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Inhoud

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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En alweer ligt er een seizoen achter ons. 
Met wisselende resultaten, maar hopelijk 
hebben we wel met veel plezier een balletje 
getrapt en/of gekeken naar de voetbal of 
als vrijwilliger het voetbal mogelijk ge-
maakt. 
Een afsluiting is vaak ook afscheid nemen. 
Dit jaar van een aantal gerenommeerde 
spelers en kader. Afsluiting betekent ook 
dat er allerlei activiteiten zijn voor jeugd 
en senioren. Mooie momenten waarop je 
tevreden kunt terug kijken? Dat doen we in 
ieder geval in deze GOAL!MAGAZINE. Fijne 
vakantie.
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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
SEIZOEN 2016/2017 GOEDE BASIS 
VOOR EEN MOOIE TOEKOMST.

Het is de week na moederdag. 
Het seizoen loopt op het einde. 
De meeste officiële wedstrijden 
zijn gespeeld. A1 speelt nog in de 
nacompetitie voor handhaving. Het 
eerste elftal, het twidde en dames 1 
hebben zich keurig veilig gespeeld. 
Nog een aantal activiteiten en een 
evenement, zo mag je het ouder/
kind toernooi met barbecue inmid-
dels wel noemen, en het zit er weer 
op. Ik kijk met een goed gevoel terug 
op dit seizoen. Er zijn namelijk een 
aantal belangrijke gebeurtenissen 
geweest die van belang zijn voor een 
mooie toekomst. Het allerbelang-
rijkste was natuurlijk het verlengen 
van het hoofdsponsorschap met 
vier jaar door de heren Hugo Kok 
(Uitzendbureau Oost-Nederland en 
George Praas (TransMission). Daar-
naast zijn Ramon Zomer (Intersport 
Ramon Zomer) en Robbin ter Hedde 
(Reflex Promotions) als cosponsor 
betrokken. Een prachtig resultaat 
voor de club. Dit zorgt voor een 
goede financiële basis de komen-

de jaren. En dat geeft rust. Heren, 
allemaal van harte bedankt.
Daarnaast heeft de klussenploeg 2.0 
handen en voeten gekregen. Dat is 
ook mooi. Dit zorgt voor continuïteit 
in de organisatie. Het begint een 
serieuze commissie te worden. Dat 
betekent dat ze ook een eigen naam 
verdienen. Daar moeten we ons 
maar eens over beraden.

Eerder heb ik al eens aangegeven 
dat een bestuur baat heeft bij rust. 
Maar ook behoefte aan (positieve) 
roering. Er moet wel wat gebeuren 
binnen de club. Binnenkort gaan 
wij verder in gesprek met TenCate, 
de gemeente en onze collega’s van 
DES over kunstgras op Gagelman. 
De kans is aanwezig dat met een 
paar maanden de kogel door de kerk 
is en er een volledig kunstgrasveld 
komt. Net als DES zien we een geza-
menlijk veld niet zitten. En is de eer-
ste optie beide een veld. Ik hoop dat 
ik u in het eerste nummer van dit 
magazine in het seizoen 2017/2018 
meer duidelijkheid kan verschaffen. 
Dit is dus een goed voorbeeld van 
positieve roering. Hier krijg je als 

bestuurder weer energie van. Leuk 
om mee bezig te zijn.  

Daarnaast is het ook leuk om ach-
teraf je gelijk te halen. In het tweede 
nummer van dit seizoen, verschenen 
voor de kerst, heb ik over ons vlag-
genschip geschreven: “Een kleine 
30 punten aan het eind van de rit 
moet voldoende zijn voor klassenbe-
houd”. Uiteindelijk waren 28 punten 
voldoende om de nacompetitie te 
ontlopen. Soms denk ik wel eens: 
waarom luistert een trainer niet ge-
woon naar de voorzitter? Dan hoeft 
Anton zich niet zo druk te maken. 
Komend seizoen kan ook weer een 
mooie worden. Een aantal ploegen 
uit Verweggistan (BVC’12, Orion en 
Germania) zien we niet terug. Quick 
1888 maakt een goede kans om via 
de nacompetitie te promoveren. 
En er zijn een heleboel regionale 
clubs die in de nacompetitie zitten. 
Met Rigtersbleek, Heino, Tubantia 
en Rohda Raalte hebben we al een 
mooie lijst met tegenstanders. Maar 
zover is het nog niet. Eerst vakantie 
vieren. Geniet er allemaal van.
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ACTIVITEITEN ROND HET VOETBAL 
MAKEN DE CLUB COMPLEET 

Je zegt het maar en de familie Kap-
teijn organiseert het. Met anderen 
of alleen. Arjen en Marja weten hun 
weg daarin prima te vinden. Marja 
als lid van de Activiteitencommissie 
van de jeugd en Arjen als coördina-
tor meidenvoetbal en als trainer/
coach van MO 13. Het organiseren 
van activiteiten voor de meiden hoort 
niet bij zijn taak, maar Arjen vindt 
het prachtig en kan het ook niet la-
ten. Het grootste deel van de tijd die 
hij aan De Zweef besteedt gaat “op” 
aan direct aan voetbal gerelateerde 
zaken.

Al vele jaren actief
Arjen en Marja Kapteijn zijn al heel 
wat jaren betrokken bij De Zweef. 
Enthousiaste vrijwilligers, die al 
heel wat jaren meedraaien. Marja 
(Hermina Maria Bessembinder, 50 
jaar, kledingverkoopster bij Tuunte) 
heeft zitten rekenen en komt op 
8 – 9 jaar Activiteitencommissie. 

Arjen (Adriaan, 54 jaar, werkzaam bij 
Asito) acteert sinds 2009.

Samen hebben ze drie kinderen: 
Lisa (20), Michelle (18) en Sander 
(14). Alle drie spelen ze bij De Zweef. 
Lisa is gestopt, maar Michelle en 

Sander zijn actief. Michelle schuift 
heel even aan bij het gesprek. De 
voetbaltas staat klaar, want er is 
training. Plus een gesprek met trai-
ner Harry Legtenberg.

“Spannend? Nou, een beetje. Het 
gaat om waar ik volgend jaar speel: 
vrouwen 1 of 2.” Een half uur later 
tijdens het gesprek een App-je: “Vol-
gend jaar Vrouwen 1. Vanaf volgende 
week al meetrainen.”

“Arjen doet het meeste werk”
“Arjen doet verreweg het meeste 
werk”, maakt Marja plaats voor 
haar man. “Behalve de AC doe ik 
niets bij De Zweef.” Dat is wel erg 
bescheiden want de organisatie van 
alle jeugdactiviteiten kost best wel 
tijd. “We hebben draaiboeken en 

Een reisje voor een toernooi naar Denemarken? 
Op kamp met de E-jeugd? Naar een clinic van FC 
Twente Vrouwen? Meedoen aan een toernooi in 
Duitsland? Een sponsorloop voor de jeugd? Naar 
“meet en greets” van FC Twente? In Amsterdam 
een wedstrijd kijken van de Twentse vrouwen tegen 
Ajax? Een dag met de F-jeugd op stap? Meedoen 
(en winnen) aan een wedstrijd “mooiste spandoek 
maken”? Of tussendoor de tekst voor een nieuw 
clublied schrijven? 

Arjen en Marja Kapteijn organiseren heel wat af; naast werk als 
trainer, coach en coördinatorschap

dat maakt het makkelijker, maar 
betekent natuurlijk niet dat er niets 
meer hoeft te gebeuren.”

“Mensen zien niet 
wat er op de 
achtergrond gebeurt”

“Vooral als de activiteiten goed ver-
lopen, zien mensen niet wat er op de 
achtergrond allemaal gebeurt”, ver-
duidelijkt Marja. Al een jaar of twee 
is ze van plan om te stoppen met 
haar werk. “Als je eigen kinderen uit 
de pupillen verdwijnen, dan ontgroei 
je het spul. Oh, ik heb er nog steeds 
heel veel plezier aan, maar het is nu 
eenmaal zo dat je de kinderen niet 
meer zo goed kent als vroeger.”

“Ik heb voordat je kwam, zitten reke-
nen hoelang ik al in de AC zit. Weet 
het niet eens precies. Acht, negen 
jaar. De tijd vliegt! Zoals gezegd, ik 
vind het nog heel leuk. We hebben 
een hele gezellige en hechte groep 
en het is altijd mooi te zien hoe leuk 
kinderen de activiteiten vinden. Daar 
doe je het voor.”

Dat niet alleen; zowel Marja als Arj-

en vinden dat je als 
ouders wat moet 
doen voor de club 
van je kinderen. 
Omdat het leuk is. 
Omdat ze het nodig 
vinden. Omdat de 
club zonder vrij-
willigers niet kan 
bestaan. Zo simpel 
is het. Vanuit 
deze optiek is het 
moeilijk te begrij-
pen dat er ouders 
zijn, die wel elke 
week naar hun 
kind komen kijken, 
maar niet bereid 
zijn een klusje op 
te pakken.

“Het organiseren 
is gewoon leuk”
“Nee, er staat 
nergens dat ik 
reisjes, clinics,  
wedstrijdbezoe-
ken en dergelijk 
moet organiseren, maar ik vind het 
gewoon heel leuk om te doen”, zegt 
Arjen. Hij komt als vrijwilliger bij De 
Zweef als zoon Sander in de F-jeugd 

komt. Is leider van zijn 
team en maakt later de 
overstap naar het team 
van dochter Michelle.

Dan begint Arjens 
loopbaan bij de mei-
den. Hij is trainer en 
leider en vanaf 2014 
coördinator. Zijn eerste 
reactie op de vraag of 
hij dat leuk werk vindt, 
is: “Nee, het is niet 
leuk.” Gelukkig is er 
direct de nuance: “Het 
is niet leuk als je je 
een slag in de rondte 
werkt en niet in staat 
bent om alle teams van 
trainers en leiders te 

voorzien. Dan pak je dat uiteindelijk 
zelf maar op en daarom ben ik nu 
trainer/leider van MO13-1.”

“Ook meiden en vrouwen hebben 
recht op goede begeleiding”
Hoewel het in z’n algemeenheid 
moeilijk is mensen te krijgen, valt 
Arjen op dat het werk voor meisjes- 
en vrouwenteams nog minder priori-
teit heeft bij potentiële vrijwilligers. 
“Dat is jammer, want ook de meiden 
en de vrouwen hebben goede leiding 
nodig.

“De Zweef is een 
mooie en gezellige 
vereniging”

Arjen is geen zeurpiet, maar dit wil 
hij wel even kwijt. De frustratie van 
het niet kunnen vinden van voldoen-
de mensen weegt niet op tegen het 
plezier dat hij heeft in z’n geheel. 
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“Bij De Zweef is het hartstikke leuk. 
Mooie, gezellige vereniging, waar ik 
inmiddels heel veel mensen ken.” 
Oh ja, dat waren we nog vergeten te 
melden: Arjen is eerst lid van SVVN, 
stapt al snel over naar DES, maar 
stopt met voetballen als hij een jaar 
of 16 is. “Waarom? Ik had een ver-
schrikkelijke hekel aan de training.”

Elke zaterdag is hij nu bij de voetbal 
en als hij de kans krijgt, staat hij ook 
op zondag langs de lijn, want hij kijkt 
graag een wedstrijd van het eerste. 
Als tenminste Twente niet speelt, 
want daarvan is hij een fanatieke 
supporter. “Je weet dat Asito hoofd-

sponsor is van Heracles. Ik kan dus 
makkelijk kaartjes krijgen, maar die 
wil ik niet. Sterker nog, ik verdeel 
de kaartjes die over zijn. Het is geen 
enkel probleem ze weg te doen. Met 
uitzondering van de kaartjes voor 
Heracles-Twente; die zijn voor mij.”

“Eigenlijk heb ik niks met voetbal”
Marja zal hem niet zo gauw verge-
zellen naar de wedstrijden. “Ik heb 
eigenlijk niks met voetbal. Het spel-
letje dan. Ga ook graag op zaterdag 
eens met de meiden op stap. Als ik 
niet hoef te werken bij de leukste 
zaak van Nijverdal. Of zondags op 
familiebezoek.”

De activiteiten voor de jeugd hebben 
haar hart gestolen. Hebben niets 
met voetbal te maken. Daar gaat 
het om het plezier voor de kinderen 
en de gezelligheid met haar me-
de-commissieleden en ouders. “Op 
kamp een frikandel voor ontbijt; 
waar vind je dat. Dat zijn dingen die 
ze nooit meer vergeten, Of de verba-
zing als tijdens het F-uitje een kind 
bij je komt: mag ik nog een ijsje? Ja 
hoor, zal ik even meelopen om het 
op te halen? Dat is toch prachtig.”

“Als je ziet hoeveel 
een kind krijgt 
voor 30 euro per 
jaar…”

En al die activiteiten voor maar 30 
euro per kind per jaar. Dat is niet 
veel. Reken maar na: sinterklaas-
cadeautjes, huur van kampeerac-
commodatie, snoep, eten, drinken, 
een bus voor het uitje, huren van 
een speeltoestel enz. enz. “Juist de 
sponsorloop is zo’n mooi ding om 
dat geld bij elkaar te krijgen. Als de 
kinderen familie, buren, kennissen 





 


 


 
 


 


 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 





















Smidsweg 51

7441 EK  NIJVERDAL

0537 - 891 131

nijverdal@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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langs gaan, heb je die 30 euro zo bij 
elkaar. Dat is een hele zorg minder 
en iedereen kan mee.”

Als Arjen niet bezig is met training 
of het organiseren van een tripje 
voor een meidenteam, helpt hij ook 
zijn vrouw. Staat hij bijvoorbeeld bij 
de spooktocht in het bos de kinderen 
bang te maken. En ook de kinderen 
Kapteijn wordt geleerd vrijwilligers-
werk te doen. Zo hielp Sander bij de 
kinderplaybackshow. Eigenlijk best 
wel stoer om dat te doen.

De Zweef speelt een belangrijke rol 
in het dagelijks leven. Dat zal ook 
nog wel even zo blijven, want ook in 
het nieuwe seizoen zijn beiden actief 
en voetballen hun twee jongste 
kinderen. Niks mis mee, want “De 
Zweef is een hele leuk club, met 
heel veel enthousiaste vrijwilligers, 
die er met elkaar een prachtige club 
van maken.”

Vandaar ook dat ze de toekomst 
positief inzien. “Toch?” zegt Mar-
ja en Arjen vult aan: ”Ik denk dat 
het steeds moeilijker gaat worden 
mensen te vinden die willen helpen. 
Kijk maar naar de ontwikkelingen in 
het westen van het land. Misschien 
moeten we wel steeds meer klussen 
gaan betalen. Daarom is het belang-
rijk vrijwilligers zo veel mogelijk te 
waarderen. Met een leuke avond 
bijvoorbeeld of een gratis kaartje 
voor de toneelvoorstelling.”

“Werken als 
vrijwilliger
is verslavend”

Waar ze zelf staan over pakweg 
20 jaar? “Genieten, hoop ik”, zegt 
Marja, “met de camper in Frankrijk”, 
voegt Arjen er snel aan toe. “Het 
belangrijkste is dat we dan nog goed 
gezond zijn en de kinderen goed 
terecht zijn gekomen.” Of ze dan 

nog iets doen bij De Zweef? “Het is 
wel belangrijk iets te blijven doen. 
Vrijwilligerswerk is verslavend!!”, 
zegt Arjen.

Maar dan moet hij weg. Inderdaad: 
vrijwilligerswerk wacht. En nog niet 
eens bij De Zweef. “Ik zit in de jubi-
leumcommissie voor 25 jaar MC’93, 
de motorclub.” Hoe hij naar die 
vergadering gaat? Juist: op de fiets. 

Als hij die uit de schuur haalt zien 
we onder een stapel kussens een 
mooie glimmende 750CC tour/race-
motor staan. Die blijft daar vanavond 
tenminste, lekker staan.

PASEN
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bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal

Op zaterdag 3 juni was het traditionele 
toernooi ter herinnering aan onze leg-
endarisch trainer Kas Woudsma, die hele 
generaties voetballers klaar stoomde voor 
de Hoofdklasse. Net zo traditioneel was de 
familie Woudsma aanwezig om de aftrap te 
verrichten onder het toeziend oog van mev-
rouw Woudsma. Na een hele serie sportieve 
wedstrijden onder ideale omstandigheden 
konden Bas Vriens en Andy Lohuis de prijzen 
uitreiken. Overall winnaar werd Excelsior ’31.

KAS WOUDSMA TOERNOOI
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Hoe kom je aan je naam?
Mijn ouders vonden deze naam goed 
bij mij passen.

Waar zit je op school?
In groep 7 van de Triangel bij juf 
Nicole en juf Marije. 

Met wie woon je?
Met mijn moeder Merte, mijn vader 
Barry en broers Jasper en Rogier.

Wie zijn je beste vrienden?
Bij de voetbal is dat Eva en op school 
Jony.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Er was een open dag voor meisjes. 
Daar ben ik naar toe gegaan, omdat 
ik dacht dat voetbal leuk was. Nou, 
dat was ook zo. Mijn broers zitten 
ook bij De Zweef. Dat is een leuke 
club, want het is er gezellig en er 
zijn veel activiteiten. 

Wat vind je leuk aan voetbal?
Het is een teamsport. Dat vind ik heel 
leuk. En lekker klooien met de bal. Ik 
speel in de verdediging en dat kan ik 
wel goed. Ik scoor niet zo vaak. 

Heb je een voetbaldroom?
Ja, om straks in een echt meis-
jesteam te spelen. En later in het 
damesteam van Ajax. Of dat lukt? 
Dat weet ik nog niet. 

Wie zou je voor één dag in je leven 
willen zijn?
Messi. Dat is de beste voetballer die 
er is. En je verdient ook veel geld.

Heb je een huisdier?
Nee. Nou ja, ik heb vier vissen, maar 
daar kun je niks mee behalve eten 
geven. 

Wat doe je meestal na schooltijd?
Buitenspelen met vriendinnen. 
Meestal gaan we naar de speeltuin. 
Er zijn er twee in de buurt. Eentje 
met een klimrek en de ander met 
een schommel en een glijbaan. Als 
het slecht weer is ga ik naar boven, 
naar mijn kamer, lekker tekenen of 
zo. De Ipad? Soms ook, maar daar 
mag ik maar een uur per dag op.

Wat vind je echt niet leuk of waar 
word je wel eens boos om?
Ik heb een hekel aan ruzie. Daar kan 
ik niet tegen. Word ik verdrietig van. 
Boos ben ik wel eens als mijn broers 
mij plagen. Wat ik dan doe? Terug 
plagen. Slaan doe ik niet, maar als 
hij begint, sla ik wel terug, hoor.

Waar word je blij van?
Ik word blij van heel veel dingen. Als 
het mooi weer is en ik lekker mag 
zwemmen in het Ravijn. Soms ga ik 
vissen. Dat is een soort hobby. Doe 
ik met papa of met opa Frans (van 
de Papaverstraat). 

Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
Italië. Daar kun je lekker zwemmen 
en hebben ze de lekkerste pizza’s.

Wat is je belangrijkste bezit?
Mijn familie (papa, mama, mijn 
broers, opa’s en oma’s), mijn vrien-
dinnen en mijn nichtje Merel. Ze is 3 
jaar en woont in Wierden.

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Dat ik niet zo vaak ruzie maak.

Wat doe je met het geld als je de 
Postcodeloterij wint?
Zonder aarzelen: Met mijn moeder, 
vader en broers naar Zuid-Afrika. 

Daar zijn allemaal mooie dieren.

Wat wil je later worden?
Ik vind het heel leuk om met kleine 
kinderen te werken. Of ik word prof-
voetballer. Ik weet het eigenlijk nog 
niet. Dat komt later wel.

Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
Ik lees best wel vaak. Het laatste 
wat is las was een moppenboekje op 
school. Ik ben lid van de bibliotheek. 
Lees de boeken van “Leven van een 
loser” en de boeken van Paul van 
Loon (Dolfje Weerwolfje).

Welk team wordt dit jaar lands-
kampioen?
Ajax!

15 VRAGEN AAN... ELINE KOLMAN      (JO11-8)

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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Jac, hoe gaat het met je?
Prima! Ik ben gelukkig gezond en 
voel me nog steeds 20 (hahaha). 
Nee, ik denk niet dat ik mag klagen. 
Op z’n tijd een feestje, meestal een 
concert of festival en dan ben ik 
weer
he-le-maal happy … ja ook de dag 
erna ;).

Voor degene die je niet kent. Wie is 
Jac Reijnders?
Ik ben in 1961 geboren aan de Prins 
Bernhardstraat in Nijverdal. De 
lagere school ben ik 
begonnen op de 
Antoniusschool 
en na twee jaar 
kreeg dat een 
vervolg op de 
Mariaschool. 
Vervolgens naar 
de LTS en na 
een jaar ging ik 
naar de ATS in 
Almelo, want ik 
wilde meubel-
maker worden en 
die richting kon 
je in Nijverdal 
niet volgen. Op 
mijn 17e ben ik 
gaan werken bij 

Harmeling Interieurs in Nijverdal. 
Daar maakte ik de meubelinrichting 
voor winkels. Op mijn 19e moest ik 
als dienstplichtige het leger in. Ik 
heb de mariniersopleiding in Doorn 
gevolgd en ben op uitzending een 
jaar naar Curaçao geweest. Een 
hele mooie tijd en veel gezien, alle 
Nederlandse Antillen, Jamaica, 
Amerika, Venezuela noem maar op. 
Grote oefeningen met de Ame-
rikanen gehad en dan vanaf een 
vliegdekschip Aruba zogenaamd 
veroveren. Haha, prachtig. Ik wilde 

graag bijtekenen, maar dan moest 
ik naar Noorwegen en eerst een 
koudweer training volgen. No way, 
dacht ik. Jac heeft liever +35 dan -35 
graden Celsius, dus dat ging ‘m niet 
worden. Na mijn dienstperiode heb 
ik bij verschillende bouwbedrijven 
als timmerman gewerkt. Vervol-
gens kwam de eerste crisis waar 
ik mee te maken kreeg. In de bouw 
ging het toen heel slecht en kwam 
bij huis. Ben weer gaan studeren, 
maar nu in de reclame- en commu-
nicatie richting. Dat sprak me veel 
meer aan dan werken in de bouw. 
Ik tekende altijd al graag en wilde 
daar graag mijn kost mee verdienen. 
Tijdens allerlei reclamestudies die 
ik deed kon ik aan de slag bij Jaap 
van Kempen reclame- en ont-
werpstudio. Hier heb ik de tijd van 
mijn leven gehad. Bij Jaap gold het 
spreekwoordelijke gezegde, “Work 
Hard - Play Hard” en dan met name 

HOE IS HET TOCH MET... 
JAC REIJNDERS
Jac Reijnders (56) moest het niet hebben van een 
subtiele steekbal, een pirouette of een stiftbal bui-
ten het strafschopgebied. Toch is zijn leven één en 
al creativiteit. Woont inmiddels een kleine 30 jaar 
in Rijssen. Is gehuwd met Karin (55) en zij hebben 
twee zonen, Duncan (27) en Mitchell (23). En ook is 
Lotje (12) inwonend, een ruwharige Jac(k) Russel. 
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We doen het veilig 
       of we doen het niet

Novicon BV
Staalconstructies 

Dak- en Wandbeplating
Toelevering in knip- en zetwerken

www.novicon.nlSacharovstraat 4
7575 EA Oldenzaal
T: 0541-573030

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Zeer	  scherp	  geprijsde	  kwaliteits	  brandstoffen	  
• Washal	  en	  doe	  het	  zelf	  wasbox	  
• Aanhangwagen	  verhuur	  
• Vriendelijke	  medewerkers	  en	  goede	  service	  
• Op	  Zaterdag	  service	  saterday	  !!!	  
• Sandwiches	  en	  een	  groot	  shop	  assortiment	  

	  

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

WWW.FIETSSHOPDEVALK.NL

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

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

Meer dan 600    

  fietsplezi
er!

m2 

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com

Play Hard. Veel geleerd hoor bij hem 
en mooie dingen gemaakt (o.a. het 
logo van De Zweef). Maar ook na 
het werk heel veel lol maken. Jaap 
was niet alleen mijn baas, maar ook 
vriend en nestor in genieten van het 
leven. Na de periode bij Jaap heb 
ik nog heel wat werkgevers in het 
Reclamevak gehad. Ik ben begon-
nen als werktekenaar en daarna 
verder als grafisch ontwerper, 
art-director, interaction designer 
en studio manager. Ben ook altijd 
blijven leren, NIMA, Communicatie, 
alles op Design gebied en zelfs twee 
jaar naar Utrecht voor de studie 
Art Direction. Het langst heb ik bij 
Pieter Sanders Design gewerkt, 

zo’n elf jaar ongeveer. Hier ben ik 
na deze periode vennoot geworden 
van PSD reclame- en adviesbureau. 
Dit waren mijn eerste stappen als 
zelfstandig ondernemer. We hadden 
hele mooie klanten, deden daar al 
het reclamewerk voor grote bedrij-
ven als Iglo-Ola, Mora en Caraco. 
Dat bedrijf hebben we verkocht en 
we kwamen daar in loondienst. Dat 
functioneerde niet en na een jaar 
werd het contract ontbonden. Ben 
toen weer in loondienst geweest bij 
nog een aantal reclamebureaus en 
uiteindelijk in 2007 voor mezelf be-
gonnen. GREAT ID | identity design 
is de naam van mijn bedrijf. Ik was 
net lekker bezig of de tweede crisis 

kwam eraan. Ben hierdoor weer 
grote klanten kwijtgeraakt die fail-
liet gingen. Omdat de kachel moet 
blijven roken ben ik zo’n anderhalf 
jaar geleden als ZZP’er aan de 
slag gegaan. Mijn oude beroep als 
timmerman weer opgepakt. Dit was 
gelukkig maar tijdelijk want sinds 
vorig jaar zomer werk ik nu als 
sporthalbeheerder bij sporthal De 
Stroekeld in Rijssen. Dit bevalt me 
beter dan timmeren, echt een heel 
leuke baan. Veel contact met andere 
mensen, scholen en sportverenigin-
gen. Wisselende diensten waardoor 
je overdag ook veel tijd voor jezelf 
hebt. 
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Terug naar De Zweef jaren. Je hebt 
in twee periodes gevoetbald
Klopt. Ik ben begonnen in de 
F-jeugd en gestopt na de E-jeugd. 
Later ben ik weer gaan voetballen in 
het team van o.a. Bertus en Bennie 
Schwarte. Het dertiende elftal. Ik 
was toen een jaar of 23. Heb dat 
ongeveer 6 jaar gedaan.

Je was niet de meest gepolijste 
voetballer
Nee. Was linksbuiten (veelal crea-
tieve spelers (red)) met een houteri-
ge loop. Kon hard lopen en een bal 
voorgeven. Was niet gemeen. Wel 
hard.

Volg je De Zweef nog?
Niet actief. Ik kom er ook nooit 
meer. Als ik een artikel in de krant 
over de club tegenkom dan lees ik 
dat wel.

Heb je nog wel contact met huidige 
Zwevers?
Jazeker. Willie Hegeman spreek ik 
nog heel regelmatig. En dan gaat 
het altijd over vroeger. Lekker zeu-
ren met een potje bier.

Je hebt zelf ook in de redactie 
gezeten van het clubblad Goal. Wat 
was jouw functie?
Ik zat niet bij een redactie overleg. 
Hennie Kok die bracht mij de kopij 
en foto’s. Ik was de vormgever. 
Vervolgens ging dit naar Bennie 
Schwarte (zwager van Jac, red). 
Die drukte de clubbladen bij het 
gemeentehuis. Was leuk werk om 
te doen. Ik heb dat ongeveer 7 jaar 
gedaan.

Als je beroepsmatig naar het maga-
zine kijkt: wat vind je er van?
Het ziet er goed en verzorgd uit. 
Zowel typografisch als fotografisch. 
Een kleurrijk blad. 

Muziek is belangrijk voor je
Heel belangrijk. Met name de blues. 
Het eerste concert wat ik heb gezien 
was van Rory Gallagher in de IJs-
selhal in Zwolle. Dat was eind jaren 
70. Ik ben daar besmet geraakt 
met het bluesvirus. Binnenkort ga 
ik naar Ierland samen met mijn 
zoon Duncan naar het International 
Rory Gallagher Tribute Festival in 
Ballyshannon, de geboorteplaats 
van Rory. Met Pinksteren uiteraard 
naar de Ribs & Blues in Raalte en 
een week daarna naar Grolloo naar 
het festival van Johan Derksen, het 
Holland International Blues Festival. 
Ik heb er nu al zin in, lekker bier-
tje en goede muziek. Wat wil een 
mens nog meer. Het muziekvirus 
is overgegaan op mijn jongste zoon 
Mitchell. Die speelt elektrische gi-
taar en basgitaar in een metalband. 
Heeft dat allemaal zelf aangeleerd. 
En zelf piel ik ook graag op een 
gitaar.

Een tijdje geleden stond je in de 
Tubantia met een artikel over vinyl 
platen
Ik had zo’n 2000 elpees. De CD was 
in opkomst en had de toekomst. Ik 
heb toen alle elpees verkocht aan 
een handelaar in Enschede. Daar 
heb ik achteraf veel spijt van gehad. 
Ik loop nu weer vinylbeurzen af. Met 
name Blues en Rock georiënteerd. 
Het is een sport om een mooie elpee 
te kopen voor een paar euro terwijl 
je weet dat deze veel meer waard 
is. Een tijdje geleden heb ik van een 
handelaar 500 elpees gekocht. Je 
weet wel ongeveer wat je koopt. 
Maar er zit ook genoeg bij wat niets 
is. Die handelaar vroeg of ik ook 
belang had in 700 CD ‘s. Had ik niet. 
Hij wou er vanaf en vroeg nogmaals 
wat ik wilde bieden. Ik heb ze voor 
€ 50,00 meegenomen. En wat niets 
is gaat naar de kringloop. De elpees 
die ik heb draai ik op mijn BEOGRAM 
1000, een Bang & Olufsen pick-up 
uit 1973. Dat kraakt iets maar dat is 
niet erg. Muziek moet leven, je moet 
het voelen.

Heb je nog andere hobby’s?
Motorrijden. Bijna iedereen in de fa-
milie heeft een motor. Ik heb al ruim 
20 jaar een rijbewijs maar daar heb 
ik niet veel mee gedaan. Mijn zoons 
hebben beide een motor, een 

Harley Davidson en een old school 
chopper. Die hebben dit virus nu 
weer aan mij doorgegeven. Ik heb 
een oldtimer Suzuki Savage 650. 
Deze is helemaal omgebouwd tot 
een stoere Bobber. 61 heb ik op mijn 
tank staan. Niet mijn leeftijd hoor, 
wel mijn geboortejaar. Maar belang-
rijker nog, het verwijst naar Route 
61 vanaf Memphis USA. Ook wel 
The Blues Highway genoemd. Eind 
mei gaan we nog met zo’n 50 man 
een weekend met de motor naar het 
Kustom Kulture Forever Festival in 
Duitsland. Maar ik heb nog wel meer 
hobby’s hoor. Ik loop graag met de 
hond langs de landerijen. Met de 
wisselende diensten heb ik hier ook 
tijd voor. Anderhalf of twee uur per 
dag komt regelmatig voor. Ik ben 
ook gek op de natuur. Toen ik een 
klein jochie was wou ik boswachter 
worden. Van mijn 12e tot 16e was ik 
ook vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. 
Regelmatig op zaterdag een excur-
sie (dat kan de reden zijn geweest 
dat Jac is gestopt met voetballen na 
de E-jeugd, red). voor een studie als 
boswachter moest je echter ver weg. 
En dat zag ik niet zitten.

In 2020 bestaat De Zweef 100 jaar. 
Zien we Jac Reijnders dan ook weer 
bij de club?
100% zeker dat Jac aan de bar staat.

Heb je nog een leuke anekdote uit 
jouw Zweefperiode?
Wel meer dan één. Tijdens een 
wedstrijd van het dertiende kwam er 
een harde voorzet die, per ongeluk, 
via mijn edele delen over de doellijn 
rolde. Doelpunt. De toeschouwers 
langs de lijn lagen krom.
We moesten een keer uit tegen RV. 
Zondagmorgen om 9.00 uur. Mijn 
schoonvader kwam ook kijken. De 
avond ervoor mooi aan de zuip. Laat 
in bed. Brak op het veld. Er komt 
een diepe bal, ik er achteraan en 
net voor de achterlijn kon ik de bal 
voorgeven. Maar mijn maag kwam 
helemaal naar boven. Over de 
boarding heb ik lopen kotsen. Vanaf 
dat moment was het: “alle ballen op 
Jac”.
Theo Krieger was onze keeper. 
Tijdens een wedstrijd had hij de bal 
in zijn handen. Hij wilde de tas met 
waardevolle spullen wat verder in 
het doel leggen voordat hij de bal 
uit wou schieten. Hij liep met bal en 
al over de doellijn. Doelpunt tegen, 
haha.

Tot slot, wil je nog wat kwijt?
Ik heb een mooie tijd bij De Zweef 
gehad. Veel plezier en gezelligheid.
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Gefeliciteerd. Ik krijg het niet over 
mijn lippen, dus ik laat het bij deze 
schriftelijke felicitatie. Het clubje 
uit de Maasstad heeft het toch maar 
geflikt. Op eigen kracht nog wel. 
Je hoort mij niet praten over doel-
lijntechnologie, arbitrale blunders, 
buitenspeldoelpunten en “vergeten” 
rode kaarten. Iedere club heeft hier-
mee te maken gehad. De één meer 
dan de ander, maar toch. Onderaan 
de streep moet uiteindelijk alles 
kloppen. Zoals bij klaverjassen.
Analyseren heeft geen zin meer. Ja, 
je kunt aanvoeren dat ze niet van 
Ajax hebben gewonnen, maar wat 
schiet Ajax ermee op? Het doelpunt 
van Amsterdammer Hasselbaink van 
Excelsior in de plaatselijke derby 
leverde wel puntenverlies op, maar 
had geen invloed op de eindstand in 
de eredivisie. Even leek Go Ahead 
nog een rol van betekenis te kunnen 
spelen, maar niet dus. De Deventer 
koek is op.

De thuishaven van de Maasstedelin-
gen bleek voor velen een onneem-
bare vesting. Wat te denken van de 
hondstrouwe aanhang? Het clublied 
dat nergens zo mooi klinkt dan in hun 
knusse stadionnetje. Ik heb er maar 
één woord voor: geweldig. Bij elke 
thuiswedstrijd de burgemeester op 
de tribune, waar zie je dat nog?
Je houdt van de club of je houdt er 
niet van. Het houden van gaat voor 
velen hand in hand met het laten zet-
ten van een tatoeage. Voor mij gaat 
die liefde niet op. Toch koester ik wel 
sympathie voor dat clubje, al zou het 
alleen maar zijn omdat het op Eerste 
Paasdag is opgericht.
Ik verheug me nu al op het seizoen 
2017-2018. Blij dat we De Graafschap 
nog steeds niet zullen tegenkomen. 
De Doetinchemmers moeten nog 
maar een jaartje wachten. Nee, doe 
mij maar de potjes tegen de Maas-
stedelingen. Daarom ben ik echt blij 
dat ze het gered hebben. Die zes 

punten hebben we in ieder geval in 
de pocket.
Ik voorspel dat Henk Fraser het 
volgende seizoen de eerste trainer 
zal zijn die wordt ontslagen. Hans 
van Breukelen zal een advocaat nodig 
hebben en Nijverdal ten Cate wordt 
de nieuwe sponsor van de KNVB. In 
de premier league worden de eerste 
kunstgrasvelden aangelegd en Messi 
laat een lucratief contract van Gillette 
lopen. Sjaak Swart blijft bij Ajax.
De boodschappen doen we niet 
meer bij Dirk. Gertrut Kuijt en haar 
aanhang zien we gelukkig niet meer 
op tv en het mooiste laatste nieuws 
is toch wel dat Michel Breuer zijn 
contract heeft verlengd bij de oudste 
club van de eredivisie. Let op mijn 
woorden: ze gaan het weer redden. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd.
CR

ZIJN DE KUIJTDAMPEN AL OPGETROKKEN?
WRST

Had je niet 
gedacht hè? 
Pure magic 

man!

Laat me 
door die vent niet in de 

luren leggen. Doe gewoon 
net of ik schiet...

Net was 
ie er nog...

GEVRAAGD: 
NAAM VAN DE VOETBALLER
In 1972 opende burgemees-
ter Crommelin het eerste 
clubhuis van De Zweef. 
Groot feest natuurlijk. De 
burgemeester kreeg de 
sleutel van het clubgebouw 
op een mooi kussen aange-
boden door … Ja, dat is de 
vraag: Wie was dat voet-
ballertje? Ik wil het graag 
weten.

Jan-Pieter van Vree
jpvanvree@gmail.com



Dankzij -opnieuw- prachtig weer is het inmiddels traditionele ouder-kindtoernooi weer een groot 
succes geworden. De weergoden waren De Zweef meer dan goed gezind. Net te heet, af en toe 
een wolk. Heerlijk voetbalweer en dat straalde ervan af. Denk niet dat de kinderen voetstoots 
mochten winnen. Er werd flink gebikkeld. Een mooi schouwspel om te zien. Sommige teams waren 
prachtig verkleed en stalen alleen daarom al de show. Na afloop gingen de BBQ’s aan en kreeg 
iedereen uiteindelijk meer dan genoeg te eten. Ook het drinken was geen probleem. Nog nooit 
zoveel barpersoneel zoveel zien zweten. Complimenten dames en heren!

OUDER-KINDTOERNOOI
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RKSV DE ZWEEF

KAMPIOENEN 2017

Staand vlnr: Job Wijnen, Jonathan Slettenhaar, 
Koen Koopman, Jeffrey Jannink, Aron Siebring, 
Bram Knobben, Hermen van Nijen, Jesper Kruk-
kert. Gehurkt vlnr: Senna Sezen, Rens Blanken-
voort, Bas Huistede, Max Ligtenberg.

MO13-1

Boven vlnr: Mylène Rodijk (trainster) Nic Braamhaar (lei-
der) Sharon Wieldraayer (trainster). Midden vlnr: Danique 
Moraal,  Esmee Braamhaar, Silke Machielsen, Roos Mulder 
Zittend vlnr: Pleuni Pronk, Lotte Koopman, Wiesje Pronk, 
Femke Hakkers. Liggend vlnr: Esra Steggink, Evy Pronk.  

De meiden van MO13-1 zijn ook kampioen geworden. Dat 
gebeurde in de laatste wedstrijd tegen Den Ham. De ploeg 
kwam met 1-0 achter, maar stelde met 1-4 orde op zaken. 
Helemaal verdiend!!

Boven vlnr: Lyen Driever, Xia Neutel, Lotte Konijnenbelt, 
Marit Nijenkamp, Chen Neutel, Bijou Oostelaar, Amber 
Verver. Midden vlnr: Yme Beuze, Demi Ooink op den Dijk, 
Loes Westera, Myrthe Kuipers, Claudia Spenkelink, Bente 
Dekker, Iva Hilberink. Onder vlnr: Inge Klumperman, Arjen 
Kapteyn, Daniek Euren 

JO7-M
JO9-1
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 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Personal Training & Bootcamp

Bootcamp Training:

Zondag       09.00  - 10.30 

Bootcamp Beginners:

Vrijdag  10.30 - 11.45

Vertrek P- Het Ravijn Nijverdal

www.vgpt.nl

wOENSDAG   19.00  - 20.15

vRIJDAG      09.00  - 10.20

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

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

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

de lokale omgeving en dat ondersteunen we van harte.

Rabobank ondersteunt De Zweef 

Waardoor
iedereen
wint.

Uw club én
de buurt

versterken.

800 m2 winkelplezier 
en alle bekende merken

Smidsweg 9b   www.intersportramonzomer.nl

KENNISMAKEN MET...             DE ZWEEF JO9-4G 

Even voorstellen
Eerst maar eens even voorstellen: 
Marco Mensink, Wout Schwarte, 
Daan Middelkamp, Shalemar Pot, 
Kris Kurvink, Teun Hazebroek, Tim 
Harbers en Suus Galgenbeld. Deze 8 
toppers voetballen samen in JO9-4G. 
Tim en Teun vertellen dat zij hiervoor 
in F8 en daarvoor in de F-League 
speelden. “We zaten toen bij Fioren-
tina en PSV. Shalemar, Kris en Marco 
zaten toen ook al bij ons in.” Echt 
een vaste positie hebben de spelers 
nog niet. Er is geen vaste keeper, dus 

de spelers en speelsters rouleren 
wie er onder de lat staat. Daan legt 
uit dat hij met Wout en Shalemar de 
verdedigers zijn en Suus is de spits. 
“Ik voetbal bij De Zweef omdat mijn 
vader Lucien Galgenbeld ook bij De 
Zweef speelde. Toen ik zes werd ben 
ik begonnen bij de F-league” aldus 
Suus die als spits van JO9-4G in de 
voetsporen van haar vader treedt. 
De overige spelers van JO9-4G zijn 
aanvallend ingesteld en staan op het 
middenveld of in de aanval. Dat het 
team maar 8 spelers heeft, vinden 

ze bij JO9-4G wel fijn. Bij de training 
is dit een prettig aantal om mee te 
werken. Bij wedstrijden is het soms 
lastig. “Afgelopen zaterdag viel in een 
vakantieperiode. Twee spelers waren 
met vakantie en we hadden te maken 
met een blessure. Met een paar 
spelers uit andere teams hebben we 
ons prima gered. Gelukkig hebben 
we over het algemeen geen andere 
spelers nodig”, vertelt leider Ido 
Middelkamp.

Een hecht team
Over het algemeen zit het Neder-
landse voetbal zo in elkaar dat de 
“opleiding” van de jongste pupillen 
vooral om de speler zelf gaat. Het 
winnen als team is niet belangrijk, 
de speler moet zelf winnen. Pas later 
komt de teamgedachte veel meer om 
de hoek kijken. Wat bij JO9-4G opvalt, 
is dat dit team ook al echt als team 

De periode van kou en regen is net voorbij. Een 
voorzichtig voorjaarszonnetje maakt het zeker voor 
jeugdspelers een stuk aangenamer om op zater-
dagochtend op het veld te staan. En net nu het 
mooi weer begint te worden, is de competitie voor 
JO9-4G afgerond. Tijd om andere leuke dingen te 
doen!
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Bakkerij Nieuwenhuis
Constantijnstraat 48
Nijverdal Tel: 621014

Dagelijks een heerlijke sortering 
gebak uit eigen bakkerij en vele 
ambachtelijke specialiteiten in brood

 

www.bakkerijnieuwenhuis.nl

Een sportieve dag kan 
niet beter beginnen

Bouwmaterialen | Hout en plaat | Tegels | Keukens | Sanitair

BMN | Nijverdal I Bedrijvenweg 11 I T 0548 613 567 I E nijverdal@bmn.nl
Arnhem I Deventer I Doetinchem I Enschede I Haaksbergen I Hengelo I Ootmarsum I Winterswijk

BOUWMATERIALEN   DOEN WE.
WAT JE OOK ZOEKT IN HOUT EN 

Beste service

Juiste voorraad Vakkundig advies

Flexibele logistiek

Akro Nijverdal
Fuutweg 13

7442 CL Nijverdal
0548-618607
www.akro.nl

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

aanhangwagen, caravan & camper.

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

Zorgchalets.

functioneert. Leider Ido geeft een 
mooi voorbeeld. “Drie weken geleden 
speelden wij de halve bekerfinale 
tegen DES. We hebben verloren, dat 
hoef je trouwens niet op te schrijven, 
ik vind het veel leuker om te zeggen 
dat we de halve finale hebben ge-
haald. Voor de wedstrijd zaten we als 
team bij elkaar. Iedereen wou echt 
winnen! Normaal gesproken rouleren 
we met de wissels. Maar iedereen 
wist dat als Daan, Wout of Shalemar 
gewisseld zouden worden, de ver-
dediging een gatenkaas zou zijn. Ie-
dereen vond dat de vaste verdediging 
opgesteld moest worden. Een mooi 
voorbeeld van denken in teambelang. 
”Buitenom dat de spelers al denken 
in het teambelang, is het ook een 
heel sociaal team. Iedereen waar-
deert elkaar en pesten komt gelukkig 
niet voor.”

Wout: “Vooral
rugby vind
ik erg leuk!”

Buiten de voetbal om gaan de spelers 
leuk met elkaar om. Spelers spreken 
na de voetbal met elkaar af of treffen 
elkaar op school. Teun, Shalemar, 
Kris en Tim zitten bijvoorbeeld bij 
elkaar in de klas op de Rietslenke. 
Marco en Daan zitten ook op de Riet-
slenke, maar Daan zit een klas hoger 
en Marco een klas lager. Suus en 
Wout zitten op een andere school.  

Als je moet wassen, 
krijg je de band om
Wie de aanvoerder is verschilt per 
week: wie wast krijgt de aanvoer-
dersband. Zie het als compensatie: 
kinderen zijn blij als ze aanvoerder 
zijn. Ouders vinden het misschien 
minder leuk om de shirtjes te was-
sen, maar als ze hun kinderen blij 
zien, fleurt dat de ouders ook weer 
op. Het is allemaal strak georgani-
seerd. Leidster (en moeder van Tim) 
Ilona Harbers is verantwoordelijk 

voor de organisatie en communicatie 
rondom het team. Aan het begin van 
het seizoen maakte zij de schema’s 
wie wanneer moet wassen, welke ou-
ders moeten rijden en wie aanvoer-
der is. Maar ook de keepers voor de 
eerste en tweede helft zijn vooraf al 
gepland. En iedere donderdag krijgen 
alle ouders een herinnering voor 
de daarop volgende zaterdag. Strak 
geregeld hoor!

Raalte thuis, altijd lastig
Shalemar vertelt ons tegen wie 
zij al gevoetbald heeft dit seizoen. 
“Hellendoorn, Broekland, SVVN en 
DES. Heel veel teams dus. Ik weet 
niet meer precies welke wedstrijden 
we hebben gewonnen en verloren.” 
Afgelopen zaterdag speelde JO9-4G 
tegen Raalte JO9-1. De jongens en 
meiden verloren de wedstrijd met 
7-0. Aan de teambespreking kon 
het niet liggen. Ilona en Ido vragen 
tijdens de bespreking die vooraf gaat 
aan de wedstrijd eerst wat de spelers 
belangrijk vinden. “Plezier maken, 
samen spelen, de kont er in en af en 
toe schieten”, klinkt er in de kleedka-
mer. Ilona en Ido kiezen bewust voor 
deze aanpak. Spelers onthouden dan 
beter wat van hen verwacht wordt, in 
plaats van dat leiders hen dit opleg-
gen. Vervolgens krijgen de spelers 
te horen waar ze staan in het veld 
en vertellen de leiders nog even per 
speler waar ze goed in zijn. Het ge-
beurt allemaal erg spelenderwijs. Tot 
slot wordt de reservespeler bekend 
gemaakt. Iedere week is er iemand 
anders als eerste reserve. Deze week 
waren de verdedigers als eerste aan 
de beurt als reserve. Ido: “Natuurlijk 
gaan we voor de winst, maar niet ten 
koste van alles. Iedereen moet nou 
eenmaal een keer wissel staan. Ook 
de verdedigers die eigenlijk onmis-
baar zijn, zijn een keer aan de beurt. 
Of dat nou verstandig is of niet.” Tij-
dens de rust was de stand 0-5, in het 
nadeel van De Zweef. Altijd lastig hè? 
Raalte thuis! In de tweede helft was 
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JO9-4G

Staand vlnr: Ilona Harbers (leidster), Marco 
Mensink, Daan Middelkamp, Teun Hazebroek, 

Ido Middelkamp (leider). Gehurkt vlnr: Wout 
Schwarte, Shalemar Pot, Suus Galgenbeld, 

Kris Kurvink , Tim Harbers
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JO9-4G minder angstig en gingen de 
spelers de duels aan met de tegen-
stander. Uiteindelijk werd het 0-7.

De jongens en meiden van JO9-4G 
trainen iedere dinsdag en donderdag. 
Wout vertelt ons dat hij training krijgt 
van Ilona en Ido. De dinsdagtraining 
is een circuit training met een aantal 
JO9 teams. “Roy Luttenberg maakt 
deze training. Iedere training bestaat 
uit vier onderdelen en ieder onder-
deel duurt twaalf minuten, daarna is 
er het partijtje. In het begin van het 
seizoen werkt iedereen de oefenin-
gen af met zijn of haar eigen team. 
Na de winterstop rouleren we. Het 
heeft als voordeel dat bijvoorbeeld 
een raddraaier wat minder streken 
uithaalt.” Op de donderdag trainen 
de jongens en meiden met hun eigen 

team. Dan kunnen Ido en Ilona oefe-
nen wat ze echt belangrijk vinden.

“Ik vind vooral het partijtje en rugby 
leuk, want daar ben ik heel sterk 
in” aldus Wout. Rugby komt vaak 
terug in de training om de spelers 
fysiek sterker te maken. Ido legt uit: 
“De gemiddelde lengte van onze 
spelers is klein. Tegenstanders zijn 
vaak een kop groter. Door spelers 
fysiek sterker te maken, winnen we 
wedstrijden. Ik heb geen ervaring als 
voetbaltrainer. Voor oefenstof ben 
ik geïnspireerd door judotrainingen 
die mijn vader vroeger gaf, maar 
ook mijn eigen ervaring als tennis-
trainer.” Ido vertelt dat de logica van 
voetbaltraining gelijk is aan die van 
andere sporten. “Je wilt op meer-
dere vlakken vooruitgang boeken. 

De fysieke gesteldheid is één van 
die vlakken.” Push-ups, planken en 
laddertjes. Het zijn oefenvormen 
die in de training van JO9-4G vaak 
terug komen. “Je hoeft spelers niet 
te belasten. We trainen ook niet met 
weerstand, maar leren de spelers 
hun eigen fysiek beter te gebruiken 
en de belastbaarheid van spelers 
wordt beter. In landen om ons heen, 
is deze fysieke training van jongs 
af aan een onderdeel van de sport-
training. Spierblessures zijn er daar 
nauwelijks.”

Positief coachen
Naast het fysieke aspect is er in dit 
team bovenal aandacht voor spel-
vreugde en teamspirit. “Positief voet-
ballen. Ik vind het belangrijker om te 
benoemen wat goed gaat in plaats 
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van wat fout gaat. Als ik bijvoorbeeld 
zie dat er iets niet goed gaat, dan ga 
ik niet als een gek staan schreeuwen 
langs de lijn. Ik haal dan een speler 
even uit het veld om uit te leggen wat 
goed gaat of beter kan en daarna 
wissel ik snel door.”
Ido was vorig jaar al trainer van 
F9. Na het seizoen hadden we een 
bespreking en het bleef angstvallig 
stil op de vraag wie er dit jaar leider 
wou zijn. “Ik had mij al voorgenomen 
iedere zaterdag te komen kijken, 
dus ja waarom niet. Ik stelde wel de 
voorwaarde dat er iemand bij moest 
komen en gelukkig stond Ilona direct 
op.” In het begin was het best lastig 
hoe ik training moest geven, maar 
gelukkig gaat me dat steeds beter af. 
De keuze om zowel leider als trainer 
te zijn, was geen bewuste keuze. Er 
was gewoon niemand anders.

De Reggesurvival als afsluiter
Gelukkig hebben Ilona en Ido de 
steun van de overige ouders. Deze 
zijn erg betrokken bij het team. 
Tijdens thuiswedstrijden is iedere 
ouder er nagenoeg altijd en blijft 
iedereen erg positief. Ouders willen 
graag fluiten en ook rijden is nooit 
een probleem. Ook tijdens de 
voorbereiding op de playbackshow 
was iedere ouder erg betrokken en 
waren alle ouders aanwezig tijdens 
het bowlinguitje in de winterstop. De 
vader van Teun had zelfs medailles 
geregeld. Ook was er de nodige sup-
port tijdens de sponsorloop. Kris: “Ik 
deed ook mee en heb heel veel geld 
opgehaald. Ik heb wel vijftien rondjes 
gelopen.” Na de competitie gaan we 
zeker ook nog wat leuks doen zegt 
Marco. “We gaan dan patat eten, 
meedoen aan de Kidsrun van Ultima-
te Buffalo en aan de Reggesurvival!”

van de Velden

TEGELS & NATUURSTEEN

iphonerepairtwente.nl

iPhone gereed binnen 30minuten!!!
Kijk mee tijdens de reparatie onder het genot van een kopje koffie.
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IJ AFSCHEID VAN ZEVEN KANJERS 

Aanvoerder Sven Dikkers (volgend 
seizoen op z’n 29e ineens één van de 
meest ervaren krachten) hield een 
keurige toespraak voor alle afscheid 
nemenden en verzorgde samen met 
Jeffrey Jannink de bloemenhulde.

Niels Hegeman
Begonnen werd uiteraard met Niels 
Hegeman. Maakte in 2001 zijn debuut 
als invaller in de uitwedstrijd tegen 
RKHVV (inclusief gele kaart!) en van-
af 2003 onafgebroken in het eerste 
en ook nog eens meer dan tien jaar 
aanvoerder. Dat Niels zou stoppen, 
was niet zo’n verrassing. Vorig sei-
zoen al was hij van plan er een punt 
achter te zetten, maar tekende na 
zachte aandrang een jaartje bij.

Het was jammer dat Niels niet in 
z’n eigen afscheidswedstrijd kon 
spelen, maar dat had hij zich moeten 
bedenken toen hij tegen Longa de 
scheidsrechter een “pannenkoek” 
(toch best een leuk woord…) noemde 
en tegen een kaart opliep. Nu mocht 
hij aftrappen met zoon Riff, die na 
een wat angstige start het wel leuk 
vond met papa op het veld.

Supporters zorgden voor vuurwerk 
en blauwe rook en zo was het weer 
een bijzonder begin van een bijzon-
dere wedstrijd.

Sven Dikkers had wat rekenwerk 
verricht voor z’n voetbalvriend: “In 
je tijd bij het eerste elftal versleet je 
vijf trainers. Niet alleen trainers heb 
je versleten maar ook posities. Van 
laatste man naar verdedigende mid-
denvelder, van nummer 10 naar af en 
toe een wedstrijd in de spits, en van 
nummer 10 weer naar verdedigende 
middenvelder. Met name de nummer 
10 positie beviel je goed. Met 52 goals 

in het eerste is dit ook wel terug te 
zien en uiteraard een hele prestatie.”

“Je was niet snel tevreden. Zelfs op 
de training ging het er altijd fanatiek 
aan toe. Wanneer de trainer niet op 
zat te letten onder de eindpartij en er 
discussies ontstonden was de uitein-
delijke beslissing al wel duidelijk… 
het team van Niels kreeg gelijk… en 
dat om het pilsje van de verliezers? 
Nee om de eer en het altijd willen 
winnen!”

“Je bent niet alleen een winnaar, 
maar ook een geweldige kerel in de 
kantine en met de weekendjes weg. 
Er komt nog een laatste wedstrijd 
voor je. Die afscheidswedstrijd 
verdien je, alleen heb je de pech dat 
je niet in je eigen shirt kunt spelen. 
Namens het eerste willen wij je een 
aandenken geven. Ik denk niet alleen 
vanuit dit elftal, maar dat elke speler 
waar je mee gespeeld hebt je dit 
gunt!” Toen het bijbehorende cadeau 
werd uitgepakt, werd duidelijk 
waarom Niels niet in z’n eigen shirt 
z’n afscheidswedstrijd kon spelen: 
de mannen hadden het voor hem 
ingelijst.

De wedstrijd tegen Rohda op zondag 6 mei was de
laatste thuiswedstrijd in het seizoen 2016-2017.
Hèt moment dus om afscheid te nemen. Natuurlijk
doe je dat liever niet, maar als mensen besluiten te
vertrekken, bied je ze wat aan. De “oogst” dit sei-
zoenwas best groot, want als speler van De Zweef 1
vertrokken aanvoerder Niels Hegeman, Sander
Souverijn, Michel Kerkdijk en de gebroeders John 
en Paul Damman.Verder vertrokken verzorger 
René Krommendijk en keeperstrainer Rob Hen-
driks. Op het laatste moment vertrok ook Gerrit 
Brunnekreef (terug naar Enter V), maar daarvan is 
geen afscheid genomen.
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In al die jaren in De Zweef 1 groeide 
Niels uit tot één van de beste spelers. 
Niet alleen wat betreft inzet en werk-
lust; ook voetballend stond hij z’n 
mannetje en scoorde ook nog eens 
doelpunten op belangrijke momen-
ten. Nam het team op sleeptouw als 
dat nodig was. Als aanvoerder stond 
hij in voor dat team en de individuele 
speler.

Het was terecht dat hij bij zijn vertrek 
de meeste aandacht kreeg. Dat ge-
beurde ook nog eens door voorzitter 
Erik Heuver die ook Niels’ kwaliteiten 
benoemde en de waardering van het 
bestuur en de vereniging tot uiting 
bracht met een diner bon en een 
mooi ingelijst wedstrijdmoment met 
Niels karakteristiek (dus doorkop-
pend) in de hoofdrol.

Sander Souverijn
Van Sander Souverijn was al eerder 
afscheid genomen; namelijk toen hij 
twee seizoenen geleden aankondig-
de te vertrekken naar DOS’37. Niet 
echt verwacht was dat hij terug zou 
komen en zijn plek in het eerste weer 
zou innemen. Hij was blij weer terug 
te zijn bij zijn oude makkers, met de 

nadruk op “oude” want hij was na 
Niels de oudste in het team en maak-
te bijna net zoveel vlieguren. Ook hij 

had zijn nageslacht meegenomen 
en dat vertederde. Meer tijd kunnen 
besteden aan z’n gezin was voor hem 
ook een reden zijn selectieperiode te 
beëindigen.

John Damman
Het afscheid van John Damman was 
een beetje oneigenlijk. John gaat 
namelijk op wereldreis en is van plan 
minstens een jaar weg te blijven. Net 
zo hard is hij van plan om zich daarna 
weer bij de selectie te melden. 
Voor hem dus geen diner bonnen of 

ingelijste foto’s, maar een mooie bos 
bloemen.

Paul Damman
Paul Damman had nog jaren mee-
gekund als keeper in het eerste. Een 
talent waar we hard behoefte aan 
hebben. Zijn werk achter het stuur 

leidde ertoe dat hij lang niet altijd de 
nodige trainingsarbeid kan verrich-
ten. Vandaar zijn besluit het een paar 
teams lager te gaan proberen.

Michel Kerkdijk
Rechtsback Michel Kerkdijk was met 
Sjoerd Poorterman degene die ook 
met Herman Hegeman hogerop ging. 
Van de zaterdag derde klasse naar de 
zondag eerste klasse. De vraag was 
of hij het zou redden. Natuurlijk, con-
ditie te over en als voormalig loper 
voorzien van een heel hoge snelheid, 
maar zou hij niet te weinig techniek 
hebben voor “ons niveau” (ahum)? Hij 
heeft het laten zien. Misschien inder-
daad geen ras-voetballer, maar een 
vent met gigantische inzet en dito 

loopvermogen. En een inzet waaraan 
menigeen een puntje kan zuigen.

Bovendien een praatgraag persoon; 
altijd in voor een stevige opmerking 
met vette knipogen naar de kant. 
Gaat terug naar z’n vrienden bij 
DES, maar blijft voor immer aan De 
Zweef verbonden. Niet alleen als lid 
van de Raad van Elf, maar ook door 
z’n huwelijk met Yvonne Slag, die 
ook volgend seizoen nog te zien is in 
Vrouwen 1.

René Krommendijk
René Krommendijk kwam als ver-
zorger mee met Herman Hegeman, 
toen die van DES de terugweg naar 
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de Koersendijk had gevonden. René 
masseerde heel wat kuiten, tapete 
enkels en verrichtte vele medische 
wonderen. Nadenkend over zijn toe-
komst als verzorger zag hij echter in 
dat een verdere carrière als verzor-
ger andere zaken, zoals zijn grootste 
hobby –fietsen- in de weg zou staan. 
Hij koos voor zichzelf en hangt zijn 
bandages in de boom en tapet alleen 
nog zijn eigen enkels. Fietsen man!

Rob Hendriks
Rob Hendriks liet zich kennen als 
een gedreven man en een perfectio-
nist. Dat maakt hem tot een kwali-
teitstrainer. Niet gauw tevreden en 
de hoogste eisen stellend aan “zijn” 
manschappen. Hij kreeg dit sei-
zoen een aanbieding die hij niet kon 
weigeren: trainer bij Excelsior’31. Dat 
misgunt niemand bij De Zweef hem 
en vandaar de bos bloemen die het 
meer dan gemeende “jammer van je 

afscheid” onderstreepte.
“Handhaving voelt als een prijs”
In de eerste klasse voetballen is voor 
De Zweef bijna “op je tenen lopen”. 
Met alleen maar onbetaalde krachten 
uit –meestal- eigen club is het een 
prestatie om net in de middenmoot 

te eindigen. Misschien had er meer 
ingezeten, maar het zij zo.

“Ik ben blij dat het gelukt is. We heb-
ben 21 verschillende spelers in de 
basis gehad en dat tekent de cultuur 
van de club”, zegt trainer Anton Wen-
nemers in TC Tubantia. “We hebben 
iedereen nodig gehad en de spelers 
gingen ervoor. Handhaving voelt als 
een prijs voor ons.”

In het zelfde stukje –na de wedstrijd 
tegen Rohda- schrijft de krant waar 
dit seizoen het kernpunt bij De Zweef 
lag: “De ploeg wist de gasten in 
fases overal op het veld onder druk 
te zetten, maar goals bleven uit”. Als 
dat laatste volgend seizoen iets mak-
kelijker lukt, is handhaving in een 
eerder stadium al aan de orde.

AFSCHEID NIELS HEGEMAN 
Drie helften zou de afscheidswedstrijd 
van Niels Hegeman gaan duren. Eerst een 
half uur De Zweef 1 tegen het oud-eerste. 
Daarna een wedstrijd oud-eerste tegen 
vrienden, familie. Tot slot een wedstrijd 
vrienden, familie tegen De Zweef 1. Leuk 
om naar te kijken. Opvallend was hoeveel 
oud-eerste spelers nog zeer fit zijn. Aantal 
goals en wie won is niet belangrijk. Niels 
scoorde de laatste; dat wel. Daarna af-
scheid op het veld, douchen en een warm 
bad in de kantine, waar Niels Kolkman zijn 
oud-aanvoerder in allerlei rollen en allerlei 
situaties neer zette voor al die bezoekers, 
die van Niels afscheid kwamen nemen. 
Aan het einde een compilatie van foto’s van 
Niels op verschillende momenten in zijn 
carrière. Zo nam De Zweef afscheid van een 
voetballer die qua inzet, werklust, uitstra-
ling en formaat wijd en zijd bekend is. Wie 
hem nog wil zien spelen, zal volgend sei-
zoen de wedstrijden van de Zweef 4 moeten 
gaan volgen.

RKSV DE ZWEEF
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REUNIE HOOFDKLASSERSTONEEL
Behalve het ouder-kindtoernooi was er op zaterdag 10 juni ook een reünie voor oud-spelers, 
trainers en bestuursleden die van 1980 tot en met 1985 met vier kampioenschappen de weg naar 
de Hoofdklasse vonden. Hier de groep met dames en oud-bestuursleden. 

De groep met dames en oud-bestuursleden 
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Een afspraak maken met Jan is niet 
al te moeilijk. Een agenda heeft hij 
niet, “Ik heb toch alle tijd”. Door de 
verkoop van zijn bedrijf Color Up 
(een handelsonderneming voor alle 
producten die gelieerd zijn aan het 
herstellen van autoschades) in 2011, 
kreeg Jan nog meer tijd voor het uit-
oefenen van zijn hobby: het houden 
van postduiven. “Toen ik mijn bedrijf 
nog had, hield ik zo’n tachtig duiven, 
nu heb ik er zo’n vierhonderd!” Jan 
woont met vriendin Ingrid aan de 
Piksenweg in Marle. Zijn woning is 
zonder navigatie te vinden. Sterker 
nog, de duivenhokken zijn vanzelf 
zichtbaar als je de Piksenweg inrijdt. 
Ze staan centraal op het erf en wor-
den omringd door een paardenstal, 
twee paardenbakken en een fan-
tastische woonboerderij met keurig 
onderhouden tuin. Achterop het erf 
begint het bos. “Dat is ook allemaal 
van mij” vertelt Jan met enige trots. 
De handel in autoschade producten 
was blijkbaar zo slecht nog niet.

Gietelkraaien!?
Jan is bij aankomst bezig met het 
registreren van duiven op stamkaar-
ten. “Kijk, hier staat wie de vader is, 
de moeder en daar weer de ouders 
van. En natuurlijk de prestaties. Zo 

heb ik ongeveer vierhonderd stam-
kaarten, voor iedere duif één. Dat is 
wel wat anders dan de vier duiven 
die ik kreeg van mijn moeder toen ik 
in 1970 begon met de duivensport.” 
Jan is erg secuur in het invullen 
van de stamkaart. “Een duif zonder 
stamkaart is onverkoopbaar!” We 
lopen door naar achteren en praten 
verder in het café van Jan. “Zo, dus 
ie wol’n ’t hem over mien gietel-
kraaien?” Huh? “Ja, dat hebt de 
jongs hier bedacht! Die boer’n hebt 
gewoon een kut humor!”

Eerst maar even over 
de kroonprins
“Afgelopen januari 
kreeg ik de vraag om 
een duif te verkopen 
aan een royal. Ik mocht 
niet weten welke. Het 
maakte mij eigenlijk 
ook niets uit wie het 
zou zijn. Handel is 
handel. Een paar dagen 
later kreeg ik iemand 
van de veiligheids-
dienst over de vloer. Hij 
vertelde mij dat als de 
bewuste royal hier zou 
komen, ik de poorten 
van het erf dicht moest 

doen. Toen ik vroeg wie er dan 
kwam, kreeg ik te horen dat het ging 
om de kroonprins van Marokko. Een 
dag voor de afspraak hoorde ik dat 
een afspraak bij mij thuis niet door-
ging, maar in het Hilton in Rotter-
dam. Eigenlijk had ik daar geen trek 
in, maar een vriend van mij over-
tuigde mij toch te gaan. Onderweg 
naar het Hilton hotel kreeg ik een 
bericht dat het toch de Euromast 
werd. Bij de Euromast moest ik mijn 
telefoon inleveren en eenmaal boven 
aangekomen zag ik in het restaurant 
de makelaar zitten die mij in eerste 
instantie belde en daarnaast zat de 
kroonprins. We gingen eerst eten en 
rond middernacht vroeg ik of er nog 
handel gedaan werd. Hij wou dat wel 
doen, maar in zijn hotelkamer. Wij 
dus naar het Hilton waar uiteindelijk 
om half drie in de nacht nog een duif 
werd verkocht.”

Op zijn zevende kreeg hij zijn eerste. Na de verkoop 
van zijn bedrijf in 2011 legde hij zich volledig toe op 
zijn hobby. Inmiddels heeft hij er 400 en behoort de 
kroonprins van Marokko zelfs tot zijn klantenkring. 
We hebben het over Jan Morsink en zijn hobby: 
postduiven.

DEZE ZWEVER HEEFT EEN HOBBY!
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Dat zelfs de kroonprins van Ma-
rokko in Marle terecht komt, heeft 
niet alleen maar te maken met het 
netwerk dat Jan de afgelopen jaren 
heeft opgebouwd. Natuurlijk ligt 
het aan de prestaties van de duiven. 
Maar Jan weet zich ook goed te pre-
senteren. Hij laat een paar gelikte 
boekwerken zien waarin hij zichzelf, 
maar ook de duiven presenteert. 
“Hier heb ik zelfs een brochure 
helemaal in het Chinees, de duiven-
sport is daar booming!”

“In China is
de duivensport
booming!”

In Nederland heeft de duivensport 
te maken met de nodige vergrij-
zing. “Vroeger was de duivensport 
echt een arbeiderssport. Mensen 
hadden toen nog ruimte om het huis 
en mannen hadden geen taak in 
de huishouding. Daardoor hadden 
ze dus alle tijd voor de duiven. Wat 

de huishouding betreft 
kon (en kan) ik niets en 
deed (en doe) ik ook 
niets. De vrije tijd die ik 
had naast het onder-

nemen, kon ik dus ook volledig aan 
de duiven besteden. De tweeverdie-
ners hebben tegenwoordig de taken 
eerlijker verdeeld. Terecht ook. Tijd 
om dan nog duiven te houden, is er 
dan vaak niet. In de krappe tuinen 
van tegenwoordig, kun je het ten op-
zichte van je buren ook niet maken 
om duiven te houden. Daar krijg je 
gezeur van in de buurt. Daarnaast 
is de duivensport een elite sport 
geworden. Ik ben bijvoorbeeld 
gemiddeld duizend euro per maand 
kwijt aan de duiven.” In de voorma-
lig Oostblok landen en Azië is de 
sport nog wel erg populair. Daar is 
nog steeds ruimte, doet de vrouw 
nog steeds het huishouden en is er 
ook weinig anders te doen. “In die 
landen gaat ook veel meer geld om 
in deze sport. In Zuid Afrika heb je 
bijvoorbeeld de “One million dollar 
race”. Je kunt daar gokken op dui-
ven waarbij het prijzengeld tot een 
miljoen dollar oploopt. In Nederland 
kun je ook wel gokken, maar dan is 
de hoofdprijs hoogstens een laptop 
of een fiets.”

Een bovengemiddelde liefhebber
Het duivenseizoen loopt van april 
tot september en is dus voor Jan 
net begonnen. “Het seizoen begint 
eerst met de Vitesse vluchten. Dat 
zijn vijf vluchten van 120 tot 260 kilo-
meter. Daarna krijg je zes Midfond 
vluchten die gaan tot 460 kilometer. 
En tot slot krijg je de eendaagse 
fonds (tot 800 kilometer) en de 
meerdaagse vluchten.” De laatste 
categorie behoort tot de specialiteit 
van Jan. De duiven leggen dan met 
een gemiddelde snelheid van 130 
kilometer per uur een afstand tot 
1.320 kilometer af. “Ik heb wel eens 
meegedaan met honderdnegentig 
duiven, maar ik ben dan wel een 

bovengemiddelde liefhebber. De 
meeste mensen doen mee met twin-
tig tot dertig duiven.” De losplaatsen 
bij wedstrijden liggen centraal in 
België of Frankrijk. “Stel je laat de 
duiven los aan de kust, dan hebben 
duivenmelkers die aan de Neder-
landse kust wonen een streepje 
voor. Hun duiven volgen dan slechts 
de kustlijn om thuis te komen. Door 
ze centraal los te laten, komen alle 
duiven tussen Breda en Eindhoven 
Nederland binnen en zoeken vanaf 
daar de weg naar huis. Alleen om 
te drinken, maken de duiven een 
duikvlucht om water uit bijvoorbeeld 
beekjes te scheppen, waarna de 
duiven weer een goede vlieghoogte 
zoeken. “Ik wacht mijn duiven altijd 
op. De duiven zijn gechipt, dus als de 
duif zijn hok binnenvliegt, dan wordt 
die tijd geregistreerd en weten we 
wat zijn snelheid is. De duif die het 
snelst heeft gevlogen, wint.” Waar-
om een duif zijn weg terugvindt, 
weet Jan niet. “Een duif vindt altijd 
zijn hok terug. Een duif die geboren 
is, kun je tot twintig dagen oud nog 
verplaatsen. Dan nog zal de duif zijn 
nieuwe thuis terug vinden. Zijn ze 
ouder, dan kun je de duif alleen nog 
voor de fok gebruiken.”

“Ik zou huilen
als ik de duif
kwijt zou raken”

Jan fokt vooral op aanvraag. De 
verzoeken komen vanaf de hele 
wereld. “Vooral in de winterperiode, 
als de duiven een nieuw verenpak 
krijgen, is er tijd voor de handel. 
Dat is een andere passie van mij.” 
Jan kan de vraag nauwelijks aan. 
“Mensen komen hier en ik laat ze 
een paar stamkaarten zien. Mensen 
kiezen de duiven die ze op elkaar 
willen hebben en ik zet deze duiven 
dan bij elkaar. Of ze willen direct een 
duif meenemen. Deze winter had ik 
nog een Roemeen over de vloer. Hij 
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kwam een duif ophalen die ik voor 
tweehonderdvijftig euro aan hem 
had verkocht. Toen hij hier kwam, 
vroeg hij of ik nog meer duiven te 
koop had. Ik liet hem een bepaalde 
bloedlijn zien en uiteindelijk had hij 
zes duiven in de mand. Vlak voordat 
we naar buiten gingen zag hij een 
jonge witte duif zitten. Ik zei hem dat 
die duif niet te koop was en vertelde 
dat ik zou moeten huilen als ik die 
duif kwijt zou raken. Dat is het spel 
een beetje hè!” vertelt Jan glimla-
chend. “Uiteindelijk gaf ik hem één 
keer de kans om een ontzettend 
goed bod te doen. Hij bood vijfdui-
zend euro en betaalde uit in briefjes 
van vijfhonderd euro. Hij haalde 
zoveel geld uit zijn zak dat ik even 
baalde omdat ik misschien nog wel 
meer had kunnen vragen, maar ik 
stuurde hem met een goed gevoel 
naar huis. En daar doe je het weer 
voor!”

Het weduwschapspel
Hoe oud een duif wordt, verschilt 
of de duif wordt gebruikt om mee 
te fokken of om wedstrijden mee 
te vliegen. “Een duif waar ik alleen 

mee fok, kan maar zo een 
jaar of vijftien worden. 
Maar vliegt een duif twintig 
wedstrijden per jaar, dan 
is hij na vijf jaar niet meer 

geschikt om mee te fokken. Deze 
worden niet ouder dan een jaar of 
tien.” Ook is er geen onderscheid 
tussen mannetjes of vrouwtjes als 
het om de prestatie gaat. “Eigenlijk 
moet je dat een beetje zien als een 
spel. Zet je een mannetjes duif een 
hele week zonder zijn vrouw in het 
hok, maar vlak voor het inkorven 
stop je een vrouwtjes duif in het 
hok, dan spreek je over het weduw-
schapsspel. De duif gaat uiteraard 
zonder vrouwtje in zijn korf en wil 
bij het loslaten zo snel mogelijk 
naar zijn vrouwtje terug. Bij vrouwen 
werkt dit zo op het moment dat je 
het jong bij de duif weghaalt. Dan is 
het jong de motivatie om snel naar 
huis terug te vliegen.”

En dan zijn er nog de trainingen. Jan 
neemt me mee naar buiten voor een 
uitleg. Uit één van de keurig onder-
houden en schone hokken laat Jan 
een paar duiven los. Buiten zet hij 
een AirDancer aan. Een AirDancer 
is een opblaasbare lange stofbuis 
dat is aangesloten op een ventilator. 
Als de ventilator lucht door de buis 
blaast, maakt de AirDancer een 
dansende beweging. “Het schrikt de 

duiven af om terug naar het hok te 
vliegen. De duiven vliegen zo rondjes 
rondom mijn boerderij. De AirDancer
staat iedere ochtend en iedere 
avond anderhalf uur aan. Zo maken 
de duiven heel wat vlieguren wat 
goed is voor de conditie en fysieke 
gesteldheid.” Daarnaast is Jan veel 
bezig met de voeding van de duiven 
en medische gesteldheid.

“Ik behandel mijn duiven als atleten. 
Heel veel mensen onderschatten dat 
dit topsport is. De duivensport valt 
sinds kort niet voor niets als bond 
ook onder het NOC*NSF en doet 
in 2023 met een Olympiade mee.” 
Duivensport, alles behalve een saaie 
oude mannensport! Jan, bedankt 
voor het inkijkje.

21 februari 1963

1975

Oud speler, oud sponsor, maar nog wel lid!

Naam:

Jan Morsink 

Geboortedatum:

Lid sinds:

Relatie met De Zweef:

Pensionado

In het dagelijks leven:

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com



“HET IS GOED ZO; 
NU IS ER TIJD VOOR MIJN GEZIN” 

Zo ontstaat de behoefte meer als 
gezin samen te zijn. Na een dikke 
14 jaar selectievoetbal heeft Sander 
een punt gezet achter het prestatie-
voetbal. “Ik blijf nog wel lekker een 
balletje trappen op de zondagmor-
gen, maar zorg ervoor dat ik 

’s middags thuis ben als ik dat wil.” 
En het derde elftal krijgt er weer 
een ervaren kracht bij (dit jaar ook 
Stefan Scholten en Maarten Melen-
boer).

Het gezinsleven bevalt Sander 
prima. Als we aankomen voor het 
gesprek, zit hij met zoon Mika (dan 
9 maanden oud) op de bank. Zijn 
vriendin is even weg en hij moet 
zorgen. “Hij heeft de hik, maar gaat 
zo naar bed.” Dat naar bed gaan 
lukt wel, maar het slapen nog niet. 
“Normaal valt hij direct in slaap”, 
zegt Sander als hij voor de tweede 
keer naar boven gaat. Mika heeft 
z’n dag niet, want even later zit hij 
bij papa op schoot en kijkt mee naar 
die onbekende meneer die van alles 
opschrijft.

“Het was wel wennen zo’n kleine 
erbij”
“Ja het was wel even wennen, zo’n 
kleine erbij. Je kan niet meer even 
op zaterdagmiddag een biertje gaan 

drinken. Dan moet er eerst het no-
dige geregeld worden.” Als hij koffie 
haalt mag Mika even op schoot bij 
de vreemde opa. Gelukkig begint hij 
niet te huilen.

Sander en Daniëlle Grootveld wonen 
in een leuk huis aan de Spijkerweg; 
dichtbij het centrum, maar ook 
binnen twee minuten in het bos. 
De woning was van de veel te jong 
overleden Zwever Martin Nahuis. 
Die was net begonnen met een ver-
bouwing, die Sander (met veel hulp 
van ouders en schoonouders) heeft 
afgemaakt volgens zijn wensen en 
die van z’n vriendin.

Een moderne inrichting waarin veel 
werk van schoonvader Grootveld zit, 
die gouden handjes heeft. De tafel 
van steigerhout is grijs geverfd. Hé, 
wat liggen daar? Lootjes van de VV 
DES. Ja, waarom ook niet?

In het dagelijks leven is Sander 
werkvoorbereider bij Siers. Dat 
is een bedrijf in “ondergrondse 
infra”: kabels, leidingen, buizen enz. 
Meestal als er gegraven wordt staan 
daar auto’s van zijn bedrijf. Hij rijdt 
dagelijks op en neer naar Hattem, 
waar het kantoor staat. “Behoefte 
om daar naar toe te verhuizen? 
“Nee, echt niet.” Nijverdal is een 
prima plek.” Daar werkt vriendin 
Daniëlle ook in het onderwijs.

Talent van pa meegekregen
Sander begint zijn voetballoopbaan 
in F7, vervolgens F4, F1 en D1. Hij 

“Als ik de avond na de wedstrijd mijn bed uit moet 
om naar de wc te gaan, moet ik eerst wel even op 
gang komen. Meer dan een paar minuten op m’n 
knieën met de kleine? Echt niet; gaat me niet luk-
ken.” Sander Souverijn is met zijn 31 (oktober 32) 
jaar toe om te stoppen met voetbal. Het is goed 
zo. Niet alleen omdat het zeer doet; daar kom je 
nog wel over heen. Het is de combinatie: verplich-
te trainingen, wedstrijden op het scherpst van de 
snede, een klein mannetje thuis, een vriendin die 
ook werkt.

Sander Souverijn stopt in De Zweef 1
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heeft voetbaltalent van z’n vader 
meegekregen. Pa Hans voetbalde in 
het eerste en maakte de hele perio-
de in de hoofdklasse mee. “Ze zeg-
gen wel dat ik een betere voetballer 
ben dan hij, maar als ik m’n moeder 
moet geloven, was hij veel gemener. 
Voor je het wist als tegenstander lag 
je bij hem al over de boarding”, lacht 
hij. “Bij De Zweef werd al gauw de 
link van mij naar mijn pa gelegd. Dat 
vergelijken vind ik zeker niet erg. Ik 
denk dat ik voetballend op hem lijk.”
 
Dat laatste vooral de afgelopen jaren 
als Sander in de verdediging speelt. 
In de jeugd is hij echter linksbui-
ten en niet onverdienstelijk. In de 
D-jeugd speelt hij in verschillende 
regionale KNVB-teams. Daar lopen 
ook scouts en het was maar even 
of Sander speelde zich in de kijker 
van Go Ahead, Zwolle en Heracles. 
Bij deze laatste club komt hij in de 
C-jeugd terecht. “Het eerste jaar 
ging prima, maar het tweede jaar 
een stuk minder. Zo kwam ik terug 
bij De Zweef.”

Inmiddels is het B1 geworden onder 
Marco Nijenhuis, die met de jongens 
mee gaat naar A1, waar hij het trai-
nerschap van z’n vader overneemt. 
“Ik heb nog een jaar in de tweede 
divisie gevoetbald tegen BVO’s als 
Veendam en Cambuur. Prachtig was 

dat.” Terugkijkend is dat één van 
de mooiste ervaringen in de jeugd. 
Plus het feit dat hij in D1 ongeslagen 
kampioen werd. In A1 zet Marco 
Nijenhuis Sander op de linksback 
plaats en later op 10 (mid-mid).

“Ik denk dat 
mijn kracht ligt 
in duels winnen”

Na zijn overstap naar de senioren 
blijft hij in het tweede ook op 10 spe-
len, maar als hij na een jaar de over-
stap maakt naar het eerste verhuist 
hij al snel van 10 naar linksback en 
later centraal in de verdediging. “Ik 
denk ook dat daar mijn kracht ligt: 

duels winnen.” Hij maakt indruk als 
hij ouder wordt en in 2014 wordt hij 
gevraagd door DOS’37. Hij gaat daar 
naartoe samen met vertrekkend 
trainer Philip Agteres.

“Waarom ik naar Vriezenveen 
ging? Ik werd gevraagd. Ook wilde 
ik weleens ergens anders kijken. 
Daar komt nog bij dat DOS net was 
gepromoveerd en het mij leuk leek 
eens in de zaterdag hoofdklasse te 
gaan kijken. Een mooie uitdaging!” 
Het voetballen bij DOS is echter niet 
het succes waarop hij hoopte.

Dat was niet vanwege mindere kwa-
liteiten, maar vanwege domme bles-
sures. “Ik begon in de basis tot ik na 
een paar weken een spier scheurde 
in m’n bovenbeen. Dat duurde tot de 
winterstop. Toen ik daarna weer be-
gon, raakte ik opnieuw geblesseerd 
aan mijn bovenbeen.” Zo kwam hij 
van de regen in de drup.

Teveel blessures
Aan het einde van het seizoen kreeg 
hij te horen dat hij kon vertrekken 
omdat hij te veel geblesseerd was 
geweest. “Ik vond het leuk om het 
mee te maken, maar het bracht me 
niet wat ik tevoren had gedacht. 
Voetballend kon ik wel meekomen. 
Moest in het begin flink aanpoten. Ik 

was niet de beste, maar gemiddeld.”

De combinatie van het vertrek en 
het feit dat Daniëlle toen zwanger 
was, maakte een terugkeer naar zijn 
oude club eenvoudiger. “Ik had door 
al die blessures veel achterstand en 
het was logisch dat ik niet vanzelf in 
de basis terecht kwam. Het scheel-
de wel dat Mark Scholten stopte”, 
grapt hij.

Zo sluit hij een mooie carrière af. En 
dat ook in een seizoen waarin het 
elftal op eigen kracht klassebehoud 
realiseerde. Hij kan zich nu al een 
beetje verheugen dat hij volgend 
jaar niet meer van die lange reizen 
richting Nijmegen hoeft te maken. 

“Soms is het daar zo troosteloos; 
vooral vaak bij clubs die betalen. 
De gezelligste clubs zijn die waar 
niet wordt betaald; ook al zijn dat de 
clubs die in het rechter rijtje staan: 
Longa, Heino, TVC, Stevo. Dat soort 
clubs.”

De toekomst ziet hij positief in. 
Natuurlijk vertrekken ervaren spe-
lers. “De jonge jongens zullen het 
volgend jaar moeilijk krijgen; ook al 
omdat we weinig scorend vermogen 
hebben. Jongens als Niels Hege-
man, John Damman en Stijn Klein 
Robbenhaar prikten er elk seizoen 
toch een aantal in. Die zijn er straks 
niet meer.”

Er is talent genoeg
“Er is echter talent genoeg. Mocht 
het team degraderen, is dat nog niet 
zo erg. Het gaat erom dat jongens 
als Jesper Krukkert (ik hoop dat hij 
nog blijft), Roy ten Dam en Thomas 
Vermeulen zich goed kunnen ont-
wikkelen en ervaring op doen. In het 
tweede zitten ook nog mannen die 
op termijn in het eerste kunnen. Dan 
ben je zo weer terug in de eerste 
klasse.”

Terugkijkend op zijn loopbaan, zijn 
de promotie naar de eerste klasse 
(uit met 2-0 verliezen bij Epe en 
thuis keihard terug slaan met 3-0!) 
en het kampioenschap twee jaar la-
ter hoogtepunten. Het ergst was de 
degradatie. “Natuurlijk weet je dat 
het er aan zit te komen maar als het 
dan gebeurt, is dat heel erg.”

Hij noemt Anton Wennemers als 
beste trainer die hij in de A-selectie 
heeft gehad. “Hij heeft visie en kan 
dat goed uitdragen. Kan een situatie 
herkennen en –dat is belangrijk- er-
mee omgaan. Je kan merken dat hij 
veel ervaring heeft. Zowel als speler 
en als trainer.”

Of hij straks nog veel bij het eerste 
gaat kijken, weet hij nog niet. In 
zijn kameradengroep zitten geen 
spelers die volgend jaar nog actief 
zijn. “Maar twee van mijn vrienden 
hebben iets met De Zweef; de rest 
niet.” Naar broer Robin kijken die in 
het tweede speelt, zal er niet veel 
van komen, want zijn nieuwe team 
speelt op dezelfde tijd. Voorlopig 
eerst rust en wennen aan het idee 
dat het allemaal niet meer zo heel 
erg nodig hoeft. Verdiende rust!



59

PUNTEN SCHIETENMIXTOERNOOI
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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

Uitzendbureau Oost Nederland en TransMission hebben 
het hoofdsponsorschap voor een periode van vier jaar 
verlengd. Natuurlijk zijn we daar als vereniging ontzet-
tend blij mee. Uiteraard ook met het feit dat twee Zwevers 
hun persoonlijke warme gevoel voor De Zweef zo mooi 
kunnen combineren met hun zakelijke belangen. Hugo 
Kok (Oost Nederland) en George Praas (Transmission) 
hadden geen enkel probleem te poseren bij hun logo’s en 
dat van De Zweef. Altijd in voor een geintje en “iets anders 
dan standaard” (ook noodzakelijk om succesvol te onder-
nemen) is het een bijzondere “statiefoto” geworden. 
Mannen, heel erg bedankt voor jullie steun de afgelopen 
en komende jaren. We zijn trots op jullie!

Daarnaast heeft de sponsorcommissie twee jonge en 
ambitieuze Nijverdalse bedrijven, te weten Reflex Pro-
motions en Intersport Ramon Zomer bereid gevonden om 
komende vier jaar als co-sponsoren op de wedstrijdkle-
ding van De Zweef te prijken. Twee bedrijven met ambitie 
en visie die prima aansluiten bij de doelstellingen van 
De Zweef. Robbin ter Hedde, Frank Twilhaar en Ramon 
Zomer bedankt!

HOOFDSPONSOREN VERLENGEN 

MET VIER JAAR 

Nieuwe kleding ”nostalgisch” en fraai

Met de verlenging van het contract met de hoofdsponsor en de komst 
van twee nieuwe tenue-sponsoren, moest er ook nieuwe kleding komen. 
Ook al, omdat we aan het einde van de cyclus zijn van het   kledingfonds. 
De keuze is gevallen op de nieuwste lijn van hummel; een “nostalgisch”, 
maar zeer fraai tenue, waarop veel ruimte is voor de bedrukking. Sven 
Dikkers was bereid te poseren met het nieuwe shirt. 
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AMATEURVOETBAL

Zondagmorgen 8 uur:
“Kopje koffie? Heb je wel 
verdiend, denk ik. Goed te passe? 
O, feestje gehad. Wil je er nog 
een broodje bij? Heb je trouwens 
die mop al gehoord van…… 
OK, OK, ik hou m’n mond wel…….”  

Adv_A4_Eilders_Zweef.indd   1 04-10-12   11:13
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Audrey kapsalon
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