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Game intensity is rising
When the stakes are high, everything has to be perfect. Every pass, every tackle, every shot. Even the turf you 
play on. TenCate Grass is the leader in synthetic turf fi bers. Our years of experience, innovation, research and 
installation knowledge has the way in sports components like fi bers and backing.

The new XQ™ and XP™ fi ber technology is the latest advancement of TenCate in fi ber development. This advanced 
technology is at the core of enhanced fi eld durability, player performance, safety and extended life span of the 
fi elds, even under the most grueling playing conditions.

www.tencategrass.com
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De Vriendenkring wilde heel graag op een 
speciale manier op de foto. Daarvoor moest 
wel het een en ander geregeld worden. Of het 
allemaal gelukt is, kunt u verderop in deze 
editie zien. 

Welkom bij deze nieuwe uitgave van ons ma-
gazine. Opnieuw met leuke verhalen over leuke 
mensen. En met herinneringen aan succesvolle 
activiteiten voor jong en oud. Met onze vaste 
rubrieken. Zo is het weer een blad geworden 
waaraan u weer een poosje plezier kunt bele-
ven. Dat hopen we tenminste!
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Bedrijfsscan

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

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

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

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

onder de loep?!
Uw bedrijf

www.wijnen-bedrijfsscan.nl

Wijnen Bedrijfsscan

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

:

salarisscan inkoopscan subsidiescan

DE VOORZITTER AAN HET WOORD
EEN STAP ACHTERUIT, TWEE 
STAPPEN VOORUIT

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heb 
ik aangegeven dat we na afloop van 
het seizoen gaan beginnen met de 
renovatie van de dames-, heren- en 
invalidentoilet. Om er voor te zorgen 
dat aan het begin van komend sei-
zoen alles gereed is, is er voor geko-
zen om 12 juni 2016 te starten met 
de werkzaamheden. Onder leiding 
van de bouwcommissie, bestaande 
uit Johan Morsink, Gerrit Verschoor 
en Gerard Wennemers, zal worden 
begonnen met de sloop van het be-
staande sanitair. Nieuw tegelwerk, 
sanitair, plafond met verlichting, 
vloer en deuren. Als het zo wordt 
als we nu voor ogen hebben, dan 
beschikken we straks over prachtige 
sanitaire voorzieningen. De ver-
wachting is dat eind juli de laatste 
hand wordt gelegd. Of zoals u wilt, 
de laatste tegel wordt geplakt. Voor 
het geval het, om welke reden dan 
ook, iets tegenzit, hebben we nog 
ruim een week uitloop om binnen de 
gestelde termijn de klus te klaren. 
Tijdens de toneelvoorstelling (don-
derdagavond 9 juni), het ouder-kind 
toernooi en feestdag (11 juni) kan er 
nog gebruik gemaakt worden van de 
toiletten.
Ook de KNVB kan twee stappen 
vooruit maken. In dit geval zonder 
een stap achteruit. Begin vorig jaar 
heb ik contact gehad met de KNVB 
over de korte winterstop en de er-
gernis van velen hierover. Mij is toen 
meegedeeld dat de KNVB in 2015 
een uitgebreid onderzoek zou doen 
bij alle verenigingen over de winter-
stop, in combinatie met de herfst- 
en krokusvakantie. Die laatste twee 
vakantieperioden leveren ook altijd 
problemen op om de bezetting van 

de elftallen rond te krijgen. Ik was 
blij met dit onderzoek omdat ik mij, 
net zoals velen van u, al jarenlang 
stoor aan de korte winterstop. Neem 
nu de afgelopen winterstop. Op zon-
dag 24 januari was de eerste wed-
strijd van ons eerste elftal vastge-
steld. Die werd vanwege het slechte 
weer afgelast. Een week later werd 
er wel gevoetbald op het kunstgras 
in Hengelo. De week erop was er 
geen programma in verband met 
carnaval. En vandaag, Valentijnsdag, 
werden alle thuiswedstrijden ’s mor-
gens afgelast. De dag ervoor werd 
wel gespeeld. Om 8.45 uur de eerste 
wedstrijd voor de E- en F-pupillen. 
Lekker in de kou op een half bevro-
ren veld. Fijn voor de ouders langs 
de kant. Voetballertjes met een 
traan op het gezicht. Niet van het 
lachen, maar van de kou. Wat wil de 
KNVB nu? De wedstrijden van ons 
eerste elftal worden ergens in maart 
en april ingehaald. In een periode 
dat andere verenigingen niet hoeven 
te spelen omdat hun wedstrijd op 
kunstgras wel door is gegaan. Voor 
nog geen 100 toeschouwers. Wie 
staat er op een dag als vandaag 

met plezier langs de lijn van een 
kunstgrasveld? Zoals gezegd schrijf 
ik dit verhaal op Valentijnsdag. Op 
dit moment is het 15.47 uur en 
komt de sneeuw met grote vlokken 
uit de lucht. De penningmeesters 
van de thuisspelende verenigingen 
staan niet in de handen te klappen 
van plezier. Wel tegen de kou. Een 
klein detail: het onderzoek heeft 
(nog) niet plaats gevonden. Begin 
dit jaar kregen wij een mail van de 
KNVB dat er een opvolger was voor 
de persoon die het onderzoek heeft 
aangekondigd. Onze nieuwe contact-
persoon stelde zich voor per mail 
en wil graag met alle verenigingen 
kennis maken om te horen wat er 
leeft. U begrijpt dat ik deze kans niet 
voorbij heb laten gaan. Ik heb hem 
van harte uitgenodigd en gewezen 
op hetgeen u net gelezen heeft. Wat 
weer jammer is, is dat deze beste 
man tot op heden niet heeft gerea-
geerd op mijn uitnodiging. Ik stuur 
hem dan ook deze bijdrage per mail 
toe. Hij leest dit verhaal dan ook 
eerder dan u. Misschien helpt het 
om de discussie eens goed op gang 
te brengen. Ik ben dan ook graag 
bereid om onze accommodatie be-
schikbaar te stellen voor een breed 
overleg met de KNVB, de vereni-                             
gingen uit ons district en een ver-
slaggever van de Tubantia om met 
het fenomeen winterstop voor eens 
en voor altijd af te rekenen. Ik werp 
de KNVB de handschoen toe. Die 
hoeft alleen maar worden opgepakt. 
Een afspraak plannen is niet zo 
moeilijk. Als het maar voor 13 juni 
gebeurt. Of na 5 augustus...kunnen 
ze meteen zien hoe mooi de toiletten 
zijn geworden. Ik hou u op de hoogte 
van de ontwikkelingen.     
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Een heldere kijk 
op zekerheid  

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

www.zichtadviseurs.nl

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

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

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!

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

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

DE VRIENDENKRING: VOOR ALLE 
FEESTEN EN PARTIJEN, MAAR VOORAL 
VOOR DE SAAMHORIGHEID

De Zweef zonder Vriendenkring is 
niet meer voor te stellen. Toch heeft 
het heel lang geduurd eer er een 
echte supportersvereniging was. In 
de historie van onze club is een paar 
keer geprobeerd zo’n vereniging van 
de grond te krijgen. Telkens als het 
leek te lukken, viel het spul weer uit 
elkaar en was men terug bij af.

Jan ten Hove aanstichter van de 
oprichting
Pas in 1971 gaat het goed en ziet de 
Vriendenkring het levenslicht. Dat 
is op 10 november 1971; dit jaar 45 
jaar geleden. Oprichters zijn: Eddie 
Krukkert, Antoon Middelkamp, Rini 
Siero, Johan Kok en Willie Ebben. 
De eerste vergadering is in Mar-
ke Noetsele, café, restaurant en 
zalencentrum aan de Holterweg. 
De Zweef heeft dan namelijk nog 
geen eigen clubgebouw en moet dus 
elders vergaderen.

Pratend over de Vriendenkring zegt 
Rini Siero later: “Het was na het 
kampioenschap in 1970. Toen we 
met het team bij Toone Middelkamp 
waren, begon Jan ten Hove over het 

oprichten van een supportersver-
eniging of liever Vriendenkring; dat 
vond hij een mooiere naam. Ik moest 
daar maar in gaan zitten.” Rini Siero 
wordt zo een van de oprichters van 
de Vriendenkring. “Ik had er eigen-
lijk geen zin in, maar tegen Jan ten 
Hove kon je geen nee zeggen.” 

De opkomst voor de oprichtingsver-
gadering is niet groot. Dat neemt 
niet weg dat de oprichting een feit 
is en er een bestuur kan komen. 
In dat eerste bestuur zitten Rini 
Siero, Eddie Krukkert, Johan Kok, 
Willie Ebben en Henk Oosterbroek 
(bijzonder, want deze laatste is lid 
van Nijverdal). Hij 
is ober bij Marke 
Noetsele en is er 
zo bij betrokken 
geraakt.

Eddie Krukkert de 
eerste voorzitter
Eddie (die eigenlijk 
Everhard heet, 
naar zijn groot-
vader) Krukkert 
wordt met alge-

mene stemmen tot de nieuwe voor-
zitter gekozen en blijft dat tot maart 
1977. Dat Eddie de scepter gaat 
zwaaien is niet zo gek. Hij heeft er 
geen moeite mee vooraan te staan 
en kan goed praten. Niet voor niets 
is hij speaker bij wielerwedstrijden. 

Wie lid wil worden van de Vrienden-
kring, moet per jaar vijf gulden beta-
len. Omdat het seizoen al begonnen 
is, stelt men de bijdrage voor de rest 
van het lopende seizoen op 
ƒ 2,50. Contributie wordt aan huis 
opgehaald. Het eerste lid van de 
Vriendenkring zit in de zaal en is 
Henny Hazebroek (de badmeester, 
overleden in 2012).

Eddie Krukkert vertelt in 2012: “Ik 
werd benaderd om bestuurslid van 
De Vriendenkring te worden in het 
keetje bij het benzinestation van 
Morsink en Middelkamp aan de 
Smidsweg, toentertijd bijna een mi-
niatuur clubgebouw van De Zweef. 
De statuten en het huishoudelijk 

Een gesprek met een afvaardiging van het bestuur 
van De Vriendenkring is een gesprek over “feesten 
en partijen”, maar vooral over binding tussen de 
leden. Over saamhorigheidsgevoel. Twee ervaren 
bestuurders en een “jonkie” schuiven aan: voorzit-
ter Lucien Galgenbeld (38), 14 jaar in het bestuur, 
adviseur Roy Siero (46), 16 jaar bestuurslid en Ger-
rit Claessen (30), 3 jaar in het bestuur. 
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zijn; aan het contributiebedrag hoeft 
het niet te liggen. Dat was vroeger 
tien gulden per jaar en € 5,- sinds 
de invoering van de euro.  Lucien: 
“Het is nog een grote wens om als 
voorzitter de contributie te verhogen 
voor ik stop.” Hij moet er zelf om 
lachen, maar aan de andere kant: 
waar vind je een club waar je al bijna 
vijftien jaar hetzelfde lage bedrag 
betaalt? Alsof voor de Vriendenkring 
de prijzen niet zijn gestegen.

Daar komt nog bij dat de inkom-
sten de laatste jaren niet hoger zijn 
geworden. Vooral niet nadat het 
bestuur van de Vriendenkring het 
hele reclamebord-bestand heeft 
overgedragen aan de sponsorcom-
missie. Daarmee komt een einde 
aan heel wat jaren gehakketak 
tussen de besturen van De Zweef en 
De Vriendenkring.

Vriendenkring is de suikeroom: die 
trekt de knip bij problemen
Want er is wat af-geruzied in die tijd. 
De Zweef loopt met grote regelmaat 
aan tegen tekorten en onverwachte 
uitgaven. Het bestuur moet naar-
stig op zoek naar geld en dan is de 
Vriendenkring dichtbij. Nooit heeft 
deze club geweigerd en altijd is de 
knip getrokken. Tienduizenden gul-
dens en euro’s heeft de Vrienden-
kring in de club gestoken; precies 
volgens de doelstelling. Financiële 
problemen? De suikeroom trekt de 
knip!

Maar de besturen van De Zweef lij-
ken een soort rupsje-nooit-genoeg. 
De inkomsten van de reclameborden 
moeten verhuizen naar de voetbal-
club. Dat heeft heel wat voeten in de 
aarde, want daar ligt een behoorlijke 
inkomstenbron van de Vrienden-
kring. Daar komt nog bij dat het 
bestuur van De Zweef indertijd geen 
belangstelling heeft als de Vrienden- 
kring met het idee komt reclame 
langs het veld te gaan maken en zo 

geld te verdienen. “Doen jullie dat 
maar”, krijgt de Vriendenkring te 
horen…

De relatie tussen de besturen van 
de twee verenigingen heeft wel eens 
zwaar te lijden gehad onder de dis-
cussies over de reclame-inkomsten. 
Gelukkig is er telkens een oplossing 
gekomen en is er nu een regeling 
waarbij problemen op dit vlak niet 
meer zijn te verwachten.

Ondersteuning van de club heel 
belangrijk
Naast ontspanning is de Vrienden-
kring er ook altijd geweest voor 
ondersteuning van de voetbalclub. 
Wie kent niet meer de Pupillenbus 
die twee keer in de week spelertjes 
ophaalt en thuis brengt naar en van 
de training? Veilig sporten vanuit 
Groot Lochter! Of de Vriendenkring 
die de club bij het kampioenschap 
een staantribune cadeau doet.

Heel veel succesvolle activiteiten
De belangrijkste taak van de Vrien-
denkring is doen waar ze goed in 
is: organiseren van activiteiten. En 
dat gebeurt al 45 jaar. Met succes. 
Sommige activiteiten zijn er al sinds 
de oprichting; andere zijn van latere 
tijd. Laten we eens terug gaan in de 
tijd.

Fondue-avonden betekent “culinair 
verwennen”
Wie weet het nog? Een succes zijn 
heel lang de (vlees)fondue-avonden. 
Vleesfondue (het frituren van kleine 
stukjes vlees in een pan hete olie 
in het midden van de tafel) is op dat 
moment erg “in” en de bijeenkom-
sten in het clubhuis trekken heel 
wat eters; voornamelijk dames.

Op 16 maart 1983 bijvoorbeeld, is 
er weer een fondue-avond. Tussen-
door vertoont Hans Klink dia’s van 
activiteiten van de Vriendenkring. 
“Dit soort avonden kenmerkt zich 

steeds door haar bijzonder gezellige 
sfeer. Dames, wij adviseren u deze 
datum vrij te houden. Laat u eens 
een keer culinair verwennen”, staat 
in de GOAL. Het organiseren van 
dergelijke avonden is het werk van 
het “dames-bestuur”.

Oud-Vriendenkring voorzitter Jan 
Broens zegt daarover: “Een groot 
deel van het succes komt, omdat 
alle dames van de bestuursleden 
ook mee deden. Zij regelden de 
bingo’s, de fondue- en gourmet-
avonden, organiseerden een groot 
deel van de reisjes.” Tonny: “Middagen 
lang groenten snijden voor de fon-
due. Zo verschrikkelijk gezellig.”

“Toen gingen 
die vrouwen 
goed los. Wat 
ging het er af!”
Naar de damesreisjes wordt we-
kenlang uitgekeken…
“Wereldberoemd” zijn de door de 
Vriendenkring georganiseerde 
reisjes voor de dames. Met de bus 
ergens heen en dan de grootste lol 
met elkaar. Oud-bestuurslid Johan 
Kok: “We hadden een verschrikkelijk 
succes met die reisjes. Amsterdam, 
Keukenhof, Huishoudbeurs, Heilige 
Landstichting noem maar op. Twee 
bussen vol was het minste.”
“De dames namen buurvrouwen, 
tantes, nichten, iedereen mee. Het 
was verschrikkelijk gezellig. Ze 
waren ook altijd standaard te laat bij 
de bus. Hadden we afgesproken “om 
zes uur vertrek”,  dan kwamen ze 
rustig pas tegen half zeven aanlopen 
uit een of andere kroeg.

“In die tijd was er niet zoveel te doen 
als nu. Die uitjes; daar keken de 
dames echt naar uit. We begonnen 
met een bus, maar al snel waren het 
er twee. Ik weet nog dat we een keer 
kampioen waren. Op de terugweg 

reglement van FC Twente dienden 
als voorbeeld.”
In het herinneringsboek bij het 
65-jarig bestaan (1985) schrijft 
Eddie: ”Toen de oprichtingsvergade-
ring achter de rug was, bleek ik tot 
voorzitter te zijn gekozen. Niet dat 
ik daartoe de meeste kwaliteiten in 
huis had, doch waarschijnlijk heb ik 
het hoogste woord gehad tijdens die 
vergadering en voor ik het besefte, 
zat ik op de voorzittersstoel en kon 
ik er ook niet meer vanaf. Ik wilde er 
voorlopig ook niet meer af.”

Belangstelling voor De Zweef 
ontwikkelen en de club te steunen: 
materieel en immaterieel
De nieuwe vereniging krijgt offici-
ele statuten. Lucien heeft ze zelfs 
meegenomen met het oog op dit 
gesprek. Daarin staat onder meer te 
lezen wat het doel is van de Vrien-
denkring:
“De vereniging heeft ten doel het 

- zonder zich op enigerlei wijze te 
mengen in aangelegenheden, het 
terrein van Voetbalvereniging “De 
Zweef” betreffende - ontwikkelen 
en bevorderen van initiatieven en 
activiteiten teneinde: 
a. de belangstelling voor de ver-
richtingen van genoemde voetbal-
vereniging ook buiten eigen kring te 
ontwikkelen en vergroten;
b. genoemde voetbalvereniging 
zoveel mogelijk te steunen, zowel 
moreel als materieel.”

Een van de oprichters is onze kanti-
nebeheerder Johan Kok. Johan blijft 
maar liefst 18 jaar bestuurslid van 
de Vriendenkring, die in de begintijd 
heel veel activiteiten organiseert en 
met veel succes. In die tijd hebben 
de mensen grote behoefte aan leuke 
activiteiten en vertier. Er zijn maar 
twee televisiezenders en dat is het. 
Mensen willen er graag uit. Johan 
Kok vertelt: “Het maakt niet uit wat 

we deden; er was altijd belangstel-
ling. Of het nou Bingo was of een 
fondue-avond; het zat altijd vol.”

Bij de grootste 
Supporters-
verenigingen
van Nederland……
De Vriendenkring is een succes. In 
het eerste jaar melden 150 mensen 
zich aan als lid. Het ledental groeit 
snel: Van 400 in 1974 via 450 in 1975 
tot 500 in 1976. Op dat moment staat 
de Vriendenkring in de top 5 van de 
grootste supportersverenigingen in 
Nederland. PSV heeft dan een sup-
portersclub met 1100 leden.

Anno 2016 is het ledental van de 
Vriendenkring nog steeds hoog: 685. 
En dan wil het bestuur ook nog actie 
gaan ondernemen om nog meer 
leden te krijgen. Dat moet te doen 

Claessen
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We doen het veilig 
       of we doen het niet

Novicon BV
Staalconstructies 

Dak- en Wandbeplating
Toelevering in knip- en zetwerken

www.novicon.nlSacharovstraat 4
7575 EA Oldenzaal
T: 0541-573030
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• Zeer	  scherp	  geprijsde	  kwaliteits	  brandstoffen	  
• Washal	  en	  doe	  het	  zelf	  wasbox	  
• Aanhangwagen	  verhuur	  
• Vriendelijke	  medewerkers	  en	  goede	  service	  
• Op	  Zaterdag	  service	  saterday	  !!!	  
• Sandwiches	  en	  een	  groot	  shop	  assortiment	  

	  

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

WWW.FIETSSHOPDEVALK.NL

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

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

Meer dan 600    

  fietsplezi
er!

m2 

gingen we naar restaurant Bokkie 
in Bathmen. We hadden tevoren 
de obers Zweefkleren gegeven en 
toen we aankwamen voor het diner 
stonden die klaar in blauwe sokken, 
witte broek en blauw shirt. Toen 
gingen die vrouwen goed los. Wat 
ging het er af.”

En wat te denken van andere acti-
viteiten? Viswedstrijden langs het 
kanaal. Vissen op de wadden. Naar 
wedstrijden van het Nederlands 
elftal. Er is voor wat oudere leden 
heel veel om met plezier op terug te 
kijken.

Sommige activiteiten lopen nog 
steeds als een trein
Wie de oude clubbladen erbij pakt, 
ziet dat de Vriendenkring een aantal 
activiteiten heeft, die al lopen sinds 
de oprichting. Denk aan Sinterklaas, 
Pasen, Hemelvaartsdag.

Jan Broens: “In het begin was het 
allemaal nogal amateuristisch. Had 
ik een overall aan en een mom-
bakkes van een haas. De vrouwen 
hadden urenlang in de schuur eieren 
geschilderd en die gingen mee.” Dat 
herinnert hem eraan dat hij ook als 
Kerstman opereerde. “Kwam ik op 
bij de tweede ronde en draaide dan 
de bingo. De ene keer kwam ik met 
een slee. Dan weer op rolschaatsen. 

Telkens wat anders. In de pauze kre-
gen ze een kerstattentie en meestal 
een sinaasappel of een mandarijn 
van Woertman. Ach, en die boeren-
bruiloften waren ook zo’n succes.”

In zijn “Ballen uit de broek” schrijft 
Charles Rozendal: “Op eerste paas-
dag wordt bij ons door de kinderen 
traditioneel naar eieren gezocht. De 
kinderen worden bijgestaan door 
hun moeder of oma. De paashaas 
heeft voor ieder kind een cadeautje 
en een gevonden ei levert nog een 
bonus. Ondertussen vermaken wij 
ons aan de bar. Over omzet niet te 
klagen.”

Pasen en Sinterklaas zijn voor-
beelden van activiteiten die zichzelf 
“opnieuw hebben uitgevonden”. 
Heel succesvol begonnen en daarna 

langzaam afgezakt, tot er plotseling 
een opleving komt. Een paar jaar ge-
leden gaf niemand nog een cent voor 
het eierzoeken en - gooien. Kom nu 
(straks op 27 maart) eens op eerste 
paasdag en je weet niet wat je ziet!

Met Sinterklaas hangen ze er eerst 
met de benen uit. Sint Verschoor 
(“mijn zusje kreeg van Sinterklaas 
twee emmertjes…”) maakt er een 
grote show van. Later met filmpjes 
en voordrachten. Langzaam zakt het 
feest echter af naar een bedenkelijk 
niveau. Er komt nog maar een kleine 
groep mensen naar de jaarlijkse 
bijeenkomst. Totdat er een nieuwe, 
enthousiaste Sinterklaascommissie 
opstaat en het geheel een nieuw 
leven inblaast. Huppakee: de kantine 
weer vol als vanouds.

Vernieuwing is er heus wel
Er wordt wel eens gezegd dat de 
Vriendenkring meer moet innoveren; 
meer nieuwe activiteiten moet ont-
wikkelen. Daar is het bestuur het in 
principe mee eens. Roy en Gerrit in 
koor: “En dat gebeurt ook. Kijk eens 
naar een activiteit als Super Sunday 
of het houden van een Oktoberfest 
na afloop van een thuiswedstrijd van 
het eerste. Veel mensen die normaal 
nooit kwamen, hadden nu de middag 
van hun leven.”
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Lucien: “Je moet oppassen dat er 
niet te veel gebeurt. We hebben met 
zo’n twintig activiteiten per jaar al 
een heel vol programma. Er zijn 
verenigingen waar ze ogen als scho-
teltjes krijgen als ze horen wat wij 
hier allemaal doen. Zo veel en met 
zoveel succes. Het is oppassen dat 
we onze leden niet overvoeren…”
“Het verplaatsen van het Oktober-
fest naar de zondagmiddag is een 
schot in de roos gebleken. Ik weet 
nog dat vooraf mensen zeiden, 
“Luus, doe dat nou niet; dat lukt 
niet”. Nou je hebt het kunnen zien. 
Wat een feest!” En dat is waar de 
club het voor doet. Voor de leden 
natuurlijk, maar ook voor de eigen 
voldoening. “Het is toch prachtig als 
je al die mensen zo’n plezier ziet 
hebben?”

Met steeds meer 
oudere leden 
moeten er andere 
activiteiten komen
Niet op je krent gaan rusten
De successen leiden bij het bestuur 
nog niet tot de neiging achterover 
te gaan leunen. “Wat je nu ziet, 
is dat de Bingo langzaam minder 
wordt. Vroeger zaten er wel 80 tot 90 

spelers; nu mag je blij zijn met 50. 
En dan kun je het wel leuker maken 
met hapjes en kaarsjes, maar daar 
groeit het niet van,” zegt Lucien. 
“En de vraag is: hoe krijg je nieuwe 
mensen? Of moeten we het anders 
aanpakken?”

Dat betekent dat de Vriendenkring 
moet gaan nadenken over nieuwe 
en/of andere activiteiten voor de 
ouderen. Deze groep (mannen en 
vrouwen) wordt steeds groter en 
groter en die wil je heel graag aan 
de club gebonden houden. Daarom 
moet je aan het werk blijven. Dat 
wordt een belangrijke opdracht aan 
het toekomstige bestuur.

Nieuwe mensen nodig
Er staat de Vriendenkring heel 
wat te wachten. Dit jaar namelijk 
vertrekt een schat aan ervaring uit 
het bestuur. Ook al door de regel dat 
je maar 15 jaar 
in het bestuur 
mag zitten. Zeker 
is dat Lucien 
Galgenbeld stopt 
als voorzitter. Hij 
maakt de 15 jaar 
vol. Ook Roy Siero 
zet een punt ach-
ter zijn lidmaat-

schap van het bestuur. Het laatste 
jaar is hij adviseur na de volle 15 
jaar te hebben volgemaakt.

Verder vertrekt Nico Engbers. 
Lucien roept naar de bar: “Hé, Nico, 
hoelang ben je lid geweest?” Nico: 
“Weet ik niet precies. Tien jaar of 
zo? Nou, nee, doe maar negen.” 
Lucien: “Watje!”

Stef Broeks loopt als aspirant mee 
in het bestuur, maar er zijn nog 
meer mensen nodig. Wie zich geroe-
pen voelt deel te gaan uitmaken van 
het bestuur van de Vriendenkring, 
kan rekenen op net zoveel voldoe-
ning en warmte als de mensen die 
er nu mee stoppen. Het 100-jarig 
bestaan zit eraan te komen en dan 
wordt er van de Vriendenkring nog 
wel het een en ander verwacht.

Zoek je een goede reden om je aan 
te melden als bestuurslid van de 
Vriendkring? “Het is gewoon mooi 
om te doen. Als een activiteit lekker 
loopt en de mensen hebben plezier, 
dan geeft dat voldoening”, zegt Ger-
rit Claessen die via zijn bemoeienis 
met Sinterklaas en carnaval door 
Lucien is gevraagd. “Ik vond het 
op een gegeven moment tijd dat ik 
(weer) wat voor de club ging doen,” 
bekent Roy Siero, die zich vrijwillig 
meldt als bestuurslid en dat 16 jaar 
volhoudt. Luciens drijfveer om in de 
Vriendenkring te stappen is simpel: 
“Het is leuk om te organiseren.”. En 
dan kun je bij deze vereniging je lol 
wel op…
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Hoe kom je aan je naam?
Die heb ik van mijn vader en moe-
der. Niet zoveel kinderen hebben 
die naam. Een oud klasgenoot van 
mama heeft ook een zoontje Robbe. 
Mijn ouders vonden dat een mooie 
naam.

Waar zit je op school?
Op de Rietslenke in groep 8. Vol-
gend jaar ga ik naar Noetsele. Dat is 
spannend, want we weten nog niet 
of het havo wordt, havo/vwo of vwo. 

Met wie woon je?
Papa Eddy, Mama Ilse en broer 
Brynn.

Wie zijn je beste vrienden?
Tygo, Bob, Marijn, Jord en mijn neef-
jes.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Mijn broer zat erop. En mijn vader, 
Eddy the Eagle. Mijn opa heeft er 
gevoetbald en eigenlijk mijn halve 
familie. Mijn moeder is ook vaak bij 
de voetbal. Ik mocht eerst meetrai-
nen. Ik vond het eerst niet leuk en 
ben er af gegaan. Twee maanden 
later ben ik terug gegaan en vond 
het wel heel leuk. 

Heb je een vaste positie in het veld? 
Waarom?
Ik ben keeper. Waarom, weet ik niet, 
maar vind het leuk. Mijn vader is ook 
keeper.

Wat vind je leuk aan De Zweef?
Mijn vrienden zitten erop. Ik vind het 
een leuke club. Ze doen heel veel leu-
ke dingen. Ik ben er op zondag altijd 
als het eerste voetbalt. Dan voetbal 
ik met mijn vrienden, maar hoor de 
omroeper als er een doelpunt is.

Heb je een voetbaldroom?
Mijn droom is om in het eerste te 
komen. Ik denk dat ik de selectie 
wel kan halen, maar weet niet of 
het eerste lukt. We hebben in de 
D-jeugd allemaal goede keepers 
en die willen straks allemaal in het 
eerste keepen. Of ik beter ben dan 
mijn pa? Hij zegt zelf van wel.

Heb je een voorbeeld?
Ja, Manuel Neuer. Dat is de bes-
te van de wereld. Dat zal ik wel 
niet worden, anders was ik allang 
gescout. 

Wat of wie zou je voor één dag in je 
leven willen zijn?
Ik zou graag als keeper de winnende 
goal maken in de finale Champions 
League.

Heb je een huisdier?
We hebben een konijn. Die zit buiten 
in een hok. We voeren allemaal en 
mijn moeder maakt het hok schoon. 
’s Zomers speel ik wel eens met 
hem.

Wat doe je meestal na schooltijd?
Na school speel ik met Lego of ga ik 
voetballen op het schoolplein of het 
kunstgras bij De Zweef. Gamen doe 
ik ook wel. Speel dan Minecraft of 
–heel soms- GTA.

Wat vind je echt niet leuk of waar 
word je wel eens boos om?
Ik word boos als ze me uitdagen. Als 
ik met keepen een blunder maak en 
ze blijven daar de hele dag over zeu-
ren. Dat is irritant. Dan word ik boos. 
Ik word ook boos als ik eten moet 
wat ik niet wil. Wat dat is? Groenten.

Waar word je blij van?
Van heel veel dingen. Voetbal-
len. Lekker eten. Vakantie aan 
het strand. Zwemmen als er een 
glijbaan bij is. Het liefst ga ik op 
vakantie naar een strand waar een 
pretpark bij is. Of een dierentuin.

Wat is je belangrijkste bezit?
Mijn verstand.

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Mijn krullen. Daarover krijg ik veel 
complimenten.

Wat zou je met het geld doen als je 
de Postcodeloterij wint?
Hoeveel geld is dat? Als het een mil-
joen is ga ik op een mooie vakantie 
met de hele familie. Koop ik een 
huis met een pretpark in de tuin. 
Geef ik ook wat aan het goede doel. 

Wie is je grootste fan?
Dat is mijn opa (Johannes Wenne-
mers). Hij komt bij al mijn thuiswed-
strijden kijken.

Lees je wel eens een boek? Wat is 
het laatste dat je hebt gelezen?
Ik lees wel boeken. Het laatste dat 
ik heb gelezen is “Het leven van een 
loser”. 

Wat wil je later worden?
Ontwerper. Van huizen. Of werken 
bij Lego en dan nieuwe huizen en 
gebouwen ontwerpen.

20 VRAGEN AAN... ROBBE HUIS IN ’T VELD (D3)

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. 
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Frans, hoe is het met je?
Met mij  gaat het prima. Gelukkig 
nog goed gezond. Trouwens, voor 
mijn gehele familie in het Noorden 
is hiervan sprake.

Voor degene die je niet kent, wie is 
Frans Middelkamp?
Ik  ben geboren in 1941 aan de 
Parallelweg. Mijn ouders waren 
Antoon Middelkamp en Nel Ver-
schoor. Dit gezin telde 10 kinderen. 
Ik was de 4e in de rij. Woon sinds 
1965 in Drachten, Friesland. Al 51 
jaar getrouwd met Janneke Terpstra 
(1945), 2 kinderen, Ron (1965) en 
Mirjam (1966) en 4 kleinkinderen, 
Robbin (1989), Celina (1991), Amelia 
(1994) en Mart (2000). 40 Jaar bij de 
ING Bank gewerkt.

Je ging voetballen op 12-jarige 
leeftijd. Waarom bij De Zweef en 
waarom werd je keeper?
Vroeger mocht je pas lid worden 
van de KNVB vanaf je 12e jaar, maar 
we waren onderling altijd al bezig. 
Dus op mijn 12e kon ik officieel mijn 
eerste wedstrijd spelen en wel uit 
bij Hulzense Boys.
Weet de uitslag nog. We wonnen 
met 2-1 en dat was dan ook mijn 
eerste tegendoelpunt. Later zouden 
er nog vele volgen. Ik keepte toen op 

tweedehands voetbalschoenen van 
het merk Goliath. Ze waren bruin en 
de neuzen van de schoenen waren 
verhard met een soort van staal 
of beenderen. En klosjes onder je 
schoenen. Dit soort schoenen kom 
je nu tegen in een 
museum. Is wel 
even wat anders 
dan waar ze nu op 
spelen. Waarom 
bij De Zweef? 
Omdat we van 
katholieke huize 
zijn. Vroeger  was 
het een doodzon-
de als je dat niet 
zou doen.
 
Je was keeper, 
en volgens een 
aantal medespe-
lers van toen ook 
een goede. Hoe 
goed was je?
Ik heb in mijn 
jeugd alle stan-
daard-elftallen 
doorlopen en 1 
keer kampioen 
geworden met de 
B1. We hadden 
toen een geweldig 
elftal. Veel van 

deze jongens speelden later ook in 
het eerste elftal. Op bijna 17-jarige 
leeftijd werd ik uitgenodigd om een 
competitiewedstrijd  te spelen tegen 
Neo in Borne. De eerste keeper was 
geblesseerd en de rest zal wel niet 
gekund hebben. Gelukkig speelde 
mijn neef Bokkie (Antoon) Middel-
kamp voorstopper, of zoals ze dat 
vroeger noemden, slingerback of 
ausputzer. Bokkie was sterk met 
zijn hoofd en hij knikte alles weg. 
Over de grond moest ik het doen 
en dat lukte aardig. Waarom  werd 
ik keeper? Mijn vader heeft hier 

HOE IS HET TOCH MET.... 
FRANS MIDDELKAMP
In zijn jonge jaren was Frans Middelkamp (1941) 
keeper bij De Zweef. En een goede, zeggen de 
kenners. Toch heeft hij niet veel jaren in het doel 
gestaan van het eerste elftal. Dat kwam door zijn 
verhuizing naar Drachten in 1965. Inmiddels dus al 
ruim 50 jaar weg uit Nijverdal. Hoogste tijd om te 
vragen hoe het met hem is.
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even in het Twentse land kom. Ten-
slotte woont daar bijna mijn gehele 
familie nog.

Heb je in Drachten ook gevoetbald?
Na De Zweef periode heb ik mij als 
lid aangemeld bij Drachten. Die kwa-
men uit in de 2e klasse. Hoofdklasse 
en/of topklasse bestond toen nog 
niet. Helaas voor mij had Drachten 
een zeer talentvolle doelman. Ook 
nog jong en deze speelde toen al in 
het Noordelijk en Friese elftal. In elk 
seizoen heb ik regelmatig mijn par-
tijtjes gespeeld maar een vaste keus 
was er niet bij. In deze periode werd 
Drachten kampioen en promoveerde 
naar de 1e klasse. Daar werden we 
twee keer kampioen en mochten we 
meedoen voor het kampioenschap 
van Nederland. Op mijn 29e jaar ben 
ik als keeper gestopt om als veld-
speler verder te gaan. Dat heb ik vol-
gehouden tot mijn 50e jaar. Ook heb 
ik allerlei leiderschappen vervuld en 
tien jaar in het hoofdbestuur gezeten. 
Ben nog altijd donateur.

Sport je nog op dit moment?
Ga 2 tot 3 keer in de week naar de 
sportschool en tennis nog een aan-
tal keren in de week. Verder onder-
houd ik in de zomer als vrijwilliger 
de tennisbanen.

Je woont inmiddels 51 jaar in 
Drachten. Ben je een echte Drach-
tenaar geworden?

zeker invloed op gehad omdat hij 
dat vroeger zelf ook is geweest. En 
volgens overlevering was hij meer 
dan uitstekend. Vader Antoon was 
regelmatig met mij bezig en hij 
had vrij snel in de gaten dat ik mij 
redelijk kon bewegen naar beide 
kanten en dat moet je als doelman 
mee hebben. Zelf ben ik linkshandig 
geboren maar ben wel rechtsbenig. 
Dus eigenlijk wat gespleten. Als ik 
tijd had en zelf niet hoefde te voet-
ballen ging ik op zaterdagmiddag bij 
DES naar Kas Woudsma kijken. Eén 
van de beste keepers in het ama-
teurvoetbal. Hij heeft niet voor niets 
in het zaterdag Nederlands elftal 
gespeeld. De Zweef contracteerde 
als trainer de bekende keeper Leo 
Halle, “de leeuw van Deventer”. Een 
fantastische trainer voor de keepers, 
maar van het gewone voetbalspel 
had hij niet zoveel kaas gegeten. 
Halle had de rare eigenschap om 
halverwege zijn trainingen soep te 
gaan eten in de kleedkamer. Vader 
Antoon en Johan Haas hadden het 
hier altijd druk mee.

Hoeveel jaar heb in het eerste 
gekeept?
Eigenlijk niet eens zo heel lang. Ik 
werd vrij vroeg opgeroepen voor 
militaire dienst. Een maand voordat 
ik 19 werd kreeg ik bericht dat ik me 
moest melden voor militaire dienst 
en vier maanden later zat Frans voor 
1 jaar in Nieuw-Guinea. Tenminste, 
dat dacht hij. De diensttijd werd door 
spanning met Indonesië nog eens 
met 6 maanden verlengd. Toen ik 
halverwege 1962 weer thuiskwam 
kon ik ook de draad van het voetbal 
weer oppakken. Maar volgens mij 
nooit meer het niveau gehaald van 
voor mijn diensttijd. Waarschijnlijk 
heeft de diensttijd met mij meer 
gedaan dan mij lief was. In 1962 
kwam er een Fries gezin wonen in 
Nijverdal. En daar liep een dame 
rond waar ik behoorlijk een oogje 
op had, en dat is zo gebleven. In 

1963 vertrok dit gezin weer naar de 
Friese gronden en nam ik steevast 
elke vrijdag de trein naar Drachten, 
waar ze woonden. En op de zondag-
morgen de trein terug naar Nijverdal 
om op zondagmiddag de wedstrijd 
te spelen met De Zweef. Dit gereis 
hield op in januari 1965 toen wij in 
het huwelijk traden.

De verkeringstijd verliep in het 
begin niet zonder slag of stoot.
Ik moest in 1964 bij pastoor Terra 
komen want hij had gehoord dat ik 
verkering had met een niet RK meis-
je. Ik heb de pastoor meegedeeld 
dat hij dat goed had gehoord en ik 
voorlopig geen plannen had om het 
uit te maken. Ik heb de pastoor toen 
een hand gegeven en hem gezegd 
dat dit mijn breekpunt met de kerk 
wel zou kunnen zijn. In 1965 heb ik 

de kerk verlaten. Deze informatie 
naar de pastoor toe kwam natuurlijk 
bij mijn ouders vandaan en daar zijn 
toen ook de nodige woorden over 
gevallen. Maar later is hier nooit 
meer een woord over gesproken. De 
verhouding met mijn ouders is ver-
der meer dan uitstekend gebleven. 
Ook met broers en zussen. Uiteraard 
neem ik nog wel de fatsoensnormen 
in acht bij rouw en trouw. Mijn god 
wat ben ik blij dat ik niet geluisterd 
heb.

Hoe verliep de aanpassing als Nij-
verdaller in Drachten?
Geen problemen mee gehad. Mis-
schien eerst wat met de taal, maar 
alles went, als je maar een beetje 
meegeeft. Inmiddels ben ik een 
Fries. Na meer dan 50 jaar mag dat 
ook wel, hoewel ik graag ook weer 

Dat mag je wel zeggen. 
Het geeft mij altijd weer 
een goed gevoel als wij 
na de vakantie weer 
Drachten binnenrijden. 
We hebben hier ook alle 
vriendschappen opge-
bouwd.

Ga je hier ooit nog weg?
Nee. Deze vraag is mij 
wel vaker gesteld. Ook 
door familieleden. Heb 
het reusachtig naar mijn 
zin hier, en Herman Fin-

kers kan ik beluisteren via YouTube.  

Je broer Alwie is wereldberoemd in 
Nijverdal door zijn optredens met 
de band. Heb jij ook een passie voor 
muziek?
Ooit een trekzak  gekocht. Twee jaar 
naar les geweest, maar heb geen 
enkel talent. Waar Alwie het van 
heeft is bij onze familie wel vaker ter 
sprake geweest, mede omdat hij de 
enige is met het gevoel voor muziek.

Toen je werd benaderd voor dit 
interview zei je: “Kom maar op met 
die vragen. Ik heb er zin in.” Waar 
komt dat enthousiasme vandaan?
Mag graag dingen even op papier 
zetten en ben toch wel vaak bezig 
met de dingen van vroeger.

Jan Pieter van Vree is bezig met het 
boek “100 jaar De Zweef”. Hij krijgt 
regelmatig een mail van je met 
informatie. Hoe betrokken ben je 
nog bij De Zweef?
Het eerste wat ik altijd doe is kijken 
naar de uitslag van De Zweef en 
kijk regelmatig op de site. Het bloed 
kruipt toch...

Kom je nog wel eens kijken?
Nee. Nijverdal ligt 120 km verderop. 
Weet je wat mij altijd erg opvalt? Dat 
er weinig oude voetbalnamen door-
breken bij De Zweef. Geen namen 
meer als Siero, Souverijn, Middel-

kamp, Van Rhee, enzovoort.

Nog ruim 4 jaar en De Zweef is 100 
jaar jong. Zien we jou in de feest-
week in Nijverdal?
Natuurlijk zijn wij daarbij. Vind het 
leuk om de oude gasten weer terug 
te zien.

Heb je nog leuke anekdotes uit 
jouw tijd?
Heb diverse mails met historische 
momenten naar Jan Pieter ge-
schreven. Hier is er nog wel eentje, 
geschikt voor de biechtstoel.
Ik ging een keertje met Harry 
Oogink, één van mijn medespelers, 
naar Rijssen en we misten onze 
laatste bus. Wij weer terug naar het 
bekende kroegje waar we hadden 
gebiljart en een biertje hadden 
gedronken. Eén van de bezoekers 
zei: “En wat nu. Lopen is te ver.” De 
bezoeker deelde ons mede dat zijn 
familie nog wel een slaapplek had 
in de woonkamer. Wij met hem mee, 
de gehele familie was al in diepe 
rust toen we aankwamen. Harry op 
de divan en Frans in een fauteuil. 
Om beurten wisselden wij, want de 
divan was toch een stuk comfortabe-
ler. Vroeg in de morgen, omstreeks 
5 uur, moest Harry naar het toilet. 
Alles in het donker. Harry stapte 
de gang op, deed een deur open en 
maakte de volgend stap. Maar onder 
zijn voeten was niets meer. Hij don-
derde pardoes de kelder en in zijn 
val nam hij van alles mee. Zo trok 
hij vele planken van de muur waar 
tientallen wekflessen op stonden. Je 
begrijpt wel dat het één grote chaos 
was. De gehele familie was wak-
ker geschrokken en allen kwamen 
kijken wat er aan de hand was. Ze 
moeten zeker gedacht hebben dat 
we inbrekers waren, maar de jonge-
man kon het voorval uitleggen. Maar 
daar was de kous niet mee af. We 
konden vertrekken en zo stonden we 
op straat. Hartstikke koud, onge-
veer om het vriespunt. We vonden 
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ZOEK DE VERSCHILLEN
een oude garage waar enkele oude 
vrachtwagens stonden. Allemaal wel 
zonder ramen maar in ieder geval 
zaten we toch redelijk beschut tegen 
de wind. `s Morgens tegen half ze-
ven, nog steeds donker, zei ik tegen 
Harry: “We zoeken de RK kerk op, 
want straks begint de eerste mis en 
de kerk is verwarmd.” Daar aange-
komen was de kerk al open. Hier en 
daar een lichtpuntje aan. De koster 
had zijn werk al gedaan. Midden 
in het gangpad van de kerk zaten 
warme luchtkokers. We gingen erop 
zitten en even later zelfs liggen. Wat 
een genot. Toen we onze ogen al 
half dicht hadden kwam de kos-
ter de kerk weer binnen en hij zag 
ons daar liggen. We werden wreed 
aangesproken dat dit zeker niet kon 
in het godshuis. Dus konden we ver-
trekken. De koster wees ons de weg 
naar buiten, maar in het kerkportaal 
zat nog een deur en deze namen 
we snel. Zo kwamen we bij het 
kerkorgel uit. We hebben ons daar 
stilgehouden en later kwamen daar 
meer mensen en de koorzangers bij. 
Niemand schonk aandacht aan ons. 
Halverwege de kerkdienst moest 
de koster zijn verplichtingen doen 
voorin bij het altaar. Hij keek om-
hoog en ik zie nog die blik van hem. 
Zijn mond gleed langzaam open. 
Hij bleef ons maar aanstaren. We 
zeiden toen tegen elkaar: “Als we 
de koster daar niet meer zien, dan 
moeten we wegwezen.” Omstreeks 
9 uur konden wij de bus nemen naar 
Nijverdal. ‘s Middags moesten we 
spelen tegen De Tukkers uit Alber-
gen. En je mag het geloven of niet, 
maar we speelden die middag meer 
dan de pannen van het dak.

Frans wil je nog wat kwijt:
Ja. Ik vind het mooi dat er familie-
leden zijn die veel voor De Zweef 
hebben betekend en onderscheiden 
zijn als lid van verdienste. Onder an-
dere mijn zus Marie, zwager Antoon 
Evers, schoonzus  Gerda Scholten, 

neef Toone Middelkamp en neef 
Gerrit Verschoor. Dirk Verschoor, 
familie van moeders kant was erelid 
en Henrikus Middelkamp (Dieks) 
was een broer van mijn vader en is 5 
jaar voorzitter geweest.

Bijzonderheden: 
Ooit een keertje gespeeld met 
uitsluitend familieleden. Broers en 
neven van vaders en moeders kant.
En wat ik ook vreemd vond is dat 
de trainer het vroeger niet voor het 

zeggen had, maar een elftallencom-
missie. Die bepaalde wie wel of niet 
speelden. Kun je je toch niet meer 
voorstellen, wel? 
(Frans, heb je meteen een antwoord 
op je vraag waarom er geen spelers 
meer doorbreken met de namen 
Siero, Souverijn, Middelkamp en Van 
Rhee? Het was een grote corrupte 
bende vroeger (redactie)).

Je hebt overal regels voor, maar 
vaak zie ik het nut er niet van in. 
Regels die er zijn, moeten gecontro-
leerd worden of ze worden nageko-
men. Als je hondenbelasting betaalt, 
geeft dat je geen recht om je hond 
op het trottoir te laten schijten. Maar 
ja, daar heeft de gemeente schijt 
aan.  Zo had je vroeger ook de sport-
keuring. Voor een gulden mocht je in 
een potje pissen, waarvan de inhoud 
niet werd gecontroleerd maar door 
het toilet werd gespoeld. De foto-
graaf was sponsor van de club en 
mocht een pasfoto maken. Vervol-
gens een keer op je hand blazen en 
je had de keuring met goed gevolg 
afgelegd. Ja, ook de dames moesten 
op de hand blazen. Je werd bedon-
derd waar je bij stond. De pasfoto 
werd aan de spelerspas geniet en 
je kon voetballen. Ik onder bonds-
nummer 205. De spelerspas werd 
zelden of nooit gecontroleerd. Op 
het bondsbureau in Deventer zullen 
ze zich vaak hebben afgevraagd hoe 
ik eruit zou zien. Wie zou er toch 
achter bondsnummer 205 schui-
len? Zo heeft naar mijn mening een 
pasfoto, althans een afdruk daarvan, 
op bijvoorbeeld een ID kaart ook 
geen enkele zin. Totdat je ermee te 
maken krijgt.

De gemeente Hellendoorn atten-
deerde mij op het feit, dat mijn 
identiteitskaart op 11 februari 2016 
zou verlopen. Zelfs voor mij was het 
mogelijk om een nieuw document 
aan te vragen. Behalve de ID kaart 
had ik ook de keuze om een pas-
poort aan te vragen. Maar ja, wat 
moet ik met een paspoort. Ik kom 
zelden of nooit in het buitenland. 
Bovendien is het paspoort een dikke 
tien euro duurder. Die tien euro laat 
ik liever in de muntenautomaat van 
onze vereniging verdwijnen. Daar-
naast kun je een paspoort moeilijk 
in je portemonnee kwijt. Mijn keuze 
viel dan ook op de ID kaart.
Bij de gemeente Hellendoorn doen 
ze niet zo moeilijk. Voor het aan-
vragen van een ID kaart of paspoort 
hoef je geen afspraak te maken, al-
thans niet van maandag t/m vrijdag 
tot 12.00 uur. U leest het goed. Van 
maandag t/m vrijdag. Deze dagen 
werden tot voor kort ook wel werk-
dagen genoemd, maar dat durven ze 
bij de gemeente blijkbaar niet meer 
aan. Op een dinsdag besloot ik maar 
naar het gemeentehuis te gaan. 
Na lang zoeken vond ik vroeg in de 
morgen nog een oude pasfoto. Geen 
twijfel, dat was ik die op de pasfoto 
stond afgebeeld. Op de website van 

rijksover-
heid had ik 
gelezen dat 
aan de pas-

foto anno 2016 nogal wat eisen wor-
den gesteld. De foto mag bijvoorbeeld 
wel vijf jaar oud zijn, maar de foto 
moet overeenkomen met de aanvra-
ger. Wat kon mij gebeuren? Net toen 
ik het gemeentehuis inliep, hoorde ik 
de kerkklok twaalf uur slaan. Ik kon 
niet meer worden geholpen. Alles 
was afgesloten. Of ik op een andere 
dag terug kon komen. Natuurlijk 
wilde ik dat. Regels zijn regels.
De dag erop vertrok ik bijtijds van 
kantoor om in ieder geval voor 12.00 
uur in het gemeentehuis te zijn. 
Gewapend met de oude pasfoto trok 
ik om 11.59 uur mijn wachtnummer 
en ja, ik werd geholpen. Ik werd 
geholpen door een vriendelijke dame 
die op het punt stond te vertrekken. 
Ik zat nog even te twijfelen of ik toch 
en paspoort zou aanschaffen. Bij het 
aanvragen van een paspoort worden 
minimaal 2 en maximaal 3 opnamen 
van een vinger gemaakt. Er komt dan 
een vingerafdruk in de chip van het 
paspoort. Tijdrovend werk! Je krijgt 
zo wel waar voor je geld. Indien je 
een medische beperking hebt en het 
daarom niet mogelijk is een vinger-
opname te maken vervalt die ver-
plichting. In dat geval is het paspoort 
slechts één jaar geldig. Met vingerop-
name 10 jaar. Dat is dus de overheid. 
Je mag niet discrimineren, maar zelf 
doen ze het wel. Ik besluit dus om 
alsnog voor de ID kaart te gaan.
De dame in kwestie hoort mijn wens 
aan en ik laat haar mijn pasfoto zien. 
Ze kijkt bedenkelijk. Ik vraag hierop 
of er iets aan de hand is. Ze twijfelt 
of ik wel de persoon ben die op de 
foto staat. Een vrouwelijke collega 
wordt erbij geroepen. Ook zij twijfelt. 
De dames komen eensluidend tot de 
conclusie dat de pasfoto niet goed-
gelijkend is. Of ik wellicht een andere 
foto heb of kan laten maken. Dat was 
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Hoe lang sta je al langs de lijn?
“Ik denk al wel 20 jaar. Op de zater-
dagen fluit ik meestal een wedstrijd 
bij het waterpolo. Over het algemeen 
is er geen waterpolo op zondag en 
dan ga ik naar de voetbal. De ene 
week ben ik ’s ochtends bij De Zweef 
en kijk ik naar het tweede; de ande-
re week bezoek ik, samen met mijn 
broer, het eerste.”

Wanneer stond je zelf binnen de 
lijnen?
“Tot mijn 14e voetbalde ik bij DES. Ik 
kreeg last van mijn knie en maakte 
de overstap naar het waterpolo. 
Twee jaar geleden was ik 40 jaar 
lid bij het waterpolo, dus dat is al 
weer een hele tijd geleden. Ik mocht 
altijd al graag zwemmen. De keuze 
voor waterpolo was dan ook een 
logische. Nu ben ik coach van heren 
5. Op de donderdag train ik altijd 
nog met de jongens mee. Daarnaast 
ben ik jarenlang actief geweest als 
scheidsrechter bij het waterpolo op 
het hoogste niveau (de hoofdklasse, 

red.). Inmiddels fluit ik alleen nog 
voor de club en bij enkele toernooi-
en.”

Waar kun je langs de lijn van genie-
ten?
“Ik geniet vooral van de werklust. 
Die werklust is bij waterpoloërs 
meer aanwezig dan bij voetballers. 
Je hebt maar 
dertig secon-
den de tijd 
voor een aan-
val. Je moet 
dus sneller 
reageren, 
anders red 
je het niet. 
Waterpolo 
is ook meer 
een emoti-
onele sport. 
Het gaat veel 
sneller dan 
bij voetbal. 
Als tijdens 
zo’n aanval 

dan een tik wordt uitgedeeld, dan 
wil een waterpoloër nog wel eens 
emotioneel reageren.”

Aan wie of wat kun je je langs de 
lijn ergeren?
“Aan mensen die echt maar één 
bril op hebben. En dan heb ik het 
vooral over supporters. Daarom ga 

ik ook bijna niet naar jeugdwed-
strijden kijken, dan erger ik me 
alleen maar. In de waterpolo is dat 
echt heel anders. Scheidsrechters 
zijn daar bevoegd publiek weg te 
sturen. In het oosten komt dat bijna 
niet voor, in het westen wel. Door 
deze bevoegdheid weet het publiek 
zich over het algemeen beter te 
gedragen bij het waterpolo. Toch is 
het respect voor de scheidsrech-
ter tijdens een waterpolowedstrijd 
niet veel anders dan bij de voetbal. 
Eigenlijk krijgt de scheidsrechter 
alleen in de judosport respect. Daar 
mag een scheidsrechter een speler 
uit de wedstrijd halen als een ouder 
zich misdraagt. Ik ben daar geen 
voorstander van, maar het is wel 
effectief.”

Waar heb je het over langs de lijn?
“We hebben het over voetbal: de 
wedstrijd van DES een dag eerder 
of over wedstrijden van Heracles of 
Twente.”

De beste stuurlui staan aan wal…
“Dat is ook zo. Bij de voetbal zit ik 
niet zo in elkaar, dan kan ik neutraal 
naar een wedstrijd kijken. Bij spor-
ten waar ik wel verstand van heb, 
laat ik het niet na om mijn mening 
te geven. Als tijdens een water-
polowedstrijd een scheidsrechter 
niet fluit voor een overtreding, dan 
spreek ik hem daar na een wedstrijd 
wel over aan. Doordat ik zelf op het 

hoogste niveau heb gefloten, scheelt 
het dat ik de meeste scheidsrech-
ters ook ken. Dat maakt het aan-
spreken ook gemakkelijker.”

Als Anton de kenners langs de lijn 
eens zou raadplegen…
“Dat vind ik wel een heel moeilijke 
vraag. Ik vind dat Anton op dit mo-
ment qua voetbal een goede weg is 
ingeslagen. Hij speelt met buiten-
spelers, dat vind ik heel belangrijk. 
Het komt het voetbal ten goede. Ook 
de verjonging in het team spreekt 
mij aan.”

Waar vinden we je tijdens de rust?
“Als ik ’s ochtends bij het tweede 
ben, dan drink ik meestal koffie. ’s 
Middags drink ik vaak een biertje. 
Als na afloop een mooie wedstrijd 
op televisie is, dan ga ik direct naar 

huis. En anders blijf ik wel even om 
één of twee biertjes te drinken.”

Welke Zwever binnen de lijnen staat 
je als supporter het meest bij?
“Xander ten Hove, altijd een goede 
voetballer gevonden. Zijn manier van 
voetballen, de passes die hij geeft 
en zijn aanvalslust. Ik vind hem een 
harde werker. De werklust waar-
over ik net sprak, is bij hem zeker 
aanwezig.”

Waar eindigt De Zweef dit jaar?
“De Zweef laat verreweg het beste 
voetbal zien van alle voetbalvereni-
gingen in de gemeente Hellendoorn. 
Ik denk dat De Zweef een goede 
middenmoter is en ergens bovenin 
de middenmoot eindigt. De Zweef 
hoort in ieder geval thuis in deze 
klasse.”

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

ik dus niet van plan. Ik had geen zin 
om nog eens terug te komen. Eén 
van de dames moest echt naar huis 
en vertrok. De andere dame nam 
haar taak over en bood aan te zullen 
wachten, indien ik snel een pasfoto 
bij Primera zou maken. Even dacht 
ik aan een samenwerkingsverband 
tussen de gemeente en Primera. 
Tegenwoordig weet je het niet meer. 
Zo gaat bijvoorbeeld ook de on-
roerendezaakbelasting (OZB) twee 
jaar met 1% omhoog om het “vrij 
parkeren” mogelijk te maken. Een 

sigaar uit eigen doos. De burger van 
de gemeente Hellendoorn betaalt 
dus zijn eigen parkeerkaartje en het 
kaartje van de bezoeker uit Rijssen 
erbij!
De vriendelijke dame kreeg van mij 
het voordeel van de twijfel en ik heb 
bij Primera nieuwe pasfoto’s laten 
maken. Zij heeft woord gehouden en 
op mijn terugkomst gewacht. Graag 
had ik op de ID kaart ook vinger-
afdrukken in een chip opgeslagen 
gezien, doch dit bleek niet mogelijk 
te zijn. Na betaald te hebben kreeg 

ik een afhaalbewijs om mijn ID kaart 
een week erna te kunnen afhalen. 
Bij het afhalen van de kaart vroeg ik 
of ik nog bij moest betalen. De vraag 
werd niet begrepen omdat ik al had 
betaald. “Omdat op de chip van de 
kaart mijn DNA kan worden aange-
bracht”, antwoordde ik. Wederom 
werd ik niet begrepen . Ik spuugde 
vervolgens op mijn ID kaart en 
vertrok.

CR

Primeur in Zweefland: Seizoensafsluiting voor jeugd en senioren…
Voor het eerst in het bestaan van De Zweef is er een seizoensafsluiting waarbij jeugd en senioren de handen ineen 
slaan! Deze wereldprimeur in Zweefland vindt plaats op zaterdag 11 juni en is het gevolg van een prima samenwer-
king tussen de jeugdafdeling en het Comité “Op naar de 100!” En een mooie samenhang met de toneelvoorstelling 
“Komt een Zwever bij de dokter…”.

Het toneel is op donderdag 9 juni in ons clubgebouw (zie elders in deze GOAL). De seizoensafsluiting op zaterdag 
11 juni bestaat uit de inmiddels traditionele ouder/kind-wedstrijden en voetgolf voor A-, B- en C-jeugd en senioren 
(ook voor niet actief spelende leden).

Deze twee activiteiten stoppen om ongeveer 18.00 uur, waarna er een gezellige en gezamenlijk BBQ is met leuke 
(feest)muziek! Houd onze website in de gaten voor verdere ontwikkelingen, aanmeldingen en aanvangstijden. 
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Lid van verdienste Gerrit 
Velnaar overleden

Op 24 januari overleed Gerrit 
Velnaar (83). Van de grote jonge 
garde bij De Zweef zal waarschijn-
lijk niemand hem kennen, maar 
voor de wat oudere leden is Gerrit 
Velnaar een begrip. Vele jaren zette 
hij zich in voor de jeugd van onze 
vereniging. Hij was voorzitter van 
het jeugdbestuur en zat als zoda-
nig in het hoofdbestuur. Hij was de 
grote animator van het jaarlijkse 
Pinksterkamp. Voor zijn lange inzet 
werd hij beloond met de titel Lid van 
verdienste.

Jan Winkels maakt Gerrit Velnaar 
mee als voorzitter van de jeugdcom-
missie: “Hij kreeg heel veel voor 
elkaar. Was een fel kereltje, maar 
heel aardig. In die tijd was ik jeugd-
leider. Gerrit moest elke zaterdag 
alle uitslagen van de jeugdwedstrij-
den hebben. Omdat we toen met A1 

laat speelden, kwam het voor dat 
ik na afloop met mijn medeleider 
Wim Krukkert bij zijn huis de uitslag 
moest vertellen. Ik weet nog dat we 
toen altijd een bord nasi kregen.”

Ex-voorzitter Jan 
Rikmanspoel 
schrijft bij het 
afscheid van 
Velnaar uit het 
bestuur: “Gerrit 
Velnaar stopt. Hij 
was de promotor 
van de Pinkster-
weekends. Gerrit 
en jeugd was één 
begrip, ongeveer 
10 jaar lang.” 

Ook als trainer 
is hij geliefd. 
Na een hersen-
bloeding is Gerrit 
enige jaren ver-
pleegd in Krön-

nenzommer. Daar is hij overleden. 
Wij wensen Mientje en de (klein)
kinderen sterkte. Moge Gerrit rusten 
in vrede.

KOMT EEN 
ZWEVER BIJ 
DE DOKTER

DONDERDAG 9 JUNI   AANVANG: 20.30 UUR
KOSTEN: VIJF EURO INCLUSIEF TWEE CONSUMPTIES

HOUD DE WEBSITE IN DE GATEN VOOR DE VOORVERKOOP

De nieuwste loot aan onze toneelboom! 
Lachen om Zwevers die bij de heren doktoren Ernst Jansen Steur 

en Bernhard in komische situaties terecht komen. 

Lucien 
Galgenbeld

Charles 
Rozendal

Mylène 
Rodijk

Djarah 
Wijkamp

Eppo Kleine 
Staarman

Lisanne 
Dikkers

Jeroen 
Kok

Erik 
Heuver

Frans 
Machielsen

Regie:

9 JUNI
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 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

De meiden zijn niet geheel wille-
keurig gekozen door de leider en 
trainers Richard Woertman, Martijn 
Evers en Melanie Kok. “We heb-
ben lootjes getrokken. Pien, Silke 
en Roos zijn de gelukkigen” zegt 
Martijn, die samen met Richard 
en Melanie ook aansluiten bij het 
interview. En het moet gezegd 
worden, een interview met meiden 
is gemakkelijker dan met jongens. 
Aan gespreksstof hebben we geen 
gebrek. De meiden ver-
tellen sneller dan ik kan 
schrijven. Melanie over 
haar pupillen: “Ja, het zijn 
echte meiden!”

Een bijzondere trainster
Zoals gezegd, heel aange-
naam weer om te trainen 
is het niet. Het heeft bijna 
achtenveertig uur onafge-
broken geregend, het veld 
is drassig en de regenkou-
de wind doet vermoeden 
dat het vriest. De meiden 
hebben geen last van de 
kou. Roos: “Nee, het was 
eerder veel te heet!” Pien 
vervolgt: “Het is soms juist 

fijn om in de regen te voetballen. Als 
het buiten warm is, dan krijg ik het 
ook veel te warm.” De training van-
daag bestond uit een aantal oefe-
ningen: het over trappen van de bal, 
het afwerken op doel, een tactisch 
spel en een kleine conditietraining. 
Roos: “Ja, dat hebben we wel nodig 
die conditietraining.” De meiden van 
ME1 krijgen training van Melanie 
Kok. Melanie speelde vanaf de 
F-jeugd tot en met D1 bij De Zweef 

en maakte daarna de overstap naar 
de vrouwen van FC Twente. Inmid-
dels speelt ze bij Jong FC Twente 
Vrouwen. “Het komt niet zo vaak 
voor dat je training krijgt van een 
speelster van FC Twente Vrouwen, 
dus het is best wel bijzonder” aldus 
Roos.

Aanmoedigen op de bank
Dat trainer Melanie bij FC Twen-
te Vrouwen speelt heeft ook nog 
meer voordelen vertelt Silke. “Als 
het niet druk is bij een training of 
wedstrijd van FC Twente Vrouwen, 
dan vragen we om een handtekening 
van de speelsters.” Afgelopen najaar 
ging ME1 nog naar de wedstrijd FC 
Twente Vrouwen tegen de vrouwen 
van Barcelona. Melanie zat deze 

“HOE LATER WE SPELEN,”
HOE BETER WE ZIJN”
Een regenachtige woensdagavond in februari. Het 
is net een uurtje droog als de meiden van ME1 
hun training afwerken. Na afloop van de training 
hebben we afgesproken met Pien Woertman, Silke 
Oosterlaar en Roos Tijink. We maken kennis met 
deze meiden en met ME1.

Kennismaken met ME1
Personal Training & Bootcamp

Bootcamp Training:

Zondag       09.00  - 10.30 

Bootcamp Beginners:

Vrijdag  10.30 - 11.45

Vertrek P- Het Ravijn Nijverdal

www.vgpt.nl

wOENSDAG   19.00  - 20.15

vRIJDAG      09.00  - 10.20

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

De Zweef brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die

veel verder gaat dan voetbal alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor

de lokale omgeving en dat ondersteunen we van harte.

Rabobank ondersteunt De Zweef 

Waardoor
iedereen
wint.

Uw club én
de buurt

versterken.

800 m2 winkelplezier 
en alle bekende merken

Smidsweg 9b   www.intersportramonzomer.nl
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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

• 	D E U R E N

• 	B O U W M A T E R I A L E N

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

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

Showroom
T	(0548)	61	01	00

Akro Nijverdal
Fuutweg 13

7442 CL Nijverdal
0548-618607
www.akro.nl

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

aanhangwagen, caravan & camper.

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

Zorgchalets.

wedstrijd helaas op de bank, maar 
werd door haar pupillen wel toe-
gejuicht! “Ik heb het juichen zeker 
wel gehoord op de bank.” Melanie 
is naast speelster dus ook trainster. 
“Ik vind de leeftijd leuk, je kunt de 
meiden nog wat leren en het is een 
leuke groep.” Naast Melanie krijgt 
ME1 training van Martijn, de vader 
van Nory. Martijn is er tijdens de 
wedstrijd ook altijd bij. Melanie 
kan dan meestal niet omdat ze zelf 
moet voetballen. Martijn krijgt dan 
ondersteuning van Richard, de vader 
van Pien.

De Playbackshow
De aanleiding van het interview 
is niet alleen de goede prestatie 
van ME1 in de najaarscompetitie, 
daarover straks meer. ME1 won 
afgelopen winter de jeugd playback-
show in de leeftijdscategorie voor de 
E-jeugd. Roos vertelt ons hoe hun 
act eruit zag. “We deden een hek-
senmedley met de liedjes: ‘Zes hek-
sen bij elkaar’, ‘Thriller’ en ‘Sexy als 

ik dans’.” Silke valt haar bij: “Ik deed 
mee samen met Roos, Pien, Iva, 
Nory, Eline en Milou. Als decor had-
den we een zwarte achtergrond met 
daarop allemaal huizen, sterren, een 
maan en de tekst ‘Heksenmedley’. 
Bij het eerste nummer hadden we 
een heksenpak aan, daarna een 
leren jasje en tot slot een hemd.” 
Leider Richard prijst de inzet van de 
ouders. “De moeders hebben het 
decor gemaakt, ik heb de muziek 
gemaakt en andere ouders zorgden 
voor de aankleding op het podium 
zoals een ketel.”

Betrokkenheid ouders
We krijgen het over de betrokken-
heid van de ouders bij het team 
in het algemeen. Ook daarover is 
Richard erg positief. “Bij iedere 
wedstrijd, uit en thuis, is bijna elke 
ouder aanwezig. In de najaarscom-
petitie presteerden we goed. Dan 
is het voor ouders ook leuk om te 
kijken. Ook na afloop drinkt ieder-
een wel een kop koffie met elkaar 

en nemen we de wedstrijd door.” 
De leiders hebben ook afspraken 
gemaakt met ouders over het was-
sen van kleding en het meerijden 
naar uitwedstrijden. Maar auto’s zijn 
er nooit tekort. “Meestal laten we 
auto’s bij De Zweef staan.” Afge-
lopen zaterdag speelde ME1 een 
hele speciale wedstrijd, de derby uit 
tegen Hellendoorn. Roos: “Het was 
extra druk, er waren veel ouders en 
ook broertjes, zusjes, opa’s en oma’s 
kwamen kijken.”

Competitie
Helaas werd de wedstrijd in Hel-
lendoorn verloren. Melanie: “Met 
3-0, maar zet dat er maar niet in.” 
De meiden zijn ook niet tevreden 
over de wedstrijd, die overigens nog 
vriendschappelijk was. Silke legt uit 
waarom de meiden niet tevreden 
zijn: “Niemand was nog wakker. 
Dat komt wel vaker voor als we 
vroeg moeten voetballen. Toen we 
laatst om één uur moesten spelen, 
waren we veel beter.” Toch ging niet 
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alles slecht volgens Pien. “Het 
overspelen ging goed en we creëer-
den ook kansen, ze gingen alleen 
allemaal naast. We hadden ook de 
afspraak gemaakt het veld klein te 
houden als de tegenstander aan de 
bal is en groot als we zelf balbezit 
hebben. We probeerden ons aan 
deze afspraak te houden, maar dat 
lukte niet altijd.” Gelukkig was deze 
wedstrijd nog vriendschappelijk. In 
maart begint de voorjaarscompetitie 
pas voor ME1. De verwachtingen die 
de meiden hebben bij het tweede 
deel van de competitie zijn hoog. In 
de najaarscompetitie stonden de 
meiden lang op de eerste plek. “We 
zijn uiteindelijk derde geworden. 
Qua stand hebben we het dus goed 
gedaan. We zijn nu dan ook een 
klasse hoger ingedeeld.” De hogere 
indeling is wel lastiger, maar wel 
goed voor het team volgens trainster 
Melanie Kok. Tijdens de wedstrijden 
tegen DES en Voorwaarts verspeel-
de ME1 het kampioenschap. Silke: 
“We moesten ook toen vroeg spelen 
en waren nog niet helemaal wakker. 
Daarnaast was onze keeper Roos 
er niet vanwege een blessure. Een 
speler moest dus in het doel staan.” 
Helaas dus nog geen kampioen-

schap. Toch zijn er ook wedstrijden 
waarop de meiden wel erg positief 
terugkijken. Pien geeft een voor-
beeld: “Tijdens de laatste wedstrijd 
wonnen we met 8-1, bijna iedereen 
heeft toen gescoord. Ik ook!”

Voetbal is zeker ook een meiden-
sport!
Dit is niet het eerste seizoen dat 
de meiden bij elkaar voetballen. 
Martijn Evers neemt ons mee. “Een 
deel van de meiden speelde vorig 
jaar in ME1 en een ander deel in 
ME2. Van ieder team ging een deel 
over naar de D-jeugd. Er bleven 
negen meiden over voor ME1. Luna 
en Lieke zijn daar nog bijgekomen. 
Wat mij betreft is het meidenvoetbal 
zeker geen trend. Het is de snelst 
groeiende sport in Nederland. Het 
beleid van het bestuur moet dan 
ook gericht zijn om meiden vanaf de 
E-jeugd structureel in een meiden-
team en in een meidencompetitie 
te laten spelen. Tenzij er weer een 
Melanie Kok in het team zit.” Pien 
koos voor de voetbal omdat ook 
vriendinnen naar de voetbal gingen. 
“Ik ben samen met mijn vriendin-
netje Eline op de voetbal gegaan. 
Voetbal is een leuke sport omdat 

het een teamsport is. Dansen doe 
je bijvoorbeeld in je eentje en dat 
is niet zo leuk.” Silke denkt dat het 
ook komt dat er nu meer aandacht 
is voor meidenvoetbal dan vroeger. 
Het gaat nu bijvoorbeeld goed met 
de vrouwen van FC Twente. “Veel 
meiden willen net zo goed wor-
den en gaan daarom op voetbal.” 
Ondanks dat tegenwoordig steeds 
meer meiden vanaf de “F” al bij De 
Zweef zitten, denkt Martijn niet dat 
meiden zo goed worden als jongens. 
“Jongens blijven volgens mij altijd op 
een hoger niveau uitkomen.” Silke 
werd pas lid bij De Zweef toen ze in 
de E-jeugd mocht voetballen. Pien 
en Roos speelden in de F-jeugd wel 
met jongens. Roos legt uit dat ze dat 
niet erg vindt. “Ik heb er wel veel 
van geleerd. Het is alleen jammer 
dat jongens de bal niet zo vaak naar 
meisjes overspelen. Nu voetbal ik 
nog steeds met jongens. Met mijn 
broertje en andere vriendjes doen 
we wel eens een partijtje of een 
spel waarbij je de bal maar één keer 
mag raken.” Silke vervolgt: “Ik denk 
dat je van jongens niet per se beter 
hoeft te worden. Jongens kunnen 
bijvoorbeeld andere dingen weer van 
ons leren. Wij hebben bijvoorbeeld 

wel een yel: Yel, yel, yel. Wij winnen 
wel. Je hoeft ons niet te testen, want 
wij zijn de beste. Heeey!”

Toekomstplannen
We moeten het alleen nog over de 
toekomst hebben. Laten we niet te 
ver vooruit kijken en het eerst eens 
hebben over de voorjaarscompetitie. 
Roos: “Wij willen graag kampioen 
worden. Dat zouden we wel heel 
gaaf vinden. Jongens bij mij in de 
klas zijn al wel eens kampioen ge-
worden. Zij kunnen zich niet voor-
stellen dat meiden ook kampioen 
kunnen worden.” Naast de wens om 
kampioen te worden, vinden Silke, 
Roos en Pien het ook belangrijk mee 
te doen met de gezellige dingen 
die De Zweef organiseert. Pien: “Ik 
heb erg veel zin in het kamp. Vorig 
jaar ben ik ook mee geweest en 
dat was toen erg gezellig.” Ook het 
eieren zoeken, de sponsorloop en 
de voetbalwedstrijd tegen de ouders 
staan op het lijstje van dingen waar 
de meiden van ME1 naar uitkijken. 
Richard vertelt dat ook bij deze wed-
strijd alle ouders meedoen. “Ook 

hieruit blijkt dat ouders erg betrok-
ken zijn bij het team.”

Op de cover
De laatste vraag grijpt terug naar 
de derde editie van dit magazine in 
het seizoen 2012-2013. Op de cover 
stond toen Melanie Kok. De trainster 
van ME1, ooit begonnen bij De Zweef 
en nu vaste kracht bij Jong FC Twen-

te Vrouwen. Wij willen natuurlijk 
weten wie van deze meiden in haar 
voetsporen treedt, ook doorbreekt 
bij FC Twente Vrouwen en over een 
jaar of tien als speelster van FC 
Twente Vrouwen ook op de cover van 
het GOAL! Magazine staat. Het ant-
woord laat zich raden. Roos, Silke en 
Pien roepen gelijktijdig: “Ikke!”

OPROEP
Wie kan mij vertellen wie er op deze 
foto staan? Waarschijnlijk gemaakt 
bij een jubileum, gezien de bloemen-
manden. Wellicht ook het bestuur van 
De Zweef (de dames zijn misschien 
van de gym- of wandelafdeling). 
Volgens mij zijn de twee mannen 
rechts zittend Gerard Willems en 
Jans Woertman. Ook als je maar één 
naam weet, even mailen of bellen: 
jpvanvree@hotmail.com of 613399. 
Bedankt!
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“WE GAAN VOLLE BAK VOOR 
HET KAMPIOENSCHAP OF PROMOTIE”
“We willen met z’n allen kampioen worden of op z’n minst promoveren. Dat 
we dan daarna in de eerste klasse (heel) ver weg moeten en de hele zondag 
weg zijn; dat is nu eenmaal zo. We hikken al zoveel jaar tegen dat niveau aan, 
dat het nu maar eens moet gebeuren. Laten we maar eens kijken hoe het 
daar is.” Sharon Wieldraayer staat niet alleen in die overtuiging. Heel Vrou-
wen 1 deelt haar mening. Ze willen er met z’n allen voor gaan.

Sharon Wieldraayer bijna overtuigd van promotie naar Eerste klasse

“En als we geen kampioen worden, 
willen we via de nacompetitie de 
eerste klasse zien te bereiken”, 
zegt ze. “Vorig jaar hadden we in 
dit laatste niet zoveel zin. Er gingen 
meiden weg, er kwamen nieuwe bij. 
De trainer ging weg. Redenen voor 
ons om er niet vol in te gaan, maar 
dat is nu anders.”

Voorlopig gaan de meiden “volle 
bak”. Dat betekent 100% inzet in 
elke wedstrijd en niet alleen tegen 
de goede teams. Om kampioen te 
worden, moeten ze alles winnen. 
Omdat Rigtersbleek dat ook doet. De 
verwachting is dat de Enschedese 
vrouwen samen met De Zweef gaan 
uitmaken wie kampioen wordt.
“De uitwedstrijd in Enschede hebben 
we gewonnen. Dat is een opsteker. 
Maar we zijn er nog niet. Cruciaal 
is onze thuiswedstrijd tegen de 
Bleek. Die is op Super Sunday als de 
mannen thuis tegen Heino spelen.” 
Een mooiere ambiance kun je je 
niet voorstellen. Daar moeten extra 
supporters op af komen… Als deze 
GOAL!MAGAZINE verschijnt, zal veel 
meer duidelijk zijn.

Ik blijf niet thuis voor voetbal op TV
De TV staat aan in de huiskamer 
aan de Veldkampsweg. Muziek als 
achtergrond. “Nee”, zegt ze als ze 
het geluid uit zet, “verder kijk ik niet 
veel. Nieuws en zo gaat vaak langs 
me heen. We kijken wel series. 
“Overspel” is heel mooi en we gaan 
nog naar Penoza kijken. En we 
kijken naar de Mol. Sport kijk ik wel 
als het aan staat, maar blijf er niet 
voor thuis. Ik ben ook geen fan van 
een bepaalde club. Kan genieten van 
leuk voetbal en het maakt me niet 
uit van wie.”

Sharon Wieldraayer (21 jaar) heeft 
een overzichtelijk leven. Dat is mooi. 
Een jaar geleden rondde ze haar 
studie jeugdzorg af aan het MBO. 
Daar is ze op dat moment heel blij 
mee, want leren is niet haar hobby. 
“Het was echt afzien; al dat leren.” 
Ze is een echte doener; steekt graag 
de handen uit de mouwen. Met die 
gedachte gaat ze op zoek naar werk.

Dat vindt ze in mei als ze aan 
het werk kan in Holten. Zorghuis 
NoaLies is haar werkterrein. Een 
boerderij waar (jonge) mensen met 
een beperking komen voor een 

leuke dagbesteding. Ze werken in de 
tuin of met de dieren. Maken eten 
klaar in de keuken of genieten van 
de rustige omgeving.

“Paardenstallen
uitmesten met
een MBO-diploma
jeugdzorg…dat had 
ik niet gedacht”

“Ik had niet gedacht dat ik met mijn 
diploma paardenstallen zou moeten 
uitmesten”, lacht ze, “maar begrijp me 
goed, ik heb het daar erg naar mijn zin 
gelukkig.” Sterker nog; ze zou graag 
nog meer werken dan de 28 uren die 
ze nu wekelijks in Holten doorbrengt.
Aan de andere kant; het is ook wel 
lekker om elke donderdag thuis te 
zijn. “Wat ik dan doe? Lekker rustig 
aan en misschien iets leuks doen 
met vriendinnen.” Want vaak en 
gezellig omgaan met vriendinnen 
is belangrijk voor haar. Naast het 
voetbal uiteraard.

Overstap van turnen naar voetbal
De carrière van Sharon als voetbal-
ler begint in groep 7 van de Riet-
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slenke. Ze zit dan op turnen. Dat 
gaat goed, want ze komt zelfs in de 
selectie. Dan ontdekt ze het voetbal-
len via het schoolvoetbal. Ze vindt 
het prachtig en mag van haar ouders 
een paar keer trainen. Natuurlijk 
bij De Zweef. Wat wil je ook met een 
school vol Zwevertjes en een broer 
(Jeffrey) die daar speelt en het naar 
z’n zin heeft. “Ik vind voetbal leuker 
dan turnen, omdat het meer een 
sport in teamverband is. Je brengt 

je eigen individuele kwaliteiten in en 
doet het met z’n allen.”

Van het één komt het ander en het is 
maar even of Sharon is lid en krijgt 
een plek in MB1. Na twee jaar volgt 
de overstap naar MA1. Daar krijgt ze 
training van Mylène Rodijk. “Dat is 
wel mooi. Toen was ze mijn train-
ster, die mij van alles leerde en nu 
spelen we samen in één team en is 
ze mijn beste vriendin.”

De begintijd bij de senioren is er 
één met een jojo-effect: dan weer 
in 1, dan weer in 2. De vorig jaar 
vertrokken trainer Albert Timmer-
man haalt haar naar het eerste en 
daar blijft ze. Zo komt Sharon in het 
eerste en heeft een basisplaats. Opa 
Wieldraayer zal trots zijn geweest op 

zo’n voetballende kleindochter, maar 
zich als ras-DES’er nog wel eens 
achter zijn oren hebben gekrabd 
over de club waarbij dat gebeurt…

Trefzeker als het op scoren 
aan komt
De linksbuiten van Vrouwen 1 is 
waar nodig trefzeker als het op sco-
ren aankomt. Vaak is het Kim Praas 
die op rechts opkomt. “Van mij wordt 
dan verwacht dat ik keihard mee 

ren en op tijd in de zestien sta om 
de voorzet van Kim erin te schieten. 
Meestal ben ik wel op tijd, maar 
soms is Kim zo snel dat zij er eerder 
is.”

Haar handicap is dat ze soms niet 
schiet als er wel een mooie kans 
is. Tenminste, dat zegt haar vriend 
Sven (Dikkers), spits in het eerste 
mannenteam. Maar ja, Sven pro-
beert elke bal die hij krijgt direct 
te schieten. “En ja, achteraf is het 
makkelijk te zeggen “Je had toen 
direct moeten schieten.”

Elke zondag samen drie goals 
maken
Sharon en Sven hebben wat voetbal 
betreft, een bijzondere afspraak. 
“Ons doel elke zondag is om samen 

drie goals te scoren. Dat is trouwens 
makkelijk voor Sven, want als hij 
begint ben ik al klaar en weet hij 
hoeveel hij erin moet trappen”.

De Zweef speelt een belangrijke rol 
in haar leven. Niet alleen omdat ze 
daar speelt. Ook niet alleen omdat 
vriend Sven daar belangrijk is. Maar 
vooral omdat veel van haar vrien-
dinnen Zweven. Die vriendinnen ziet 
ze bijvoorbeeld in het café en daar 
komen ook andere Zwevers. Zoals 
Sven en daar begint ook hun relatie. 
“We kenden elkaar al heel lang, 
maar toen kregen we wat. Vroeger 
zat Sven bij mijn broer Jeffrey in het 
team en ik kom al jaren bij Lisanne 
over de vloer, dus zag Sven daar 
ook vaak. Toch sloeg ineens de vonk 
over.”

De lokroep van Murphy’s…
Los van het werk staat de rest van 
de week zo’n beetje in het teken 
van De Zweef. Vrijdagavond na de 
training eerst naar de kantine en 
dan naar Murphy’s met z’n allen. 
Zondag na de wedstrijd en kantine 
naar Murphy’s met z’n allen. Vaak 
tussendoor ook naar Murphy’s met 
z’n allen. De gezelligheid met elkaar 
opzoeken. Met vrienden en vrien-
dinnen.

En als ze niet bij Murphy’s zitten, is 
dat meestal omdat er één of twee 
even op de centjes moeten letten. 
“Dan gaan we naar iemand thuis en 
doen spelletjes. Op dit moment doen 
we vaak het 30 secondenspel. Ken je 
dat? Het is het raden van woorden. 
Heel leuk. Maar ook doen we drank-
spelletjes als kaarten en dobbelen.”

Al die gezelligheid heeft één nadeel. 
“Schrijf er maar niet over”, zegt ze 
op de vraag waarom zoveel meiden 
roken. Dat doen we wel, want het 
valt op dat VR1 nogal wat rokers in 
huis heeft. “Het is gewoonte. Dat 
weet ik. Het is zo gezellig: even naar 
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buiten en een peuk. Ik kan ook mak-
kelijk niet roken.”

De Zweef bindt mensen
Op een of andere manier is de club 
een binder. Dat blijkt ook wel uit het 
bovenstaande. “Wat ik met De Zweef 
heb? Ja, heel veel. Het is een goede 
organisatie. Iedereen kan met el-
kaar; zegt elkaar gedag. Het maakt 
niet uit met wie je bent of met wie 
je zit. Ja, en dan ook nog die leuke 
feestjes.”

“Vrouwelijke 
inbreng in de 
club is belangrijk”

Het leukste feest vindt ze de Play-
backshow. “Dan doen ze allemaal 
mee. Iedereen doet zijn best.” Een 
ander feest is Sinterklaas. Twee jaar 
geleden vraagt Gerrit Claessen of 
zij in die commissie wil komen. Men 
heeft behoefte aan vrouwelijke in-
breng. Sharon zegt ja. “Het kost wel 
heel veel tijd, maar het is prachtig.” 
Elk lid heeft een team van De Zweef 
toegewezen gekregen en probeert 
uit dat team zoveel mogelijk info te 
halen om tijdens de Sinterklaas te 
kunnen presenteren.

En dan het verzinnen van grappen 
en maken/zoeken van filmpjes. 
Overleg met Klaas zelf over hoe 
het programma die avond in elkaar 
zit. “Het is leuk in die commissie te 
zitten en wat te doen voor De Zweef. 
Het is belangrijk dat er vrouwelijke 
inbreng is. Vrouwen hebben andere 
ideeën en inzichten. En er zijn er 
inmiddels al zoveel binnen de club.”

“Misschien ga ik straks mijn 
nichtjes trainen”
Als ze een beetje gesetteld is, wil ze 
nog meer doen voor de club. Ze pakt 
de een na laatste GOAL!MAGAZINE 
uit het laadje van de salontafel. Op de 
voorkant een foto van de F-league. 
“Kijk, dit zijn er twee van de drieling.” 
Ze wijst twee blonde meisjes aan. 
Dat is de drieling van haar oom. “Als 
die meiden wat ouder zijn, ga ik ze 
misschien wel trainen.”
Ze heeft het eigenlijk nog best naar 
haar zin in het ouderlijk huis. Oudere 
broer en zus hebben al een eigen 
plek en ze is nu “enig kind”. “Dat was 
wel even wennen.” Als ze in de keu-
ken de koffie haalt, kletst ze gezellig 
door. “Nee, een eigen plek hoeft van 
mij nog niet zo. ik ben nog jong.” 
Maar ja, Sven is al wat ouder en die 
wil eigenlijk graag op zichzelf gaan 

wonen. “We zijn voorzichtig aan het 
kijken. Misschien volgend jaar…”
Voorlopig is het ouderlijk huis nog 
OK. En dat ziet er gezellig uit. Een 
mooie grote serre en een paar grote, 
zwartgranieten tafels, die door 
haar vader zelf zijn gemaakt op een 
onderstel van oud ijzer, dat er ook 
uitziet als oud ijzer. Artistiek en pas-
send bij de grote vier-oven waarin 
het eten wordt gekookt.

Hoe haar toekomst eruit ziet? “Over 
vijf jaar? Dan speel ik hopelijk nog 
steeds in het eerste. Woon ik samen 
met Sven. Ik heb dan nog steeds 
zo’n plezier in mijn werk. Daar groei 
ik nog meer in. Met de meiden leuke 
dingen blijven doen. Dan is het 
helemaal goed. Kinderen? Ik denk 
nog niet. Ben dan nog pas 26. We 
zien wel.”

Vrouwenvoetbal heeft steeds meer 
plek gekregen
Terug naar het voetbal. Het vrou-
wenvoetbal bij De Zweef. Dat is de 
laatste jaren wel veranderd. Op 
alle gebieden: of het nou gaat om 
het voetbal zelf of om de hoeveel-
heid meisjes en vrouwen. Er is ook 
steeds meer aandacht voor het 
vrouwenvoetbal. In positieve zin. 
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“Er komt meer publiek. Niet alleen 
door onze prestaties. Er komen ook 
steeds meer mensen “gewoon” even 
kijken.”

“Steeds vaker klinkt in het clubge-
bouw de vraag “hoe hebben jullie 
het gemaakt?” als we terug komen. 
Dat is heel leuk”. Nee, Sharon heeft 
geen klachten. Ook niet over de 
aandacht die het team krijgt van 
het bestuur. Gelukkig maar, want 
als Vrouwen 1 kampioen wordt, 
moet het bestuur besluiten hoe het 
vervoer volgend seizoen bekostigd 
moet worden. Om maar eens een 
voorbeeld te noemen. En wat te den-
ken van een kampioensfeest?

WRST

Daarmee, 
beminde gelovigen, zijn we 
gekomen aan het einde van 
deze viering. Ik wens u allen 

wel thuis. Ga in Vrede!
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Op vrijdag 20 november was het 
personeelsfeest en eigenlijk geheel 
onverwacht kwam mijn wens uit. Ik 
werd naar voren geroepen door An-
gela Groothuizen en mijn teamfoto 
stond in het groot achter mij op het 
scherm. Ik kreeg een grote waarde-
cheque. Jij mag met jouw team naar 
een nader te bepalen wedstrijd van 

FC Twente in een skybox met patat 
en cola. Wat super gaaf! De volgen-
de ochtend heb ik de waardecheque 
meegenomen naar De Zweef en het 
de kinderen verteld. Wat een feest in 
de kleedkamer. Toen begon het lan-
ge wachten, elke week kreeg ik te 
horen, wanneer gaan we nou einde-
lijk naar Twente? Het werd de wed-

strijd op zondag 31 januari tegen FC 
Utrecht. Een leuke wedstrijd vond ik 
zelf. Zal wel moeilijk worden, maar 
hopen op een mooi resultaat, vooral 
voor de kinderen zou dat super zijn. 
Om 15.45 uur  stonden wij voor de 
hoofdingang van de Grolsch Ves-
te. Toen wij een groepsfoto gingen 
maken voor de spelersbus kwam 
daar plots Hans Kraaij jr. aanlopen. 
Snel even een foto meepikken! Ein-
delijk mochten we de Veste binnen, 
richting onze skybox. De geur van 
patat, frikandellen en kipnuggets 
kwam ons al tegemoet. De kinde-
ren stormden de skybox binnen en 
stonden direct met hun neuzen voor 
de ramen te gluren naar het mooie 
stadion. De spelers begonnen met 

Leider/trainer Ilona Harbers kreeg begin septem-
ber een uitnodiging voor het personeelsfeest van 
haar werkgever de Jong & Laan Accountants. 
Het was een mooie kaart met als titel “Theater 
van de Wens”. Elke werknemer mocht een wens 
indienen. En zo geschiedde. “Ik had gewenst dat 
ik met mijn voetbalteam naar een wedstrijd zou 
willen van FC Twente.

hun warming up en wij met het eten 
van patat. De wedstrijd begon met 
“You’ll never walk alone”, daar ston-
den ze met hun gekregen sjaal mee 
te springen, echt kippenvel! Voor 
de kinderen had het niet mooier 
kunnen zijn. Binnen 8 minuten stond 
FC Twente voor met 2-0. Wat een 
feest. De kinderen liepen tijdens de 
wedstrijd erin en eruit in de sky-
box om afwisselend wat te eten en 
te drinken en dan weer voetbal te 
kijken. De gastvrouw was er maar 
druk mee! Na de wedstrijd is het ons 
nog gelukt om op de foto te komen 
met Jeroen van der Lely, Robbert 
Schilder, René Hake, Stefan Thesker 
en Thomas Agyepong. De kinderen 
hadden de armen en de sjaals vol 
met handtekeningen en gingen met 
een prachtige ervaring naar huis. Er 
werd nog lang over nagepraat.

F8 IN EEN SKYBOX BIJ 
FC TWENTE -  FC UTRECHT
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Energiestraat 5 Nijverdal

PLAYBACKSHOW SENIOREN



PLAYBACKSHOW JEUGD

RKSV DE ZWEEF



NIJVERDAL

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

 

 

Volg ons op @kotterwonen
en        Kötter Werelds Wonen Nijverdal

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

BANK VAN HET JAAR: “EAGLE” NU TE KOOP 
BIJ KöTTER WERELDS WONEN -NIJVERDAL
• Fantastisch zitcomfort • Stel zelf uw uitvoering samen, 
bijv met Longchair • inclusief rug- en lendekussens 
• KOM PROEF ZITTEN, MET EEN KOPJE KOFFIE!!
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T  088 - 345 6 543 lokaal tarief

Hallux - Nijverdal
www.podotherapiehallux.nl

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

Dé specialist

in duurzame

technieken
Bel of mail voor de mogelijkheden bij u thuis c.q. bedrijf

Uilenbroekstraat 64, 8111 BE  Heeten. Tel. 0572 - 388 488 E-mail: post.heeten@loohuis.nl

Tevens deelnemer van:

www.loohuis.nl

Uilenbroekstraat 64, 8111 BE HEETEN. Tel. 0572-388 488 E-mail: heeten@loohuisgroep.nl

www.loohuisgroep.nl
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Frans Kötter is enthousiast over zijn 
zaak en filosofie: “Wij onderschei-
den ons met bijzondere producten 
die anders zijn dan anders. Daarmee 
geef je je interieur  een heel unie-
ke sfeer en maak je het helemaal 
“eigen”. Bij ons vind je geen massa 
en standaard producten die je overal 
ziet.”

Wie de kleine moeite neemt om naar 
de Transportweg op het Nijver-
dalse bedrijventerrein te rijden, 
komt terecht in een 3000 m2 grote 
“woonbeleving”. De showroom met 
sfeerkamers is pas helemaal ver-
nieuwd en de collectie is uitgebreid 
met meubelstukken uit diverse 
werelddelen.

“Je hoeft niet alles nieuw te kopen 
om je interieur een heel ander aan-
zien te geven. Kleine aanpassingen 

kunnen al snel grote verschillen ma-
ken.” Daarmee doelt Frans Kötter 
op bijvoorbeeld de Chinese collectie 
Old Pine, waaronder dressoirs, 
boomstamtafeltjes, krukjes, tv-meu-
bels en wandtafels.

“Old Pine is een prachtig houtsoort, 
licht van kleur met een natuurlijke 
uitstraling. De meubelen zijn deels 
echt antiek en deels gemaakt van 
gerecycled hout.” Frans is trots en 
enthousiast, dit soort meubelen in 
z’n zaak te hebben.

Uit Indonesië komen meubels van 
prachtig teak, terwijl de Indiase col-
lectie bestaat uit die kleine accenten 
die het interieur extra bijzonder 
maken. Uniek in Nederland is de 
Colombiaanse collectie. Meubelen 
gemaakt van ceder, oud eiken en 
amarillo. “Bijna nergens in ons land 

te koop. Ik kan 
alleen maar 
zeggen: kom 
ze bekijken en 
verwonder je.”

Alles tezamen 
vormt de collec-
tie het “Werelds 
Wonen”. Achter 
elk meubel zit 
een verhaal en 
dat geeft elke 

collectie iets bijzonders. “Men-
sen willen het thuis echt gezellig 
maken”, zegt Frans, “een omgeving 
met warmte, eigenheid, stukjes van 
jezelf waar je je prettig en veilig kan 
voelen.”

“Met de meubelstukken uit onze col-
lectie kun je al met iets eenvoudigs 
je woonkamer net even wat extra’s 
geven. Wil je meer, dan hebben we 
ook een royale keuze uit kwaliteits-
banken, fauteuils en bijbehorende 

karpetten.” Wie het helemaal exclu-
sief wil hebben, kiest voor maat-
werk. “Alles kan op maat worden 
gemaakt, zowel meubelen uit eigen 
land als elders op de wereld”. 

Wie zelf niet weet wat hij of zij wil, 
kan bij Kötter prima terecht. “Sa-
men met de klant gaan we op ont-
dekkingsreis naar het interieur dat 
wordt gewenst. We zien veel, komen 
op veel plaatsen en hebben ideeën 
waaraan je zelf misschien niet direct 
denkt. Wij brengen de juiste sfeer in 
huis.”

SPONSOR UITGELICHT
KÖTTER WERELDS WONEN
Kötter Werelds Wonen in Nijverdal heeft meubels. 
Mooie meubels. En exclusief. De naam zegt het al: 
prachtige meubelstukken van over de hele wereld. 
China, India, Colombia, Indonesië. Daarmee geeft 
Kötter je interieur een bijzondere sfeer en een ex-
tra persoonlijk accent.

Holterweg 85a | 8112 AE Nieuw Heeten | 0572 – 321630
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Dinsdag:
Seniorendag

Woensdag:
Ladiesday

Op nog geen 14 kilometer afstand 
is de boerderij te vinden; te midden 
van de natuur. Sinds begin 2015 
heeft het bedrijf een ommezwaai 
gemaakt van restaurant naar party-
locatie met 50 activiteiten. Dit jaar 
is het eetcafé omgebouwd tot een 
moderne brasserie zaal. De lijst met 
activiteiten wordt uitgebreid van 50 
naar 100 en de menukaart krijgt een 
stoere bite.

Reden te meer om dit jaar een be-
zoek te brengen aan de partylocatie 
van Salland. Naast de vele arrange-
menten voor familiefeesten beschikt 
de Partyboerderij ook over speciale 
arrangementen en activiteiten voor 
voetbalteams.

Voor de allerkleinsten zijn er de 
sportkinderfeestjes. Voor de oudere 
jeugd en volwassenen zijn er diverse 
activiteiten: bubbelvoetbal en di-
verse luchtattracties. Dit in combi-
natie met een uitgebreide BBQ en 
onbeperkt consumpties. De ideale 
combinatie.

Naast de arrangementen heeft de 
partyboerderij de samenwerking 
met TCR Tours. Zo hoeft niemand 
de BOB te zijn en wordt het gehele 
team voor een spotprijsje thuisge-
bracht.

Partyboerderij Sallandshoeve
Partyboerderij Sallandshoeve is 
een locatie waar leuke, sportieve 

activiteiten worden georganiseerd 
voor jong en oud. Hierbij vinden wij 
het belangrijk dat iedereen na een 
activiteit met een grote glimlach en 
een tevreden gevoel naar huis gaat. 
We verzorgen een complete beleve-
nis voor onze gasten.

Naast het verzorgen van activitei-
ten, kunnen gasten bij de sfeervolle 
partyboerderij terecht voor een feest 
voor elke gelegenheid: een verjaar-
dag, huwelijk, jubileum, noem maar 
op. Lekker eten en drinken mogen 
daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Een aanbieding!
Voor alle leden van De Zweef die 
dit kunnen aantonen hebben wij 

een speciale actie: 
Bowlen inclusief 
bitterballen en con-
sumptie voor €5,- per 
persoon.

Partyboerderij 
Sallandshoeve vind 
je aan de Holterweg 
85a in Nieuw Heeten. 
Voor meer informa-
tie kijk je op www.
restaurantsallands-
hoeve.nl of bel naar 
0572-321630.

Sinds begin dit jaar is Partyboerderij Sallandshoeve 
sponsor van De Zweef. Een bewuste keuze en de 
kans om de Nijverdallers kennis te laten maken 
met hèt in- en outdoor-activiteitencentrum van 
Overijssel.

SPONSOR UITGELICHT
PARTYBOERDERIJ SALLANDSHOEVE
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AMATEURVOETBAL

Hier is het toch eigenlijk allemaal om te doen? De derde helft? Biertje, patat-
je, gezellig kletsen met vrienden. Nog een biertje, beetje ouwehoeren. Wie 
nog een biertje? We hebben ook Heineken hoor. Wat een wedstrijd. Nog nooit 
zo goed gevoetbald. Jammer dat Harry die strafschop miste. Hadden we mis-
schien nog gelijk gespeeld. Iemand nog een biertje????
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