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SEIZOEN 2016-2017:
• VOORBESCHOUWING ANTON WENNEMERS
• INTRODUCTIE VAN NIEUW KADER:
      ANDRÉ SMAL, NIELS KOLKMAN &
      HARCO EVERS

IN DEZE UITGAVE O.A.:

ROMY VAN DEN HEUVEL (VR1) PLAKT
ER NOG EEN SEIZOEN AAN VAST
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JAN CENTS: BIJ 100 JAAR KOM IK 
EEN PAAR BIERTJES DRINKEN
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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 vakantie is nog niet begonnen of het nieuwe 
seizoen staat alweer voor de deur. Zo snel gaat 
het voor je gevoel. Hopelijk heeft u een mooie 
tijd achter de rug. Zoals gebruikelijk in het eer-
ste nummer van dat nieuwe seizoen een pre-
sentatie van nieuw kader bij de selectieteams 
en een voorbeschouwing van de hoofdtrainer 
op het seizoen 2016-2017.

Verder in deze GOAL!MAGAZINE uitgebreid 
aandacht voor onze nieuwe sanitaire ruimten 
en gepimpte vergaderkamers. En met name 
aandacht voor de mensen die keihard hebben 
gewerkt toen half De Zweef van z’n vakantie 
genoot. Hulde aan vrijwilligers en sponsoren 
die de verbouwing mogelijk maakten!
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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:

DE VOORZITTER AAN HET WOORD
ENTHOUSIASME MAAKT 
ENTHOUSIAST

De kop in mijn vorige bijdrage was: 
Arrogant of zelfverzekerd. Dit had 
te maken met mijn gedachten over 
de renovatie van de toiletgebouwen 
en bestuurskamer. Nu de klus is 
geklaard kan ik met enige arrogan-
tie zeggen dat ik zelfverzekerd ben 
geweest. Het ziet er prachtig uit. 
Hoofdklasse waardig. Ik ben dan ook 
een heleboel mensen, teveel om op 
te noemen, dank verschuldigd. We 
gaan op de bedankavond er even bij 
stil staan met een drankje en een 
hapje. Het mooie van deze, behoor-
lijk pittige, klus is dat een aantal 
direct betrokkenen ook ideeën heeft 
over een aanpak van de kantine. 
De kleedaccommodatie is prima 
op orde, alles rond de velden ziet 
er mooi en schoon uit. De kantine, 
het wedstrijdsecretariaat, de twee 
kleine (vergader)ruimtes bij de be-
stuurskamer en wellicht de keuken 
is een nieuw doel. Het enthousiasme 
van de vrijwilligers maakt mij weer 
enthousiast om een nieuw project 
op te starten, een werkgroep in het 

leven te roepen die zich hierover 
gaat buigen en misschien al dit jaar 
een plan van aanpak kan aanbieden 
dat in fases uitgevoerd kan worden. 
Dan hebben we het met ons 100 
jarig bestaan perfect voor elkaar. Of 
eerder. Op dit moment is hier geen 
budget voor. Maar met een veiling 
en/of grote verloting komen we een 
heel eind. Een mooie uitdaging dit 
seizoen.
Er zijn meer mooie uitdagingen. 
En dan op sportief gebied. Weet 
ons eerste elftal zich opnieuw te 
handhaven in de eerste klasse? Het 
belooft een mooi seizoen te worden 
met wedstrijden tegen Rohda Raalte 
en Stevo. En natuurlijk met Heino, 
TVC ’28, Tubantia en Rigtersbleek 
als veredelde derby’s. Clubs waar je 
op het eerste oog tegen kunt voet-
ballen. Maar ook van kunt verliezen. 
Het wordt een gevaarlijk seizoen.
Ons “Twidde” wacht een mooie 
uitdaging in de reserve hoofdklas-
se. Pittige klus met wedstijden 
tegen HSC ’21, Quick ‘20, TVC ’28 en 
Rohda Raalte. Ben benieuwd hoe 
die jonge honden dit gaan klaren. 
Het “Twidde” wordt steeds jonger. 

En dat is mooi voor de toekomst. 
Maar jeugdigheid gaat ook gepaard 
met grilligheid. Een mooie klus voor 
Niels Kolkman.
En hoe gaan de dames het doen in 
de eerste klasse? Het lijkt erop dat 
ze regelmatig op schoolreisje gaan. 
Verre uitwedstrijden naar Nootdorp, 
Alkmaar en Roelofarendsveen. Een 
mooie uitdaging voor ome Harry 
en zijn nichtjes. Allemaal heel veel 
succes en plezier.
Het voetbalseizoen staat op het punt 
van beginnen. En ik heb er (weer) zin 
in. Dat begint al met de indeling van 
de bekercompetitie. Dit jaar heb-
ben wij een gesprek gehad met een 
afvaardiging van de KNVB waarin 
wij ons gal hebben gespuwd over de 
indeling van voorgaande jaren. Uit-
wedstrijden in Groningen en Nieuw 
Buinen bijvoorbeeld waar niemand 
op zit te wachten. Of het geholpen 
heeft weet ik niet, maar met thuis-
wedstrijden tegen Hulzense Boys en 
vv Hellendoorn en een uitwedstrijd 
tegen Luctor et Emergo, hebben we 
een prachtige loting gehad.
De organisaties van de Strongman-
run en de Hellendoorn Rally hebben 
ons gevraagd om mee te helpen 
deze activiteiten te doen slagen. 
Daar willen we graag onze mede-
werking aan verlenen, want het zijn, 
op hun eigen manier, twee giganti-
sche evenementen. Daar waar wij 
kunnen helpen zullen we dit doen. 
Samen kun je (grote) klussen tot een 
goed einde brengen. Zie de renovatie 
van de toiletten en bestuurskamer. 
Samen gaan we ook andere klus-
sen klaren. Ik reken op u komend 
seizoen. Maar dat doe ik al jaren en 
ben nog nooit teleurgesteld geraakt. 
Het belooft weer een geweldig sei-
zoen te worden. Ik wens u heel veel 
plezier.



7





 


 


 
 


 


 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 





















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

Het is moeilijk om Romy aan de 
veren te komen voor een interview. 
Op het moment dat we de afspraak 
maken, is ze behoorlijk druk. Staat 
op het punt om af te studeren aan 
Saxion. Ze doet, of deed, want 
inmiddels is het diploma binnen, 
Maatschappelijk werk en dienstver-
lening of -zoals het sinds een jaar 
heet- Social Work. Daarnaast is ze 
net begonnen met haar eerste echte 
baan.

Het huis in de Kruidenwijk maakt 
niet de indruk bewoond te worden 
door een te druk mens. Het ziet er 
netjes en opgeruimd uit. Blikvan-
ger in de woonkamer is een groot 
aquarium (“dat is de hobby van mijn 
vriend”). Verder is het strak en mo-
dern. Vriend Marcel is niet aanwezig, 
de koffie is snel klaar en het gesprek 
kan beginnen. “Zenuwachtig? Niet 
echt. Heb wel nog even met Sharon 
gebeld wat ik kon verwachten.”

Werken bij de 
Reclassering
We beginnen met 
haar baan. Dat is 
er één die je niet 
elke dag tegen-
komt. Zeker niet 
als je nog nooit met 
justitie in aanra-
king bent geweest. 
Romy is namelijk 
“toezichthouder” 
bij de reclassering 
in Enschede. Zij 
begeleidt mensen 
die veroordeeld 
zijn tot het volgen 
van een “traject”. 
Dit kan het gevolg 
zijn van het plegen 
van winkeldiefstal 
tot drugshandel, of 
andere criminali-
teit. Dat traject kan 
een opleiding zijn, 

het verbieden om alcohol of drugs 
te gebruiken (“we hebben zelfs de 
mogelijkheid dat te controleren door 
urinemonsters te nemen”).

“De cliënten komen meestal bij mij 
op kantoor. Ik houd daar regelmatig 
overleg met hen en check of ze zich 
gedragen zoals de rechter heeft be-
paald. Die gesprekken zijn meestal 
in de spreekkamer op kantoor. Nee, 
echt gewelddadig verlopen die nooit. 
Ze zien ons als verlengstuk van 
Justitie, dat wel.”

EEN FANATIEKE DOORZETTER 
DIE NOOIT OPGEEFT
Je weet niet wat je ziet, maar Romy van den Heuvel 
(Vrouwen 1) heeft op haar piepkleine balkonne-
tje een moestuintje. Courgettes, snoeptomaatjes, 
paprika’s. “Ja, een paar plantjes van de Albert 
Heijn, maar ook uit het tuincentrum. Kweek ik hier 
op en verhuis ze dan naar de tuin van mijn schoon-
moeder.” Vorig jaar ging het project de mist in, 
maar ze heeft er vertrouwen in dat het dit jaar wel 
gaat lukken. Ze moet er zelf om lachen. Het bal-
kon is namelijk wel erg klein en de planten worden 
steeds groter.

Romy van den Heuvel houdt van uitdagingen
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Behalve checken of afspraken wor-
den nagekomen (controle uitoefe-
nen) en hoe zaken lopen, wordt van 
haar ook verwacht dat ze zaken op 
gang helpt (begeleiden om terugval 
te voorkomen). Soms (en het is aan 
haar dat te besluiten) gaat ze bij 
cliënten op bezoek, dit gaat gepaard 
met wat procedurele voorzorgs-
maatregelen. “Het is erg afwis-
selend werk. Niet alleen door de 
achtergrond van de mensen, maar 
ook door de intensiteit. Soms heb ik 
één gesprek per dag; soms zes.”

Hoe ze bij dit werk is gekomen? 
Romy begint haar opleiding met 
mbo Sport en Bewegen en loopt sta-
ge in de gevangenis. Daar ontdekt 
ze dat het werk daar voor haar een 
uitdaging is. En dat is wat ze nodig 
heeft in haar leven: uitdagingen. De 
switch naar hbo maatschappelijk 
werk is daarna gauw gemaakt. Ze 
gaat stage lopen bij de reclassering, 
doet daarna werk op contractbasis 
en is sinds 1 juni dit jaar in dienst.

“Mensen helpen 
om terugval 
te voorkomen, 
is mijn uitdaging”
Het werken in opdracht van Justi-
tie komt niet vanuit een gevoel van 
“avontuur”. “Tijdens mijn stage in de 
gevangenis namen mensen afscheid 
en die zag ik een paar weken later 
daar weer terug. Dat intrigeerde mij. 
Ik wilde die mensen helpen te voor-

komen dat ze zouden terugvallen.” 
Interesse dus in mensen en de wens 
die te helpen.

Hoewel ze net begonnen is, weet ze 
nu al dat ze dit werk niet haar hele 
leven zal doen. Uitdagingen. Die 
gaat ze zeker weer zoeken. Natuur-
lijk nog niet direct, maar over een 
aantal jaren, ja. “Vraag je het me nu, 
zeg ik dat de recherche me wel wat 
lijkt.” Lachend: “Ik heb ook stage 
gelopen bij de brandweer. Heb altijd 
wat gehad met geüniformeerde 
beroepen. Ik ben eigenlijk een soort 
mini-ramptoerist.”

Uitdagingen. We hadden het er al 
over. Dat is wat ze zoekt en wat haar 
leven leuk maakt. Niet alleen wat 
werk betreft; ook sportief. Romy had 
het idee om na het einde van het 
afgelopen seizoen te stoppen met 
voetballen. “Ik heb eigenlijk niks 
met voetballen op zondag.”

“Dat heeft niets te maken met De 
Zweef of mijn team. Nee, dat komt 
omdat ik van oudsher op zaterdag 
speelde en mijn vriend ook op za-
terdag voetbalt. Met allebei ver-
schillende trainingsavonden en dus 
speeldagen, zie je elkaar nauwelijks. 
Een paar jaar geleden vond ik dat 
niet zo erg, maar nu is dat anders.” 

Wie overleeft het beste in 
de eerste klasse…
Het is de uitdaging van het spelen 
in de eerste klasse en “enige” druk 
vanuit het team, dat ze besloot nog 

een jaar door te gaan in vrouwen 
1. En misschien het feit dat vriend 
Marcel van Gaal met Hulzense Boys 
1 promoveerde naar de eerste klas-
se zaterdag. Allebei gepromoveerd 
en allebei in de eerste klasse. Dan 
wordt het leuk te kijken wie er het 
beste overleeft…

Voor Romy kwam het kampioen-
schap van de vrouwen precies op 
tijd. “We zaten al een paar jaar met 
het team er tegenaan te hikken. 
Daar raakte ik een beetje op uit 
gekeken. Niet wat betreft het team; 
we hebben een fantastische groep. 
Spreken elkaar ook vaak buiten het 
voetbal om.” De stap naar een hoge-
re klasse is voor haar de reden een 
jaar bij te tekenen.

“Of we het gaan redden in de eerste 
klasse? Het zal er om hangen. Het 
team is eigenlijk te afhankelijk van 
een aantal meiden. Als er daarvan 
één of een paar niet meedoen, wordt 
het direct al moeilijk.” Ze zegt het 
zelf niet, maar dan doen wij het wel: 
bij die spelbepalende spelers hoort 
ook Romy van den Heuvel.

Centraal achterin of net daarvoor is 
haar plek. Vandaar bestrijkt ze een 
groot deel van het middenveld. Trekt 
en sleurt, verovert ballen, stopt 
gaten die anderen laten vallen en 
bouwt ook nog eens goed op. Voor 
de oudjes onder ons: een stofzuiger 
op het middenveld, zoals we dat 
kennen van Willy van de Kerkhof en 
Jan Wouters. Of, in de huidige tijd: 
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Ze moet nadenken als ik vraag of dat 
klopt. Waarschijnlijk is zij de enige 
in haar familie- en vriendenkring die 
daarover moet nadenken. Natuurlijk 
is ze een doorzetter. “Ja, als ik nu 
zie wat ik na tien jaar school hebt 
bereikt. Ja, dan kun je wel zeggen 
dat ik een doorzetter ben. Daar ben 
ik best wel trots op.”

Wat ze nog meer voor eigenschap-
pen heeft? “Nou ik kan nogal eens 
eigenwijs zijn. En fel. Aan de andere 
kant ben ik iemand die van nature     

geneigd is iedereen te 
vriend te houden, maar heb 
wel geleerd dat dat niet al-
tijd kan. Zeker in mijn werk 
niet. Ja, en bij tegenslagen 
ga ik mij niet neerleggen.”

“Ik hoop dat we niet (vaak) 
dik gaan verliezen…”
Dat heeft ze voetballend al 
meer dan eens laten zien. 

En zal ook het komend seizoen nog 
wel eens van pas komen. “Het zal 
moeilijk worden en ik hoop dat we 
niet heel vaak dik gaan verliezen.” 
Ze heeft er in ieder geval zin in. 
Logisch, want het is een uitdaging. 
Of ze na het komende seizoen echt 
gaat stoppen, weet ze niet. “Ik doe 
ook nog andere sport (CrossFit bij 
Twee 12) en dat vind ik ook leuk. Je 
weet natuurlijk nooit hoe dingen 
gaan en of het voetbalbloed weer 
zou gaan kriebelen.”
De Zweef speelt niet zo’n heel be-

langrijke rol in haar leven. “Of ik een 
echte Zwever ben? Wanneer ben je 
dat?” Denkt even na. “Nee, ik denk 
van niet. Ik doe wel mee met feest-
jes en zo en dat vind ik heel leuk, 
maar ik ben er geen van het kaliber 
Mylène, Djarah, Sharon, Lisanne. 
Zeker niet.”

“De Zweef is een bijzondere club”
“Ik vond het best wel spannend naar 
De Zweef te gaan. Als je als buiten-
staander met een beetje afstand 
naar De Zweef kijkt, is het een 
bijzondere club. Hoe of wat, weet ik 
niet echt. Er zijn mensen bij andere 
verenigingen die helemaal niets van 
De Zweef willen weten. Toen ik voor 
het eerst bij de club kwam, ben ik 
echter heel goed opgevangen; ik 
had direct het clubgevoel.” Hopelijk 
blijft dat gevoel nog een poosje en 
kan de club en met name Vrouwen 1 
profiteren van haar talent.

Mokotjo of Nigel de Jong. Klasse- 
spelers die iedere coach graag in z’n 
team heeft.

Naar DES…
Hoe het allemaal zo is gekomen? 
Rosalie Mareille van den Heuvel 
komt ter wereld in Hattem en ver-
huist op 3-jarige leeftijd met haar 
ouders naar Nijverdal. Na het leren 
lopen komt direct de bal erbij en 
het is duidelijk wat haar sport zal 
worden. “Omdat we aan de Duiveca-
telaan woonden, was de stap naar 
DES al snel gemaakt.” Daar doet ze 
het zo goed dat ze tot en met B1 met 
de jongens meespeelt. Haar talent 
blijft niet onopgemerkt en op 13-, 
14- en 15-jarige leeftijd komt ze uit 
in selectieteams van de KNVB.

In juni 2006 publiceert het clubblad 
van DES een interview met de ge-
zusters Van den Heuvel: Romy en de 
drie jaar oudere Anne. “Echt? Heb je 
dat gelezen? Wat? Heb je het bij je? 
Hoe kom je daaraan? Te lezen op de 
website van DES? O wat leuk.”

Dat interview dus met haar en Anne; 
ook een talent dat echter moest 
stoppen door een blessure. “Zij was 
onze trainer en mijn vader was lei-
der van ons team; dat ging niet altijd 
helemaal goed…”

In dat interview vertelt Romy: “Af-
gelopen kerst heb ik twaalf dagen in 
Amerika gevoetbald met meiden uit 
Nederland, België en Amerika. We 
hebben daar aan een Internationale 

High School-toernooi meegedaan. 
En de rest van de dagen hebben we 
daar twee keer per dag zwaar en 
intensief getraind. Binnenkort heb 
ik een vijfdaags trainingskamp in 
Zeist.”

Van de vijfde naar de hoofdklasse 
en toen naar De Zweef
Voetballer Romy speelt zich in de 
kijker. In de regio is het Be Quick 
in Zwolle dat het oog op haar laat 
vallen. Dat is op het moment dat er 
een professionele vrouwencompe-
titie op poten werd gezet. “Be Quick 
voetbalde hoofdklasse, de hoogste 
klasse die er toen was en zag heel 
wat meiden vertrekken naar FC 
Twente of Heerenveen. Ze zochten 
jonge aanwas.” Van de vijfde klasse 
naar de hoofdklasse is zelfs voor 
een talent als Romy een hele grote 
stap. Toch maakt ze die: “Ik moest 
alles geven wat ik had om het te 
kunnen bijbenen.”

“Hoe ik bij De Zweef terecht ben 
gekomen? Tijdens de sportopleiding 
heb ik een TC-III cursus gevolgd. 
Hiervoor moest ik praktijkuren 
maken. Dit heb ik bij de jeugd van 
Rigtersbleek en bij dames 1 van de 
Zweef gedaan. Ik ben hier des-
tijds via Robert Heuver (vader van 
aanvoerster Fabiënne), toen trainer 
van dames 1, gekomen. Naast de 
studie werkte ik vaak in de ploeg van 
Robert bij de Ola. Ik voetbalde toen 
zelf nog in Zwolle.”

“Aan het einde van mijn studie ben 
ik gestopt bij Be Quick ‘28 omdat 
ik eigenlijk wilde gaan werken en 
niet vast wilde zitten aan de drie 
trainingsdagen en zaterdags de 
wedstrijden. Ik heb altijd gezegd dat 
als ik zou stoppen, ik alleen bij De 
Zweef wilde voetballen. In die perio-
de kwam ik wel eens bij Budde waar 
ook de dames van De Zweef vaak te 
vinden waren na hun training. 

“Ik mocht zelfs
de tas even dragen 
om te voelen 
hoe dat was…”
Daar ben ik uiteindelijk overgehaald 
door Yvonne, Kim en Ilze (als ik het 
goed heb). Ik mocht zelfs ter plekke 
de voetbaltas even dragen om te 
voelen hoe dat was.” Ze moet er nog 
steeds om lachen, maar het werkte. 
Sinds 2012 is ze lid van De Zweef en 
aankomend seizoen wordt dus haar 
vijfde seizoen.

Een fanatieke doorzetter
Nog even terug naar het interview 
in het DES-blad. Daarin vraagt de 
interviewer aan zus Anne om Romy 
te karakteriseren. Dat doet ze aldus: 
”Romy is een doorzetter en geeft 
niet snel op. Als het je dan ook ge-
lukt is om langs haar heen te komen 
mag je van geluk spreken want een 
tweede keer laat ze het niet weer 
gebeuren. Romy is altijd erg fanatiek 
dus heeft altijd snel haar woordje 
klaar dat mag wel minder.”

WRST Als ik fluit beginnen 
jullie ‘Van voor naar 
achter, van links...
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“IK VERWACHT DAT DE JONGENS 
HET MAXIMALE UIT ZICHZELF HALEN”

“Natuurlijk weet ik wel dat het 
maatschappelijk en sociale leven 
anders is dan vroeger. Maar dat 
betekent in mijn ogen niet dat je er 
als speler niet alles voor kunt doen 
of laten om het maximale resultaat 
te behalen. Je moet denken als een 
individuele sporter. Je wordt gelijk 
gestraft in het resultaat als je niet 
kunt brengen wat in je vermogen 
ligt.” Anton is duidelijk: hij verwacht 
dat de mannen dieper gaan om alles 
uit henzelf te halen wat erin zit.

Terugblik afgelopen seizoen
Een korte terugblik op het afgelopen 
seizoen van de Zweef 1: “We kunnen 
stellen dat we gekregen hebben 
waar we recht op hadden, een mooie 
6e plek in de eerste klasse van de 
KNVB.”

“We zijn begonnen om in het spel zo 
snel mogelijk meer druk naar voren 
uit te oefenen en  daar waar moge-
lijk de opbouw te pakken. Dit resul-
teerde in kleine overwinningen in de 

eerste helft van de competitie. In de 
winterstop kon er nog even gekeken 
worden naar plek 4 op de rang-
lijst welke recht gaf op deelname 
nacompetitie. Helaas doordat we als 
team te weinig scoringsmogelijkhe-
den creëerden en niet altijd het spel 
van voor de winterstop konden laten 
zien, moesten we deze doelstelling 
laten varen.”

De Zweef 1 heeft afscheid geno-
men van een aantal spelers en 
verwelkomt drie nieuwkomers. Die 
nieuwkomers (van buitenaf) zijn 
Sander Souverijn (weer terug na zijn 
DOS’37-avontuur), Nick Snellink 
(20 jaar van SVVN) en Gerrit Brun-
nekreef (22 jaar van  Enter Vooruit). 
“Met het gegeven dat we vijf jeugd-
spelers aan de selectie kunnen toe-
voegen, zien we het nieuwe seizoen 
met vertrouwen tegemoet”, vindt de 
trainer.

We zijn in de breedte en als vereni-
ging gegroeid
“De selectie kan gezien worden voor 
het 1e, 2e en 3e elftal, we hebben 
hiervoor 51 spelers beschikbaar. De 
technische commissie heeft zelfs 
een aantal spelers moeten teleur-
stellen omdat ze geen deel konden 
uitmaken van deze selectie. Dit 
houdt in dat we in de breedte en als 
vereniging gegroeid zijn.”

Zoals al gesteld vindt Anton dat bij 
de spelers de drive aanwezig moet 

Trainer Anton Wennemers heeft zijn eerste seizoen 
bij De Zweef erop zitten. Als we vragen naar zijn 
ervaring is hij eerlijk: “In het begin viel het niveau 
mij niet tegen, maar in de loop van het seizoen 
zakte het in. Door allerlei oorzaken. Ik ben zeer 
gedreven. Zal alles doen wat in mijn vermogen ligt 
om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. 
Deze instelling zie ik ook graag bij mijn team met 
name bij verlies of andere weerstand.”

Trainer Anton Wennemers wil dat spelers heel diep gaan
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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
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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	  
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7441 AE Nijverdal
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zijn om prestatiegericht te voet-
ballen. Een positieve en gezonde 
ontwikkeling. Het gaat om “voetbal” 
en het gaat om prestaties leveren. 
“Op zondag kan De Zweef net iets 
meer“ is een veel gehoorde kreet 
van collega trainers, iets waar ze 
wel een beetje jaloers op zijn. Als 
trainer is het prettig om met zo’n 
groep te werken, spelers die trainen 
om beter te worden.”

Extra training voor met name 
de jeugdspelers
De trainingsfrequentie wordt op-
geschroefd voor de jeugdspelers 
in de selectie. Dit is mede mogelijk 
gemaakt doordat het tweede op 
woensdagavond de training heeft 
zodat hier de jongeren in de selectie 
bij aan kunnen sluiten. Zo kunnen 
ze naast de traditionele dinsdag 
en vrijdag, op drie trainingen in de 
week komen.

Nieuwkomer in de staf, André Smal 
verwelkomen we als assistent-   
trainer bij 1. “Iemand met een frisse 
kijk op het geheel met daarbij zijn 
ervaring en kwaliteit als speler en 
trainer is een prima zaak.”

“Bij het tweede komt een nieuwe, 
maar geen onbekende trainer in 

de persoon van Niels Kolkman. 
Een prima kerel die zijn kennis als 
jeugdtrainer/coördinator graag bij 
de senioren wil toepassen na het 
behalen van het TC2-diploma. Als 
Zweef zijn we hier zeer blij mee. 
Elke Zwever weet de spelers op te 
noemen die via het tweede De Zweef 
1 hebben gehaald. Een zeer belang-
rijk team om de stap van De Zweef-
jeugd naar de top van het amateur-
voetbal te bewerkstelligen.”

Over de jeugdspelers die zijn 
overgekomen, zegt de trainer: “De 
meeste spelers bezitten de kwaliteit 
om de top van het amateurvoetbal 
te halen maar je zult dingen an-
ders moeten doen in het senioren 
voetbal. Vaak vergt dit enige aanpas-
sing en  tijd. Dat geduld is er bij de 
staf van De Zweef en gelukkig bij de 
meeste spelers ook. In de reserve 
hoofdklasse waarin het tweede 
speelt, kunnen ze goed gedijen om 
het niveau van De Zweef 1 te halen.”

Anton Wennemers; “Zoals je ziet 
liggen 1 en 2 dichter bij elkaar dan 
voorgaande jaren. Dat is een bewus-
te keuze. We willen investeren in een 
optimale doorstroming; het mag niet 
liggen aan de trainingsfaciliteiten.”

“Of ik er zin in heb? Ook nu nog, 
na een lange carrière als speler en 
trainer verlang ik al weer naar het 
nieuwe seizoen. Benieuwd wat het 
zal brengen. Wetende dat er teleur-
stellingen zullen komen maar ook 
gelukkige en fantastische overwin-
ningen. Of er dan iets te vieren valt 
aan het eind van het seizoen is nog 
afwachten maar één ding is zeker, 
we zullen er alles aan doen om eruit 
te halen wat erin zit.”

Interessante competitie; 
vooral ook voor de supporters
Vol goede moed voor het nieuwe 
seizoen. Een seizoen dat qua com-
petitie-indeling een stuk aantrekke-
lijker is geworden. En misschien de 
komende jaren nog aantrekkelijker 
wordt als de progressie bij Schalk-
haar, BWO en PH zich voortzet. “Dan 
wordt het weer bijna zoals ik het als 
speler heb meegemaakt in de eerste 
klasse en hoofdklasse”, zegt Anton.

“Het is toch prachtig als je suppor-
ter bent en op zondagmiddag maar 
een half uurtje hoeft te rijden om je 
club te zien. Ik kan me voorstellen 
dat je geen zin hebt om naar Nij-
megen te rijden voor een wedstrijd, 
maar Enschede, Raalte, Tubbergen 
is toch mooi dichtbij?”

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com
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In het archief van de gemeente 
kwam ik een knipsel tegen van deze 
foto van De Zweef 1. Wie heeft het 
origineel van deze foto? Ik denk dat 
er meerdere exemplaren in omloop 
zijn geweest. Kijk eens in een oud 
album of keer die schoenendoos 
eens om. Misschien kom je meer 
foto’s van De Zweef tegen. Die wil 
ik graag scannen en dan krijg je ze 
daarna direct weer terug. 

Wie deze of een andere oude foto 
heeft, graag bericht: jpvanvree@
hotmail.com of bellen 613399. 

Bedankt! 
Jan-Pieter van Vree

WIE HEEFT DEZE FOTO?

MEDEWERKERSAVOND 
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 

Het bestuur nodigt alle vrijwilligers 
uit voor een gezellige avond met                    
activiteit in het clubgebouw op zater-
dag 24 september a.s. aanvang 20.30 
uur. Deze jaarlijkse medewerkers-
avond krijgt met ingang van dit jaar 
een iets ander karakter. Geen afscheid 
meer van spelers en medewerkers bij 
de selectie. Wel een leuke invulling 
met een activiteit.

De vrijwilligersavond is namelijk bedoeld om vrijwil-
ligers en hun partners onder het genot van een hapje 
en een drankje te bedanken voor hun inzet voor de 
vereniging. We hopen zoveel mogelijk vrijwilligers te 
zien, dus zegt het voort!

Niet alleen via deze GOAL maken we deze bij-
eenkomst bekend. We gaan ook zoveel mogelijk         
mensen benaderen via de mail; voor zover we over 
deze adressen beschikken, uiteraard.

Om een indruk te krijgen van het aantal te verwach-
ten mensen, vragen we je per mail op te geven bij 
Bas Kolkman (bbkolkman@versatel.nl).
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Met wie woon je?
Papa, mama en zus Indy (10 jaar). Ik 
ben de jongste (8 jaar).

Hoe kom je aan je naam?
Weet ik niet; hebben papa en mama 
bedacht. Ik ben er wel trots op.

Waar zit je op school?
Op de Triangel in groep 5 bij juffrouw 
Ellen en juffrouw Saskia.

Wie zijn je beste vrienden?
Ik heb veel vrienden. Bijna alle 
jongens uit mijn groep: Niels, Len, 
Mats, Rogier, Luuk, Huub, Cas en 
Sem.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Voetbal leek mij wel een leuke sport. 
Een vriendje vertelde over De Zweef. 
Toen ik 5 jaar was ben ik bij de 
F-league gegaan. Moeder vult aan: 
De Zweef is een hele leuke club. Er 
wordt heel veel georganiseerd voor 
de kinderen.

Wat vind je leuk aan voetbal?
Dat je kan schieten en rennen. Ik 
kan goed schieten en hard rennen. 
Het is ook leuk om met je vrienden 
samen te spelen. We zitten nu alle-
maal in E6 en Jeroen is onze trainer. 
Moeder vult aan: Hij was heel blij 
dat Jeroen als trainer is gebleven.

Ben je een goeie voetballer?
Ja. Ik maak veel doelpunten. Ik pass 
ook naar andere spelers. 

Heb je een vaste positie 
in het veld?
Ik sta meestal in de spits. Soms ook 
achterin. 

Heb je een 
voetbaldroom?
Ja, ik wil profvoet-
baller worden. Bij 
Barcelona.

Wat doe je meestal 
na schooltijd?
Spelen met vriend-
jes. Binnen met 
dino’s en playmobil. 
Buiten op de tram-
poline of vissen 
vangen in de vijver. 
Soms speel ik spel-
letjes op de ipad. 
Dan doe ik spelle-
tjes of zoek muziek 
op YouTube.

Wat vind je echt 
niet leuk of waar 
word je wel eens 
boos om?
Als ik niet de hele 
middag op de ipad 
mag, word ik wel 
eens boos.

Waar word je blij van?
Nieuwe spulletjes zoals knuffels. 

Waar zou je graag naar toe gaan 
op vakantie?
Naar Afrika. Dat lijkt me leuk. Die-
ren kijken, zoals leeuwen, olifanten, 
giraffes en hyena’s.

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Dat ik een beetje slim ben.

Wie is de liefste van 
de hele wereld?
Papa en mama.

Wat vraag je voor je verjaardag?
Een xbox om spelletjes te doen.

Wat is je grootste wens?
Een nieuw computerspel, maar ge-
lukkig zijn is ook heel belangrijk.

Vond je dit gesprek spannend?
Eerst wel een beetje, maar nu niet 
meer. 

18 VRAGEN AAN... DION OLDERSMA (E6)

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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Aan de ene kant is dat bijzonder; 
een ras SVVN-er die naar de zondag 
verhuist. Aan de andere kant: wie 
zijn ambities kent, zal het begrijpen. 
Waar overigens nog bij komt dat zijn 
vrouw Annemiek al jaren lid is van 
De Zweef en in het eerste vrouwen-
team haar sporen heeft verdiend.

Maar goed. Eerst even voorstellen. 
André Smal is in 1971 geboren in 
Haarlem. Hij is een voetbaltalent 
en doorloopt alle selectieteams bij 
HFC-EDO: Haarlemse Football Club 
Eendracht Doet Overwinnen. Als hij 
in A1 is beland, staat hij regelmatig 
op de spelerslijst voor het eerste 

elftal dat 
dan hoofd-
klasse 
speelt.

Dan ont-
moet hij 
Annemiek 
uit Nijver-
dal en op 
z’n 19e 
volgt hij 
zijn liefde 
naar het 
oosten van 
het land. 
Daar wil hij 
natuurlijk 
weer gaan 
voetbal-
len en 
het liefst 

op niveau en ook nog eens met 
jongens van zijn eigen leeftijd. Het 
niveau vindt hij bij De Zweef, maar 
de spelersgroep daar is te oud naar 
zijn zin. Leeftijdgenoten treft hij 
wel bij SVVN, een club waarvan zijn 
hele schoonfamilie zo’n beetje lid of 
supporter is.

19 jaar in SVVN 1
Omdat hij wegens militaire dienst 
een jaar lang ook nauwelijks heeft 
gespeeld, kiest hij voor het spelen in 
de vierde klasse. Dat hij in het eer-
ste komt, staat buiten kijf. Dat houdt 
hij maar liefst 19 jaar vol. André is 
38 jaar als hij afscheid neemt van 
het eerste van SVVN. Het is dan juni 
2010.

In al die jaren SVVN maakt hij alles 
mee wat je als speler kan meema-
ken. Twee kampioenschappen (de 
club komt tot de tweede klasse), 
degradaties, drie promoties. Bij zijn 
afscheid krijgt hij de eer die hem als 
spelbepaler met zo’n lange dienst-
tijd toe komt.

Na een jaartje niets doen, gaat het 
kriebelen en meldt hij zich bij VV 
Hellendoorn; de plaats waar hij 
woont en waar nu zijn vier kinderen 
voetballen. Hij wordt uiteindelijk 
trainer van A1. Na drie jaar is de uitda-
ging weg en wil hij ook graag zelf weer 
gaan voetballen. Ondanks zijn binding 
aan Hellendoorn, kiest hij voor SVVN 
waar hij samen met zijn oud-ploegge-
noten uit het eerste gaat spelen.

Als we André Smal vragen of hij er zin in heeft, 
kijkt hij bijna boos. “Ja natuurlijk, heel veel zelfs.” 
Alsof we daarvan nog niet waren overtuigd na een 
uurtje praten met de nieuwe assistent-trainer bij 
De Zweef 1. Anton Wennemers krijgt hulp van een 
bevlogen voetballer die het helemaal ziet zitten bij 
zijn nieuwe vereniging.

De technische commissie doet in 
november van het seizoen 2014-
2015 een ernstig beroep op André. 
Het gaat heel slecht met het eerste 
elftal. Trainer Van den Berg krijgt 
het spul niet op de rails en aan 
André wordt gevraagd het seizoen 
als assistent af te maken. Hij zegt 
“ja” en twee weken later staat hij 
alleen voor de groep, want de hoofd-
trainer vertrekt.

“Dat vond ik helemaal niet erg. Er 
stond op dat moment totaal geen 
team. Ik heb nieuwe spelers erbij 
gehaald en een team gesmeed. Na 
de winterstop zijn we ongeslagen 
gebleven tot de laatste wedstrijd, 
die hebben we verloren. Daardoor 
werden we derde zonder periode of 
wat dan ook.”

Taak volbracht; missie geslaagd. 
SVVN kampioen
Hij heeft zoveel vertrouwen in het 
team dat hij aan het begin van de 
competitie 2015-2016 al weet dat 
SVVN kampioen gaat worden; wat 
ook gebeurd is, zoals we weten. “Of 
ik het erg vond in de euforie van het 
kampioenschap te vertrekken? Nee. 
Ik had mijn taak volbracht; missie 
geslaagd. Omdat SVVN aangaf niet 
meer verder te willen met een be-
taalde assistent, ben ik om me heen 
gaan kijken.”

Hij heeft dan trainersdiploma TC3 in 
de zak en een deel van TC2 gevolgd. 
“Daar ben ik om verschillende rede-
nen mee gestopt, hoewel ik dat erg 
jammer vond. Het is een prachtige 
opleiding en ik had de smaak goed 

te pakken.” Waarom een assistent-
schap in plaats van een hoofdtrai-
nerschap? “Dat is simpel. Ik ben 
liever assistent voor een groep 
spelers op niveau, die ook nog eens 
op een hoog niveau spelen.”

De Zweef als club niet onbekend
Hij kiest voor De Zweef. Niet zonder 
aarzeling. Weg bij SVVN. “Verhui-
zen” naar de zondag. Niet zelf meer 
kunnen spelen, “want dat gaat thuis 
niet lukken.” Zijn overgang naar de 
zondag houdt wel in dat hij nu bij zijn 
kinderen kan gaan kijken. “De Zweef 
kende ik wel via Annemiek. Ben 
vroeger ook wel eens bij playback-
shows geweest.”

Hij vertelt dat hij met zijn vriend Al-
win van Munster naar de playback-

MENTALITEITSVOETBAL VAN DE ZWEEF 
BEKOORT ANDRÉ SMAL 

Bevlogen oud-voetballer nieuwe assistent van Anton Wennemers
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“BEDJE BIJ DE ZWEEF IS FIJN GESPREID”

Zijn trainersloopbaan begon al toen 
hij nog in het eerste voetbalde. Dat 
was bij de F-, E- en D-jeugd. Ook 
trainde hij B1 in het verleden en 
uiteindelijk dus A1. Hij haalde in de 
tussentijd de nodige diploma’s met 
TC2 als laatste. Die opleiding heeft 
hij net met succes afgesloten. “Met 
dat diploma op zak wilde ik wel eens 
kijken hoe het bij de senioren zou 
gaan.”

Trainer zijn was zijn grootste wens 
nadat hij stopte in het eerste elftal. 
“Toen Peter Knobbe aankondigde te 
vertrekken, werd ik gevraagd voor 
het tweede. Heel mooi natuurlijk, 
maar ik moest er toch wel even 
over nadenken. Ik ken de spelers, 
heb met een aantal van hen zelfs 
nog gespeeld, ken de jongens uit 
de A-jeugd en ken natuurlijk Anton 
Wennemers.”

Gespreid bedje
Een gespreid bedje, maar misschien 
een beetje te gespreid? Dat was de 
vraag, maar aan de andere kant: wat 
is er mooier dan je eerste ervarin-
gen met TC2 bij de senioren opdoen 
in een groep, die je kent en veilig is? 

En ook nog eens blauwwit? De keus 
was snel gemaakt. Een uitstapje 
naar een andere club komt mis-
schien wel eens, maar nu nog even 
niet.

Een nieuw job; een nieuwe uitda-
ging. Het is een mooi moment voor 
Niels. Sinds een half jaar woont hij 
met vriendin Sharon in een prachtig 
huis aan de Oranjestraat. “Dichtbij 
De Zweef en dichtbij het werk”, lacht 
hij.

Het huis was toen ze het kochten in 
prima staat en ze konden er bijna 
zonder kluswerk in. Nu is het rust 
in de tent en genieten van de mooie 
plek, de ruimte in huis en fijne tuin 
waar van alles groeit en bloeit. “Ik 
woon er nu een half jaar en ontdek 
nog steeds nieuwe dingen”, zegt 
Niels die zich heeft verbaasd over 
de hoeveelheid dieren en vogels die 

Bij De Zweef 2 hoefde niemand zich af te vragen 
wie hun nieuwe trainer was. Niels Kolkman (37) 
heeft tijden gehad dat hij zo’n beetje woonde bij 
De Zweef. Alle jongens van “’t Twidde” zullen hem 
kennen; met een aantal heeft hij zelfs nog ge-
speeld. Als trainer en oud-speler heeft Niels bin-
nen de club z’n sporen al verdiend. Zijn laatste en 
tot nu toe grootste succes bereikte hij vorig jaar 
toen hij met A1 glansrijk kampioen werd.

Niels Kolkman, nieuwe trainer De Zweef 2:show ging. “Toen iedereen aan het 
einde ging staan, zijn Alwin en ik op 
tafel geklommen en zijn gaan zingen 
van “Ga staan als je voor Volharding 
bent”. Het was even spannend, maar 
toen kwam Lucien Galgenbeld bij 
ons staan en zong heel hard mee. 
Dat was mooi.”

“Die goede mentaliteit moet je 
behouden”
Hij noemt De Zweef gemoedelijk, 
mooi en een club met ambitie. Hij 
heeft veel waardering voor wat de 
club presteert zonder te betalen 
en met bijna alleen maar eigen 
jongens. “Jullie hebben een vrese-
lijk goede mentaliteit. Dat is heel 
belangrijk en moet je houden!”

Met Anton Wennemers heeft hij al 
een paar gesprekken gehad. Wat hij 
van hem dacht is uitgekomen: “Ik 
denk dat ik veel van Anton kan leren. 
We hebben dezelfde ideeën over 
voetbal, dezelfde manier van praten 
en denken. Dat is een heel goede 
start. Ik ben een paar keer op het 
kunstgras van Hellendoorn naar de 
training gaan kijken en was onder de 
indruk.”

Als assistent heb je niet de druk je 
heel erg te moeten voorbereiden. 
Met fotootjes in de hand spelers 
gaan leren kennen. “Op 1 juli maak 
ik kennis en op 10 juli gaan we 
trainen. Mijn taak als assistent moet 
zich uitkristalliseren. Wat ik weet is 
dat ik Anton moet vervangen als die 
er niet is en ik ben van plan me in te 
zetten tijdens de training.”
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hij in de tuin tegen 
kwam. De tijd dat 
hij z’n bed bijna in 
het clubhuis had, is 
voorbij.

Behalve trainer van 
“‘t Twidde” is Niels 
ook nog lid van de 
technische commis-
sie, maar hij vraagt 
zich af of dat wel te 
combineren is. Niet 
alleen omdat zijn 
collega uit de TC hem 
moet beoordelen als 
trainer, maar vooral 
omdat hij de nieuwe 
trainersbaan serieus 
neemt en daar alles 
uit wil halen.

“Alles uit mezelf en 
de groep halen”
Alles uit hem zelf en 
alles uit de groep ha-

len. Wie het verhaal van Anton Wen-
nemers leest ziet overeenkomsten 
in denken. De hele groep technisch 
kader rond 1,2, 3 en A1 denkt ove-
rigens hetzelfde. Zo hoog mogelijk 
presteren, niet voor jezelf bezig zijn 
en alles doen voor De Zweef.

Via de nacompetitie promoveerde 
het tweede naar de reserve hoofd-
klasse. “Of ze daar wat te zoeken 
hebben? Het is gaaf om je met die 
tegenstanders te kunnen meten. 
Ik was blij met de promotie. Vooral 
toen ik de indeling zag en de eerste 
wedstrijden die we moeten spelen, 
o.a. Quick ’20 en HSC’21. Mooi toch? 
Het is het hoogste wat je kan halen 
en ik wil het uiterste eruit halen. Of 
het moeilijk wordt? We gaan het er-
varen! Kijken waar onze grens ligt.”

Mis zelf het voetballen niet
Niels praat net zo enthousiast en 
fanatiek als hij was als voetballer. 
Dat spelletje mist hij niet. “Ik was 

verbaasd dat ik het voetballen niet mis, maar 
trainer zijn van het tweede geeft mij meer vol-
doening dan voetballen in bijvoorbeeld het vijf-
de. In die zin mis ik voetballen niet. Wat ik wel 
mis is het voetballen in het eerste. Het niveau, 
het spel en de kameraadschap onder elkaar 
na al die jaren.” Overigens niet dat hij het vijfde 
niks vindt of dat daar geen kameraadschap is, 
maar het past hem op dit moment niet.

In een interview voor GOAL!MAGAZINE in 2014 
stelt Niels: ”Als het tussen de trainer en de 
groep niet klikt, sta je aan het begin van een 
wedstrijd al met 2-0 achter.” Vanuit die filosofie 
is hij als trainer een teambuilder, zonder direct 
“one of the guys” te zijn. “Je moet een mate van 
afstand kunnen houden om aan de touwtjes te 
kunnen trekken, maar het één hoeft het ander 
niet uit te sluiten.” Wie heeft gekeken naar de 
ontwikkelingen bij A1 het vorig seizoen, weet 
precies wat hij bedoelt.

“Als groep moet je het doen”
“Niet als individu, maar als groep moet je het 
doen in het veld. De groep van het tweede 
wordt bepaald door het eerste.” In die zin is er 
onzekerheid, want het eerste gaat voor en als 
spelers uit het tweede nodig zijn in het eerste, 
gaat dat gebeuren.

Hij is blij met Anton als hoofdtrainer. Die heeft 
hij meegemaakt als speler en is nu zijn in-
spirator als het gaat om het trainerschap. “In 
vergelijking met Anton in de tijd dat ik onder 
hem speelde, is dat hij veel meer ervaring heeft 
gekregen. Hij wordt niet gauw zenuwachtig en 
stelt zich ook afstandelijker op. Toen stelde hij 
zich wel eens op als ‘speler’, maar dat is nu 
niet meer.”

Het seizoen kan wat Niels betreft al beginnen. 
Zijn vakantie zit er bijna op en de eerste trainin-
gen staan voor de deur. “Spelen in de hoofd-
klasse vraagt van de spelers meer alertheid. 
Het kost tijd om dat erin te brengen, we gaan er 
voor!”
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“ALS JONGENS UIT DE A IN HET EERSTE KOMEN, 
IS MIJN MISSIE GESLAAGD”

Inderdaad een behoorlijke opgave. 
Afgelopen seizoen werd A1 onder 
Niels Kolkman met vlag en wimpel 
kampioen. Een hele goede groep 
met –voor Harco- als grootste 
uitdaging dat meer dan de helft van 
de selectie is overgegaan naar de 
senioren. Hij moet met de overge-
bleven jongens en nieuwkomers uit 
de B-jeugd de klus gaan klaren. “We 
zullen zien hoe het gaat lopen. In 
ieder geval moeten we alles uit de 
groep halen. Van de 2e jaars A wordt 
verwacht dat ze de kar gaan trek-
ken. Voor hen een hele omschake-
ling ten opzichte van vorig seizoen, 
maar de jongens hebben de potentie 
dat te kunnen doen.”

Harco Evers (38) is als jochie zowel 
voetballer als zwemmer. Hij moet 
kiezen en laat het zwemmen vallen. 
Bij De Zweef speelt hij in de jeugd 
tot en met (een deel van) de A-jeugd. 
Dan is hij klaar met het vwo en gaat 
op kamers wonen, want hij kiest 
voor een vervolgstudie aan de Fon-
tys Hogeschool in Venlo (logistiek). 

Voor voetballen in Nijverdal is dan 
geen plaats meer.

Na Venlo verhuist hij naar Eindhoven 
om aan de universiteit zijn opleiding 
af te ronden (technische bedrijfs-
kunde). Daarmee gaat hij aan het 
werk. Eerst bij Coulisse in Enter en 
sinds kort bij Slimstock in Deventer. 
Daar is hij consultant die zich be-
zighoudt met de implementatie van 

Harco Evers begint aan zijn vijfde klus bij De Zweef. 
Na C1, het derde, tweede (en een uitstap naar 
DETO A1) en B1 is hij in het nieuwe seizoen de trai-
ner van A1. Een klus waar hij naar uitziet, zegt hij 
wanneer hij zoon Léan naar bed heeft gebracht, die 
even kwam kijken wie er op bezoek was. “Natuur-
lijk zal het hard werken worden in de hoofdklasse, 
maar we zien wel waar we uitkomen.”

Harco Evers begint bij A1 (JO19) aan vijfde “klus” bij De Zweef
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Na zijn terugkeer in het Nijverdalse 
voetbalt hij nog een paar jaar in het 
derde. Dan scheurt zijn kruisband 
af. Gelukkig herstelt hij daarvan, 
maar voetballen is over en uit. Het 
trainersvak lonkt. Hij haalt zijn 
diploma jeugdtrainer en daarna TC3. 
Vervolgens gaat hij bij De Zweef aan 
de slag met, zoals gezegd, C1, het 
derde en tweede.

De overstap naar DETO A1 is een 
uitdaging. “Ik wilde ook wel eens 
ergens anders kijken en DETO was 
een prima optie. Ik zag dat sommige 
dingen bij De Zweef best goed zijn 
geregeld, maar dat we op andere 
vlakken ook wat kunnen leren.” 
Na drie seizoenen DETO keert hij 
terug op het oude nest, is trainer 
van B1 en wordt door de technische 
commissie gevraagd trainer van A1 
te worden.

Een mooie uitdaging. “Er wacht 
een schone taak. Het zal best lastig 
worden; de beste spelers zijn naar 
de senioren gegaan, maar gelukkig 
is er ook nieuw talent en gaat de 
overgebleven groep door. Die zal nu 
de kar moeten trekken en de weg 
effenen voor de nieuwe jongens.”

“We moeten het maximale eruit 
halen met de middelen die we heb-
ben.” Hij sluit wat dat betreft prima 
aan bij de ideeën van Anton Wenne-
mers. “Maatschappelijk en sociaal 
is er het één en ander veranderd en 
we willen voorkomen dat jongens 
daardoor afhaken. De hoofdtrainers 
hebben het eerste en tweede dichter 
bij elkaar gebracht en daar sluit A1 
bij aan.”

Daarmee doelt hij op de mogelijk-
heid voor elke speler om één keer 
meer of in ieder geval twee keer 
in de week te trainen. Op dinsdag 

staat de deur van 1 en 2 open voor 
de A-spelers. Zo kunnen ze de sfeer 
bij de “groten” proeven, meedoen en 
beter worden. “Ze kunnen eigenlijk 
nooit meer met het verhaal aanko-
men dat ze maar één keer hebben 
kunnen trainen.”

De nieuwe aanpak maakt het voor 
talenten in de A mogelijk om één 
keer in de week op een hoger niveau 
te trainen en dat te zien als een uit-
daging. “Als die jongens opvallen en 
door Anton naar het eerste worden 
gehaald, is dat prachtig. Daar doe ik 
het voor.” Hij is er trots op dat zijn 
voorganger een hand vol spelers 
heeft afgeleverd die naar de A-se-
lectie zijn gegaan. Hij voorspelt dat 
er twee of drie daarvan dit seizoen 
al in het eerste mogen acteren.

De rest gaat verder “op school” bij 
hun oude trainer Niels Kolkman, 
die het tweede gaat trainen. Veel 
continuïteit dus voor de spelers. 
Niels kent de mannen van vorig jaar. 
Harco kent zijn nieuwelingen uit z’n 
eigen periode in de B-jeugd.

“Hoe het seizoen gaat worden? 
Zoals ik al zei; er wacht een scho-
ne taak. Handhaven zal heel mooi 
zijn, maar je moet in A1 ook kunnen 
leren. Hoe dat gaat matchen, zullen 
we wel zien. Het niveau in de hoofd-
klasse is prachtig voor de jongens 
die daardoor misschien makkelijker 
zullen spelen als ze naar de seni-
oren gaan. Als jongens uit de A in 
het eerste komen, is mijn missie 
geslaagd.”
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Boven vlnr: Anton Wennemers, Sven Dikkers, John Damman, Sander Souverijn, Joey Knobben , Ruben Timmermans, Anthony 
Wennemers, Sven Kolman en Rob Hendriks. Midden vknr: René Krommendijk,  Roy ten Dam, Tom Heuver, Nick Snellink, Thomas 
Vermeulen, Niels Hegeman, Marco ten Dam , Boris Vermeulen, Daniel Jannink, Barry Hegeman. Onder vlnr: André Smal, Jacco 
ten Hove, Sharma Ekuchu, Stijn Klein Robbenhaar, Dennie Hoogenkamp, Paul Damman, Michel Dikkers, Gerrit Brunnekreef, 
Michel Kerkdijk, Daniel Thole Emanuel, Jeffrey JanninkSELECTIE 1e ELFTAL
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Staand vlnr: Jos Slag (leider/grensrechter), Kristie Legtenberg, Jody Nijenhuis, Romy van der Heuvel,Yvonne Kerkdijk-Slag, Mar-
loes Kuipers, Inge Rumpol, Harry Legtenberg (trainer/coach). Zittend vlnr: Melanie Tibbe, Kim Praas, Sharon Wieldraaier, Dunya 
Durmaz, Mijke Voskus, Ilze de Vries, Mirthe Jannink, Fabienne Heuver. Niet aanwezig: Gill van der Werfhorst (assistent trainer), 
Mylene Rodijk,Melanie KokSELECTIE VROUWEN 1
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Jan, hoe gaat het met je?
Met mij gaat het prima. Wij wonen 
en leven iets buiten de kern van 
Lemelerveld met ons vijven in een 
lekker ruim huis, echt op het plat-
teland dus tussen de boeren. Ik heb 
op dit moment als zzp’er voldoende 
boeiende opdrachten en daarbij tijd 
om leuke andere zaken met Irma 
en onze jongens te ondernemen. 
Daarbij voel ik me nog steeds lekker 

fit en heb er nog weinig last van 
dat de leeftijd van 60 nu met rasse 
schreden nadert.

Voor degene die je niet kent, wie is 
Jan Cents?
Ik ben op 30 oktober 1956 geboren 
in Nijverdal aan de Molenweg num-
mer 4 (voor de echte Nijverdallers, 
tegenover de Pick Pack). Thuis was 
ik de vierde in een rij van 8 kinderen. 

Een groot gezin, maar dat was in 
die tijd niet bijzonder. In katholieke 
arbeidersgezinnen kwam dat vaker 
voor. Vader zorgde in drie ploegen-
dienst bij Ten Cate voor brood op 
de plank en moeder runde als een 
top-manager de huishouding. Daar-
bij was het bij ons ook een zoete 
inval. Iedereen was welkom en kon 
een vorkje meeprikken. Heel bij-
zonder als je nagaat dat er van een 
karig loontje rond gekomen moest 
worden in een huishouden van 10 
personen, maar zij kreeg dat altijd 
weer voor elkaar.
Na de lagere school (RK Antonius-
school aan de Grotestraat) ging ik 
naar de middelbare school PiusX 
college in Almelo. Kennismaking 
met een grotere stad en een andere 
mentaliteit van de klasgenoten. 
Destijds kwam ik veel in Albergen, 

HOE IS HET TOCH MET... 
JAN CENTS
Jan Cents is één van de spelers uit de gouden 
lichting die met het eerste elftal begon in de vier-
de klasse en uiteindelijk in de hoofdklasse terecht 
kwam. Een voorbeeld voetballer, aanvoerder ge-
weest en hij stond bekend als sociaal en rooie 
rakker (PVDA man). Inmiddels al weer heel wat 
jaren woonachtig in Lemelerveld. Hoogste tijd om 
te kijken hoe het met Jan is.

Tubbergen en Geesteren. Ik voel-
de me wel thuis bij die tukkers en 
met enkele oud klasgenoten uit 
die tijd heb ik nog steeds contact. 
Na het VWO in Almelo wilde ik 
veearts worden. Daarvoor moest 
je ingeloot worden en omdat ik 
werd uitgeloot heb ik een jaar 
biologie in Groningen gestudeerd 
als een soort parkeerstudie. 
Vervolgens ben ik opnieuw niet 
ingeloot voor veeartsenij. Ik 
besloot toen een andere richting 
te kiezen en dat werd de HBO 
opleiding bosbouw en cultuur-
techniek in Velp. In 1981 heb ik 
die opleiding afgerond, maar in 
die periode was er weinig werk 
voor afgestudeerden. Na een tijdje 
in Frankrijk ben ik weer bij mijn 
ouders gaan wonen en vond werk 
bij Hegeman in de bouw en daarna 
bij de gemeente Hellendoorn. In die 
periode hadden we bij De Zweef ook 
onze topjaren.
Vanaf 1986 ben ik werkzaam in mijn 
vakgebied civiele techniek. Eerst 
bij de gemeente Deventer (verhui-
zing naar Schalkhaar) toen bij de 
Nederlandse Gasunie (verhuizing 
naar Noordwijk) en vervolgens bij de 
provincie Overijssel in Zwolle (ver-
huizing naar Dalfsen en later naar 
Lemelerveld). 
Toen ik bij de gemeente Hellen-
doorn afdeling financiën werkte 
heb ik in 1982 Irma Albers leren 
kennen. Zij werkte bij sociale za-
ken, ze woonde op kamers aan de 
Molenweg pal naast de plek waar 
mijn geboortehuis heeft gestaan en 
ook nog eens dichtbij de plek waar 
mijn schapen liepen. Alle reden dus 
om in contact te komen en tot op 
de dag van vandaag zijn we lekker 
samen gebleven. In 1988 zijn we in 
Schalkhaar getrouwd. In 1991 is in 
Noordwijk onze oudste zoon Mart 
geboren. In 1993 volgde zoon Leon, 
geboren in Dalfsen en in 1997 kwam 
Daniël ter wereld in Lemelerveld. Ze 
wonen alle drie nog bij ons thuis en 

met de dames die zij meebrengen is 
het vaak een gezellige drukte. Een 
beetje zoals bij ons vroeger thuis 
aan de Molenweg.

Als je op Google ‘Jan Cents Leme-
lerveld’ inklopt zie je groot op het 
beeldscherm: Cents Infra Advies. 
Wat moeten wij ons hierbij voor-
stellen?
Vanaf 2008 werk ik als zelfstandig 
ondernemer. Ik adviseer overheden 
(vooral provincies en gemeenten) 
hoe wegen en vaarwegen te bouwen 
en te onderhouden. In de periode tot 
2008 heb ik 10 jaren als teamleider 
ontwikkeling en advies gewerkt bij 
de provincie Overijssel. Ik mijn team 
werkten collega’s die alles wisten 
van onderdelen van het werkveld, 
zoals asfaltconstructies, beplantin-
gen, verkeersregelinstallaties (stop-
lichten voor de leken), bewegwijze-
ring en verkeersborden, juridische 
spelregels en meer. Samen zorgden 
we ervoor dat er met deze kennis 
goede nieuwe provinciale verkeers-
wegen en vaarwegen werden aange-
legd en onderhouden.
Met deze kennis op zak heb ik in 
2008 de keuze gemaakt te stoppen 
bij de provincie om als zelfstandige 
verder te gaan. Als zelfstandige heb 
ik ondertussen veel nieuwe vakge-

noten leren kennen in veel verschil-
lende organisaties. Ook ben ik nu 
meer als inhoudelijk deskundige een 
vraagbaak voor andere organisaties. 
Zo heb ik voor provincie Groningen 
enkele jaren gewerkt aan een meer-
jarenproject gericht op verkennen 
van de mogelijkheden om te komen 
tot vergisten van bermmaaisel. Er 
wordt dan uit een afvalstof (want 
dat is bermmaaisel) biogas gepro-
duceerd. Een heel ander boeiend 
project was het verbeteren van de 
woonomgeving in verschillende ker-
nen van de gemeente Hardenberg. 
Daarbij ging het veel meer om de 
bewoners van de straten die opge-
knapt gaan worden, te betrekken bij 
het project. Ik vind het nog steeds 
bijzonder dat sommige collega’s 
menen wel even te kunnen vertellen 
hoe wijkrenovatie plaats moet vin-
den. In de projecten die ik begeleid, 
begin ik altijd bij de bewoners en de 
ondernemers die in de wijk wonen 
en werken. Zij kennen hun buurt 
immers als de beste, weten waar 
zaken goed gaan en ook waar het 
beter moet en daarom kunnen zij 
dus ook heel goed aangeven hoe tot 
verbetering te komen. Vaak zijn deze 
projecten naast opknappen van de 
straat, plantsoenen en speelplekken 
ook een verbetering in het samenle-
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ven en samenwonen in zo’n buurt; 
de sociale leefbaarheid. Mensen ko-
men weer met elkaar in contact en 
zijn dan in staat om samen struiken 
aan te planten en te onderhouden, 
maar ook boodschappen te halen 
voor de buurvrouw die ziek is. Dit 
zijn voorbeelden van projecten die ik 
mede mogelijk kan maken. Met dit 
soort projecten zou ik als leiding-
gevende bij de provincie niet in 
aanraking zijn gekomen. Daarom is 
dat een goede keuze geweest.
Ondertussen werk ik overigens ook 
al weer enkele jaren mee aan een 
groot project van Rijkswaterstaat 
en provincie Overijssel (mijn oude 
werkgever). Het gaat om de aanleg 
van een nieuwe hoogwatergeul die 
loopt van de IJssel bij Kampen naar 
het Drontermeer. Doel is bewoners 
in Zwolle en Kampen te bescher-
men tegen hele hoge waterstanden 
op de IJssel door de rivier meer 
ruimte te geven. We bouwen daar 
aan verschillende dijken, sluizen en 
bruggen die het mogelijk maken bij 
hoog water op de IJssel een deel 
van het water om te leiden door de 
nieuwe hoogwatergeul. Het effect 
daarvan is daling van de waterstan-
den bij Kampen en Zwolle waardoor 
die steden niet meer onder water 
zullen lopen, zoals dreigde te ge-
beuren in 1995. Eind 2022 moeten 
alle werkzaamheden gereed zijn. 
Mijn rol is vooral de gehele plan-
ontwikkeling te begeleiden en op 
de goede momenten, stapsgewijs 
duidelijke voorstellen te maken voor 
de bestuurders van de provincie die 
uiteindelijk verantwoordelijk zijn 
voor de te nemen besluiten. Als het 
aan mij ligt blijf ik nog wel een tijdje 
betrokken bij dit boeiende werk.

Je woont in een boerderij. Heb je 
ook (hobbymatig) dieren?
Ooit was ons huis een boerderijtje 
zou ik willen zeggen. Wij hebben het 
huis gekocht in 1995 en sindsdien 
is er veel aan verbouwd. Wat ooit de 

koeienstal was is nu onze 
woonkamer met lekker 
veel ruimte. Bij buitenaf 
wonen horen wat mij 
betreft toch zeker ook 
dieren. Op dit moment 
zijn dat 6 kippen en een 
haan. Verder veel vissen 
en kikkers in de vijver. 
Schapen heb ik lang ge-
had (ook al toen ik nog in 
Nijverdal woonde) maar 
die hebben we zo’n 10 
jaren geleden verkocht. 
Er ligt nu een mooi groot 
grasveld dat ook als 
voetbalveld wordt benut.
Daarbij hebben we een 
heel bijzonder huisdier. 
Dat is Tommie, onze 
hond. Tommie is gebo-
ren op Mallorca. Mijn 
oude voetbalmaat Hein 
Weerkamp (bekend van 
het kampioenschap in de 
vierde klasse) heeft de 
hond Tommie gekregen 
van zijn oom Harrie die 
op Mallorca woont. Hein 
kreeg Tommie toen hij een hersen-
bloeding kreeg op Mallorca. Hein 
is op 6 oktober 2001overleden. Wij 
hadden goede contacten met de 
vader van Hein, Hans Weerkamp 
(de buurman van De Zweef). Al snel 
hebben we afgesproken dat Tommie 
bij ons zou komen wonen in Leme-
lerveld en tot op de dag van vandaag 
is Tommie onze geweldige hond. 
Hij is inmiddels al ruim 16 jaar oud. 
Het samen hardlopen lukt hem niet 
meer maar samen een straatje om 
doen we nog steeds dagelijks.

Hoeveel uren werk brengt het wo-
nen in een boerderij met zich mee?
Buitenaf wonen met een tuin ter 
grootte van een voetbalveld betekent 
veel tijd besteden aan onderhoud. 
Mede vanuit mijn opleiding is dit 
werk dat ik vaak met plezier doe. De 
groentetuin vind ik het aardigst om 

bij te houden. Zelf zaaien en later 
oogsten geeft voldoening. Daar-
bij zijn er ook teleurstellingen te 
verwerken als de muizen of vogels 
mee-eten of als ander ongedierte 
de lekkerste groente aantast, want 
bestrijdingsmiddelen gebruik ik niet. 
De laatste jaren merk ik wel dat er 
vaker keuzes gemaakt moeten wor-
den. Dus kijk ik wel hoe het onder-
houd uit te voeren is op een manier 
die mij minder tijd kost.

Op Google is ook te zien dat je op de 
kandidatenlijst voor de PvdA staat. 
Ben je politiek actief (geweest)?
Ik volg de politiek met belang-
stelling. Ik ben geen lid van de 
gemeenteraad. Ik maak wel deel 
uit van de schaduwfractie van de 
PvdA in de gemeente Dalfsen waar 
ik woon. De schaduwfractie bestaat 
uit 6 personen en samen nemen we 
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maandelijks de onderwerpen door 
die actueel zijn. Onderwerpen die 
mij interesseren zijn o.a. burger-
participatie, ruimtelijke ordening en 
duurzaamheid.
Ik merk wel dat ik steeds meer 
moeite krijg met de manier waarop 
politiek bedreven wordt. Politiek zou 
een instrument moeten zijn om na 
een inhoudelijke gedachtewisseling 
samen tot de beste oplossing te 
komen. Vaak zie ik politici op hoge 
toon stellingen verkondigen met uit-
sluitend het doel duidelijk te maken 
dat zij het bij het juiste eind hebben. 
Op die momenten haak ik af. Daarbij 
heb ik ook moeite met schreeuwpo-
litici die op de onderbuikgevoelens 
inspelen zonder zelf ook maar een 
fatsoenlijk alternatief aan te dragen.

Ben je nog actief betrokken bij de 
voetbalvereniging Lemelerveld?
Ik ben al enkele jaren lid van de 
technische commissie. Met vier 
andere commissieleden proberen 
we de plaatselijke vv op een ho-
ger plan te brengen. Wij werven 
de trainers en delen de teams in. 
Daarbij polsen we enkele keren per 
jaar heel gericht de mening over de 
gang van zaken bij de spelers van de 
verschillende elftallen. Voetbal moet 
volgens mij vooral ook met plezier 
beoefend worden.

Omdat ik als FC Twente supporter 
ook vaak in Enschede ben zie ik voor 
mijn gevoel te weinig wedstrijden 
om een goed beeld te krijgen van de 
ontwikkelingen binnen de vereni-
ging. Het kan daarom betekenen dat 
ik stop met het werk bij de techni-
sche commissie.

Sport je zelf nog?
Ik vind het belangrijk om in be-
weging te blijven. Dat geldt voor 
de werkzaamheden die ik verricht 
maar zeker ook voor de lichamelij-
ke beweging. Daarom loop ik lange 
afstanden en ik train daarvoor 3 
keer per week. In juni heb ik nog de 
halve marathon van Zwolle gelopen, 
samen met de oudste zoon Mart (die 
nu dus sneller loopt dan ik). Verder 
fiets ik van huis naar het werk in 
Zwolle als ik daar de hele dag ben. 
Dat is dan 40 km lekker bewegen en 
de auto blijft dan thuis.

Heb je naast het sporten nog 
andere hobby’s?
Naast het sporten luister ik graag 
naar muziek en wij bezoeken con-
certen. Het gaat dan om populaire 
muziek. In het voorjaar hebben we 
nog een mooi optreden van Racoon 
meegemaakt in Amsterdam. Verder 
zijn we van de partij als er in Raalte 
artiesten komen als Anouk, Ilse de 

Lange of Gol-
den Earring.
Va Irma 
heb ik jaren 
geleden een 
altsaxofoon 
gekregen. Ik 
heb daarop 
gespeeld 
toen ik bij de 
provincie in 
de huisband 
meespeel-
de. Na mijn 
vertrek bij de 
provincie is 
dat op een la-

ger pitje komen te staan. Misschien 
iets om toch weer op te pakken want 
muziek geeft beslist meerwaarde 
aan het leven.

Even terug naar je jaren bij De 
Zweef. Hoe ben je bij de club te-
recht gekomen?
In mijn jonge jaren was het van-
zelfsprekend dat je veel op straat 
voetbalde. Je groeide daarmee op. 
Via vriendjes op school hoorde ik 
dat dat je wel mee kon doen aan een 
training. Dat heb ik gedaan en al 
snel wilde ik bij de voetbal. Dat werd 
voetballen bij De Zweef op toen nog 
het oude sportcomplex. Ik herin-
ner me nog een oude kleedkamer 
tegen de bosrand aan en daarnaast 
een gravelveld waar ik vaak met 
geschaafde knieën terug kwam van 
de training. Via de c-pupillen onder 
leiding van de fameuze leiders Hen-
nie Kok en Anton Wissink heb ik zo 
de eerste stappen op het voetbalveld 
gezet.

Je hebt deel uitgemaakt van de 
gouden lichting die uiteindelijk in 
de hoofdklasse heeft gevoetbald. 
Wat was dat voor groep?
Eigenlijk begon het succes met de 
degradatie van het eerste elftal van-
uit de derde klasse naar de vierde 
klasse. Uit tegen PH met toen nog 
Manuel Sanches Torres in de gele-
deren werd degradatie een feit.
Op dat moment is gestart met het 
inpassen van jeugdspelers die sa-
men in vrij korte tijd de kernspelers 
werden van het team dat uiteindelijk 
in de hoofdklasse uitkwam.
Als ik nu terugkijk naar die tijd dan 
valt op de gedrevenheid waarmee 
er destijds getraind en gespeeld 
werd. Ik herinner me nog goed dat 
het geen uitzondering was dat de 
trainer al achter de koffie zat in de 
kantine terwijl wij nog fanatiek met 
ons potje bezig waren. Uiteindelijk 
is een gedeelde passie voor het 
spel een belangrijk element om tot 
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succes te komen. Daarbij moet dan 
wel, óók een zeker talent bij meer-
dere spelers aanwezig zijn om op 
belangrijke momenten het verschil 
te kunnen maken. En die beide 
elementen waren in de spelersgroep 
in de tachtiger jaren beslist aanwe-
zig. Belangrijk daarbij was ook dat 
we als spelers toch tamelijk nuchter 
bleven bij de behaalde successen. 
Opschepperij was er niet bij en 
niemand hoefde zich meer te voelen 
dan een teamgenoot.

Herman Hegeman en Anton Wen-
nemers zijn twee bekende spelers 
van die lichting die nu al jaren 
trainer zijn. Jij hebt die ambitie niet 
(gehad)?
Nee. Dat komt misschien ook wel 
doordat ik na mijn actieve voetbal-
periode regelmatig in de avonden 
andere bezigheden had met studie 
rechten en later ook met het werk. 
Daarbij ben ik overigens wel meer-
dere jaren jeugdleider bij vv Leme-
lerveld geweest en dat was ook een 
mooie periode om op terug te kijken.

De Zweef moet het met eigen jon-
gens doen of spelers die een stap 
hogerop willen voetballen. Is het op 
deze manier nog mogelijk om in de 
hoofdklasse te voetballen?
Met die methode zal het slechts in-
cidenteel lukken op een hoog niveau 
te spelen. Waar je vroeger spelers 
kon motiveren op basis van prettig 

samenspelen in een hecht team, is 
nu de instelling van jongeren meer 
gericht op bereiken van persoonlijke 
doelstellingen. Voor sommige spe-
lers is dat ook geld verdienen met 
het voetballen. Het is een gevolg van 
de ontwikkeling die je breder in de 
maatschappij ook waarneemt.

Sinds heel lange tijd speelt De 
Zweef dit seizoen weer tegen 
Rohda Raalte. Dat waren nog eens 
tijden vroeger. Volle bak langs de 
lijn. Dat is nu allemaal anders. Hoe 
was die ervaring vroeger tegen 
Rohda?
Rohda Raalte was heel lang de grote 
buurman waarvoor niet veel sym-
pathie bestond, mede doordat daar 
spelers betaald werden. Daardoor 
stond er vooraf al spanning op de 
wedstrijd. Eenzelfde sfeer proefde 
ik toen enkele jaren geleden Rohda 
voor de beker tegen Lemelerveld 
moest spelen (en met veel moeite in 
blessuretijd won).
Ik vond zelf de wedstrijden tegen de 
Twentse clubs, zoals Achilles ‘12, 
HSC ‘21en Stevo veel leuker. In de 
wedstrijden tegen Stevo waren er 
ook duizenden toeschouwers met 
een mooie fanatieke stemming bij 
het publiek.

We hebben bij Rohda Raalte nog 
een keer een uitwedstrijd gespeeld 
waarbij er blauw wit geschilderde 
kippen op het veld werden los ge-

laten. Je bent 
een dieren-
liefhebber en 
vond dat niet 
leuk.
Werkelijk 
creatieve en 
originele men-
sen moeten 
met grappige 
ideeën kunnen 
komen zonder 

dat dit gepaard gaat met het in de 
stress jagen van dieren.

Volg je De Zweef nog?
Via familieleden volg ik De Zweef en 
dan met name de prestaties van het 
eerste elftal. Het is mooi dat er weer 
op behoorlijk niveau gepresteerd 
wordt. Belangrijk is ook hoe de club 
er in zijn totaliteit voor staat. Hoe is 
de begeleiding bijvoorbeeld van de 
jeugdspelers? Gedragen de teams 
zich fatsoenlijk, thuis en zeker ook 
op bezoek bij andere clubs. Worden 
leden van de vereniging aangespro-
ken op onsportief gedrag? Doen de 
toeschouwers (ouders met name) 
een beetje normaal tijdens de 
wedstrijden? Het lijkt mij belangrijk 
dat alle clubs daarop gezamenlijk 
inzetten en dat bestuurders van de 
verenigingen zich daarvoor verant-
woordelijk voelen.

Over vier jaar bestaat De Zweef 100 
jaar. Zien we jou bij de festiviteiten?
Ik noteer het in mijn agenda en ik 
zou het hartstikke leuk vinden daar-
bij aanwezig te zijn. Ik weet niet of 
er dan nog gevoetbald kan worden, 
maar één of meerdere biertjes sa-
men nuttigen zal zeker nog gaan.

Heb je nog een leuke anekdote uit 
jouw periode?
Sommige zaken blijven je lang bij. 
Zo herinner ik me nog ons bezoek 
aan WKE. Rijdend naar het veld tus-
sen stapels sloopwagens door. In het 
veld en door toeschouwers geïntimi-
deerd worden maar gewoon voetbal-
lend winnen met ik meen 3-6?
Verder hebben we in de loop van 
de jaren natuurlijk ook heel bijzon-
dere trainers meegemaakt. Wat te 
denken van Henk Buursink die als 
oud keeper geen bedreven voetbal-
ler was. Toch was hij in staat om 
met snowboots aan op de training 
bij meerdere spelers de bal door de 
benen te spelen.

Heiko Westermann. Alleen de 
naam al. Wes-ter-mann. Wie doet 
ons nog wat. Deutsche Gründlich-
keit und Ordnung. Gehaald om de 
jonkies bij de hand te nemen. Om 
rust en vertrouwen te geven. Dat hij 
tweebenig is en goed kan koppen is 
minder belangrijk, maar wel mooi 
mee genomen. Transfervrij, ook dat 
nog. Heeft iedereen dan liggen te 
slapen? Ik vraag mij af, wie Marc 

Overmars heeft getipt. Even dacht 
ik aan Rafael van der Vaart, maar 
die zat zelf op een telefoontje van 
Ajax te wachten. Dacht dus even aan 
zichzelf en niet aan Heiko. Uiteinde-
lijk  kwam ik uit bij Erwin Salzbrunn, 
de alleskunner van het voormalige 
achtste elftal. Ik hoor het hem zo 
zeggen tegen Heiko: “Wilkommen. 
Du spielst.” Nou Erwin, je wordt be-
dankt. Westermann speelde tegen 
PAOK Saloniki dra-ma-tisch, zoals 
overigens heel Ajax speelde. Het 
commentaar op tv van Sierd De Vos 
was nog erger dan het spel van Ajax. 
Ik pleit voor een stadionverbod voor 

die man. Heiko zullen we vermoe-
delijk als voetballer  niet meer terug 
zien. Kan zich wellicht samen met 
Heitinga verdienstelijk maken als 
bewaker van de fietsenstalling op 
het station van Nijverdal. De tijd zal 
het leren.

Gelukkig zijn er ook nog leuke zaken 
om over te schrijven. De transfer-
som van Arek Milik bijvoorbeeld. 

Zelfs ik heb het niet altijd bij het 
rechte eind. Voor Milik gaf ik aan het 
eind van het vorige seizoen nog geen 
kwartje. Weg wezen, dacht ik nog, zo 
nodig transfervrij. In tegenstelling 
tot Heiko Westermann is Arek Milik 
stijf links. Balaanname matig tot 
slecht. Koppen gaat nog, maar ruim 
30 miljoen? In 2011 ontving Ajax 22 
miljoen voor Suarez. De wereld op 
z’n kop.

Waar komt die gekkigheid toch weg? 
Om zo gek te kunnen doen, moet je 
geld hebben. De inkomsten van de 
voetbalclubs worden voor een groot 

gedeelte gegenereerd uit tv-rechten. 
In Engeland ontvangt de kampioen 
210 miljoen. Voor de nummer laatst 
is er altijd nog 115 miljoen.  De 
Bundesliga heeft 628 miljoen aan 
(binnenlandse) tv-rechten te ver-
delen.  De Serie A (Italië) en Ligue 
1 (Frankrijk) respectievelijk 915 en 
748 miljoen. Om even te vergelijken: 
Ajax ontving  twee jaar terug voor de 
titel 8,7 miljoen.

Van de 30 miljoen kan Ajax natuur-
lijk wel een spits kopen, maar die 
spits zal vermoedelijk minder zijn 
dan Kasper Dolberg, die het nu bij 
Ajax in de spits mag proberen. We 
moeten het ook niet willen.
In feite hebben we een mooie com-
petitie, waarin van alles gebeurt. De 
stadions zijn vol en het geluid van 
de tv kunnen we uitschakelen. In 
Engeland wordt geen speler meer 
opgeleid en dat geldt ook voor Span-
je, Italië en Frankrijk. Het opleiden 
doen wij wel. Laat de miljoenen 
maar komen. Het Nederlands elftal 
zal sterker worden dan ooit. Eens 
zal alles weer bij het oude zijn. De 
geschiedenis herhaalt zich altijd. De 
Europacup 1 voor alleen landskam-
pioenen. Met minimaal acht spelers 
uit het land van de kampioen.

Toch denk ik dan weer aan Heiko. En 
aan Erwin. Wij hadden beter moeten 
weten. Duitse voetballers blijven 
meestal in “die Heimat”. Als “die 
Heimat” wordt verlaten, dan mag je 
aan de voetbalkwaliteiten twijfelen.

Ga toch even naar het station om te 
kijken of mijn fiets er nog staat.

CR

FIETSENSTALLING
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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!!

TOILETGROEPEN EN VERGADERKAMERS 
WEER HELEMAAL VAN DEZE TIJD

In  de bestuurskamer is vooral veel 
gesloopt. De doorgang naar de naast 
gelegen vergaderkamer is dicht 
gemaakt. De oude bar/keuken is 
bijna weg. Hetzelfde geldt voor de 
gedateerde aankleding. Een mooie 
PVC-vloer, modern behang en nieuw 
meubilair maken het af. Hetzelfde 

geldt voor de verlichting in de 
kamers en toiletten en de nieuwe 
plafonds in alle ruimten behalve de 
kantine.

Toen het werk half juni begon was 
er een strakke planning, gemaakt 
door de bouwcommissie, bestaande 

uit Johan Morsink 
(uitvoerder), Gerard 
Wennemers (heeft 
alle offertes aange-
vraagd en verwerkt) 
en Gerrit Verschoor 
(all-round timmer-
man). Namens het 
bestuur hebben Erik 
Heuver, Jan Fikken 
en Helmut van Rhee 
de verbouw gecoör-
dineerd.

Helmut van Rhee 
werd de man die 
bijna dagelijks op 

de bouw aanwezig was. “Dat was 
niet helemaal de bedoeling, maar 
is zo gelopen”, zegt Helmut. “Als ik 
er even niet was, had ik constant 
telefoon van mensen die van alles 
wilden weten. Ook moest er veel ge-
communiceerd en gepland worden 
met de verschillende bedrijven die 
aan het werk waren of nog aan het 
werk moesten.”

“Het was dus veel handiger om elke 
dag aanwezig te zijn. Kon ik lekker 
snel handelen en zaken uitzetten.”-
Zo maakte hij als enige het hele pro-
ces van begin tot einde mee. “Vooral 
in  het begin liep het als een speer 
en lagen we na anderhalve week al 
een week voor op schema. Voor een 
groot deel was dat de verdienste van 
de maandagploeg. Man, wat kunnen 
die kerels werken! Ja, ze hebben 
een hoop lol met elkaar, maar als 
het moet gaat het gas erop.”

Helmut is onder de indruk van wat 
er is gepresteerd. Niet alleen door 
de vrijwilligers, maar ook door de 
sponsoren. “We hadden een kor-
te doorlooptijd en er moest veel 
gebeuren in de avonduren en op 
zaterdag. Dat was geen probleem. 
Het is verbazend met hoeveel ent-
housiasme de sponsoren hebben 
gewerkt. Het kan niet anders of ze 
hebben blauwwit bloed.”

We kunnen er weer jaren tegen. Bestuurslid Helmut 
van Rhee is tevreden. Wie met hem rond kijkt in de 
verbouwde toiletgroepen en gepimpte vergaderka-
mers, kan dat alleen maar beamen. In een relatief 
korte tijd met behulp van vrijwilligers en sponsors 
is een grote klus geklaard. De toiletten voor heren 
en dames hebben waterdichte, vlakke vloeren 
gekregen. Aan de wanden mooie zwarte en witte 
tegels. Het invalidentoilet voldoet aan de landelijke 
eisen.

Grote bewondering voor de inzet van vrijwilligers en sponsoren 
bij verbouwing accommodatie
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De vrijwilligers
“Welke vrijwilligers? Laten we 
beginnen met de “directeur” van de 
maandagploeg, Leo Geurtse. Ha ha, 
maar verder: Johan Alferink, Wim 
Dijkstra, Bernard Evers, Sinus Freie, 
Joop Kogelman, Sinus Morsink, Ger-
rit Oude Roelink, Erwin Salzbrunn, 
Johan Wennemers. Verder natuurlijk 
Johan Kok als beheerder van de 
kantine met zijn vrouw Annie.

En als we het daarover hebben 
komen we moeiteloos op de schoon-
maakploeg: Ria Kogelman, Hermien 
en Bertus Poelakker, Ria Blank-
horst, Dora Legtenberg, Gerda en 
Petro Middelkamp. Plus uiteraard 
Johan Legtenberg en Joop en Ineke 
Engbers. Waar het gaat om stroom 
en leidingen was Henk Dikkers, met 
assistent Maik Kolman, steun en 
toeverlaat. 

Voor de nieuwe leidingen en stroom 
tekent vooral Martijn Berghuis zich 
spontaan aan als vrijwilliger. Martijn 
is vader van een pupil, trainer en 
werkzaam bij Assink Weustink. Het 
vrijwilligerskorps bestond verder 
uit Willlie Scholten, die samen 
met Willy Krieger verantwoordelijk 
waren voor het af- en aansluiten van 
de cv-radiatoren. Dennis Blankhorst 
zorgde voor een groot deel voor het 
timmerwerk en samen met Marcel 
Siero voor het afwerken van de be-
stuurskamer. Het ontwerp daarvan 
(de “styling”) was in handen van In-
grid Wennemers, Frederiek Heuver 
en Monique van Rhee.

Sponsoren
Veel bedrijven hebben voor niks 
of tegen inkoopprijs als sponsor 
meegewerkt. Maar ja, waar ligt de 
grens tussen bedrijf en vrijwilliger? 
Jeroen Wigger is ouder en trainer bij 
De Zweef. Hij was namens Wigger 
Montage verantwoordelijk voor de 
nieuwe plafonds in alle ruimten. 
Waar nodig had hij assistentie van 
Bastiaan Kok, ook (oud-)Zwever en 
van Andy Masela. En wat dacht je 
van Robin Wissink, actief speler, die 
namens zijn Novus Forma zorgde 
voor de vloer in de bestuurskamer 
samen met Ronald Kolkman.
Zo kunnen we nog wel even door-
gaan. Marcel Siero en kompaan Ro-
bin ter Hedde zijn niet alleen actieve 
Zwevers, maar ook Ter Hedde en 
Siero Schilderwerken. Zij spoten de 
deuren van alle kamers en zorgden 
en passant voor een nieuwe uitstra-
ling aan de buitenkant, waar het 
blauw van de boei werd vervangen 
door modern grijs. Marcel Eilders 
stond als Zwever en professional 
klaar waar nodig. Raymond Hoon-
horst heeft de beveiliging weer op 
orde gebracht.

En dan zijn daar de andere 
sponsoren: 
• Thea van Dijk, Emile Weijer-

mans, Dirk Dekker en René 
Meulenbelt van Installatiebedrijf 
Van Dijk;

• Frank Hegeman, Leo Koopman 
en Bennie Lammertink van Aan-
nemingsmaatschappij Hegeman;

• Frans Kötter van Kötter Wonen 
Nijverdal;

• Dennis van de Velden van Van de 
Velden Tegels en Natuursteen; 

• Theo Westendorp, Jasper Imhof 
en Stevie van Geldere van Wes-
tendorp Scholten BV;

• Gert Poelakker van Van der 
Kooy/W&S Coatings;

• Edwin Kroese en Manfred 
Waanders van StucCo.

Als Helmut terug kijkt op de hele 
klus, moet hij lachen als gesugge-
reerd wordt dat hij al die werkers zo 
vaak heeft gezien, dat ze vrienden 
zijn geworden: “Bijna ja, ik ken ze 
in elk geval allemaal van naam en 
heb hun 06-nummers.” Behalve 
“opzichter-te-velde” was Helmut 
ook de “moeder-overste”. Hij zat 
–indien nodig- om 7.15 uur met de 
koffie klaar. Hij maakte ’s middags 
de ballen gehakt warm en ontdooide 
de broodjes. Op sommige (maan)
dagen zat er wel tien man te eten 
tussen de middag. Ja, en dan komen 
de spannende verhalen.

Op een paar kleinigheidjes na is 
het hele werk soepel en voorspoe-
dig verlopen. Een mooi project om 
met z’n allen op terug te kijken. En 
dat gaat gebeuren op 9 september 
als alle vrijwilligers en sponsoren 
aanwezig zijn voor een hapje en een 
drankje. Meer dan verdiend! #zon-
dersponsorengeenclub en #zon-
dervrijwilligersgeenclub. De foto’s 
bij dit artikel zijn allemaal gemaakt 
door Helmut, die ons via Twitter op 
de hoogte hield van de vorderingen.
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DOE MEE AAN DE PRIJSVRAAG
In deze collage staan 11 auto’s en een shirt van sponsoren die belangeloos of tegen gereduceerd 
tarief de verbouwing mogelijk hebben gemaakt. Deze 12 foto’s zijn voorzien van de letters A tot en 
met L. Verder staan in de collage mensen op de foto die het werk hebben gedaan. Deze foto’s zijn 
genummerd. De opdracht ligt voor de hand: lever een lijst in met de letter van de auto/shirt en het 
nummer van de daarbij behorende persoon. Voor degene die de meeste antwoorden goed heeft, ligt 
een waardebon van 50 euro te wachten. Bij gelijke aantallen goede antwoorden, wordt er geloot.
Stuur je lijst met daarop naam en adres plus je oplossing aan info@dezweef.nl. SUCCES!
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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

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com

Service met passie 
iPhone Repair Twente wordt gedre-
ven door kennis én door passie. Een 
negen-tot-vijf-mentaliteit is Bart 
vreemd. Ook ’s avonds kunnen klan-
ten op hem rekenen. Ja eigenlijk 
staat hij dag en nacht voor ze klaar. 
‘Laatst belde een man me laat op de 
avond op. Zijn Mac had het begeven, 
maar hij moest de volgende dag met 
het vliegtuig naar het buitenland. 
Al zijn presentaties stonden er op. 
Dan moet je zo iemand uit de brand 
helpen. De volgende ochtend op weg 
naar het vliegveld kon hij zijn Mac 
weer ophalen.’  

Voor particulieren en bedrijven 
Dankzij de uitmuntende service 
maakt iPhone Repair Twente naam. 
Ook steeds meer bedrijven weten 
Bart te vinden. Om het ze makkelijk 

te maken, biedt hij een ‘halen en 
brengen’ service. En ook hier geldt 
in de regel: ’s ochtends opgehaald, 
eind van de dag weer afgeleverd.  

Heracles, De Zweef
iPhone Repair Twente komt sinds 
begin dit jaar op ons ledbord voor-
bij. ‘De manier waarop De Zweef 
me heeft benaderd, sprak me aan.’ 
Bart is een voetballiefhebber in 
hart en nieren. Hij is gevestigd in 
een pand pal tegenover het  
Heracles-stadion en is daar ge-
regeld op de tribune te vinden. 
Heracles is voor hem nummer 1, 
maar De Zweef is inmiddels een 
goeie tweede.  

iPhone Repair Twente 
Service zoals u mag verwachten  

Je iPhone laten vallen en een barst in het scherm? 
Ga even bij iPhone Repair Twente langs, drink een 
kop koffie en hij is gerepareerd. Snelheid, daar 
blinkt Bart de Jonge met zijn bedrijf in uit. Hij wil  
als Apple-specialist de allerbeste service bieden. 

SPONSOR UITGELICHT
IPHONE REPAIR TWENTE 

iPhone gereed binnen 30minuten!!!
Kijk mee tijdens de reparatie onder het genot van een kopje koffie.

• alle Apple-apparatuur: iphone, ipad, 
ipod, imac, macbook 

• snelheid: ’s ochtends gebracht, de-
zelfde dag gereed

• garantie op alle reparaties  
• bereikbaar in de avonduren 
• halen en brengen 
• duidelijke uitleg en persoonlijk 

advies 
• verkoop nieuwe apparatuur 
• inruil van uw ‘oude’ apparatuur 
• refurbished apparatuur met garantie 
• glasheldere facturen 
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AMATEURVOETBAL

Lig je gewond op het veld. Een trap gehad. 
Gestruikeld over een polletje. Of voor de slimmeri-
ken onder ons: ff een beetje tijd rekken. Dan komt 
de verzorger. Meestal één van de reserves. Met de 

waterzak. Het reddingsmiddel voor de voetballer in 
pijn. Jomanda zou niet meer kunnen doen dan de 
man met de waterzak. Het voetbalveld kent vele 
wonderbaarlijke genezingen. Voor het oog dan, 

want de pijn is niks minder en met een beetje pech 
barst je van de koude voeten...
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Audrey kapsalon

G
roen van Prinstererstraat 32, N

ijverdal (0548) 61 58 27 
kapsalon@

kapsalonaudrey.nl • w
w

w
.kapsalonaudrey.nl

O
nze doorlopende knipacties:

- 
Kinderen t/m

 12 jaar op 
 

m
aandag/w

oensdagm
iddag € 10,-

- 
Jongeren 13 t/m

 17 jaar 
€ 15,-

- 
18

+ op je verjaardag 
€ 13,50

achterzijde Z
w

eef liggend.indd   1
6-7-2016   8:18:57


