tegen je verlies”, zei men, 
maar ik zie het meer dat 
ik zo verschrikkelijk graag 
wilde winnen.” 

Een wedstrijd zit er nog niet 
direct in. Het is in die tijd 
allemaal nog niet zo goed 
geregeld als nu. “Ik ging 
elke vrijdagmorgen na de 
kerkdienst bij de aanplak 
bij het parochiehuis kijken 
of ik al mee mocht doen, 
maar dat gebeurde niet. 
Mijn naam stond nooit op 
het lijstje van spelersnamen. 
Ik moest iets verzinnen. Ik 
had een neef (Alwie Wen-
nemers), die keeper was in 
de jeugd. En de keep werd 
altijd als eerste genoemd op 
het lijstje met namen. Toen 
zag ik mijn kans schoon: 
hij stond niet bovenaan het 
lijstje.”
“Ik heb hem verteld dat hij 
niet hoefde te spelen en dat 
ik die A.Wennemers was 
verder op in het rijtje. Mijn 
eerste wedstrijd, op een 
echt veld. Vrijdagmiddag 
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schoenen gekocht met mijn 
moeder voor 9 gulden bij 
sportzaak Alwie Jannink 
natuurlijk (hij speelde in het 
eerste). Ik speelde zo m’n 
eerste wedstrijd die zater-
dagmorgen in een team 
waarvan de keeper ont-
brak…..”

Zijn voetballoopbaan begint 
in de C-pupillen. Met Hennie 
Kok en Anton Wissink als 
leiders worden ze telkens 
kampioen. Anton speelt 
maar één seizoen in de 
A-jeugd en gaat vervroegd 
over naar de senioren. Op 
weg naar de vervulling van 
zijn grootste wens: voetbal-
len in het eerste. 

Van de vierde klasse naar 
de hoofdklasse
De start in het eerste is 
slecht. Het team degradeert 
en Anton verhuist naar het 
tweede; ook al vanwege 
zijn militaire dienstplicht, 
waardoor hij niet elke week 
beschikbaar is. Daarna komt 
hij sterk terug. De Zweef 
wordt kampioen in de vierde 
klasse en stoot in een paar 

jaar door naar de hoofd-
klasse. Een jongensdroom 
voor Anton, het team en 
alles wat blauwwit is. 

Fanatisme en gedreven-
heid. De pijlers waarop het 
eerste het zes jaar lang de 
hoofdklasse vol houdt. Extra 
trainingen, straftrainingen. 
Het maakt niks uit. “Hoe 
mijn week eruit zag? Zondag 

voetballen. Je helemaal ka-
pot spelen. Maandagavond 
zaalvoetballen. Dinsdag 
trainen. Woensdag trainen. 
Donderdag zaalvoetbaltrai-
ning. Vrijdag trainen. Zater-
dag jeugdleider. Het was 
eigenlijk veel te gek. Soms 
konden we als team met de 
kerst geen bal meer raken; 
zaten we helemaal aan de 
grond.”

“Soms konden we 
met de kerst geen 
bal meer raken; 
zo gek gingen we 
tekeer”

Het kan nog gekker. “Het 
gebeurde vaak dat als we in 
de winter getraind hadden 
op zondagmorgen, ik samen 
met Wim Krukkert  naar een 
of ander hardloop wedstrijd-
je ging. Anton is lang niet de 
enige die voor gek en onwijs 
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tekeer gaat. Driekwart van 
het hoofdklasseteam is ook 
zo. “Het was eigenlijk al-
lemaal te gek. Er zat geen 
rem op.” Bij dat keiharde 
werken hoort ook “voor 
elkaar werken”. Anton: “Wij 
vingen elkaars beperkingen 
op. Daardoor kon iedereen 
zijn talenten optimaal be-
nutten..” 

Trainersloopbaan
Als voetballer Anton Wenne-
mers ouder wordt, denkt hij 
na over het vervolg op zijn 
voetbalcarrière. Het trai-
nersvak lijkt hem wat en nog 
tijdens zijn actieve loopbaan 
haalt hij zijn diploma’s. “Ik 
had mijn been gebroken en 
liep op krukken toen ik te-
kende voor mijn eerste club: 
Lemelerveld. Na afloop 

krukte ik naar mijn auto en 
besefte opeens dat dit het 
einde was van mijn voet-
balloopbaan. Nooit meer 
voetballen. Dat was een rare 
ervaring.” 

Na Lemerlerveld (5 jaar), 
traint hij TVC (5 jaar), De 
Tukkers (1 jaar), De Zweef 
(6 jaar), UD (3 jaar), DETO 
(4 jaar) en Enter Vooruit (3 
jaar). Het is opvallend dat hij 
het bij verschillende clubs 
zolang vol houdt. “Ik ben 
gericht op het goed func-
tioneren van het team om zo 
het maximale te bereiken. 
Als de relatie met het team 
goed is en de club mij aan 
staat, blijft ik. Bijvoorbeeld 
bij DETO waar ik met heel 
veel verschillende mensen 
van verschillende culturen 

telkens een team heb kun-
nen maken. En dan ook nog 
twee keer promoveren en 
twee keer als tweede eindi-
gen, ben ik best wel trots.“

Het liefst heeft hij te maken 
met jonge gasten. Die hij 
kan kneden en opleiden, 
maar ook de aandacht 
geven die nodig is om beter 
te worden. Daaraan heeft 
hij ook gewerkt bij Enter 
Vooruit. “Er waren veel 
mensen daar die zeggen: 
blijf nog een jaar”. Mis-
schien waar, maar ik denk 
dat het voor Enter beter is 
als er een nieuwe trainer, 
een nieuw gezicht voor de 
groep komt. Dat we ge-
promoveerd zijn naar de 
eerste klasse is een knappe 
prestatie van deze jonge 
groep.”

En dan nu na die 27 jaar 
dus opnieuw De Zweef. “Er 
waren meer kapers op de 
kust, maar toen De Zweef 
belde, was het voor mij 
duidelijk. Dat wilde ik wel. 
Het is heel mooi als je eigen 
club belt. Heb wel expliciet 
gevraagd of de jongens zo’n 
oude man (ik ben 57) wel 
zagen zitten”. Hij lacht er 
niet eens bij. 

“Te oud voor trainer? 
Je bent zo oud 
als je je gedraagt!”

Natuurlijk zien ze het zit-
ten. Je bent zo oud als je je 
gedraagt. Sommige mensen 
zijn met 35 jaar al oud. Het 
overduidelijke “ja” van de 
spelersgroep geeft aan dat 

Anton Wennemers best wel 
populair is als trainer. “Ik 
probeer altijd eerlijk te zijn, 
mezelf te blijven en mensen 
niet te kwetsen.”  

Vanuit diezelfde visie speel-
de hij ook in de hoofdklasse. 
Dat leidde ertoe dat col-
lega’s in het veld zeiden 
“voor jou wil ik er wel uit”. 
“Blijkbaar dwong ik res-
pect af. Daar was ik best 
wel verbaasd over, want in 
het veld kon ik behoorlijk 
tekeer gaan. Gaf mensen 
echt onder uit de zak. Hoe 
erg? Nou, op een gegeven 
moment vroeg voorzitter Jan 
Rikmanspoel mij of ik wel 
door het team als aanvoerd-
er was gekozen. Hij kon zich 
voorstellen dat dat niet  het 
geval was.”

Verwachtingen over en met 
het eerste
Vooruitlopend op het nieu-
we seizoen heeft Anton 
gesprekken gevoerd met de 
trainers en begeleiders van 
de selectieteams. Ook met 
een aantal  spelers heeft hij 
gesproken. De jongens zelf 
hebben dat als heel positief 
ervaren: “Het gesprek was 
zo goed en motiverend dat 
mogelijke vertrekkers zijn 
gebleven”, zeggen ze zelf. 

“Ik denk dat ik 
een paar spelers 
een stap 
kan laten maken”

“Wat de toekomst brengt, is 
onduidelijk. Je weet dat als 
er een paar spelers wegval-
len, het hard bergafwaarts 

kan gaan. Daar loop ik niet 
voor weg.” Gelukkig valt de 
“schade” voor het komende 
seizoen mee. Uit de selec-
tie vertrekt alleen Sander 
Souverijn, die na een heel 
sterk seizoen zijn geluk gaat 
beproeven bij DOS ’37. 

Anton daarover: “Het vertrek 
van Sander is natuurlijk zeer 
jammer. Hij was met name 
de afgelopen twee jaar een 
bruikbare kracht, met toe-
gevoegde waarde. Zoals zo 
vaak zullen er echter weer 
nieuwe spelers opstaan die 
ons gaan verbazen en waar 
we van kunnen gaan ge-
nieten. Ik denk dat ik in de 
huidige selectie een aantal 
spelers een stap kan laten 
maken. Dat is de uitdaging.”  

“Ik ga beginnen met een 
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grote groep. Het tweede ken 
ik een beetje, omdat An-
thony daar speelde. Of het 
vreemd is mijn eigen zoon 
te gaan trainen?  Misschien 
wel. Ik heb er geen moeite 
mee en Anthony heeft ook 
niet gezegd dat hij het niet 
zag zitten. Nee, ik vind het 
wel leuk. Hij kan nog veel 
leren.”

Dat is een van de sterke 
punten van Anton: omgaan 
met jonge jongens en hen 
beter maken. Daar heeft 
hij plezier in en dat is ook 
de reden dat het antwoord 
ontwijkend is op de vraag 
of De Zweef nu zijn laatste 
club wordt als trainer. “Ik wil 
nog steeds het maximale bij 
mezelf eruit halen.”

“Ik heb geluk gehad in mijn 
leven”
In die 27 jaar heeft hij als 
trainer weinig trainingen 
gemist: ”Ik kan ze denk ik 
op één hand tellen. Ik heb 
geluk gehad in mijn leven. 
Weinig zorgen, geen ziektes 
e.d. bij mezelf, Wilma en de 

kinderen. Weinig tegenslag. 
En het trainersvak is nog 
steeds heel erg leuk. Het is 
ook nooit af. Of -zoals Tonnie 
Willems zou zeggen- als je 
denkt dat je er bent, ben je 
er nog net niet”. 

“Ik kom best wel eens moe 
thuis, maar ben nooit chag-
rijnig als ik training moet 
geven. Daar leef ik me uit en 
kom weer lekker thuis. Die 
gedrevenheid tonen kost mij 
geen enkele moeite. Ben je 
niet gedreven, dan heeft de 
groep dat onmiddellijk door 
en werkt het niet.

“Of ik als trainer anders ben 
geworden in al die jaren? 
Natuurlijk. Ik heb heel veel 
ervaring opgedaan. Zou wat 
ik nu weet ook graag 30 jaar 
geleden geweten hebben. 
Natuurlijk heb ik wel eens 
spijt van iets wat ik heb 
gedaan, maar dat is altijd 
achteraf. Ik heb alles gedaan 
naar eer en geweten. 
Voorafgaand aan een wed-
strijd ben ik heel ontspan-
nen en relaxed. Heb alles 
gedaan wat moest. Gaat het 
dan een keer mis, baal ikzelf 
het meest en kan ik er echt 
wakker van liggen.”

SELECTIE 1e ELFTAL
SEIZOEN 2015/2016

Anton Wennemers
Trainer/Coach

Serkan Karaali 
Assistant trainer

Rob Hendriks 
Keeperstrainer

Rene Krommendijk 
Verzorger

Robert Spenkelink
Fysiotherapeut

Barry Hegeman 
Teammanager

Jeffrey Jannink 
Assistent scheidsrechter

Daniel Tole Emanuel (21) 
2e jaar selectie

Boris Vermeulen (20) 
2e jaar selectie

Anthony Wennemers (20) 
3e jaar selectie

Paul Damman (23) 
2e jaar selectie

Koen Meijerink (35) 
4e jaar selectie

Michel Dikkers (27) 
8e jaar selectie
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Robertus Gerhardus Henri-
cus Hendriks is geboren op 
17-11-1967 in Boskamp; een 
kerkdorp in de gemeente 
Wijhe-Olst, waar ook onze 
Frits Kolkman vandaan 
komt. Hij is getrouwd met 
Edith en heeft twee kinder-
en: dochter Danique (13) en 
zoon Milan (10). Zij wonen in 
Heeten. In het verleden was 
Rob onder meer eigenaar 
van een sportzaak in Raalte. 
Nu werkt hij alweer zo’n 
vijftien jaar als vertegen-
woordiger voor Deventrade, 
een bedrijf uit Deventer, dat 
zich op haar website “één 
van de toonaangevende 
sportbedrijven van de Bene-
lux” noemt. 

“Met verscheidene sport-
merken en aanwezigheid 
in meer dan 700 sportspe-
ciaalzaken is Deventrade als 
geen ander nauw betrokken 

bij sportend Nederland.” 
Dan weet je waar hij werkt. 
Deventrade levert onder 
meer de sportartikelen van 
Hummel, ballen van Der-
bystar en Sanno scheen-
beschermers, 
sokken, keeper-
handschoenen 
e.d. Rob is ver-
tegenwoordiger 
voor Oost- en 
Noord- Neder-
land.

Zijn beroep 
verraadt hem 
als hij begint te 
praten. Maakt 
makkelijk con-
tact en je merkt 
dat hij gewend 
is met mensen 
om te gaan. 
Enthousiast en 
-waar het zijn 
trainerschap 

betreft- helder en duidelijk.

Hernia maakt einde aan 
keeperscarrière
Rob begint zijn voetballoop-
baan als keeper en eindigt 
ook zo. “Mijn vader was 
ook keeper; dus daar zal ik 
het wel van hebben. Ik ben 
begonnen bij de kleinsten 
van Overwetering. Daar 
bleef ik tot de A1. Voor m’n 
werk moest ik verhuizen 
naar Nijkerk. Daar speelde 
ik bij Sparta regelmatig in 
het tweede en heel af en toe 
in het eerste. Weer terug in 
Salland ben ik bij Wesepe 

“IK WIL VOLOP GAS 
GEVEN MET DE JONGENS”
Keeperstrainer Rob Hendriks is bij De Zweef zowel 
nieuw als oud. Nieuw omdat hij de club alleen kent 
van de buitenkant. Oud omdat hij bij onze club op-
nieuw gaat samenwerken met Anton Wennemers 
en ook nog eens oud-gedienden als Koen Meijerink 
en Xander ten Hove tegen komt. Als we Rob sprek-
en, heeft hij een afspraak met Xander, die namens 
de Technische Commissie een afspraak met hem 
heeft.

Keeperstrainer Rob Hendriks:

Jacco ten Hove (25) 
4e jaar selectie

Joey de Bouville (26) 
1e jaar selectie

Joey Knobben (19) 
1e jaar selectie

John Damman (26) 
8e jaar selectie

Marco ten Dam (26)
5e jaar selectie

Mark Scholten (30) 
12e jaar selectie

Mark van Schooten (20) 
3e jaar selectie

Michel Kerkdijk (28) 
3e jaar selectie

Robin Souverijn (27) 
7e jaar selectie

Ruben Timmermans (20) 
3e jaar selectie

Sharma Ekuchu (18) 
2e jaar selectie

Sjoerd Poorterman (29) 
3e jaar selectie

Stijn Klein Robbenhaar(24) 
8e jaar selectie

Sven Dikkers (25) 
7e jaar selectie

Tom Heuver (19) 
1e jaar selectie

Niels Hegeman (31) 
15e jaar selectie
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Onder die telefoontjes ook 
een van Xander ten Hove, die 
hem nog kent uit zijn DETO-
periode.

Xander wil graag praten 
over een functie bij De 
Zweef. “En Anton komt ook”, 
zei hij een eind verderop in 
het gesprek. “Hij benadrukte 
overigens wel dat die van 
niets wist. De kans opnieuw 
met Anton samen te werken 
nam ik mee in mijn overwe-
gingen wel of niet naar De 
Zweef te gaan.” 

Goed gevoel
“Ik ken De Zweef niet zo 
heel goed. Uiteraard wel 
de naam en een stukje 
geschiedenis. Belangrijk 

voor mij is dat ik een goed 
gevoel heb bij een club en 
dat heb ik hier. Een prach-
tige accommodatie en tot nu 
toe alleen positieve ervarin-
gen met de mensen.” Hij 
heeft al kennis gemaakt met 
de keepers. “Zij moeten mij 
wel willen. Is dat niet zo, dan 
begin ik er niet aan.”

“Gaandeweg kreeg ik het 
goede gevoel; betrokken-
heid, goed niveau, korte 
lijnen in de communicatie, 
lange termijn planning, mooi 
complex en mensen die 
nuchter zijn op z’n Twents. 
Ik ga acht selectiekeepers 
trainen. Op dinsdag de vier 
seniorkeepers van 1, 2 en 3  
en op donderdag vier junior-

keepers van de A en B. 
Tevens ga ik met de jeugd 
keepertrainers een aantal 
clinics per seizoen doen om 
zodoende de aansluiting van 
junioren naar senioren te 
vergemakkelijken.” 

“Op de wedstrijddag zit ik 
tijdens de thuiswedstrijden 
op de bank, de uitwedstrij-
den in principe niet. Ook de 
overige keepers wil ik af en 
toe in de wedstrijden zien.” 
Nieuw onder Rob wordt het 
uitvoeren van zijn wens om 
van de keepers bewegende 
beelden te hebben. “Dat is 
voor de jongens vaak een 
eye-opener. Ik kan soms 
dingen zeggen die ze to-
taal niet geloven. Als ik dan 

gaan spelen en werd na een 
jaar gevraagd bij Wijhe ‘92. 
Daar liep ik in de warming 
up van een kampioenswed-
strijd een acute hernia op 
die vervolgens totaal ver-
keerd is behandeld: einde 
carrière…”

Het is gauw verteld, maar 
dat “einde carrière…” komt 
keihard aan. Zo hard dat Rob 
een jaar lang helemaal niets 
met voetbal te maken wil 
hebben. Hij kan dat niet aan. 
Via zijn werk ontmoet hij dan 
Hans de Koning, nu coach, 
maar vroeger keeper bij 
onder meer AZ en Twente. 
Hij haalt Rob over om keep-
erstrainer te worden. “Hij 
nam me mee naar Feye-
noord, FC Utrecht en PSV. Zo 
begon het weer te kriebelen 
en sloeg de vonk over.”

Anton Wennemers
Zijn eerste club als trainer is 
Heeten, in z’n eigen woon-
plaats. Daarna gaat hij naar 
Koninklijke UD en maakt 
kennis met Anton Wenne-
mers. “Ik gaf hem een hand. 
Hij vroeg waar ik vandaan 
kwam. Ik zei Heeten. Hij zei 
dat hij uit Nijverdal kwam 
en dat het dus wel moest 
klikken tussen ons.”

“Dat was ook zo, maar had 
niks te maken met waar 
we woonden. Het klikte als 
mens. Anton is eerlijk en 
oprecht en daar houd ik 
van.” Het werken met An-
ton bevalt hem zo goed dat 
hij na vier jaar “meegaat” 
naar DETO.  Daar blijft hij 
zes jaar en vertrekt na twee 
degradaties. “Ik vond dat de 

keepers toe waren aan een 
andere trainer.”

Hij besluit een jaartje “niets” 
te gaan doen. “Dat ging niet 
lukken. Ik kreeg een tele-
foontje van Anton met de 
boodschap dat we een kop 
koffie moesten drinken. Hij 
kwam bij mij thuis met de 
boodschap dat ik hem bij 
Enter Vooruit moest helpen. 
In overleg met mijn vrouw 
heb ik toegezegd één avond 
per week naar Enter te 
gaan.”

Dat lukt natuurlijk niet. Eén 
avond is half werk en dat 
past niet bij hem. Het wordt 
al snel als vanouds een 

fulltime functie. Zo werkt hij 
opnieuw nauw samen met 
Anton Wennemers. “Anton 
is een meester in het collec-
tief; een echte teambuilder. 
Bij hem telt elk procentje, 
zoals hij zegt. Daarom zat ik 
tijdens de twee finales voor 
promotie naast hem op de 
bank.”

Omdat het bij Enter Vooruit 
slechts tijdelijk is, staat de 
telefoon in huize Hendriks 
zo aan het einde van het 
seizoen “roodgloeiend”. Acht 
clubs bellen met de vraag of 
hij wil komen praten om als 
keeperstrainer aan de slag 
te gaan. “Er zijn echt veel 
te weinig keeperstrainers”. 
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de beelden kan laten zien, 
wordt de discussie een stuk 
makkelijker.”

Als speler heeft Rob nau-
welijks tot geen goede bege-
leiding gehad. Dat heeft hem 
gemotiveerd keeperstrainer 
te worden. Een training mag 
van hem nooit saai zijn. 
“Elke zondag bereid ik de 
training van de komende 
week voor. Het mag niet 
zo zijn dat de jongens op 
voorhand al weten wat ik ga 
doen. Dat is elke training 
weer een verrassing. Uiter-
aard mogen de keepers zelf 
ook met suggesties komen 
waaraan ze willen werken.”

Plezier is heel belangrijk
“Mijn motto is dat de kee-
pers met plezier naar de 
trainingen komen, er be-
wustwording op hun niveau 
moet zijn, ze moeten beden-
ken waarom en hoe ze zaken 
benaderen en waarvoor de 
oefeningen bedoeld zijn. 
Ik zal de kern van de trai-
ningen altijd in een andere 
vorm doen om het uitdagend  
te houden voor de keepers 
en niet te vanzelfsprekend,” 
zegt hij. 

“In november gaan we om 
de tafel en evalueren we de 
eerste maanden. Ze mogen 
aangeven hoe ze de training 

ervaren hebben en hoe ze 
zelf denken hun niveau naar 
een hoger plan te brengen. 
Samen gaan we het dan 
uitvoeren.” Rob benadrukt 
dat alle keepers voor hem 
gelijkwaardig zijn; in welk 
team ze ook acteren. “Ik 
geef ze allemaal evenveel 
aandacht.” 

Het trainingsschema voor 
het komende seizoen is er 
al en begint op 4 juli. Na 
twee weken een paar weken 
pauze en dan vanaf augus-
tus echt het nieuwe seizoen 
in: “Ik wil volop gas geven. 
We gaan ervoor”, besluit hij.
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“DE ZWEEF IS EEN LEUKE VERENIGING 
WAAR VEEL WORDT GEORGANISEERD”

Felicia Biemans (Vr2), trainer/leidster MD1:

Met de meiden van ME1 
heeft ze veel plezier. Het 
trainen doet ze ongediplo-
meerd, maar ze heeft wel 
wat bestanden met oefenin-
gen op haar computer. Ze 
heeft een goede band met 
de meiden en dat is weder-
zijds. Lyen Driever van ME1 

heeft aan Felicia verteld 
dat ze in hààr interview 
met GOAL!Magazine heeft 
verteld dat ze Felicia en 
Merle zo leuk vindt en vindt 
dat die zo goed training kun-
nen geven. Zoek het maar 
op in het vorige nummer. 

Over het nieuwe seizoen 
twijfelde ze nog:  “Ik wist 
het nog niet. Was gevraagd 
voor Meisjes D (deels mijn 
huidige team) of een nieuw 
Meisjes E, maar ik wist het 
echt nog niet. School, stage, 
bijbaan en zelf spelen kos-
ten veel tijd.” Of er dan nog 
wat overblijft voor vrijwil-
ligerswerk bij De Zweef, was 
de vraag. De weegschaal 
slaat voor De Zweef door 
een de goede kant: “Ik doe 
dit seizoen MD1 als leid-
ster en trainer een keer per 
week”. Kanjer!

Drieling
Felicia is er samen met 
broer Maik en zus Samantha 
een van een drieling. Dat is 
bijzonder voor een buiten-
staander, maar zij is er na 
19 jaar al wel aan gewend. 

Haar naam hadden haar ouders gehoord in de Bold 
and the Beautiful en vonden die erg mooi. Felicia
betekent “geluk”. Felicia Biemans was in het 
seizoen 2014-2015 samen met Merle Westra trai-
ner/leidster van Meisjes E1 en zelf spelend in MA1. 
Na de zomer is ze overgegaan naar Vrouwen 2 en 
dus van de zaterdag naar de zondag. Niet helemaal 
vreemd, want vanuit MA1 was ze al regelmatig te 
gast bij het tweede damesteam. Door werk of stage 
had het team soms versterking nodig en dan kon 
Felicia opdraven.
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Verjaardagen allemaal tege-
lijk vieren is voor haar geen 
problemen, hoewel het de 
laatste jaren vaker zo is dat 
het feest voor vrienden apart 
wordt gehouden. 

Dat ze het werken met de 
meiden als van ME1 en nu 
MD1 leuk vindt, ligt voor de 
hand als je weet dat ze op 
het ROC in Almelo de oplei-
ding volgt tot “pedagogisch 
medewerker” om daarmee 
in de kinderopvang te kun-
nen werken. Daar loopt ze 
nu stage en dat bevalt haar 
heel erg goed. Maar ja, door 
de bezuinigingen bij het rijk 
is kinderopvang heel erg 
duur geworden en dat heeft 

ertoe geleid dat er minder 
opvang is en er dus minder 
personeel nodig is.

Jeugdzorg
De driejarige opleiding 
aan het ROC betekent voor 
Felicia niet het einde van 
haar studieperiode. Ze plakt 
er nog een vierde niveau 
aan vast. Dat betekent hard 
werken ’”Ik krijg dan jeugd-
zorg erbij en hoop zo mijn 
kansen op een baan te 
vergroten.” Wat voor een 
baan dat precies wordt weet 
ze nog niet; wel dat het 
stagewerk haar bevalt.

Of ze daarna elders in het 
land gaat wonen? “Dat weet 

ik nog niet, maar denk hier 
in de buurt te blijven.” Daar 
is moeder Biemans het van 
harte mee eens. “Niet te ver 
weg gaan; dicht bij moeder 
blijven.” 

Echt een beeld van haar 
toekomst heeft ze nog niet. 
Een paar kinderen (“daar 
heb je wel een partner voor 
nodig…”, zegt moeder). Nee, 
een vriend heeft ze nog niet. 
Een baan met veel geld is 
niet nodig. Wel wil ze straks 
genoeg hebben om leuke 
dingen te kunnen doen. En 
werk waar je niet alleen 
plezier aan hebt, maar dat 
ook voldoening geeft.  
Voetballen blijft ze zeker 
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doen. Dat is veel te leuk. 
Heeft dat een beetje mee-
gekregen van haar moeder 
die in het damesteam van 
Omhoog in Wierden zelfs 
in de hoofdklasse speelde. 
Felicia heeft het erg naar 
haar zin bij De Zweef. Een 
leuke vereniging waar veel 
wordt georganiseerd buiten 
het voetbal om. Playback-
show, Oktoberfest. Ze heeft 
het allemaal al meegemaakt 
en ervan genoten. Logisch 
als je weet dat MA1 de play-
backshow won. Eerstejaars 
deelnemers en dan direct 
met een prijs ervandoor. Wat 
wil je nog meer.

“Kom eten bij Haixia!”
“Of ik naast voetbal nog 
andere hobby’s heb?” Hoeft 
niet na te denken: “Ja, 

winkelen.” Of dat echt een 
hobby is, is de vraag. Ze-
ker is dat dat geld kost. Om 
daarin te voorzien werkt 
Felicia in het weekeinde 
bij Haixia. “Het is wel leuk 
werk. Sinds we een nieu-
we eigenaar hebben, is het 

restaurant een stuk beter 
geworden. Er moeten meer 
mensen komen eten; het is 
echt lekker.”

Felicia is gaan voetballen 
toen ze maar het voortgezet 
onderwijs ging. Daarvoor zit 
ze bij jazz en gym. Als ze in 
de selectie voor gym te-
recht zou komen, maakt ze 
de overstap naar voetbal. “Ik 
vond die groep niet zo leuk.” 
Komt terecht in Meisjes 
C1, wat wel een hele leuke 
groep is. Met het merendeel 
daarvan groeit ze door naar 
Meisjes A1. “Vooral als het 
goed gaat –zoals vorig jaar 
toen we kampioen  werden- 
is het heel erg gezellig. Nu 
hebben we na vijf keer een 
gewonnen wedstrijd twee 
keer verloren en dan is het 
wel eens wat minder leuk.” 

Haar plek in het team is 
rechtsback. Dat bevalt haar 
goed. Haar sterkste punt is 
haar snelheid. In Vrouwen 2 
wordt die ook wel in de voor-
hoede ingezet. Als er een 
tegenstander op buitenspel 
speelt is het mooi als je een 

snelle speler hebt die je kan 
bedienen met een lange bal 
over de verdediging heen.

Ze kijkt uit naar de over-
gang naar de vrouwen op 
zondag. “Of we fanatiek zijn 
met trainen en in de wed-
strijd? Echt wel. Ik train nu 
al elke week op woensdag 
met het tweede.” Wat be-
treft prestatie gaat het niet 
zo goed met vrouwen 2. De 
ploeg staat op degraderen. 
Hoe het volgend seizoen zal 
gaan, is de vraag. Er gaan 
een stuk of zeven meiden 
over naar het tweede. Met 
het kampioenschap van 
vorig jaar met MA1 in de be-
nen, moet het dan allemaal 
goed gaan komen…..
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“Fanatiek” en “sociaal”, het 
zijn twee woorden die in het 
gesprek met Andy regel-
matig naar voren komen. 
“Een dag niet gesport, is een 
dag niet geleefd. Ik ben echt 
sport minded!” Dat Andy de 
opleiding Sport en Bewegen 
doet, heeft dan ook niet veel 
uitleg nodig. Andy: “Ik dacht 
altijd dat ik bij defensie wou. 
Nadat ik mij had aangemeld 
bij defensie, bleek dit geen 
goede combinatie met mijn 
sociale leven. Werken bij 
defensie is niet zomaar een 
fulltime baan, het is ook een 
heel ander leven. Ik moest 
veel dingen op het spel zet-
ten. Uitgaan of dingen doen 
met vrienden doe ik bijvoor-
beeld ook graag.” Om het 
bij defensie te maken, zegde 
Andy de voetbal op. “Ik had 
net een jaar A1 achter de 
rug. Na dit jaar heb ik vooral 
gewerkt aan mijn conditie en 
deed ik veel krachttraining 

als training voor in het leger. 
De voetbal miste ik al wel 
vrij gauw, de terugkeer bij 
De Zweef heeft dan ook niet 
lang op zich laten wachten.” 

Andy is zes als hij zich in-
schrijft bij De Zweef. “Mijn 
vader voetbalt bij SVVN. 
Vanuit de Nieuwstraat een 
stuk verder fietsen. DES was 
voor mijn vader geen op-
tie. Samen met mijn goede 
vriend Hermen van Nijen 
heb ik mij toen ingeschreven 
bij De Zweef.” Inmiddels 
voelt Andy zich een echte 
Zwever. “Het is een mooie 
club. De sfeer is altijd goed, 
ook in de kantine, ik ga 
graag naar de feestjes die 
worden georganiseerd.” 

Ook als Andy over zichzelf 
als trainer praat, blijkt het 
sociale en fanatieke karak-
ter. “Ik mag graag vooraf 
aan de training een praatje 

maken, maar op het veld 
moet iedereen wel luisteren 
en inzet tonen. Als we op 
zaterdag verliezen, dan kan 
ik daar echt van balen. Dat 
gevoel is dan op zaterdag-
avond niet zomaar verdwe-
nen.” Het fanatisme krijgt 
Andy mee van zijn ouders 
die ook beiden erg actief 
zijn. Toen Andy zijn goede 
vriend Hermen van Nijen vijf 
jaren geleden als trainer van 
E5 begon, ging Andy regel-
matig meekijken. “Ik vond 
het zelf ook interessant. 
Het leek mij ook leuk om 
jongens dingen te leren, die 
ik zelf ook ooit heb geleerd. 
Daarnaast heb ik altijd al 
graag voor een groep willen 
staan.” Dat het goed is om 
ook iets voor je club te doen 
speelt voor Andy ook mee, 
maar hij doet het vooral om-
dat hij zelf leuk vindt.”

Na E5 te hebben getraind 
volgden D2 en nu voor het 
derde jaar A2. “We hadden 
het net al over het jaar dat 
ik in het leger zat. Ik had 
mij afgemeld bij de voetbal, 
maar miste het spelletje 
vrij gauw. Ik wou nog niet 
op zondag voetballen en 
samen met Kevin Hegeman 
ben ik toen als dispensa-
tiespeler bij A2 gekomen. 

Ramon Slot was trainer. Af 
en toe hielp ik hem met het 
aandragen van oefenstof. 
Op een gegeven moment 
was ik degene die voor de 
groep stond. Ik vind het 
gewoon leuk om voor de 
groep te staan. In mijn werk 
als activiteitenbegeleider 
bij de Wilgenweard doe ik 
dat ook.” Waar de ambities 
van Andy als trainer liggen, 
weet hij nog niet. Afhankelijk 
van de baan die hij vindt na 
zijn opleiding (wil het liefst 

sportinstructeur bij defensie 
of personal trainer worden), 
kijkt hij hoe hij zijn trainers-
rol het beste kan invullen. 
“Mijn ambitie ligt bij de 
A jeugd. En bij De Zweef 
natuurlijk!”

“Het afgelopen jaar heeft 
René Jannink mij benaderd 
om een cursus voor trainer 
te doen (TCIII). Ik verwacht
hier als trainer beter van te 
worden.” Toch heeft Andy 
zich dit jaar nog niet in-

geschreven. “Het is lastig 
te combineren met de Sport 
Kader Opleiding (Sportka-
deropleidingen zijn 
trainersopleidingen, scheids- 
rechtersopleidingen en 
opleidingen tot instruc-
teur of sportbegeleider in 
een bepaalde sporttak of 
branche red.) die ik komend 
jaar voor school ga doen.” 
Tot die tijd put Andy vooral 
uit de oefenstof die hijzelf 
ooit aangeboden kreeg. “In 
de jeugd zat ik altijd in de 
selectieteams. Ik had dus 
steeds een goede trainer 
voor de groep. De meeste 
oefeningen ken ik nog wel. 
Uiteraard stem ik de oefen-
ingen af aan het moment in 
het seizoen en de wedstrij-
den. Zo werken we aan het 
begin meer aan de conditie 
en teambuilding bijvoor-
beeld.” Naast putten uit de 
oefenstof van oude trainers, 
haalt Andy inspiratie uit de 
trainer die hem het afge-
lopen seizoen zelf training 
gaf, Demis Galgenbeld. 
“Demis is net als mij heel 
fanatiek en sociaal naar 
de groep toe en heeft een 
goede band met de jongens 
individueel. Hij laat zien dat 
voetbal een teamsport is 
en daarbij ook gezelligheid 
hoort. Hij is ook erg fanatiek. 
Bij een eindpartij tijdens de 
training doet hij bij een on-
even aantal spelers ook al-
tijd mee, dat doe ik zelf ook. 
Het is niet dat ik hem imi-
teer, ik blijf natuurlijk altijd 
mezelf.” 

“Ik wil graag een actie 
langs de zijlijn maken”
Of je talent als voetballer 

“EEN DAG NIET GESPORT, IS EEN DAG 
NIET GELEEFD”

Jeugdtrainer Andy Lohuis:

De eenentwintig jarige Andy Lohuis geldt als een 
van de aanstormende talenten als het gaat om 
trainers uit eigen huis. De middenvelder van De 
Zweef 2 staat dit seizoen opnieuw als trainer voor 
De Zweef A2. De spelers van A2 reageren hier po-
sitief op. “Als je fanatiek voor de groep staat, nemen 
de spelers het fanatisme vanzelf over.” We spreken 
met Andy bij pa en ma thuis aan de Nieuwstraat.
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nodig hebt om een goede 
trainer te kunnen worden, 
beantwoordt Andy met 
ja. “Als trainer ben je een 
voorbeeld voor de groep. Als 
ik een keer mee doe tijdens 
een partij, moet ik wel laten 
zien dat ik zelf het overzicht 
en inzicht heb in hoe het 
spel loopt.” Maar zichzelf 
als talent omschrijven, doet 
Andy niet graag. “Ik kan wel 
voetballen, maar ik vind het 
niets om daarover te praten, 
daarvoor ben ik te beschei- 
den.” In de E en D jeugd 
werd Andy regelmatig door 
andere clubs benaderd. Hij 
ging hier niet op in en bleef 
bij De Zweef. Het afgelopen 
seizoen voetbalde Andy 
in De Zweef 3. “Een team 
waarin je goed de overgang 
van de jeugd naar de senio-
ren kunt ervaren.” Het 
komende seizoen mag Andy 
zich bewijzen in het tweede. 
“Ik hoop op een plek achter 
de spits, de nummer 10 po-
sitie zeg maar. Meestal sta 
ik links of centraal op het 
middenveld. Ik wil graag een 
actie langs de zijlijn maken.”
Dat Andy gewend is om bij 
A2 of in zijn werk bij de Wil-
genweard voor de groep te 
staan, wil niet zeggen dat hij 
ook automatisch een aan-
voerdersrol ziet zitten in het 
team waarin hij nu zelf komt 
te spelen. “Bij de senioren 
ben ik nog relatief jong. Ik 
vind niet dat je als jongeling 
bij de senioren een aanvo-
erdersband moet krijgen. In 
de groep ben ik wel aanwezig 
qua gezelligheid, maar ben 
ook eerlijk dat nu ik nieuw in 
het team ben eerst de kat uit 
de boom kijk. 

Andy is minder terughou-
dend als hij voor de spelers 
van A2 staat. Daar is hij 
zelfverzekerd en zijn spe-
lers zijn daar blij mee. “Ik 
praat veel met ze, dus krijg 
ook veel te horen. Het komt 
ook wel eens voor dat ik 
spelers tijdens het uitgaan 
tegenkom. Ik zie dat vooral 
als voordeel, je weet dan 
wat er leeft in een groep. 
Daarnaast steek ik veel tijd 
en energie in een training. 
Dit fanatisme werkt aan-
stekend, jongens zien en 
waarderen dat door meer 
inzet te tonen en hierdoor 
beter te presteren.” 
De samenstelling van A2 
voor het komende seizoen 
is niet helemaal nieuw voor 
Andy. “Met het nieuwe team 
hebben we al een keer of 
acht getraind. Een positieve 
groep van achttien spelers. 
Naast een aantal spelers die 
dit jaar voor de tweede keer 
in A2 spelen, komen ook een 
aantal spelers over van B1. 
Deze spelers krikken het 
niveau omhoog. In het team 
zit in ieder geval genoeg 
potentie om dit jaar mee 
te doen om het kampioen-
schap.” Naast het halen van 
het kampioenschap, stelt 
Andy zichzelf tot doel om af 
te rekenen met “recreatie-
team” als stempel op A2. “Ik 
wil graag het niveau verschil 
met A1 verkleinen door van 
A2 een prestatieteam te 
maken.”

Een echte gezelligheidsclub
Prestaties zijn niet het enige 
dat telt voor Andy. Samen 
met leiders Ramon Slot, 
Hennie Heuvink en vlagger 

Richard Hegeman geeft 
Andy de jongens ook het 
plezier mee. “Ik ben een 
gezelligheidsmens. Nazit-
ten na een wedstrijd vind ik 
belangrijk voor het creëren 
van een teamgevoel. Ja, 
dan drinken de jongens ook 
wel eens een biertje. Bier 
is geen vereiste om het 
gezellig te maken, maar 
het gebeurt. Het is normaal 
geworden, dat hoort ook 
wel een beetje bij De Zweef. 
De Zweef is echt een gezel-
ligheidsclub. Als ik andere 
jongens spreek uit mijn klas 
bijvoorbeeld, dan hoor je dat 
alle feestjes bij De Zweef 
echt uniek zijn. Bij andere 
verenigen zie je dat minder.”

“Ik kan niet wachten totdat 
de voetbal weer begint” 
De woorden waarmee we 
het interview begonnen, 
gebruiken we ook bij het 
afsluiten: “fanatiek” en “so-
ciaal”. Want bij het sociale 
karakter van Andy horen 
natuurlijk ook zijn vrienden 
Kevin, Hermen, Rick, Harry 
en David. “In de eerste week 
van augustus wil ik met hen 
een grote stad in Europa 
bezoeken. Welke, dat weten 
we nog niet. En ja, dan heb-
ben we het ook over voetbal. 
Maar niet hele dagen hoor!” 
Tijd voor Andy om zich weer 
op te laden voor het nieuwe 
seizoen, maar dat heb ik 
mis. “Ik kan niet wachten 
totdat de voetbal weer be-
gint. Heerlijk zelf weer voet-
ballen en natuurlijk training 
geven!”

In onze hal -wie heeft het 
nog niet gezien?-  is sinds 
29 juni de wand beplakt met 
een groot overzicht van De 
Zweef door de jaren heen. 
Bijna 100 jaar geschiedenis 
in zwart-wit foto’s. Heel na-
drukkelijk was en is het niet 
de bedoeling dat we via deze 
wand onze “helden” eren. 
Juist om geen discussies te 
krijgen wie er wel en niet 
op staan en waarom wel/
niet. Daar gaat het niet om, 
hoewel bij het selecteren
natuurlijk wel gekeken is 
of de op de foto staande 
personen “echte” Zwevers 
(ook daarover kun je dis-
cussiëren) zijn. Ook zijn de 
verschillende aspecten van 
onze club tot uitdrukking 

gebracht: het voetballen 
voor mannen, vrouwen en 
jeugd. Het vrijwilligerswerk 
en het bestuurswerk. En 
vooral de trots op onze club. 
Kijk die blije gezichten!!!

De wand is geproduceerd 
door Eilders Reclame. Het 
ontwerp is samen met De 
Zweef tot stand gekomen. 

Het bestuur is trots op deze 
nieuwe aanwinst in ons 
clubgebouw. Voor wie het 
wil weten: de wand is ge-
drukt op een soort plastic. 
Aan de achterkant daarvan 
zat een substantie die er na 
verhitting voor zorgt dat het 
plastic als het waren “in” de 
muur wordt gezogen. Hoe-
wel hij natuurlijk altijd alles 
goed wil doen, heeft Mike 
Hegeman als ras-Zwever 
extra z’n best gedaan om de 
wand zo mooi mogelijk af te 
leveren. Dat is gelukt!

FOTOWAND 100 JAAR DE ZWEEF
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“JONGELUI MOETEN BIJ ONS ECHT WAT 
KUNNEN LEREN EN WIJ MOETEN ER WAT 
AAN HEBBEN”

Johan ten Bok coördinator opleiden en begeleiden

Johan is al vele jaren actief 
als vrijwilliger op diverse 
terreinen. Je kunt  hem 
kennen als iemand die 
regelmatig zaterdags in het 
wedstrijdsecretariaat zit. De 
ander als de nood aan de 
man is en er een wedstrijdje 
gefloten moet worden of 
Sinterklaas niet komt op-
dagen bij de jeugd. De wat 
oudere jeugd  kent hem als 
trainer/leider van een jeugd-
elftal, wat hij ongeveer tien 
jaar heeft gedaan en waar-
mee hij vorig seizoen is 
gestopt. 

Een ander zal hem kennen 
uit de tijd dat hij voorzitter 
was van de jeugdcommissie 
en bestuurslid. Of onlangs 
nog met hem heeft  gespro-
ken over de stage dit sei-
zoen bij De Zweef. Met in-
gang van dit seizoen vervult 
hij namelijk bij onze club de 
functie “coördinator oplei-
den en begeleiden”. Een 

nieuwe functie die aanlei-
ding is voor dit interview 
met een man die een echt 
blauw-wit hart heeft.

En dat terwijl hij niet eens 
zolang heeft gevoetbald. 
Het is meer het “Zweefge-
voel”; het “erbij horen” dat 
hem aan de club bindt. “Het 
is het gevoel dat je had als 
je als jong broekie met de 
hele buurt aan het voet-
ballen was op het grasveld  
bij Bendien Smits of het 
trapveldje waar nu garage 
Rijnsburger is”. 

Johan Henricus Lozenz ten 
Bok ziet het levenslicht op 2 
mei 1959 in Nijverdal, waar 
zijn vroeg gestorven vader 
(de kinderen waren tussen 
de 12 en 3 jaar) werkt als 
kantoorbeambte op het 
postkantoor en zijn moeder 
het huishouden bestiert. “Zij 
was er altijd voor ons”, zegt 
de tweede in de rij van vier 

kinderen. 

“Ook na pa’s overlijden 
draaide alles gewoon door. 
We hebben als kinderen 
weinig gemerkt dat ze alles 
alleen moest doen. Ze deed 
dat prima. Heeft ons al-
lemaal laten studeren en 
geniet nu als 85 jarige al een 
lange tijd van haar pensioen 
in het Azaleahof. Ondanks 
het feit dat ze het huishou-
den in haar eentje deed, 
heeft ze een lange tijd als 
vrijwilliger gewerkt voor de 
Zonnebloem en zong ze in 
het dameskoor van de kerk.” 
Met haar als voorbeeld legt 
ze bij haar kinderen de basis 
voor het doen van vrijwilli-
gerswerk.

 “Mijn vader was een spor-
tief man: hij nam me zon-
dags op de fiets mee naar 
SOS waar hij zelf ook had 
gevoetbald (geboren in 
Hellendoorn), zwom veel 
en  schaatste als het maar 
even kon. Hij heeft me leren 
schaatsen op het Sasbrink 
Vennetje . Als er maar een 
beetje ijs lag, gingen we; 
prachtig dat knappende 
zingende ijs. Ook nam hij me 
mee naar wielerwedstrijden; 

“De Zweef gaat met de familie ten Bok altijd mee 
op vakantie. Raar??? Nee hoor. De verklaring is 
simpel. Johan loopt naar de gang en komt terug 
met een oude, versleten Zweef-tas (“die moet 
straks op de foto”). Nog uit z’n jeugd. “Kijk”, zegt 
hij, “daarin zitten namelijk onze tentharingen.” 

de rondjes om de kerk in de 
regio.”

Behalve kijken en genieten 
van sport, is hij actief lid 
van LEVO; de volleybalafde-
ling van De Zweef. Omdat 
LEVO een afdeling is (eerst 
zelfs nog zonder een eigen 
bestuur), draaien de leden 
daarvan mee in hetzelfde 
circuit als bv. de voetballers. 
Vandaar dat vader ten Bok 
betrokken is bij de toto. 

Pa en ma leggen basis voor 
het doen van vrijwilligers- 
werk
Johan: ‘Wat ik me nog kan 
herinneren is dat hij weke-
lijks ook druk was met de 
toto formulieren die hij ver-
werkte voor De Zweef. Ons 
huis was een verzamel-

plaats. Alle mensen die deze 
formulieren per eigen wijk
haalden, brachten deze 
formulieren wekelijks bij 
ons aan huis. Het was een 
gezellige boel met een hoop 
reuring op de keuken.” 
Onbewust zal hier de kiem 
gelegd zijn voor het doen 
van vrijwilligerswerk. “Zowel 
pa als ma deden het als een 
vanzelfsprekendheid waar 
je veel voldoening uit kunt 
halen.”

Als Johan 9 jaar is gaat hij 
voetballen bij  De Zweef. 
Geen bijzonder talent (“van 
mij gingen er 13 in een do-
zijn”) dat jammer genoeg na 
de C-jeugd moet afhaken
met “probleem-knieën”. 
Na een aantal verhuizingen 
door studie en werk heeft 

hij in de jaren tachtig nog  
een paar jaar in de senioren 
gespeeld (met o.a. gebroe-
ders te Kiefte, Meenhuis, 
Euren). “We woonden toen al  
in Zwolle, de trip ‘s morgens 
naar Nijverdal was nog wel 
te doen, echter de terug-
tocht bracht soms wat meer 
risico’s met zich mee zullen 
we maar zeggen, daarom er 
mee gestopt.”

Een van de drijfveren om 
zich bij De Zweef  in te 
zetten als vrijwilliger, komt 
onder meer ook omdat hij 
vanaf het begin goede lei-
ders heeft gehad. “ Leiders 
die ik me kan herinneren 
waren Gerrit Velnaar, Anton 
Wissink en Jos Geuzendam.  
Zij hadden altijd wel iets om 
ons te motiveren ons best te 
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doen. Ze hadden een scherp 
oog voor wat voor jonge spe-
lers belangrijk was, name-
lijk simpelweg met plezier 
leren voetballen in teamver-
band.”

Na de middelbare school 
gaat hij naar de pedago-
gische academie in Steen-
wijkerwold en heeft daar 
een prachtige tijd: “Ik was 
vanaf mijn 17e  in de kost 
en op kamers. Heb in die 
tijd alles geleerd wat het 
leven goed maakt. Met het 
diploma op zak gaat hij aan 
het werk in het onderwijs 
en de jeugdhulpverlening. 
Daar vervult hij diverse 
functies: van lesgeven tot 
leidinggeven binnen met 
name de onderwijskant van 
de kind- en jeugdpsychia-
trie. Vanaf 2009 werkt hij als 
beleidsmedewerker onder-
wijs en kwaliteit bij Stichting 
Speciaal Onderwijs Twente 
Oost-Gelderland. Dat is een 
stichting met negen scholen 
in deze regio voor (voortge-
zet) speciaal onderwijs voor 
kinderen en jongeren van 5 
tot 18  jaar. 

Johan trouwt in 1988  met 
Ivon van Langen. Samen 
krijgen ze een zoon (Bram) 
en een dochter (Margot).  
Het is een combinatie van 
zijn beroep (werken met 
jeugd en volwassenen) en 
de gang van eerst Bram 
en daarna Margot naar De 
Zweef, dat hij bij de jeugd 
gaat trainen. Het bevalt 
hem goed: “Lekker trainen 
en een elftal leiden. Ik ging 
met een paar andere vaders 
zelfs een trainingscursus 

volgen. Dat werk was puur 
ontspanning. Hartstikke 
mooi om met die kleine 
mannekes en later
wat grotere jongens en 
meiden lekker op ’t veld te 
staan, kan ik iedereen aan-
raden. En dat lekkere ouwe-
hoeren in de kantine krijg je 
er zomaar voor niks bij.” 

Johan valt op door zijn ken-
nis en kunde en het duurt 
niet lang of hij vindt een plek 
in het jeugdbestuur, dat dan 
nog opereert onder voor-
zitter Jan Winkels. Johan 
is secretaris. Dan al ziet 
hij dat het belangrijk is te 
noteren wat mensen bin-
nen de club doen. Hij begint 
met het vastleggen van de 
werkzaamheden die Gerard 
Cents en Bertus Broekhof 
allemaal doen binnen het 
secretariaat en daarbuiten. 
“Zij hadden alles in het 
hoofd en wisten precies wat 
er moest gebeuren. Deze 
grote kracht was tevens een 

valkuil (“Bertus en Gerard 
doen het wel”, maar wat 
als ….). Ik ging opschrijven 
welke werkzaamheden er 
op ons  zouden afkomen 
als deze twee er niet meer 
zouden zijn .”

Helaas zijn beiden vroeg 
overleden. “De Zweef  is ver-
wend geweest met twee van 
zulke kanjers, die zichzelf 
voor de vereniging tiental-
len jaren hebben ingezet en 
weggecijferd. Nog voor het 
overlijden van Bertus zijn 
we vanuit deze notities gaan 
werken in het wedstrijd-
secretariaat jeugd. Die 
werkwijze bestond er uit 
dat een groep van onge-
veer negen mensen in een 
driewekelijks ritme ervoor 
zorgt dat iedere zaterdag 
het secretariaat bezet is van 
7.00-16.30 uur. Daarnaast 
twee wedstrijdsecretarissen 
‘op afstand’ die de zaken 
regelden met de KNVB etc. 
Dit systeem functioneert ook 
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nu nog grotendeels.”
Als Jan Winkels  in 2005 af-
scheid neemt uit het jeugd-
bestuur volgt Johan hem op. 
Namens het jeugdbestuur 
komt hij in het verenigings-
bestuur terecht. Binnen het 
bestuur heeft hij een duide-
lijke plek. Niet alleen waar 
het gaat om het jeugdbeleid, 
maar ook om dat van en 
voor de hele vereniging. 

Herseningreep heeft grote 
impact
Het is schrikken als hij in 
2007 meedeelt dat hij voor 
een gecompliceerde her-
seningreep  (“de dader lag 
diep verscholen, zullen we 
maar zeggen”) naar Gro-
ningen moet na een periode 
van onderzoek en onzeker-
heid; iets wat een grote 
impact had op zijn gezin 
en werk. Voor hemzelf en 
zijn vrouw en kinderen een 
spannende-bijzondere tijd. 
Johan: “Andere zaken zoals 
gezin en werk vroegen om 
voorrang. Dit betekende dat 
ik moest stoppen met mijn 
taken als voorzitter van de 
jeugd en bestuurslid.” 

Na de periode van revalide-
ren zagen we hem gelukkig 
weer wat meer op het voet-
balveld, lekker kijken naar 
zijn eigen kinderen en wat 
bijkletsen in de kantine. Dat 
“af en toe” breidt zich uit 
en binnen niet al te lange 
tijd is hij weer als vanouds 
aanwezig. Bezoekt niet 
alleen de wedstrijden van 
z’n kinderen. Wandelt rond 
op het sportpark, kijkt hier, 
kijkt daar, maakt praatjes en 
slaat de opgedane informa-

tie op. Hier en daar pakt hij 
een klusje op.

Zo komt hij op zaterdagen 
terecht in het wedstrijd-
secretariaat. Johan: “Een 
plek waar wat geregeld 
moet worden en verder een 
zoete inval van mensen die 
even een verhaaltje komen 
vertellen en het belangrijkst, 
veel geouwehoerd wordt.” 
Het secretariaatswerk is 
voor hem pure ontspanning 
(“vrijwilligerswerk geeft veel 
terug”) en het bevalt hem 
goed dat hij binnen de club 

weer een rol kan vervullen.

Dan wordt hij benaderd door 
bestuurslid Hugo Kok. Die 
vraagt namens het bestuur 
aan Johan of hij zich wil  
bezighouden met de com-
municatie binnen de vereni-
ging: hoe kan het beter? Hoe 
voorkom je problemen door 
gebrek aan communicatie 
? Hoe kun je zaken beter 
organiseren, zodat miscom-
municatie minder wordt? 
Hoe wordt er praktisch met 
onze jeugd zelf gecommuni-
ceerd op en naast het veld? 
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Johan gaat aan het werk. 
Kijkt eerst wat er allemaal 
op dat gebied bestaat; be-
schreven of vanuit “gewoon-
terecht”. Verder bezoekt hij 
trainingen en wedstrijden; 
praat met de leiding, luis-
tert naar wat er gebeurt. 
Tussentijds koppelt hij terug 
naar Hugo Kok en de hoofd-
coördinatoren van de Tech-
nische Commissie, Niels 
Kolkman en René Jannink. 
Zijn bevindingen legt hij neer 
in een notitie “Iedere speler 
telt”, die met instemming 
wordt begroet.

“De vrijwilliger
vormt het hart 
van de club”

Johan  heeft een duidelijke 
filosofie: “De vrijwilliger 
vormt het hart van de ver-
eniging. Vrijwilligerswerk is 
niet aan leeftijd gebonden. 
Zonder leden en vrijwilligers 
geen vereniging. Dat is een 
goed gegeven, maar maakt 
de vereniging ook kwets-
baar. Werven, selecteren 
en -vooral- behouden van 

vrijwilligers is essentieel. De 
communicatie van en naar 
de vrijwilligers moet vooral 
functioneel zijn; een goede 
sfeer en betrokkenheid is er 
bij De Zweef altijd wel. De 
basis is goed. Gericht op de 
taak en rol van de vrijwilli-
ger waarmee je communi-
ceert.”

“Centraal staat het positie-
ve, benoem het goede. Daar 
wordt jong en oud gelukki-
ger van.  Kijk naar wat goed 
gaat en richt je daarop. Dat 
betekent niet dat foute din-
gen niet beter zouden moe-
ten worden. Evalueer zowel 
bestuurlijk als in commis-
sies tijdig hetgeen je doet en 
stel bij.”

De afgelopen periode heeft 
hij -terecht- een groot 
aantal mankementen bloot-
gelegd die vragen om actie. 
Daarbij gaat het niet alleen 
om communicatie, maar ook 
om zaken als functiebe-
schrijvingen, opleidingsmo-
gelijkheden voor zowel oud 
als nieuw kader. 

Hij signaleert kwetsbaar-
heden; met name waar 
het gaat om het eenvoudig 
beschrijven-vastleggen van 
wat je van specifieke kader-
leden verwacht. Daarbij gaat 
het om -zoals hij het noemt-  
“duurzaamheid en over-
draagbaarheid”. Met andere 
woorden: hoe houd je de 
kennis in huis en weet je wat 
mensen precies doen? Di-
verse op- en aanmerkingen 
van Johan hebben geleid 
tot meer duidelijkheid waar 
het gaat om: wie doet wat, 
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waarom en wanneer? Dat 
komt met name tot uiting in 
de beschreven structuur van 
de Technische Commissie in 
de volle omvang,  die in sa-
menwerking en afstemming 
met Niels Kolkman en René 
Jannink is opgesteld. 

Al werkend, schrijvend en 
overleggend met vooral deze 
mannen van de Techni-
sche Commissie en Stefan 
Scholten van het Jeugdbe-
stuur, komen de contouren 
van een “duurzame” vereni-
ging steeds meer in beeld. 
Het bestuur en de TC vragen 
hem  of hij bereid is de func-
tie “coördinator opleiden en 
begeleiden” op zich te ne-
men . Dat wil hij en daarmee 
kan een belang-
rijke stap worden gezet op 
de weg naar verdere profes-
sionalisering van de organi-
satie.  

Er is heel wat geschreven en 
besproken, maar de vraag 
is natuurlijk wat we er in de 
praktijk van gaan merken. 
“Een van de zaken die we  
dit seizoen samen met de TC 
gaan oppakken is de bege-
leiding  van stagiaires van de 
verschillende Mbo-scholen 
en deze koppelen aan een 
andere trainer/leider van 
een jeugdelftal. Daarnaast 
gaan we gerichte thema-
avonden voor trainers en lei-
ders en ouders van de jeugd 
organiseren.”

Coördinator stages van het 
ROC
Johan heeft in de afgelopen 
periode gesprekken gevoerd 
met het ROC Twente en met 

Landstede. De bedoeling is 
een betere afstemming te 
krijgen tussen wat de jonge-
lui willen/moeten leren als 
ze bij ons als vereniging ko-
men en hoe wij daar als De 
Zweef  een bijdrage kunnen 
leveren.

Wat voor hem  als een paal 
boven water staat, is dat er 
een betere begeleiding moet 
komen van de stagiaires 
en het jeugdkader binnen 
de vereniging. “Van-uit de 
school en vanuit De Zweef. 
Dat zal positief gaan werken 
voor niet alleen de stagiaire, 
maar ook voor De Zweef. 
Doel is dat jongelui bij ons 
echt wat leren en wij dui-
delijker hebben wat we van 
hen kunnen vragen. Win-
win.” 

Begeleiden trainers en lei-
ders jeugd
De begeleiding van trai-
ners en leiders bij de jeugd 
zal simpelweg bestaan uit 
het regelmatig polsen van 
de deze mensen: “Ik vraag 
daarbij of alles naar wens 
gaat, zaken goed lopen, of 
er problemen zijn en hoe 
die zouden kunnen worden 
opgelost. Mensen moeten 
daadwerkelijk merken dat 
er aandacht voor hen is en 
actief meegewerkt wordt 
om waar mogelijk tot een 
oplossing te komen als de 
situatie daarom vraagt. Het 
gaat vooral niet over voetbal 
zelf.” Dit gebeurt in samen-
werking en afstemming met 
de coördinatoren. 
Het werk dat Johan dit 
seizoen nieuw gaat doen als 
‘coördinator opleiden-bege-

leiden’ is een taak die hem 
op het lijf is geschreven. Die 
past bij zijn kennis en kun-
de en aansluit bij de  wens 
van het bestuur De Zweef 
een stapje op weg te helpen 
naar een hoger niveau. “Dat 
is noodzakelijk om bij zo’n 
grote en nog steeds groeien-
de club als de onze, de vaart 
erin te houden en zaken 
overzichtelijk te houden.”

Oh ja, Johan is niet altijd 
in functie. Hij is niet altijd 
aan het “observeren”. Als 
je hem bv. op zondag bij de 
uitwedstrijden van het 1e 
als vaste volger ziet met 
George Damman, dan staat 
hij gewoon met een voet-
balvriend naar de wedstrijd 
te kijken. Net zoals hij met 
veel plezier kijkt of vlagt bij 
het elftal van zijn dochter 
Margot. Of als hij geniet van 
–wat hij noemt - een “korte 
vakantie”; de maandelijkse 
kaartavond van de Vrienden-
kring. “Samen met Willem 
Krukkert geven we de vaste 
dinsdagavondkaarters dan 
‘wat nieuwe inzichten mee” 
, zegt hij. Nee, dan is hij een 
gewone Zwever, die het fijn 
vindt bij de club te zijn…….
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Begin februari werd de 
slopershamer gepakt en 
werd nagenoeg het gehele 
pand met de grond gelijk 
gemaakt. Alleen het karkas 
van het oude stationsge-
bouw bleef staan om uit-
eindelijk deel uit te gaan 
maken van een groter en 
ruimer pand. Waar dit over 
gaat? Sterk langs de lijn, 
restaurant in het voormalige 
stationsgebouw in Wierden. 

Eigenaars Raymond Sterk 
(Nijverdaller en geen onbe-
kende bij De Zweef) en zijn 
partner Marinka: “We zitten 
nu 17 jaar in dit pand aan de 
spoorstraat  2 in Wierden, 
dat we overigens huren van 
de Nederlandse Spoorwegen. 
Mede dankzij de NS hebben 
we deze uitbreiding kunnen 
doen.”

De daadwerkelijke uitbrei-
ding heeft alleen zes jaar 

moeten wachten door onder 
meer de bouw van de tunnel 
onder het spoor. Het nieuwe 
gebouw is straks de entree 
van het nieuwe stationsplein 
in Wierden. De inrichting 
daarvan zal rond half augus-
tus beginnen. Een ambiti-
eus plan van gemeente en 
projectontwikkelaars.

Ons nieuwe restaurant heeft 
62 zitplaatsen binnen  en 42 

buiten, in tegen-
stelling tot de 20 
plaatsen die we in 
het oude cafetaria 
binnen had en de 
32 plaatsen op het 
terras. Daarmee is 
de ruimte voor be-
zoekers verdub-
beld. Ook het vloer-
oppervlak is fiks 
toegenomen en wel 
tot een dikke 160 
vierkante meter.

“De hele verbouwing heeft 
flink veel geld gekost, maar 
we zijn trots op het eind 
resultaat”, zeggen Ray-
mond en Marinka. “We zijn 
nu geen doorsnee cafetaria 
meer. Bij ons kun je nu te-
recht voor een heerlijke 
lunch, een gezond broodje 
of gezellig dineren in ons 
stijlvolle restaurant. En we 
schamen ons ook niet voor 
een lekker vette hap.”

Ondanks de luxere uitstra-
ling door de enorme glazen 
pui, de lederen banken en 
stoelen, de robuuste tafels is 
iedereen van harte welkom. 
Ook als het gaat om het 
afhalen van een patatje.” We 
hebben immers aan onze 
gasten te danken waar we 
nu staan en dat willen we 
graag zo voortzetten.”

SPONSOR UITGELICHT
STERK LANGS DE LIJN
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Dinsdag:
Seniorendag

Woensdag:
Ladiesday

Onze goeie, ouwe Vrienden-
kring heeft een nieuw logo. 
Tijdens de ledenvergadering 
afgelopen juni liet voorzitter 
Lucien Galgenbeld trots 
zien dat de club met z’n tijd 
meegaat. De oude handjes 
waren letterlijk en figuurlijk 
versleten. Met behulp van 
Van Vree Communicatie 
kwam er een fris en mooi 
blauw logo, waarmee de 
Vriendenkring weer een 
paar jaar verder kan.
Tijdens de jaarvergadering 

van onze supportersvereni-
ging zei Lucien overigens 
dat de club al hard bezig is 
te sparen voor het 100-jarig 
bestaan. De Vriendenkring is 
-zoals het er nu uitziet- van 
plan om tijdens de feeste-
lijkheden de kosten van één 
hele dag feest voor haar 
rekening te nemen. Het idee 
bestaat om de succesvolle 
Super Sunday van het af-
gelopen seizoen, elk jaar te 
herhalen en de winst te re-
serveren voor het jubileum.

NIEUW LOGO VRIENDENKRING

VRIENDENKRING
RKSV DE ZWEEF

LEDEN-
VERGADERING: 
23 SEPTEMBER

De vergadering is in 
ons clubgebouw en 
begint om 20.00 uur. 

De agenda komt 
t.z.t. op de website te 
staan. 

Stukken zijn tot het 
begin van de verga-
dering in te zien.

Chantal Kok & Johan Alferink Lucien & Ans Galgenbeld Jos & Niek van Rhee
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OPEN DAG 15 AUGUSTUS
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