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Lucien Galgenbeld:  
“Je moet je best doen... 
 Je stinkende best 
 doen”
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InhoudVan de redactie

Colofon

De eerste uitgave van Goal magazine is in 
goede aarde ontvangen. Dank voor uw po-
sitieve reacties. Natuurlijk zijn er nog ver-
beterpuntjes en hieraan is  gewerkt.   in dit 
nummer blikken we ondermeer nog even 
terug op de nieuwjaarsreceptie en de play-
backshows. voor het actuele nieuws willen 
wij u graag verwijzen naar onze website. wij 
wensen u wederom veel lees- en kijkplezier.

GoAl magazine is een uitgave van Rksv De Zweef in 
Nijverdal, verschijnt vier keer per jaar in full color en 
wordt kosteloos verspreid onder alle leden en dona-
teurs van de Zweef.
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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



je bent het natuurlijk wel, maar het 
uitspreken ervan gaat nog niet altijd 
even makkelijk.  met terugwerken-
de kracht wil ik daarom allereerst 
tegen Niek, onze jongste zoon, zeg-
gen dat ik trots ben op de 5 mijl die 
hij gelopen heeft tijdens de Diepe 
Hel Holterbergloop. Daar gaat wel 
een verhaal aan vooraf. Niek wou 
een paar kilo’s kwijt en vroeg begin 
juni vorig jaar of ik met hem wou 
hardlopen. Dat was akkoord. lopen 
zonder doel leek me geen goed 
plan dus het voorstel was om een 
schema samen te stellen zodat we 
eind oktober de 5 mijl binnen de 45 
minuten zouden volbrengen. Het 
schema begon met 4x 1 minuut 
wandelen en 1 minuut hardlopen. 
langzaamaan werd dat uitgebouwd. 
met uiteindelijk als resultaat dat 

we in 44.30 minuten over de finish 
liepen. missie geslaagd. op dat mo-
ment was ik wel trots op die jongen 
(op de foto met nummer 1293). Het 
is trouwens niet de bedoeling dat ik 
de complimenten in de privésfeer 
via het magazine ga doen. Dit was 
een eenmalig gebeuren. voor wat 
betreft de club(mensen): dat kan 
zowel via het magazine of persoon-
lijk. laat ik dan beginnen met het 
magazine zelf. wat een prachtig 
exemplaar is het geworden. Hier 
mogen we als club trots op zijn. 
Alle hulde aan de redactie. Dat hier 
een passend vervolg aan gegeven 
mag worden. ik wens u allen een 
heel goed 2013 toe.  

De pupil van de week doet verslag

Als pupil van de week 
mocht F2 speler Tigo de 
Bruin de aftrap verrichten 
bij de thuiswedstrijd van 
De Zweef tegen ATC ’65.

Tigo, was je zenuwachtig om pupil 
van de week te zijn?
‘eerst niet, maar ongeveer een uur 
voor de wedstrijd begon het wel een 
beetje te kriebelen in de buik. Ge-
lukkig werden wij heel goed opge-
vangen door ingrid.’

Klopt het dat er een bijzondere toe-
schouwer langs de lijn stond?
‘Joop munsterman, voorzitter van 
Fc Twente, was aanwezig. ik vroeg 
me af of hij mij nu al persoonlijk 

komt scouten. of misschien kwam 
hij kennismaken met onze voorzitter 
munsterman junior. Het bleek dat de 
echte munsterman ook voorzitter is 
van ATc ’65.’

Hoe verliep de wedstrijd
‘De ruststand was 0-0. maar snel 
werd het 1-0 voor De Zweef. Het 
werd nog spannend toen op het 
scorebord 2-1 kwam te staan. maar 
gelukkig werd het tenslotte nog 3-1 
voor De Zweef.’

Kreeg je na de wedstrijd nog een 
patatje?
‘Ja, en ik mocht op de stoel gaan 
staan en kreeg een bal aangebo-
den met een handtekening van alle 
spelers erop. Daarnaast kreeg ik 
van ingrid nog een vaantje. en de 

schrijver van het boek ‘Ballen uit 
de broek’ schreef nog iets in het 
programmaboekje. mijn dag kon niet 
meer stuk.’
Tigo en zijn familie hebben erg 
genoten en zijn trots om een Zwever 
te zijn.  

De voorzitter aan het woord
laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: ik ben niet degene die vooraan staat 
met het uitdelen van complimenten. Grootgebracht in een gezin van 7 kinderen, 
waar hard werken noodzaak was. Net als veel andere gezinnen om ons heen leek  
het motto: “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”. ik kan me niet herinneren 
dat ik veel complimenten gekregen heb van mijn ouders of dat ze zich uitspraken 
dat ze trots op me waren. Dat gebeurde ook niet veel in die tijd. ook niet bij vrienden 
om mij heen. Je ging naar school en later aan het werk en er werd van je verwacht 
dat jij je best deed. en zo was het veelal in die tijd. 

eén van de speerpunten van het 
bestuur is: “vrijwillig is niet vrij-
blijvend”. wanneer iedereen zijn 
ding doet bij de club hoeven we 
ons geen zorgen te maken op het 
gebied van vrijwilligers(beleid). 
maar werkt dat in 2013 ook nog zo? 
Niet alleen tijden veranderen, ook 
de mens.
vorig jaar was ik bij de opening van 
de kunstgrasvelden van vv Hellen-

doorn. mijn goede collega Gerard 
ter Horst, voorzitter van deze 
mooie club, kwam in zijn toespraak 
terug op hetgeen de afgelopen 
jaren onder zijn voorzitterschap 
was gerealiseerd. De fusie met SoS 
en veSoS, eerst bij de jeugd en 
later bij de senioren, die vlekkeloos 
was verlopen, de verbouwing van 
het clubgebouw en de kleedkamers 
en bestuursruimte en uiteraard de 

twee kunstgrasvelden die ze tot 
hun beschikking hebben. Ze heb-
ben het daar prachtig voor elkaar 
en Gerard was met recht trots op 
het resultaat. en sprak dat ook uit. 
en gelijk heeft hij.
Het jaar 2013 is net begonnen en 
ik heb me voorgenomen om wat 
meer complimenten uit te delen en 
wat vaker mijn trots te bekennen. 
Zowel privé als bij De Zweef. want 

“TROTS EN GOEDE 
VOORNEMENS”

“Daarom aller-
eerst tegen 
Niek, onze jong-
ste zoon, zeg-
gen dat ik trots 
ben op de 5 mijl 
die hij gelopen 
heeft tijdens de 
Diepe Hel Hol-
terbergloop.”
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Hoe werd vroeger een clubblad  
gemaakt? 
De kopij werd getypt door Ria Kogel-
man. van deze stukken tekst maakte ik 
papieren offsetplaatjes op A4 formaat.  
Dat was letterlijk plakken en knippen.  
Heel wat anders dan het huidige knip-
pen en plakken via de computer.  Die 
offsetplaatjes waren de basis voor het 
aantal clubbladen dat gedrukt moest 
worden. ik werkte als drukker bij de Ge-
meente Hellendoorn, nu nog steeds, en 
drukte daar het clubblad van Het Ravijn. 
Toen is mij gevraagd als “Zwever” of ik 
dit ook niet voor De Zweef wou doen. 
uiteraard.  

Wie zaten er destijds in de redactie?
in het begin had ik te maken met 
Johan Zwakenberg en Hennie Kok. 
ik moest ook aanwezig zijn bij de 
redactievergaderingen. maar ik hoefde 
alleen maar het clubblad te drukken. 
Gelukkig hoefde ik later niet meer bij 
die vergaderingen te zijn. 

Hoe is de techniek in de loop van de 
jaren ontwikkeld?
Alles gebeurt nu digitaal. Ruim zeven 
jaar inmiddels. Het gaat veel sneller. Je 
doet nu ook alles met de computer. Zelf 
hoefde ik er niet veel meer aan te doen. 
Sander Pronk levert alles in PDF be-
stand aan en ik hoef alleen maar digitale 
offsetplaten te maken. 

Hoe is de samenwerking met de hui-
dige redactie?
Die is goed. maar ik moet er wel bij 
zeggen dat er niet zoveel contact is 
de laatste jaren. ik krijg de kopij min 
of meer kant en klaar aangeleverd 
en druk de benodigde aantallen. Het 
enige wat soms wel eens lastig was, 
is dat het wat later aangeleverd werd 
dan in eerste instantie was afgespro-
ken. Dan kom je wel eens in tijdnood. 

Wat is het hoogtepunt in al die jaren?
ongeveer acht jaar geleden kwam 
Sander Pronk bij het team. Het club-

blad zat op een dood spoor.  Hij heeft 
de vormgeving opgepakt en het club-
blad van een nieuwe boost voorzien. 
Gelukkig maar, want anders was het 
clubblad een stille dood gestorven. 
wat een jaarlijks hoogtepunt was 
(zegt Bennie  met een knipoog) was 
het drukken van de bewaargoal. leo 
Geurtse kreeg elk jaar de boel te laat 
aangeleverd van anderen en zat dan 
weer op iedereen te mopperen. en 
ik maar weer mijn best doen om het 
goed te praten.   

Was er ook een dieptepunt?
(ook met een knipoog) Jazeker. ik stond 
een keer op de tennisbaan toen ik werd 
gebeld door Bart Broens. Het clubblad 
moest vergaard worden en blad 12 
ontbrak. “weet je het zeker, Bart”. Bart 
wist het zeker. Drie keer gekeken in de 
dozen. Dus ik maar van de tennisbaan 
af en naar het gemeentehuis om 800 
vellen blad 12 te drukken. en toen ik 
net klaar was belde Bart. “ik heb ze 
gevonden”.   

Waarom druk je het Goalmagazine 
niet bij de gemeente?
Het magazine wordt gedrukt met een 
digitale kleurenpers. wij hebben deze 
apparatuur niet hier. we hebben wel 
een kleuren kopieerprinter, maar dan 
wordt het hartstikke duur. 

Tot slot, wat vind je van het magazine?
Donders gaaf. ik zag het op zaterdag 
in de bus liggen. Had eerst niet in de 
gaten dat dit het nieuwe clubblad was. 
ik heb een potje bier genomen en bui-
ten op de veranda in een ruk het blad 
uitgelezen. ik dacht: “Bennie is er klaar 
mee”.  een mooie afsluiting van al die 
jaren. Hier kan ik heel goed mee leven.

Bennie, bedankt voor al die jaren 
trouwe dienst. wij als redactie zullen 
ons best blijven doen om er wat moois 
van te maken.  

   InterVIew 

Bijna 30 jaar!!! heeft Bennie 
Schwarte het clubblad en de  
bewaargoal gedrukt. met de komst 
van Goalmagazine is er een eind 
gekomen aan dit tijdperk, want zo 
kun je dit wel noemen. Hoogste tijd 
om met Bennie terug te kijken op 
deze periode. en wat vindt hij van 
het magazine?

Dit verslag had er ook een  
kunnen zijn uit de rubriek: hoe is 
het met… Bennie is namelijk in 
juni gebeten door een teek.  
Dat doen ze. uiteindelijk is de 
ziekte van lyme bij hem geconsta-
teerd. met antibiotica gaat het nu 
de goede kant op. Gelukkig maar. 

Bennie Schwarte
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Een heldere kijk 
op zekerheid  

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

www.zichtadviseurs.nl

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

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

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!

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

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

sanderontwerpen.nl | info@sanderontwerpen.nl | 06 - 410 21 434

vormgeving
in een ander perspectief



KennismaKen met:

De Zweef F1: ‘winnen is 
niet het allerbelangrijkste, 
behalve tegen DeS!’
we maken kennis met De Zweef F1 bijna aan het einde van de  
najaarscompetitie. Het team van trainer Gerben woesthuis en leiders 
marcel Nijveld en Rick Ruis komt uit in de tweede klasse. op een 
koude decemberavond spreken we af na de training. Terwijl mick  
Nijveld en Niek Ruis zich klaarmaken voor het interview, houdt de 
rest nog een sneeuwballengevecht.

in F1 zitten zeven spelers en een 
keeper. Keeper Robin is een talent-
volle keeper waar we nog veel van 
gaan horen. Normaal gesproken 
begint voor keepers de keeperstrai-
ning pas in de e jeugd, maar naast 
het meetrainen met zijn eigen team 
krijgt Robin nu al keeperstraining. 
lars staat in de verdediging en laat 
zich door niemand passeren. menig 

spits is al bang voor hem geworden. 
Senna is de enige linkspoot in het 
team. Zijn plek in het veld is dan ook 
linkerverdediger. Als er een corner 
genomen moet worden, dan neemt 
Senna deze. meestal krult de bal er 
in één keer in. ook Sem (de dribbe-
laar) staat aan de linkerkant van het 
veld. Hij is rechts, maar hij moet ook 
met links leren spelen. Thijn en Kar-

sten bezetten de rechterkant van het 
veld. Thijn als verdediger en Karsten 
als middenvelder of rechterspits. 
Twee leergierige jongens die het ook 
met elkaar heel gezellig hebben. 
en tot slot mick (rechter spits) en 
Niek (middenvelder). met mick en 
Niek praten we verder. ook trainer 
Gerben schuift aan.

Net als de meeste andere spelers uit 
F1 begonnen mick Nijveld en Niek 
Ruis bij de F league. mick speelde bij 
chelsea en Niek bij Barcelona. ‘mijn 
vriendjes speelden ook bij De Zweef 
en ik heb altijd gezegd dat als ik bij 
de voetbal ga, ik bij De Zweef wil’ 
zegt Niek. Na de F league ging mick 
in F2 voetballen en Niek in F5. Nu 
voetballen ze beiden in F1. Het gaat 

best goed met F1 vindt mick: ‘Soms 
winnen we en soms verliezen we’. 
F1 staat onderaan in de middenmoot 
en als de laatste twee wedstrijden 
worden gewonnen, staan ze 6e. in de 
F jeugd staan prestaties niet voorop, 
spelers wennen langzaam aan 
het spelletje en het doel is vooral 
spelers beter maken. winnen is dus 
niet het allerbelangrijkste, behalve 

“Mijn vriend-
jes speelden 
ook bij De 
Zweef “
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tegen DeS. Gerben begint met trots 
over de wedstrijd tegen DeS F1: 
‘DeS F1 staat met kop en schouders 
bovenaan in de competitie. Ze win-
nen alles dik. Toen wij tegen DeS 
speelden stonden we in de rust met 
6-2 achter. uiteindelijk hebben we 
gelijkgespeeld en werd het 6-6.’
Als de spelers op zaterdag in de 
kantine komen, gaan ze eerst bij 
elkaar zitten voor de wedstrijdbe-
spreking. Niek: ‘Gerben vertelt dan 
bijvoorbeeld dat we het veld klein 
moeten maken als we de bal niet 
hebben en dan de bal moeten terug 
veroveren.’ Na de bespreking gaan 
de spelers naar de kleedkamer. ‘ik 
ben dan al een beetje zenuwachtig’ 
zegt mick. in de kleedkamer gaat 
de spanning er gauw af. Terwijl de 
ouders af en toe nog helpen met 
omkleden, lachen de spelers veel 
met elkaar. ‘vooral Sem maakt de 
meeste grapjes’ lacht mick. Als de 
spelers omgekleed zijn, maakt Ger-

ben de opstelling bekend en begint 
de warming-up. Tijdens de wedstrijd 
staan veel ouders, opa’s en oma’s 
langs de lijn. volgens mick hoort hij 
alle ouders alleen als er gescoord 
wordt. Niek vervolgt: ‘onze leiders 
geven aan als het goed gaat of wan-
neer we een bal moeten passen.’ ook 
trainer Gerben is erg positief over de 
ouders. ‘Je komt het nog wel eens te-
gen dat ouders veel roepen vanaf de 
zijlijn. Bij ons is het heel duidelijk wie 
de leiding heeft tijdens de wedstrijd. 
we hebben het nooit echt bespreek-
baar gemaakt met de ouders, maar 
deze situatie is zo ontstaan.’ 

Na de wedstrijd worden eerst 
penalty’s genomen. mick en Sem 
maken dan de meeste doelpunten, 
daarvoor staan ze ook in de spits. 
en dan op weg naar de kleedkamer. 
Niek: ‘Afgelopen zaterdag kwamen 
we in de kleedkamer en toen lagen 
er pepernoten in onze schoenen. 
Zwarte Piet was langs geweest.’ Na 
afloop blijven alle spelers nog even 
hangen in de kantine. De ouders, 
leiders en trainer zitten dan met 
elkaar om tafel en spelers rennen 
daar omheen. ‘en ze halen snoep uit 
de snoepautomaat’ zegt leider Rick.
De Zweef F1 traint twee keer per 
week. vooral het partijtje valt in de 
smaak. mick vindt het ook leuk om 

te dribbelen en de bal hoog te hou-
den: ‘mijn record is vijf keer’ geeft 
mick aan. Trainer Gerben vindt het 
team makkelijk coachbaar. ‘in het 
begin van het seizoen was het vooral 
los zand, maar we zien de spelers 
behoorlijke stappen maken. met 
deze leeftijd moet je af en toe geduld 
hebben, niet te snel resultaat willen 
zien en de spelers positief coachen’ 
volgens Gerben. Het plezier in het 
voetbal staat voor Gerben bovenaan. 
‘misschien nog wel belangrijker dan 
het voetbal zelf’ vindt Gerben. Als 
voorbeeld noemt Gerben een vrije 
zaterdag in december: ‘we waren 
die zaterdag vrij en zijn toen met alle 
spelers het bos in gegaan en hebben 
daar leuke spelletjes gedaan. ik 
hoop dat spelers over tien jaar, uitjes 
als deze nog weten te herinneren en 
dat ze F1 niet vergeten’. 
Als we tien jaren vooruit kijken, 
komt natuurlijk ook de vraag bo-
vendrijven of mick en Niek dan nog 
bij De Zweef spelen. mick hoopt 
van wel. ‘maar als Steve (mcclaren) 
belt, dan ben ik weg. en ik moet 
even nadenken als Frank de Boer 
belt’ geeft mick aan. er wordt hard 
om gelachen. met het plezier zit het 
wel goed in F1. Niet voor niets sluit 
Gerben af met de woorden dat dit 
misschien wel een van zijn leukste 
teams is als trainer.  
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 Voor de organisatie van uw verjaardags-, huwelijks-, kraam- of  
‘zo maar’feest… 

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

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

 
Alles is bespreekbaar en bijna alles is mogelijk. Dát is  

Geregeld Verrassend. 

 
06-14866895 

info@geregeldverrassend.nl 
www.geregeldverrassend.nl 

	  

                           
 

verzorgt de gehele administratie voor 
eenmanszaken en ZZP’ers 

U bent de hardwerkende eigenaar van een 
eenmansbedrijf of u bent als ZZP’er aan de slag. 
U steekt veel tijd in uw bedrijf(je), waardoor u aan de 
noodzakelijke administratie - die daar nu eenmaal bij 
hoort -  niet of nauwelijks toekomt. Het kan ook zijn dat 
het goed bijhouden van de administratie u niet ligt en 
dan een noodzakelijk kwaad wordt.  
Is dan niet het moment gekomen dat iemand anders 
de administratie voor u gaat doen? 
De boekhouding moet nu eenmaal gedaan worden. 
Denk ook aan de aangiften Omzet- en Inkomsten-
belasting en Loonheffing en de cijfers waar de bank 
om vraagt. 
Een goede administratie is niet alleen daarom 
belangrijk maar geeft u ook inzicht in uw bedrijf. 
 
Wat kan ik voor u doen? 
 -uw gehele administratie bijhouden 
 -de salarisadministratie verzorgen 
 -de jaarstukken samenstellen 
 -de aangiften OB, IB en Loonheffing 
 
 Tel:     06-21835379 
 Email: info@gerritharmsen.nl 
 Web:  www.gerritharmsen.nl 
 

Gerrit Harmsen 
  Administratieve diensten 



in De voetsporen van Benjamin &Jeroen 

Net als zoveel andere leeftijdgeno-
ten begon de voetbalcarrière van 
Paul na een jaar gymnastiek. ‘De 
Zweef was een logische keuze: ik 
kom uit een katholiek gezin en mijn 
vader en broers (Johan en Joop) 
voetbalden ook bij deze club.’ op de 
Antoniusschool bleek het voet-
baltalent van Paul al. ‘ik zat in het 
schoolvoetbalteam van de school. 
een katholieke school, dus je voet-
balde met alleen maar Zwevers. 
iedere maandagavond speelden 
we wedstrijden. langs de lijn stond 
veel publiek. op de velden van het 
oude Diekman complex in enschede 
werden we kampioen van Twente. 
mijn eerste succes!’ weet Paul zich 
nog goed te herinneren. ook na zijn 

basisschooltijd kwam Paul uit in het 
schoolvoetbalteam van de mulo in 
Rijssen. ‘Als elfjarige speelde ik al 
tussen jongens van zestien en ze-
ventien jaar.’ Zijn talent blijft bij De 
Zweef ook niet onopgemerkt. op zijn 
vijftiende komt Paul als invaller in 
het vlaggenschip. eerst als linkshalf 
en later als stopper. ‘Rini Siero was 
eerst stopper, maar hij zwierf nog al 
veel over het veld waardoor ik auto-
matisch op deze plek ging voetbal-
len’ aldus Paul. 
laatste man is nog steeds zijn 
positie, al is de snelheid er nu wel 
vanaf.  Na zeventien jaren in het 
eerste, volgden de jaren in het 
derde. we moeten niet denken dat 
Paul het hier rustiger aan mocht 

doen. Paul: ‘ik kwam in het derde 
om het voetbal naar een hoger 
niveau te brengen. Toen in een jaar 
het tweede elftal rond de winterstop 
alles nog verloren had, gingen wij 
met het derde alle wedstrijden van 
het tweede spelen. we verloren niets 
meer. Daarna kwam het beroemde 
achtste. Alles kon, grote feesten be-
taald door onze sponsor woertman.’ 
Tegenwoordig zien we Paul nog 
wekelijks op het veld als laatste man 
in het veteranen team. ‘Aan stop-
pen denk ik nog niet, zo lang het nog 
kan blijf ik voetballen. en als het wat 
minder gaat dan kan ik altijd nog 7 
tegen 7 gaan voetballen’ aldus Paul. 
voorlopig denkt Paul hier nog niet 
aan, ‘7 tegen 7 voetballen heeft meer 

weg van een training’ volgens Paul.
met een leeftijd van zesenzestig, is 
Paul inmiddels met pensioen. ‘op 
mijn negenenvijftigste stopte ik met 
werken als accountmanager bij een 
logistiek bedrijf. ik kreeg toen meer 
tijd om op mijn kleinkinderen te pas-
sen, te tuinieren of een boek te le-
zen’ geeft Paul aan die geen minuut 
spijt heeft gehad dat hij is gestopt 
met werken. ‘Toevallig heb ik vorige 
week een camper gekocht. Daarmee 
ga ik samen met mijn vrouw Tonny 
kamperen. eerst in Nederland en 
later hebben we plannen om langs 
de Franse kust te trekken’. 

Zoon Jeroen (veertig jaar) is voet-
baller in het zesde van De Zweef. 
Geboren en getogen aan de Pot-
gieterstraat. Samen met zijn zusje 
mireille had hij een zorgeloze jeugd 

waarin veel werd gevoetbald. ‘ik heb 
heel wat ballen tegen de muur van 
de supermarkt (huidige emté) ge-
schopt. Af en toe kwam de bal tegen 
het raam. Slager Gerard te Kiefte 
kwam dan door de schrik boos naar 
buiten, herinnert Jeroen zich nog. 
Zijn basisschooltijd bracht Jeroen 
door op de Klimroos. Daarna ging hij 
zes jaar op de fiets naar het Pius X 
college in Almelo. ‘iedere dag op de 
fiets, waardoor ik bij de coopertest 
tijdens de training van Tonnie wil-
lems goed scoorde’ lacht Jeroen. Na 
de Pius ging Jeroen naar de univer-
siteit in enschede, maar dat bleek 
geen succes. ‘ik had geen dicipline 
en ging liever voetballen dan stude-
ren.’ De schooltijd vervolgde Jeroen 
op de HTS in enschede waar hij 
afstudeerde als werktuigbouwkun-
dige.  in 1998 kwam Jeroen in dienst 

bij iNG. Nu stuurt hij een team van 
icT-ers aan. op zijn 18e leerde 
Jeroen ook zijn vrouw Judith ken-
nen, waarmee hij 3 kinderen kreeg. 
Naast zoon Benjamin ook dochters 
madelief en Anne-lotte.
we praten verder over voetbal. Als 
Jeroen zichzelf als voetballer mag 
omschrijven noemt hij zichzelf 
‘een tactische verdediger zonder 
veel fysieke acties. Je moet ge-
woon slimmer en sneller zijn dan 
je tegenstander’.  Paul vult aan: 
‘Jeroen is net als ik gedreven. we 
willen winnen, maar niet ten koste 
van alles.’ op zijn zesde ging Jeroen 
voetballen bij De Zweef. Hij speelde 
altijd in het hoogste jeugdteam, al 
hield het Jeroen niet bezig dat hij 
getalenteerd was. ‘in de c jeugd was 
het Johan wennemers die tegen 
mij zei dat ik best wel een goede 

Paul Souverijn

Paul, Jeroen en Benjamin Souverijn: in en rond het veld komen we ze ieder week-
end tegen. ieder weekend alle drie nog even gedreven: ‘Graag willen winnen, maar 
niet ten koste van alles’. De familie bepaalt al heel wat jaren Zweef geschiedenis. 
Zo voetbalde Paul zeventien jaren en Jeroen tien jaren in het vlaggenschip van De 
Zweef en geldt Benjamin als één van de talenten uit de jeugd. 

     “Met mijn vader speel ik voetbal thuis, op de Playstation’     geeft Benjamin aan. ‘En meestal wint zijn vader’ lacht Jeroen.”
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voetballer was.’ uiteindelijk kwam 
Jeroen terecht in het eerste van De 
Zweef. Hierin speelde hij tien jaar. 
‘Het waren jaren met ups en downs. 
De promotie naar de hoofdklasse 
in het seizoen ’93 – ’94 was een 
hoogtepunt. in dat seizoen speelde 
De Zweef in de eerste klasse. Rond 
de winterstop lag de tweede klasse 
dichter binnen bereik dan klasse-
behoud. een uitstekende reeks had 
klassebehoud tot resultaat. Zelfs de 
derde periodetitel werd in de wacht 
gesleept. De Zweef versloeg in de 
nacompetitie Germania uit Groes-
beek, Rohda Raalte en De ooster-
parkers uit Groningen waardoor de 
hoofdklasse een feit was.
 een reeks overwinningen leidde 
tot een periodetitel waarna nacom-
petitie volgde. in de nacompetitie 
werd de promotie binnengesleept.’ 
Nadat De Zweef in 1999 na drie 
degradaties op rij promoveert en de 
tweede klasse bereikt, stopt Jeroen 
met voetballen. ‘ik wou mij toeleg-
gen op het marathonlopen, maar 
daar kwam het niet van. Toen in het 
volgende voorjaar het gras begon te 
groeien, kroop het bloed waar het 
niet gaan kon. ik trainde mee met 
het team van mijn vader. Herman 
Hegeman trainde ook mee. Hij vroeg 
of ik weer wou gaan voetballen in 
het tweede. ik ging uiteindelijk wel 

voetballen, maar wel in het vijfde. 
Na een aantal jaren in dit team te 
hebben gevoetbald, ging ik over naar 
het zesde team waar ik nog steeds 
in voetbal.’

en tot slot Benjamin. Zoon van 
Jeroen en kleinzoon van Paul. Treedt 
dus niet alleen in de voetsporen van 
zijn vader, maar ook van zijn opa. ‘en 
ook zijn andere opa (eddy Krukkert) 
is een echte Zwever. Hij voetbalde 
niet, maar was wel verzorger van 
het eerste en betrokken bij de 
oprichting van de vriendenkring’ 
geeft Paul aan. eigenlijk treedt 
Benjamin dus in de voetsporen van 
heel wat Zwevers. Benjamin schuift 
trouwens wat later aan. Hij heeft 
net gevoetbald en lang douchen na 
de wedstrijd is een hobby van hem. 
Het lange douchen heeft hij niet van 
een vreemde. ‘ook zijn vader en opa 
zijn niet de snelste in de kleedka-
mer’ geven vader Jeroen en opa 
Paul lachend aan. Benjamin heeft 
overigens wel gewonnen en daar 
is hij blij mee! ‘Nadat we de eerste 
wedstrijden deze competitie won-
nen, dachten we iets te gemakkelijk 
over onze tegenstanders. we verlo-
ren toen veel wedstrijden.  Gelukkig 
wonnen we de laatste twee wedstrij-
den’ geeft Benjamin aan. Benjamin 
is sinds zijn vijfde lid van de vereni-

ging. Na de F league speelde hij in 
F7, F4, F1 en nu e1. ‘en ik heb ook al 
een paar keer meegedaan met D1. 
Zij hadden veel geblesseerde spe-
lers en geen wissels. Normaal ben 
ik verdediger, maar in D1 mocht ik 
in de spits staan. ik heb zelfs al een 
keer gescoord in D1.’ Dat voetbal 
een teamsport is en veel vrienden 
ook voetballen, vindt Benjamin het 
leukst aan voetval. ‘Het is alleen 
jammer dat veel vrienden in andere 
teams zitten, maar inmiddels heb ik 
ook in e1 veel vrienden gemaakt.’
Bij zijn vader en opa komt hij niet 
zo veel kijken, ‘dat is veel te vroeg’ 
volgens Benjamin. vader Jeroen 
vult aan:  ‘Buiten de voetbal om zijn 
wij alle drie niet zo bezeten van het 
spel dat we thuis veel over voetbal 
spreken, kijken naar wedstrijden 
op televisie of naar die van elkaar. 
Het is een mooie sport, maar om 
te doen en niet om naar te kijken’. 
Toch heeft Benjamin wel het een en 
ander meegekregen van vader en 
opa: ‘Als ik aan de bal ben, moet ik 
rustig aan doen. eerst kijken en dan 
spelen. en als ik bij opa thuis ben, 
ga ik met hem voetballen in de tuin 
en zie ik hoe technisch hij is. met 
mijn vader speel ik voetbal thuis, op 
de Playstation’ geeft Benjamin aan. 
‘en meestal wint zijn vader’ lacht 
Jeroen.  
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Jubilarissen

Willy Broekhof vrijwilliger 2012 bij De Zweef 

Van linKs naar recHTs: marco middelkamp, mike Hegeman, Bertus Heuver, marcel Hofstede, Dick engbers, 
Rudie Scholten, Joop middelkamp, martijn Kok, Tonny kok, Harry ten Dam, Rob Hegeman, Theo Siero,  
Gerald Gescher, Bennie woesthuis, Harry legtenberg en Henk wennemers.  
Niet op de foto: Stefan Brand en marcel Siero, die met terugwerkende kracht een speldje kreeg.  

Het gaat niet alleen om het weg-
poetsen van het tekort, maar ook om 
het voorkomen van nieuwe tekorten. 
wethouder  Johan coes, die sport 
in zijn portefeuille heeft, heeft alle 
gemeentelijke sportverenigingen 
gevraagd mee te denken hoe en 
waar er bezuinigd kan worden. een 
vraag die de wethouder in feite 
niet mag stellen. Het is niet aan de 
sportverenigingen om de problemen 
van de gemeente op te lossen.  in 
2013 moet de sport
 € 112.500,00 bezuinigen. Terwijl er 
verenigingen zijn die bijvoorbeeld 
met smart op een kunstgrasveld 
zitten te wachten. Daar is dus geen 
geld voor. wat verwacht coes van de 

sportverenigingen? Dat we de lijnen 
op het veld zelf gaan kalken? Dat we 
het gras zelf maaien? 
Dan zijn er ook nog raadsleden die 
maar niet willen snappen dat de ver-
enigingen hiervoor geen vrijwilligers 
kunnen leveren. Bij de volgende 
verkiezingen moeten de vrijwilligers 
maar eens van zich laten horen.  
vreemd is dat de gemeente de 
burger niet informeert over een plan 
dat zo goed als onbesproken in de 
prullenmand is beland. De gemeen-
te Hellendoorn had op Gagelman 
zo maar twee volwaardige kunst-
grasvelden kunnen aanleggen. met 
alles erop en eraan. De Zweef uit de 
brand. DeS uit de brand.  en alles 

zonder kosten voor de gemeente. 
Hoe? wij leveren het bij ons bekende 
“veld acht” in. Het is algemeen 
bekend dat op een kunstgrasveld 
onbeperkt gespeeld kan worden. op 
kunstgras kunnen op een zaterdag 
of zondag probleemloos vier tot vijf 
wedstrijden afgewerkt worden. op 
natuurgras maximaal twee. Komen 
we op een drukke zondagmorgen 
toch een veld te kort, dan kan uitge-
weken worden naar veld twee of drie 
bij DeS. Hoe gaan we de kunst-
grasvelden financieren? Simpel. we 
maken van het bij ons bekende “veld 
acht” ruime bouwkavels.  vier tot 
zes bouwkavels die in de vrije markt 
gaan. met de opbrengst kunnen de 

Hoe komen we uit de crisis?
welkom in 2013. Het jaar waarin de gemeente Hellendoorn bezuinigingen gaat door-
voeren. Dat mag ook wel bij een tekort van € 2,9 miljoen. we weten allemaal wel waar 
de tekorten zijn ontstaan. De parkeergarage, Het Ravijn,  het nieuwe Dunant en ga zo 
maar door.  Hoe gaat de gemeente Hellendoorn dit probleem oplossen?  

kunstgrasvelden met alle toeters en 
bellen ruimschoots betaald worden.
De gemeente zal mogelijk verklaren, 
dat e.e.a. in strijd is met het be-
staande bestemmingsplan. Het be-
staande bestemmingsplan  “sport” 
zal daarom aangepast moeten 
worden naar “wonen”. op zich geen 
probleem, want zelfs de bomen aan 
de Koersendijk kunnen blijven staan. 
ontsluiting kan gerealiseerd wor-
den door achter de bomen aan de 
Koersendijk een weg aan te leggen 
en tegenover “het zwarte paadje” te 
laten uitkomen. 
Dit plan kent alleen maar winnaars. 
voor de gemeente minder onder-
houd aan de sportvelden en geen 
investeringen voor de kunstgrasvel-
den. Daarnaast een impuls voor de 
economie. er moeten kunstgrasvel-
den en wegen worden aangelegd. De 
bouwkavels moeten bouwrijp worden 
gemaakt en er moet gebouwd wor-
den. Bouwvakkers kunnen weer aan 
het werk. Door de bouwwerkzaam-
heden zal er weer vraag zijn naar 
bouwmaterialen en de banken kun-
nen weer hypotheken verstrekken. 

De huizen moeten worden ingericht. 
Tuinen zullen worden aangelegd. en 
dat allemaal door verkoop van één 
voetbalveld.
Toch schijnt dat de gemeente om 
de één of andere reden niets in 
bovenstaand plan te zien. of ziet de 
gemeente spoken achter de bomen 
die aan de Koersendijk staan? Zijn 
er wellicht regels van de provincie 
die het plan tegen houden? 
laten we ervan uitgaan, dat ver-
koop van veld acht op welke reden 
niet mogelijk is. moeten we dan bij 
de pakken neerzitten? Neen! De 
gemeente Hellendoorn heeft op 27 
januari 2009 het rapport 
“Kunstgras……..natuurlijk?” ge-
presenteerd. in dit rapport wordt 
vermeld dat het onderhoud van een 
natuurgrasveld op jaarbasis  
€ 10.000,00 kost. onderhoud van 
een kunstgrasveld daarentegen kost 
volgens het rapport € 8000,00. Bij 
het wegvallen van veld acht bespa-
ren we dus € 10.000,00 en indien 
het hoofdveld kunstgras wordt nog 
eens € 2000,00. een besparing op 
jaarbasis dus van 

€ 12.000,00. Hiermee is natuurlijk 
het kunstgrasveld niet betaald. De 
gemeente Hellendoorn kan evenwel 
goedkoop geld lenen. De besparing 
van € 12.000,00 is meer dan voldoen-
de om de jaarlijkse rentelasten van 
de aanschaf van een kunstgrasveld te 
financieren. De aflossing kan geschie-
den met de tariefsverhoging waarmee 
we zijn geconfronteerd. Gelet op de 
bezuiniging ten onrechte dus. voorts 
zal de provincie voor het aanleg van 
een kunstgrasveld naar verwachting 
met een behoorlijk bedrag aan subsi-
die over de brug komen.

Dit prachtige blad wordt ook bij het 
gemeentehuis bezorgd. ik kan mij 
niet voorstellen dat de betrokkenen 
geen tijd hebben om hierin te lezen. 
mocht het kunstgrasveld weer aan 
onze neus voorbijgaan, dan moet ik 
de politiek maar in. wethouder, dat 
lijkt me wel wat. ik hoop van harte 
dat dit niet nodig zal zijn en dat De 
Zweef Johan binnen afzienbare tijd 
zal coesteren.  

cR

Willy Broekhof is uitgeroepen tot 
vrijwilliger van het jaar 2012. Willy 
is al 35 jaar de vaste verzorger van 
het derde elftal. Ter gelegenheid 
van zijn huldiging waren de ove-
rige bewoners van de Baalderborg 
groepswonen uit de Kruidenwijk 
uitgenodigd en aanwezig om Willy 
in het zonnetje te zetten. natuurlijk 
stond de bomvolle kantine op z’n 
kop en feliciteerde men Willy met 
een daverend applaus.

in plaats van de dinerbon voor de 
winnaar gaat het bestuur van De 
Zweef voor willy Broekhof en zijn 
medebewoners een gezellige avond 
organiseren. voorzitter erik Heuver 

wees er in zijn nieuwjaarstoespraak 
op dat vrijwilligheid geen vrijblij-
vendheid mag betekenen en dat 
dat een speerpunt van het bestuur 
wordt in het nieuwe jaar. 

“vrijwilligheid is zeker geen vrijblij-
vendheid voor onze vrijwilliger van 
het jaar 2012”, zei Heuver. “Hij moet 
haast wel halfdood op bed liggen 
wil hij zijn taken niet uitvoeren. Bij 
weer en wind zie je hem zijn ding 
doen. inmiddels al 35 jaar. Hij is heel 
belangrijk voor de sfeer en houdt 
zijn team bij elkaar. Hij is tevens de 
enige Zwever wiens verjaardag elk 
jaar letterlijk met toeters en bellen 
wordt gevierd”.  
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nieuW BestuursLiD: 

Helmut van Rhee is er een van Frans 
van Rhee en Hermien Krukkert. 
Nee, niet de vrouw van wim, want 
dan zouden wilfried en Robert Kruk-
kert broertjes zijn van Helmut. en 
dat zou dan weer raar zijn, want de 
een heet dan van Rhee van achteren 
en de anderen Krukkert. Nee, de 
heren Krukkert zijn neven. De broer 
van Helmut heet Bart. loopt ook 
rond bij De Zweef. 

Kennen jullie eddie Krukkert nog; 
de eerste masseur van De Zweef 
en oud-voorzitter van de vrienden-
kring? Dat is een oom van Helmut. 
oK, genoeg gezeurd nu over de 
familie, maar dan weet je in ieder 
geval waar je hem kan plaatsen. Als 
je met Helmut praat of schrijft, is 
dat niet vervelend. er is altijd wel 
een grap of een saillant detail. lees 
maar mee.

Helmut is 44 jaar en woont in de 
Kruidenwijk. Samen met zijn vrouw 
monique en dochter Anna. Daar 
woont hij nog niet zo heel lang, 
want in tegenstelling tot de meeste 
Nijverdallers heeft hij het aange-
durfd om ook eens ergens anders 
te kijken. Helmut woonde namelijk 
vier jaar in Den Haag en zes jaar in 
Zoetermeer; je weet wel die nieuwe 
stad bij Den Haag. 

ik (de schrijver van dit stukje) weet 
nog dat dat een klein, slaperig dorp 
was waar je terecht kwam als je in 
Nootdorp een klein stukje verder 
fietste langs het water. Het enige dat 
toen in Zoetermeer opzien baarde 
was de grote Nutriciafabriek. later 
werd dit dorp in korte tijd omgeto-
verd tot het Almere voor Hagenezen. 
en één Nijverdaller dus.

uiteraard heeft Helmut een carrière 
als voetballer bij De Zweef achter de 
rug. Hij doorliep de jeugd en speelde 
in B1 en A1. Na de overstap naar de 
senioren kwam hij terecht in de B-
selectie (3e en 4e elftal). in 1991 ver-
huisde hij naar het westen en speelde 
hij drie jaar in het 2e bij Sv voorburg. 
Daarna nog zes jaar in het 4e van 
DSo in Zoetermeer om in 2000 terug 
te keren op het oude blauwwitte nest 
in Nijverdal. Na even gestopt te zijn, 
voetbalt hij nu in het veteranenteam. 

even terug in de tijd. Na de mavo op 
college Noetsele ging hij naar de Hos-
tede-meao in Raalte. met het diploma 
in de zak deed hij twee jaar HeAo-eJ 
aan windesheim, maar maakte die 
opleiding helaas (zegt hij nu) niet af. 
later heb ik naast m’n werk in de 
avonduren AmBi gestudeerd en afge-
rond. AmBi betekent Automatisering 
en mechanisering van de Bestuurlijke 
informatievoorziening.

Wat was de reden om naar het  
westen te verhuizen?
in 1989 was de militaire dienstplicht 
nog niet afgeschaft. ook ik moest 
onder de wapenen. ik had aange-
geven tijdens de keuring dat ik mijn 
militaire tijd wel nuttig wilde be-
steden en dat ik graag in de buiten-
lucht actief wilde zijn. ik werd dus 
Kaderlid bij de infanterie. ik volgde 
mijn opleiding bij het SRoKi (School 
Reservere officieren Kader infan-
terie) in ermelo. Na zes maanden 
werd ik geplaatst bij 448 infanterie 
Beveiligings compagnie in eefde.

Toen na 16 maanden mijn militaire 
dienstplicht eindigde, had ik het zo 
naar mijn zin bij defensie dat ik heb 
gevraagd of ik beroeps kon worden. 
Gezien mijn vooropleiding had de 
plaatsingsofficier bedacht dat het 
ocmA (opleidings centrum militaire 
Administratie) in middelburg wel 
een goede vervolgbestemming voor 
mij zou zijn. 

in 1991 was ik na de vier maanden 
opgeleid tot sergeant Administratie-
ve Zaken en zou ik geplaatst worden 
in Seedorf te Duitsland. echter 
cupido kwam op mijn pad. mijn hui-
dige vrouw deed dezelfde opleiding 
in middelburg en zij werd geplaatst 
in Den Haag. en dan weet je het wel: 
ik ook naar Den Haag.

ere-voorzitter Jan Karmerood kende hem niet. “wie is die man met dat sjaaltje?” 
vroeg hij zich af. Geen schande, Jan, om niet iedereen meer te kennen. er zullen wel 
meer mensen zijn die zich afvragen: “wie is Helmut van Rhee”? een korte introductie.

Helmut van Rhee
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Fitness en uitgaan
perFect gecombineerd.

ontdek ook de andere concepten van drW:

in Den Haag werd ik geplaatst op de 
Frederikkazerne (dicht bij Scheve-
ningen). Hier heb ik op diverse afde-
lingen gewerkt. Directie operatiën (4 
jaar), centrale Dienst Personeel & 
organisatie (5 jaar), Directie materi-
eel (1 jaar). Helaas kan ik over deze 
afdelingen, gezien de aard van de 
werkzaamheden, niet te veel vertel-
len. (Sorry, geheimhoudingsplicht!!)

monique werkte in die jaren als 
directiesecretaresse van het Kabinet 
van de Bevelhebber der landstrijd-
krachten. Ze werkte voor luitenant 
Generaal Hans couzy, maarten 
Schouten en Peter van uhm. 

“1+1 = Zweef”
Waarom kwam je weer terug in 
nijverdal?
Binnen de laatst genoemde afdeling 
waar ik werkte, zat een club “lo-
gistiek en inkoop”. Daarvan wisten 
wij dat ze op termijn (2000) zouden 
verhuizen naar lettele. Daar zit nl. 
het opslagdepot. voor ons de ideale 
gelegenheid om weer in Nijverdal 
te landen. we hebben nog over-
wogen om ergens langs de A1 een 
huis te zoeken (i.v.m. toekomstige 
overplaatsingen), maar we kwamen 
al vrij snel tot de conclusie dat ons 
sociale leven (zeg maar huisje – 
boompje - beestje) zich afspeelt in 
Nijverdal. Kortom: 1 + 1 = Zweef.

Was je blij om weer in nijverdal  
te zijn? 
Het rare is dat je van Nijverdal een 
beeld in je hoofd hebt, van toen je 
wegging. maar dat is natuurlijk een 
utopie. Nijverdal staat ook niet stil. 
Bedrijven verdwijnen of er komen 
bedrijven bij. mensen verhuizen en 
er worden (toen nog) complete wij-
ken uit de grond gestampt. De Krui-
denwijk was in mijn beleving een 

weiland waar je doorheen fietste om 
naar het kanaal in Den Ham te gaan 
om te schaatsen. ik bedoel maar. 

voor monique was het wel even 
wennen. Als geboren Amsterdamse 
was ze de grote stad gewend. Haar 
vader werkte voor Justitie, dus ook 
zij heeft vaak moeten verhuizen (Alk-
maar, eindhoven, Son en Breugel, 
Silvolde en Doetinchem). Dus het feit 
dat tussen de middag de winkels in 
Nijverdal dichtzitten, deed haar wel 
eens verbazen. inmiddels hebben wij 
het hier prima naar ons zin en willen 
we voor geen goud meer weg.

onze dochter Anna (geboren in 2002) 
heeft nog een jaar bij de F-league 
meegespeeld, maar ze bleek muziek 
en het bijbehorende dansen toch 
leuker te vinden. Ze danst nu bij 
Fysion, afdeling Ritmische Gym.

Heb je jezelf gemeld voor  
het bestuur?
Nee. Afgelopen zomer kwam erik 
Heuver bij mij met de vraag wat ik bij 
De Zweef ging doen. ik had nog wel 
een keus: Grensrechter bij het 1e of 
toetreden tot het bestuur. voor mij is 
die keus dan niet moeilijk. Hoe gek ik 
ook ben van het spelletje, als vrijwil-
liger hou ik me liever bezig met alle 
perikelen in een bestuurskamer.

Waarom zit je er in?
Allereerst vind ik dat je maatschap-
pelijk betrokken dient te zijn. Daar 
waar je kunt, dien je je steentje 
bij te dragen. Zo zijn wij thuis nou 
eenmaal opgevoed. en wat is er 
nou mooier om je maatschappelijke 
steentje bij te dragen bij de club 
waar je zelf je sport beoefent. voor 
mij de ideale combinatie!!

Wat zijn je bestuurstaken?
Zoals al gemeld in de laatste Alv is 
het Bestuur druk bezig om alle taak-

velden (en dat zijn er heel wat) in 
kaart brengen. Zoals het er nu voor 
staat, krijg ik de taakvelden PR & 
communicatie en Facilitaire Dienst 
in de portefeuille. Binnenkort wordt 
hierover gecommuniceerd. 

Wat trekt je aan in het bestuur?
ik heb nu een aantal vergaderingen 
mogen meedraaien en ik kan je 
vertellen dat er een hoop speelt bin-
nen De Zweef, maar ook daarbuiten. 
Al die elementen komen samen aan 
de bestuurstafel en daar moeten 
keuzes gemaakt worden. wat doe je 
niet, wat doe je wel. en hoe regel je 
vervolgens dan die zaken. Dat vind ik 
mooi en dat vind ik uitdagend.

Dat regelen doe je overigens niet 
alleen, dat doe je met z’n allen. 
Dus met dit stukje roep ik iedereen 
op om goede ideeën naar voren 
te brengen en deze met de juiste 
mensen binnen onze vereniging te 
delen. en mocht er in de toekomst 
een beroep op u worden gedaan een 
steentje bij te dragen, dan kan ik 
inmiddels uit eigen ervaring zeggen 
dat dat een bijzonder goed gevoel 
geeft. met elkaar blijven we de 
“leukste vereniging van Nijverdal”.

Wat wil je bereiken met of in het 
bestuur?
Zoals gememoreerd in het financieel 
verslag van de Alv hebben we onze 
financiële middelen goed op orde. 
we kunnen volgens de geleerden 
nog winst halen uit onze interne 
kosten. Als we die goed inzichtelijk 
hebben, kunnen we door bijv. slim-
mer te organiseren / jointen deze 
interne kosten (nog verder) omlaag 
brengen. Zie het maar zo: wat we 
aan de voorkant niet hoeven uit te 
geven, kunnen we intern gebruiken 
om bijv. onze jeugd te faciliteren.
Hier ligt voor mij de komende jaren 
de uitdaging.  



“Samen” dingen doen, is voor Gerard Tijink, 
directeur bij Unica Schutte ICT, de ultieme 
manier om vooruit te komen. Niet alleen als 
onderneming, maar ook als maatschappij. 
Unica Schutte ICT levert graag een bijdrage 
aan de lokale en regionale gemeenschap.

“Voetbal is, net als ICT, een teamsport op hoog niveau”
voetbal is een teamsport waar-
bij iedere speler een belangrijke 
bijdrage levert aan een wedstrijd. 
Samenspel is daarbij belangrijk, 
want individuele spelers kunnen im-
mers geen wedstrijden winnen. ook 
in de icT-wereld maakt samenspel 
het team een stuk sterker en beter. 
De Zweef-sponsor unica Schutte icT 
ziet in haar dagelijkse bedrijfsvoe-
ring dan ook veel overeenkomsten 
met de voetbalsport. “Samen met 
onze medewerkers zorgen we ervoor 
dat we een sterk team hebben 
waarmee we onze klanten van de 
beste en sterkste icT-oplossingen 
voorzien. Net als voetbal is de icT 
ook constant in beweging!”

volgens directeur Gerard Tijink is 
sport zeer belangrijk voor ontspan-
ning en een goede gezondheid. 
“Sport brengt mensen samen in 
een ontspannen sfeer. Bij De Zweef 
worden veel activiteiten georgani-
seerd voor zowel de jeugd als de 
wat oudere spelers, en alle vrijwil-
ligers leveren daar een belangrijke 
bijdrage aan. Al vanaf een zeer 
jonge leeftijd kunnen voetballiefheb-
bers bij De Zweef terecht, waarbij 
ze vanaf het eerste moment goede 
begeleiding krijgen. Dat zie je niet 
vaak bij andere voetbalverenigingen. 
Sinds kort is mijn eigen zoon ook 

één van de jonge versterkingen van 
De Zweef. Het is erg mooi om te zien 
hoe zulke jonge kinderen al en-
thousiast gemaakt worden voor het 
voetbal.” De combinatie tussen het 
voetbal enerzijds en het bedrijfsle-
ven anderzijds biedt De Zweef maar 
ook haar sponsors veel kansen. 
Tijink: “De activiteiten die meer-
dere keren per jaar georganiseerd 
worden voor de sponsors bieden ons 
de mogelijkheid te netwerken. een 
actieve vereniging dus, waar we niet 
alleen veel plezier uithalen maar 
soms ook waardevolle zakelijke con-
tacten.” vanuit de visie betrokken te 
zijn bij de maatschappij draagt unica 
Schutte icT diverse, zowel lokale 
als landelijke, sporten en evene-
menten een warm hart toe. Naast 
het sponsoren van de e’tjes van 
voetbalvereniging De Zweef sponsort 
de icT-dienstverlener meerdere 
initiatieven, waaronder vitesse, de 
unica Schutte icT Hellendoorn Rally 
en zaalvoetbalvereniging Zvo/unica 
Schutte icT. “Dat dit effect heeft is 
duidelijk, we worden steeds vaker 
herkend door mensen aan de hand 
van de diverse sponsortrajecten,” zo 
sluit Gerard Tijink af.

Over Unica schutte icT
unica Schutte icT is een landelijk 
full-service icT-dienstverlener met 

meer dan 25 jaar ervaring. met 
ruim 150 specialisten verzorgen 
wij de complete icT-keten op het 
gebied van levering, implemen-
tatie, beheer en onderhoud van 
icT-infrastructuren. onafhankelijk 
advies is de basis van de dienstver-
lening, waarbij unica Schutte icT 
met haar brede portfolio als icT-
partner fungeert. Hierdoor zijn wij 
in staat een bijdrage te leveren aan 
uw bedrijfsdoelstellingen. vanuit 
onze overtuiging dat icT voor u moet 
werken en niet andersom, richten 
wij ons niet alleen op uw primaire 
bedrijfsproces, maar ook op het ver-
hogen van uw werknemerstevreden-
heid. vanuit verschillende kantoren 
door heel Nederland werken wij met 
ons dubbel uitgevoerde datacenter 
als één virtuele organisatie, waar-
bij wij plaats- en tijdonafhankelijk 
strategisch advies, implementaties, 
icT-beheer en telecomoplossingen 
verzorgen. meer informatie vind je 
op www.unicaschutte-ict.nl.

sponsor uitGeLicht: unica schutte ict 

Gerard Tijink, directeur bij unica Schutte icT.
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ZINema FILMDINER
diner en lm

reserveer via info@grandcafetoitoi of 0548-624131

Dagplate Driegangenmenu
(incl. bioscoopkaartje) (incl. bioscoopkaartje)
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BOVensTe rij V.l.n.r. Gerben woesthuis, marcel Nijveld, Rick Ruis
MiddelsTe rij V.l.n.r Thijn Beumer, Karsten Geerdink, Niek Ruis, Sem Geuzendam, mick Nijveld, lars ter elst.
OndersTe rij V.l.n.r. Robbin van Dijk, Senna olsman
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lucien is een gezelligheidsmens. Als ik voor de 
tweede keer op de bel druk, komt hij met dochter 
Suus bij de overburen vandaan aanlopen. “ik was 
even koffie drinken, maar ik zag jouw auto aan-
komen”. Als hij mensen om zich heen heeft, is hij 
goed te pas. Daarom zal hij er niet gauw voor kie-
zen ooit eens te gaan wonen in het ouderlijk huis 
van vrouw lisette op de Grimberg in Notter. “Nou 
ja, vroeger wist ik dat voor 100% zeker, maar dat 
is niet meer helemaal zo”. De buurt aan de eerste 
Kampsweg bevalt voorlopig nog prima. veel jonge 
mensen met kleine kinderen, zodat er voor de 
dochters genoeg speelkameraadjes zijn. en de re-
latie met buurman en ex-sterspeler van DeS, Dick 
Bergman, is prima. 
Hij opent de voordeur en gaat voor. een nieuw huis, zes 

“Je moet je 
best doen.  
Je stinkende 
best doen”

Lucien GaLGenbeLd is trots op ZiJn cLuB 
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kameraden op zaterdagmiddag staat 
op een laag pitje. Ja, zo in de week 
ergens in het land mist hij de kids. 

De kerstdagen zitten er net op als 
het interview wordt gemaakt. Hij 
heeft fijne dagen achter de rug. met 
ouders, broer Demis, hun vrouwen 
en kinderen. Daar genoot hij van. 
ook de schoonfamilie is aan bod ge-
weest. Hij heeft ingehaald. “Naar de 
kerk geweest met Kerstmis? ik heb 
de hele week in de kerk gezeten”. 
Hij lacht. “we waren in lemelerveld 
in de kerk aan het werk; er moest 
nieuwe verlichting in”. 

Nee, bij kerst hoort niet per se het 
geloof. Hij is mee geweest naar de 
kerstviering van dochter Suus. Zij zit 
op de marijkeschool, de protestant-
christelijke basisschool net om de 
hoek. “Tegenwoordig zijn de ver-
schillen tussen katholiek en protes-
tant niet meer zo aanwezig. Dit is 
een makkelijke oplossing”.

“of ze dan ook bij SvvN zou mogen 
voetballen als ze dat wil?” Brede 
grijns. “Dat gaat niet lukken”. om 
even later toe te geven dat het geluk 
van het kind voorop staat. Dan mag 
het ook wel SvvN worden. “Suus 
gaat graag mee naar De Zweef, 
maar of ze gaat voetballen, weet ik 
niet. Het mag ook korfbal worden”. 

Het zou toch over de Zweef gaan?
“wat ik van mijn ouders heb meege-
kregen? Jezus wat een vragen. Had 
je ze niet tevoren kunnen opsturen? 
Dan had ik mij kunnen voorbereiden. 
ik dacht dat je het over De Zweef 
zou hebben”.  Gelukkig geeft hij die 
vraag al vlug een wending in die 
richting, “van mijn moeder heb ik 
meegekregen dat ik vreselijk veel 
praat. en dat ik alles altijd goed 
wil doen. Heb ik op een avond drie 
verjaardagen; dan kies ik er niet één 
uit, maar ga ik naar alle drie”.

van pa heeft hij meegekregen dat 
je ervoor moet gaan. “Je moet je 
best doen. Je stinkende best doen. 
Proberen bij voetbal net iets meer te 
doen dan je tegenstander. Je moet 
veel doen; er keihard voor werken. 
Dat probeerde ik ook over te brengen 
bij die jongens van het tweede. Ze 
konden allemaal beter voetballen 
dan ik, maar ze luisterden wel. ik ben 
trots dat ik daarbij mocht horen”. 

Trainer Herman Hegeman is uit 
het zelfde hout gesneden waar het 
gaat om fanatisme en is daarnaast 
een veel begaafdere voetballer. Hij 
maakte lucien aanvoerder en zo op 
een goede manier gebruik van diens 
talenten in en buiten het veld. “ik 
zat er eigenlijk altijd tussenin. B1 en 
B2, A1 en A2, 3e en 2e en later zelfs 
even 2e en 1e toen Henry Kuipers 
mij ophaalde. wat was ik trots”. 

Onder de afzuigkap
lucien staat op en vraagt of ik het 
gek vind als hij even bij de afzuigkap 
gaat staan. even begrijp ik het niet, 
maar dan komt een doosje sigaren 
voor de dag. vanaf de keukentafel 
kan het gesprek verder. “Je weet dat 
het ongezond is, maar toch stop je 
niet. ik ben er anderhalf jaar af ge-
weest. moet je echt een waarschu-
wing krijgen eer je definitief stopt?”

Hij weet nog wanneer hij begon bij 
de Zweef. “De eerste wedstrijd was 
op mijn verjaardag, ’s Avonds. 13 
september 1984. ik was 7 jaar en 
ging direct naar de e-jeugd, want 

daar zaten al mijn vriendjes. De F 
heb ik dus overgeslagen. mijn vader 
vond dat ik er voor die tijd nog niet 
klaar voor was. ik zie me nog zo 
het veld op lopen. Adidas Gullits. 
27 noppen. Kleur grijs/rood. we 
speelden tegen enter vooruit met 
1-1 gelijk”.

via rechtshalf en rechtsbuiten kwam 
hij op de spitspositie terecht. Het 
mooist is het eerste jaar in A1 dat 
net is gepromoveerd naar de derde 
divisie. Joop Geerdink is de trainer. 
“Dat was een heel mooi jaar”. in het 
tweede jaar A1 komt nagenoeg heel 
B1 in één keer over met jongens als 
Niels Kolkman, vincent wennemers, 
mark Alferink, Pieter van vree, Ro-
bert Krukkert. 

Goudhaantje door niet op te geven 
“ik kwam weer op de bank terecht. 
Tegen Drachtse Boys viel ik in bij 2-2 
en scoorde de 3-2 en 4-2”. lucien 
weet zich al die wedstrijden moei-
teloos te herinneren. De week erna 
scoort hij opnieuw en de week erna 
weer. “Galgenbeld goudhaantje De 
Zweef” kopte de krant die toen nog 
verslagen van A1 opnam. Daarna 
volgt een basisplek in de spits. 

lucien kent zijn beperkingen en 
compenseert met gigantische 
inzet. ook buiten het veld trouwens. 
“we gingen donderdag stappen en 
vrijdag en zaterdag. Geen probleem. 
Joop Geerdink nam mij eens na de 
training apart en zei “Blijf jij maar 
fijn jezelf en de dingen doen die je 
leuk vindt, maar neem emiel (Blik-
man, red) daar niet in mee. emiel 
kan het eerste halen; jij niet”.

“De zondag daarop moest ik op de 
bank zitten bij het eerste en een 
kwartier voor tijd invallen”. ik zag 
Joop langs de lijn staan en moest 
lachen. emiel zou het eerste halen 
en ik niet….”. van dat debuut heeft 

lucien Hermanus Johannes Gal-
genbeld is de naam die hij krijgt bij 
zijn geboorte op 13 september 1977. 
wat de tweede en derde doopnaam 
betreft is hij vernoemd naar zijn 
vader en zijn opa. veel rechtstreekse 
familie heeft hij niet in Nijverdal en 
bij De Zweef. omdat zijn oma er een 
van verschoor is, heeft hij wel veel 
achterneven en –nichten, “maar dat 
noem ik nou niet direct familie”. wie 
dat zijn? “Heel veel. De gebroeders 
Dijkstra, Patrick en marco wijnen, 
Gerrit verschoor. en nog veel meer”.

Werken fijner dan leren
Na de mavo weet de jonge lucien 
niet wat hij wil. Althans… eén ding 
weet hij zeker: niet meer leren. 
Thuis gaan zitten is geen optie. voor 
lucien niet en voor vader Harm 

niet. Die zorgt voor een plek op de 
vleesfabriek waar hij werkt. lucien 
krijgt een baan voor vier dagen en 
leert op de vijfde dag het slagersvak. 
Haalt alle diploma’s op de slagers-
vakschool. 

Dan slaat het noodlot toe. Hij loopt 
een bacteriële infectie op met 
stafylokokken. op zich onschuldige 
beestjes, die ieder bij zich draagt, 
maar die in sommige gevallen 
slagvelden kunnen aanrichten. elke 
wond wordt geïnfecteerd. een een-
voudig schaafje bij de voetbal is een 
week later een gapende wond. 

Veertien dagen in quarantaine
Dat gebeurt bij lucien. Als je hem 
mag geloven, hebben alle Nijver-
dalse huisartsen zich in zijn geval 

verdiept eer men constateert dat het 
gevaarlijk is. met spoed komt hij in 
het ziekenhuis terecht waar hij veer-
tien dagen in quarantaine ligt. ieder-
een in paniek en de slagerij wordt op 
de kop gezet door de Keuringsdienst 
van waren.

Gelukkig loopt alles goed af, maar 
het slagersvak is einde voorstelling. 
lucien vindt werk in de metaal bij 
logisystems. Daarna stapt hij over 
naar marcel eilders. “ik denk dat ik 
al die grote borden bij De Zweef ach-
ter het doel heb opgehangen”. Nu 
werkt hij alweer vier jaar bij lumio. 
“iedereen denkt dat we in verlich-
ting doen, maar het is veel meer. 
we doen in principe alles vanaf de 
meterkast. maar ook wanden en 
plafonds. en vorig jaar waren we 
beveiligingsbedrijf van het jaar”.

Het is leuk en afwisselend werk. 
Grote klussen zijn het vaak waar 
hij werkt. vaak in grote villa’s waar 
van alles moet worden aangelegd. 
lumio werkt door het hele land en 
lucien dus ook. Dat betekent vaak 
“in de kost”. op maandag weg en 
vrijdagavond weer terug. Geluk-
kig niet altijd, want dan is er geen 
plek meer voor zijn hartendiefjes. 
vooral nu hij ook met regelmaat op 
zaterdag aan de bak moet, komen er 
zaken in de knel.

Bier drinken op een laag pitje?
“ik mag graag vrijdagavond een 
balletje trappen en daarna lekker 
een biertje drinken. en natuurlijk op 
zondag voetballen. Dat doe ik ook”. 
Het drinken van een biertje met zijn 

jaar gelden gebouwd. “Hier konden we alles maken zoals we graag wilden. we woonden 
eerst aan de Nieuwstraat en stonden daar voor de keuze veel te investeren of verhuizen”. 
Dochter Suus van vier is thuis. De jongste, Saar, van bijna een jaar oud, is op het kinder-
dagverblijf en vrouw lisette is een van de weinigen die zo tussen Kerst en oud en nieuw 
moet werken. Zij heeft een kantoorfunctie bij wolters Kunststoffen in enter.

“Ik ben trots 
dat ik in het 
tweede mocht 
spelen”
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lucien zelfs een DvD. Rtv oost 
maakt die dag namelijk opnamen 
van De Zweef en via een bevriende 
relatie, zoals dat heet, kon hij een 
kopie op DvD krijgen.

Natuurlijk heeft Joop gelijk. Het 
eerste is voor lucien net te hoog. Bij 
Arend Steunenberg doet hij een paar 
keer mee. Henry Kuipers haalt hem 
op voor een paar wedstrijden, maar 
dat is het wel. voor Joop Geerdink 
is grote achting overgebleven. “we 
zouden eigenlijk met het oude elftal 
eens bij hem op bezoek moeten 
gaan. een paar jaar geleden kwam 
ik hem tegen bij SvvN. Hij kende alle 
namen nog en vroeg hoe het met 
iedereen ging”.

Beste trainer ooit gehad
Als lucien in het 3e terecht komt 
doet hij er alles aan om naar het 
tweede te kunnen gaan. Dat lukt 
niet direct en een beetje teleurge-
steld daalt hij af naar het 5e. Dat 
duurt niet lang en hij valt in in het 
tweede. Scoort met regelmaat en 
mag blijven. in dat elftal maakt hij 
twee prachtige momenten mee: de 
beslissingswedstrijd in Goor tegen 
HSc om het kampioenschap in de 
reserve-hoofdklasse en (na de de-
gradatie) het kampioenschap van de 

reserve eerste klasse onder Herman 
Hegeman, “veruit de beste trainer 
die ik ooit heb gehad”.

ook een dieptepunt dient zich aan 
in de vorm van gescheurde enkel-
banden. “ik had nooit wat gehad. 
Toekijken is een ramp. ik zat mij op 
te vreten langs de kant. Zandstra 
was trainer. we hadden in de winter-
stop 4 punten. in februari kwam ik 
terug en we zijn er uiteindelijk met 
27 punten in gebleven. een mooi 
moment om te stoppen”. 

Nu speelt hij in het vijfde en is nog 
net zo fanatiek. Snapt niet dat niet 
iedereen wekelijks komt trainen. Dat 
hoort er toch bij. is onderdeel van 
het lid zijn van een club. “Je moet er 
zijn. dat hoort erbij” is luciens mot-
to. ook in de vriendenkring waar hij 
nu al zo’n jaar of acht in het bestuur 
zit. “Je spreekt wat af en dan doe 
je het”. Zo simpel is het voor hem 
en hij verwondert zich om mensen 
die dat niet doen. “Kijk,” zegt hij, “ik 

heb de laptop nog aan”. Hij toont de 
deelnemerslijst voor de kaartmara-
thon komende zaterdag. “Dat zou ik 
regelen en heb ik dus gedaan”. 

Het vriendenkring-werk vindt hij 
mooi. “ik mag graag organiseren”. 
maar ook het omgaan met men-
sen is hem op het lijf geschreven. 
Nieuwe vrienden op doen. Zo groeit 
kameraadschap met René Kok. “Zijn 
overlijden heeft mij diep aangegre-
pen. René was belangrijk voor de 
vriendenkring. Je kon van hem op 
aan. weet je dat de reclamebordjes 
in de wc door hem zijn gemaakt 
toen hij al hartstikke ziek was?”. 

een club met zoveel vrijwilligers 
gaat niet kapot
Tot slot hoe hij De Zweef ziet bij het 
100 jaar bestaan. “De club met het 
beste damesteam in de hele regio?” 
Damesvoetbal is de toekomst en 
zal een steeds belangrijker rol gaan 
spelen om de vereniging te laten 
groeien. Fusies met andere vereni-
gingen ziet lucien niet zo zitten. Als 
het dan moet, dan maar eens kijken 
richting Hulzense Boys. “De Zweef 
gaat niet kapot. een club met zoveel 
leden en zoveel vrijwilligers. Nee, ik 
geloof niet dat die verdwijnt”.

“Je moet er 
zijn; dat hoort 
erbij”
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coLLaGe

1e elftal in turkije.
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in de jaren 70 was het meisjes/damesvoetbal lang 
niet zo’n booming business als heden ten dage. 
Toch komt uit die periode misschien wel de beste 
speelster ooit van De Zweef, één die zelfs het Ne-
derlands elftal heeft gehaald. we zijn benieuwd hoe 
het is met marja Heerink. een monoloog.

Hoe is het toch met …

ik ben opgegroeid aan de Holter-
weg 63 te Nijverdal waar ik al op 
jonge leeftijd met mijn broers en de 
buurjongens op straat voetbalde. 
met poppen spelen vond ik maar 
niks. in de jaren 60 was het verkeer 
nog niet zo druk als tegenwoordig,  
dus op straat voetballen kon toen 
nog gewoon. ook waren er wel 
diverse trapveldjes in de buurt, zoals 
het veldje aan de molenweg (waar 
nu de molenflats staan), een klein 
veldje aan de Holterweg (zijn nu 
huizen gebouwd) en ook gingen we 
wel naar het Kattenbosveldje. mijn 
broers Herman en Bernard waren 
al lid van De Zweef en dat wilde ik 
eigenlijk ook wel. maar meisjesvoet-
bal was toen nog niet zo gewoon. 
De clubs waren daar nog niet op 
ingesteld. uiteindelijk lukte het toch. 
ik was toen volgens mij 11 of 12 
jaar. ik kwam terecht in het pupil-

lenelftal e5, waar naast de jongens 
nog 3 andere meisjes in speelden, te 
weten charlotte Hegeman, Yvonne 
Galgenbeld en marion ten Hove. Dit 
onder leiding van Tonnie Schwarte en 
Gerard Bruggeman. 
De eerste wedstrijd tegen SDol uit 
luttenberg werd ik nog als keeper 
opgesteld. Dat duurde niet lang, ik 
was daar niet zo geschikt voor geloof 
ik. Al gauw werd ik tot middenvoor 
gebombardeerd. Als wij bij onze wed-
strijden het veld opkwamen hoorden 
we de tegenstanders meestal een 
beetje lachen van: “ha ha, daar doen 
meisjes mee”.  wij gooiden er dan 
natuurlijk een extra schepje bovenop 
en meestal wonnen we ook wel. 
voor zover ik mij kan herinneren zijn 
we dat eerste jaar ook kampioen 
geworden. Alle kampioenselftallen 
van de jeugd mochten als beloning in 
dat jaar naar een wedstrijd van het 
grote Fc Twente, toen nog met epi 
Drost, Jan Jeuring en de gebroeders 
van de Kerkhof. ik was in die tijd al 
zo fanatiek dat je je op maandag er al 
op verheugde dat je zaterdags mocht 
voetballen. en als je een keer vrij was 
dan ging je met je voetbaltas toch 
maar naar de club in de hoop dat je 
ergens mocht invallen.

Na dat eerste jaar was ik te oud 
om bij de pupillen te voetballen en 
mocht ik bij de “groten” meedoen. 
er was toen al een dameselftal 
(opgericht 20 november 1971) met 
onder andere Jozefien morsink, 
maria Heetkamp, elly Heetkamp en 
Betsy woesthuis. Het probleem was 
alleen dat als je officiële wedstrijden 
wilde spelen, je 14 jaar moest zijn. 
en ik was nog maar 12 jaar. Geluk-
kig was ik wel lang voor mijn leeftijd, 
dus viel het niet zo op. mijn eerste 
wedstrijd moesten we spelen tegen 
De eversberg, het elftal waarin toen 
de beroemde miene (Hermien) mid-
delkamp speelde. een heel goede 
voetballer. ik kreeg de opdracht om 
Hermien maar “in de weg” te lopen, 
wat volgens mijn medespelers wel 
goed lukte. Als ik een doelpunt 
gemaakt had mocht mijn naam nooit 
in de krant komen te staan omdat 
ik nog geen 14 jaar was; ook op 
het wedstrijdformulier werd altijd 
een andere naam ingevuld. Tsja, je 
moest wat om die 2 jaar te over-
bruggen. Het geeft ook wel aan hoe 
het dames/meisjesvoetbal nog in de 
kinderschoenen stond.
De competitie bij de dames werd 
in die periode, ik heb het dan over 

de jaren 70, gespeeld op maandag-
avond. De eerste helft van de compe-
titie werd gespeeld in de maanden 
april en mei, en na de vakantie 
gingen we verder in augustus en 
september, met ook nog wat beker-
wedstrijden ertussen door. een korte 
competitie eigenlijk. De rest van het 
jaar trainden we alleen maar. om 
die reden ben ik ook lid geworden 
van de Handbalvereniging Nijver-
dal. in de winter had ik dan mooi de 
handbalcompetitie in de zaal en in de 
zomerperiode was er de voetbalcom-
petitie. De trainingen vonden altijd 
plaats onder leiding van Jan evers, 
en later kwam daar leo Geurtse bij. 
ook veel leiders/vlaggers kwamen in 
die jaren voorbij. ik noem er enkele:  
Jo Heetkamp, Gerard Hilberink, René 
Galgenbeld, Alex Keverkamp en 
Henk westenberg. we mochten in al 
die jaren veel kampioenschappen be-
leven. ook vele toernooizeges hebben 

we behaald.  vaste toernooien waren 
die in Dalen en voorschoten, waar 
we altijd met de bus naar toe gingen. 
Groot feest in de bus natuurlijk. 
Toen ik 14 jaar was werd ik gescout 
door de Twentse voetbalbond en 
werd ik uitgenodigd om selectiewed-
strijden te spelen voor de Twentse- 
en oostelijke Selectie. later kwamen 
daar ook nog Yvonne Galgenbeld, 
Jenny Samsen en Joke meenhuis 
bij. met de Twentse selectie zijn we 2 
keer op de tweede plaats van Neder-
land geëindigd.
op 20 mei  1984 bestond het da-
mesvoetbal bij 

De Zweef 12,5 jaar. Ter gelegenheid 
daarvan hadden wij als speelsters 
zelf een groot toernooi georgani-
seerd, waarbij we ook de sponsoring 
hadden geregeld. een hele klus, 
maar het werd ondanks het slechte 
weer toch een geslaagd toernooi.
in dat jaar, en eigenlijk ook al in 
dat jaar ervoor, werd het steeds 
moeilijker om een elftal op de been 
te brengen. ook moesten wij zelf 
steeds op het laatste moment nog 
een scheidsrechter regelen voor de 
wedstrijd. Je kreeg op een gege-
ven moment het gevoel dat het 

“Ik kwam terecht 
in het pupillenelf-
tal E5, waar naast 
de jongens nog 3 
andere meisjes in 
speelden”

Marja Heerink
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damesvoetbal vanuit de club niet 
echt gestimuleerd werd. men vond 
het eigenlijk maar lastig. Dat heeft 
mij samen met Yvonne Galgenbeld, 
Jenny Samsen en Joke meenhuis 
doen besluiten om over te stappen 
naar een andere club, namelijk uD 
weerselo. ook wilden wij graag op 
een hoger niveau voetballen.
De speelsters van uD weerselo ken-
den wij al enkele jaren doordat wij 
al jaren samen met hen uitkwamen 
voor  de Twentse Selectie. wij train-
den toen altijd onder de rook van het 
Diekman Stadion in enschede.
in het eerste seizoen dat we bij 
uD speelden, kwamen we in de 
maanden augustus en september 
(met dispensatie) ook nog uit voor 
De Zweef. volgens mij een unicum 
om voor twee verschillende clubs 
tegelijk te spelen. maar daarna ging 
het volle bak, de trainingsintensiteit 

ging fors omhoog. Dat moest ook 
wel, want het voetbalniveau was 
toch een stapje hoger:  de hoofd-
klasse district oost. Jenny, Yvonne 
en ik hebben in dat eerste jaar voor 
onze nieuwe club vele doelpunten 
gescoord. vanaf het middenveld (ik 
was inmiddels geen spits meer) ging 
de pass vaak naar Yvonne, die met 
haar prachtige voorzet  Jenny in de 
spits wist te bereiken en zij kopte 
de bal er meestal wel in. Blauwe 
goals noemden we dat dan (om 
maar van Zweefgevoel te spreken!). 
Het eerste jaar werden we gelijk 
kampioen van dit district, waardoor 
we ook mochten deelnemen aan het 
kampioenschap van Nederland, met 
de zes kampioenen van de hoofd-
districten die er in Nederland waren. 
op 1 juni 1985 werden wij in Blerick 
(limburg), na een heel spannend 
toernooi, Nederlands Kampioen. 

wij werden die avond in weerselo 
warm onthaald door de plaatselijke 
drumband en mochten met de platte 
wagen door het dorp. De officiële 
huldiging vond later plaats. wij 
werden diezelfde avond nog door de 
burgemeester  tot ereburgers van 
weerselo benoemd. waarvan akte!
in die jaren daarna zijn wij  5x 
achter elkaar kampioen geworden 
van de hoofdklasse, echter Neder-
lands kampioen zijn we niet weer 
geworden. Al met al prachtige 
voetbaljaren. Nog steeds gaan wij 
als groep van uD elk jaar een lang 
weekend met elkaar op stap, een 
hecht team dus. een misverstand 
uit die jaren wil ik nog wel even uit 
de weg ruimen, namelijk dat wij 
vanuit weerselo dik betaald zouden 
worden om daar te voetballen. Niets 
is minder waar. er moest altijd veel 
geld bij, want de reiskosten kwamen 

voor eigen rekening. Hobby’s kosten 
nu eenmaal geld. mijn trouwste 
supporter in al die jaren was altijd 
mijn vader. Hij kwam elke wedstrijd 
kijken. ook hij had behoorlijk wat 
reiskosten!
op 3 maart 1989 kreeg ik van de 
Koninklijke Nederlandsche voet-
balbond een schrijven dat ik door 
de toenmalige trainer van het 
Nederlands elftal, Piet Buter, was 
geselecteerd voor de Nationale 
Selectie. een hele eer, want welke 
voetballer wil nu niet spelen voor 
het Nederlands elftal.  mijn debuut 
vond plaats in Denekamp tegen 
Noorwegen. eindstand 1-1. volgens 
de krantenberichten een verdien-
stelijk debuut. Hoogtepunt was ons 
toernooi in Frankrijk, waar diverse 
landen aan meededen, en wij op 
onze naam wisten te schrijven. 
Zo’n tien jaar geleden ben ik gestopt 
als actief veld- en zaalvoetballer. 
in de laatste 2 jaar dat ik speelde 
heb ik nog een jaar de dames van 
omhoog in wierden en ook nog 
de dames van De Zweef getraind. 
maar iedere keer in die modderdrek 
trainen en ook het vele reizen  begon 
mij op een gegeven moment de keel 
uit te hangen. vandaar dat ik de 
sport een beetje dichter bij huis heb 
gezocht.
vorige jaar nog wel ter gelegenheid 
van het 90-jarig jubileum van De 
Zweef een reüniewedstrijd gevoet-
bald. erg leuk om te doen, al kon je 
duidelijk merken dat het balgevoel 
en de snelheid wel een beetje was 
verdwenen. maar het was leuk om 
weer een keer de kleedkamers van 
De Zweef van binnen te zien.
Nu ben ik actief bij de Tennisclub 
Nijverdal. een mooie sport die je, 
mits je gezond blijft uiteraard, wel 
tot je 80ste kunt beoefenen. Hier 
speel ik in diverse competities, 
zowel in de zaal als buiten. ook ben 
ik actief in de seniorencommissie 

en de wintercommissie bij de club. 
Het mooie is dat je bij de club steeds 
meer ex-voetballers  tegenkomt 
die ook een balletje gaan slaan. De 
meeste voetballers, en ook andere 
sporters die een balsport hebben 
gedaan, kunnen vaak al snel goed 
tennissen. weliswaar leer je de 
techniek niet meer zo goed als wan-
neer je op jonge leeftijd bent begon-
nen, maar een goed niveau halen is 
echt wel mogelijk.
ook ga ik elke zondag nog met mijn 
vroegere buurjongens moutainbi-
ken. en als het stevig gevroren heeft 
mag ik ook graag nog een mooie 
schaatstocht rijden. Sporten blijft 
gewoon leuk, en ik heb het geluk 
gehad dat ik vrij weinig blessures 
had waardoor ik altijd het plezier in 
sporten heb behouden.
ik kijk altijd nog met veel plezier 
terug op mijn eerste voetbaljaren 
bij De Zweef. uit die periode heb 
ik mijn beste vriendinnen, Yvonne, 

cisca, Jenny, Jozefien, maria en 
aanhang overgehouden. Regelmatig 
worden nog oude verhalen uit de 
doos gehaald over die goeie ouwe 
tijd. meestal is de Sinterklaasavond, 
gehouden bij Alex en cisca Kever-
kamp thuis, daar ook wel bij. Henny 
Heetkamp was die avond Sinter-
klaas en Alex Keverkamp de Zwarte 
Piet. ’s middags werd al begonnen 
met moed in te drinken, dus je kunt 
wel begrijpen hoe het er ’s avonds 
aan toe ging.
Al met al gaat het mij goed, ik ben 
gelukkig gezond en heb werk (wat in 
deze crisistijden ook niet iedereen 
meer gegund is) en hoop nog vele 
jaren te mogen sporten.
ik wens alle Zwevers sportieve jaren 
toe, en ook al voetbal ik niet meer, 
ik volg de club nog steeds. De club 
mag trots zijn op zo’n prachtig club-
blad, sorry magazine!

Hartelijke groet, Marja Heerink.   
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Wie herkent u in bovenstaande foto? 
Onder de goede oplossingen wordt een kleine 

attentie verloot.

FoToPuZZel
Foto 1

Foto 2
Foto 3
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FF oeFenen… en KLaar!

Playbackshow 
6e leidt (net) niet 
tot winst
Als wij van GoAl magazine op 4 januari (ja, één week voor het grote gebeuren…) 
instappen in de totstandkoming van de playback-act van De Zweef 6, zijn al de nodige 
voorbereidingen getroffen. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar goed, het is 
niet anders. Dat komt ook, omdat de start een beetje moeizaam is gelopen en ook 
bij het 6e (waar niet…) de organisatie neerkomt op twee of drie diehards. een daar-
van is Gerrit claessen; onder meer ex-Sinterklaas in ons grote Zweefcircus.
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Het begint allemaal veel eerder. in oktober al gaat er een mail van de redactie naar 
het 6e met het verzoek om onder geheimhouding de voorbereidingen te mogen vol-
gen. waarom het 6e? logisch: dat is de winnaar van de laatste twee playbackshows 
en ook nog eens in 2012 van de Battle of the clubs waarbij heel Nijverdal is verslagen. 

Die zaterdag-
morgen is 
iedereen op de 
afgesproken 
tijd aanwezig 
in de vroegere 

wasstraat van Sinus morsink. een 
mooie ruimte om te klussen. Jam-
mer genoeg is Jeroen met het hout 
een beetje verlaat. Het hele spul 
staat een uur te niksen en koffie te 
drinken. “we hebben gisteren door-
gezakt bij de Geit. Daar is iets mis 
gegaan met een raam en dat moest 
Jeroen even rechtzetten”.

enthousiast is de groep over het posi-
tieve bericht van marcel Siero: je kunt 
een kabel spannen door de hele kan-
tine en vervolgens Batman de zaal 
door laten vliegen. voilà de speciale 
act! Begonnen wordt alvast met de 
bordjes die het optreden van Batman 
begeleiden. Pow!!! Kaboem!!! Zijn 
de teksten die als spreekballonnetjes 
omhoog gestoken gaan worden. 

Hans Knobben (voor al uw huurpak-
ken, achtergrondmateriaal en side-
kicks) heeft de nodige bestellingen 
gedaan. “ik hoop dat de pakken er 
maandag zijn”. Hij laat op z’n iPho-
ne de teksten voor de tekstballon-
nen zien. Printen of overschilderen? 
Printen is de snelste optie. Dan 
komt Jeroen en kan het grovere 
werk beginnen. makkelijk als je een 
schilder in de groep hebt.

Bij Sinus mor-
sink is de groep 
bijna compleet. 
voor foto’s 
hoeven we niet 
te komen. “we 

oefenen vanavond een beetje, maar 
morgen is de generale repetitie”. De 
gehuurde pakken zijn binnen. “Nee, 
die zijn allemaal XXl; die hoeven we 
vanavond niet te passen”. 

De generale 
repetitie staat 
voor 19.30 
uur op het 
programma. 
De fotograaf 

arriveert rond 20.00 uur op de 
oefenlocatie. Alles donker. Hans 
Knobben: “ik had je een sms 
gestuurd dat het niet door ging. 
we hadden woensdag al zo 
goed geoefend dat ze het voor 
donderdag niet nodig meer 
vonden”. 

op tijd begin-
nen omdat we 
anders gelazer 
krijgen met 
politie en ge-
meente. 16 acts 

staan op het programma. Zelfs een 
van het 1e herenteam dat in Turkije 
op trainingskamp is. 19.30 uur: de 
kantine is volgestroomd en er komt 
nog meer bij. Bommetje vol is ons 
schone clubhuis. De vriendenkring 
trapt volgens traditie af, gevolgd 
door de andere deelnemers.

een opgetogen zaal, enthousiaste 
juryleden (“volgend jaar als team 
ook maar weer eens meedoen, 

mailt Rob Hegeman vanaf 
zijn i-pad”). Joost morsink vliegt 
als Batman de kantine door. De 
playback loopt als een trein. “we 
hebben er een paar die uiterst ge-
voelig zijn voor entertainment. en 
vergeet Barts muziekmix niet; dat 
is de basis voor alles”. 

Dan het moment van de uitslag. 
moeilijke keuzes. Hoog niveau. 
Bijna niet kunnen kiezen. Dames 1 
wint. Niek Broeze heeft de beste in-
dividuele playback. voor het 6e een 
eervolle leo Geurtse-bokaal. “Te-
leurgesteld? Zeker niet. we hebben 
weer een prijs en de dames waren 
ook ontzettend goed. volgend jaar 
weer? Natuurlijk”.    

Oktober 2012
wij van de redactie hadden het idee 
dat een winnende act veel voorbe-
reiding zou vragen. Het antwoord 
op de mail geeft echter aan hoe je 
in werkelijkheid een playbackshow 
wint: “Hartstikke leuk idee…en we 
voelen ons uiteraard vereerd. echter 
onze voorbereiding stelt niet zoveel 
voor. in grote lijnen gaat het als 
volgt: we komen pas tussen kerst en 
nieuw voor het eerst bij elkaar om te 
brainstormen. Dit duurt maximaal 
een uurtje en dan bedenken we de 
act en stellen in grote lijnen een 
draaiboek op. 

vervolgens gaat Bart Huffmeijer 
aan de slag en mixt de muziek. Deze 
mix is bepalend voor de act en Bart 
met zijn creatieve geest heeft hierin 
de vrije hand. Hier wordt ook niets 
meer aan veranderd en iedereen 
past zijn optreden hieraan aan. 
Deze mix wordt begin januari naar 
iedereen gemaild en de playbackers 
kunnen dan thuis oefenen.
De zaterdag voor de playbackshow 
worden de decorstukken gemaakt 
en de maandag daarop wordt de kle-
ding uitgezocht bij Jan Sterk. op de 
woensdag, dus twee dagen voor de 
playbackshow wordt de act één keer 
geoefend en dat is het zo’n beetje…..

eind december 2012
De eerste bijeenkomst van het 
team gaat niet door. Daarna is er in 
een kleine groep een act bedacht: 
het gaat Batman worden. in de act 
spelen mee:
- eelco Hegeman als Joker
- Dennis Roeloffzen als catwoman

- Nico engbers, Kai Kogelman en 
   Gerrit claessen als Batman
- Kevin Broens als Twoface
- Hans Knobben als Bruce wayne
- Stefan Tijhof en speciale gast 
   Sander Poelhekke als Robin

De rest van het team speelt onzicht-
bare rollen en/of is betrokken bij het 
“klusteam”.

ook de muziek is al klaar. De vle-
dermuis van urbanus, De poes en 
buurmans kater, Bat of off hell, You 
are so beautiful, wat ben je lelijk van 
dichtbij en Hij was maar een clown. 
Daarmee moet het gebeuren. wie 
playbackt heeft zijn muziek en tekst 
al thuis ontvangen en moet al aan het 
oefenen zijn als de eerste echte  ver-
gadering wordt gehouden. Dan is het 
4 januari en nog een week te gaan….

De decors is het 
onderwerp van be-
spreking op 4 janu-
ari. in grote lijnen 
liggen de ideeën op 
tafel. er komt een 

groot doek met de skyline van Gotham 
city. Aan de zijkanten twee zeppelins. 
op het podium komt een lift waaruit 
de personages op het toneel stappen. 
Het lijkt allemaal goed te gaan. waar 
maak je zo’n lift van? in ieder geval 
niet van karton, maar van hout. Stefan 
Tijhof weet de oplossing: “Jeroen, 
jouw pa kan wel een lift betalen, die 
barst van het geld…”. 

Dan komt ineens de vraag op tafel 
waarom er eigenlijke een lift moet 
komen. Ja, dat was nou eenmaal 

bedacht…. vervolgens schiet het 
heen en weer en het ene decor na 
het andere passeert de revue. Gerrit 
claessen wordt er hopeloos van. 
voor hem was het allemaal duide-
lijk. “Hallo, ik ben hier de hele week 
al hartstikke druk mee en er is nie-
mand die reageert op een mail. Dat 
wil ik wel even kwijt”. De rest is niet 
erg onder de indruk, maar schikt 
zich in het idee.

er is niet echt een voorzitter en er 
wordt heerlijk door elkaar heen ge-
praat. ondertussen belt Gerrit met 
eelco, die een belangrijke rol speelt, 
maar niet aanwezig kan zijn, omdat 
hij de nieuwe vloerbedekking voor 
de trap van Hans Knobben aan het 
uitsnijden is. lekker gepland….

Dan laait de discussie weer op. “we 
hebben gewonnen omdat we altijd 
iets speciaals hadden. een bijzonder 
effect. Dat zou nu ook moeten”, vindt 
Stefan. Batman die door de zaal 
vliegt. een batmobiel. een brom-
mer. van alles komt voorbij. “Denk 
er aan, het mag niet te groot. elk 
jaar is het podium te klein voor ons”, 
merkt Gerrit op. 

Niet alleen de decors komen aan de 
orde. Pakken moet gehuurd worden 
en een doek moet worden bedrukt. 
“wat kost dat?”. Kai Kogelman: “Ja 
jongens, de tied van knooi’n is veur-
bie. Kopen dat spul”. er wordt nog 
flink door gepraat over de “speciale 
act”. uiteindelijk besluit de groep z’n 
licht op te steken bij marcel Siero. 
Dat kan zaterdag wel als er toch 
gewerkt wordt aan de decors. 

Vrijdag

Januari 2013
4

zaterdag

Januari 2013
5

woensdag

Januari 2013
9

donderdag

Januari 2013
10

Vrijdag

Januari 2013
11
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op 20 juni 2013 bestaat RKSv De Zweef 93 
jaar. Dat lijkt nog ver weg maar over een kleine 5 
maanden is het al weer zover. Het feestweekend 
vindt dit jaar plaats op 21, 22 en 23 juni. De com-
missie heeft naar aanleiding van de enthousiaste 
reacties van de leden en de meer dan uitstekende 
deelname aan de activiteiten vorig jaar, besloten 
om min of meer hetzelfde programma aan te hou-
den. Het programma komt er als volgt uit te zien:

vrijdag 21 juni
19.00 uur De Zweef 1 – F league en F jeugd
21.00 uur pubquiz

zaterdag 22 juni
??.?? uur (voetbal)spelletjesmorgen voor de jeugd
21.00 uur de grote feestavond met medewerking 
  van het Pianohouse

zondag 23 juni
11.00 uur De vriendenkring beach-voetvolley 
  toernooi. Aansluitend een barbecue 
  tegen kostprijs voor degene 
  die hieraan mee wil doen om het
  weekend in stijl af te sluiten.  

uiteraard hebben we ook weer een tent buiten staan 
voor de rokers onder ons. De aanmeldingsformulieren 
voor de spelende leden worden eind februari  verspreid 
onder de leiders. Niet spelende leden kunnen zich aan-
melden bij leden van de commissie, te weten erik Heu-
ver, Bart van Rhee, eric en marcel Siero en Ton wippert. 
voor de kaartverkoop van de feestavond, € 5,00 per stuk, 
geldt het principe op = op. Kaarten worden uitsluitend 
afgegeven tegen contante betaling. Reserveren is dus 
niet mogelijk.   

Binnenkort wordt een denktank in het leven ge-
roepen die zich gaat buigen over de vraag: waar 
staat De Zweef over 10 jaar? opdracht die deze 
commissie meekrijgt is een visie te ontwikkelen 
om voorbereid te zijn op de toekomst. Het bestuur 
zal hiervoor leden gaan benaderen met de vraag 
of zij in deze commissie zitting willen nemen.

Oud-internationals naar nijverdal?
voorzitter erik Heuver kon het niet over z’n hart verkrij-
gen z’n mond te houden en verklapte een geheim: de be-
doeling is dat op 15 juni aanstaande de oud-internationals 
komen spelen tegen De Zweef. “De lijnen zijn uitgezet 
en we hopen spoedig bericht te krijgen”, zei hij. wat wel 
zeker is dat voorafgaand aan een eventuele wedstrijd 
oud-De Zweef speelt tegen oud-Twente. ook op 15 juni.

eind juni feestweekeinde
iJs en weder dienende wordt in het weekeinde van 21, 
22 en 23 juni het jaarlijkse feestweekeinde “op naar de 
100” gevierd. er is voor gekozen om dit jaar het succes-
volle programma van vorig jaar opnieuw te presenteren. 
wederom dus een feestweekend met een wedstrijd van 
ons eerste elftal tegen de f league en f jeugd, een pubquiz, 
de grote feestavond met een optreden van de Pianohouse 
en op zondag een afsluitende beachvoetvolleytoernooi met 
barbecue. De formulieren worden eind februari uitgereikt.

elke week goedkoop bier
Door de contributieverhoging en de aanpassing van de 
prijzen in de kantine heeft het bestuur besloten om de 
spelende leden wat tegemoet te komen. met ingang van 
heden kan bij elke thuiswedstrijd één krat bier gekocht 
kan worden voor € 30,00. Dit geldt alleen bij competi-
tiewedstrijden en is uitsluiten voor seniorenteams. Dat 
dit niet voor onze A jeugd geldt heeft te maken dat we 
vooruitlopen op de nieuwe drank- en horeca wet en dat 
wij het alcoholgebruik van junioren willen ontmoedigen.

afblijven van de beamer
De laatste tijd wordt de beamer en het grote scherm ge-
bruikt voor doeleinden waarvoor het niet is aangeschaft. 
Hierbij worden ook kabels boven het plafond gesabo-
teerd. met als gevolg dat Henk Dikkers uren bezig is om 
alle zenders weer op orde te krijgen. Deze uren
kunnen beter besteed worden. Bij een volgend vergrijp 
wordt eP ingeschakeld om de boel te repareren. De 
hiermee gepaard gaande kosten worden verhaald op 
de veroorzaker, dan welhet elftal, onder het motto: de 
vervuiler betaalt.   

De ZWeeF 93 Jaar op naar De 100

DenKtanK en anDere ZaKen
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Smidsweg 51  Nijverdal  0548-61 28 61  www.piksen.com
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contributieverhoging
Tijdens de ledenvergadering in oktober is besloten de 
contributie met onmiddellijke ingang te verhogen. De 
nieuwe bedragen zijn:

D/e/F-Pupillen tot en met 12 jaar  € 8,00
B/c-Junioren 12 tot en met 16 jaar  € 9,50
A-Junioren 16 tot en met 18 jaar  € 10,50
Senioren (veld of zaal)   € 17,00
ondersteunende leden   € 6,00
ondersteunende leden 65+  € 3,25
Senioren (veld en zaal)   € 22,50
Gezinnen met 3 jeugdleden op het zelfde adres vanaf  
het 3e lid GraTis

Als peildatum geldt steeds 1 augustus. Tussentijdse 
afmeldingen is mogelijk, maar je moet over het hele 
jaar  contributie betalen, omdat de vereniging ook over 
het hele jaar contributie aan de KNvB moet afdragen. 
De contributie wordt automatisch afgeschreven. leden, 
die zelf de contributie overmaken, willen die zo vriende-
lijk zijn om gebruik te maken van de acceptgiro die bij u 
thuis bezorgd wordt! onze dank hiervoor.

Bank: 1209.55.555 Rabobank.
Postgiro: 885602

Gezocht: grensrechter(s) bij het eerste elftal
Je ziet hem bij thuiswedstrijden nog optreden, ondanks 
het feit dat hij is gestopt en afscheid heeft genomen als 
grensrechter van het eerste: Rolf westerik. waarom hij 
dan toch nog met die vlag staat te wapperen? omdat hij 
zijn club niet in de steek wil laten! Nobel, maar dat lost 
het probleem niet op. Bij uitwedstrijden hebben we de 
voorzitter of de secretaris al zien vlaggen.

Dat is niet de bedoeling. Het bestuur zoekt dus met spoed 
een grensrechter voor het eerste. Het mogen er ook twee 
zijn of drie. Dan verdeel je het werk en hoef je niet elke 
week aan de bak. wil je je club uit de nood helpen? Neem 
even contact op met Bas Kolkman of erik Heuver.

nieuwe verenigingsstructuur
Het bestuur heeft zich gebogen over een organisatie-
structuur voor De Zweef. Al eerder was duidelijk dat de 
structuur niet in elkaar stak zoals het volgens ons hoort 
te zijn. Natuurlijk gebeurt er een heleboel binnen onze 
club. vele commissies zijn wekelijks in de weer met al-
lemaal goede bedoelingen om hun zaken te regelen. 

waar het aan ontbreekt is structuur tussen de diverse 
commissies en soms toezicht vanuit het bestuur. wij heb-
ben daarom besloten om alles wat er gebeurt bij de club 
opnieuw in kaart te brengen en te verdelen in taakvelden. 
Autonome commissies kunnen blijven bestaan, echter elk 
taakveld wordt aangestuurd door een lid van het bestuur 
en deze legt verantwoording af binnen het bestuur. 

op deze manier voorkomen we dat er iets aan onze aan-
dacht ontglipt en we eerder kunnen sturen op iets wat 
niet goed dreigt te gaan. De taakverdeling is nog niet 
helemaal afgerond. Zodra dit het geval is wordt u op de 
hoogte gebracht. Doelstelling is in elk geval dat uiterlijk 
eind 2012 alles is afgerond. 

strakke naleving sluitingstijden
we moeten ons als club beter houden aan de sluitings-
tijden. Dat willen gemeente en politie. De feestavond 
tijdens het 92 jarig bestaan was er weliswaar een om 
wederom nooit te vergeten, maar de buren dachten hier 
anders over. Zij maakten melding van geluidsoverlast. 
op grond hiervan heeft de politie ’s nachts een bezoek 
gebracht aan ons clubgebouw. Niet om mee te feesten.  

De klachten zijn voor de gemeente aanleiding geweest 
om onze club een brief te sturen waarin stond dat ze 
overwegen een dwangsom op te leggen. Hier zitten wij 
niet op te wachten. ook niet dat een aanvraag om ver-
sterkte muziek te draaien wordt afgewezen. 

Na overleg met de politie en de gemeente heeft het bestuur 
besloten om er  voor te zorgen dat op vrijdag de kantine om 
00.00 uur gesloten is en in het weekend om 19.00 uur. Tenzij 
anders vermeld. Dit betekent wel dat bij activiteiten uiter-
lijk om 01.00 uur de volumeknop uit is en om 02.00 uur de 
bezoekers het clubgebouw hebben verlaten.   

Mededelingen

acTiViTeiTen VriendenKrinG de ZWeef seiZOen 2012-2013
08 februari carnavalsavond
20 februari Bingo
27 maart Paasbingo
31 maart     eieren zoeken en gooien
09 mei      Hemelvaart
05 juni         Jaarvergadering en Bingo

wij hopen u van harte op één van deze avonden te 
mogen begroeten.

elke 1e dinsdag van de maand is er een Klaverjasavond.
Dit zijn de volgende data; 05-02, 05-03, 02-04, 07-05, 04-06
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