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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.
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Het seizoen is eindelijk afgelopen. En hoe! 
Een BBQ voor meer dan 500 mensen. Een 
hoofdveld vol met woonbootbewoners. Leuke 
ouder-kind wedstrijden en de meer dan ge-
slaagde nieuwe activiteit: voetgolf. Twee dagen 
voor dit evenement toneel in het clubgebouw 
vol doktersgrappen en –grollen. En een week 
eerder Kas Woudsma- en mixtoernooi. 

Sportief is het seizoen 2015-2016 goed ver-
lopen met kampioenschap voor Vrouwen 1, 
promotie voor het tweede en handhaving van 
het eerste. 
Kortom, reden genoeg om even achterover te 
leunen en te gaan genieten van de vakantie. 
Doen!

Toneel bij De Zweef, pagina 47



Bedrijfsscan

95% van de organisaties laat onbewust geld 
liggen door onvoldoende controle op diverse 
loonkostencomponenten. Met de loonkostenscan 
richten wij ons op het behalen van besparingen 
op diverse gebieden van de loonkosten.

www.wijnen-bedrijfsscan.nl

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

loonkostenscan

Laat De Zweef 
meedelen in de 
opbrengst van een 
loonkostenscan 
van uw bedrijf
(no cure no pay)

Win-Win 

Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met:
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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
ARROGANT 
OF ZELFVERZEKERD

De scheidslijn tussen arrogantie 
en zelfverzekerdheid is flinterdun. 
Neem Louis van Gaal. Onlangs 
sprak hij over zichzelf uit dat hij 
één van de beste coaches van de 
wereld is/was. De afgelopen jaren 
heeft hij er niet veel van gebakken 
bij Manchester United. Ondanks een 
investering van € 300.000.000,00 in 
spelers. Toch heeft hij veel prijzen 
gewonnen en lees je in interviews 
met (oud) spelers dat hij één van de 
beste trainers is geweest die ze in 
hun carrière hebben gehad. Is hij 
arrogant of zelfverzekerd? Oordeelt 
u zelf.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie, 
een half jaar geleden, heb ik het 
ook over arrogantie gehad binnen 
de club. Uiteraard met een dikke 
knipoog. De trainers van de selectie-
teams die in de winterstop bovenaan 
stonden, dames 1, A1 en D1, heb ik 
in een volle kantine gevraagd of ze 

aan het eind van de competitie ook 
bovenaan zouden staan. Alle drie 
verklaarden ze volmondig: “Ja”. 
Het “twidde” stond weliswaar niet 
bovenaan, maar had wel een periode 
op zak. De trainer antwoordde dat 
ze rechtstreeks gingen promoveren, 
maar dat was niet helemaal reëel 
gezien de achterstand op de kop-
loper. Toch kwamen ze nog dicht in 
de buurt. Het “twidde” promoveerde 
echter wel via de nacompetitie naar 
de reserve Hoofdklasse. Zijn onze 
selectietrainers nu arrogant of zelf-
verzekerd? Oordeelt u zelf.

Het seizoen loopt ten einde en er 
staan nog een aantal leuke acti-
viteiten voor de deur. Op een paar 
uitjes voor de jeugd na is medio juni 
een mooie tijd om de deuren van de 
kantine te sluiten. Dat wil dit jaar 
niet zeggen dat er geen bedrijvig-
heid is tot eind juli. Verre van dat 
zelfs. Zoals wellicht bekend begin-
nen we op maandag 13 juni met de 
verbouwing van de toilettengroepen 
en de bestuurskamer. Ik ben geen 

tegelzetter en ook geen binnenhuis-
architect. Maar ik durf wel te zeggen 
dat we begin augustus de mooiste 
sanitaire voorziening hebben van 
alle verenigingen in de nabije omge-
ving en de stoerste bestuurskamer. 
Ben ik arrogant of zelfverzekerd? 
Kom kijken en oordeelt u zelf. Ik ben 
benieuwd naar uw mening.

Hulzense Boys is de winnaar van het 
Kas Woudsmatoernooi. Ik waar-
deer het zeer dat deze vereniging 
met drie teams is komen opdagen 
terwijl hun vlaggenschip de finale-
wedstrijd speelde om promotie naar 
de eerste klasse. En nog won ook. 
Ze hebben onze organisatie niet 
laten zitten. Klasse. En uiteraard 
de felicitaties naar de drie C-teams 
en het eerste elftal. Reclame voor 
het echte AMATEURvoetbal. Ko-
mend seizoen komt Hulzense Boys 
in actie tegen koopclubs SVZW en 
DOS’37. Ook koopclub Rohda Raalte 
dreigt af te zakken naar de eerste 
klasse. Wellicht komen wij elkaar 
weer tegen op het veld. De kippen 

kunnen zich opmaken voor 
een hete voetbalmiddag. 
Gezien de discussie stel ik 
voor om geen plofkippen 
te gebruiken. Doe maar 
scharrel. En milieuvrien-
delijke blauwe verf. Het 
belooft een mooi seizoen 
te worden. Heino, TVC‘28, 
Tubantia, Stevo, Rigters-
bleek en misschien Rohda 
Raalte en Schalkhaar. 
Mooie clubs uit de buurt. 
Maar dat is van latere 
zorg. Eerst met vakantie. 
Ik hoop dat u een geweldi-
ge vakantie heeft. Geniet 
ervan. We zien elkaar in 
augustus weer.







 


 


 
 


 


 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 





















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
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SANDRA MIDDELKAMP REGELDE TERUG-
KEER DAMESVOETBAL BIJ DE ZWEEF

Partner Bart (Huffmeijer) komt 
de trap af en is klaar om te gaan 
sporten. Twee koppen koffie staan 
klaar. Het gesprek kan beginnen. 
Gaat gelijk terug tot 1994. In het 
verslag van de bestuursvergadering 
staat namelijk dat in juni 1994 vijf 
dames van de Eversberg en vijf van 
SOS aangeven dat ze bij De Zweef 
willen komen voetballen. Dat is de 
verdienste van Sandra, die daarmee 
het vrouwenvoetbal terug brengt bij 
De Zweef.

Samengevat komt het bestuurs-
verslag neer op het volgende: “Het 
bestuur twijfelt, maar is gematigd 
positief. Ook binnen De Zweef staan 
meiden klaar om de voetbalschoe-
nen aan te trekken. Een van hen is 
Sandra Middelkamp. Bestuurslid 
Leo Geurtse zal Sandra bellen dat 
ze een team kunnen oprichten. 
Ze moet wel zelf zorgen voor een 
trainer, leider, grensrechter. En liefst 
ook nog een paar sponsoren.”

Helemaal zo is het niet gegaan, 
maar voor we daar zijn, moeten we 
nog even wat jaartjes terug. Sandra 
is een Middelkamp en Middelkam-
pen zijn natuurlijk voetballers. En 

Zwevers. Zij groeit op met voetbal 
en is gek van het spel. Meisjesvoet-
bal is er dan nog niet, maar bij De 
Zweef is dan (nog) wel een senioren 
damesteam.

“Ik was negen jaar en trainde mee 
met het eerste damesteam. Moet 
je je voorstellen; zo’n klein meisjes 
met die grote vrouwen. Met Marja 
Heerink bijvoorbeeld. Ik weet nog 
dat ik met de auto werd opgehaald. 
Het heeft niet zo lang geduurd. De 
training was veel te laat en we zijn 
ermee gestopt.”

Het knaagt bij Eversberg
Sandra blijft wel voetballen, op 
straat met de jongens, maar niet bij 
een vereniging. Dat gebeurt later 
wel. Dan meldt ze zich bij Eversberg; 
dichtbij en met een goed dames-
team. Maar het knaagt. “Ik ben een 
Zwever. Liep als klein meisje van 
een jaar of vier aan de hand van pa 
over het woonwagenkamp van WKE. 
Laarsjes aan. Door de blubber.”

“Eversberg was niet De Zweef. De 
mentaliteit daar was anders. Toen ik 
begon over De Zweef, waren er een 
paar meiden die wel met me mee 
zouden gaan, zoals mijn zus en twee 
nichtjes. Ik heb daarop Leo Geurtse 
gebeld met de vraag of er bij De 
Zweef een damesteam kon komen. 
Hij vond het goed op voorwaarde dat 
ik zelf zou zorgen voor 13 meiden en 
alles erom heen.”

Op tafel liggen vier medailles en een oude Be-
waargoal. “Ik heb die opgezocht, omdat je na al die 
jaren de exacte data vergeet.” Sandra Middelkamp 
(42) haalt koffie en dat geeft gelegenheid even rond 
te kijken in haar kamer. Daarin wordt geleefd, zo-
als het hoort met kamers. Aan de muur een grote 
foto van Sandra met zoon Kyran op de rug. Ze kijkt 
blij en gelukkig. 
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“Later hoorde ik dat het damesteam 
bij SOS ontbonden zou worden en 
heb ik Audrey Ronhaar van die club 
gebeld. Zij wilde ook wel bij De 
Zweef komen; samen met nog een 
paar meiden. Het was toen bijna 
rond. In ons clubhuis lag achter 
de bar of zo nog een briefje met 
de namen van Anouk Hegeman en 
Marije te Pas, die ook graag wilden 
voetballen. En zo is het team er 
gekomen.”

We moesten alles 
zelf regelen: trainer, 
leider, vervoer, shirts

Bijna tien jaar na het opheffen van 
het succesvolle damesteam is er 
weer een nieuw team. En Sandra 
is de aanstichtster. “We moesten 
alles zelf regelen: leider, trainer, 
vervoer naar uitwedstrijden, kleding, 
trainingspakken, sponsors. Ik was 
22 en deed dat allemaal.” Het team 
dat Sandra in de benen helpt, kan 
in het begin alleen maar trainen, 
omdat de speelsters zich niet meer 
kunnen overschrijven. De termijn is 
gesloten.

“In die tijd was alles zoveel anders 
dan nu. De meeste meiden waren 
pas op latere leeftijd gaan voetbal-
len. We moesten nog veel leren. Stel 
je voor: Marije te Pas; 14 jaar. In het 
eerste, maar nog nooit gevoetbald. 
Dat kun je je nu toch niet meer voor-
stellen. Wat dat betreft is er zoveel 
veranderd. En alleen maar positief!”
“We regelden trainers. Dat waren 
mijn pa, Hans, en Jos Rodijk. In 
het eerste jaar alleen maar trainen 
en daarna competitie. We werden 
direct kampioen! In de shirts van 
het opgeheven G-team, want eigen 
shirts hadden we nog niet.” Medaille 
1 komt voor de dag: Kampioen 5e 
klasse B KNVB.

Het team is eigenlijk nog iets te 

klein en mist goede begeleiding. 
“We hebben wedstrijden gespeeld 
met 11 meiden in het veld en verder 
niks. Het was in een wedstrijd dat de 
scheidsrechter een beslissing nam 
waarmee ik het totaal niet eens was. 
Ik wist echter niet of hij gelijk had 
of niet. We hadden geen leider of zo 
waaraan ik het kon vragen. Die keer 
stond toevallig Fred Bovenlander 
langs de kant te kijken. Ik vroeg de 
scheids om even te wachten, ben 
naar Fred gelopen en vroeg hem 
of de scheids zo’n beslissing kon 
nemen.”

Fred Bovenlander 
leerde ons pas 
echt voetballen

Dat contact leidde ertoe dat Fred, 
wiens dochter Amy inmiddels ook 
bij De Zweef speelde, de nieuwe 
trainer werd. “Van hem hebben 
we zo verschrikkelijk veel geleerd; 
echt techniek en tactiek, het echte 
voetbalspel zoals het hoort. Hij heeft 
eigenlijk de basis gelegd voor alle 
latere successen.”  Sandra schiet 
in de lach: “We hebben ook nog een 
blauwe maandag training gehad van 
mijn neef Daniël Middelkamp en Ton 

Zwakenberg. Had niks met voetbal 
te maken, maar was wel heel erg 
lachen.”

“Je was toen al blij als er iemand 
was die wat wilde doen. Met Fred 
Bovenlander veranderde veel. Later 
ook met het bestuursbesluit om 
vrouwenvoetbal serieuzer te nemen 
en op gelijke voet te stellen met het 
derde mannenteam. Toen Gill van 
de Werfhorst bij ons kwam spelen, 
kwam Bert ook. En Jos Slag. We 
hadden ineens heel goede leiders en 
een vaste vlaggenist.”

Op rap tempo verbeteren alle 
omstandigheden waarin het team 
moest spelen. Er kwamen trainings-
pakken, tassen, het vervoer werd 
geregeld, het team hoefde niet zelf 
meer naar het bestuur als er wat 
was en ga zo maar door. Van de hel 
in de hemel zogezegd.

Zo groeide het team en de pres-
taties. Voor Sandra is het seizoen 
2006-2007 heerlijk om aan terug te 
denken: “Het was voor mij persoon-
lijk een topseizoen. Ik was aanvoer-
der, al 33, maar heb nooit zo goed 
gespeeld, ik voelde me vrij, had 
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geen zorgen en kon alles geven voor 
de voetbal. We wonnen dat seizoen 
de KNVB-beker.”

Het topjaar voor het vrouwenteam 
als geheel is 2008-2009. Het team 
pakt onder trainer Gerrit van der 
Kolk en assistent Henry Klein 
Boonschate alles wat er te pakken 
valt. Na twee keer tweede te zijn 
geworden pakken de vrouwen dit 
jaar het kampioenschap in de vierde 
klasse. En dat niet alleen. Ook gaat 
de KNVB-beker richting Nijverdal. 
Sandra: “Het was prachtig om dit 
allemaal mee te maken. Hierna ben 
ik gestopt met voetballen, maar een 
mooier moment was er niet ge-
weest...”

Het kampioenschap in mei 2009 is 
een verrassing, ondanks het grote 
zelfvertrouwen het hele seizoen. 
Hoe dichter bij het einde hoe span-
nender het wordt. De titel lijkt op 
het laatst te gaan naar de dames 
van Omhoog uit Wierden. Maar dat 
gebeurt niet. Wat niemand verwacht, 
gebeurt namelijk: Omhoog laat het 
erbij zitten. De Zweef doet wat het 
moet doen in de één na laatste wed-
strijd en wint.

Omdat de KNVB het bij standaard- 
damesteams niet nodig vindt de 
laatste wedstrijden op dezelfde 
tijdstippen te laten spelen, kunnen 
de Zweefdames nog naar Wierden 
afreizen om daar hun concurrent te 
zien verliezen. En zo is het feest op 
zondagmiddag 24 mei 2009. Feest 
waar geen mens van weet en dus 
ook niemand komt feliciteren...

Het weekeind ervoor hebben de 
dames gelukkig ook al feest gevierd, 
want ze binden de dames van Alba-
tross overtuigend aan de zegekar 
in de finale om de KNVB-districts-
beker. Voor de tweede keer gaat die 
beker mee naar Nijverdal. Naast het 
kampioenschap en de beker winnen 

de dames ook nog eens de HVC-bo-
kaal en zijn daarmee de besten in de 
gemeente Hellendoorn. Groot is de 
teleurstelling bij het team als blijkt 
dat al die prijzen nog geen reden 
genoeg zijn om gemeentelijk sport-
team van het jaar te worden…

Gelukkig heeft 
vrouwenvoetbal een 
gezicht gekregen

“Na dat succes ben ik gestopt met 
voetballen. Het was goed zo.” Wat 
ze achter laat is een mooi team met 
jonge meiden, want inmiddels is 
in de jeugd een grote hoeveelheid 
meisjes lid geworden en die komen 
zich zo langzamerhand melden aan 
de deur van het eerste. Meiden die 
al van jongs af aan hebben gevoet-
bald en het spel (veel) beter beheer-
sen.

“Gelukkig heeft het vrouwenvoetbal 
bij De Zweef een gezicht gekregen. 
Natuurlijk blijft het “minder” dan 
het mannenvoetbal; daarom moet je 
het daarmee ook niet vergelijken.” 
Pratend over De Zweef glimmen 
haar ogen. Niet alleen vanwege 

het voetbal, maar ook vanwege de 
activiteiten, met als hoogtepunt 
de Playbackshow. Het lijkt wel of 
Sandra zo weer zou willen begin-
nen, maar lichamelijke klachten van 
hopelijk voorbijgaande aard, houden 
dat tegen.

Los daarvan: op een kruispunt in 
haar leven, is ze nieuwe wegen 
ingeslagen en gaat ze nieuwe wegen 
inslaan. “Ik ben bijvoorbeeld lid 
geworden van Nut en Genoegen. 
Toneel is zo mooi. We zijn nu weer 
bezig met een jeugdstuk. Speel ik 
clown. Komt straks Kyran ook kij-
ken. Het is prachtig. Ik ben daar “ik”. 
Niemand verwacht wat van mij. Kan 
mezelf zijn.” Dat is wel eens anders 
geweest, maar gelukkig voorbij.

We denken niet dat De Zweef van 
Sandra af is. Als Kyran een Middel-
kamp is, heeft-ie z’n voetbalschoen-
tjes al met z’n geboorte meege-
kregen. Nou en dan hoef je niet te 
vragen wie er straks misschien wel 
leider of trainer of allebei is. Met 
mama Sandra en papa Bart langs 
de lijn moet dat helemaal goed 
komen...
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Met wie woon je?
Met mijn moeder Marloes, vader 
Arjan, zus Joli en broer Sepp.

Hoe kom je aan je naam?
Geen idee, van mijn ouders.

Waar zit je op school?
Ik zit in de brugklas van Reggsteyn, 
locatie Willem de Clercqstraat. Daar 
doe ik “kader” (mavo). Ik wil later bij 
de recherche, dus moet ik daarna 
ook naar de politieschool.

Wat is het grootste verschil tussen 
de basisschool en het voortgezet 
onderwijs?
Je moet voor de les telkens naar een 
ander lokaal. Je hebt verschillende 
docenten. Er is een kantine waar 
je eten kunt halen. En je hebt een 
kluisje voor je jas.

Mis je de bassischool?
Soms wel. Waarom? De gezelligheid 
en saamhorigheid.

Wie zijn je beste vrienden?
Teske, Chloë, Jet, Indy, Shanaya en 
Sara.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Ik speel mijn hele leven al met een 
bal. Zat eerst op volleybal, maar ik 
schopte alleen maar met de bal en 
ben toen naar voetbal gegaan. Naar 
De Zweef omdat daar veel meis-
jes zijn en door Melanie Kok, mijn 
buurmeisje.

Mijn opa is van SVVN, maar vindt 
het niet erg dat ik bij De Zweef ben. 
Hij vindt alles goed als het maar 
geen DES is. Die noemt hij ook nooit 
DES, maar “die roodzwarten”. Mijn 
broertje Sepp speelt bij DES en een 

neef. Als ik tegen hem zou spelen, is 
hij vóór mij en tegen DES.

Wat vind je leuk aan voetbal?
Ik vind alles leuk. Als ik een bal heb 
verveel ik mij niet. Je kan daar zo-
veel mee doen. Natuurlijk voetballen 
met anderen, maar ook hoog hou-
den, latje trappen, op doel schieten. 
De Zweef vind ik heel gezellig.

Ben je een goeie voetballer?
Natuurlijk! Ik ben de beste! Nee, ik 
ben niet de beste, maar ook niet de 
slechtste. Heb altijd met jongens 
gespeeld en hoop dat ik volgend sei-
zoen bij de jongens blijf en in D1 zit.

Heb je een vaste positie in het veld?
Meestal speel ik aan de buitenkant 
voorin; links of rechts.

Heb je een voetbaldroom?
Jazeker: Vrouwen 1 bij De Zweef of 
FC Twente.

Wat zou je voor één dag in je leven 
willen zijn?
Ik denk Dee; de vriendin van Enzo 
Knol. Enzo is zo positief en onhan-
dig. Ik kijk elke dag naar zijn vlog om 
vier uur en om zeven uur naar zijn 
game. Het is geweldig om te zien.

Wat doe je meestal na schooltijd?
Dan spreek ik af met vriendinnen. 
We doen dan niet veel; een beetje 
hangen. Of ik zit achter de computer. 
Spelletjes doen. Alleen of via Skype 
met mijn neefjes. En voetballen 
natuurlijk.

Wat vind je echt niet leuk of waar 
word je wel eens boos om?
Om zoveel dingen kan ik boos wor-
den. Vooral als alles altijd “meteen” 

moet (kamer opruimen). Dan word 
ik heel boos. Heel chagrijnig kan ik 
ook worden van wind in mijn haar.

Waar word je blij van?
Enzo Knol. Als ik een keer slecht in 
m’n vel zit, vrolijkt hij mij op.

Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
Ibiza. Een villa met een zwembad en 
een lekker zonnetje.

Wat is je belangrijkste bezit?
Mijn computer en mijn voetbal.

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Ik ben best wel behulpzaam. Ook 
wel grappig en fanatiek.

Wie is de liefste van de hele we-
reld?
Papa en mama.

Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
Ik ben net aan een boek begonnen 
uit de serie “Hoe overleef ik…”. Deze 
keer “Hoe overleef ik mijn vriendje 
(en hij mij)?”

Wat vraag je voor je verjaardag?
Een TV op mijn kamer en een Play-
Station.

20 VRAGEN AAN... JADE SCHOLTEN (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. 
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“DE MOOISTE DAG VAN MIJN LEVEN” 
MET VROUWEN 1

Maar eerst even terug in de tijd. De 
hele competitie doen de meiden 
het goed. Heel goed. Beter nog 
dan in voorgaande jaren toen de 
ploeg meedraaide in de kop van de 
ranglijst. Er wordt een vergadering 
belegd. “Wat gaan we doen? Gaan 
we ervoor? En gaan we met z’n al-
len?” Die vragen gaan er vooral over 
of ze de consequenties aanvaarden: 
lange reizen naar Verweggistan in 
het nieuwe seizoen. Antwoord: Het 
hele team gaat ervoor.

Dan geven ze gas. De één na de 
andere tegenstander wordt aan de 
zegekar gebonden. Er is maar één 
concurrent en dat is Rigtersbleek. Een 
zware tegenstander, die zich echter 
te pletter loopt op de stugge blauw-
witten. Dan staat het ene team op de 
eerste plaats; dan de ander. Beide 
rechtstreekse duels wint De Zweef en 
met nog één wedstrijd te gaan is er 
een voorspong van één punt. Daar-
mee gaat de ploeg naar Roda’46 in 
Leusden, die nog belangen heeft aan 
de onderkant van de ranglijst.

Hoe dichter bij het einde van de 
competitie, hoe duidelijker het wordt 
dat De Zweef kampioen kan worden. 
De meiden ondernemen actie. Er 
moet een bus komen. Er moeten 
zoveel mogelijk supporters mee. 
En na afloop een feestje. Hoofd-
sponsor George Praas zorgt voor de 
bus. Dat is alvast geregeld. Dochter 
Kim zorgt voor verwerking van de 
aanvragen van supporters om mee 
te mogen.

Supporters in de watten gelegd
Het zal ze aan niets ontbreken. 
Vrouwen 1 legt de supporters in de 
watten! Wie vijf euro betaalt, krijgt 
niet alleen gratis vervoer naar Leus-
den, maar inbegrepen zijn ook eten 
en drinken. De meiden slaan drank 
in, kopen broodjes en op een Face-
book-foto staan Dunya Durmaz en 
Sharon Wieldraayer die te beleggen 
met ham en kaas.

Hoofdsponsor
verbijt zich 
in de regen…

Er is een dubbeldekbus nodig om 
alle mensen naar Roda’46 te krijgen. 
De bus is tot de laatste plaats bezet. 
Kim loopt driftig heen en weer met 
een lijst van deelnemers. Namen 
worden gecontroleerd. Hier en daar 

Een betere dag hadden de dames niet kunnen 
uitkiezen voor hun kampioenschap: heerlijke zon, 
prachtig weer en moederdag. De zwangere Mar-
loes heeft het al snel moeten horen. Zenuwen 
vooraf. In de kantine verzamelen speelsters en 
supporters zich. Een voorzichtig kopje koffie of een 
Extran. De shirts bekijken waarmee ze hopelijk het 
kampioenschap gaan vieren.

Kampioenschap wordt uitbundig gevierd
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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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ALTIJD WAARDEVOL ADVIES,
EEN DESKUNDIG TEAM EN ALLE 
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Tel: 0548 612 990
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7441 AE Nijverdal

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

Meer dan 600    

  fietsplezi
er!
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Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com
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staat een kruis achter een naam.
Of ze uiteindelijk iedereen geno-
teerd heeft, valt te betwijfelen. Maar 
wat maakt het uit: de bus vertrekt 
en niemand roept dat er nog een 
achterblijver is. Die zijn er wel, 
maar niet in Nijverdal. Ver weg in 
een zogenaamd zonnig land zit de 
familie Praas (hoe trouw moet je 
zijn…) zich te verbijten in de regen…
Balen George!

Wat is er te zien in de bus? Bene-
dendeks het hele team bij elkaar 
met trainer Harry, leidster Gillian 
en vlaggenist/regelaar Jos. En opa 
Legtenberg. Bovendeks de suppor-
ters, voor het grootste deel bestaan-
de uit ouders, familie en aanhang. 
En natuurlijk de meiden van MC1 en 
MA1, die naar hun “grote zussen” 
komen kijken.

De bus is nog niet in Haarle of de 
broodjes komen door. De gangpaden 
staan vol dozen en iedereen eet z’n 

buikje vol. Het is een gezellige boel, 
hoewel de spanning van de komende 
wedstrijd wel te voelen is. Romy ver-
telt aan Mijke dat ze heeft gedroomd 
dat ze een hele ingewikkelde actie 
moest maken, die niet lukte. Mijke 
heeft gedroomd dat ze al kampioen 
waren zonder te spelen.

Nagels bijten op Gran Canaria
Kim Praas vertelt dat haar schoon-
vader geen rekening had gehouden 

met een kampioenschap. Niet van 
zoon Jacco en niet van schoondoch-
ter Kim. Met nog een wedstrijd te 
gaan, kan ze vanuit Gran Canaria de 
wedstrijd tegen Varsseveld volgen. 
“Nagels bijten. Kom op meiden, 
scoor toch eens!” Ze moet wachten 
tot de tweede helft. Een vervroegde 
ticket richting Nijverdal kan geboekt 
worden.

De groep kijkt filmpjes, maakt (heel 
veel) selfies, luistert naar muziek 
via de I-pad en denkt aanvankelijk 

dat de apparatuur kapot is voor ze 
in de gaten hebben dat het Romy 
van der Heuvel is die stiekem via 
haar smartphone switcht tussen de 
nummers.

Ilze de Vries heeft een eigen fanclub. 
Die dragen shirtjes met foto’s van 
haar en de toevoeging “kampioen”. 
Lopen ze daarmee vooruit op een 
eventuele beslissing van Ilze dat 
ze stopt bij De Zweef en een stapje 
terug gaat doen in haar carrière 
bij haar oude club ENC’09? “Ik zou 
graag nog meedoen in de Eerste 
klasse, maar ik ben heel fanatiek. 
Door mijn werk kan ik niet elke 
week twee keer trainen en dat is wel 
nodig, denk ik, in die klasse”.

Twijfelaars blijven gelukkig
Wat een kampioenschap al niet kan 
doen. Of is het overmoedigheid? Feit 
is dat in al het feestgedruis, bij het 
uitreiken van de bloemen duidelijk 
wordt dat Ilze inmiddels besloten 
heeft er een seizoen aan vast te 
knopen. Heel fijn voor De Zweef, 
want haar vertrek zou een stevige 
aderlating zijn in het aanvallend 
vermogen.

Hetzelfde geldt voor Romy van der 
Heuvel. Ook zij twijfelde of ze door 
zou gaan, maar ook zij ging over-
stag. Dat betekent dat de club ook 
komend seizoen kan rekenen op een 
kanjer in het gebied tussen verde-
diging en aanval. Volgens Facebook 
is nu alleen Mirthe Jannink nog een 
vraagteken, maar die zal ook wel 
bijtekenen.

Terugreis 
met veel 
“activiteiten”

Dan volgt de wedstrijd tegen 
Roda’46, die direct vanaf het begin 
druk zet. De Zweef is nerveus. Er is 
veel balverlies en veel passes gaan 
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verloren. Zeker, als Kim of Sha-
ron direct raak hadden geschoten, 
was het een gelopen race. Nu kon 
Roda’46 uit een tegenaanval (mooi) 
scoren.
Gelukkig hielden de meiden de kop 
erbij en kon simpel worden uitgelo-
pen naar 1-3. Het was geen mooie 
wedstrijd, maar dat zijn kampioens-
wedstrijden nooit. Mooi was wel het 
feest. De busreis staat bol van “acti-
viteiten”, waarvan het overgrote deel 
in de vorm van drank. Radler, bier, 
Malibu, Blue Curaçao, Bacardi-cola 
enz. En iedereen mag meegenieten. 
Voor de eerste trek balletjes gehakt 
en blokjes kaas. Chips in verschil-
lende smaken. Ja, het was prima 
verzorgd.

De kelen worden steeds schorder. 
Van het zingen, zullen we maar 
zeggen. Plotseling verschijnt er 
een hinnikend paard in de bus. Er is 
een klein groepje fanatici, die op de 
terugweg het afgelopen seizoen nog 
even evalueert en de spelers be-
oordeelt. Gelukkig is dat maar voor 
even. Spontaan, keihard en met z’n 
allen klinkt het “Er is helemaal niets 
voor Rigtersbleek”. Duidelijke taal.

Cadeau van ouders
Dan komen Tanja Rodijk en Cristel 
Durmaz naar voren en bieden na-
mens de ouders de meiden allemaal 
een pet aan. Vrij vertaald naar Ram-
ses Shaffy staat daarop: “Ren, vlieg, 
Zweef” en bij iedereen het nummer 
dat correspondeert met het wed-
strijdtenue. De meiden zelf hebben 
natuurlijk allang het kampioensshirt 
aan. Allemaal met eigen naam op de 
voorkant en de verwijzing naar het 
kampioenschap. Op de achterkant de 
tekst: “As individuals we are strong; 
Together we are unstoppable”. Is dat 
goed Engels?” vraagt een argeloze 
toeschouwer. Ja, hallo: wat wil je met 
een Engelstalige leidster?

De groep staat als één man op als 
gevraagd wordt te klappen voor de 
supporters. Als dank krijgt iedereen 
een zakje “bruidssuikers” en een fo-
tootje van het team. Ja , ja de meiden 
weten van klantenbinding. Thuis in de 
kantine wordt dat nog eens dunnetjes 
overgedaan. Als Ajax is afgelopen 
wordt Harry bedankt. Erik Heuver 
houdt een toespraak. Gill blijkt de 
echte “baas”, Jos krijgt hulde als ook 
de mannen op de achtergrond: René 
Rodijk en Bert van de Werfhorst.

“Wie is die meneer?”
En dan weer verder dansen en 
polonaise. DJ Bart draait door en de 
bassen zijn tot ver buiten Gagelman 
te horen. Iedereen zal weten dat 
Vrouwen 1 kampioen is geworden. 
Dan komt er een meneer met een 
grijze bos haar en een oranje strop-
das. “Wie is die meneer?”

Weinigen weten het antwoord. 
Gelukkig wel de voorzitter en 
vice-voorzitter, die Ate Brunekreef 
mee naar buiten nemen. Met Mylène 
Rodijk als lady-speaker hangt hij 
alle meiden en begeleiding de KNVB 
kampioensmedaille om. Het is 
Mylène die als laatste aan de beurt 
is en Ate spontaan beloont met drie 
kussen.

Dan kan het feest weer verder met 
af en toe een hap van het lekkers 
van Driever. Zo rond een uur of zes, 
zeven is de groep feestvierders 
aardig uitgedund. De muziek klinkt 
nog en op Facebook verschijnt een 
filmpje van meiden op het hoofdveld 
die dansend het avondrood tege-
moet gaan. Mooier kun je het toch 
niet hebben?

MISKENNING?
Onze trainer Harry Legtenberg zei het 
al, eerder in GOAL!MAGAZINE: “Als 
je vrouwenvoetbal niet vergelijkt met 
mannenvoetbal, is het een prachtige 
sport om te zien.” Desondanks blijft 
er een grote groep (mannen!) die de 
schouders ophaalt met de medede-
ling “ik vind het helemaal niks”. Jam-
mer, maar het is zo.

Net zo jammer is het dat onze “krant 
van de buurt”, TC Tubantia, met geen 
woord rept over vrouwenvoetbal. Wel 
grote verhalen over vrouwenvolleybal, 
vrouwenatletiek enz. enz., maar niets 
over vrouwenvoetbal. Geen letter, laat 
staan een leuke foto, van ons kam-
pioensteam, dat echt op behoorlijk 
niveau presteert. En dan ontkennen 
dat voetbal een mannenbolwerk is, 
net zoals –waarschijnlijk- de sportre-
dacties.



18



19



20

Als Jan wordt gebeld om te vragen 
of hij mee wil werken aan een inter-
view, neemt zijn vrouw de telefoon 
op. “Jan is in de tuin aan het golfen”, 
zegt ze. Even later antwoordt Jan 
bevestigend. Een afspraak wordt 
gemaakt aan de Kasteelstraat in 
Hellendoorn.

Jan, hoe is het met je?
Prima. Ben gezond. Heb nergens 
last van.

Voor degene die je niet kent: wie is 
Jan Kleine Staarman?
Ik ben geboren in 1945 aan de 
Schanshekweg wat vroeger de ge-
meente Wierden was.
Op 6 jarige leeftijd verhuisd naar 
de Konijnenbergstraat. De lagere 
school doorgebracht op de Anto-
niusschool, daarna zo’n 3 a 4 jaar 
naar de Ambachtsschool in Alme-
lo. Ik was stukadoor op 16 jarige 
leeftijd. Eerst bij Ravenshorst in Nij-
verdal. In 1965 ben ik gaan werken 
in Duitsland. Op maandagmorgen 
vroeg weg en donderdagavond laat 
terug. Er was veel werk in Duitsland 
omdat er veel nieuwbouw was na de 
oorlog. Ik heb daar ongeveer 9 jaar 
gewerkt. Later ben ik nog 14 dagen 

in loondienst geweest maar dat werkte 
niet. Ik heb teveel vrijheid gehad in 
Duitsland. Later ben ik als zelfstandige 
doorgegaan en in 2010 met werken 
gestopt. Ik ben met Willy in 1974 
getrouwd. Sindsdien woonachtig in 
Hellendoorn en we hebben één zoon.

Wanneer ben je begonnen te voet-
ballen?
Ik was een jaar of 7, 8. In elk geval 
eerder dan mocht. Op mijn 15e speelde 
ik in het eerste. Mijn debuut maakte ik 
tegen RV, als invaller voor Jan Tijhuis. 
Maakte twee doelpunten in die wed-
strijd en was meteen “de man”.

Waarom bij De Zweef?
Ik was katholiek van huis uit. Nu niet 
meer trouwens. En er was maar één 
katholieke vereniging, dus logisch 
dat je bij De Zweef ging voetballen. 
Ik was de enige van de familie die 
wat met een bal had. Mijn ouders 
kwamen ook nooit kijken. Waren 
meer paardenmensen. Mijn zuster 
werkte bij een manege en mijn opa 
was een paardenhandelaar. Mijn opa 
heeft een keer een oud paard ver-
kocht die voor een lijkkoets moest 
lopen. Maar dat paard was niet 
helemaal zwart. Heeft hij met een 
kachelpotlood het beest zwart opge-
poetst. Tijdens de begrafenis begon 
het te regenen. Er stond ineens een 
zebra voor de koets.

In het boek De Zweef 100 jaar staat 
de passage: “Jan Kleine Staarman 
is een bijzonder figuur. Weet dat 
hij moeilijk gemist kan worden 
en handelt daar naar. Laat op een 
zondag zijn tas staan bij Hegeman 
(de vroegere kantine) en haalt die 
zondag daarna, voorafgaand aan de 

HOE IS HET TOCH MET... 
JAN KLEINE STAARMAN
Jan Kleine Staarman voetbalde in de jaren ‘60 en 
‘70 in het eerste elftal. Hield van het mooie voet-
bal. Mannetje uitspelen en lekker pingelen. Het 
levert hem de bijnaam “Pummy” op, naar de le-
gendarische Gerard “Pummy” Bergholtz, die het 
Nederlands elftal haalt en twee keer kampioen 
werd met Feyenoord. Hoogste tijd om te kijken hoe 
het met Jan is.
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wedstrijd weer op. Heeft die week 
dus ook niet getraind. Dat kon toen 
allemaal.” Heb je misbruik ge-
maakt van het feit dat je een goede 
voetballer was?
Nee (stellig). Ik was een fanatieke 
voetballer. Had wel een zwakte: ik 
vond het al gauw gezellig. Na de 
wedstrijd gingen we altijd naar He-
geman. Tegen 18.00 uur gingen we 
stappen in Raalte of Rijssen. En dan 
bleef ik vaak hangen. Ben een ge-

zelligheidsmens. En bij terugkomst 
was Hegeman dicht. Dan moest ik 
later in de week de tas daar opha-
len. Maar dat was nooit bewust. Wil-
lie: “Jan had meer uit zijn carrière 
kunnen halen als hij wat serieuzer 
had geleefd.” Jan: “Ik heb nergens 
spijt van.”

Hoe lang heb je bij De Zweef ge-
speeld?
Ongeveer tot mijn 32e. Heb vervol-
gens een jaar voor Eversberg ge-
voetbald. Daar voetbalde ik samen 
met Marinus (Mike) Machielsen. Dat 
was ook een gezellige vent. Zaten 
we in de kroeg en spraken we af wat 
sportiefs te doen. Pakten we een 
lucifersdoosje en gingen daarmee 
tossen. De zwaluw betekende dat we 
de Vierdaagse van Nijmegen gingen 
lopen. De andere kant beteken-

de fietsen naar Berlijn. Het werd 
zwaluw. Oefenen deed ik niet. Op 
puntschoentjes liep ik de vierdaag-
se. Een lijdensweg. Met twee dagen 
wilde ik stoppen. Maar Mike ging 
door, dus ik ook. Zijn we achter de 
soldaten gaan lopen. Die liepen heel 
makkelijk. Heb het gered. Na dat 
jaar Eversberg weer terug naar De 
Zweef. Twee jaar later ben ik voor 
SOS gaan voetballen in Hellendoorn. 
Ik woonde toen al in Hellendoorn. 

Daar was het wel wennen. Kwam 
het vandaag niet, dan komt het 
morgen wel. Bij De Zweef was het 
veel fanatieker. Ben 4 jaar gebleven. 
Daarna gestopt. Mede in verband 
met mijn werk. Ik kon het niet 
hebben om geblesseerd te raken. De 
kachel moest wel blijven branden.

“Jan is aan het golfen in de tuin”, 
zei je vrouw. Is golf je nieuwe 
hobby?
Ik oefen op mijn swing. Heb een 
soort van afslaghok in de tuin 
gemaakt. Twee jaar geleden ben ik 
gaan golfen. Ik heb altijd iets met die 
sport gehad. Twee keer in de week 
speel ik bij Braakman, Hoge Hexel. 
Met een groep van 4 personen. Het 
hele jaar door. Geen “mooiweer” 
golfer.

Heb je naast het golfen nog meer 
hobby’s?
Ik tennis al 35 jaar in Hellendoorn. 
Ook twee keer per week met vier 
personen. Het voetbal volg ik op 
tv bij Studio Sport en Ziggo Sport. 
Langs de lijn zien ze me niet meer. 
Zowel niet bij het profvoetbal als bij 
de amateurs. Als ik dat doe en het is 
gezellig dan blijf ik weer hangen.

Vanavond is er weer Champions 
League voetbal op tv. Volg je dat 
ook allemaal?
Dat volg ik nog wel. Alhoewel het 
voetbal er niet leuker op wordt met 
al dat geld. Waar moet ik anders 
naar kijken? Paul de Leeuw? Man, 
die lacht al om zijn eigen grap 
voordat hij verteld is. Mijn interes-
se ligt meer in het ontstaan van de 
aarde. Het ontstaan van fossielen 
(versteende planten en dieren), 
ammonieten (fossiele schelpen 
van uitgestorven weekdieren) en 
palynologie (wetenschap die zich 
bezighoudt met het onderzoek 
naar stuifmeelkorrels en sporen in 
aardlagen). Wist je dat de mens pas 
2 miljoen jaar oud is? En de eerste 
vissen al 500 miljoen jaar?

Ook interessant om te volgen is De 
Zweef. Doe je dat nog?
Jazeker. Elke week. Op teletekst via 
TV Oost en de verslagen in de krant.

Heb je nog contact met teamgeno-
ten van vroeger?
Johan Alferink en Johan Schwarte 
spreek ik nog.

Over 4 jaar bestaat De Zweef 100 
jaar. Stel er komt een wedstrijd 
tussen oud eerste elftal spelers en 
het eerste elftal van 2020: ben jij er 
dan ook bij?
Ja. 100%. En als het dan gezellig 
wordt, dan blijf ik wel een keer 
hangen.
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Heb je nog een leuke anekdote uit 
die tijd?
We hebben een keer aangelegd bij 
een tent in Almelo. Daar werden we 
in een zaal gedropt waar niemand 
zat en kwam. Als we een biertje 
wilden moesten we die zelf opha-
len aan de bar aan de andere kant. 
Op een gegeven moment ontdekt 
iemand dat er bovenop een kast in 
onze zaal een plateau stond met 
halve hanen. Waarschijnlijk voor 
later die dag. Het was maar even of 
iedereen zat te eten van die hanen. 
Jan ten Hove verstopte er een achter 
zijn buis. Ik pakte ook snel wat van 
dat plateau en verstopte dat achter 
mijn jas. Jan zat lekker te eten. Toen 
ik mijn halve haan tevoorschijn wilde 

halen stond ik met 
een soepbot in mijn 
hand. Later bij café 
Hegeman ging de 
telefoon. De eige-
naar van het café uit 
Almelo: of we die 
halve hanen wilden 
komen betalen. Dat 
is nooit natuurlijk 
gebeurd.

Tot slot. Wil je nog 
wat kwijt?
Ja, ik vind De Zweef een geweldig 
goede vereniging. Vooral bestuurlijk 
zit het goed in elkaar. Heel verstan-
dig destijds om Kas Woudsma bin-
nen te halen. Kas was een geweldige 

keeper bij DES. Ik vind het mooi dat 
er nu nog steeds een Kas Woudsma 
toernooi bij De Zweef is. Waardering 
dat die man heeft verdiend. Ik vind 
het dan ook onbegrijpelijk dat DES 
Kas nooit heeft binnengehaald.

WRST Ik heb nog zo 
gezegd dat je met je 

poten van die bal 
afblijven moest. 

Pak aan!
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Ik zal een maand of tien geweest 
zijn, toen Ajax debuteerde in de 
Europa Cup voor Landskampioe-
nen. Ajax werd aan DDR-kampioen 
SC Wismut gekoppeld. Ajax toen al 
met Sjaak Swart in de gelederen. 
Een kleine tien jaar later was Sjaak 
Swart mijn idool.
Sjaak Swart steekt als ras-Ajacied 
zijn mening nooit onder stoelen of 
banken. Ook niet toen Ajax op de 
laatste speeldag het kampioenschap 
tegen De Graafschap verspeelde. 
Ajax speelde volgens Swart dra-
matisch. Dat was ook zo. De Graaf-
schap speelde volgens Swart als een 
stelletje idioten. Ook dat was zo. De 
beste scheidsrechter van Nederland 
liet  volgens Swart de keeper van De 
Graafschap ongestraft zes minu-
ten tijdrekken en de ballenjongens 
ongestraft tijdens het spel ballen 
in het veld gooien. Allemaal waar. 
Wat de beste scheidsrechter betreft: 
we hebben niet beter, of het moet 
Makkelie zijn.
Sjaak Swart sprak de hoop uit, dat 
De Graafschap zou degraderen. 

Iedereen is tegen Ajax, dus wat dat 
betreft is Sjaak Swart wat kortzich-
tig. Bij het schrijven van dit stukje, 
is het nog niet zeker of FCT offici-
eel is gedegradeerd. Is dat wel het 
geval, dan blijft De Graafschap in de 
eredivisie. Hoe kan dat? Degraderen 
en daarna promoveren zonder te 
spelen. Geklungel van de KNVB. Als 
FCT wordt terug gezet, dan moet de 
eredivisie het komend seizoen, doen 
met één club minder en de Jupiler 
league met  één club meer. Niet 
anders.
De bestuurders van de KNVB zijn 
een stelletje lafaards door FCT de 
competitie te laten uitspelen, terwijl 
zij het lot van FCT al wisten. Alles 
ging vervolgens mis. Een nacom-
petitie die niet gespeeld had mogen 
worden. Ook Utrecht deed voor 
spek en bonen mee aan de playoffs. 
Volgens de regels van de KNVB had 
Utrecht niet eens mee mogen doen 
en had dus ook niet in de finale 
mogen staan. FCT wordt, althans 
dat neem ik aan, voor bestuurlijk 
falen gestraft. Wat dat betreft zou 

het bestuur van de KNVB verplicht 
moeten worden af te treden. Voor 
eens en altijd.
Munsterman en Van der Laan mo-
gen dan wel voor miljoenen hebben 
gefraudeerd, maar de strop aan 
miljoenen die de KNVB door wanbe-
leid achterlaat is vele malen groter. 
Denk aan de miljoenen van de 
gemeente Enschede die bij degra-
datie van FCT niet meer boven water 
zullen komen. Gemeenschapsgeld 
waarvoor de KNVB verantwoordelijk 
is. Zouden de bestuurders van de 
KNVB wel op de hoogte zijn van het 
bestaan van voedselbanken? Het is 
dus voor iedereen beter, dat FCT in 
de eredivisie blijft en De Graafschap 
degradeert. Het laatste is op spor-
tieve gronden te rechtvaardigen.
Mocht het toch anders uitpakken, 
dan hoop ik op het volgende scena-
rio. Ajax is in 2017 met nog vier 
speelrondes te gaan kampioen. 
Excelsior staat bij het ingaan van de 
laatste speelronde op doelgemiddel-
de op de laatste plaats. De Graaf-
schap heeft een gelijk aantal punten 
als Excelsior, maar ten opzichte van 
Excelsior een doelgemiddelde van 
plus 8. Excelsior speelt thuis tegen 
Utrecht en verliest met 0-1. De 
Graafschap moet op bezoek bij Ajax. 
Ajax speelt met Klaas Jan Hunte-
laar, ex De Graafschap, die nog 1 
doelpunt nodig heeft om Europees 
topscorer te worden. Laatste minuut 
wedstrijd en Huntelaar heeft bij de 
stand van 9-0 nog niet gescoord. 
Makkelie geeft Ajax een strafschop 
die door Huntelaar onberispelijk 
binnen wordt geschoten. Hup Sjakie!

CR

GERECHTIGHEID
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Hoe lang sta je al langs de lijn?
“Ik heb tot mijn achttiende bij De 
Zweef gevoetbald. In die tijd gin-
gen mijn vader, broers en ik iedere 
zondag naar De Zweef. Ook de 
meeste uitwedstrijden werden be-
zocht. Prachtig vond ik dat. Daarna 
ben ik naar Groningen verhuisd 
en later naar Lochem. Nu woon ik 
al weer een tijdje in de buurt van  
Noordijk. Toen mijn zoon bij Sport-
club Lochem speelde bezocht ik 
iedere zondag zijn wedstrijd. Nu hij 
in Groningen woont en voetbalt, be-
dacht ik mij een jaar of drie geleden 
om eens bij De Zweef te gaan kijken. 
Ik vond het leuk om oude school- en 
teamgenoten weer te ontmoeten. 

Het voetbal is meestal heel aardig 
om aan te zien. Voor de rust sta ik 
meestal bij Henk Voortman, Jan 
Fikken, Johan Schwarte, Herman 
Braamhaar en Frans Hoogers in 
de buurt. Na de rust aan de andere 
kant van het veld bij Johan ten Bok 
en vaak schuift Hans Heuver daar 
ook aan. Geen idee hoe dat zo ge-
komen is. Maar je hoort zo mooi de 
laatste nieuwtjes uit Nijverdal.”

Wanneer stond je zelf binnen de 
lijnen?
“In mijn jeugdjaren ging ik voetbal-
len bij De Zweef, ik begon als spits. 
Ik herinner me nog een kampioens- 
wedstrijd tegen SDOL in Luttenberg 

met Anton Wissink en Henny Kok 
als leiders. In de loop van de tijd ben 
ik telkens een linie naar achteren 
gezakt. Tenslotte in de A1 onder Kas 
Woudsma was ik één van de twee 
centrale verdedigers. Redelijk hard, 
sommigen zouden zeggen gemeen 
en met een goede sliding (volgens 
Kas). Een prachtige tijd! Wij zijn bijna 
kampioen geworden. Het was ook 
een mooi team met onder andere Jan 
Cents, Johan Middelkamp en Carlos 
Veldhuis. Toen ik in Groningen ging 
studeren zag ik het niet zitten om 
ieder weekend terug naar Nijverdal 
te komen. Met een stel andere Tuk-
kers hebben we toen nog een aantal 
jaren gespeeld bij Amicitia-V.M.C..”

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



Waar kun je langs de lijn van 
genieten?
“Qua voetbal geniet ik van Boris 
Vermeulen. Mooie techniek en vaak 
slimme oplossingen. Ook nog een 
soort onverzettelijkheid. Los van 
het voetballen geniet ik van heerlijk 
ouwehoeren langs de lijn.”

Aan wie of wat kun je je langs de 
lijn ergeren?
“Ik erger me aan mensen die tegen 
een scheidsrechter gaan staan 
roepen. Maar ik moet zeggen dat ik 
me niet kan herinneren dat vaak bij 
De Zweef te hebben meegemaakt. 
Jaren geleden is wel mijn vader door 
een scheidsrechter van het sport-
park gestuurd. Hij zou iets geroepen 
hebben. Dit was niet het geval en 
hij weigerde dan ook te vertrekken. 
De scheids dreigde de wedstrijd te 
staken. Op aandringen van een paar 
bestuursleden is mijn vader toch 
vertrokken. Hij is daarna nooit meer 
bij een wedstrijd geweest.”

Waar heb je het over langs de lijn?
“We hebben het over van alles en 
nog wat. Omdat ik al een tijd weg 
ben uit Nijverdal vind ik het leuk 
om te horen hoe iedereen terecht 
gekomen is. Vaak wordt er ook nog 
gekletst over de wedstrijden die 
op zaterdag door de omliggende 
verenigingen zijn gespeeld.”

De beste stuurlui staan aan wal…
“Ik moet zeggen dat er meestal 
redelijk genuanceerd over het spel 
wordt geoordeeld en zeker niet alles 
door een Zweefbril wordt bekeken. 
Het valt me op dat het wedstrijd-
verslag op de website ook redelijk 
objectief verhaalt over de wedstrijd.”

Als Anton de kenners langs de lijn 
eens zou raadplegen…
“Het lijkt me dat Anton veel meer 
verstand van voetbal heeft dan ik. 
Dus op goede tips van mij, als ik 

die al had, zal hij wel niet zitten te 
wachten.”

Waar vinden we je tijdens de rust?
“In de rust neem ik een kop koffie 
en ga meestal aan de tafel zitten 
links achterin. De anderen van 
“mijn clubje” gaan meestal zo’n 5 
minuten voor rust naar binnen. Ik 
denk dat ze bang zijn dat anders het 
bier op is. Zo af en toe kom ik in de 
rust oude bekenden of familie tegen 
(neven Johan en Leo). Omdat ik na 
de wedstrijd nog een eindje moet 
rijden naar huis zit een biertje in de 
kantine er niet in.”

Welke Zwever binnen de lijnen 
staat je als supporter het meest 
bij?
“Wie me nog heel goed bijstaat als 
speler is Paul Souverijn. Destijds 

een perfecte laatste man, die bijna 
altijd op de goede plaats stond om 
een aanval van de tegenpartij on-
schadelijk te maken.”

Waar eindigt De Zweef dit jaar?
“De Zweef heeft bewezen in deze 
klasse thuis te horen. Erg knap voor 
een club met allemaal “eigen” jon-
gens. Ik wens ze voor het volgende 
seizoen vooral net zo’n goede start 
toe als dit seizoen, want dat speelt 
daarna toch een stukje lekkerder.”

In deze uitgave bevragen we voor de 
laatste keer een supporter “langs 
de lijn”. Met ingang van het volgen-
de seizoen gaan we op zoek naar 
Zwevers met een bijzondere hobby. 
Suggesties zijn welkom via goal-
magazine.dezweef@gmail.com.
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Lemele staat op de elfde plek. Met 
de uitslagen van de afgelopen weken 
en de plek op de ranglijst, mag het 
voor D4 niet heel veel moeite kosten 
om ook deze wedstrijd te winnen. 
Of toch wel? De aanvangstijd van de 
wedstrijd is al om kwart voor negen 
in de ochtend. Alle jongens hebben 
meivakantie en lagen dus niet op tijd 
in bed. Aanvoerder en keeper Robin 
van Dijk bevestigt dit: “Nee, het was 
gisteren inderdaad niet vroeg.” Spe-
ler Timo Aal vult aan: “Moet ik het 
echt eerlijk zeggen? Ik ben om elf 
uur pas naar bed gegaan!” Trainer 
Pim Weijers kijkt bedenkelijk. De 
thermometer tikt net een graad of 
vijf aan als het beginsignaal klinkt. 
Koud hebben de jongens het zeker 
niet. “Daar heb ik geen last van hoor, 
dit is een lekkere temperatuur om te 
voetballen”, zegt Timo. De wedstrijd 
vindt vooral plaats tussen de straf-
schopgebieden van beide teams. 
Met zo’n zeventig procent balbezit 
is De Zweef D4 duidelijk de boven-

liggende ploeg. Tot scoren komt het 
in de eerste helft alleen niet. Trainer 
Roy Huisstede: “Bij Lemele voetbal-
len een stuk of vijf dames, volgens 
mij vinden de jongens het lastig om 
daar tegen te spelen.” Pas halver-
wege de tweede helft maakt Randy 
Kienhuis de openingstreffer. Een hele 
verademing voor de ouders die langs 
de lijn staan. David Mees Brugman 
schiet nog een keer, maar mist op 
een haar na de paal. Het blijft 1-0.

Robin van Dijk is niet tevreden. 
“Wij hadden veel balverlies, passes 
waren niet goed en de kansen die 
wij hadden, werden niet afgemaakt.” 
Maar Robin moet zich nu snel dou-
chen, want hij wordt zo nog geïnter-
viewd samen met zijn medespelers 
Timo Aal en Bram Koopman en trai-
ners Roy Huistede en Pim Weijers. 

“Meestal is het wel 
gezellig in de kleed-
kamer, vooral als wij 
gaan douchen”

De jongens zijn wel wat gespannen 
voor het interview. Timo kan zijn 
lach niet inhouden en ook Bram 
vindt het grappig dat ze geïnterviewd 
worden. Aan gespreksstof hebben 
wij geen gebrek. Zeiden wij de vorige 
keer niet dat meiden veel kletsen? 
Nou, jongens die kunnen het ook 
wel!

“MEESTAL IS HET WEL GEZELLIG 
IN DE KLEEDKAMER”
De Zweef D4 staat op de derde plek. Een wedstrijd 
minder gespeeld dan de koploper en 6 punten 
achter. Of een kampioenschap er nog inzit? Aan de 
uitslagen kan het niet liggen. De afgelopen 3 wed-
strijden won het team van de trainers Pim Weijers 
en Roy Huisstede. In Lemelerveld werd met 1-2 
gewonnen, thuis tegen Wijhe werd het 3-2 en een 
week daarvoor stond er 9-2 op het scorebord na de 
derby tegen Rohda Raalte. Vandaag zijn wij aanwe-
zig bij de wedstrijd tegen Lemele D2 en na afloop 
maken wij verder kennis met D4.

Kennismaken met D4
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De voorbereiding
Wij wisten al dat de meeste jongens 
gisteravond laat in bed lagen. Even 
na zeven uur ging bij Robin de wek-
ker al. Roy geeft aan dat Robin zich 
niet meer mag verslapen! De tas van 
de jongens is dan nog niet gepakt. 
Bram en Timo doen dat zelf: “Ik ben 
nog nooit iets vergeten,” zegt Timo, 
“ik heb alleen na afloop een keer 
mijn sokken en voetbalschoenen 
laten liggen in de kleedkamer!” Als 
de tas is gepakt, pakken de jongens 
de fiets naar de voetbal. Bram: “Ik 
fiets altijd alleen. Als ik dan in de 
kantine kom, ga ik aan een tafel 
zitten met de rest van de jongens. 
Wij praten dan een beetje totdat Pim 

zegt dat wij naar de kleedkamer 
moeten.” De wedstrijdbespreking 
volgt in de kleedkamer als iedereen 
is omgekleed. “Meestal is het wel 
gezellig in de kleedkamer, vooral als 
wij gaan douchen. Voor de wedstrijd 
is het vaak wat stiller”, zegt Timo. 
Robin vult hem aan: “Ook dan is het 
heel gezellig hoor, wij kletsen dan 
wel veel.” Toch was het vanoch-
tend rustiger. Volgens Roy komt dat 
door de meivakantie, iedereen is 
moe vanwege het te laat naar bed 
gaan. Eenmaal op het veld volgt de 
warming up, deze wordt geleid door 
aanvoerder Robin. “Wij lopen eerst 
een paar keer heen en weer, daarna 
doen wij de armen en heffen wij de 

knieën. Dan ga ik naar het doel en 
kunnen de wisselspelers mij in-
schieten. De andere spelers spelen 
de bal met elkaar rond.”

De training
Timo vertelt wat D4 allemaal doet op 
de training: “Wij beginnen eerst met 
de warming up, daarna trekken wij 
een paar sprintjes en doen wij een 
rondootje. Daarna doen wij soms 
een positiespel en werken wij af op 
doel. Als laatste doen wij altijd een 
partij.” Timo vertelt dat de jongens 
voor en na de training veel kletsten, 
maar tijdens de training niet. Pim en 
Roy geven aan dat de jongens ook 
tijdens de training soms net dames 
zijn.
De Zweef D4 heeft twee trainers/
leiders en één leider. Pim Weijers 
(trainer/leider) en Roy Huisstede 
(trainer/leider en de vader van Tom) 
en Daniel Digici (leider en de vader 
van Baykar). Pim voetbalt zelf in De 
Zweef A1 en volgt een cursus voor 
trainer. “Ik doe de opleiding ‘Sport 
en Bewegen’. Voor deze studie moet 
ik ook een ‘Sport Kader Opleiding’ 
volgen. Ik heb gekozen voor de       
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Staand vlnr: Pim, Matthijs, Thijs, Bram, David, Ruben, Robin, Mick, Roy
Hurkend vlnr:Baykar, Tom, Jay, Timo, Mike, Randy en Thijme.D4
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TC III cursus. Dit is het tweede jaar 
dat ik trainer ben. Vorig jaar stond 
ik ook voor D4, maar toen alleen als 
trainer. Nu ben ik  op zaterdag ook 
aanwezig.” Roy Huistede is drie jaar 
geleden begonnen. Hij maakte toen 
de overstap van DES naar De Zweef. 
“Ik was eerst leider bij E7, samen 
met Robin ter Hedde. Vijftien jaar 
geleden voetbalde ik bij Twenthe 
Goor. Ik ben leider geworden omdat 
het spelletje toch kriebelt. Het is 
leuk om met kinderen om te gaan 
en ook dit jaar zocht De Zweef een 
ouder om ondersteuning te geven 
aan Pim bij D4”, zegt Roy met een 
glimlach. Roy vindt het nog steeds 
een leuke uitdaging, hoewel het 
soms best een race is tegen de klok. 
“Wij trainen al om zes uur in de 
avond, in combinatie met mijn werk 
is dat best vroeg.”

“Vooral de vader 
van Mike is 
erg fanatiek”

Pim en Roy zijn erg tevreden met 
de betrokkenheid van de ouders. 
“Iedereen moet een keer vlaggen 
en de shirts wassen. Daar hebben 

wij geen klagen over. Ook rijden alle 
ouders per toerbeurt mee naar uit-
wedstrijden. Perfect geregeld!” Ook 
bij thuiswedstrijden heeft D4 over 
belangstelling geen klagen. “Bijna 
alle ouders stonden vandaag langs 
de lijn”, vertelt Bram. “Zelfs mijn 
tante was er vandaag toevallig! Mijn 
broertje, vader en moeder zijn er 
meestal ook wel.” Timo had vandaag 
ook heel wat supporters. “Mijn moe-
der, broertje, zusje en stiefvader. Ik 
hoorde ze een paar keer lachen!” 
De jongens hebben geen vervelen-
de ervaringen met ouders die zich 
misdragen of schelden langs de lijn. 
Robin: “Onze ouders moedigen ons 
wel aan hoor! Vooral de vader van 
Mike Eilders is erg fanatiek!”

Competitie
Even terug naar het voetbal zelf. 
Eerst de wedstrijd van vandaag. 
Vooral het laatste deel van de twee-
de helft vonden de jongens goed 
gaan. Roy lacht: “Ik had gehoopt dat 
ze de coaching langs het veld goed 
vonden en de rest niet. Ze hebben in 
ieder geval bijna geen kansen weg-
gegeven, maar ook niet gecreëerd.” 
Pim gaat deze week in ieder geval 
trainen op positiespel, want dat was 

niet heel best dit keer. “De jongens 
moeten niet voor postbode gaan 
spelen. Ik bedoel daarmee dat de 
jongens soms te veel met de bal 
lopen. Als ze slim zijn, dan laten ze 
de bal vaker rond gaan.” Dit seizoen 
begon D4 in de vijfde klasse en is 
toen net geen kampioen geworden. 
Timo vertelt dat bijna alle wedstrij-
den gewonnen werden. “De meeste 
wedstrijden wonnen wij met dubbele 
cijfers. Omdat wij één keer gelijk 
speelden en een keer verloren, 
werden wij geen kampioen.” Ook 
in de voorjaarscompetitie is een 
kampioenschap volgens Bram niet 
haalbaar. “Ik denk dat wij tweede of 
derde worden. De wedstrijd tegen 
Mariënheem verloren wij. Een kam-
pioenschap zal het daardoor wel niet 
worden.”

De Zomer nabij
Het voetbalseizoen is bijna afgelo-
pen. Voor Randy Kienhuis betekent 
dat als enige de overstap naar de 
C-jeugd. Robin gaat naar D1 en 
Bram denkt ook naar D1 te gaan. 
Timo hoopt ook op D1, maar denkt 
niet dat hij dat haalt. Wie er in D4 
blijven, weten de mannen niet. 
“Voordat het dit seizoen echt voorbij 
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is en wij de overstap naar een ander 
team maken, hebben wij eerst nog 
het “D uitje”. “Ik kijk daar wel naar 
uit”, zegt Bram. Pim: “Ik denk dat 
wij met het team ook nog wel wat 
leuks gaan doen. Wij hebben eerder 
dit seizoen met het team al een FIFA 
toernooi georganiseerd. Dat was een 
groot succes!” De zomer is ook de 

tijd dat de jongens veel met elkaar 
gaan voetballen. Zo heeft Robin zich 
voorgenomen veel te gaan voetbal-
len met zijn vrienden Bram, Timo, 
Randy en David. En als de zomer 
dan voorbij is, breekt niet alleen een 
nieuw voetbalseizoen aan, maar 
ook een nieuw schooljaar. Timo: 
“Sommigen gaan dan naar groep 8 

van de basisschool en anderen gaan 
naar het voortgezet onderwijs. Ik 
ga zelf naar de Pius in Rijssen, net 
als Bram. Robin gaat naar Regge-
steyn aan de Noetselerbergweg.” En 
dat is voor de jongens minstens zo 
spannend.
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“MET DRIE BROERS IN HET EERSTE 
IS ONZE DROOM”
Natuurlijk is het een beetje een rommeltje (in de kamer) en een zooi (in de 
keuken), maar ooit wel eens een studentenflat met mannen gezien zonder? 
Waarschijnlijk alleen als één van de moeders pas aan is geweest. “Hoef je bij 
mijn moeder niet bang voor te zijn”, lacht Boris Vermeulen, “die heeft al ge-
noeg aan haar eigen huishouden.”

Boris Vermeulen blijft voorlopig bij De Zweef

Het is niet ver naar Groningen en het 
huis waar Boris woont, is gemakke-
lijk te vinden. Bijna in de binnenstad, 
vlakbij Albert Heijn en Jumbo (ideaal 
voor het halen van bier en misschien 
ooit voor het wegbrengen van zo’n 
zeven, acht lege kratten in de gang). 
De Steentilstraat is een leuk straat-
je. Nummer 28b zit naast de Griekse 
Eetwinkel en Ouzerie “De Olijfboom” 
en twee huizen verwijderd van de 
Koffieshop. Als hij behoefte krijgt 
aan een tattoo, kan Boris vier huizen 
verder terecht.

“Nee, bij die Griek heb ik nog nooit 
gegeten. Ik had eerst het kamertje, 
hier net achter de huiskamer”, wijst 

hij. “Dat is boven die Griek en ik heb 
maandenlang die penetrante geur in 
m’n neus gehad. Dat was genoeg.” 
De vier mannen van 28b koken om 
de beurt en eten meestal met z’n 
vieren. “Dat is gezellig en zo spreek 
je elkaar elke dag.”

Drie talenten
Boris Vermeulen wordt geboren op 5 
oktober 1994 in Almelo (ziekenhuis) 
uit een Brabantse moeder en een 
vader uit Zwolle. Het gezin woont 
dan al in Nijverdal. Hij is de oudste 
van drie broers. Alle drie zijn ze 
vanaf de F-jeugd lid van De Zweef en 
alle drie zijn ze talentvol. Broer To-
mas acteerde het afgelopen seizoen 

in het kampioensteam A1 en broer 
David in C1.

De overgang van Tomas naar de 
senioren en de A-selectie is voor 
Boris een belangrijke reden om 
ook het komende seizoen bij De 
Zweef te voetballen. ”Al sinds we 
kunnen lopen, voetballen we met 
elkaar.” Ook met David, hoewel die 
een stuk jonger is. “Het is eigenlijk 
een droom van ons drieën om met 
elkaar in het eerste te voetballen”, 
bekent hij. “Samen met Tomas moet 
al heel snel kunnen en dan nog een 
jaar of drie wachten.”

Van wie ze het talent hebben, blijft 
een vraag. Hoewel: vader tot en met 
A1 gevoetbald bij de amateurs van 
FC Zwolle. “En volgens hem best 
wel aardig.” Pa en ma Vermeulen 
zijn geen echte voetbalfanaten en 
komen niet altijd kijken bij hun kin-
deren, maar ze hebben kunnen zien 
dat Boris in het eerste is uitgegroeid 
tot één van de bepalende spelers, 
die niet gemist kan worden als het 
aankomt op winnen. Reden voor een 
reisje naar Groningen, zijn huidige 
woonplaats.
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Een zonnige Groningse 
studentenkamer
De studentenwoning is één trap op 
naar boven. De woonkamer ligt op 
de zuidkant. Grote ramen zonder 
gordijnen zorgen ervoor dat het licht 
en zonnig is. Een paar vrolijke platen 
aan de muur. Boris wil wel koffie 
maken, maar weet niet zo gauw 
waar hij de ingrediënten vandaan 
moet halen. Hij drinkt altijd thee. 
Dat is ook prima.

Als hij op zoek gaat naar de wa-
terkoker, hebben we mooi even de 
tijd om de kamer te bekijken. Een 

oud, krakkemikkig bankstel, waar 
je met goed fatsoen eigenlijk alleen 
op kan liggen. Salontafel bijna vol 
geplakt met voetbalplaatjes. Twee 
grote koelkasten om het bier koud te 
houden.

Grote TV met daaronder een Xbox 
om Fifa te kunnen spelen. Op het 
whiteboard aan de muur staat wat 
de gevolgen zijn van dat spel. Bij het 
maken van een goal moet een half 
glas worden gedronken. Een gele 
kaart is driekwart glas enz. Doel 
is natuurlijk om de volle kratten zo 
snel mogelijk leeg te maken.

“De wasmachine is vaak in gebruik”
Op de grond naast de koelkast zijn 
Zweeftas. Boris moet lachen en 
heeft een prima excuus. “Ik was niet 
zo vaak. We hebben hier wel een 
machine, maar die is vaak in gebruik 
bij de anderen.” Die “anderen” zijn 
Anthony Wennemers, Stef Lensink 
(ook uit Nijverdal) en de zoon van de 
eigenaar van het appartement.

“Ik woonde eerst alleen in een 
studio. Dat was niet gezellig. Daarna 
verhuisde ik naar een studentenhuis 
met twaalf man. Elke avond feest. Ik 
sliep naast de huiskamer. Je begrijpt 
dat ik bijna geen oog dicht deed.” 
Via Anthony kon hij verhuizen naar 
de Steentilstraat. “Ik voetbal al een 
jaar of acht samen met hem en we 
zijn vrienden geworden. De setting 
met vier man is ideaal. Niet te druk, 
maar wel de nodige aanspraak.”

Na het VWO gaat hij eerst naar 
Enschede om aan de UT communi-
catiewetenschappen te gaan stude-
ren. Dat valt tegen, want het is erg 
theoretisch. Hij reist met de trein 
op en neer. De wens uit huis te gaan 
en een eigen leven te gaan leiden, 
combineert hij met een verandering 
van studie.

“Je kunt hier echt super uitgaan”
Het wordt Sport, Gezondheid en Ma-
nagement (SGM) aan de Hanzehoge-
school in Groningen. “De academie 
lichamelijke opvoeding (CALO) in 
Zwolle was geen optie, want die is 
teveel gericht op het leraarschap. 
Verder is Groningen een studenten-
stad en een hele gezellige. Je kunt 
echt super uitgaan; veel beter dan 
in Enschede of Zwolle. We krijgen 
ook veel bezoek, die hier komen om 
te gaan stappen. Ja, de meesten 
blijven dan slapen.” Ruben Timmer-
mans is een regelmatige gast.



 

 Voor de organisatie van uw verjaardags-, huwelijks-, kraam- of  
‘zo maar’feest… 

Voor een dag weg, een weekend of wat langer… 
Voor de organisatie van uw bedrijfsuitje of een familiedag… 

 
Of u nu exact wilt weten wat er gebeurt of verrast wilt worden…  

 
Alles is bespreekbaar en bijna alles is mogelijk. Dát is  

Geregeld Verrassend. 

 
06-14866895 

info@geregeldverrassend.nl 
www.geregeldverrassend.nl 

Brood
Banket 
Lunchroom
IJssalon
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“Waar we heen gaan? Meestal; 
naar een danscafé. Dat is een kroeg 
waar je ook kunt dansen als je dat 
wil. Aan de Poelestraat heb je aan 
weerskanten hele leuke kroegen. 
Daar gaan we meestal heen.” 
Meestal betekent één keer per 

week. “Het eerste jaar gingen we 
wel twee keer in de week helemaal 
los, maar dat was te gek.”

Dat stappen kost uiteraard geld. Dat 
verdiende hij bij Heutink in Rijssen, 
maar daar is hij mee gestopt. De dag 
na dit interview begint hij bij “Red 

je pakketje”, een nieuw en lokaal 
bedrijfje dat zich bezighoudt met het 
binnen 24 uur afleveren van pak-
ketjes in Groningen. Behalve Boris, 
gaan ook Anthony en Stef daar wer-
ken. “Zo kunnen we elkaar vervan-
gen als we iets anders hebben.”

Boris zit in het tweede jaar van zijn 
opleiding en het bevalt hem goed. 
“Het eerste jaar deden we nog veel 
sport. Dit jaar is het minder en de 
komende twee jaar tot het einde 
van de studie helemaal niet meer.” 
Dat is wel jammer, maar buiten de 
school om is hij regelmatig te vinden 

in de sportschool of staat hij in het 
veld om een partijtje zaalvoetbal 
te spelen. Voor veldtraining kan hij 
terecht bij Velocitas. “Een derde 
klasser, dus het gaat allemaal wat 
minder.”

Gezondheidsinnovatie: vak van de 
toekomst
Voor zijn opleiding loopt hij momen-
teel stage bij Health Club Groningen. 
“Of eigenlijk ook weer niet. Een 
oud-student van SGM kan gebruik 
maken van de ruimte in die school. 
Hij heeft een bedrijfje dat zich bezig 
houdt met “gezondheidsinnovatie”. 
Het komt erop neer dat hij mensen 
begeleidt op het gebied van gezond-
heid. Niet alleen sporten, maar ook 
gezondheidsleer, gesprekken enz.

“Het is leuk 
wat je leert 
direct in praktijk 
te brengen”

“Het leuke is dat wat wij daar leren, 
we direct in praktijk kunnen bren-
gen. Ook kunnen we ideeën die we 
hebben, vaak direct uitvoeren. Dat 
maakt zo’n stage heel erg leuk. 
Ik heb laatst bijvoorbeeld, samen 
met een andere jongen “Veelzijdig 
voetbal” georganiseerd. Daarbij ging 
het om alle aspecten van voetbal. 
Natuurlijk het spel, maar ook de 
manier van bewegen, vallen, condi-
tie, lopen enz.”

Na het tweede leerjaar moet hij een 
“uitstroomprofiel” gaan kiezen; een 
specialisatie in de opleiding. Zoals 
het er nu voorstaat wordt dat de 
richting “actieve en gezonde leef-
stijl”. Dat betekent het adviseren, 
helpen en begeleiden van mensen 
die gezonder moeten leven. Een 
groeimarkt? “Met al die te zware 
mensen en steeds dikkere kinderen, 
denk ik van wel.” Hij wil in deze rich-
ting later ook een baan gaan zoeken. 



vanvreecommunicatie.nl

VANVREECOMMUNICATIE 

EIGEN WIJZE COMMUNICATIE
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“Misschien doe ik na deze studie 
nog een master, maar dat weet ik 
nog niet.”

Voorlopig gaat hij volgend jaar op 
stage in het buitenland. Drie maan-
den weg naar - het liefst - een warm 
land. “Curaçao of zo. Of Anton al 
weet dat ik dan drie maanden niet 
beschikbaar ben? Nee, dat moet ik 
nog zeggen. Vreemd zal hij het niet 
vinden want de komende competitie 
gaat Anthony ook naar het buiten-
land voor stage.”

De buitenlandse stage is in zijn ogen 
geen belemmering van zijn voetbal-
carrière. Hij heeft het naar zijn zin 
bij De Zweef en de komst van broer 
Tomas versterkt dat. “Of ik weg zou 
gaan voor geld? Er heeft zich - om 
te beginnen - geen club voor mij 
gemeld, maar een eventueel vertrek 
hangt ook af van het bod.”

Hij zal sowieso niet alles accepteren 
wat voorbij komt. Zo trainde hij vorig 
jaar bij Oranje Nassau in Groningen. 
Deze club werd kampioen zaterdag 
Eerste Klasse en men vroeg of hij 
belangstelling had bij hen te komen. 
Inclusief de mededeling dat er 
financieel wat te halen zou zijn. “Ik 
heb het niet gedaan. Dat zou name-
lijk betekenen dat ik elke zaterdag 
in Groningen zou moeten zijn en 
dan kom ik helemaal niet meer in 
Nijverdal...”

Voetbal is belangrijk in zijn leven. 
Vanaf de F-jeugd zit hij in selectie-
teams tot A1 en zelfs al op de bank 
bij het eerste. Dan scheurt hij zijn 
knieband wat anderhalf jaar rust be-
tekent. “Het ergste vond ik dat toen 
het wat beter ging, ik telkens bij A 
en de selectie op de bank moest 
zitten.”

“Ik was vaak zowel zaterdag als 
zondag bankzitter. Niet leuk, want 
ik wilde zaterdag ook wel eens 

uitgaan. De lol in 
voetbal werd heel 
snel minder. Dat 
is ook de reden 
dat ik met een 
vriendenteam 
naar ENC’09 ben 
gegaan. Was in 
het begin wel 
leuk, maar ik 
begon me toch 
steeds meer te 
ergeren aan het 
niveau. Daarom 
ben ik terug 
gegaan naar De 
Zweef.”

“Ik kan me boos 
maken op spe-
lers die te weinig 
inzet tonen”
Ergeren is iets dat hij niet vaak doet. 
“Ik kan me boos maken als spelers 
geen inzet hebben. Foute pass is 
geen probleem, maar als iemand 
zich minder dan honderd procent 
inzet, kan ik kwaad worden.” Nou we 
het daar toch over hebben: “Waar 
ik me buiten het voetbal over kan 
opwinden? Onrecht. Daar kan ik 
niet tegen. Onrecht niet alleen wat 
mezelf betreft, maar ook onrecht dat 
anderen wordt aangedaan.”

Buiten studie, sport en stappen 
heeft Boris niet veel tijd over. Fifa 
spelen, een boek lezen (is net 
begonnen aan het vierde deel van 
de Millennium “trilogie”) en met 
zijn kamergenoten naar De Wereld 
Draait Door kijken. Soms een filmpje 
kijken en als er nog tijd over is, snel 
NU.nl checken of er nog iets belang-
rijks is gebeurd.

Voetbal is niet het aller-
belangrijkste
Voetbal is niet het allerbelangrijk-
ste in zijn leven. Hij moet z’n studie 
afronden. Tot nu toe lukt dat goed, 
maar vraagt discipline. Dat is niet 

Boris’ sterkste punt. Hij vergeet zich 
nog wel eens te melden voor een 
examen en dan mag je niet meer 
meedoen. Alleen een herkansing 
kan dan nog.

“Of ik veel vergeet? Nou, valt wel 
mee. Nee, ik zit nooit zonder schoe-
nen in de kleedkamer. Wel eens met 
de trainingsbroek van mijn broer 
bijvoorbeeld. Dat krijg ik dan te 
horen van Mark Scholten, want die 
is daar heel precies op. Kijkt telkens 
of we allemaal de goede dingen wel 
aan hebben...”

Hoe zijn toekomst eruit zal gaan 
zien, is nog een vraagteken. Het 
is nog steeds moeilijk voor jonge 
mensen om een baan te vinden. Een 
vraag is ook nog waar die baan dan 
is. “Ik zou wel in Groningen willen 
blijven wonen. Maar nog een paar 
jaar Nijverdal is ook prima. Verder 
denk ik erover na mijn studie een 
jaar te gaan reizen. Alleen of met 
een vriend? Dat laatste denk ik, hoe-
wel je als je alleen reist, veel meer 
mensen ontmoet.”



  OBJECTBEVEILIGING

  HORECABEVEILIGING

  EVENEMENTENBEVEILIGING

  SURVEILLANCEDIENSTEN

  BEVEILIGING MET HONDEN

  PERSOONSBEVEILIGING

Meer dan een partner.

WWW.PREDONSECURITY.NL

Lochtersweg 54, 7442 BR Nijverdal - 0548 760 131 - info@predonsecurity.nl
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PUNTEN SCHIETEN: DRIE TEAMS WINNEN!
Het punten schieten door het Team van 
de Week bij thuiswedstrijden is een 
groot succes. Niet alleen vinden de kin-
deren het prachtig om de twee teams 
vlaggend te begroeten; ook het doel-
schieten gebeurt fanatiek. Terug kijkend 
op het afgelopen seizoen, blijkt dat drie 
teams met even veel punten de rang-
lijst aanvoeren en dus winnaar zijn van 
de competitie 2015/2016. E2, E4 en F5 
schoten allemaal 150 punten! De orga-
nisatie gaat nog bepalen hoe de uitein-
delijke winnaar wordt bepaald.
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Wij komen gewoon 
op afspraak langs 
om u te 
informeren over... 

bezoek voor meer informatie onze website www.assinkweustink.nl

Inbraaksignalering
Brandmeldinstallaties
Toegangscontrole
Camera observatie
Intercomsystemen
Technische beveiligingen

 

 

  



SPONSORBIJEENKOMST 19 MEI
Beelden van de sponsorbijeenkomst 
op 19 mei in de Bowlingboerderij en 
clubgebouw met John van Zweden.
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SEIZOENSAFSLUITING JEUGD
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WWW.EPNIJVERDAL.NL Grotestraat 158  0548 - 620 600

Uw Miele specialist

Makelaarskantoor Piksen B.V.

Alles voor u!

Smidsweg 51  Nijverdal  0548-61 28 61  www.piksen.com

Makelaars & Beëdigd taxateurs

Piksen Makelaars
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KOMT EEN ZWEVER BIJ DE DOKTER



N E R G E N S  G O E D K O P E R !

Energiestraat 5 Nijverdal







KAMPIOENEN EN BEKERWINNAARS JEUGD
De kampioenen en bekerwinnaars van het seizoen 2015-2016

BEKERWINNAAR E3
Boven: leiders: René Oostergo en Remy 
Middelkamp. Staand: Floris Brugman, Olivier 
Oostergo, Lucas Wigger, Cas Middelkamp, 
Dies Arkes, Matthijs Spenkelink, Bas Booink. 
Onder: Tigo Wermink en Bas Blaauwgeers. 

Smakelijk detail: Moeder Martine had binnen 
10 minuten(!) een taart met daarop de trotse 
medailledragers.

BEKERWINNAAR F7
Achter vlnr: Niek van Rhee (leider) en de 
familie Zomer. Voor vlnr: Roy Lutterberg 
(leider/trainer), Jesse van Rhee, Thijn Lutten-
berg, Jesse Lorkeers, Thijmen Broekmate, 
Aimée Moscote Silva, Jasper Krukkert, Koen 
Kolkman en Bas Kolkman (leider/trainer). 
Diego Langenhof ontbreekt.



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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KAMPIOEN D1
Bovenste rij vlnr: Sem Geuzendam, Hugo 
Kok (ass. trainer), Jord Evers, Bart Benneker 
(trainer), Nick Mulder, Delano Wippert, Jordi 
van Munster, Rob Verkooijen (leider), Stan 
Vrerink, Tom Heuver (ass. scheidsrechter) en 
Pim Saathof. Onderste rij vlnr: Milan Wijnen, 
Jordin Konijnenbelt, Mikail Kurt, Patty Ver-
kooijen en Jardi Tibbe.

BEKERWINNAAR E4
Staand vlnr: Joshua Nijenkamp, Wesley 
Gritter, Bram Rozemuller, Silvijn Berentschot 
en Kay Steenberg. Zittend vlnr: Jamie Gritter, 
Jesse Machielsen en Stijn Bontekoe.

KAMPIOEN A1 

Bovenste rij vlnr: Marco ten Dam (ass. 
scheidsrechter), Jelle Berkhout, Sven Dikkers 
(ass. trainer), Bryce Beltman, Jacco ten Hove 
(leider), Daan Timmer, Roy ten Dam, Lars 
Westerik, Remo v/d Berg, Thomas Vermeulen 
en Daniël Jannink. Onderste rij vlnr: Niels 
Kolkman (trainer), Glenn Vegterlo, Kuba Po-
sielezny, Dennie Hoogenkamp, Liam Meen-
huis, Evander Wippert, Tim Velthuis en Pim 
Weijers.



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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Holterweg 85a | 8112 AE Nieuw Heeten | 0572 – 321630
www.partyboerderijsallandshoeve.nl | info@partyboerderijsallandshoeve.nl
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VOETGOLF 11 JUNI



OPENINGSTIJDEN
• Maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 17.30 uur

• Zaterdag van 8.00 
tot 17.00 uur

Dinsdag
Seniorendag

Woensdag
Ladiesdaysplashwash.nl  

PROFESSIONEEL ÈN MILIEU- 
VRIENDELIJK UW AUTO WASSEN 
AL VANAF €8,50

Bij Eshuis snappen we dat u het liefst doet waar u goed in bent. 
En dat is ondernemen. Wij ondersteunen u graag op het gebied 
van accountancy, fiscaal advies en personeelsdiensten. Zo doen 
we samen waar we goed in zijn!

Doe waar u goed 
in bent. Dan doen 
wij dat ook.

Per saldo 
persoonlijker eshuis.com

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com
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Veel meer dan alleen cijfers
Dat wij graag met feiten en cijfers 
werken staat buiten kijf. Feiten en 
cijfers zijn echter geen doel op zich. 
Inzicht in uw financiële, fiscale en 
organisatorische prestaties, dat is 
waar het om gaat. 
Eshuis Accountants en Adviseurs 
kent betekenis toe aan uw kenge-
tallen en helpt u bij het realiseren 
van uw persoonlijke ambities en de 
strategie van uw organisatie!

De impact van uw organisatie 
vergroten
Of u nu ZZP’er bent of DGA van een 
grote onderneming, wij zijn er voor 

u. Wij zijn nauw betrokken bij uw 
organisatie en goed op de hoogte 
van wat er speelt in de markt. Wij 
bundelen onze kennis niet alleen 
in brancheteams, maar tevens in 
multidisciplinaire teams van vak-
specialisten. Het is onze ambitie om 
samen met u de sociale en econo-
mische impact van uw organisatie te 
vergroten!

Kansen benutten, risico’s 
beheersen
Uw vraag is ons vertrekpunt. Iedere 
dag opnieuw willen wij uw verwach-
tingen overtreffen. Ons team van 
specialisten op het gebied van ac-

countancy, belastingen, organisatie- 
en personeelsadvies helpt u om uw 
kansen te benutten en uw risico’s te 
minimaliseren. Al sinds 1932 staat 
Eshuis garant voor dienstverlening 
van hoge kwaliteit!

Per saldo persoonlijker
Ons motto is “per saldo persoon-
lijker”. Dat betekent dat wij onze 

diensten afstemmen 
op uw persoonlijke 
wensen en uw orga-
nisatie- en rende-
mentsdoelstellingen. 
Wij bieden u een vaste  
contactpersoon die 
altijd op de hoogte is 
van uw situatie en uw 
bedrijf door en door 
kent.

Benieuwd naar wat 
wij voor u kunnen 
betekenen? Neem 
dan contact met ons 
op voor een kennis-
makingsgesprek. De 
koffie staat klaar.

Eshuis Accountants en Adviseurs is al een 
aantal jaren trouwe sponsor van voetbal-
vereniging De Zweef. Hoog tijd om ons eens 
aan u voor te stellen.

SPONSOR UITGELICHT
ESHUIS ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

Bij Eshuis snappen we dat u het liefst doet waar u goed in bent. 
En dat is ondernemen. Wij ondersteunen u graag op het gebied 
van accountancy, fiscaal advies en personeelsdiensten. Zo doen 
we samen waar we goed in zijn!

Doe waar u goed 
in bent. Dan doen 
wij dat ook.

Per saldo 
persoonlijker eshuis.com



58

AMATEURVOETBAL

Onze supporters moeten we vertroetelen. 
Dus met een kar langs de lijn koffie en thee 
verkopen. Kon je geen blauwe kar vinden? 

Gevulde koek erbij? Lekker hoor op de zater-
dagmorgen. Geen koude handen en een gevulde 
maag. Wat wil je nog meer zo vroeg op de morgen?
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