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Het is weer tijd om even achterover te leunen.
Terug te kijken op het afgelopen jaar. Te 
beginnen met voorbereidingen voor een 
gezellige kerst. De boom zal er al wel staan. 
Gas terugnemen. Stil staan bij de zin van het 
leven. Dat hoort zo bij de kerst. En er is veel 
om bij stil te staan. 
Echter ook tijd om de zinnen even te verzet-
ten. En daaraan hopen we met deze GOAL 
een bijdrage te leveren. Natuurlijk weer vol 
leuke verhalen, ontboezemingen en aan-
dacht voor alle geledingen in onze club.
Fijne kerstdagen en een heel goed, gezond 
en veilig 2016!
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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Nijverdal, het walhalla 
van het voetbal

Het Nederlandse voetbal glijdt 
steeds verder van de ladder. Het 
Nederlands elftal heeft zich niet 
geplaatst voor het EK 2016 in Frank-
rijk. In Europees verband halen de 
vertegenwoordigende clubs weinig 
tot geen resultaten. Regionaal gaat 
het niet veel beter. In de Hoofdklas-
se zaterdag staan SVZW en DOS ’37 
in de onderste regionen. Een klasse 
lager doen DETO en Enter Vooruit 
het niet veel beter. In de Topklasse 
zondag is HSC ‘21 een middenmoter, 
evenals Rohda Raalte in de Hoofd-
klasse. Nee, dan de teams uit Nij-
verdal. In de vierde klasse zaterdag 
pakt SVVN de eerste periodetitel en 
staat bovenaan. Meer dan logisch, 
want zij voetballen veel te laag. Een 
klasse hoger speelt DES in de laat-
ste wedstrijd van de eerste periode 
gelijk. Winst had de periodetitel 
opgeleverd. TC Tubantia heeft er een 
grote kop aan gewijd: “Het is weer 
leuk bij DES”. Dat werd ook hoog 
tijd, na de oprichting in 1922. Weer 
een klasse hoger pakte Hulzense 
Boys verrassend de eerste periode-
titel. Hellendoorn blijft wat achter, 
maar volgens Johan Alferink komt 
dat allemaal goed. Ons vlaggenschip 
heeft in de zondag eerste klasse, ja, 
we zijn nog steeds de hoogst spelen-
de voetbalvereniging uit de gemeen-
te, op een derde van de competitie al 
bijna de helft van de punten binnen 
die nodig zijn om klassenbehoud 
veilig te stellen. Op dit moment is 
Nijverdal duidelijk de voetbalstad 
waar het gebeurt. Hoe gaat het 
verder bij ons? In de nieuwsbrief 
van november heeft u kunnen lezen 
dat MC1, D1, D4, ME1, E4 en F1 op 
de najaarstitel afstevenen, dan wel 

op de eerste plaats staan. Hetzelfde 
geldt voor A1. Ook bij de senioren 
gaat het crescendo. Het “twidde” 
doet zijn naam eer aan en staat 
verdienstelijk op de tweede plaats. 
Zelfs veteranen 1 is koploper. En zal 
het Harry Legtenberg wel lukken 
om dames 1 naar de eerste klasse 
te brengen? Dat zou toch wat zijn. 
Okay, het is pas half november en 
we zijn net op weg. Natuurlijk zegt 
de stand op dit moment niet alles, 
maar betekent ook wel weer wat. De 
punten die zijn behaald nemen ze 
niet meer af. Ook de penningmees-
ter kon mooie cijfers laten zien op 
de Algemene Ledenvergadering over 
de jaargang 2014/2015. De begroting 
van dit seizoen ziet er ook prima 
uit. Is het dan allemaal rozengeur 
en maneschijn bij De Zweef? Ja, 
eigenlijk wel. Het ziet er allemaal 
voorspoedig 
uit. Maar er is 
altijd verbete-
ring mogelijk. 
Zoals bekend, 
is het bestuur 
bezig met een 
inventarisatie 
van de ruimte-
problematiek in 
combinatie met 
een onderzoek 
naar de te-
kortkomingen 
van de huidige 
gebouwen. 
Alles wordt in 
kaart gebracht, 
samen met mo-
gelijke oplos-
singen, getoetst 
op technische 
en financiële 
haalbaar-
heid. Waarbij 

het laatste aspect de doorslag zal 
geven. Grappig hierbij is dat de 
(lokale) media informatie van de site 
haalt en er een stuk over schrijft in 
de krant. En er vervolgens zelf een 
draai aan geeft zodat het lijkt dat 
we al verder zijn dan we zelf weten. 
Daarom het volgende: laat u niet 
(mis)leiden door hetgeen u leest in 
informatie van derden. Wanneer er 
meer concreet is, bent u de eerste 
die het hoort. Hetzij via onze web-
site, hetzij in een nieuwsbrief, hetzij 
in een eventuele voorlichtingsavond 
in de kantine. 
Rest mij u fijne feestdagen te 
wensen en een gelukkig en gezond 
2016. We zien elkaar uiteraard op de 
nieuwjaarsreceptie, zondag 3 januari 
om 11.00 uur. Gezien de ervaringen 
van afgelopen jaren: wees op tijd, 
want vol is vol.







 


 


 
 


 


 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 





















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

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!
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www.wandelschoenen.nl
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VOOR STIJN KLEIN ROBBENHAAR IS 
HET LEVEN BEGONNEN.....

Een paar weken later krijgen we 
keurig een hand als we bij zijn huis 
aankomen. Het is maar even of de 
koffie is klaar en begint het gesprek. 
Het is een spannende tijd voor Stijn. 
Hij gaat namelijk samenwonen met 
vriendin Stephanie uit Lemele en ver-
huist ook nog eens naar Nijverdal. Dat 
is een beetje “terug naar huis”, want 
hoewel Stijn al zo’n twintig jaar in 
Hellendoorn woont, liggen zijn roots 
in de Kruidenwijk.

Daar ziet hij als Stijn Han Klein Rob-
benhaar op 7 mei 1991 het levenslicht 
en daar gaat hij ook naar school (De 
Tormentil). Als hij gaat voetballen 
wordt het niet Hulzense Boys, maar 
De Zweef. “Ik kom er nog één keer 
tussen en dan ga ik weg”, zegt vader 
Han, bekend ook als “spreekstal-
meester” bij thuiswedstrijden, “hoe hij 
bij De Zweef terecht kwam? Je moet 
weten dat ik van huis uit katholiek 
ben, vandaar.”

Bijna naar Hellendoorn.....
Stijn meldt zich bij de F-league en 

vindt het leuk bij de club waar ook 
zijn broers Gido en Mart spelen. Als 
het gezin een leuke woning aan De 
Nieuwkamp in de Hellendoornse wijk 
De Höfte betrekt, gaat hij naar de 
St. Sebastianusschool. Hoewel zijn 
vriendjes bij Hellendoorn voetballen 
en hij er soms over denkt de overstap 
te wagen, blijft hij het blauw en wit 
trouw.

Hij is een talent en doorloopt alle se-
lectieteams. Wie hem nu ziet voetbal-

len, kan zich moeilijk voorstellen dat 
hij tot en met de B-jeugd verdediger 
is. Dan pas krijgt hij een plek in de 
voorhoede en kan hij zich ontwikkelen 
tot de technisch begaafde speler- die 
nu vanaf links en rechts - verdedigers 
wegzet als baaltjes hooi.

Bijna naar Rohda.....
Bijna was hij dit seizoen te zien in het 
geel en rood van Rohda Raalte. “De 
teammanager van deze club vertelde 
dat ik was opgevallen bij hun scouts 
en vroeg mijn nummer. Daarna belde 
de trainer met de vraag of ik op proef 
wilde komen trainen. Ik ben twee keer 
geweest. De eerste keer ging goed, 
de tweede minder. Daarna was er 
een gesprek, maar het aanbod dat ze 
deden was niet goed.”

Of dat betekent dat ik wegga als er 
een goed financieel bod ligt? Die 
kans is aanwezig. Echter: alleen 
vertrekken om ergens anders hoger 
te kunnen spelen, is niet mijn ambitie. 

Het begin van een interview met Stijn Klein Rob-
benhaar begint bijzonder. We sturen hem een mail 
met de vraag of hij ondervraagd mag worden voor 
ons mooie clubblad. Je hoort vervolgens twee we-
ken niks. Tot je bardienst hebt en Michel Dikkers 
de kantine binnenkomt, ons ziet en roept: “Je hebt 
een interview met Stijn, hè?” Hoe hij dat weet? “Hij 
heeft het tegen iedereen verteld.” Behalve tegen de 
interviewer, maar gelukkig maakt hij dat even later 
goed.

Samenwonen, studie bijna klaar en lekker ballen bij De Zweef 
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Zoveel plezier als bij De Zweef krijg je 
nergens, en – zo relativeert hij - als ik 
straks een baan heb en geld verdien, 
liggen mijn prioriteiten waarschijnlijk 
niet meer bij voetballen om geld.”

In de periode een paar jaar geleden 
dat hij weinig toekomt aan spelen, 
denkt hij er soms over een andere 
club te zoeken. Dat is hem ook aan 
te zien als hij een keer mag invallen. 
Het gaat moeizaam. Dan komt trainer 
Herman Hegeman en die geeft hem 
het broodnodige vertrouwen. Stijn 
groeit niet alleen lichamelijk uit tot 
een stevige, sterke speler, maar ziet 
dat het steeds makkelijker wordt te 
passeren, de bal bij zich te houden, 
goed af te spelen en zelfs te scoren.

“Na het vertrouwen van Herman He-
geman ging ik beter voetballen”
“Vanaf Herman heb ik een basisplaats 
en dat geeft vertrouwen. Ik voelde me 
beter en ging ook beter voetballen.” 
Hij voelt zich nu een vis in het water 
en vindt het een fijn team waarin hij 
nu speelt. Zijn vertrouwen in dit team 
en zijn liefde voor De Zweef is te zien 
als de ploeg thuis tegen PH kampioen 
kan worden.

“Ik zat die vrijdag voor de wedstrijd 
met Sjoerd Poorterman in de forel-
lenvijver te vissen en ik vertelde dat ik 
nog naar de kapper moest en erover 
dacht misschien het logo op mijn 
hoofd te laten scheren. Moet je doen, 

zei Sjoerd, dat is gaaf. En zo ging ik 
met een logo naar de kapper. Die trok 
het logo met viltstift over op mijn haar 
en schoor het logo erin. Hij baalde 
daar wel een beetje van als SVVN-er, 
maar het werd mooi. Eigenlijk iets te 
groot naar mijn zin, maar het viel wel 
op.”

Het kampioenschap tegen PH is de 
mooiste ervaring die hij tot nu toe 
bij De Zweef heeft gehad. Weg is de 
periode dat hij weinig aan spelen toe 
kwam. Nu is hij iemand die bepalend 
is. “Bij het kampioenschap had ik echt 
het gevoel iets te hebben ingebracht; 
veel meer dan bij de promotie twee 
jaar daarvoor, toen ik ook meedeed.”

“Rare gezichten” gaan in de groeps-
App
Voetbal speelt een belangrijke rol in 
z’n leven, maar tot op zekere hoogte. 
Hij is geen man die stukken uit de 
krant knipt en in een album plakt. 
“Nee, ook niet bij de jeugd. Mijn vader 
knipt wel eens wat uit, maar dat zijn 
meestal de foto’s waar ik met een 
raar hoofd opsta.” Dat brengt hem tot 
de “onthulling” dat het team wekelijks 
de foto’s waar ze het raarst op staan, 
in de groeps-App van het team zetten. 
Plukken ze van het internet als het 
wedstrijdverslag klaar is.

Van z’n vrienden moet hij het niet 
hebben waar het gaat om voetbal. 
Geen van allen speelt nog. Dat bete-

kent dat Stijn moet afhaken als ze op 
zaterdagavond met z’n allen-min-één 
richting Enschede afreizen. Dat is wel 
eens jammer, want Stijn mag graag 
ouwehoeren met de jongens en “nee, 
daar horen geen vriendinnen bij”. Bij 
de overgang naar de senioren heeft 
hij heel even gedacht over te stappen 
naar voetballen op zaterdag, maar 
heeft toch z’n keuze op zondag laten 
vallen. 

Het interview met Stijn gaat veel over 
voetbal, maar er is meer in dit leven. 
Niet dat hij zich nu zo druk maakt over 
wat er gebeurt. Het lezen van de krant 
blijft – als dat al eens gebeurt - be-
perkt tot de sportpagina. Het nieuws 
komt binnen via de telefoon en 
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“Soms is het best 
wel erg wat de 
mensen allemaal 
schrijven…”

dan ook nog maar mondjesmaat. Ja, 
natuurlijk, de hele discussie over de 
opvang van vluchtelingen in Hellen-
doorn krijgt hij wel mee. “Soms is het 
best wel erg wat de mensen allemaal 
schrijven.”

Zijn interesses liggen naast voetbal, 
dichter bij huis. Zo zit hij in het laatste 
jaar van zijn opleiding Commerciële 
Economie aan Saxion in Enschede. “Ik 

ben begonnen met mijn minor (= een 
verdieping op een onderdeel van de 
studie, red) sportmanagement, ver-
volgens nog een half jaar afstuderen 
en dan ben ik klaar.”

Liever had ik de minor internetmar-
keting gedaan. Dat lukt niet, want de 
belangstelling daarvoor is erg groot. 
’s Nachts om twaalf uur ging de 
inschrijving open en om twee uur was 
die vol. Jammer, want als je kijkt naar 
de ontwikkelingen op internet is dat 
een vak van de toekomst.

Hoe mijn toekomst eruit ziet? Ik denk 
niet zo heel ver vooruit. Ik heb stage 
gelopen bij een uitzendbureau in 
Enschede en werk daar nu een dag in 
de week als intercedent. Wat dat is? 
Bemiddelen tussen mensen die werk 
zoeken en bedrijven met vacatures. 
Daarnaast het werven van opdracht-
gevers en uitzendkrachten.”

Wat werk en studeren betreft heeft 
Stijn al heel wat ervaring. Gaat via het 
vmbo naar de havo en begint aan een 
opleiding fysiotherapie. Dat is het niet 
helemaal merkt hij al snel en stapt 
over naar Commerciële Economie. 
“Niet zo zeer omdat mij dat leuk leek. 
Ik wist eigenlijk niet wat ik wilde en 
dat was een populaire studie.”

Naast de studie moet er natuurlijk 
ook geld op tafel komen om uit te 
gaan en andere leuke dingen te doen. 

Dat wordt dus eerst werken bij C1000 
in het moederdorp. Na een jaartje 
supermarkt stapt hij over naar het 
kippen vangen. “Ja, je hoort het goed, 
kippen vangen. Hoe dat kwam? Een 
vriend van mij ging op vakantie naar 
Thailand en ik wilde wel mee.”

Kippen vangen om snel geld te ver-
dienen
“Moest proberen om in korte tijd veel 
geld te verdienen. Dat kun je als je 
kippen vangt. Ze betalen wel tot zo’n 
15 euro per uur. Via een vriend kon ik 
dat werk gaan doen. Wat dat inhoudt? 
Eigenlijk heel simpel. Als kippen 
naar de slacht gaan, moeten ze 
eerst worden gevangen en in kratten 
worden gestopt. Dat doen ze dus met 
vangploegen. Zwaar werk hoor, en 
dan ook in een heel stoffige omgeving. 
We moesten ook van die kapjes op.” 
Als het geld voor Thailand binnen is, 
stopt hij snel met deze bezigheid. “Ja 
de vakantie was heel erg de moeite 
waard.”

Het kippen vangen bleef bij die korte 
periode. Nu kun je Stijn tegenkomen 
bij Albert Heijn waar hij op zater-
dagen de groenteafdeling bestiert. 
Samen met die dag werk bij het 
uitzendbureau verdient hij genoeg 
om te voorzien in zijn  behoeften. En 
daarmee is ook zijn week helemaal 
vol. Want met drie keer trainen zijn 
al z’n avonden zo’n beetje bezet. Wie 
hem wil spreken, kan eigenlijk alleen 
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op donderdag terecht. Hoewel; “laatst 
vroeg Michel Dikkers of ik wat wilde 
met keeperstraining op woensdag. 
Nee, niet bij de senioren, maar bij de 
jeugd. Ik denk erover.” 

“Mijn moeder heeft haar al gewaar-
schuwd: Stephanie, weet waar je met 
hem aan begint”
Hij is blij dat hij straks klaar is met 
zijn school. Dan begint “het echte 
leven”. Eigenlijk is dat al vanaf het 
moment dat hij met Stephanie gaat 
samenwonen. “Mijn moeder heeft 
haar al gewaarschuwd: Stephanie, 
weet waar je aan begint met hem”, 
lacht hij. Hij heeft er zin in, maar vindt 
het ook spannend. Hij kent Stephanie 
al zo’n vier jaar, is al een paar keer 
met haar op vakantie geweest, maar 
samenwonen is toch wat anders.

Straks zijn Stephanie en Stijn de 
nieuwe bewoners van een leuk appar-
tement aan de Meijboomstraat. Hé, 
woont Niels Kolkman daar ook niet? 
“Ja en nee, want wij gaan zijn apparte-
ment huren. Niels gaat samenwonen 
met zijn vriendin en zo kunnen wij 
daar mooi in.” 

“Mijn toekomst: 
Leuk werk, lang 
blijven voetballen
en kids”

“Wat de toekomst brengt? Een leuke 
baan met plezierig werk, nog lang 
blijven voetballen; ook op zondag 
en straks ook kids natuurlijk.” Of 
dat allemaal gaat lukken is wat het 
spannend maakt. Zijn vriendin zit in 
een iets ander situatie, want zij werkt 
al vier jaar.

Op het moment dat het interview 
met Stijn plaatsvindt, zit hij net een 
week met een vervelende liesblessu-
re, opgelopen in de wedstrijd tegen 
Tubantia. “Jammer want dat duurt 
wel een paar weken en ik had het idee 

dat ik goed in vorm was. We waren 
goed begonnen aan de competitie en 
het liep goed. Ik had vorige week net 
bedacht dat ik al een heel tijdje niet 
geblesseerd was geweest. Had ik mis-
schien beter niet kunnen doen.....”

De blessure is inderdaad jammer. Niet 
alleen voor Stijn, maar ook voor het 
team. Niemand is onmisbaar, maar 
je mist hem wel. Vooral in de eerste 
klasse, waar je iedereen hard nodig 
hebt om je te handhaven. Want de 
basis van spelers die dit niveau aan-
kunnen is beperkt. “Hoewel er altijd 
nieuwe talenten zijn. Toen Tom (Hege-
man) en Xander (ten Hove) vertrokken, 
dachten we ook dat het moeilijk zou 
worden en je ziet dat we ons vorig jaar 
goed konden handhaven. Nu moeten 
we het vertrek van Sander (Soeverijn) 
opvangen en dat gaat ook lukken.”  

“Anton is wel een andere trainer dan 
Herman”
Gevraagd naar de nieuwe trainer: 
“Het is heel anders dan onder Her-
man. Anton doet heel veel oefeningen 
waarbij voetbal komt kijken. Voor heel 
veel is dat best wel moeilijk,” lacht 
hij, “maar je leert er veel van. Anton 
laat je ook lijstjes maken en houdt 
persoonlijke gesprekken over wat je 
wil en kan. Ik heb dat bij een andere 
trainer nog nooit meegemaakt.”

Ook zijn er onder Anton aparte trai-
ningen voor de spitsen. Daarbij speelt 
ook Serkan een rol. Naast diens rol 
als sfeermaker. Over sfeer gesproken: 
“We moesten ontzettend lachen bij 
die wedstrijd tegen NEC. We hadden 
gevraagd of we ons bier bij hen koud 
mochten zetten. Was geen probleem. 
Die gasten zagen vervolgens allemaal 
spelers met een krat bier binnen 
komen en riepen al gelijk dat we een 
bierteam waren die ze wel eens even 
zouden oprollen.”

Nou dat gebeurt dus niet. De Zweef 
doet waar het goed in kan zijn: zet 
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met heel veel beleving en passie de 
tegenstander vast. NEC is voetballend 
beter, maar komt door de onverzette-
lijkheid en inzet van de blauwwitten 
niet verder dan de zestien. “Na afloop 
was het wel afgelopen met dat lachen 
om ons bierteam.”

“Wat er komen gaat? We zien wel.….”
Stijn staat op een kruispunt in zijn 
leven: bijna klaar met de studie, het 
huis uit en werk zoeken. Hij is er 
tamelijk berustend onder. Ziet wel wat 
er gaat komen en hoe het samenwo-
nen zal gaan. Zelf je rommel oprui-
men. Boodschappen doen. Koken? In 
ieder geval kan hij wel koffie zetten. 
Maar dat is niet zo moeilijk als je een 
machine in de keuken hebt staan…..

Tot slot
De kerstdagen staan voor de deur. 
Daarom tot slot een kerstwens en – 
hoe kan het anders voor een jongen 
met r.k.-roots: “Iedereen een Zalig 
Kerstmis.” Hoe hij die dagen invult? 
“Tot nu toe is het zo dat we de ene 
kerstdag naar mijn ouders gaan en de 

WRST
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Waar zit je op school?
“Ik zit in groep 8 van de Rietslenke 
bij meester Ton (Oude Luttikhuis). 
Die loopt altijd op klompen.”

Met wie woon je?
“Ik woon met mijn oudere broers 
Sasha, Jesse en Wouter, mijn moed-
er Ilse en mijn  vader Peter.”

Wie zijn je beste vrienden?
“Mijn beste vrienden zijn Mikail 
Kurt, Randy Kienhuis, Stef de Jong 
en Sem Geuzendam. Ze wonen alle-
maal aan de andere kant van Njjver-
dal. Alleen als Mikail bij zijn oma is, 
kan ik makkelijk met hem spelen, 
want oma woont hier vlakbij.”

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
“Ik wilde heel graag voetballen en 
kon een keer meetrainen met F5. 
Dat ging goed en toen kwam ik bij de 
F-league (FC Twente en Dortmund). 
Toen F7, F2, E2, E1 en nu D1.”

Wat vind je leuk aan voetbal?
“Voetbal is gewoon leuk. Het geeft 
een fijn gevoel. Het leukste vind 
ik het samenspel. Ik ben goed in 
afmaken. Eerst speelde ik rechts-
buiten, maar nu rechtshalf. Dat 
hebben Bart en Hugo (de trainers, 
red) bedacht. Het zijn leuke train-
ers. Als ik de kans krijg, schiet ik op 
doel. Ik kan best hard schieten. D1 is 
heel goed. We staan bovenaan. Vorig 
jaar zijn we met E1 ook kampioen 
geworden.” Moeder Ilse: “Opa Wout 
Wijnen zou heel erg trots op hem 
zijn geweest. Die voetbalde ook in 
het eerste.”

Wat vind je leuk aan De Zweef?
“De Zweef is een leuke club. Een 
beetje ver, want ik woon niet dichtbij. 

Maar al mijn vrienden zitten erop. 
Dan kan ik zaterdags mooi blijven 
spelen. Op woensdagmiddag gaan 
we ook altijd naar De Zweef om met 
elkaar op het kunstgras te voetbal-
len.”

Heb je een voetbaldroom?
“Mijn droom is dat ik profvoetball-
er ben bij FC Twente. Als ik goed 
blijf doorzetten, lukt dat wel. Pim 
Saathof en Jordin Konijnenbelt zijn 
al gescout. Pim door Twente, PEC 
en Go Ahead. Hij moet vandaag 
spelen bij Twente en als dat goed 
gaat, komt hij daar in D1. Jordin is 
gescout door Go Ahead .”

Wat zou je voor één dag in je leven 
willen zijn?
Zonder nadenken: “De rijkste man 
van de wereld. Wat ik dan ga doen? 
Mezelf vermaken. Met mijn vrienden 
naar wedstrijden. In de VIP-lounge 
bij Twente of Barcelona.”

Heb je een huisdier?
“Ja, hem” en hij wijst naar een jong 
poesje. “Hij heet Bliksem. Boven zijn 
nog twee poezen en die zijn ouder.”

Wat doe je meestal na schooltijd?
Geen verrassend antwoord: “Voet-
ballen. Ik heb ook huiswerk, maar 
dat is maar één blaadje met van al-
les.” Moeder Ilse: “Hij kan best goed 
leren en doet al veel op school.” Mi-
lan: “Daarna wil ik naar Reggesteyn 
(havo/vwo) en dan profvoetballer 
worden.”

Wat vind je echt niet leuk of waar 
word je wel eens boos om?
“Opruimen! Dat vind ik niet leuk”. 
Hij hoeft er niet over na te denken. 
Over boos worden moet hij wel lang 

denken. “Ik ben nooit boos”.

Waar word je blij van?
“Van voetballen en winnen. En van 
boerenkool met rookworst en spek-
jes. Niet van macaroni. 

Wat vind je het leukst aan jezelf?
“Dat ik in D1 zit; dat ik andere 
mensen help en dat ik altijd een 
goeie bui heb.”

Ben je verliefd?
Lacht, denkt na: “Ja. Op Bo. Bo zit 
altijd op de camping waar wij ook 
naartoe gaan” (Krieghuusbelten in 
Raalte waar de familie een seizoen-
plaats heeft).

Wie is de liefste van de hele 
wereld?
“Mijn poes Bliksem.”

Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
“Ja, op school las ik “mijn eerste 
boek over slangen” en thuis “het 
leven van een loser” over Bram Bo-
termans”(die als grappige antiheld 
door het leven sukkelt en de mooiste 
avonturen meemaakt, red). 

Wat doe je nog meer graag?
“Het liefst speel ik FIFA op de 
I-pad.”

17 VRAGEN AAN... MILAN WIJNEN (D1)

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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Leo, hoe gaat het met je?
Tot nu toe, prima. Nu je ouder 
wordt, hoor je steeds vaker dat 
mensen van je generatie ziek 
worden. Dus dan leef je bewuster en 
besef je dat het zó maar anders kan 
worden.

Voor degene die je niet kent. Wie is 
Leo Oosterlaar?
Geboren en getogen in Luttenberg. 
Na de lagere school ben ik naar 
de LTS gegaan. Na de LTS begon-
nen te werken in het magazijn van 
Kruitbosch & de Weerd, grossier in 
automaterialen en gereedschap-
pen in Raalte. In 2001 heb ik dit 
bedrijf overgenomen en inmiddels 
verkocht. In 1984 getrouwd en in 
Nijverdal gaan wonen.  Al 31 jaar 
getrouwd met Marie Jose Schoot 
Uiterkamp (53). Twee kinderen, Ju-
dith (29) en Lennart (24) en 1 klein-
dochter, Viviënne (1,5). Grote mond 
is minder geworden, klein hartje is 
gebleven. Je wordt met de jaren wat 
milder en emotioneler. Wat die grote 
mond betreft: in de Stentor van 11 
oktober 2006 stond het volgende 
artikel:

En ‘Don Leo’, zoals hij door zijn 
vrouw en anderen binnen de club 
wordt genoemd (met een knipoog 

naar trainer Leo Beenhakker) steekt 
zijn mening nooit onder stoelen of 
banken. Ík sta net als veel ander-
en zondags langs het veld altijd te 
ouwehoeren en dan is er natuurlijk 
altijd commentaar op de spelers en 
iedereen. Zo gaat dat. Én daarom, 
denkt hij, wordt hij ook wel “Leo 
met de grote bek” genoemd. “En als 
je dan gevraagd wordt, moet je het 
natuurlijk ook waarmaken. En daar 
loop ik niet voor weg. Alleen moet 
het niet te lang duren, want ik heb 
door de week bijvoorbeeld weinig 
tijd om de trainingen te leiden.”

Hoe ben je bij De Zweef terecht 
gekomen?
Gerard Hilberink zat toen in het 
bestuur en heeft me gevraagd te 
solliciteren. Na één gesprek met de 

technische commissie en Jan Rik-
manspoel heb ik een contract voor 
meerdere jaren gekregen. De Zweef 
stond in de regio hoog aangeschre-
ven.

Wat trof je aan bij de club?
Bij De Zweef was toen alle aan-
dacht gericht op het eerste elftal. 
De rest was bijzaak. Dus was het 
een mooie uitdaging om bij de jeugd 
te beginnen. Vooral de onderbouw 
moest anders. Het A1-team van Kas 
Woudsma was wel oké. Het was een 
grote uitdaging om samen met de 
technische commissie het jeugdplan 
op te zetten, waarin toekomstvisie 
en trainingsmethoden werden vast-
gelegd. Volgens de echte Zweefken-
ners is dit wel gelukt.

Je was geen eendagsvlieg aangez-
ien je het vijf jaren hebt volgehoud-
en. Wat waren je sterke kanten om 
de groep gemotiveerd te houden?
Zelf altijd fanatiek zijn. Nooit te laat 
komen. In weer en wind doorgaan. 
Alle trainingen volgens de Zeister 
visie, dus met de bal in plaats van 

HOE IS HET TOCH MET.... 
LEO OOSTERLAAR (DON LEO)
In 1984 werd Leo Oosterlaar (56) trainer van de 
B-selectie en twee jeugdteams. Hij bleef vijf jaren 
verbonden aan De Zweef. In die jaren heeft hij wel 
van zich doen spreken. Type grote mond met een 
klein hartje. We zijn benieuwd hoe het met hem 
gaat.
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rondjes om het veld lopen. Ná de 
wedstrijd gezellig in de kantine zit-
ten. Goed voor de sfeer in het team.

Heb je successen geboekt bij De 
Zweef?
Als trainer geen kampioen ge-
worden. Maar ik voetbalde zelf in 
het zesde elftal van De Zweef. In 
1985/1986 kampioen geworden en 
als spits was ik topscorer.

Waarom ben je vertrokken?
Na vijf jaar trainer van de jeugd en 
de B-selectie wil je wel hogerop. Via 
de cursus Oefenmeester 2 werd ik 
benaderd om bij Kloosterhaar 1 te 
komen. Dus zelf mijn ontslag ingedi-
end bij De Zweef.
 
Heb je nog contacten met mensen 
van De Zweef?
Altijd als het zesde van SDOL Lut-
tenberg tegen De Zweef moet voet-
ballen, kom ik kijken. Dan loop ik 
rond het veld om met de oude bek-
enden even een praatje te maken. 
Zakelijk sprak ik geregeld mensen 
van De Zweef. Ook in Nijverdal kom 
je geregeld bekenden tegen.

Volg je De Zweef nog?
Elke maandag volg ik de resultaten 
van De Zweef in de krant.

Hoe zag je trainersloopbaan er 
verder uit?
Na De Zweef was ik drie seizoenen 
hoofdtrainer in Kloosterhaar. Mooie 
ervaring om in de voorbereiding 
tegen FC Groningen te mogen 
spelen. Helaas met 4–0 verloren. In 
Kloosterhaar was iemand die in de 
nazomer aan het aantal muggen in 
zijn kelder kon voorspellen hoe de 
winter zou verlopen. Daar heb ik bij 
de inkoop van accu’s altijd dankbaar 
gebruik van gemaakt. Daarna twee 
seizoenen in Lettele. Halverwege 
de jaren negentig werd ik met het 
eerste en tweede elftal van Vesos 
Hellendoorn districtskampioen en 
promoveerden we naar de derde 
klasse. Een prachtig feest was dat. 
Na Vesos gestopt als trainer. Ik kon 
het niet meer combineren met mijn 
werk.

Was je zelf ook sportief bezig in die 
jaren?
Al die jaren heb ik gevoetbald bij 
SDOL. Zes jaar clubscheidsrechter 
geweest. Ben daarmee gestopt om-
dat ik er genoeg van had. De nega-
tieve kritiek aan te horen tijdens de 
wedstrijd. Als scheidsrechter kun je 
het niet gauw goed doen. Fanatieke 
spelers kunnen erg boos worden.

Heb je ook nog andere hobby’s?
Ik zit nu bij de Stroatkjals, een 
gezellig Luttenbergs straatkoor. 
Twee avonden in de week kruisjas-
sen. Zijn er trouwens bij De Zweef 
ook kaartavonden? (Ja, Leo. Elke 
eerste dinsdag van de maand kla-
verjassen. Op dinsdag 29 december 
is er de jaarlijkse klaverjasmara-
thon. Je bent van harte welkom, 
red.). Tegenwoordig ben ik dagelijks 
te vinden in de tuin en aan de werk-
bank. Mijn vrouw ziet helaas te veel 
“leuke” ideeën op internet. Daarom 
komt er aan het klussen nooit een 
einde. Ook help ik vaak mensen in 
mijn omgeving met karweien of in 
hun tuin.

Recent ben je verhuisd. Wat moet 
een oer Luttenberger in Haarle?
We wonen al 25 jaar in Luttenberg. 
De grens Haarle-Luttenberg loopt 
dwars door onze tuin. Het is mooi 
wonen in een klein dorp. Iedereen 
kent elkaar. En, haha, men weet 
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meer over jou, dan dat je zelf weet.

Heb je nog een leuke anekdote uit 
jouw tijd bij De Zweef?
Met A1 speelden we tegen Stevo. 
Het was een opgaande wedstrijd. We 
stonden met 1-0 voor. De toenmalige 
voorstopper maakte na een kwartier 
een grove overtreding. De scheids-
rechter zag dit niet. Als trainer zag 
ik het gebeuren en heb hem direct 
uit het veld gehaald en gingen 
verder met 10 spelers. Wedstrijd 
hebben we gewonnen met 1-0. Na 
de wedstrijd heb ik het team gezegd 
dat onsportief gedrag niet op het 
veld thuishoort. Daarbuiten trou-
wens ook niet. Deze speler is boos, 
liftend vanuit Geesteren, naar huis 
gegaan. Diezelfde avond kwam hij 
bij me aan de deur om zijn excuses 
aan te bieden.

We hebben dikke schik gehad met 
de verzorger van De Zweef 3, Willie 
Broekhof. Tijdens de voorbespre-
king moest Willie met stoel en al op 
tafel, zodat we voor zijn verjaardag 
konden zingen. Het feest was nog 
niet compleet, daarom ging zijn 
nieuwe fiets óók op de tafel. Na veel 
lachen en zingen begonnen we 10 
minuten later aan de wedstrijd. Kon 
allemaal. We wonnen met 3-0. Ná 
de wedstrijd werd de fiets weer op 
de stamtafel geplaatst. Willie kom ik 
nog wel eens tegen op Nijverdal. Hij 
is altijd goed te pas.

Tot slot. Wil je nog wat kwijt?
De 5 jaren bij De Zweef waren 
leerzaam en gezellig. Het waren 
allemaal hartelijke mensen, die ik 
nu nog wel eens tegenkom.

Voor  enige jaren terug werd binnen 
De Zweef de “Club van 100” opgeri-

cht. Een honderdtal sympathisanten 
van onze club die bereid werden 
gevonden om jaarlijks €25 ter 
beschikking te stellen voor bijzon-
dere aanschaffingen of activiteiten 
ten behoeve van de jeugd. Jaarlijks 
wordt in overleg met het bestuur en 
de jeugdcommissie een keuze voor 
de besteding gemaakt. Met het geld 
zijn al talloze activiteiten georgani-
seerd en konden gewenste materi-
alen worden aangeschaft.

Wellicht is het u aan het bord in ons 
clubgebouw opgevallen dat de “Club 
van 100” flink is uitgedund. 
Momenteel zijn er slechts 67 

betalende sympathisanten, zodat er 
tenminste 33 bij moeten komen om 
de naam “Club van 100” in leven te 
kunnen houden. 

Mocht uw naam nog niet op het bord 
zijn vermeld, dan is het nu de kans 
om uw betrokkenheid bij onze club 
te tonen. Wij noteren graag uw naam 
op het bord van de “Club van 100”. 
U  kunt zich aanmelden bij een lid 
van onze sponsorcommissie of per 
e-mail op info@dezweef.nl.

Uw bijdrage wordt goed besteed!

“CLUB VAN 100” WIL GRAAG 
WEER 100 WORDEN

Het bestuur heeft besloten de jaarlijkse 

vrijwilligersavond anders aan te kleden. 

Het wordt weer een avond van en voor 

vrijwilligers. Met een leuk programma en 

op een andere dag, namelijk de laatste 

zaterdag van september. Noteer voor het 

volgende seizoen alvast zaterdag 24 sep-

tember 2016 in uw agenda.

De laatste jaren was het gebruikelijk om 

de vrijwilligersavond op de laatste vrijdag 

van september te houden. Tevens werd op 

die avond afscheid genomen van spelers 

en begeleiders van de selectie. Sinds dit 

seizoen ook bij het eerste vrouwenteam.

Het feit dat deze teams op vrijdagavond na 

de training vanaf 21.00 uur en later aan-

sluiten in de kantine, betekent dat van het 

afwerken van een fatsoenlijk programma 

geen sprake is. In de ledenvergadering van 

26 oktober jl. deelde voorzitter Erik Heuver 

mee dat het bestuur van mening is dat de 

vrijwilligersavond op deze manier zijn doel 

voorbij schiet. Het wordt dus anders. Met 

ingang van komend seizoen is de vrijwilli-

gersavond dus op de laatste zaterdag van 

september. 

Het afscheid nemen van begeleiding, 

spelers en speelsters uit selectieteams 

(mannen 1, 2 en vrouwen 1) willen wij met 

ingang van komend seizoen op het veld 

doen bij de eerste thuiswedstrijd van het 

betreffende team. Het betreft met name 

diegene die minimaal tien jaar bij de selec-

tie betrokken is geweest. Voor het overige 

laten we het afscheid nemen  over aan de 

betreffende teams, waarbij het bestuur 

participeert. 

VRIJWILLIGERSAVOND 
WORDT ANDERS
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Mijn vrouw is niet veeleisend. Ik 
evenmin. Als ik m’n natje en droogje 
maar op tijd krijg en Ajax op Fox kan 
zien. Ik weet het. U snapt het natje 
en droogje wel, maar Ajax niet. Mijn 
vrouw snapt het ook niet. Anderhalf 
uur lang erger ik mij groen en geel, 
zit geen moment stil en de apothe-
ker spint er garen bij.

Woensdag 23 september 2015 was 
het weer zover. Ajax speelt tegen 
De Graafschap voor de beker en ik 
moet dat zien. Dit tot grote erger-
nis van vrouwlief. Op filmnet zou 
gelijktijdig een prachtige speelfilm 
in première gaan. Of ik voor één 
keer een uitzondering zou willen 
maken. De wedstrijd stelde volgens 
haar niet veel voor en het was maar 
voor de beker. De uitzondering werd 
uiteraard niet gemaakt en om mijn 
gevloek en getier niet aan te hoeven 
horen, vlucht ze het huis uit. Net op 
het moment dat Heitinga kort voor 
tijd de 2-0 scoort, komt ze weer bin-
nen. In de herhaling zie ik nog net 
dat Heitinga de eerste paal probeert 
te ontwijken en daarbij per ongeluk 
de bal op zijn hoofd krijgt. “Kun je 
mij uitleggen, waarom Ajax Heitinga 
heeft gekocht, hij toch bijna altijd op 
de bank zit en daarvoor een miljoen 
per jaar verdient?”

Ik had haar nog niet opgemerkt, 
maar aan de toon van de vraagstel-
ling begreep ik dat ze nog steeds 
pisnijdig was. Ik kon dus beter maar 
niet antwoorden, dat Heitinga goed 
is voor de kleedkamer. Zo iets kun 
je aan vrouwen toch niet uitleggen. 
“Kijk”, probeerde ik, “het is net als 
jouw keuken. Kost ook een hoop 
geld, maar je doet er vervolgens ook 
weinig mee. Alleen omdat de boven-

ste kastjes voor jou te hoog zijn, wil 
je een andere keuken.” Ze klaagt al 
enige tijd over de keuken. Heeft voor 
de hoge kastjes een Tomado trapje 
aangeschaft, maar vindt het al met 
al toch maar een heel gedoe. Op 
mijn aanraden heeft ze de pannen 
verplaatst naar de onderste kastjes, 
zodat de bovenste kastjes leeg zijn 
en zij niet meer op het trapje hoeft.

De helft van de keuken is dus over-
bodig geworden. Wat nog functioneel 
is, is de koelkast, de kookplaat, de 
afwasmachine en de magnetron. “In 
feite heb je dus voldoende aan een 
halve keuken”, vervolgde ik. “Daar 
komt bij, dat we maar twee borden, 
messen en vorken nodig hebben en 
daar kunnen wij de afwasmachine 
niet voor aanzetten. De afwasma-
chine en het Tomado trapje kunnen 
wat mij betreft dus op Marktplaats.” 
Over haar kookkunsten durf ik niet 
te beginnen. Aan mijn postuur te 
zien is daar niets mis mee en ik wil 
daarover dan ook beslist niet klagen. 
Maar zouden de kant-en-klaarmaal-
tijden slechter zijn? Het zou onge-
zond zijn, maar als dat zo is, krijgen 
ze het met mij te doen. Mijn moeder 
krijgt ze namelijk dagelijks voorge-
schoteld. Ik ben benieuwd wat mijn 
vrouw ervan 
vindt en leg de 
vraag aan haar 
voor. “Daar 
is helemaal 
niets mis mee. 
Mensen die 
beweren dat de 
kant-en-klaar-
maaltijden 
ongezond zijn, 
zijn verwende 
nesten”, ant-

woordt ze fel. Ik doe net of ik haar 
begrijp. Ik geef haar te kennen, dat 
wat mij betreft zij nooit meer hoeft 
te koken. 

“Gaan we dan elke dag uit eten?”, 
vraagt ze verbaasd. “Min of meer”, 
is mijn antwoord. ”De koelkast en 
de magnetron kunnen blijven. De 
magnetron voor het opwarmen van 
de kant-en-klaarmaaltijden en de 
koelkast voor de drank. De rest kan 
wat mij betreft afgevoerd worden.” 

Dat geeft heel wat ruimte. Ook in 
de koelkast. Hoef ik voor een koud 
biertje niet steeds naar de schuur 
te lopen. Op de vraag waarom Ajax 
Heitinga heeft gekocht moet ik mijn 
vrouw het antwoord min of meer 
schuldig blijven. “Het zal wel net zo 
aflopen als met jouw keuken. Ook 
van Heitinga zal afscheid worden 
genomen en uiteindelijk op Markt-
plaats te koop worden aangeboden.” 

Heitinga gaat voor mij de boeken 
in als de man die op 23 september 
2015 tweemaal scoorde. Heitinga 
is wat mij betreft zijn geld waard 
geweest. Proost, Johnny!

CR

HEITINGA
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Het bestuur onderzoekt namelijk de 
mogelijkheid om het clubgebouw 
aan de Koersendijk op te knappen. 
Het gaat om een combinatie van 
noodzakelijk onderhoud en een 
facelift. Sinds de laatste verbouwing 
en opknapbeurt van het clubgebouw, 
een dikke dertig jaar geleden, is er 
aan het gebouw niet veel veranderd. 
Gevolg daarvan is dat dringend 
onderhoud nodig is aan het dak, 
maar dat ook de toiletgroepen aan 
vernieuwing toe zijn. 

Voorzitter Erik Heuver deelde mee 
dat het onderzoek dat het bestuur 
verricht enerzijds gericht is op 
technische mogelijkheden rond het 
gebouw en anderzijds op kosten 
versus subsidiemogelijkheden 
(duurzaamheid). Daarbij rekening 
houdend met zaken als demografi-
sche ontwikkelingen (minder jeugd; 
meer ouderen) en de visie van de 

vereniging op de toekomst. Bij het 
uitwerken van plannen zal de finan-
ciële haalbaarheid de doorslag gaan 
geven. Het bestuur verwacht het 
onderzoek over een aantal maanden 
te hebben afgerond.

Kledingfonds
De Zweef kent al een paar jaar het 
kledingfonds waaruit iedereen een 
wedstrijdtenue krijgt. Met ingang 
van het huidige seizoen heeft het be-
stuur alle zoekgeraakte en kapotte 
kleding vervangen. Elk team is zelf 
verantwoordelijk voor de tenues. Dat 
houdt in dat er aan het eind van het 
seizoen net zoveel wordt ingeleverd 
als er verstrekt is. Kapotte kleding 
kan bij de jeugdcommissie of senio-
rencommissie worden ingeruild voor 
nieuw materiaal. Wat aan het eind 
van het seizoen kwijt is, moet door 
het elftal op eigen kosten worden 
aangevuld. Hoe elftallen dit onder-

ling regelen, is aan de teams.
Het afscheid nemen van begeleiding, 
spelers en speelsters uit selectie-
teams (mannen 1, 2 en vrouwen 1) 
willen wij met ingang van komend 
seizoen op het veld doen bij de eer-
ste thuiswedstrijd van het betref-
fende team. Het betreft met name 
diegene die minimaal tien jaar bij de 
selectie betrokken is geweest. Voor 
het overige laten we het afscheid 
nemen  over aan de betreffende 
teams, waarbij het bestuur partici-
peert. 

Kunstgras NKC misschien ook voor 
voetbal
Buurman NKC krijgt volgend jaar 
een nieuwe toplaag op het kunst-
grasveld. Dat is al jaren nodig 
en gaat er nu van komen. Bij de 
aanschaf van de nieuwe mat gaat 
bekeken worden of deze ook ge-
schikt zou kunnen zijn voor voetbal. 
Zowel NKC, de gemeente en De 
Zweef zijn hiermee bezig. Overigens 
bestaat ook de kans dat het nieuwe 
veld gebruikt moet kunnen worden 
door de hockeyclub. In dat geval zal 
medegebruik door De Zweef heel 
moeilijk worden. Dat vereist name-
lijk een grasmat die voor voetbal 
minder geschikt is.

BESTUUR WIL ACCOMMODATIE OPKNAPPEN
Het gaat financieel niet slecht met De Zweef. De in-
spanningen om de situatie op dat terrein te verbe-
teren, hebben succes en voorzitter Erik Heuver kon 
in de ledenvergadering in oktober trots meedelen 
dat er over het afgelopen seizoen zelfs gespaard 
kon worden. Dat is mooi, want het bestuur heeft 
plannen voor de toekomst. Noodzakelijke plannen, 
geen luxe.
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Hoe lang sta je al langs de lijn?
“Ik ben nu 65, dus dat moet zeker 
meer dan 50 jaar zijn. Ik sta meest-
al als je binnenkomt rechts van de 
dug-out, daar staan de anderen ook: 
Herman Braamhaar, Jan Fikken, Eef 
Ekelenkamp, Wil Hemmen, Frans 
Hoogers en mijn oud buurman 
Johan Schwarte. Een vast ploegje 
dus. In de hoofdklasse-jaren ging 
mijn vrouw Tonny nog mee, maar die 
heeft geen zin meer om hele week-
enden op de voetbalvelden te staan.”

Wanneer stond je zelf binnen de 
lijnen?
“Ik heb zelf bij VESOS gevoetbald. 
Drie seizoenen maakte ik een uit-
stap naar de Hulzense Boys. Daarna 
heb ik tot mijn 36ste weer bij VESOS 
gevoetbald. Meestal was ik links- of 
rechtsbuiten. We speelden toen nog 
volgens het stopperspilsysteem. We 
telden toen tweeverdedigers, een 
stopper, twee middenvelders en vijf 
man in de voorhoede: linksbuiten, 
linksbinnen, midvoor, rechtsbinnen 
en een rechtsbuiten. Dat kun je je nu 
niet meer voorstellen toch?”

Waar kun je langs de lijn van 
genieten?
“Ja, waar kun je van genieten? 
Iedereen zal zeggen mooi voetbal 
en veel goals. Maar ik vind attractief 
voetbal mooi, aanvallend dus. Niet 
van dat verdedigende werk. Ik heb 
ook meer bewondering voor aan-
vallers dan verdedigers. Dat komt 
omdat ik zelf aanvaller ben geweest. 
Ik ga niet naar het eerste voor John 
Damman, wel voor Stijn Klein Rob-

benhaar. De verdedigers moeten er 
wel zijn, maar je gaat toch ook niet 
naar Barcelona voor Gerard Piqué 
maar wel voor Lionel Messi.”

Aan wie of wat kun je je langs de 
lijn ergeren?
“Ik erger me niet zo gauw. Als je 
ouder wordt dan doe je dat niet zo 
snel meer. Wat mij wel opvalt is 
dat de gemiddelde spelregelkennis 
bij mensen langs de kant niet zo 
heel groot is. Ik ben gediplomeerd 

scheidsrechter, dus het valt me op. 
Maar ergeren is het ook weer niet.”

Waar heb je het over langs de lijn?
“We hebben het niet over de politiek. 
Meestal gaat het over het spel, de 
scheids en waar we zaterdag zijn 
geweest. Herman Braamhaar en 
Jan Fikken gaan bijvoorbeeld op 
zaterdag naar Hulzen of naar DES. 
Ik ga vaak naar SVZW, Excelsior of 
HHC.Eerder ging ik ook wel naar 
DES en SVVN, maar dat niveau vind 

LANGS DE LIJN
Tien vragen aan een trouwe supporter op zijn vaste plek “langs de lijn”. 
Deze keer Henk Voortman
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ik tegenwoordig bedroevend. Ik wil 
deze ploegen niet afkraken, maar 
ik ga echt voor het voetbal.Wil het 
zaterdagvoetbal in Nijverdal ooit op 
niveau komen, dan moet het komen 
tot een fusie. En ik kan het zeggen, 
want ik kom niet uit Nijverdal en ben 
dus neutraal.”
 
De beste stuurlui staan aan wal…
“...Ik ben te gast bij De Zweef en ken 
dus niet alle ins en outs bij de club. 
Dus je zult mij niet horen roepen 
over het veld. Af en toe zeggen we 
wel eens iets tegen de vlagger van 
de tegenstander, maar dan wel in 
het nette.”

Als Anton de kenners langs de lijn 
eens zou raadplegen…
“De Zweef heeft een krappe selectie. 
Er valt daarop niet veel aan te mer-
ken. Afgelopen zondag speelde De 
Zweef tegen Woezik. Zij hadden toen 
na vier wedstrijden nog geen doel-
punt tegen. De Zweef verloor, maar 
slechts met 1-2. Dat is een knappe 

prestatie. Helemaal omdat Mark 
Scholten en Stijn Klein Robbenhaar 
niet meededen. De Zweef moet het 
dan hebben van het harde werken.”

Waar vinden we je tijdens de rust?
“Tijdens de rust gaan we altijd een 
biertje drinken. Vaste prik. We zitten 
altijd links achterin. Sommigen uit 
mijn groepje blijven de rest van de 
wedstrijd binnenzitten. Ik ga altijd 
weer naar buiten. Na de tijd blijf 
ik niet hangen, behalve als er live 
voetbal is, dan blijf ik nog wel eens 
zitten. Er heerst altijd een leuke 
sfeer in De Zweef kantine. Ik was 
bijvoorbeeld bij de avond van Johan 
Derksen afgelopen voorjaar. Heel 
veel Zwevers spraken me aan: “leuk 
dat je er bent”. Ik vind de aanspraak 
leuk terwijl ik geen lid ben. Ik voel 
me echt thuis in de kantine.”

Welke Zwever binnen de lijnen 
staat je als supporter het meest 
bij?
“Wat ik mij herinner is de periode 

dat De Zweef voor de eerste keer 
promoveerde vanaf de vierde klasse. 
Herman Hegeman kwam toen in het 
eerste. Hij was de beste speler die 
ik mij herinner. En Hans Galgenbeld 
natuurlijk voor de goals! Herman 
had één geweldig pech, dat was zijn 
startsnelheid. Als hij bij zijn eerste 
meters wat sneller was geweest, 
dan had hij het betaalde voetbal 
gehaald. Herman speelde Hans per-
fect aan, altijd op de juiste snelheid 
en in de juiste voet. Je mag Boris 
Vermeulen ook opschrijven. Hij heeft 
echt talent. Hij is heel stabiel, zal 
nooit een slecht cijfer krijgen en hij 
is een harde werker. Ik ben gechar-
meerd van hem!”

Waar eindigt De Zweef dit jaar?
“De Zweef is afhankelijk of de kern 
van het elftal bij elkaar blijft en 
stand houdt tegen blessures. Als het 
helemaal super gaat dan eindigen ze 
onderaan in het linker rijtje. Maar ik 
denk dat ze uiteindelijk op de vijfde 
of zesde plek van onderen eindigen.

Het is al weer een tijdje geleden 
dat de houten rekken uit de hal zijn 
gehaald en de afspraak is gemaakt 
dat tassen buiten in het rek moeten. 
Al zolang dat sommigen onder ons 
die afspraak blijkbaar zijn vergeten. 
Vooral de selectie is het soms hele-
maal kwijt. Daarom deze herhaling: 
tassen buiten in het rek. Als het niet 
te vol is, kun je dat ook gebruiken 
om je voetbalschoenen aan te trek-
ken….(maar niet heus).

TASSEN IN HET REK
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NARROW-CASTING DE NIEUWE 
SUCCESFORMULE VAN DE ZWEEF?

om het scherm en ook nog eens een 
nieuw scorebord aan te schaffen. 
Het oude scorebord was namelijk 
nogal gedateerd en duidelijk aan 
vervanging toe. Opgemerkt moet 
worden dat één en ander mede is te 
danken aan de extra bijdrage van de 
beide hoofdsponsors!

Het scherm is, ondanks de va-
kantieperiode, nog voor de eer-
ste thuiswedstrijd van het eerste 
geplaatst en provisorisch ingericht. 
Momenteel wordt de laatste hand 
gelegd aan de “fine-tuning”. Het 
scherm draait op zaterdag en zon-
dag van 08.00 tot 17.00 uur. Het ver-
der aantrekken van adverteerders is 
inmiddels in gang gezet.

Jan Fikken: “Het is de bedoeling dat 
ook niet direct commerciële uitingen 
van bijvoorbeeld leden of elftallen 
geplaatst kunnen worden. Hiervoor 
worden nog spelregels vastgesteld. 
Daarnaast zijn we bezig nog enige 
verbeterpunten in de aansturing van 
het led-scherm aan te brengen en 
wordt de organisatie omtrent bedie-
ning en beheer opgezet.”

Iedereen zal inmiddels wel weten dat in de hoek 
van het hoofdveld inmiddels een groot digitaal 
scherm is geplaatst. Daarop zijn advertenties te 
zien en straks misschien ook korte boodschappen 
van leden of elftallen. Het scherm is een nieuwe 
activiteit van onze sponsorcommissie, die miss-
chien wel een succesformule gaat worden. Want 
hoe je het ook wendt of keert; als je langs het veld 
staat, kun je niet om het scherm heen.

In het voorjaar constateerde de 
sponsorcommissie dat er rond het 
hoofdveld nagenoeg geen ruimte 
meer was om nieuwe reclamebor-
den te plaatsen. Op dat moment 
werd al gefilosofeerd over de 
haalbaarheid van een elektronisch 
reclamebord (narrow-casting) bij 
De Zweef. Deze, voor amateurver-
enigingen vrij nieuwe vorm van 
reclame-uiting, was in de regio 
nog maar bij een enkele vereniging 
gesignaleerd, echter nog niet bij de 
zondagverenigingen. Dus rook de 
sponsorcommissie kansen om als 
eerste zoiets te hebben. 

Voorzitter Jan Fikken van de com-
missie: “We hebben toen bij het be-
stuur het idee geopperd de ruimtes 
naast de tribune te gaan gebruiken 
voor het plaatsen van nieuwe borden 
en tevens gevraagd naar de mening 
over een elektronisch reclamebord. 
Het bestuur vond beide ideeën 
prima, maar wilde en kon hiervoor 
geen geld uittrekken. Het was dus 
duidelijk wat de doelstelling moest 
zijn: we moesten als commissie zelf 
de financiering rond zien te krijgen. 
Op basis van inmiddels opgevraagd 

offertes bleek het om een flinke 
investering te gaan van ruim € 
20.000,-.”

Het was niet haalbaar op korte 
termijn voldoende sponsoren te 
vinden voor een jaarlijkse bijdrage. 
Uiteindelijk is het plan opgevat om 
minimaal twintig sponsoren zien te 
vinden die bereid waren de adver-
tentiekosten voor vijf jaar vooruit te 
betalen. Deze “founders” zouden 
dan de basis vormen voor de instal-
latie en aanschaf. Op die manier 
hoeft De Zweef niets te investeren 
en brengen alle vervolgadverteer-
ders nieuwe inkomsten op. 

De acqui-
siteurs van 
de sponsor-
commissie 
hebben 
er toen de 
schouders 
onder gezet 
en hadden 
binnen 
twee weken 
voldoende 
“founders” 
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Scorebord
Onlangs kwamen we in oude 
annalen een krantenknipsel tegen 
uit december 1988 over het eerste 
scorebord. Daarin wordt Theo Siero 
genoemd als de man die het voor el-
kaar maakte. Tijd om even na te vra-

gen hoe dat zit. “In dat knipsel staat 
dat het ging om een actie. Nou, dat 
klopt niet helemaal. Ik ben een jaar 
lang bezig geweest met het inza-
melen van geld via het reservegetal 
van de Lotto”, vertelt Theo. ”Mensen 
leggen geld in en voorspellen het 

reservegetal. Wie dat goed raadt, 
krijgt een prijs. De rest van het geld 
gaat in de pot en van de opbrengst 
krijgt De Zweef een stukje professi-
onele uitstraling in de Hoofdklasse.” 
Met dank aan Theo. 

WAT KOST HET EN WAAR MOET IK ZIJN?

• Voor een contractant die tevens bordsponsor is, bedraagt de 
vergoeding € 290,00 excl. BTW per jaar, incl. eenmalige opmaak-
kosten;

• Geen bordsponsor: € 440,00 excl. BTW per jaar, incl. eenmalige 
opmaakkosten;

• Losse mededelingen van en voor leden: € 50,00 per weekend.   
Bedrag contact afrekenen met penningmeester Ewald Wenne-
mers. LET OP: er is per weekeinde ruimte voor drie eenmalige 
advertenties/boodschappen.  

• Voor advertenties kan men contact opnemen met Marcel Eilders 
(info@eildersreclame.nl) of Martijn Evers (martijnevers@ziggo.nl

• Voor mededelingen van en voor leden kan men contact opnemen 
met Harold Westendorp (haroldwestendorp@hotmail.com) of Ron-
nie Willems (ronnieenanouk@tiscali.nl) van de Sponsorcommissie.
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de lokale omgeving en dat ondersteunen we van harte.
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27

Daan ter Hedde trapt af: ‘De sei-
zoensstart was inderdaad niet goed. 
We hebben lang gewacht op een 
goede leider en trainer, maar nu is 
het wel goed geregeld. Daarnaast 
hadden we ook geen keeper, nu wis-

selen twee spelers elkaar af onder 
de lat.’ Teamgenoot Bas Oogink 
vult aan: ‘Ook het spel verliep in 
het begin stroef, we zijn naar mijn 
mening ook te hoog ingedeeld. Het 
winnen van wedstrijden wil dus ook 

niet echt lukken. Tot nu toe hebben 
we één wedstrijd gewonnen. Aan-
komende zaterdag volgt de tweede 
overwinning!’ 

Het is woensdagavond en de jongens 
hebben net training gehad van 
Frits Kolkman. Joey: ‘Voordat ze de 
eerste wedstrijd hadden, hebben ze 
geen één keer getraind. Dat deed 
het spel geen goed. Aanstaande 
zaterdag staat de zevende compe-
titiewedstrijd op het programma en 
gelukkig is er een invulling voor de 
begeleiding.’ Het koste De Zweef 
dus moeite om begeleiding te vinden 

“WE MOETEN TRAINEN OP 
HET AFMAKEN VAN KANSEN”
Sportief gezien was de najaarscompetitie zeker 
geen droomstart. Ook qua begeleiding waren er 
opstartproblemen. Hadden de tegenslagen invloed 
op de sfeer in het team? En waarom is het toch zo 
moeilijk om een trainer te vinden voor dit team? 
We vragen het aan Bas Oogink, Daan ter Hedde en 
Joey de Bouville en maken kennis met B2.

Kennismaken met B2



Bakkerij Nieuwenhuis
Constantijnstraat 48
Nijverdal Tel: 621014

Dagelijks een heerlijke sortering 
gebak uit eigen bakkerij en vele 
ambachtelijke specialiteiten in brood

 

www.bakkerijnieuwenhuis.nl

Een sportieve dag kan 
niet beter beginnen

Al les  in  hu is

• 	T E G E L S

• 	K E U K E N S

• 	S A N I T A I R

• 	G E R E E D S C H A P P E N
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Nijverdal
Bedrijvenweg	11
T	(0548)	61	35	67
F		(0548)	61	01	25
E	info@van-buren.nl
I	 www.van-buren.nl

Showroom
T	(0548)	61	01	00

Akro Nijverdal
Fuutweg 13

7442 CL Nijverdal
0548-618607
www.akro.nl

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

aanhangwagen, caravan & camper.

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

Zorgchalets.
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voor B2. Joey: ‘De Zweef is een 
grote vereniging met veel teams. 
Voor ieder team moet je begeleiding 
vinden, je moet dus op zoek naar 
veel vrijwilligers. Dat valt niet mee.’ 
Inmiddels is de begeleiding ingevuld 
met Joey de Bouville, Henk Oogink, 
Frits Kolkman en Gerald Gesscher. 
Daarnaast zijn er op zaterdag 
ouders die bijvoorbeeld als vlagger 
helpen.

Wie is Joey?
Joey is met zijn Brabantse roots 
zeker belangrijk voor de sfeer in het 
team. Joey is voor velen nog een 
onbekende bij De Zweef. Enkelen 
hebben hem misschien zien voetbal-
len in het eerste of tweede. Anderen 
zagen de Brabander misschien al in 
de kantine waar hij graag vertoeft. 
‘Ik ben in Nijverdal terecht gekomen 
via mijn vriendin Stephanie Spenke-
link. We kennen elkaar via internet 
en wonen inmiddels samen. Ik kom 
uit Cuijk waar ik voetbalde bij JVC en 
later bij Vianen, een klein dorpje bij 

Cuijk. Ik was gewend om op zondag 
te voetballen. Omdat De Zweef de 
hoogst spelende zondagvereniging 
is in Nijverdal, ben ik bij De Zweef 
terecht gekomen. Ik werk bij Bolletje 
in Almelo en ben dus collega van 
Gerald Gesscher. Gerald’s zoon Tim 
voetbalt ook in B2, waarmee direct 
duidelijk is hoe ik bij het team ben 
terecht gekomen. Waarom ik ja zei? 
Ik ben al 8 jaar trainer dus hoefde 
hier niet lang over na te denken. Na-
tuurlijk moest ik wel even met mijn 
vriendin overleggen!’ vertelt Joey 
enthousiast. 

Joey traint B2 alleen op de maan-
dag. In verband met zijn werk in 
ploegen en zijn opleiding die hij 
daarnaast volgt, is dat al een hele 
opgave. ‘Daarom traint Henk Oogink 
de jongens ook af en toe op de 
maandag. Op de woensdag staat 
Frits Kolkman voor de groep. Frits is 
drie weken geleden benaderd. Op de 
vraag waarom hij ja zei, gaf hij eer-
der aan: ‘Ik had nee kunnen zeggen, 

maar ik weet zelf hoe belangrijk 
het is om een trainer te hebben. 
Je kunt die jongens toch niet laten 
staan. Vroeger wou ik zelf ook altijd 
trainen, dus heb ik drie weken 
geleden ja gezegd.’ Ook de zaterda-
gen zijn voor B2 een heel geregel. 
Joey: ‘ik probeer dit te coördineren. 
Alle zaken die een trainer normaal 
gesproken ook doet, zoals de op-
stelling en afmeldingen, regel ik. De 
jongens zijn verantwoordelijk voor 
de materialen en de warming-up en 
ik regel altijd dat een ouder aanwe-
zig is voor een klein beetje toezicht.’ 
Geen ideale situatie dus. Helemaal 
omdat trainer Joey niet altijd ziet, 
waarop hij moet trainen tijdens de 
daarop volgende training. WhatsApp 
biedt een uitkomst. ‘Ik vraag na een 
wedstrijd in de “groepsapp” hoe 
het gaat. Ik stimuleer dat zoveel 
mogelijke spelers reageren en pro-
beer daar een lijn in te ontdekken. 
Daarnaast benader ik de aanwezige 
ouders.’ Geen ideale situatie, toch 
weet bijvoorbeeld speler Daan ter 
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Hedde goed de vinger op de zere 
plek te leggen. ‘We moeten trainen 
op het afmaken van kansen. Daar-
naast blijven teveel middenvelders 
hangen tijdens de omschakeling.’ Hij 
klinkt al als een echte trainer!

In de voetsporen van…
Hoe je het ook wendt of keert, B2 
is een schaduwselectie team. Het 
komt voor dat spelers die ooit in B2 
speelden, toch nog de selectie van 
het eerste of tweede halen. Voor-
beelden zijn bijvoorbeeld Marco ten 
Dam, Michel Dikkers en Nick Praas. 
Welke spelers in hun voetsporen 
treden en over 6 jaar ook in de se-

lectie spelen, vindt Joey een lastige 
vraag. ‘Als ik puur kijk naar wat 
spelers nu kunnen, dan noem ik Tim 
Gescher, Luuk Spoolder, Bas Oogink 
en Jeffrey van Dartel. Anders spe-
lers hebben wel de potentie, maar 
laten het nog niet zien. Dan noem 
ik Max Erupley, Emran Aimiran en 
Mika Rudde. Bij hen ontbreekt nog 
een stuk zelfvertrouwen.’ Met de 
juiste begeleiding, denkt Joey dat 
de jongens een heel eind komen. 
‘Op dit moment ben ik blij dat ik 
de jongens kan helpen daar waar 
nodig. Ik hoop wel voor de jongens, 
en die oproep wil ik ook graag doen, 
dat De Zweef nog iemand vindt als 

vaste trainer voor B2. Die wil ik dan 
wel assisteren.’
Volgens Bas is De Zweef zich onvol-
doende bewust van de potentie die 
in veel spelers zit. Bas: ‘Ik snap niet 
dat C1 bijvoorbeeld twee trainers 
heeft. Volgens mij werkt De Zweef 
van boven af aan en is het laatste 
team altijd de dupe’. Joey kan nog 
niet aangeven of hij dat ook zo 
ervaart. ‘Bij JVC speelde ik zelf ook 
altijd in een selectieteam. Alles was 
goed voor ons geregeld. We hadden 
het altijd goed. Ik snap dat het zo 
werkt, maar kan me het gevoel van 
de jongens heel goed voorstellen. Ik 
ben zelf ook een keer afgevallen van 
D1 naar D2, daar was toen alles een 
stuk minder goed geregeld.’

Gelukkig is de sfeer goed!
Genoeg gepraat over randzaken. De 
sfeer in het team is prima! Bas: ‘Bij 
een partij zijn we soms wel boos op 
elkaar, maar in de kleedkamer zijn 
we dat snel vergeten.’ Ook na een 
verloren wedstrijd, leidt de sfeer 
daar niet echt onder. Daan: ‘Als ik in 
de kleedkamer kom, gaat de knop 
weer om!’ In het begin was de sfeer 
iets meer gespannen. ‘Bij sommige 
spelers heb ik dan al een paar jaar 
niet meer gevoetbald’ verteld Bas. 
‘De meeste jongens ken ik al langer. 
Ik heb vaker met ze gespeeld of zit 
bij ze op school. Ongeveer de helft 
van de jongens zit op het Pius X 
College in Rijssen en de andere helft 
gaat naar Reggesteyn.’ Daan vindt 
de sfeer iets dat typisch bij De Zweef 
hoort. Hij vindt zichzelf ook een 
echte Zwever. ‘Vorig jaar wonnen we 
wel veel, toen zongen we ook veel 
Zweefliedjes met elkaar.’ 

Ook Joey herkent de goede sfeer. ‘In 
B2 is het soms nog iets te gezellig, 
dan moet ik nog even opspreken.’ 
Daan: ‘Eigenlijk zijn we allemaal wel 
grappenmakers, Luuk Spoolder en 
Mika Rudde stoeien bijvoorbeeld al-
tijd wel met elkaar en laatst hebben 
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we nog gelachen in de kleedkamer 
toen Tom Siero en Jochem Podt 
uitgleden in de kleedkamer.’ Bas 
vervolgt: ‘Ik moet eerlijk zeggen dat 
ik zelf ook niet de rustigste ben.’ 
Toch is een overwinning de groot-
ste motor voor een goede sfeer. 
‘Bij onze eerste overwinning begon 
iedereen te juichen. Iedereen was 
blij en niemand negatief. Het was 
gewoon heel gezellig’ aldus Daan. 
Joey legt uit dat het overstappen 
van een 4-3-3 systeem naar een 
4-4-2 systeem ook een belangrijke 
stap was. ‘Hierdoor werd het spel 
beter en nederlagen kleiner. Als het 
voetballend beter gaat, profiteert de 
sfeer daar ook van.’ 

Biertje?
Na de wedstrijd blijven Daan, Bas 
en de rest van het team altijd even 
nazitten. Daan: ‘We zitten meestal 
aan de ronde tafel, eten een patatje 
en drinken een colaatje.’ Bier hoort 
daar nog niet bij voor de jongens die 
voor het merendeel nog 15 jaar oud 
zijn. Bas: ‘Natuurlijk is het goed dat 
je onder je 18e nog geen bier mag 
drinken en dat De Zweef daarop 
toeziet. Ik vind dat je daar streng op 
moet zijn en bier of alcohol is ook 
niet nodigw voetbal om, weinig acti-
viteiten zijn voor de B jeugd, snap-

pen Bas en Daan wel. ‘Vroeger orga-
niseerde De Zweef veel voor ons: de 
pietenbingo, sponsorloop, kamp en 
playbackshow. Dat was altijd super 
leuk. Nu is dat minder. Ik snap dat 
ook wel, voor veel jongens hoeft het 
ook niet meer’ aldus Bas. Daan vult 
aan: ‘En nu hebben we natuurlijk 
een paar toernooien aan het einde 
van het seizoen, dat is ook leuk!’ 
Ook hebben de B2 spelers plannen 
om te sparen. Daan: ‘We hebben het 
al wel over een teamuitje gehad. 
We moeten alleen het bedrag nog 
vaststellen dat we wekelijks willen 
sparen. Tim en ik gaan dan bijhou-
den of iedereen iedere wedstrijd wel 
gespaard heeft. Ik vind een teamuit-
tje wel heel belangrijk. Het kan bij-
voorbeeld een barbecue bij iemand 
thuis zijn. Dan leer je mensen toch 
anders kennen.’ 

De toekomst
Zowel Bas als Daan hebben een 
bijbaantje. ‘Maar ik zeg de voetbal 
daar niet voor op hoor’ vertelt Daan. 
‘Ik ook niet, school gaat natuurlijk 
wel voor. Maar nu doe ik folders en 
dat kan ik prima combineren met 
de trainingen. Ook voor de komende 
jaren verwachten Bas en Daan de 
voetbal niet op te zeggen voor werk 
of school. Nog een paar jaren en 
dan maken Bas en Daan de overstap 

naar de senioren. Daan: ‘Ik zou het 
liefst op zondag voetballen. Iedereen 
heeft de droom om in het eerste te 
voetballen en dat is op zondag.’ Het 
maakt Bas minder uit: ‘Volgens mij 
willen de meesten wel op zondag 
voetballen. Mij maakt het niets uit. 
Ook niet of ik later in een recreatie- 
of selectieteam speel. De sfeer moet 
goed zijn. Ik speel ook liever lager 
als de sfeer daar beter is. Of ik de 
selectie denk te kunnen halen? De 
wonderen zijn de wereld nog niet uit, 
misschien komt mijn talent nog een 
keer naar voren’ 

Dit seizoen is het sowieso nog een 
jaartje B2. In de najaarscompetitie 
kijkt B2 helaas meer naar onderen, 
dan naar boven. Joey: ‘We bekijken 
iedere wedstrijd op zich. We probe-
ren het hoogst haalbare in iedere 

wedstrijd naar boven te halen. 
We moeten in ieder geval plezier 
houden, vertrouwen kweken en dat 
omzetten in punten.’ Daan en Bas 
hebben hun zinnen in ieder geval 
gezet op de voorjaarscompetitie. 
‘Soms moet de gezelligheid een 
tikkeltje minder. Als we dan met de 
volle 100% blijven trainen, dan gaan 
we het na de winter zeker beter 
doen!’
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v.l.n.r. boven: Jochem Pot, Tom Siero, Jeffrey van Dartel, Jordy Beumer, Bas Oogink, Tim Gescher, Gerald Gescher.
v.l.n.r. onder: Max Erupley, Mika Rudde, Emran Aimiran, Danique Glaubitz, Luuk Machielsen, Daan ter Hedde.

B2



33

v.l.n.r. boven: Jochem Pot, Tom Siero, Jeffrey van Dartel, Jordy Beumer, Bas Oogink, Tim Gescher, Gerald Gescher.
v.l.n.r. onder: Max Erupley, Mika Rudde, Emran Aimiran, Danique Glaubitz, Luuk Machielsen, Daan ter Hedde.
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ENTHOUSIASTE GASTVROUWEN 
RUNNEN DE BESTUURSKAMER

Bij bijna alle voetbalverenigingen zie je deze mensen: (meestal) vrouwen die 
in de bestuurskamer bezoekers, scheidsrechters en eigen bestuur voorzien 
van koffie, thee en andere versnaperingen. Bij onze club waren dat jarenlang 
Leny en Jan Bruggeman. Later vergezeld door Ingrid Huis in ’t Veld die eerst 
alleen de Pupil van de Week begeleidde en – na het stoppen van Leny en Jan 
- ook nog assisteerde bij de rest van het werk. Nu al weer voor het tweede 
seizoen beschikt De Zweef over een “gastvrouwengroep”. Twee koppels van 
twee dames die om de beurt in de bestuurskamer zijn te vinden. Wie in die 
bestuurskamer niets te zoeken heeft, zal niet weten wie dat zijn en wat ze 
doen. Vandaar een portretje.

Ilse en Marleen

Het eerste koppel dat we spreken is Ilse Berendia 
Maria Wennemers (43) en Marleen Christine Blikman 
(41). Twee jonge vrouwen die elkaar leerden kennen via 
hun zoons Robbe (van Ilse en Eddy Huis in ’t Veld) en 
Ruben (van Marleen en Bram van der Wal) die vanaf de 
F-jeugd een aantal jaren bij elkaar in het team zaten.

Gastvrouw bij De Zweef. Is dat de juiste benaming? “Ja 
zeker, we zijn heel gedienstig. Rennen met koffie als 
dat gevraagd wordt. Buigen netjes als we serveren en 
houden ons heel gedeisd in het keukentje. Als ik het 
zo vertel aan mijn collega’s op het werk zie ik ogen als 
schoteltjes”, lacht Marleen, “want ze weten dat ik zo 
helemaal niet ben.”

En zo is het natuurlijk ook niet. De titel “gastvrouw” is 
prima. “Wij zijn dienstbaar, maar niet gedienstig. Het 

Frederiek en Monique

Het tweede koppel dat we spreken is net zo enthousi-
ast, maar heeft een andere insteek. Frederika Monique 
(roepnaam Monique) Wiering (48) uit Amsterdam en 
Frederiek Stellinga (49) uit Hellendoorn. Zij zijn in de 
gastvrouwrol geraakt omdat man Helmut van Rhee en 
Erik Heuver hen hebben “gerekruteerd”. 

“Het is eigenlijk begonnen als een grap”, vertelt 
Monique, “omdat ik eens gekscherend tegen Helmut 
zei als jij zo lang bij de voetbal blijft op zondag, kan 
ik daar ook wel wat doen. Dan zie ik je tenminste nog 
eens.” Ook voor Frederiek was het aanvankelijk niet 
serieus. “Maar ze hadden het er blijkbaar over gehad 
in het bestuur en Erik vroeg of ik gastvrouw zou willen 
zijn. Uit gein heb ik ja gezegd, met de boodschap dat ik 
hem dan mooi kon controleren. Kijken wat ze daar uit-
vreten in de bestuurskamer.” Toen Helmut na een paar 
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leukste van het werk is juist dat we erbij horen. We 
schuiven aan tafel als we even rust hebben en kletsen 
lekker mee. Behalve als het te technisch wordt.”

Gastvrouwschap een behoorlijke klus
Het gastvrouwschap is een behoorlijk klus die een 
halve zondag kost. “We beginnen meestal om een uur 
of half een met een beetje opruimen als dat nodig is, 
klaarzetten van de kopjes en dergelijke. Wij splitsen 
ons meestal. De één “doet” de bestuurskamer en de 
ander houdt zich bezig met het Team van de Week.”

Het Team van de Week is de opvolger van de Pupil van 
de Week. Het is leuker om een heel team te betrekken 
dan één pupil. De jongens en meisjes staan met vlag-
gen op het veld als de twee teams naar de middenstip 
lopen. Voorafgaand daaraan zorgt de gastvrouw dat de 

vlaggen klaar staan en de jeugd wordt opgevangen. Zij 
krijgen uitleg wat van hen wordt verwacht. 

“Even checken of het allemaal eerlijk gaat”
“En in de rust is het dan punten schieten. Ik loop er 
altijd even naar toe om te kijken hoe dat loopt. Even 
checken of het allemaal wel eerlijk gaat, ha ha.” Ilse 
heeft plezier in haar werk. “Na afloop natuurlijk het 
drinken en het patatje in de bestuurskamer. Dan 
komen ook spelers van het eerste. Soms hebben de 
kinderen leuke vragen. Verder krijgen ze allemaal een 
foto van hun team met daarop de handtekeningen van 
alle spelers die hebben meegedaan.”

In de tussentijd is de andere gastvrouw bezig in de 
bestuurskamer. Vooraf en in de rust is het meestal 
alleen koffie en thee. Na afloop komen er andere 
drankjes op tafel en serveren de dames hapjes. De 
scheidsrechter krijgt als hij dat wil een balletje gehakt. 

dagen vroeg “weet je al wat?” werd het voor Monique 
serieuzer. Zo ontstond het “bestuurskoppel” naast Ilse 
en Marleen.

“Wat we met voetbal hebben? 
Helemaal niks!”

Het antwoord op de vraag wat ze met voetbal hebben, 
klinkt als uit één mond: “Niks, helemaal niks.” Het 
enige dat hen aan de Zweef bindt is het feit dat bei-
de heren in het bestuur zitten. Frederiek maakt het 
nog duidelijker: ”Ik vond het vreselijk als vroeger op 
zondagavond Studio Sport aan ging”. 

En dan ineens, midden in het gesprek roept Monique: 
“Hé, heb je een nieuwe lamp?” We kijken naar boven 

en zien twee draadjes uit het plafond steken. Niet echt 
een nieuwe lamp dus. Maar de dames begrijpen elkaar. 
Er was een lamp en er komt een nieuwe, maar het 
plafond is nog niet netjes wit genoeg. Daar moet eerst 
nog een voorziening komen en dan de nieuwe lamp. 
“Yes. Heb ik laatst gekocht, zal hem je straks even 
laten zien.” 

Na deze demonstratie van “multitasking” kunnen we 
weer verder met het gesprek. Of de dames ook naar de 
wedstrijd kijken? “Alleen als er tijd is staan we langs 
de lijn.” Of het dan vooral gaat om het bijkletsen? “We 
kijken heus wel, maar kletsen tussendoor.” Ja ja, mul-
titasking. “We zien ook wel of het goed of slecht gaat, 
hoor.”

“De prestaties van mijn man? Daar wil ik verder niet 
op in gaan”
Voor Monique is het kijken naar het eerste iets nieuws. 
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Hoe laat het wordt hangt af van hoe gezellig het is. 
Soms blijven bestuursleden van de tegenstander lang 
zitten en soms zit het eigen bestuur op de praatstoel. 
“Meestal zijn we om half zes weer thuis.”

“Het lijkt wel of De Zweef altijd 
scoort als wij net naar binnen 
zijn”

Marleen en Ilse kennen elkaar alleen van de voetbal. 
“Mijn broer Ewald vroeg of ik dit werk wilde doen. Ik 
wilde dat wel en kwam al snel op Marleen als tweede.” 
Dat Ilse wat bij De Zweef doet, ligt voor de hand met 
haar “achtergrond” als Wennemers. “Mijn pa nam me 
al vanaf mijn vijfde mee naar De Zweef.”

“Toen ik de leeftijd had, wilde ik best graag voetballen, 
maar dat was toen niet bij De Zweef. Had ik naar Hel-
lendoorn gemoeten en dat wilde ik niet”, vertelt Ilse. 
Marleen had helemaal niets met voetbal; bij haar thuis 
was niemand lid van een club. Ook man Bram was 
en is geen voetballer. Pas toen Ruben aangaf dat hij 
lid van de Zweef wilde worden, werd de familie bij het 
spelletje betrokken.

“Nu vind ik voetbal-
len hartstikke leuk”, 
vertelt Marleen. “Ik 
kijk thuis ook wedstri-
jden op tv en probeer 
het eerste te volgen.” 
Of ze bezoekt wed-
strijden van Twente 
of Heracles. Ze heeft 
zelfs nog een dik jaar 
meegetraind met de 
dames-veteranen 
die op vrijdagavond 
een balletje trappen. 
“Ik was gevraagd 
omdat ze er te weinig 
hadden. Ben daarmee 
gestopt, want ik kreeg 
allerlei blessures. 
Dan merk je dat je 
nooit hebt gevoetbald. 
Ik ga nu weer lekker 
tennissen.”

De liefde voor voetbal 
en De Zweef gaat 

Nooit eerder gedaan. “O ja, ik heb Helmut een keer 
zien voetballen. Daar wil ik verder niet op ingaan.” Na 
enig aandringen: “Ben gauw weggegaan want ik vond 
er niets aan. Vond-ie niet leuk, want hij vindt zelf dat 
hij er best wel wat van kan.” Op dit punt heeft Fred-
eriek een voorspong. Zij ging al eerder af en toe kijken. 
Combineerde dat met het uitlaten van de hond en zag 
zo menig tweede helft.

Met zeer grote regelmaat kijkt ze naar wedstrijden 
van haar zoons, maar verliest de belangstelling als 
deze wordt gewisseld of geblesseerd uitvalt. Als de 
dames geen dienst hebben, wordt niet verwachtingsvol 
uitgekeken naar de uitslag van het eerste. “Ik vraag 
Helmut wel altijd hoe het is geweest”, zegt Monique, 
“maar dan bedoel ik eigenlijk of hij het leuk heeft ge-
had.” Frederieks belangstelling is ook matig.

Het kijken van de tweede helft doet Frederiek ook 
alleen maar omdat man Erik bij de Zweef zit. En ja, zij 
heeft hem ook zien spelen. Het laatst in de 7x7-com-
petitie. “Vreselijk. Daar is hij gelukkig mee opgehoud-
en. Lid worden van de bejaardensoos kan hij altijd nog. 
Au!” Dat doet pijn, want wij mogen ook in die competi-

tie spelen, net zoals 
Helmut overigens. 
Een lang betoog over 
hoe mooi dat is, dat 
er nu ook jongere 
mannen spelen, dat 
het net zo snel gaat 
als zaalvoetbal en 
van alles meer, wordt 
beleefd aangehoord 
en voor kennisgeving 
aangenomen.

Een goede commu-
nicatie voorkomt veel 
misverstanden
Als Frederiek in het 
bestuur zou zitten, zou 
er wel wat verander-
en. “Het is een echte 
mannenwereld.” Daar 
bedoelt ze van alles 
mee. Van het feit dat 
mannen anders en 
minder communic-
eren dan vrouwen. 
Dat – ondanks veel 
vrouwelijke leden - er 



vanvreecommunicatie.nl

VANVREECOMMUNICATIE 

EIGEN WIJZE COMMUNICATIE



39

zelfs zover dat ze ook naar de wedstrijd gaat als ze 
geen dienst heeft. En dan komt ze natuurlijk Ilse tegen 
en dan is het gezellig. Kunnen ze ook een wedstrijd 
helemaal zien. Wie gastvrouw is, moet natuurlijk eerd-
er naar binnen om spullen klaar te zetten. Dan mis je 
wel eens wat. “Het lijkt net alsof goals altijd net vlak 
voor of na rust of vlak voor het einde van de wedstrijd 
worden gescoord. Het gebeurt vaak dat als het spul 
binnenkomt, we een andere stand te horen krijgen.”

“Het leukste van het gastvrouwschap is andere mensen 
leren kennen”, vindt Marleen. “Voor mij is het leukste 
de gezelligheid bij De Zweef en het enthousiasme bij 
de kids”, zegt Ilse. Ja, daar is Marleen het ook hele-
maal mee eens. “Er hangt een hele leuke sfeer bij de 
club.” Ze kunnen zich verheugen op speciale zondagen 
zoals de Tiroler Sunday en Super Sunday. Dan blijven 
ze na afloop nog wel even in de kantine hangen.

“Vrijwilligerswerk is een soort 
verplichting als je kind bij een 
club zit”

Zowel Ilse als Marleen geven aan graag vrijwilliger-
swerk te doen. Zien dat ook als een soort verplichting 
als je kinderen lid zijn van een club. “Bram werd al 
snel leider van het team van Ruben. Dan kijk je achter 
de schermen en zie je dat er vreselijk veel werk te 
doen is. Als iedereen een klus oppakt, is het werk mooi 
verdeeld en loopt het.” Ilse: “Zeuren en kritiek aan de 
zijlijn is makkelijk, maar het is beter met elkaar de 
handen uit de mouwen te steken.”

Zij is gewend voor de club aan het werk te zijn. Zoon 
Brynn zit in C3. In het begin van de competitie: geen 
leider en geen trainer. Man Eddy pakt een deel van het 
leiderschap op. Ilse is gaan trainen. 
“Geen voetbaltraining. Dat kan ik niet. 
Ik ga nu één keer in de week met de 
jongens lopen in het bos. Heb dat nu 
twee keer gedaan en ze vinden het 
nog leuk ook. De tweede helft van de 
training spelen ze dan een partijtje 
onder elkaar.”

Terug naar het gastvrouwenwerk: 
“Toen we er de eerste keer waren, 
bleven we netjes in het keukentje 
staan, maar het was maar even of er 
werd gezegd dat we erbij moesten 
komen zitten. Dat is ook heel leuk. 

maar één in het bestuur zit. Dat er verder weinig vrou-
welijk kader is. Dat trainers van nu zaken aanpakken 
zoals ze dat zelf twintig of dertig jaar geleden hebben 
ondervonden en geen rekening houden met het feit dat 
we nu in een andere tijd leven. Door gebrek aan goede 
communicatie ontstaan misverstanden, terwijl dat 
eigenlijk niet nodig is. Daar zou in geïnvesteerd moeten 
worden.

Monique is niet zo uitgesproken, maar deelt de mening 
dat een meer vrouwelijke aanpak voordelen kan heb-
ben. Om maar direct vooruit te lopen op het antwoord 
een paar vragen later: net als Ilse en Marleen ergeren 
ook zij zich groen en geel aan de inrichting van de 
bestuurskamer. Weg met die bar, bekers, gedateerde 
wanden en plafonds. O ja en die vreselijke lamellen. 
Als dat allemaal niet kan: waarom dan niet alleen een 
leuk achtergrondmuziekje? Ook de rest van de kantine 
zou eens goed onder handen genomen moeten worden 
waar het gaat om aankleding en kleur.

“De kinderen zijn zo trots als ze handtekeningen van 
de spelers krijgen”
“Denk na deze klaagzang niet, dat het niet leuk is 
op zondag. We hebben de zaak nu goed op regel. In 
het begin kwamen de kinderen van het Team van de 
Week erg vroeg en dan kon het wel eens heel onrustig 
worden. Nu komen ze later en dat is beter. Het is leuk 
te zien hoe enthousiast zo’n team is. En hoe trots ze 
zijn als na afloop de spelers bij hen komen en de hand-
tekeningen worden uitgedeeld.”

Ook in de bestuurskamer is het leuk. Vooral na de 
wedstrijd als de grote drukte een beetje over is. De di-
ensten van Frederiek en Monique zijn afgestemd op die 
van hun mannen. “Het is dan vaak heel gezellig, zitten 
we erbij en kletsen lekker mee.” 
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We praten mee, maar houden onze mond als het te 
technisch wordt. Het mooiste is als er kritiek is op de 
scheids of tegenstander. Zolang die mensen erbij zijn, 
is het heel netjes en lief. De deur is achter hen nog niet 
dicht of het gaat ervan.....”

Het leukste voor beiden is: je bent erbij en je hoort 
erbij. “We zouden echter nog heel graag ons als gast-
vrouw willen onderscheiden. Een identiek mantelpak 
zouden we heel erg op prijs stellen”, zegt Marleen. “Ja 
en met allebei hetzelfde schort”, roep Ilse. Ze rollen 
bijna onder de tafel van het lachen. “Nee, natuurlijk 
niet, juist dat het zo ongedwongen is, maakt ons werk 
zo leuk.”

Inrichting bestuurskamer is een minpunt
Een echt minpunt is er nog wel: de inrichting van de 
bestuurskamer. “Zo gedateerd en ongezellig. Die grijze 
wanden, de verlichting. Al die bekers voor je neus op 
de bar. Een koffiezetapparaat dat nooit wordt gebruikt. 
Een lelijk plafond.” Nee, als het aan de dames ligt, gaat 
de bezem er door. 

Maar dat is ook het enige. Voor de rest is het prima en 
ze houden er nog lang niet mee op. “Ik denk dat als 
Ruben zou stoppen met voetballen, ik gewoon gastv-
rouw blijf”, zegt Marleen. Ilse sluit zich daar van harte 
bij aan. “Zoals het nu geregeld is, is het goed. Twee 
koppels van twee zorgt dat je flexibel bent en kunt 
blijven. Kun je een keer niet, dan hoef je je niet bezorgd 
te maken dat het niet loopt.” Kerels als gastheer erbij? 
“Nou, als ze er een beetje lekker uit zien.....ha ha. Nee, 
is geen probleem, maar nu niet nodig, want het gaat 
prima zo.”

“De Zweef is leuk: warm en 
open voor iedereen”

Wat ze van De Zweef als club vinden? “Het is een hele 
leuke club. Warm en open voor iedereen die nieuw is 
en bereid is mee te doen. Er is geen onderscheid. Je 
voelt je al heel snel helemaal thuis.” Als ze dat vergeli-
jken met andere clubs hier en elders, springt De Zweef 
er echt uit.

Het werk in de bestuurskamer vinden Monique en 
Frederiek erg leuk. Net zoals Marleen en Ilse denken 
ze niet dat ze gaan stoppen als hun familie stopt. “Ik 
ga net zolang door als Monique”,  zegt Frederiek. “En 
ik net zolang als Frederiek”, zegt Monique. En dan in 
koor: Wij zijn zelfstandige vrouwen hoor.” Rijmt in ieder 
geval mooi.

“Of er ook gastheren moeten komen? Nu niet. Het is 
prima zoals het nu is geregeld met twee koppels.” 
Maar als het een keer nodig is, kunnen mannen dat 
werk ook prima. De bestuursleden springen nu toch al 
bij als het nodig is. “Kan ook best, want ze hebben toch 
niets te doen”, wrijft Frederiek het er in.

Het gesprek loopt op z’n eind. Vraagtekens. “Is dat het? 
Geen persoonlijke ontboezemingen? Of over hoe we in 
het leven staan? Jammer; daar had ik mij op voorbere-
id”, grapt Monique. “Gelukkig niet”, zegt Frederiek, “ik 
weet soms zelf niet hoe ik in het leven sta.”

Een kerstwens als sluitstuk
Een kerstwens dan, want het blad verschijnt net voor 
Kerst. Monique is snel: “Nee, geen kerstwens. Daar 

doe ik niet aan.” Frederiek: “Veel liefde, geluk en 
vriendschap.” Ze moet er zelf om lachen. “Klinkt 
wel een beetje wollig.” Is ook een beetje een 
reflectie op eerder in het gesprek waar het ging 
over “mannenwereld”. Vrouwen gaan eerder mee 
in zo’n boodschap dan mannen. Die zouden liever 
horen: “Hier heb je een biertje van me, omdat het 
nieuwjaar is.” Een onoverbrugbaar verschil.

Gelukkig eindigt het gesprek zo niet. Nee, er 
zijn ook overeenkomsten. We praten over leuke 
televisieseries en het succes van Scandinavische 
detectives. Krijgen een link mee naar een website 
waar je gratis de laatste boeken op je reader kunt 
downloaden. Ook heel leuk voor de kerstdagen en 
andere koude winteravonden.
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NAJAARSKAMPIOENEN

Achter vlnr: Daniël Jannink, Gerben Woesthuis en 
Hermen van Nijen. 
Voor vlnr: Mart Averesch, Mats Huisman, Job Wijnen, 
Aron Siebring, 
Koen Koopman, Max Ligtenberg, Rens Blankenvoort 
en Mick Kurvink.

Achter vlnr: Marcel Oolhorst, Roland Postma, Marith 
Ronhaar (trainster), Dick van Stuijvenberg. 

Midden vlnr: Ties Huisman, Luuk van Oene, Horatio 
Brinkhuis, Mika Postma, Tein Vriendts, Hugo Wes-

tendorp en Annemiek van de Beld. 
Voor vlnr: Tim Wijering, Rick van Stuijvenberg en 

Sten Oolhorst

Begeleiding: Gerwin Berenschot en Marcel Nij-
enkamp. Spelers in willekeurige volgorde: Jaimie 
Gritter, Jesse Machielsen, Wesley Gritter, Joshua 
Nijenkamp, Silvijn Berenschot, Bram Rozemuller, 
Kay Steenberg, Stijn Bontekoe

Maar liefst vier teams konden aan het einde van de eerste seizoenshelft de 
kampioensvlag hijsen: F1, E6, E4 en MC1. Een succes voor onze jeugdafdeling!

E6

E4

MC1
Staand vlnr: Irma Erupley (begeleidster), Djarah Wij-
kamp (trainer/coach), Beau van Weezep, Britt Knob-

ben, Jane Teesselink, Isa Paus, Yasmijn Chen, Mylene 
Boode, Lisa Nelemans, Daphne Overmars. Zittend vlnr: 

Tessa Eilders, Charlene van Aartsen, Julia Erupley, 
Lizzy Siero, Shenaya Wennemers, Lynn Siero, Sharon 
Avant, Julliët Bolink, Zoë Perik. Bijgedragen aan het 

succes van de meiden, hebben ook: Annet Paus en El-
len Nelemans (begeleidsters) en René Rodijk (trainer), 

Erik Siero, Hans Knobben, Henk Teesselink, Ewald 
Wennemers, Jim Bolink (grensrechters) en uiteraard 

onze scheidsrechters.

F1
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ikkers (ass. trainer), D

ennie H
oogenkam

p, N
iels K

olkm
an (trainer/coach), K
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PUNTEN SCHIETEN EEN IMPRESSIE
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I

Op zaterdag 2 ja-
nuari is weer het 
jaarlijkse winter-
toernooi voor de 
F- en E-jeugd. Het 
toernooi wordt dit 
keer gespeeld in 
sporthal Het Ravijn 
en begint om 9.00 
uur. 

Sponsor van het 
toernooi is Donec 
afbouw uit Deven-
ter. 

Wintertoernooi in de zaal 
voor F- en E-jeugd
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“IK HEB NOG ENERGIE GENOEG OM 
20 - 30 UUR PER WEEK VOOR 
DE ZWEEF BEZIG TE ZIJN”

Oud-voorzitter Jan-Pieter van Vree terug in het bestuur

Jan-Pieter, allereerst gefeliciteerd 
met je benoeming. Wat is de reden 
dat jij je weer beschikbaar hebt 
gesteld als bestuurslid?

“Waarom ik weer in het bestuur ga 
zitten? Ja, waarom niet. Nadat ik in 
2008 gestopt ben met het voorzit-
terschap, ben ik me inhoudelijk nog 
wel met de club blijven bemoeien. 
Zo heb ik in het begin de belan-
gen van De Zweef behartigd bij de 
gemeente. Daar ben ik mee gestopt 
toen ik lid werd van de BLOS. Na 
twee jaar ben ik uit de BLOS gestapt. 
Hoe dat is gegaan en wat de BLOS 
is, moeten de mensen maar even 
googelen; daar ga ik het nu niet over 
hebben. De politiek heeft beloofd in 

2016 terug te komen op de aanwe-
zigheid van een BLOS en daar ben ik 
heel benieuwd naar.”

Waar andere mensen op hun lauwe-
ren gaan rusten, was het pensioen 
voor Jan-Pieter aanleiding er werk 
bij te nemen. “Stil zitten is niks voor 
mij. Heb ik nooit gekund. Bovendien 
heb ik nog heel veel energie en die 
kan ik mooi kwijt met al die klussen 
bij de voetbal. Ik weet niet hoe lang 
ik dit volhoud of hoelang ik er nog 
zin in heb. We zien wel. Er is nog 
veel te doen.”

“Ik geniet van die enthousiaste 
jochies”
“En daar zit heel leuk werk bij. 

Natuurlijk het boek, maar wat dacht 
je van het trainen van die mannetjes 
van E3. Ben daarmee begonnen om-
dat kleinzoon Lucas daarin speelt. 
Kan echt genieten van het enthou-
siasme van die jochies, het plezier 
dat ze hebben en de gretigheid om 
te leren. Je maakt de leukste dingen 
mee, zoals kleine Bas, die naar me 
toeloopt en zegt: JP ben jij de baas 
van De Zweef? Nee, hoezo? Dat zegt 
mijn vader.”

“Een van de zaken die ik heb 
opgepakt is de discussie over de 
toekomst van De Zweef. Wat komt er 
op ons af? Waar willen we naartoe? 
Waar staan we over vijf jaar? Eén 
van de uitkomsten van die discussie 
was dat er meer beleid moet komen 
op het gebied van vrijwilligers. De 
conclusie was: er moet een be-
stuurslid vrijwilligers komen.

Het bestuur plaatste een oproep op 
de site, maar dat leverde (natuurlijk) 
niks op. “Toen ik tegen voorzitter 
Erik Heuver zei dat ik de neiging 
kreeg die functie zelf te gaan oppak-
ken, had ik binnen een halve dag een 
mail van hem met de mededeling 
dat het hele bestuur akkoord was. 
Ja, op zulke momenten kan vriend 
Heuver snel zijn…”

Van het één kwam het ander en zo 
stapte Jan-Pieter in december vorig 
jaar in het bestuur en stond zijn ver-

Na een afwezigheid van zeven jaar is Jan-Pieter 
van Vree opnieuw toegetreden tot het bestuur. Tij-
dens de Algemene Ledenvergadering op 26 okto-
ber werd de voordracht van Jan-Pieter (die al bijna 
een jaar meedraait) met luid applaus bekrachtigd. 
Een nadere kennismaking met een bevlogen man.

Het bestuur van De Zweef is niet iets nieuws voor 
hem. Van 2001 tot 2008 was hij zeven jaar voorzit-
ter van onze mooie club. Omgekeerd is hij voor ve-
len ook geen onbekende, want heeft heel wat pet-
ten op als hij met De Zweef bezig is. Jan-Pieter van 
Vree (65) heeft namelijk nogal wat functies. Sinds 
zijn pensioen vorig jaar steekt hij nog meer tijd in 
“zijn” club. Maar goed, eerst even kennismaken.
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kiezing op de agenda voor de leden-
vergadering van afgelopen oktober. 
Op de vraag of “bestuurslid vrijwil-
ligers” betekent dat hij de man is 
die je moet hebben om mensen voor 
bepaalde functies te krijgen, is het 
antwoord heel duidelijk: “Nee. Dat 
kan niet en dat wil ik ook niet, want 
ik zou geen oog meer dichtdoen 
vanwege de zorgen. Het zoeken naar 
nieuwe vrijwilligers is de taak van 
elke commissie zelf.”

“Als men mij zou 
moeten bellen als 
men vrijwilligers 
nodig heeft, zou ik 
’s nachts niet meer 
slapen…

Je bent met name belast met vrij-
willigerszaken. Waarom is de functie 
bestuurslid vrijwilligerszaken zo 
belangrijk?

“Ik zie mijn functie als bedenker van 
mogelijkheden om vrijwilligers te 
werven en te houden. Dat betekent 
bv. dat je als club structuur moet 
aanbrengen in het vrijwilligers-
werk: functies beschrijven, regulier 
gesprekken voeren met vrijwilligers. 
Mijn taak is dus de randvoorwaarden 
te scheppen. Bijvoorbeeld door bij 
gesprekken aanwezig te zijn, aan-
spreekbaar te zijn voor problemen 
waarover het bestuur moet beslis-
sen. Handvatten te bieden hoe je het 
best vrijwilligers kunt benaderen.”

Het is vandaag de dag best moeilijk 
om mensen te vinden die vrijwillig 
voor de club aan het werk willen. 
“We hebben altijd behoefte aan 
nieuwe vrijwilligers. Ik vind eigen-
lijk dat je hele goeie redenen moet 
hebben om niet “iets” te doen; al is 
het maar één keer per seizoen een 
bardienst draaien. Mensen hebben 
minder tijd, stellen andere prioritei-
ten. Te vaak hoor je ook “ik betaal 
contributie en mag verwachten dat 
alles geregeld is”. Dat laatste slaat 
nergens op. Als alles om geld draait, 
moet je al je vrijwilligers betalen. 
Dat kan, maar de contributie wordt 
het tienvoudige.”

Vrijwilligerswerk anders organi-
seren
“Beter is”, zo meent JP, “te zoe-
ken naar andere manieren om het 
vrijwilligerswerk te organiseren. 
Zoals met meer mensen één klus 
doen, zodat je er niet helemaal aan 
vast zit. Dan kun je als opa rustig 
zes weken met je camper op stap, 
zonder dat de club eronder lijdt. 
Ook het begeleiden van vrijwilliger 
is belangrijk. Bied mensen aan een 
proef te doen van een half of een 
heel jaar. Laat ze dan pas beslissen 
of ze voor nog een jaar bijtekenen. 
Hierdoor voelen ze zich niet direct zo 
gebonden.
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Als voorbeeld noemt hij zijn eigen 
“trainerschap”: “E3 heeft een vaste 
trainer in de persoon van Wouter 
Wijnen. Hij heeft twee assistenten: 
Leonie Blauwgeers op woensdag en 
mijn persoon op maandag. Op deze 
manier hoef ik mij niet schuldig te 
voelen als ik op vakantie ga en kan 
ook Leonie of Wouter een keer over-
slaan zonder dat de jongens daarvan 
de dupe zijn. Op deze manier kun je 
heel veel vrijwilligerswerk makke-
lijker maken en meer toespitsen 
op deze tijd, waarin mensen ner-
gens meer aan vast lijken te willen 
zitten.”

Een kamer vol herinneringen
Hij is daar zelf overigens een heel 
mooi voorbeeld van, want wie 
Jan-Pieter kent, weet dat hij nogal 
eens de koffer pakt om op reis te 
gaan. “Zijn” studeerkamer in huize 
Van Vree hangt vol met tastbare 
bewijzen van al die reizen. Ook 
elders in het huis ontkom je niet aan 
grote en prachtige posters van verre 
landen aan de muur.

Hij is er trots op: “Kijk, dat is Austra-
lië waar we al drie keer zijn geweest 
Hij wijst: “Die foto’s zijn van Amerika 
en Canada Er is meer. We mogen de 
logeerkamer beneden aanschou-
wen; de Zuid-Amerikakamer. Dan 
is er nog de stapel fotoboeken in 
de kamer waar menig bezoeker 
verlekkerd een blik in werpt. Deze 
inspireren ook een reis te gaan 
ondernemen.

JP, vertel eens iets over je achter-
grond

“Ik ben van geboorte een Brabander 
(daar ben ik trots op!) en op 5-jari-
ge leeftijd verhuisd van Cuijk naar 
De Lier in het Westland. Op mijn 
24e naar Nijverdal gegaan. Daar 
ging ik werken als journalist voor 
de Twentsche Courant. Later ben 
ik overgestapt naar de gemeente 

Hengelo en uiteindelijk Wierden, 
waar ik anderhalf jaar geleden met 
pensioen ben gegaan als hoofd van 
de sector Bedrijfsvoering.

“De overstap 
naar De Zweef 
voelde echt
als thuiskomen”

“Ik ben opgevoed als een net 
katholiek mannetje. Ben zelfs nog 
misdienaar geweest. Vanuit die ach-
tergrond gingen onze kinderen naar 
de Mariaschool en de jongens dus 
voetballen bij De Zweef. In een gezin 
met kinderen kun je als ouders niet 
allebei tegelijk gaan sporten en 
omdat Toos op zondag handbalde, 
ging ik op zaterdag voetballen. De 
dichtstbijzijnde club was DES. Daar 
heb ik het bijna 25 jaar volgehou-
den; ook toen Stef en Pieter bij De 
Zweef zaten. Niks mis mee, dacht 
ik zo, totdat een miskleun van Joop 
van Keulen ervoor zorgde dat ik een 
andere club ging zoeken. De keuze 
voor blauwwit was een gemakkelij-
ke; het voelde echt als thuiskomen.”

De 65-jarige is nog steeds actief op 
het veld. “Ik heb het geluk gehad 
dat ik pas laat ben gaan voetballen. 
Ik was 26. Daarom misschien zijn 
er nog geen blessures die èch-
te voetballers hebben aan bv. de 
knieën. Het ontbreken van blessures 
is mooi, want voetbal is het mooiste 
spelletje dat er is.”

“Ik ben zeven tegen zeven gaan 
voetballen toen een team van ENC 
naar ons verhuisde. Had geen zin 
meer om als 60-jarige de hele 
wedstrijd achter jongens van 35 aan 
te hollen. Dat kwam ook, omdat ik 
toen nog behoorlijk aan de maat was 
en te weinig conditie had. Het zeven 
tegen zeven lijkt iets voor ouwe lul-
len, maar is dat zeker niet. Je kunt 
je niet verstoppen in het veld of rust 

nemen. Als je voorin blijft hangen na 
een aanval, heb je zo een goal om je 
oren.”

Nog net geen hartaanval
Jan-Pieter heeft nu makkelijk pra-
ten. Een jaar of drie geleden kreeg 
hij klachten die te maken hadden 
met een hartaanval. Hij heeft die 
niet gehad; was op tijd bij de dokter 
en kreeg twee stents voordat er echt 
problemen ontstonden. Na die ope-
ratie trok een verpleegkundige een 
batterij pillen open en zei dat hij die 
de rest van zijn leven moest slikken.

“Mooi niet dus”, dacht ik en nam mij 
voor, eerst eens te proberen gezon-
der te worden door anders te gaan 
leven. Hij ging anders eten en meer 
bewegen. “Toos kookte al gezond, 
maar daar was ik het toen niet zo 
mee eens. Wil je echter je choles-
terol omlaag brengen, dan moet je 
oppassen met (verzadigd) vet. Zo 
“leerde” ik anders eten en dat went 
snel. Sterker nog: ik vind het lekker, 
maar ik heb ook een heel goede kok

Volkoren brood en veel bewegen
Wit brood maakte plaats voor volko-
ren brood. Stil zitten voor minstens 
een uur per dag bewegen. “Toen ik 
nog werkte, liep ik met een collega 
een dik half uur tussen de middag 
en dan ’s avonds nog een half uurtje. 
Dat is best vol te houden. En als ik 
eens een feestje heb of zo, eet en 
drink ik alles wat ik lekker vind. De 
dagen daarna een klein beetje rustig 
aan en je bent zo weer op je oude 
gewicht.”

Door een dieet (niks meer of minder 
dan twee derde eten van wat nor-
maal is) viel hij ongeveer een pond 
per week af. “Dat is niet veel; vooral 
in het begin werd ik daar moedeloos 
van; het moest sneller. Duidelijk 
werd wel dat als je volhoudt er uit-
eindelijk een mooi resultaat bereikt 
wordt. JP viel in driekwart jaar zo’n 
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twintig kilo af en kreeg door het ge-
wandel ook nog eens een aanzienlijk 
betere conditie. “Ik zou nu een stuk 
minder moeite hebben om op een 
groot veld te spelen. Niet dat mijn 
spel beter is geworden, maar ik kan 
het nu heel lang volhouden. Ha ha, 
tot verdriet van heel wat ploeggeno-
ten,” vult hij lachend aan.  

Jij was voorzitter van de Denktank 
die in haar rapport onder andere 
aandacht vroeg voor deze functie. 
Tevens heb je de profielschets ge-
schreven waar het bestuurslid aan 
moest voldoen. Ben jij nu de slager 
die zijn eigen vlees keurt?

“Dat weet ik niet. Ik denk dat ik niet 
eens volledig voldoe aan die pro-
fielschets. Kan me binnen De Zweef 
veel betere kandidaten voor deze 
functie voorstellen. Maar goed, die 
hebben zich niet gemeld. Men zal 
het met mij moeten doen. Gelukkig 
hoef ik het niet alleen te doen.”

“Ik hoef het niet alleen te doen”
Bij het streven naar meer struc-
tuur in het vrijwilligerswerk werkt 
JP samen met Johan ten Bok, die 
als coördinator opleiden en bege-
leiden daarin ook een belangrijke 
rol speelt. Want onder “vrijwilli-
gersbeleid” valt bijvoorbeeld ook 
gesprekken die gehouden worden 
met ouders om de begeleiding van 
jeugdteams rond te krijgen. Maar 
dat niet alleen: ook thema- of ou-
deravonden horen daarbij.

Officieel maak je sinds de Algeme-
ne Ledenvergadering deel uit van 
het bestuur. Vanaf eind 2014 loop 
je  echter al mee. Wat heb je het 
afgelopen jaar aan vrijwilligerszaken 
gedaan en wat mogen wij de komen-
de jaren van je verwachten?  

Als je vraagt “hoeveel vrijwilligers 
zijn erbij gekomen”, dan weet ik dat 
niet. Is ook niet zo relevant; ook al 

niet omdat commissies zelf ver-
antwoordelijk zijn voor werving van 
nieuwe mensen. Ik kan hooguit idee-
en aandragen om meer mensen te 
krijgen. Bijvoorbeeld door één taak 
door meer mensen te laten uitvoe-
ren. Of functies te knippen. Mensen 
voor een proefperiode vrijwilligers-
werk te laten doen, zodat ze niet het 
idee hebben dat als ze “ja” zeggen, 
ze er voor jaren aan vastzitten.”

“Het afgelopen jaar heb ik gesprek-
ken gevoerd met alle commissies; 
er is een coördinator opleiden en 
begeleiden aangesteld. We zijn be-
gonnen om ouders meer bij de club 
te betrekken; er komen straks ook 
ouderavonden. Verder zijn de ver-
schillende functies binnen de club 
beschreven, is er een takenlijst van 
alle werkzaamheden binnen de club 
en eris een functieboek gemaakt.”

Er ligt nog een lange lijst aanbeve-
lingen
Wat betreft het rapport van de Denk-
tank: we hebben bij thuiswedstrijden 
een Team van de Week, er is een 
kunstgrasveld gekomen en er is een 
proef gedaan met ander gebruik van 
kleedkamers (tassen in de rekken). 
We hebben een afstemmingsoverleg 
met commissies gehouden en zijn 
bezig met het verder ontwikkelen 
van een centrale agenda. De lijst 
aanbevelingen van de Denktank is 

nog lang en daaraan moeten we de 
komende jaren verder werken.

Naast bestuurslid zit je de commis-
sie De Zweef 100 jaar voor, schrijf je 
meer dan de helft van de artikelen 
in GOAL!MAGAZINE, ben je verant-
woordelijk voor een groot deel van 
de inhoud van de website, zit je in de 
PR-commissie, schrijf je wedstrijd-
verslagen van het eerste elftal, ben 
je één van de hoffotografen, trainer 
bij de jeugd en leider van Veteranen 
1. Waar haal je de tijd vandaan?

“Of ik nog tijd overhoud voor andere 
activiteiten? Nou ja, ze zeggen dat 
je heel veel tijd krijgt als je met 
pensioen gaat, maar dat valt nog wel 
tegen. Er blijven nog steeds dingen 
liggen die ik eigenlijk zou willen, zo-
als het vervolmaken van de families-
tamboom of het lezen van een boek. 
Er ligt een stel op de plank, maar 
daar zijn ze nog niet vanaf geweest.” 

Zweefboek telt 
nu al zo’n
750 bladzijden…..

De meeste tijd gaat op aan De 
Zweef. Als je bovenstaande opsom-
ming ziet, kun je je voorstellen dat 
hij zo’n twintig tot dertig uur per 
week besteed aan zijn club.





55

En niet te vergeten ben je de schrij-
ver van het boek 100 jaar De Zweef. 
Een mooie, maar ook zeer tijdroven-
de klus. Hoe staat het ermee? 

Oproep: werk allemaal mee aan het 
boek
Het schrijven van het boek over 
100 jaar vindt hij inderdaad heel 
erg leuk. Kost ook heel veel tijd. 
Niet alleen omdat er eigenlijk heel 
weinig op papier staat, maar vooral 
omdat hij een pietje-precies is. “Ik 
weet zeker dat het gaat gebeuren, 
maar ik probeer alles wat in het 
boek komt, te laten kloppen. Geen 
bijzonderheden te vergeten. Geen 
mensen te vergeten. Maar, zoals ik 
al zei, dat gaat niet lukken. Ondanks 
honderdduizend oproepen gegevens 
te leveren, zijn er straks mensen die 
zeggen: had mij dan even aan de jas 
getrokken.”

“Alsof ik weet aan welke jassen ik 
allemaal moet trekken! Natuur-
lijk, ik heb het idee dat ik weet wie 
ik moet spreken om wat over de 
geschiedenis van de club te horen. 
Bij die mensen heb ik interviews 
afgenomen. Ook heb ik alle jaargan-
gen van het Twents(ch) Volksblad 
gelezen. Een monnikenwerk: één 
jaargang per middag in de kelder 
van het gemeentehuis. Maakt 100 
middagen 

Terugkomend op mogelijke fouten: 
“Zie mijn opmerkingen als een 
oproep om mee te werken aan het 
boek. Weet je wie er op een foto 
staat? Laat het weten. Ga er niet 
vanuit dat een ander dat wel zal ver-
tellen. Weet je een leuk of belangrijk 
voorval? Laat het weten. Misschien 
ben jij nog wel de enige die het 
weet….”

Door inzicht in de geschiedenis van 
Nijverdal begrijp je De Zweef beter
Terugkomend op het gesnuffel in 
het gemeente-archief: “Daar vond ik 

ook de inspiratie om elk hoofdstuk 
van het boek te beginnen met een 
stukje geschiedenis van Nijverdal. 
De mooiste berichten ben ik tegen-
gekomen. Nee, niet over De Zweef, 
maar over het leven in ons dorp. 
Zo wordt het ook makkelijker om 
de geschiedenis van onze club een 
beetje te begrijpen. Het boek schiet 
inmiddels aardig op. De eerste 80 
jaar staan redelijk in de steigers en 
aan de laatste 20 wordt gewerkt.

“Er is één zaak die mij dwarszit 
en dat is de omvang. Ik heb nu (na 
schrappen en herschrijven) zo’n 750 
pagina’s getikte tekst. Dat is heel 
veel. En dan te bedenken dat er ook 
nog foto’s bij moeten. Nog meer 
schrappen kan, maar daarvoor moet 
je niet bij mij zijn. Alles wat nu op 
papier staat, is in mijn ogen belang-
rijk en/of het vermelden waard. De 
jubileumcommissie breekt er z’n 
nek nog over hoe het boek zou moe-
ten worden uitgegeven

Iets anders: Zit er een verschil 
tussen het toenmalige bestuur en 
het huidige, behalve dat de huidige 
voorzitter knapper is?

“Ha ha, heeft Heuver die vraag zelf 
bedacht? Het is ook zo’n patsertje! 
Maar goed, van mij mag hij knapper 
zijn. Hoewel: wie ziet 15 jaar verschil 
tussen ons? Ik heb in ieder geval 
meer haar op mijn hoofd.”

Stap voor stap kom je verder
“OK, even stoppen nu met het haan-
tjesgedrag. Er zit best wel verschil 
tussen het bestuur waar ik in zat 
en het huidige bestuur. Dat is ook 
logisch, want besturen volgen elkaar 
op en overigens nog niet eens alle 
leden tegelijk. Er zijn nieuwe proble-
men die opgelost moeten worden. 
Je doet telkens stapjes en zo kom je 
verder. Onder mijn voorzitterschap 
hebben we de structuur aangepast 
en verbeterd. Een beleidsplan ge-

maakt. Het bestuur onder Erik heeft 
bijvoorbeeld sterk ingezet op het 
verder verbeteren van de financiële 
positie. Is daarin goed bezig geweest 
en nog.”

Hoe staat de club ervoor ten opzich-
te van de jaren dat jij voor de eerste 
keer in het bestuur zat?

“Sinds mijn vertrek als voorzitter is 
de club gegroeid en op onderdelen 
verder geprofessionaliseerd. Bij-
voorbeeld op het gebied van spon-
soring. Financieel zijn we in beter 
vaarwater gekomen. Er zijn belang-
rijke slagen gemaakt op het gebied 
van energiebesparing en duurzaam-
heid. Er is geld verdiend door allerlei 
bestaande contracten te bekijken en 
opnieuw af te sluiten.”

Wie praat over 100 jaar De Zweef, 
kijkt terug, maar ook vooruit. Wat 
brengt de toekomst? Blijft alles 
zoals het was? 

 “Dat laatste denk ik niet. Als je ziet 
wat er de laatste tien, vijftien jaar is 
veranderd op allerlei gebied. Binnen 
en buiten de club. Wie dus denkt dat 
alles wel zo ongeveer hetzelfde zal 
blijven, heeft het mis.

“Samenwerken is 
het belangrijkste 
en wordt steeds 
belangrijker”

Kijk bijvoorbeeld naar zo’n ont-
wikkeling als de samenwerking 
met Aveleijn of het zelf gaan doen 
van een stuk onderhoud. Maar ook 
steeds hogere rekeningen van de 
gemeente en bezuinigingen die ons 
worden opgelegd. We moeten dat 
als club allemaal handelen. Kritisch 
zijn, onze belangen verdedigen, 
maar ook anticiperen. Wie dat laat-
ste het eerste en het slimste doet, is 
de winnaar.



NIJVERDAL

Transportweg 4 (industrieterrein T Lochter) Nijverdal Tel: 0548-618888.    www.kotterwonennijverdal.nl
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BANK VAN HET JAAR: “EAGLE” NU TE KOOP 
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• Fantastisch zitcomfort • Stel zelf uw uitvoering samen, 
bijv met Longchair • inclusief rug- en lendekussens 
• KOM PROEF ZITTEN, MET EEN KOPJE KOFFIE!!
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Wat voor winnaar? Dat je als club 
mag blijven bestaan, want ik zie wel 
gebeuren dat verenigingen meer en 
meer de samenwerking gaan opzoe-
ken. Met misschien wel fusies tot 
gevolg. Dat hoeft overigens niet met 
een andere voetbalclub te zijn. Vroeg 
of laat krijgen wij daar ook mee te 
maken.”

“Als club moet je initiatieven ne-
men”
“Verenigingen zullen veel meer zelf 
het initiatief moeten nemen waar 
het gaat om de complexen, om 
kunstgras, om het verdienen van 
geld. Een hele belangrijke voorwaar-
de is dat de gemeente meewerkt. 
Meedenkt en slagvaardig is. Niet 
verenigingen vertelt wat ze moeten 
en niet moeten, maar verenigingen 
stimuleert het beste uit zichzelf te 
halen en daar geld of medewerking 
voor over hebben.

Wat mijn aandeel daarin is? Dat 
weet ik niet. Zoals ik me nu voel, 
blijf ik nog wel een poosje voor De 
Zweef aan het werk. Dat kan ik toch 
niet laten. Als ik wat zie wat me niet 
aanstaat, heb ik al gauw de neiging 
me ermee te bemoeien. Daarbij gaat 
het vooral om bestuurszaken. Of ik 
alles blijf doen wat ik nu doe, is de 
vraag. Moet bijvoorbeeld een man 
van 65 met een zware telelens op 
z’n nek wekelijks achter het eerste 
elftal aanklepperen voor verslag en 
foto’s?”

“Ik heb op zich wel voorgenomen 
om in ieder geval tot en met het 
100jarig bestaan bij De Zweef actief 
te blijven. Wat de toekomst verder 
brengt zie ik wel. Je kan nooit weten 
wat er allemaal gaat gebeuren. Ook 
niet tussen nu en 15 juni 2020.

NIEUW-

NIEUWJAARSRECEPTIE 
BESTUUR EN VRIENDENKRING
De traditionele nieuwjaarsreceptie van 
het bestuur en de Vriendenkring is dit 
jaar op zondag 3 januari 2016. Vanaf 
11.00 uur is iedereen van harte welkom 
in ons clubgebouw. Zoals gebruikelijk 
houden de voorzitters een korte toe-
spraak, worden jubilarissen gehuldigd 
en bekend gemaakt wie de Vrijwilliger 
van het jaar is geworden.

PLAYBACKSHOWS VOOR 
OUDEREN EN JEUGD
Op vrijdag 8 januari is de jaarlijkse play-
backshow, waarbij alle seniorenteams 
en hoogste jeugdteams zich van hun 
beste kant laten zien waar het gaat om 
playback. Aanvang 20.00 uur.

De dag erna, zaterdag 9 januari, is de 
playbackshow voor onze jeugd, die in 
succes die van de ouderen dreigt te gaan 
overtreffen. Deze show begint om 17.30 
uur in ons clubhuis.



T  088 - 345 6 543 lokaal tarief
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Mobiliteitsvraagstuk? Pech? Bel 
Autolease Twente!
Voor elke klant maakt Maik de 
rekensom die past bij de specifieke 
situatie: “Daarom hebben wij ook 
vrijwel altijd een andere contrac-
tinvulling. Iedereen is anders en de 
vraag verschilt. Elk contract stem-
men we af op de wensen van de 
klant. Maximale service is wat onze 
klanten van ons mogen verwachten. 
Binnen een kwartier kunnen wij in 
Twente bij ze zijn als het nodig is. 
Het komt wel eens voor dat ik ’s 
avonds nog in de auto spring om 
een klant thuis te brengen die pech 
heeft. Gratis haal- en brengservice, 

gratis reiniging tijdens onderhoud, 
per direct gratis vervangend ver-
voer… Dat bespaart onze klanten 
veel tijd en geld, zeker als zij een 
beroep hebben waarbij ze een hoger 
uurtarief hanteren”.

Ook kostenbesparend voor particu-
lieren. “Alles d’rop en d’ran”.
Een belangrijke nieuwe markt voor 
Autolease Twente is private lease. 
“Ook particulieren willen immers 
graag in een nieuwe auto rijden 
voor een goede prijs”, vertelt Maik: 
“Uit onderzoek blijkt dat meer dan 
de helft van de huishoudens niet 
meer dan € 3.000 spaargeld heeft. 

Maar men wil wel in een nieuwe 
auto rijden. Met private lease kan 
dat voor een lager totaalbedrag, 
door onze inkoopvoordelen van o.a. 
auto’s, verzekering en onderhoud, 
dan wanneer ze zelf de auto nieuw 
kopen. Voor € 199 per maand rijd je 
al een nieuwe auto bij Private Lease 
Twente.”
 

Autolease Twente: 
persoonlijke service 
gaat boven prijs

Flexibiliteit en mobiliteit ten top.
Eropuit gaan, relaties opbouwen, 
afspraken nakomen en de persoon-
lijke klik opzoeken, dat is hoe Maik 
en zijn collega’s hun werk doen. Op 
deze manier hielp hij ook een groot 
regionaal accountantskantoor om 
hun versnipperde leasecontrac-
ten bij diverse maatschappijen te 
herzien, wat per saldo evenveel 
kostte, maar dan met veel meer 
service: “ 95% van de kentekens van 
‘onze’ auto’s ken ik gewoon uit mijn 
hoofd. Met jong gebruikte wagens 
en importauto’s kunnen we onze 
klanten ook van dienst zijn. Onze 
slogan is niet voor niets: ‘Flexibiliteit 
en mobiliteit ten top’. We denken 
overal in mee en gaan voor complete 
ontzorging.”

SPONSOR UITGELICHT
AUTOLEASE TWENTE
De autoleasebranche telt veel grote spelers die 
zich vooral willen onderscheiden op basis van de 
laagste offerteprijs. Maik Jansen is Business Unit 
Manager bij Autolease Twente, onderdeel van Au-
togroep Twente met drie vestigingen in de regio 
en kiest er bewust voor geen prijsvechter te zijn in 
deze branche. Hij biedt met veel plezier optimale 
service aan zijn klanten. En dat levert veel lovende 
reacties op.



•   

•   

 
 

      

Dinsdag:
Seniorendag

Woensdag:
Ladiesday
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Daarna is een aantal zaken opge-
pakt, waarbij de prioriteitsvolgorde 
in het rapport van de Denktank lei-
dend was. Er kwam - in de persoon 
van Johan ten Bok - een coördinator 
opleiden en begeleiden. Naast het 
werven en begeleiden van stagiaires 
was de belangrijkste taak de techni-
sche commissie te ondersteunen om 
de bezetting van de jeugdteams in 
het nieuwe seizoen rond te krijgen; 
onder meer door ouderbijeen-
komsten te houden. Dat is redelijk 
gelukt. Plannen staan in de steigers 
om ouders blijvend te betrekken bij 
de vereniging en de teams van hun 
kind(eren).

Verder zijn gesprekken gevoerd 
met alle commissies en een aantal 
vrijwilligers die een “eenmanszaak” 
binnen de club runnen. In deze ge-
sprekken ging het erom, aan te ge-

ven dat het de verantwoordelijkheid 
is van elke commissie om nieuwe 
vrijwilligers aan te trekken, waarbij 
misschien op nieuwe manieren te 
werk gegaan moet worden.

Verder zijn de verschillende vrij-
willigersfuncties bij onze club in 
kaart gebracht. Niet omdat het 
mooi is een functieboek te hebben, 
maar juist om duidelijk in beeld te 
brengen wat de taken zijn, hoe die 
worden uitgevoerd en of die zijn op 
te delen in kleinere taken als dat 
moet. Uit het functieboek is een 
“takenlijst” gemaakt. Deze lijst kan 
gebruikt worden bij het zoeken naar 
nieuwe vrijwilligers.

Concreet zijn ook de volgende actie-
punten uit het rapport gerealiseerd:
- Een “Team van de Week” in 
plaats van de “Pupil van de Week”.

- Een half kunstgrasveld 
(geluk gehad dat de aanleg parallel 
liep aan het Denktank-rapport).
- Een proef met lockers (in 
ons geval: tassenrekken) om kleed-
kamers beter te kunnen benutten.
- Een begin van het benutten 
van de accommodatie in het kader 
van “Meer bewegen voor ouderen” 
(koersbal in de kantine).
- Een afstemmingsoverleg 
waarvoor alle commissies waren 
uitgenodigd (jaarlijks terugkerend 
fenomeen).
- Het maken van een centrale 
agenda (van alle activiteiten), die 
nog wordt uitgebreid met andere 
activiteiten. Dit gebeurt in het kader 
van de nieuwe website, die in ont-
wikkeling is.  

Tot slot is er een gesprek geweest 
met Stichting De Welle over hoe De 
Zweef een rol kan spelen bij lokale 
wensen waar het gaat om bv. meer 
bewegen voor ouderen. Jan-Pieter 
wees erop dat we wat het werven 
van vrijwilligers betreft, anders 
moeten gaan denken. Zoals: taken 
splitsen (minder tijd kwijt) en/of 
taken door meer mensen te laten 
uitvoeren (flexibiliteit).

HOE STAAT HET MET DE UITVOERING VAN 
HET RAPPORT VAN DE DENKTANK?
Als bestuurslid, belast met vrijwilligerszaken, hield 
Jan-Pieter van Vree tijdens de Algemene Leden-
vergadering een korte presentatie van de voort-
gang over de uitvoering van de aanbevelingen uit 
het rapport van de Denktank, opgesteld door een 
groep Zwevers. Dit rapport verscheen in 2014. Het 
eerste punt dat is uitgevoerd is het benoemen van 
een bestuurslid, belast met het vrijwilligersbeleid.

Ook bij onze oosterburen zijn er problemen met 
scheidsrechters. Daar geen gezeur over “gedraag 
je” en “fair-play”. Nee. Wie zich ook maar een klein 
beetje misdraagt vliegt het terrein af. Opzouten! 
Met de groeten van Der Vorstand. Der Vorstand? 
Ja: iedereen is bevoegd.

(met dank aan Wim Krukkert)
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AMATEURVOETBAL

Er is een plekje voor iedereen. De één in de spits. De ander in het doel. 
Wie niet speelt krijgt een belangrijke taak in het randgebeuren. Inclusief 
eigen tas, feesthoedjes bij een verjaardag, respect van iedereen.
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