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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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Het lijkt al weer lang geleden: de jaarwis-
seling, nieuwjaarsreceptie, playbackshows. 
De lente is begonnen en iedereen kijkt uit 
naar de zomer. 

In dit eerste nummer van 2017 toch nog 
enige aandacht voor wat in die eerste 
maand gebeurde. Met vooral heel veel 
foto’s om nog eens terug te kijken en te 
genieten van leuke momenten. Verder 
natuurlijk de vaste rubrieken en interviews. 
Zo is het weer een goed gevuld blad gewor-
den waarbij wij u veel leesplezier wensen.
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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
MAX

Laat ik maar eens begin met een 
cliché: vroeger was niet alles beter, 
het was anders. Toen ik nog een klein 
jochie was, dik veertig jaar geleden, 
waren we dagelijks druk met voet-
ballen of buskruit (verstoppertje met 
een bal). Of kattenkwaad uithalen. 
Wel op een leuke manier. Bijvoor-
beeld door een stuk touw aan de ene 
kant vast te knopen aan de knop van 
de voordeur en de andere kant aan 
een plantje in de tuin. Aanbellen, en 
de bewoner trok zijn eigen bloemetje 
uit de grond. Lachen, natuurlijk. En 
zorgen dat ze je niet te pakken kre-
gen, want meestal werd de persoon 
in kwestie boos. Spiegels van de auto 
trappen of ander vandalisme was 
niet aan ons besteed. Het voetballen 
gebeurde op straat of op grasveldjes. 
De meeste uren gebeurde dit op het 
gras van kleuterschool De Draaitol. 
De school bestaat niet meer, maar 
stond op de hoek van de Wolters-
kampweg/H.A. Hartholtstraat, naast 
het OZO gebouw. Aan de ene kant van 
het groen stond een boom. Aan de 
andere kant een beeld. Die werden 
gebruikt als doelpaal. De andere 
doelpalen waren onze jassen. Dat het 
grasveld in het midden werd onder-
broken door het pad naar school 
deerde ons niet. Er was een ander 
probleem dat we in de gaten moesten 
houden: de politie. Omdat het verbo-
den was om op het grasveld te voet-
ballen, kwam het regelmatig voor dat 
de politie onze jassen mee naar het 
bureau nam wanneer we “vluchtten” 
als ze langs kwamen rijden. Met 
een preek kwamen we er vanaf. En 
de volgende dag ging het weer als 
vanouds. Als de politie zich vandaag 
de dag druk zou moeten maken 
om dergelijk gedrag van jongeren 
dan konden ze met minder blauw 
op straat af in plaats van meer. Een 
mobiel was er nog niet. Net als een 

spelcomputer, X-Box of PlayStation. 
Het spelen op straat is sterk afgeno-
men. Dat is jammer, maar dat kleine 
jochie van toen die nu zelf vader is, is 
daar ook schuldig aan. Wat dan wel 
scheelt is dat onze jongens druk zijn 
met het FIFA computerspel. Zijn ze in 
elk geval nog bezig met voetbal. Een 
nadeel: ze gaan zo op in het spel dat 
je ze beneden hoort vloeken als de 
scheidsrechter fluit voor een straf-
schop tegen. De laatste maanden is 
het aardig rustig boven. Zouden ze 
dan toch hebben geleerd van onze 
opmerkingen hierover? Helaas, het 
komt door Max. Sinds de successen 
van deze Formule 1 coureur is het 
FIFA spel ingeruild voor racen op een 
circuit. Af en toe vliegen de jongens 
verbaal uit de bocht, wanneer ze 
tijdens zo’n race met hun bolide de 
macht over het stuur verliezen. Dat 
kunnen ze de wedstrijdleiding in elk 
geval niet kwalijk nemen. Zo zie je 
maar weer hoe een nuchtere jongen 
van 19 jaar uit Limburg invloed heeft 
op de voetbalwereld. Zou dat de 
reden zijn dat de KNVB bezig is met 
het creëren van een nieuw voetbal-
landschap? Hoe dit bij de pupillen 
gaat uitpakken is de vraag. Wat in elk 
geval wel positief is dat ze eindelijk 
gehoor geven aan de opmerkingen 
van de clubs om langer door te 
voetballen. En dus later te beginnen. 
Wat ze weer niet goed doen is een 
periode vaststellen van 6 weken, van 
de laatste week van januari tot en 
met de eerste week van maart, waar-
in 4 wedstrijden gevoetbald moeten 
worden. Het is aan de clubs om met 
deze wedstrijden te gaan schuiven. 
Wanneer doe je dat dan? Op de 
woensdag voor de vastgestelde zon-
dag omdat het gaat vriezen? Als de 
tegenstander toevallig al een andere 
wedstrijd opnieuw heeft vastgesteld 
blijft er ook niet veel te kiezen over. 
In die periode zit ook nog eens het 
Carnavalsweekend. Standaard wordt 

er nu niet gevoetbald in dat weekend. 
Lekker als je uit Oldenzaal of Raalte 
komt en een tegenstander heeft niets 
met Carnaval. Met die nieuwe regel 
ontkom je er bijna niet aan. Je kunt 
van het vastgestelde programma af-
wijken als beide teams akkoord zijn. 
Op het moment van schrijven schijnt 
de zon, maar ligt de sneeuw nog op 
de velden. En hebben we al twee (uit)
wedstrijden zien afgelast zien wor-
den. Toevallig ook nog eens tegen-
standers met kunstgras. Aan de ene 
kant zegt de KNVB: lekker voetballen 
in mei als het zonnetje schijnt en er 
meer publiek komt kijken. Aan de an-
dere kant draaien ze het de nek om. 
Na de wedstrijd van ons eerste elftal 
tegen Rigtersbleek had ik het er met 
hun voorzitter over. De week ervoor 
speelden zij thuis tegen Alcides. Al 
het voetbal in de buurt was afgelast. 
FC Twente had al gespeeld, dus geen 
concurrentie om elders een wedstrijd 
te kijken. Even eruit voor de neutrale 
toeschouwer. 70 man publiek was 
het resultaat. Net als het langer door 
blijven voetballen tot eind mei duurt 
het even bij de KNVB voordat het 
kwartje valt. Maar 100% zeker dat 
het gaat gebeuren: een winterstop 
tot en met eind februari. Tot die tijd 
maar roeien met de riemen die we 
hebben en de kou trotseren. In maart 
hebben we hopelijk weer betere 
temperaturen. Echter begint dan ook 
het Formule 1 seizoen. De 26e is de 
eerste race in Australië. Dan speelt 
ons eerste elftal thuis tegen Orion. Ik 
weet wat ik ga kijken. Wat het weer 
ook is.



Bovengenoemde keukentafel staat in het ouderlijk huis 
van Kim aan de Rijnstraat. Daar woont zij samen met 
Jacco in afwachting van het gereed komen van een ruime 
twee-onder-een-kap aan de PC Boutensstraat.

“We zijn in 2015 gaan samenwonen in het huurhuis van 
Jacco in Wierden. Toen we plannen gingen maken voor 
het huis aan de Boutensstraat hebben we gevraagd of 
we een paar maanden thuis zouden kunnen wonen. Dat 
scheelde een hoop huur en leverde dus geld op om in het 
nieuwe huis te steken.” Die paar maanden zullen waar-
schijnlijk gaan uitdraaien op minimaal een jaar. De bouw 
start namelijk twee maanden te laat en loopt nog vertra-
ging op door de vorst.

Als Kim nog niet thuis is, vertelt Jacco honderduit. Daar-
uit blijkt dat het stel serieus bezig is met de toekomst. 
“We hadden ook kunnen kiezen voor een kleiner opper-
vlak, maar hebben gekozen voor een kavel van ruim 400 
meter. Dat is ook mooi als er straks kinderen zijn.” Als 
we hem vragend aankijken: “We bouwen maar één keer 
nieuw en dan moet het klaar zijn. Ja, als het goed gaat 
blijven we daar ons hele leven.”

Kim: Cursus sportmassage
Even terug naar het begin. Een afspraak met Kim en 
Jacco voor een interview voor de GOAL is snel gemaakt. 
Zaterdagmiddag is geen probleem. Kim schuift iets 
later aan, want zij volgt op zaterdagmorgen een cursus 
sportmassage en moet uit Deventer komen. “Waarom een 
cursus sportmassage? Dat wilde ik al heel lang en nu is 
het er eindelijk van gekomen.”

Wat ze ermee wil gaan doen, is (nog) niet zo van belang. 
“Er komt straks een tijd na de voetbal en dan wil ik graag 
actief blijven binnen de sport. En, o ja, “Jacco wil altijd 
graag gemasseerd worden”,  lacht ze. Of hij dan ook deze 
cursus betaalt? “Was het maar waar.”

De cursus duurt een jaar en dat betekent even geen vrije 
zaterdagmorgen om te luieren. Soms lukt dat luieren op 
andere dagen. “Ik werk onregelmatig en ben dus soms 
in de week vrij. Omdat Jacco dan werkt, heb ik het rijk 
alleen. Dat is niet altijd leuk, want dan zien we elkaar niet 
zo veel.”

Kim Theodora Gerridina Praas (4-4-1992) wordt geboren 
in Deventer waar naartoe haar ouders (echte Nijverdal-
lers) zijn verhuisd vanwege het werk van vader George, 
die wij met zijn Transmission allemaal kennen als hoofd-
sponsor van De Zweef . Op haar tweede verhuizen ze 
terug. “Ik zat eerst op paardrijden en ben op mijn 9e gaan 
voetballen. Tot blijdschap van mijn moeder die hartstikke 
allergisch was voor paarden.”

Kim: “Vader en moeder trouwste supporters”
Kim valt met haar neus in de boter: als zij begint te voet-
ballen, komt het meisjesvoetbal bij De Zweef erg opzetten 
en zijn er voor het eerst meidenteams in de jeugd. Die 
doorloopt ze vlot en in het jaar dat ze 15 wordt, speelt ze 
in dames 1. Vader George en moeder Ria zijn haar trouw-
ste supporters. Die komen alle uit- en thuiswedstrijden. 
Ja, ook in deze competitie als er verre reizen op het pro-
gramma staan. Ze is er zichtbaar trots op.

BLOEDSERIEUS VOETBALPAAR DRUK BEZIG 
MET SPORT EN TOEKOMST
“We zaten bij de Budde en ik zei tegen Thomas van Rhee: Als jij het niet doet, doe 
ik het.” Jacco lacht. Hij vertelt over zijn eerste poging Kim aan de haak te slaan. 
Met “het” bedoelt hij heel simpel: een app-je sturen. Hoe het afloopt zit voor ons 
aan de keukentafel: Jacco ten Hove en Kim Praas; een stelletje. En voor alle dui-
delijkheid: Kim heeft zich niet aan de haak laten slaan. Ze wilde zelf ook. Jacco 
speelt in mannen 1 en Kim in vrouwen 1. Blauwwitter kun je het niet hebben.

Kim Praas (Vrouwen 1) en Jacco ten Hove (Mannen 1):
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Op die verre reizen komen we nog 
terug. Eerst Jacco Joannes Wilhel-
mus ten Hove (29-12-1980), geboren 
in Wierden. “Ik ben vernoemd naar 
mijn beide opa’s: de vader van Cees 
en de vader van Marietje.” Als hij 
een paar jaar geleden van Omhoog/
Juventa verhuist naar De Zweef 
wordt hij daar onthaald als de verlo-
ren zoon. “Sommigen gaven mij een 
hand en zeiden: Fijn dat je er bent”.

“Sommigen gaven 
een hand en 
zeiden: Fijn 
dat je er bent”
Jacco: “Bij De Zweef wisten ze 
meer over mijn familie dan ik”
“Het was wel een beetje raar dat ze 
bij De Zweef meer over mijn familie 
wisten dan ik.” Jacco is de kleinzoon 
van de legendarische Jan ten Hove, 
die in de woelige jaren ’60 en ’70 
maar liefst dertien jaar voorzitter is 
van onze club. Hij is het die ervoor 
zorgt dat De Zweef verhuist naar 
ons huidige plekje aan de Koersen-
dijk. Hij is het die welbespraakt en 
met veel charme alles voor elkaar 
krijgt wat hij wil. Hij is het die zijn 
kleine cluppie ziet groeien naar een 
vereniging die vlak na zijn vertrek de 
hoofdklasse bereikt.

Deze verhalen plus die van carnaval 
en andere feesten krijgt Jacco te 
horen. Veel van die verhalen kent hij 
niet eens. “Hij liep blijkbaar in de 
rust ook zo de kleedkamer binnen 
om te zeggen dat ze er wat harder 
aan moesten trekken.” Ik heb mijn 
opa meegemaakt tot ik 7 jaar was. 
Hij was heel aardig. Kwam al mijn 
wedstrijden kijken. Hij deed alles 
voor de sport.”

Ook vader Cees en moeder Mariet-
je volgen alle wedstrijden van hun 
zoon. En dat niet alleen; ook zijn 
zussen Manon en Kim weten de 

weg naar het veld te vinden. “Kim is 
er nog steeds elke wedstrijd. Mijn 
vader komt wat minder. Hij moest 
een paar jaar geleden stoppen met 
voetballen. Dat doet hem nog steeds 
zeer. Dan blijft De Zweel wel je club, 
maar is de binding met een team 
een beetje weg; ook al omdat hij in 
Oldenzaal woont.”

Wat Jacco ook bindt aan zijn opa en 
vader is dat ze allemaal dezelfde 
werkgever hadden/hebben: Keune 
Haircosmetics in Soest. “De oude 
baas daar is nu een jaar of 84 en 
heeft mijn opa, mijn vader en mij 
aangenomen.” Alle drie werken 
ze als vertegenwoordiger. Gaan de 
kappers langs die Keune-producten 
verkopen en zoeken nieuwe klanten.

“L’Oréal is de grootste, maar dan 
komt Keune. Heel veel mensen 
zijn verbaasd als ik dat vertel. We 
hebben een fabriek en laboratori-
um in Soest. Keune 
is een merkartikel 
waaronder kapper-
sproducten worden 
verkocht. Denk aan 
alle stylingproducten, 
verf, verzorging. Ja, 
eigenlijk alles behal-
ve de kam en scha-
ren. We exporteren 
naar 67 landen.”

Jacco heeft als werk-
gebied de Achterhoek 
en verder richting 
Deventer en Vaassen. 
Zijn vader doet Twente 
met uitlopers naar 
zuidelijk Drenthe. Vier 
jaar geleden, als hij 
begint te werken, gaat 
hij samen met vader 
Cees op pad. “Ik moest 
zijn klanten leren ken-
nen, want ik zou toch 
later zijn werkgebied 
overnemen.”

Jacco:“Ik heb een veel betere band 
met m’n vader gekregen”
Dat is nu veranderd en Jacco vindt 
het niet erg. “Het mooie van dat ik 
samen met mijn vader werkte, is 
dat ik een veel betere band met hem 
heb gekregen.” Veel wil hij er niet 
over kwijt, maar “ik ben vroeger best 
wel vaak een heel vervelend ventje 
geweest.” Door het samenwerken 
met vader is hij hem meer gaan 
waarderen en ook andersom viel het 
kwartje.

Over werk gesproken: het werk van 
Kim lijkt in niets op dat van Jacco. 
Kim werkt namelijk in de intensieve 
gehandicaptenzorg van Baalder-
borg. Dat betekent dat ze met nog 
drie mensen op een groep van zes 
verstandelijk gehandicapten met 
gedragsproblemen staat. “Ik on-
dersteun ze bij hun ADL; de dingen 
die ze in hun dagelijks leven doen. 
Ik begeleid en stuur ze gedurende 





 


 


 
 


 


 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 





















Een heldere kijk 
op zekerheid  

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

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

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!
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www.wandelschoenen.nl
www.leferink-schoenen.nl
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voetbalpunt is. “Hard lopen en een 
goede voorzet afleveren. Dames zijn 
meestal niet zo snel. Damesvoetbal 
is nou eenmaal anders.”

Kim: “Hij is altijd zo rustig aan de 
bal”
Kim over Jacco: “Ik vergelijk hem 
met mezelf. Hij is altijd zo rustig 
aan de bal. Hij probeert ook altijd 
een hoge bal te koppen; al is hij nog 
zo klein. Als er in het strafschop-
gebied een hoge bal komt en Jacco 
wil gaan koppen, hoor ik mensen 
om me heen al lachen. Maar heel 
vaak raakt hij hem toch, ondanks z’n 
lengte.”

Jacco zelf heeft geen probleem met 
zijn lengte. “Op dat gebied heb ik 
veel geleerd van Xander ten Hove. 
Die is ook niet groot, maar veroverde 
wel heel vaak de bal. Hij leerde mij 
dat je de bal niet moet proberen te 
pakken in een duel, maar op het 

moment dat je tegenstander draait. 
Hij leerde mij dat je het spel moet 
lezen.”

Sinds zijn komst bij De Zweef heeft 
de ex-Wierdenaar progressie ge-
maakt. Van af en toe een invalbeurt 
tot een vaste positie in het eerste. 
“Ik kreeg van Anton veel meer ver-
trouwen. Daardoor ben ik beter gaan 
spelen. Krijg ook meer vertrouwen 
door een belangrijker functie in 
het team: van rechtsachter naar 
middenveld. Ik denk dat ik nog beter 
kan worden.”

Kim: “Ik heb mijn maximum al 
bereikt”
Dat laatste geldt niet voor Kim: “Ik 
heb mijn maximum al bereikt als 
ik naar mijn snelheid kijk. Ik ben 
door ervaring wel een stuk rustiger 
geworden aan de bal. Raak niet 
meer in paniek in een een-tegen-
een situatie voor het doel. Ik ben 

ook gedoseerder gaan spelen. Dat 
moet overigens ook wel in de eerste 
klasse.”

Voor de rest van het seizoen ziet ze 
het wel zitten. “Met een beetje geluk 
pakken we de derde periode en 
hebben we weer een feestje aan het 
einde van het seizoen”, verkneukeld 
zij zich. Hoe het daarna verder gaat, 
weet ze niet. Er is een groepje dat 
twijfelt of ze nog een jaar door gaan. 
Daar zitten spelbepalers bij. Of ze 
daar zelf ook bij zit? “Ik denk dat 
ik doorga, maar je weet nooit hoe 
zaken lopen. We zijn ook druk met 
ons huis.”
En de toekomst van Jacco bij De 
Zweef? Die gaat –“zeker weten”-  
volgend jaar nog door. In het eerste 
en bij De Zweef. Hij voelt zich thuis 
bij de club. “Natuurlijk kende ik al 
wat mensen; ging zondags met mijn 
pa mee kijken naar zijn eigen team 
en soms het eerste.”

Hoe is het precies aan gegaan
Door de verhuizing naar Nijverdal 
wordt de binding met de club en de 
jongens groter. Is ook op vrijdagen 
wel te vinden in een Nijverdals café. 
Kijk maar naar het begin van dit 
verhaal. Dat brengt ons op de vraag: 
“Hoe het precies is aangegaan?”
Kim: “Jacco was altijd heel bedeesd, 
rustig, bescheiden, zei niet veel. 
Ik was benieuwd naar meer. Toen 
bleek dat hij ook best heel grappig 
kan zijn. Soms. In het begin vond ik 
hem wel erg stil. Dacht dan: doe je 
mond eens wat vaker open.”
Jacco: “Ik wist nooit wat ik moest 
zeggen. Ik vond haar wel spannend.”
Kim: “Toen ik hem beter leerde 
kennen, zag ik een vent die z’n zaak-
jes voor elkaar had. Serieus. Vaste 
baan. Iemand die nadenkt over z’n 
toekomst.”
Jacco: “Ik was haar jaren terug 
al tegengekomen op carnaval in 
Oldenzaal. We praatten wat. Ik vond 
haar interessant, maar ze had al een 

de dag en probeer ervoor te zorgen 
dat ze niet meer prikkels binnen 
krijgen dan ze kunnen verwerken, 
om zo spanningen te voorkomen. De 
mensen in mijn groep zijn zo tussen 
de 21 en 50 jaar, maar hebben emo-
tioneel en sociaal het niveau van een 
kind van 2.”

Dat geeft nog wel eens spanningen. 
“Als ze bijvoorbeeld hun zin niet krij-
gen, kunnen ze zich als kleine kin-
deren gaan gedragen. Alleen slaan 
ze dan harder.” Kim doet dit werk nu 
anderhalf jaar en vindt het leuk om 
te doen. Daarvoor studeert ze af als 
psychomotorisch therapeut.

“Door een flexibele 
roosterplanner 
kan ik altijd voetbal-
len”

“Wat dat is? Een psychomotorisch 
therapeut zet beweging en/of activi-
teit in om mensen die op psychisch, 
sociaal of motorisch vlak vastlo-
pen, weer terug in het werk  en de 
maatschappij te krijgen. Daarbij is 
het ervaren van het lichaam belang-
rijk. Als therapeut kijk je veel naar 
patronen, gedragspatronen, bewe-
gingspatronen, houdingspatronen. 
Vaak gaat de behandeling samen 
met andere behandelingen, zoals 
gesprekken, muziek, toneel.”

Haar werk brengt met zich mee dat 
ze onregelmatige diensten draait. 
“We hebben gelukkig een flexibele 
roosterplanner, zodat ik bijna altijd 
kan voetballen. Als we thuis spelen 
heb ik na de wedstrijd meestal vijf 
minuten om te douchen en naar het 
werk te gaan. Als we uit spelen, hoef 
ik niet te werken.”

En zo komen we terug op de lange 

reizen. Sinds de promotie vorig jaar 
naar de eerste klasse, moet het 
team nogal wat kilometers maken. 
Nootdorp, Velsen, Purmerend; dat 
soort plaatsen. Zeg maar tweeënhalf 
uur met de bus heen en tweeën-
half uur terug. Dat is niet leuk als 
je wint, maar nog veel erger als je 
verliest. En zo begint het seizoen 
2016-2017. Vier keer verlies op rij.

“Daarna ging het beter; ook al 
omdat we anders gingen voetballen. 
Harder werken; meer voor elkaar 
over hebben.” Maar dat was het niet 
alleen: de vrouwen hebben vanaf het 
begin te kampen met veel blessures, 
waaronder die van keepster Dunya 
Durmaz. Hierdoor staat Kim op doel; 
iets wat haar overigens best af gaat, 
maar liever rent ze langs de lijn.

“Dat is haar sterkste punt”, zegt 
Jacco als hem gevraagd wordt 
wat Kims (apostrof weg) sterkste 
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relatie. Toen die uit ging, zag ik mijn 
kans. We gingen app-en.”
Kim: “En eten bij Shamrock in Alme-
lo. Ja, en toen was het aan.”

“Vroeger kon je 
alles. Dat is 
nu niet meer”

Inmiddels wonen ze anderhalf jaar 
samen. “We gaan niet meer zo vaak 
uit. Kan ook haast niet. Vrijdag trai-
ning, biertje in de kantine en soms 
nog even naar het café. Zaterdag op 
tijd naar bed vanwege de wedstrijd 
op zondag.” Door de cursus staat 
Kims wekker op zaterdag om 7.30 
uur, dus kan het vrijdag ook niet 
altijd laat worden.

Bij dit alles komt nog dat de leeftijd 
ook een rol speelt. “Vroeger kon je 
alles: drinken en spelen. Dat kan nu 
niet meer. Als je op niveau wil mee-
doen, moet je op tijd naar bed.” Of, 
zoals Kim het zegt: “Vroeger dacht 
ik (en dat was ook zo) dat ik na een 
avond doorzakken beter kon spelen. 
Nu heb ik het gevoel dat ik na één 
flesje de andere dag al niet meer 
vooruit ben te branden.”

Hobby’s: Tennis en lezen
Het lijkt erop alsof Jacco’s en Kims 
leven helemaal vol zit. Toch heb-
ben ze nog tijd voor hobby’s. Jacco 
speelt tennis (“In Wierden met mijn 

oude kameraden”) en Kim houdt van 
lezen. “Ik heb boeken op de tablet, 
maar sommige wil ik echt hèbben.” 
Ze heeft dan ook een behoorlijke 
verzameling. “Ik hou van crimmies 
en psychologische thrillers. Heb 
laatst van Jacco het boek Judas (van 
Astrid Holleeder over haar broer) 
gekregen en moet ik nodig gaan 
lezen.”

Samen gaan ze geregeld uit eten en 
soms naar de bioscoop. Als ze geen 
zin hebben om weg te gaan, kijken 
ze naar series op Netflix. Kun je lek-
ker op je eigen bank blijven zitten. 
Met lezen hoef je bij Jacco niet aan 
te komen. “Ik ben dyslectisch. Nou, 
en dan is lezen erg ingewikkeld.” 
Hij vertelt over zijn problemen met 
leren en hoe men pas op de middel-
bare school ontdekt dat hij dyslec-
tisch is. Daarna gaat met een andere 
aanpak het leren een 
stuk beter.

Van de twee weet Jacco 
het best wat er op de 
wereld te koop is. Kim 
geeft toe nauwelijks toe 
te komen aan lezen of 
kijken van nieuws. “Ik 
heb het voordeel van 
vaak alleen in de auto”, 
zegt Jacco: “dan hoor 
je nog eens wat.” Met 
nieuwsgierige spanning 
kijkt hij naar de verrich-

tingen van Trump: “Het kan interes-
sant worden, maar ook uit de hand 
lopen, want die man wil dingen die 
niet te realiseren zijn.”

Zo zijn Jacco en Kim serieus met 
hun leven bezig. Nemen ook hun 
verantwoordelijkheid. Jacco was 
leider en trainer bij de jeugd. Ook 
Kim deed dat. Plus dat ze in de 
Sinterklaascommissie zat. Momen-
teel zit ze bij wijze van proef in het 
bestuur van de Vriendenkring. Heeft 
net toegezegd (“dat weet je nog niet 
Jacco”) tot het einde van het seizoen 
te zullen blijven.

De Zweef is nog niet van ze af. Jacco 
zal zeker terugkomen in één of 
andere rol. Naast trainer zou dat ook 
wel eens de Vriendenkring kunnen 
worden. Dan kan hij op dat gebied 
ook in de voetsporen van z’n pa Cees 
treden. Die was immers jarenlang 
voorzitter en daardoor nu ere-lid.

Voorlopig zijn ze nog druk met 
actief voetballen. En met hun huis. 
Trouwen en kinderen komen later. 
Zo komt er een einde aan het ge-
sprek en begint het spannendste: 
het maken van een foto. Beiden zijn 
onwennig als het op poseren aan 
komt. Het kost even, maar dan is er 
een leuke prent. Advies: voorlopig 
niet trouwen, dan heb je ook geen 
last van een fotoreportage.
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Met wie woon je?
Met papa Roy, mama Lione, broer 
Siem, hamster Buddy en onze vissen 
Buurman & Buurman.

Waar zit je op school?
Ik zit in groep 5 van de Rietslenke. 
Gym vind ik het leukste vak en mijn 
leukste leraar is meester Luuk, 
omdat het een man is en hij grapjes 
maakt.

Wie zijn je beste vrienden?
Mijn beste vrienden zijn Cas, Noud, 
Fabio en Jan Willem. We zaten eerst 
allemaal op de voetbal. Noud nu niet 
meer. Hij zit op trampolinespringen. 
In de Kruidenwijk geloof ik.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Ik vond voetbal altijd leuk. Heel veel 
klasgenoten zitten op voetbal en al-
lemaal bij De Zweef. O ja, mijn papa 
voetbalde vroeger ook bij De Zweef, 
in het eerste. Ik heb hem nooit zien 
spelen, maar hij zegt dat hij wel 
goed was.

Ben jij een goede voetballer?
Weet ik niet. Ik denk van wel. Ik 
voetbal in F1 en sta rechtsmidden 
of rechtsachter. Hierop komt ge-
brom vanuit de andere hoek van de 
kamer: “Hij lijkt wel op mij. Zelfde 
positie. Ik vind dat hij wel aardig een 
balletje kan trappen.” Tot zover de 
bijdrage van de man die bij De Zweef 
1 seizoenenlang eerste keuze was 
op de rechtsachter plek.

Wat vind je leuk aan voetbal?
Ik kan het wel goed en je doet het in 
een team. Ik vind het ook leuk om 
soms een actie te maken. Meestal 
lukt dat wel.

Heb je een voetbaldroom?
Ja, als ik groot ben wil ik wel prof 
worden bij FC Twente. Ik ben al twee 
keer wezen kijken. Dat was heel 
mooi. Een keer met de voetbal en 
een keer met papa. Unal is de beste.

Wat doe je meestal na schooltijd?
Voetballen! En spelen op mijn Plays-
tation. Wat ik speel? FIFA natuurlijk. 
Met mijn vriendjes en soms met 
papa.

Wat vind je echt niet leuk of waar 
word je wel eens boos om?
Als ik van papa verlies met FIFA 
word ik heel boos. Meestal win ik 
van hem. Nogmaals gebrom van 
vader: “Ik kan niet winnen van die 
jonge gastjes. De patronen zitten er 
zo goed in.”

Waar word je blij van?
Als ik scoor ben ik blij. Ik scoor 
niet zo vaak. Het mooiste vond ik 
mijn doelpunt in de finale van de 
bekerwedstrijd met De Zweef F7. 
Ik schoot van een afstand heel hard 
in de kruising. En we wonnen de 
beker!

Heb je een huisdier?
We hebben wel een huisdier. Dat is 
Buddy de hamster. Die is van mijn 
broer Siem. Ik zou wel een hond 
willen hebben. We hadden een hond. 
Die heette Baila en die is een half 
jaar geleden dood gegaan. Zij was al 
14 jaar.

Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
Oostenrijk en Duitsland. We gaan al 
gauw naar Oostenrijk om te skiën. 
Vorig jaar ging ik van de zwarte pis-
te, dat vond mama niet zo leuk.

Waarom moet je huilen?
Om ruzie. Dat vind ik niet leuk. 
Vanmorgen had ik ruzie met een 
vriendje en die sloeg mij. Ik heb hem 
terug geslagen. We moesten allebei 
huilen. Gelukkig is het nu weer 
goed.

Wie is of wie zijn de liefste van de 
hele wereld?
Papa en mama. Soms Siem.

Hoe ziet je lievelingsdag eruit?
Opstaan, eten, naar buiten, voetbal-
len, naar een wedstrijd van Twente, 
patat met een frikandel en naar bed. 
We eten op zaterdag altijd patat met 
frikandel als papa of ik heb gewon-
nen met voetballen.

15 VRAGEN AAN... TIJN LUTTENBERG (JO9-1)

Wil jij ook een keer in 
deze rubriek?
Zit je in de E- of D-jeugd 
en wil je graag een keer 
in deze rubriek, meld je 
dan aan bij info@dezweef.
nl. Bij veel aanmelding-
en gaan we loten. Er zijn 
maar vier GOALS per jaar! 
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De ontvangst is hartelijk door Silvo 
en Erna en imposant door de aan-
wezigheid van Bubbel aan de deur. 

Een Leonberger van zes jaar oud. 
Een pracht van een hond en 60 kilo 
schoon aan de haak. De rundvlees 

kauwstick die ik meegenomen heb 
zorgt ervoor dat ik me geen zorgen 
hoef te maken. Anders had het ook 
niet gehoeven. Bubbel is een lieve 
hond die heel belangrijk is in het 
leven van Silvo.

Silvo, hoe gaat het met je?
Redelijk (bij Silvo is in 2014 een her-
sentumor ontdekt. Daarover verder 
meer).

Voor degene die je niet kent: wie is 
Silvo Nijenhuis?
Ik ben geboren en getogen aan de 
Wilhelminastraat, naast waar nu 
cafetaria De Luifel staat. Heb een 
broer, Jeroen (51). Rooms Katholiek 
opgevoed, dus de lagere school 
doorlopen op de Mariaschool. 
Vervolgens ben ik naar de LTS in 

HOE IS HET TOCH MET... 
SILVO NIJENHUIS
Silvo Nijenhuis (48) was in de jaren tachtig mis-
schien wel het grootste talent van De Zweef. Hij 
kon ontzettend goed voetballen. Snel, technisch, 
redelijk tweebenig en een gevaar voor elke achter-
hoede. Maar hij had ook zijn grillen. Als hij er 
geen zin in had, en dat gebeurde nog wel eens, 
kon je beter met tien man spelen. Toch hebben 
we niet veel van hem kunnen genieten want op 
17-jarige leeftijd ging hij bij de marine. Inmiddels 
is het alweer ruim 30 jaar geleden dat hij Nijverdal 
heeft verlaten. Hij woont samen met Erna (48) in 
Borculo en heeft twee zonen uit een eerdere rela-
tie, Justin (21) en Dillon (18). We zijn benieuwd hoe 
het met hem gaat.
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Nijverdal gegaan. Daar deed ik de 
koksopleiding. De eerste twee jaar 
in Nijverdal en de volgende drie jaar 
in Almelo omdat deze opleiding in 
Nijverdal niet gegeven werd vanaf 
het derde jaar. Toen ik mijn diploma 
heb gehaald heb ik me aangemeld 
bij de marine als kok en kelner. 
Standplaats was Den Helder. Van 
daaruit veel gevaren en veel van de 
wereld gezien. Europa, Amerika en 
Aruba. In 1989 ben ik gestopt bij de 
marine en heb ik de koksopleiding 
in Assen gevolgd. Ben toen een klein 
jaar op en neer gereden vanuit Nij-
verdal. Een jaar op Vlieland gewerkt 

en toen 
aan de 
slag als 
kok en 
kelner bij 
Markt-
zicht in 
Wierden. 
Midden 
jaren 90 
verhuisd 
naar 
Lochem 

om te werken bij een golfclub als 
kok en kelner. Vervolgens twee 
jaar dezelfde functie bij Grand Café 
Pinot in Lochem. Ben toen voor 
mezelf begonnen in Lochem, Oma’s 

restaurant, en heb dit ongeveer acht 
jaar gedaan. In 2012 heb ik de zaak 
verkocht. Op doktersadvies moest 
ik het rustiger aan gaan doen. Had 
veel hoofdpijn. Volgens hem zat ik 
tegen een burn-out aan. Ben kok 
geworden in een pannenkoekenhuis 
in Ruurlo. Heb dit 1,5 jaar gedaan. 
Zou bedrijfsleider worden maar de 
hoofdpijn bleef aanhouden. In 2014 
is er een scan gemaakt en een her-
sentumor geconstateerd. In januari 
2015 ben ik geopereerd. Omdat de 
tumor op een vervelende plek zat is 
ongeveer 2/3 weggehaald. Eén keer 
per jaar heb ik controle of de tumor 
groeit. Momenteel werk ik ongeveer 
10 uur in de week bij een slager. 
Daar doe ik van alles. Van inpakken 
tot het maken van soep.

Je bent 45 jaar, staat volop in het 
leven, relatie, baan en dan blijk je 
een hersentumor te hebben. Heftig. 
Hoe ga je daar mee om?
Gelaten. Het is zoals het is. Kan er 
niets aan veranderen. Heb er geen 
invloed op.

Wat kun je nog en wat zijn de be-
perkingen waar je mee te maken 
hebt?
Fysieke inspanningen zoals hard-
lopen of mountainbiken kan ik niet 

meer. Heb dan ook geen echte 
hobby’s. Ben aan één oog blind en 
heb concentratieproblemen. Kijk 
wel veel tv. Maar door die prikkels 
raak ik snel vermoeid. Dus ik rust 
ook veel. Wandelen kan ik wel en 
dat doe ik dan ook. Met Bubbel. 
Mijn beste vriendin. Daarnaast pas 
ik vanaf de geboorte van tijd tot tijd 
op ons buurmeisje Sofie (3). Tot 
groot genoegen van iedereen want 
wij zijn echt dol op elkaar. Het is 
geen hobby, maar wel een plezierige 
tijdbesteding. Ook Sofie is helemaal 
gek van Bubbel. Erna vult aan: Toen 
Silvo was geopereerd herkende hij in 
eerste instantie niemand meer. Mij 
niet, zijn zoons niet en Bubbel ook 
niet. De arts adviseerde mij toen om 
dingen van huis mee te nemen en 
foto’s te laten zien. Nog steeds her-
kende hij niemand. Totdat ik een foto 
liet zien van de toen een paar maan-
den oude Sofie. Zij was de eerste die 
hij herkende. Hij keek, een glimlach 
en zei: “Dat is Sofie”. Niet alleen ik, 
maar ook de ouders van Sofie waren 
hevig onder de indruk. Een heel 
bijzonder moment. Ook voor mij om 
dat te aanschouwen toen. Geweldig 
gewoon.

Bubbel betekent veel in jouw leven
Het gekke is, vroeger heb ik nooit 
een hond gehad. Erna wel. Vrienden 
van ons hadden een nest met 10 
Leonbergers. Daar wilde ik er één 
van. Vroeg aan Erna of ze meeging. 
Dat wilde ze niet, want ze wist als ze 
ging kijken ze verkocht was. Het be-
kende verhaal. Dat bleek. Erna vult 
aan: Toen we gingen kijken kwam 
Bubbel als enige hond op Silvo af. 
Het is meer dat zij Silvo heeft uitge-
kozen dan andersom.

Hoe doe je dat met zo’n lobbes als 
je beiden werkt?
Toen we Bubbel hadden gekocht 
nam ik haar mee naar het werk. Ik 
had toen nog mijn eigen zaak. Het is 
ook echt mijn hond geworden. Erna: 
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Toen Silvo is geopereerd aan zijn 
tumor heeft hij een week op inten-
sive care gelegen. Bubbel heeft een 
week niet gegeten. Zat bij de deur te 
wachten op zijn baasje. Uiteindelijk 
hebben we haar met een super-
groot bot van de slager aan het eten 
gekregen. Ik zeg altijd dat Bubbel 
naast een huisdier een revalidatie- 
en therapiehond is.

Terug naar jouw jaren bij De Zweef. 
Geboren en getogen in Nijverdal, 
Rooms Katholiek opgevoed en wil-
len voetballen. Die combinatie leidt 
automatisch naar De Zweef.
Mijn broer voetbalde er. En iedereen 
uit de klas voetbalde bij De Zweef. 
Dus het was logisch dat ik daar ook 
ging voetballen.

Was je al op vroege leeftijd een 
talent?
Dat denk ik wel. Zat altijd in de 
selectie elftallen. Ben vervroegd 
overgegaan naar A1. 

Zoals gezegd niet alleen een talent, 
ook iemand met een gebruiksaan-
wijzing. Waar kwamen die grillen 
vandaan?
Dat zal met mijn karakter te maken 
hebben. Als het niet ging zoals ik het 
wou, of ik zag de noodzaak er niet 
van in dan dacht ik al gauw: “zoek 
het maar lekker uit met elkaar.” 
Erna vult aan: Zijn karakter heeft er 
toe bijgedragen dat hij de operatie 
heeft doorstaan. Er zat zoveel woede 
en vechtlust bij Silvo dat hij zich er 
niet bij neerlegde.

Werd een trainer/leider/speler wel 
eens gek van je?
Dat zal best. Ik weet nog wel dat 
als we een oefening moesten doen 
bij Kas Woudsma en ik vond die 
oefening nergens op slaan, dan zei 
ik: “Dat ga ik niet doen.” Kreeg ik 
een schop onder de kont van Kas en 
kon ik gaan douchen. Maar ik ging 
daarna nooit meteen naar huis. Ik 
wachtte hem na de training op en 

ging vervolgens met hem in ge-
sprek. En daar kwamen we wel uit 
met elkaar. Op zaterdag stelde hij 
me ook altijd op.

Het verhaal gaat dat je bij een 
wedstrijd van A1 uit het veld bent 
gelopen om naast je toenmalige 
vriendin te gaan zitten. Klopt dat?
Haha. Ja, dat klopt. Ik was het niet 
eens met de manier van coachen 
van Cas. Nou, dan stop ik er toch 
mee. Ben lekker naast mijn vriendin 
gaan zitten.

Was je ook gemakzuchtig?
Nee. Mijn beslissingen waren wel 
altijd onderbouwd. Ik snap wel dat 
niet iedereen hier blij mee was, 
maar ze weten wel wat ze aan me 
hebben. Ben wel eerlijk en recht 
voor de raap.

Je bent ruim 30 jaar geleden ver-
trokken uit Nijverdal. Zie jij jezelf 
nog weer huisvesten in Nijverdal?

Nee, dat gaat niet gebeuren. Heb 
er verder niets meer. Mijn moeder 
woont er nog wel. Dus daar kom 
ik wel elke week. Mijn broer woont 
in Denekamp. Hier hebben we een 
hartstikke leuke buurt en we wonen 
op een mooie locatie. Erna vult aan: 
Van mij mag hij wel, maar ik ga niet 
mee.

Heb je nog contact met voormalige 
ploeggenoten of andere Zwevers?
Weinig. Hans Pluimers en Lorenz 
Kok zijn nog een paar keer geweest 
na mijn operatie. En bij de begra-
fenis van mijn vader heb ik ze nog 
gesproken.

Volg je De Zweef nog?
Af en toe, in de krant.

Over drie jaar bestaat De Zweef 100 
jaar. Zien we Silvo Nijenhuis een 
biertje drinken aan de bar?
Ja. Als je me een reminder stuurt 
ben ik van de partij.

Heb je nog een leuke anekdote uit 
jouw voetballeven bij De Zweef?
Ik speelde samen met mij voetbal-
maatje Hans Pluimers 3 jaren in 
A1. Het eerste jaar was het mooist. 
We werden kampioen en een groot 
feest volgde. Dat jaar hebben we ook 
een prachtige tijd gehad tijdens het 
toernooi in Amsterdam. Naast alle 
sportieve verrichtingen werd er ook 
ontzettend veel alcohol genuttigd. 
Met teams uit heel Nederland heb-
ben we enorm veel plezier beleefd. 
Zo ontstond het idee om ’s nachts 
een wedstrijd te voetballen tegen 
een team uit Brabant. En dan wel 
naakt. Om 01.00 uur stond ieder-
een poedelnaakt opgesteld, niet 
geheel nuchter. Spelen werd echter 
onmogelijk, want je kon werkelijk 
niemand uit elkaar houden. Met 
maar een paar uurtjes slaap moest 
de volgende ochtend weer worden 
gevoetbald. Echter nu wel met voet-
baltenue aan. Met Hans heb ik dat 
jaar ook nog bij de Twentse selectie 

gevoetbald onder Issy ten Donkelaar. 
Een leerzame tijd.

Het derde jaar in A1 was er ook één 
om in te lijsten. Dit keer niet om de 
sportieve prestaties maar om de ge-
zelligheid. Inmiddels voetbalde mijn 
vaste maatje Lorenz Kok ook in A1 
en met hem heb ik in en buiten het 
veld echt geweldige tijden beleefd. 
Dat jaar werden, als ik het me goed 
herinner, drie trainers versleten. Ik 
durf nu te stellen dat we geen echt 
makkelijke groep waren. Aan het 
eind van het seizoen bivakkeerden 
we met de A1 selectie op een cam-
ping in Ommen. Een wild en onrus-
tig weekend waarbij de politie ook 
nog even poolshoogte kwam nemen. 
Aangezien ik destijds bij de marine 
zat, heb ik me op het laatst toch 
maar rustig gehouden want ik kon 
me geen ellende veroorloven. Maar 
gelachen hebben we.

JOHAN TEN BOK VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is Johan ten 
Bok uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar 
2016. Johan heeft een lange staat van dienst 
bij De Zweef; met name in de jeugdafdeling. 
Zo was hij trainer, leider, lid en voorzitter van 
het jeugdbestuur en vanuit die functie lid van 
het “grote” bestuur. 

Momenteel zie je hem op veel zaterdagen in 
het wedstrijdsecretariaat en is hij als coör-
dinator opleiden en begeleiden druk met de 
stagiaires bij onze club. Dat betekent ook veel 
externe contacten met scholen. Verder pro-
beert hij de communicatie tussen vereniging 
en ouders verder vorm te geven. Misschien op 
de achtergrond, maar belangrijke taken waar 
nooit te weinig aandacht en tijd aan  geschon-
ken kan worden. Johan, vanaf deze plaats nog 
van harte met deze verdiende onderscheiding.

RKSV DE ZWEEF
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De afgekeurde doelpunt van Barazite 
in de wedstrijd PSV tegen FC Utrecht 
wegens vermeend buitenspel, was 
voor mij de druppel die de emmer 
deed overlopen. Ik kreeg spon-
taan medelijden met de assistent 
scheidsrechter Patrick Langkamp. 
Hij had buitenspel geconstateerd en 
dat was het niet. Nooit meer laten 
vlaggen die beste man. Natuurlijk, 
vergissen is menselijk, maar hier 
is geen sprake van een vergissing. 
Ik dacht eerder aan matchfixing. Of 
zou die Langkamp een aanhanger 
van PSV zijn? De fout van Langkamp 

kun je niet goed praten. Langkamp 
heeft buitenspel geconstateerd. Met 
andere woorden: hij heeft gezien dat 
Barazite buitenspel stond. Dat kan 
dus niet. Je kunt niet iets zien wat er 
niet is. Langkamp is dus niets meer 
of minder dan een onbetrouwbare 
getuige.
Hoe kunnen we deze wantoestanden 
in de voetballerij voorkomen? Bij 
het vlagsignaal van Langkamp ging 
mijn gedachten spontaan naar Marco 
van Basten. Marco, als voetballer 
geniaal, maar geflopt als trainer, 
moet het bij de FIFA gaan maken 
als Chief Technical Development 
Officer. Zeg maar de Gerrit Zalm van 
de ABN AMRO Bank. Marco kreeg 

als opdracht mee de voetballerij 
aantrekkelijker te maken en hiervoor 
ideeën aan te dragen. Marco had er 
in no time tien op papier, waarvan er 
enkele gestolen zijn. 
Marco wil buitenspel afschaffen. Dat 
zou betekenen dat Patrick Langkamp 
weer als assistent aangesteld zou 
kunnen worden. Slecht (gestolen) 
idee dus. Met het afschaffen van 
buitenspel wordt  het voetbal niet 
aantrekkelijker. In tegendeel. Het 
accent zal nog meer op het verde-
digen komen te liggen. Wil je het 
voetbal aantrekkelijker maken, dan 
moeten we weer terug naar de oude 
buitenspelregel. Buitenspel is bui-
tenspel. Ik word moe van de discus-
sies over “niet hinderlijk” buitenspel. 
“Niet hinderlijk” moet gewoon weer 
afgeschaft worden. Denk aan 1974. 
Nederland speelde op de buitenspel-
val. Op de man in balbezit jagen, die 
dan niet meer anders kon dan ach-
teruit spelen. Werd de bal toch diep 
gespeeld, dan kon het zo maar zijn, 
dat een mannetje of vier buitenspel 
kwam te staan. Zelfs voor Langkamp 
waarneembaar.
Ook een gestolen idee van Marco 
is het instellen van een tijdstraf in 
plaats van een gele kaart. In het 
tiende elftal kreeg ik van Arnold 
Hiddink al de groene kaart: vijf mi-
nuten uit het veld. Op zich ben ik een 
grote voorstander van tijdstraf. Het is 
eerlijk. De straf heeft invloed op de 
wedstrijd waarin deze  is gegeven.
Een belachelijk idee van Marco is om 
in de slotfase effectieve speeltijd in te 
voeren. Hiermee geeft hij in feite aan, 
dat het rekken van tijd buiten de slot-
fase geoorloofd is. Marco had beter 
kunnen bedenken, dat een vrije trap, 
waaronder een hoekschop, binnen 

tien seconden genomen dient te zijn. 
De vliegende wissel van Marco kan 
ook bijdragen om tijd te besparen. 
Marco wil daarentegen meer dan 
drie wissels. Dat komt het spel dus 
niet ten goede. Eerder minder dan 
meer wissels lijkt mij. Er is een tijd 
geweest in de Europacup dat er niet 
gewisseld mocht worden. Ook niets 
mis mee.
Wat ik dan weer mis bij de ideeën van 
Marco is het inzetten van technische 
middelen. Nee lekker ouderwets 
blijven doen door het inzetten van 
assistenten naast het doel, die ver-
volgens letterlijk en figuurlijk geen 
bal zien. Het inzetten van een video-
scheidsrechter, zoals bij hockey, is de 
uitkomst. Per elftal de mogelijkheid 
om één keer de videoscheidsrechter 
te raadplegen. De mogelijkheid dient 
gehandhaafd te blijven indien met 
succes een beroep op de video-
scheidsrechter is gedaan, met een 
maximum van drie raadplegingen. 
In het laatste geval de scheidsrech-
ter met onmiddellijke ingang laten 
degraderen naar het amateurvoetbal. 
Kan Blom bij ons komen fluiten.
Wat ik dan weer mis bij de ideeën, is 
iets revolutionairs. Bijvoorbeeld het 
afschaffen van het muurtje, dan wel 
het muurtje laten bestaan uit maxi-
maal drie spelers. 
Met Marco bij de FIFA wordt het niet 
wat. De supporter na de nederlaag 
tegen Heerenveen in 2009 was zo gek 
nog niet. Laat Marco maar pannen-
koeken bakken. Natuurlijk wel in een 
drie sterren restaurant. Dan wil ik 
op de woensdagmorgen voor Marco 
wel ideeën bedenken om het voetbal 
aantrekkelijker te maken. 

CR

MARCO
WRST
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KENNISMAKEN MET...             DE ZWEEF JO13-3 

De spelers
Bram, Thijs, Marijn, Olivier, Bas, 
Marvin, Lucas, Thyme, Floris, Bart, 
Noah, Matthijs, Luuk, Niels en Dies. 
Het zijn de mannen van De Zweef D3. 
Of mannen, eigenlijk moeten we jon-
gens zeggen. Ze zitten nog maar in 
groep 8. “De meesten van ons zitten 
op de Rietslenke en een paar op de 
Triangel”, vertelt Thijs. “En Marijn 
die gaat al naar het voortgezet on-
derwijs.” En D3 mogen we ook niet 
meer gebruiken. “Maar wij zeggen 
zelf ook nooit JO13-3 hoor.” Dus 
van de jongens mogen we gewoon 
D3 laten staan. Tot zover de admi-
nistratie. Aan tafel zitten inmiddels 
de spelers Olivier Oostergo, Noah 
Heersmink en Thijs Averesch. Ook 
trainer Milan Kok schuift aan. Met 
dit viertal hebben we het over de 
spelers van D3, de training, de wed-
strijd van afgelopen zaterdag, hun 
ouders en natuurlijk De Zweef.

“Marijn is de
grootste 
lolbroek”

De jongens stralen veel plezier uit 
met elkaar. Alsof de jongens al jaren 
met elkaar voetballen. Thijs vertelt 
dat in ieder geval hij, Dies en Lucas 

al vanaf de F-League met elkaar 
spelen. “Olivier en ik kennen elkaar 
ook al sinds we drie maanden oud 
zijn!” Noah vult aan: “De meeste 
jongens in het team voetballen voor 
het eerst in de D-jeugd en dus ook 
op een groot veld. Dit is volgens 
mij ook het eerste seizoen dat de 
meesten met elkaar spelen.” En nu 
de najaarscompetitie voorbij is en de 
voorjaarscompetitie nog maar net is 
begonnen, lijkt het al een behoor-
lijk hechte vriendengroep. Olivier: 
“Na schooltijd spelen ook heel wat 
jongens uit dit team nog een potje 
voetbal op het plein.” Marijn is de 
grootste gangmaker van de groep. 
Olivier vertelt: “Zelfs als we aan het 
voetballen zijn, maakt hij nog grap-
pen. Als een bal uitgaat of een ingooi 

gaat verkeerd, dan is hij degene die 
de scheidsrechter op grappige wijze 
corrigeert. En o ja, in de kleedkamer 
heeft hij altijd het hoogste woord. 
Meestal doet hij wel een filmpje van 
internet na!”

De training
Noah praat met ons over de trai-
ning, die hebben de jongens twee 
keer per week. Aan het begin van de 
voorjaarscompetitie is de opzet van 
de training een klein beetje veran-
derd: “Sinds de winterstop trainen 
wij op maandag op techniek en 
bereiden wij ons tijdens de training 
van woensdag voor op de wedstrijd.” 
Milan vult aan: “De eerste seizoens-
helft ging het goed, maar wij denken 
dat het beter kan. Vandaar dat we op 
maandag meer op techniek zijn gaan 
trainen. Op woensdag komen meer 
partijvormen terug.” Het allerleuk-
ste blijft het afwerken op doel en het 
partijtje volgens Thijs. 

Olivier vindt over het algemeen de 
training erg leuk. “Soms moet de 
trainer wel streng zijn. We zijn niet 
altijd even serieus tijdens de trai-
ning. Iedereen maakt dan grapjes.” 

Een regenkoude maandagavond. De fietsenrekken 
aan de Koersendijk 25 staan bomvol. Even verder-
op verlichten een aantal masten de trainingsvel-
den op sportpark Gagelman. Het is duidelijk dat er 
volop wordt getraind! Op veld D2 staat Milan Kok 
voor JO13-3. Ze zijn net begonnen aan het partijtje. 
Thijs, Olivier en Noah mochten iets eerder douchen 
om zich klaar te maken voor het interview. We ma-
ken kennis met De Zweef JO13-3.
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Thijs vult aan: “Of anderen leiden 
je af terwijl de trainer iets uitlegt.” 
En dat terwijl aan het begin van de 
competitie duidelijke afspraken zijn 
gemaakt. Milan vraagt of de jon-
gens het nog weten, maar het blijft 
angstvallig stil. Na een korte pauze 
weet Thijs het antwoord. “We mogen 
tijdens de oefeningen niet klieren. 
Als het gebeurt tussen de oefenin-
gen door, vindt Milan het minder 
erg.” Milan vult aan dat hij wil dat de 
jongens de oefeningen wel serieus 
nemen.

De training wordt gegeven door Mi-
lan Kok (zelf speler van A2) en Rick 
Klumperman (speelt in A1). “Rick 
voetbalt in A1 en moet dus soms 
afzeggen omdat hij zelf moet voet-
ballen. Ik ben er in principe altijd. 
Afstemming over de oefenstof hoeft 
dus in principe niet. Samen met 
leider René Oostergo hebben we 
een groepsapp. Daarin overleggen 
we wel waarop we die week willen 
trainen.” Voor de komende periode 
staan vooral trainingen op techniek 

op het programma. “Dat is belang-
rijk, het is de basis. Waar we verder 
op willen trainen zie ik nog wel, 
eerst moeten de spelers technisch 
groeien”, aldus Milan.

De wedstrijd
Als je dit interview leest, is de 
voorjaarscompetitie al een eind op 
weg. Maar bij het afnemen van het 
interview moet de voorjaarscompeti-
tie nog beginnen. Afgelopen zater-
dag werd er nog geoefend en het 
was een echte derby. Hellendoorn 
D3 was de tegenstander. Olivier kijkt 
teleurgesteld terug op de wedstrijd. 
“We hebben met 4-5 verloren. We 
hadden met gemak kunnen win-
nen. Ik heb per ongeluk ook nog 
een eigen doelpunt gemaakt.” 
Thijs plaatst een kanttekening bij 
de scheidsrechter. Hij is zelf ook 
scheidsrechter en dus extra kritisch. 
“De spits van Hellendoorn stond bui-
tenspel, hij kreeg de bal niet, maar 
deed wel mee met het spel. Ik vind 
dat de scheidsrechter had moeten 
fluiten!”

Gelukkig gingen er wel veel dingen 
goed. “We speelden in een nieuwe 
opstelling en dat ging redelijk goed” 
volgens Noah. “Maar het omschake-
len van balverlies naar balbezit 

“Thijs denkt bij 
balverlies, laat ik 
eens een kopje 
thee drinken!”
en andersom kan beter”, zegt 
Milan. “Dat gaat te langzaam of het 
gebeurt helemaal niet. Neem Thijs 
bijvoorbeeld: als hij de bal verliest, 
dan denkt hij volgens mij ‘laat ik 
eens een kopje thee drinken’. Hij 
staat gewoon te slapen.” Tijdens de 
najaarscompetitie heeft D3, die uit-
komt in de vierde klasse, het redelijk 
gedaan. Thijs: “We zijn in de mid-
denmoot geëindigd.” Milan wist het 
niet meer precies, maar zoekt op 
dat het de zevende plek is geworden. 
Zowel het hoogte- als dieptepunt 
van dit deel van de competitie, lag 
in Raalte. “Bij Rohda Raalte wonnen 
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JO13-3

Boven vlnr: Rick Klumperman, René Oostergo en Milan Kok. Midden vlnr: Matthijs Spenkelink, Noah Heersmink, Dies Arkes, 
Floris Sam Brugman, Thyme Berentschot, Lucas Wigger, Marvin Raamsman. Onder vlnr: Luuk van Oene, Niels Kruimelaar, Bas 
Booyink, Bart Westendorp, Olivier Oostergo, Marijn Leopardi, Thijs Averesch. Niet op de foto: Bram Blankenvoort.
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we met 9-2. Die tegenstander was 
echt een eitje”, zegt Thijs. Noah 
vult hem aan. “Maar bij SV Raalte 
verloren we met 6-0, dat was een 
stuk lastiger.” De leukste wedstrijd 
was de afsluiter van de najaarscom-
petitie. Milan vertelt dat tegen-
stander Blauw Wit toen qua punten 
gelijk stond met D3. “Tot vlak voor 
het einde van de wedstrijd stond 
het 1-1, op het allerlaatste moment 
maakten wij nog 2-1!”

De leiders
We hebben net al kennisgemaakt 
met de trainers, die overigens ook 
iedere zaterdag als leider aanwe-
zig zijn, maar de trainers worden 
ook ondersteund door leider René 
Oostergo. “Dat is mijn vader!”, 
zegt Olivier. “Hij was mijn leider in 
F2, F5 en volgens mij ook in E5. Ik 
vind het wel leuk dat hij onze leider 
is. Ik vind het ook niet vervelend, 
meestal is hij niet zo streng.” Milan, 
Rick en René hebben een duidelijke 
taakverdeling. Milan legt uit dat hij 
samen met Rick vooral alle voet-
ballende zaken regelt en René wat 
meer de randzaken. “Als René iets 
ziet tijdens de wedstrijd, dan geeft 
hij het ook wel aan hoor. Maar René 

regelt vooral veel buiten het voetbal-
len om.”

De reden dat Milan vrijwilliger is, is 
simpel. “Ik vind het leuk om alles 
wat ik leer ook aan de jongens te 
leren. Het is mooi om te zien hoe 
de jongens stapje voor stapje beter 
worden.” De combinatie tussen het 
geven van training, maar ook tijdens 
de wedstrijden aanwezig zijn, is een 
bewuste. “Zo zie je of spelers in de 
wedstrijd toepassen wat ze leren 

op de training.” Het is nog maar het 
eerste jaar voor Milan als trainer en 
zeker nog niet zijn laatste jaar. “Vol-
gend jaar zit ik net als Rick in het 
examen jaar van de Deltion opleiding 
“Vestigingsmanager Groothandel” 
en eigenlijk wil ik volgend jaar ook 
wel in een selectieteam voetballen. 
Misschien dat ik het jaar daarna wel 
een TCIII cursus wil volgen.”

Het plezier dat Milan heeft in het 
geven van training, straalt hij ook uit 
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op het veld. Je zou niet zeggen dat 
hij slechts 17 jaar oud is, hij maakt 
een volwassener indruk. “Toch is 
het een hele verantwoordelijkheid 
hoor dat je 15 jongens staat te trai-
nen. Soms leg ik thuis mijn vader 
wel eens voor hoe hij bepaalde 
situaties zou oefenen. Van hem heb 
ik veel geleerd.”

De ouders
Milan, René en Rick staan er niet 
helemaal alleen voor. Daar waar ze 
kunnen, helpen de ouders van de 
spelers. Olivier vertelt dat er een 
lijstje is waarop is geregeld wan-
neer ouders meerijden, vlaggen of 
de shirts wassen. “Eigenlijk zijn er 
altijd wel ouders aanwezig tijdens 
een wedstrijd.” Noah vult aan. “Ze 
staan vooral met elkaar te kletsen 
hoor. Maar de vaders en moeders 
van Bas, Lucas en Dies moedigen 
altijd wel heel erg aan!” Gelukkig 
schamen de jongens zich er niet 
voor. “Soms geven ze ons ook wel 
aanwijzingen, maar eigenlijk luiste-

ren we daar niet echt naar.” Nega-
tieve ervaringen met ouders langs 
de lijn zijn er niet echt, behalve dan 
bij DES. Thijs: “De ouders van DES 
spelers stonden erg dicht bij onze 
vlagger. Toen hij daar iets van zei, 
werden deze ouders boos. Gelukkig 
bemoeide de scheidsrechter zich 
ermee. Later pakten ze onze wed-
strijdbal af, dat was minder leuk.”

De Zweef
Ondertussen lopen Thyme en Marijn 
langs. Thijs: “Zijn ze nu pas klaar 
met douchen?! Normaal is Olivier 
ook erg langzaam, maar die moest 
nu opschieten voor het interview!” 
En over opschieten gesproken, we 
moeten ook bijna afronden. Trainer 
Milan moet zelf nog trainen en de 
jongens moeten morgen gewoon 
naar school en moeten dus eigenlijk 
naar huis. We willen het alleen nog 
over De Zweef hebben. Olivier begint 
te lachen. “Net in de kleedkamer 
zeiden we nog dat als ze over De 
Zweef beginnen, zeggen we dat het 

een hele leuke club is. De mensen 
zijn heel aardig en er zijn leuke 
activiteiten.”

Afgelopen winter deden de jon-
gens bijvoorbeeld nog mee met de 
playbackshow. “Liever te dik in de 
kist dan een feestje gemist”, was 
het nummer waarmee D3 de show 
stal. Er zat niet meer in dan een 
vierde plek, maar de jongens had-
den veel lol. “De vader van Dies en 
Bas en de moeder van Bas hebben 
ons geholpen met het decor en de 
kleding”, vertelt Olivier. Milan is blij 
dat de ouders dit oppakten. “Ik vind 
het zelf niets om de playbackshow 
te regelen.” Nu de playbackshow is 
afgelopen, kijken de jongens vooral 
uit naar de sponsorloop. “En”, zegt 
Milan, “we gaan aan het einde van 
het seizoen vast nog wel iets leuks 
doen met het team!”

Jongens van D3, dank voor een 
inkijkje in jullie team en veel succes 
voor de rest van het seizoen!

van de Velden

TEGELS & NATUURSTEEN

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com
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JUBILARISSEN 

JEZELF, JE VADER, JE OPA OF JE OVERGROOT-
VADER IN HET BOEK OVER 100 JAAR DE ZWEEF? 
LAAT JE FOTO SCANNEN! 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
huldigde De Zweef maar liefst 27 
mensen wegens langdurig lidmaat-
schap. Dit zijn ze: 25 jaar lid: Stef 
Broeks, Kevin Broens, Nico Engbers, 
Robert Hegeman, Niels Hegeman, 
Bart Huffmeijer, Wilfred Klink, Kay 
Kogelman, Arjan Krukkert, Chiel 
Schoeman, Stefan Scholten, Mark 
Scholten en, Sander Soeverein. 40 
jaar lid: Jan Broens, Martin Hoon-
horst, Marcel Siero, Roy Siero, 
Bernhard Slaghekke, Ewald Wenne-
mers en Dennis Blankhorst. 50 jaar 
lid: Jan Fikken, Wim Krukkert, Willie 
Scholten, Anton Wennemers en Hans 
Souverijn. 60 jaar lid: Johan Hoogers 
en Henny Kok.

Ik kwam in het archief van de gemeente deze 
foto tegen. Prachtig toch? Mijn vraag is: Wie 
heeft het origineel, zodat we dat kunnen ge-
bruiken in het boek over 100 jaar De Zweef.

Wie heeft ook zulke foto’s?
Ik weet zeker dat er mensen zijn die thuis 
in de kast of in een album ook oude foto’s 
hebben. Vraag is of we die mogen gebruiken 
voor het boek. Gebruiken betekent: de foto of 
het album wordt opgehaald, de foto gescand 
en dezelfde dag (of als het moet een uur later) 
weer terug gebracht. 

Jan-Pieter van Vree

PS. Een oude foto mag ook een foto zijn van 
20 jaar geleden of zo.

Wie heeft deze foto?



DONDERDAG 19 MEI   
AANVANG: 20.30 UUR   KOSTEN: € 5,- 

Deel 2 van deze nieuwe loot aan onze toneelboom! 
Lachen om Zwevers die bij de heren doktoren Ernst Jansen Steur 

en Bernhard in komische situaties terecht komen. 

Lucien 
Galgenbeld

Charles 
Rozendal

Mylène 
Rodijk

Djarah 
Wijkamp

Eppo Kleine 
Staarman

Lisanne 
Dikkers

Jeroen 
Kok

Erik 
Heuver

19 MEI

KOMT EEN 
ZWEVER BIJ2DE DOKTER
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Uilenbroekstraat 64, 8111 BE HEETEN. Tel. 0572-388 488 E-mail: heeten@loohuisgroep.nl

www.loohuisgroep.nl

Adv_A4_Eilders_Zweef.indd   1 04-10-12   11:13 Adv_deZweef_A5_Liggend.indd   1 13-11-13   16:07
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Hoe het allemaal begon
“Ik was 52 toen ik bij huis kwam. 
Door mijn ziekte, ik heb Parkinson, 
moest ik helaas stoppen met mijn 
werk als monteur. Mijn moeder leef-
de nog en ik bezocht haar meerdere 
malen per week. Maandagavond 
was het sowieso vaste prik. Het 
Rooms Katholieke geloof speelde 
een belangrijke rol in het leven van 
mijn moeder. Zij bewaarde alle bid-
prentjes van overleden familieleden 
en kennissen. 
Bidprentjes zijn 
een typisch ka-
tholieke tradi-
tie. De meeste 
mensen ken-
nen het vooral 
als herinne-
ringsprentje 
bij overlijden. 
Vroeger kreeg 
je bij veel meer 
gebeurtenissen 
zo’n soortgelijk 
prentje, een 
devotieprentje. 
Bezocht je 
bijvoorbeeld 
een gesticht of 

was er een jubileum van een pries-
ter, dan kreeg je een devotieprentje 
mee. Iets wat we ons nu niet meer 
kunnen voorstellen. Op de voorzijde 
van zo’n devotieprentje stond een 
afbeelding van Jezus of een heili-
ge als Maria, en op de achterkant 
stond een gebedje. De verbeelding 
was altijd al iets wat mij aansprak 
in het Rooms Katholieke geloof. 
Wij zijn het geloof van het zien, dat 
is ook het mooie van ons geloof. 

Bidprentjes zijn ook een manier van 
verbeelding in het geloof en ik heb 
toen de verzameling van mijn moe-
der overgenomen.”

Er is niets dat voorgoed verdwijnt, 
als men de herinnering maar 
bewaart
“Ik ben als eerste de familie inge-
gaan en heb hen gevraagd naar 
bidprentjes. Naast de familie Wen-
nemers, ging ik langs bij de families 
Scholten en Verschoor, de familie 
van mijn moeders kant zeg maar. Op 
een gegeven moment weten mensen 
dat je de prentjes spaart en weten 
mensen mij ook te vinden.” Nog 
steeds is Johannes op zoek naar de-
votie- en bidprentjes. Gooi deze her-
innering nooit weg, maar denk aan 
mij, is het advies dat Johannes ons 
meegeeft. “Veel mensen bewaarden 

Als tweede in deze serie, waarin wij op bezoek gaan 
bij Zwevers met nog een andere hobby naast de 
voetbal, maken we kennis met Johannes Wenne-
mers. De aanleiding is zijn bijzondere hobby, het 
sparen van bidprentjes. Schoonzoon Eddy waar-
schuwde ons om een snipperdag te nemen voor het 
interview en dat blijkt geen overbodige luxe. Deze 
hobby is namelijk lang niet zijn enige hobby!

DEZE ZWEVER HEEFT EEN HOBBY!
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de prentjes trouwens in een lade. 
Voor het slapengaan werd dan nog 
snel een gebedje gedaan en ging 
men op de knieën voor de lade 
waarin de prentjes bewaard lagen.”
Daar waar bij devotieprentjes de 
verbeelding op de voorzijde bijzon-
der zijn voor Johannes, gaat het 
hem bij de bidprentjes van tegen-
woordig vooral om het bewaren van 
de herinnering. “Mensen die ons 
ontvallen zijn, leven op deze wijze 
voort. Toen mijn eigen moeder nog 
leefde schreef ik bijvoorbeeld al 
haar gezegdes op. Ik heb er mis-
schien wel 150 opgeschreven. Zo 
leeft deze herinnering aan haar in 
mij voort. Eén van de gezegdes die 

in ieder geval een bijzon-
der indruk op mij maakt 
is de volgende: Wie ver-
maak heeft in het leven, 
heeft over eenzaamheid 

niets te vrezen. Het slaat natuurlijk 
op mijn vele hobby’s, het maakt dat 
ik niet eenzaam ben.”

De kerk als club
Het sparen van bidprentjes zijn een 
belangrijk tijdverdrijf voor Johan-
nes. Zeker nu Johannes twee jaren 
geleden zijn vrouw heeft verloren. 
Het maakt ook dat Johannes anders 
tegen het geloof is gaan aankijken. 
“Ik ga nog wel steeds naar de kerk 
hoor, maar het is wel anders dan 
vroeger. Toen mochten we ons niets 
afvragen, ik moest geloven. Mijn 
vrouw werd zeven keer geconfron-
teerd met kanker. Heel wat mensen 
staken een kaarsje voor haar op, 
maar ze ging wel heen. Ik geloof nu 

ook niet meer 
in een God, 
wel in Jezus. 
Of mijn vrouw 
nu in de hemel 
is? Ik twijfel er 
wel eens aan, 
maar eigenlijk 
geloof ik er 
niets van. Ja, 
ik ga nog wel 
naar de kerk, 
maar ik zie 
het meer als 
een club waar 
ik mensen 
ontmoet.” 
Daarnaast 
heeft Johan-
nes moeite 
met de manier 
hoe de Rooms 
Katholieke 
kerk in de 
maatschappij 
staat. “Onze 
voorouders 
hebben de 

kerk zoals deze er nu staat tot stand 
gebracht met dubbeltjes en kwart-
jes. Geld dat nu allemaal in Utrecht 
is terechtgekomen om het vervol-
gens uit te geven als genoegdoening 
voor de vele schandalen.”

Misschien wel 10.000 prentjes
De bid- en devotieprentjes heeft Jo-
hannes netjes gesorteerd in kasten 
op een kamertje op de eerste verdie-
ping van zijn woning. We nemen een 
kijkje en onderweg naar boven val-
len ook de vele beelden en kruizen 
op. “Als je bij mensen binnenkomt 
voor bidprentjes, dan loop je ook te-
gen veel meer relikwieën aan zoals 
beelden, kruizen en rozenkransen. 
Vaak deden mensen er niets mee 
en vroegen ze of ik er belang bij 
had. Ik nam ze mee en zo ontstond 
ook deze hobby. Op zolder staat 
ook nog heel wat, maar dat heb ik 
netjes weggewerkt onder de schuine 
kant, dat vroeg mijn vrouw mij een 
aantal jaren geleden.” Eenmaal in 
het kamertje aangekomen ben ik 
onder de indruk van de hoeveelheid 
prentjes die in één lade opgesla-
gen liggen. “Het zijn er misschien 
wel vijfendertighonderd. En dit zijn 
alleen de bidprentjes van mensen 
uit de gemeente Hellendoorn. Daar 
richt ik mij alleen op. Kom ik bid-
prentjes tegen van mensen buiten 
de gemeente, dan ruil ik ze voor een 
devotieprentje.” Het oudste prentje 
dat Johannes in zijn verzameling 
heeft, is een devotieprentje en komt 
uit 1740. Het is een devotieprentje 
met op de voorzijde een in kleur 
handgeschilderd kunstwerk van een 
bijbels tafereel. Op de achterzijde 
staat een onleesbaar gebedje. Ook 
vertelt Johannes over de verschillen 
tussen een Rooms- en Hervormd 
prentje. “In de Hervormde kerk is 
een prentje pas iets van de laatste 
jaren. Deze prentjes zijn eenvou-
diger en bevatten vaak zelfs geen 
geboortedatum of plaats. Maar ook 
de Katholieke prentjes maken een 
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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!!

verandering door hoor. Tot 1960 
waren herinneringsprentjes voor-
zien van psalmen en gebeden. En 
devotieprentjes kennen we helemaal 
niet meer.” Al met al heeft Johannes 
misschien wel tienduizend prentjes 
in zijn verzameling. Het kunnen er 
ook maar zo meer zijn. “Eigenlijk is 
het ontelbaar”, aldus Johannes.

En dan de ander hobby’s
In het kamertje met de devotie- 
en herinneringsprentjes, lopen 
we letterlijk tegen nog veel meer 
hobby’s van hem aan. Zo laat hij ons 
een map vol religieuze medailles 
zien die je vroeger als bescherming 
opkreeg als je bijvoorbeeld naar 
school ging. “En dit is mijn verza-
meling zand. Mijn zoon Ewald begon 
daar ooit mee, volgens mij weet 
hij niet eens dat ik deze verzame-
ling nog heb. Potjes met zand van 
bestemmingen over de hele wereld. 
Het laatste potje kreeg ik van Michel 
Kerkdijk en komt uit Dubai. De kleu-
ren vind ik fantastisch.” Ook blijkt 
Johannes te beschikken over een 
heus Zweef archief. Foto’s van de 
oprichting, kampioenschappen en 

ieder bericht dat in kran-
ten staat over onze club, 
Johannes heeft het. Het is 
netjes opgeslagen in ord-
ners en op zijn computer.

Genealogie
Even terug naar de herinnerings-
prentjes, want dat is de hobby 
die centraal staat. Johannes: “In 
Nijverdal ben ik volgens mij de enige 
met deze hobby. In het zuiden van 
Nederland en zeker in België zijn 
er meer verzamelaars. Zo is er in 
België een priester die er meer 
dan een miljoen heeft.” De herin-
neringsprentjes houdt Johannes 
niet helemaal voor zichzelf. “Ik deel 
de prentjes altijd met de Stichting 
Genealogie Hellendoorn-Nijverdal. 
Deze stichting gebruikt de prentjes 
voor het uitzoeken van stambomen. 
Als mensen nog leven, dan mag in-
formatie over geboorte of (voor)ou-
ders niet gedeeld worden in verband 
met privacy wetgeving. Als mensen 
zijn overleden, gelden deze wetten 
niet.” Bovenaan staat voor Johannes 
dat deze hobby hem ontspanning 
biedt. “Ik kan niet stilzitten, soms 
ben ik om vier uur ’s ochtends al 
wakker en is dit een mooi tijdver-
drijf. Ik heb nog een hele map met 
zwart-witte devotieprentjes die nog 
uitgezocht moeten worden, dus ben 
nog lang niet klaar.”

En er waren nog meer hobby’s
We sluiten af. Of toch niet helemaal. 
Onderweg naar buiten moeten we 
toch nog even de rotstuin en kas vol 
cactussen zien. “Ja ik ben een druk 
mannetje”, aldus Johannes. Het 
scheelt dat we ons tijdens het inter-
view concentreerden op de herinne-
ringsprentje. Maar schoonzoon Eddy 
had met zijn snipperdag inderdaad 
gelijk gekregen, als we het ook 
zouden hebben over al die andere 
hobby’s. Johannes bedankt!

9 februari 1946

1953

Oud speler van het tweede, tegenwoordig 
vrijwilliger en supporter.

Naam:

Johannes Wennemers

Geboortedatum:

Lid sinds:

Relatie met De Zweef:

Gepensioneerd en bezig met heel veel 
hobby’s!

In het dagelijks leven:

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com
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PLAYBACKSHOW JEUGD - JO11 MEISJES WINNEN
UITERAARD WAS DE JEUGDPLAYBACKSHOW 2017 EEN SUCCES. ALLE VOORTEKENEN WEZEN ER AL OP. OUDERS EN KINDEREN STONDEN OM HALF 
ZES IN DE STARTBLOKKEN. EN ZIJ NIET ALLEEN; OOK VELE OPA’S EN OMA’S EN ANDERE ZWEVERS VULDEN DE KANTINE TOT DE NOK. IEDEREEN ZAG 
17 SCHITTERENDE OPTREDENS, DIE KUNDIG WERDEN BEOORDEELD DOOR RICK RUIS, HARRY LEGTENBERG EN JURGEN MEYER. ZIJ KOZEN WIN-
NAARS PER LEEFTIJDSCATEGORIE: BIJ JO-9 WAS DAT HET EERSTE MET WAKAWAKA, BIJ JO-11 M8 MET EEN KABOUTERDANS EN BIJ JO-13 WON HET 
EERSTE JONGENSTEAM ALS GOLDEN GIRLS. OVERALL WINNAAR WERD UNANIEM DE KABOUTERDANS VAN MEISJES 8 JO-11. TERECHTE WINNAARS. 
TOEN SPREEKSTALMEESTER JOOP TIMMER OM HALF TIEN HET EINDE BLIES, WAS HET INPAKKEN EN NAAR BED (VOOR DE MEESTEN…).
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TWIDDE WINT PLAYBACKSHOW SENIOREN PUNTEN SCHIETEN
HET TWEEDE ELFTAL HEEFT OVERTUIGEND DE 24E PLAYBACKSHOW VAN DE ZWEEF GEWONNEN. DE MANNEN BRACHTEN EEN JUNGLE-ACT DIE 
KLONK ALS EEN KLOK, WAARBIJ VOORAL DE HAKA-MANNEN GROTE INDRUK MAAKTEN. HET WAS NIET TE VERMIJDEN DAT DE STRAKKE PLANNING 
IETS TE STRAK BLEEK EN DE JURY (BRIGITTE BLIKMAN, BAS WISPELS EN NIELS HEGEMAN)UITEINDELIJK PAS VER NA MIDDERNACHT DE UITSLAG 
BEKEND KON MAKEN. NIEMAND HAD DAAR EEN PROBLEEM MEE. HET WAS EEN GEZELLIGE AVOND IN DE BOMVOLLE KANTINE. DE PRIJS VOOR DE 
BESTE PLAYBACK-ACT WAS VOOR DAMES 1. IVO KRUIPER TENSLOTTE WAS DE WINNAAR VAN DE INDIVIDUELE PLAYBACK.
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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

“Maar daarnaast kriebelt het. Ik ben 
namelijk alles behalve een beeld-
schermverslaafde. Eigenlijk ben ik 
een mensenmens. Het mooist vind 
ik het als ik in staat ben om het 
probleem van een klant helemaal 
te doorgronden en daar dan de 
perfecte oplossing voor te bedenken, 
te (laten) maken en die dan ook echt 
te zien werken. Het klinkt misschien 
gek, maar dat lukt me het best als ik 
ook een klik heb met zo’n opdracht-
gever. Anoniem werken kan ik wel, 
maar wil ik eigenlijk niet. Ik maak 
oplossingen voor mensen en dan 
moet ik die mensen ook begrijpen 
en waarderen. Wederzijds vertrou-
wen is de basis voor alle opdrachten 
die ik aanneem.” 

“Dennfour, dat ben ikzelf. Dat bete-
kent dat ik een klein flexibel bedrijf 
heb, nagenoeg zonder overhead. 
Ik ben dus niet de duurste, maar 
de goedkoopste kan en wil ik ook 
niet zijn. Ik werk namelijk met een 
netwerk van heel goede freelance 
softwareontwikkelaars. Gedreven 
vakmensen die ik aanstuur zodat 
mijn klanten precies krijgen wat ze 

willen en wat ze nodig hebben. Zo 
selecteer ik voor iedere opdracht-
gever en voor elke opdracht precies 
de juiste techneut. In potentie heb 
ik dus een enorm bedrijf met een 
onuitputtelijke hoeveelheid specia-
listen.”

Software maken; dat kunnen er zo-
veel. Maar opdrachtgevers blijvend 

gelukkig maken met oplossingen; 
dat is waar Dennis het voor doet.   

Heeft u een ICT-vraag of een pro-
bleem waarvan u denkt dat Dennfour 
dat misschien zou kunnen oplossen, 
aarzel dan niet te bellen met 06-
15418180 of stuur een e-mail naar 
info@dennfour.nl
 

Wie goed heeft opgelet, heeft opgemerkt dat onder-
aan op onze website, “Dennfour” staat vermeld, net 
als op de nieuwe webshop. Dennfour is de naam van 
het bedrijf, waarvan Dennis Meijer eigenaar is. Het 
is een ICT-bedrijf dat anders is dan andere ICT-be-
drijven. De jonge ondernemer heeft een HBO-oplei-
ding Automatiseringin in zijn bagage en heeft gedu-
rende zijn studie continu gewerkt. 

SPONSOR UITGELICHT: 
DENNFOUR 

“DENNFOUR, EEN ICT-BEDRIJF MET HET OOG OP MENSEN” 
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AMATEURVOETBAL

Een zondagmorgen in februari. 
De winterstop zit erop. Met elkaar 
de drek in. Oude derby’s herleven. 
De Zweef-Rhoda. Honderden supporters 
langs de lijn. Blauwwitte kippen. 
Je doet een stapje extra. Gebruikt 
desnoods heel voorzichtig 
een elleboogje. Kom op, scheids, 
zo erg was het niet.  
Alles voor de winst...
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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
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iddag € 10,-

- 
Jongeren 13 t/m

 17 jaar 
€ 15,-

- 
18

+ op je verjaardag 
€ 13,50
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