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Game intensity is rising
When the stakes are high, everything has to be perfect. Every pass, every tackle, every shot. Even the turf you 
play on. TenCate Grass is the leader in synthetic turf fi bers. Our years of experience, innovation, research and 
installation knowledge has the way in sports components like fi bers and backing.

The new XQ™ and XP™ fi ber technology is the latest advancement of TenCate in fi ber development. This advanced 
technology is at the core of enhanced fi eld durability, player performance, safety and extended life span of the 
fi elds, even under the most grueling playing conditions.

www.tencategrass.com
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Mooie vakantie gehad? We hopen het.
Het is wel even wennen; een seizoen dat 
bijna een maand later begint als we ge-
wend zijn. Toch verandert er niet veel in 
de voorbereiding van de GOAL. Iedereen 
lijkt wel twee maanden op vakantie….. 
En dan is het zoals gebruikelijk weer 
rennen om alles op tijd klaar te hebben 
voor de competitie begint. Deze GOAL 
met voorbeschouwingen op het nieuwe
seizoen en interviews met harde wer-
kers. Leuke lectuur.
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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
PLUK DE DAG

Op 8 juli speelde Ajax in de voor-
bereiding op dit seizoen vriend-
schappelijk tegen Werder Bremen. 
Op die zaterdag werd de voetbal-
toekomst van Abdelhak Nouri in de 
knop gebroken voordat ze tot bloei 
kwam. Een verschrikkelijk lot trof 
Appie, een vrolijke, sociale jongen 
die goed kon voetballen. Hijzelf weet 
waarschijnlijk nog niet wat hem is 
overkomen. En komt dit misschien 
ook nooit meer te weten. Ik heb veel 
aan Appie gedacht in die periode. 
Alles weg van het ene op het andere 
moment. Dit leert opnieuw dat we 
moeten genieten van het leven. 
Pluk de dag. Het kan zo over zijn. 
De voetbalwereld zit raar in elkaar. 
Om niets slaan ze elkaar de koppen 
in. Maar met een gebeurtenis zoals 
Appie overkwam, treurt iedereen 
mee en hoor je geen wanklank of 
verderfelijke spreekkoren. 

Toch duurt het maar even of ieder-
een gaat weer over tot de orde van 
de dag. Zo ook de Oranje Leeuwin-
nen. Met een aanstekelijk portie 
enthousiasme en opofferingsgezind-
heid werden ze Europees kampioen. 
Je zag ze genieten in het veld. Dat 
is mooi. Ergens van dromen en in 
geloven. Hoe verder het toernooi 
vorderde, hoe meer het geloof naar 
boven kwam dat ze het toernooi 
konden winnen. Dat geldt natuurlijk 
niet alleen voor de dames van het 
Nederlands voetbalelftal. Dat geldt 
voor alle sporters. Dus ook voor de 
spelers en speelsters van De Zweef. 
Stel je doel vast aan het begin 
van het seizoen. Geloof dat je het 
halen kunt. En met een flink portie 
enthousiasme en karakter kom je 
een heel eind. En geniet vooral. Dat 

voorkomt teleurstelling als je het 
doel uiteindelijk niet haalt. 

In de VI van week 31 staat een 
interview met John van ’t Schip, 
de trainer van PEC Zwolle. Twee 
citaten wil ik u niet onthouden. 1. 
“Je gaat verder, hoe moeilijk en 
zwaar dat ook is. Daarom moet je 
ook alles blijven relativeren en er 
iets moois van maken. Alles uit het 
leven halen” (over het voorval van 
Nouri). 2. “Enkel als je plezier hebt 
in dat wat je dagelijks doet, ben je 
in staat om nog beter te worden” 
(over de ontwikkeling van spelers). 
Ik ben het helemaal met John eens. 
Dat geldt niet alleen voor dames 2, 
heren 4 of B3. Dat geldt voor alle 
teams. Laat ik me even beperken 
tot ons vlaggenschip. Het begin van 
het seizoen is mooi. Respectievelijk 
Heino uit, Stevo thuis en BWO uit. 
Van de eerste twee teams weten 

we vanuit het verleden dat we aan 
elkaar gewaagd zijn. De resultaten 
laten dat ook zien. BWO speelt voor 
het eerst in hun historie in de eerste 
klasse. Na te zijn gepromoveerd via 
de nacompetitie. De flow zit er dus 
in bij onze collega’s uit Hengelo. 
Maar ik verwacht dat klassenbe-
houd de doelstelling is. De eerste 
drie wedstrijden speel je dus tegen 
tegenstanders waarvan je kunt win-
nen. Ik voel enthousiasme in mijn lijf 
en droom van 9 uit 3. Sterker nog, ik 
geloof dat het gaat lukken. Dan zijn 
we meteen een eind op weg om ons 
veilig te spelen. En mocht het toch 
zo zijn, maar ik geloof daar echter 
niets van, dat we niet de volle buit 
binnenhalen, bedenk dan: het is 
maar een spelletje. En mocht u dat 
toch anders zien, denk dan even aan 
Appie. Ik wens u een mooi seizoen 
toe. En denk eraan: geniet ervan.
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“HET IS TOCH NORMAAL OM 
VRIJWILLIGERSWERK TE DOEN?”

Even voorstellen: Leanne Bos (36) 
uit Coevorden en Rick Ruis (38) 
uit Meppen. “Nee, niet Meppen in 
Duitsland, maar een klein dorpje bij 
Zweeloo.” Op de vraag of dat niet 
dichtbij Center Parcs De Hutten-
heugte is, beginnen ze allebei te 
lachen: “Daar hebben we elkaar 
ontmoet. Ik (Leanne) werkte daar 

als kok en stond Rick als bijbaan in 
het weekeinde achter de bar.”

@BoswachterRick
Wie weleens een Twitter van Rick 
ontvangt, ziet als afzender @Bos-
wachterRick. Een geintje? Nee, het 
is echt. Rick is boswachter en dat is 
de reden dat ze het mooie Dren-

the achter zich lieten en afreisden 
naar Nijverdal. Rick is namelijk 
“boswachter ecologie” bij Staats-
bosbeheer, regio Twente. Vanuit 
zijn opleiding bos en natuurbeheer 
kon hij in Twente stage lopen en hij 
mocht daar blijven.

De Sallandse Heuvelrug valt dus 
(net) niet onder zijn werkterrein. “Ik 
houd mij in de regio Twente bezig 
met de inventarisatie van flora en 
fauna en hydrologie.” Dat betekent 
in meer begrijpelijke taal zaken als 
het tellen en inventariseren/moni-
toren van soorten vogels, libellen, 
dagvlinders, reptielen, amfibieën, 
planten, bomen en controle op wa-
terstanden e.d.

“De mensen zouden zich meer moeten realiseren 
wat er nodig is om een club als De Zweef draaien-
de te houden. Hoeveel werk er op de achtergrond 
verricht wordt om het allemaal mogelijk te ma-
ken.” Aan het woord twee van die mensen die heel 
wat uurtjes in de club stoppen. Vrijwilligers van 
huis uit, die het heel normaal vinden als vrijwilliger 
iets te doen voor de club.

Leanne en Rick Ruis: Bezige bijen in de weer voor de club

Aan de ene kant is hij dus vaak in de 
natuur te vinden, maar aan de ande-
re kant ook vaak achter zijn bureau. 
Er staat hier “maar”, want bureau-
werk en veel overleg en vergaderen 
hoort er weliswaar bij, maar is niet 
de favoriete tijdsbesteding. “Zit ik 
weleens in een vergadering, zie ik 
buiten twee bijzondere vogels en 
dan zit ik me te verbijten.”

Over het werk van Rick is heel veel 
te vertellen. En dat doet hij ook. 
Interessant met veel wederzijdse 
ervaringen als het gaat om natuur 
en beheer, geld, natuurgebieden, de 
rol van politici, het verdwijnen van de 
bio-diversiteit. Noem de naam Blee-
ker (ff googelen en je weet alles!) en 
Rick veert op: “Wat die man kapot 
heeft gemaakt.” Maar ja, daarover 
gaat dit interview niet. Wie meer wil 
weten, moet hem maar eens op een 
biertje trakteren en op een rustig 
plekje een gesprek beginnen.

Van de keuken naar het voetbalveld
Leanne is van huis uit dus kok. Door 
de verhuizing moest ze het werk bij 

het vakantiepark opgeven en kwam 
ze in Nijverdal terecht bij Bakker 
Bart. Nu is ze thuis. “Dat is een hele 
bewuste keuze geweest. Ik wilde 
thuis zijn voor de kinderen.” Dat zijn 
Niek (12) en Linde (9). Niek speelt in 
JO13-1 en Linde in JO9-3.

En natuurlijk zijn de kinderen de 
reden dat zowel Leanne als Rick 
vrijwilligerswerk bij De Zweef gin-
gen doen. Leanne zit al een jaar of 
vier in de activiteitencommissie voor 
de jeugd en is daar sinds dit seizoen 
penningmeester. Ook traint ze het 
team van haar dochter. Rick be-
gon zijn “loopbaan” toen Niek ging 
voetballen. Begon als trainer/leider 
en doet dat nog steeds. Daarnaast 
was hij een paar jaar E-coördinator. 
Komen we nog op terug.

Even naar het begin. In Nijverdal 
komen de kinderen en er moet een 
school gezocht worden. Via buren en 
kennissen komen Rick en Leanne 
terecht bij de Triangel. “Dat klikte 
meteen. Een hele leuke en goede 

school; een soort mini-De Zweef.” 
Maar dat laatste wisten ze toen nog 
niet. Leanne zit bij de Triangel in de 
ouderraad.

Pa en ma gaven het voorbeeld
Als Niek op een leeftijd komt om 
te gaan sporten, is zijn keuze 
voor voetbal snel gemaakt. Niet 
zo gek misschien met een vader 
die speelde bij ZBC in Zweeloo en 
een moeder die bij de dames van 
Germanicus actief was. Pa en ma 
kennen De Zweef (Leanne: “Ze zaten 
toen in de competitie met Germani-
cus en dan ging ik wel eens kijken”) 
en hebben daar een goed gevoel bij. 
Ze hopen dat hun zoon voor die club 
kiest. Het is 50/50 want in die tijd 
heeft Hulzense Boys een fanatieke 
lobby op de Triangel en de helft van 
de kinderen kiest voor deze club.

“Toen Niek zei dat hij bij De Zweef 
ging spelen, waren we blij dat te 
horen.” Hij begon bij de F-league 
en Rick ging mee. “Aan het einde 
van het seizoen heb ik tegen Stefan 
gezegd dat ik wel wat wilde doen.” 
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Dat gebeurde het seizoen daarna en 
Rick werd leider bij F5.

“Het doen van vrijwilligerswerk heb-
ben we van huis uit mee gekregen. 
We vinden dat belangrijk en leuk. 
Wat je ervoor terug krijgt? Kijk eens 
naar het plezier van die kinderen. 
Die stralende gezichtjes. Daar doe je 
het voor!”

“Het plezier dat de
kinderen hebben;
daar doe je het voor!”

Maar dat niet alleen. Er moet in een 
club zoveel werk gedaan worden. 
“Ik zag een oproep op de site voor 
barpersoneel en heb me gemeld bij 
Thea Kolkman. Heb een paar jaar op 
zaterdagmiddag bardienst gedaan 
met Laura Westerik. Weet je dat je 
op zo’n manier ontzettend snel heel 
veel mensen leert kennen?”

“Je bent snel ingevoerd in de club. 
Wat het mooie is van De Zweef is 
dat je als nieuweling direct wordt 
opgenomen. Ga zitten. Neem een 
biertje. Waar kom je weg? Iedereen 
krijgt een kans erbij te horen.” Rick 
en Leanne pakken die kans. “Het 
voelt echt als een familie”.

Lopen nu al heel wat jaren mee en 
hebben het naar hun zin. “Wat tel-
kens weer grappig is, is  dat ieder-
een familie is van iedereen. Hoewel 
we uit een zelfde soort omgeving 
komen, kennen we dat helemaal 
niet. Zoals bij De Zweef hebben we 
nog nooit meegemaakt. Dat maakt 
de club misschien ook wel bijzon-
der. Ook omdat iedereen mee mag 
doen.”

Leanne kent Monique ter Elst. Die 
komt ze tegen bij de Jumbo en 
Monique zegt dat er een vacature 
is bij de activiteitencommissie “en 

ik heb voorgesteld dat jij die gaat 
opvullen”. Zo gaat dat dus. Leanne 
moet er achteraf nog om lachen. Ze 
is blij dat ze “ja” heeft gezegd. “De 
activiteitencommissie is zo’n leuke, 
hechte groep.”

De Zweef organiseert écht heel 
veel activiteiten
Het werken in de commissie is ook 
zo’n klus achter de schermen. “De 
Zweef staat echt bekend als een 
club die heel veel organiseert buiten 
het voetbal om. Bij sommige vereni-
gingen gebeurt helemaal niets op 
dat gebied.” Om dat positieve beeld 
in stand te houden, is de activiteiten-
commissie druk. Natuurlijk, er zijn 
draaiboeken voor de organisatie per 
activiteit, maar dat betekent niet dat 
het werk ook vanzelf gaat. “Gelukkig 
kan ik veel thuis doen”, zegt Leanne, 
die sinds dit seizoen ook het pen-
ningmeesterschap van de activitei-
tencommissie doet.
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7441 EK  NIJVERDAL

0537 - 891 131

nijverdal@zichtadviseurs.nl

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

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!
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www.wandelschoenen.nl
www.leferink-schoenen.nl
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Naast het activiteitencommis-
sie-werk trekt bij Leanne ook het 
voetbal. Zo werd ze leider/trainer 
van JO9-3; het team van dochter 
Linde. “Ik doe dat samen met Ron-
nie Willems en dat klikt heel goed.” 
Op dinsdag is er circuittraining 
van Roy Luttenberg en de tweede 
training geven ze zelf. “Door het 
werken met circuittraining maak je 
de drempel voor ouders om training 
te geven lager. Je kunt op je “eigen” 
dag immers voortborduren op wat in 
de circuittraining is geleerd.”

Leanne heeft uiteraard voordeel van 
het feit dat ze zelf heeft gevoetbald. 
“Ik speelde van mijn 12e tot mijn 
17e en stopte toen ik begon met 
de koksopleiding. Toen ik er thuis 
over begon, zei m’n pa: Ga het maar 
proberen. Ik was 12 en er was maar 
één team. Ik geloof dat de oudste 
40 was.” Toch had ze veel plezier bij 
Germanicus en kan het voetballen 
en spelinzicht prima gebruiken.

Switch naar de senioren
Voor Rick heeft z’n carrière bij De 
Zweef inmiddels een wending ge-
nomen. Natuurlijk, hij is nog steeds 
leider van het team van z’n zoon; 
ook volgend jaar, maar de senioren 
trokken ook. “Ik heb altijd al gezegd 
dat ik ook iets bij de senioren wilde. 
Toen ik de oproep zag voor leider 
van het derde elftal, heb ik Niels 
Kolkman gebeld en die zei dat de 
technische commissie contact zou 
opnemen.”

Trainer Demis Galgenbeld was eer-
der. “Hij belde mij op. Kende mij niet 
en wilde even kennis maken. Kom 
deze kant maar op, zei ik. Hij kwam 
en dat “even” liep uit tot tweeën-
half-drie uur! Het klikte en ik vind 
het hartstikke leuk om te doen. Ook 
komend seizoen weer.”

Er gaan bij Leanne en Rick heel wat 
uren op aan De Zweef. Twee avon-

den trainer, zaterdag leider, zondag 
met het derde op stap. Zo krijg je je 
week wel vol. En dan wordt er ook 
nog tijd gevonden om te wandelen, 
want naast werk is de natuur ook 
hobby. “Ik hou jaarlijsten bij van wat 
ik zie. Nee, foto’s doe ik niet meer.” 
Een verrekijker en telescoop zijn zijn 
gereedschap en dat is genoeg.

Iets minder “vogel” zou 
wel mogen…
Leanne: “Nee, ik word er niet gek van, 
maar soms zou het minder kunnen. 
Niek begint ook al. Ziet hij onderweg 
een bijzondere vogel, roept hij dat en 
dan gaat de rem erop. Midden op de 
weg. Het maakt Rick niks uit. Dan 
moeten ze kijken. “Twee vale gieren”, 
vergoelijkt Rick, “waar zie je dat nou?”
En dan moet er ook nog op de 
mountainbike worden gereden (Rick) 
of hard gelopen (Leanne). Dat brengt 
het gesprek op het mede-gebruik 
van de natuur. “In elk stukje na-
tuur moet ruimte zijn voor wel 60 
hobby’s”, zegt Rick, “de natuur is 
één grote sportschool. En moet je 
eens kijken hoe weinig dat kost. Als 
publiek betaal je niks en de regering 
vindt ook dat het niks mag kosten.”

Ja, en dan gaat het weer over z’n 
werk. Verdwijnen van soorten, 
verschraling van het landschap, 
opschaling van landbouwgebieden. 
En weer meneer Bleeker. “Over het 
grote geheel is er de laatste 70 jaren 
in Nederland heel veel verdwenen. 
De mensen gaan zo makkelijk met 
de natuur om.”

Terug naar henzelf. “Waar we over 
twintig jaar staan? Leuke vraag!”  
Stilte. “De kinderen zullen het huis 
wel uit zijn. Hebben we tijd om te 
reizen.”  Plannen zat. De halve we-
reld gaat over de tafel; te beginnen 
met Afrika. “Maar ik denk dat we 
dan nog steeds bij De Zweef actief 
zijn. Vrijwilligerswerk doen hoort 
erbij. Proberen we de kinderen ook 

mee te geven.” Dat lukt. Niek is al 
scheidsrechter en heeft best zin een 
team te gaan trainen.

“Vrijwilligerswerk 
verplicht stellen is 
geen oplossing”

“Het zou mooi zijn als ouders meer 
betrokkenheid bij de club zouden 
hebben. Vrijwilligerswerk voor je 
eigen kind is toch prachtig? Nu vis je 
als club veel in dezelfde vijver. Dat is 
jammer. Nee, je moet vrijwilligers-
werk niet verplicht stellen. Dat is 
funest voor de motivatie. Denk niet 
dat het dan goed komt.”

“Je moet je eigenlijk verplicht voelen 
om wat te doen. Als je goed om je 
heen kijkt zie je dat er zo verschrik-
kelijk veel te doen is. Er gebeurt 
veel achter de schermen. Neem zo’n 
schoonmaakploeg of klussenploeg 
die de hele maandag bezig is de 
zaak weer schoon en voor elkaar te 
maken. Dat zou men meer moeten 
beseffen.”

Wat betreft de toekomst van De 
Zweef zien Leanne en Rick het 
positief in. “We hopen dat het min-
stens zo blijft; dat we een stabiele 
vereniging blijven. En een beetje 
groei, want wat is er mooier dan de 
f-league. Het plezier straalt er toch 
af? Ja, wij blijven wel betrokken bij 
De Zweef.”

bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal
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Frank, hoe gaat het met je?
Goed. Druk met mijn baan en het 
gezin. Maar het loopt allemaal op 
rolletjes.

Voor degene die je niet kent: wie is 
Frank Bekke?
Ik ben een rasechte Nijverdaller. 
Geboren aan de Korenweg. Bij de 
Mariaschool heb ik het basison-
derwijs gevolgd. Ben daarna naar 
de PIUS X gegaan in Almelo waar 
ik ben begonnen aan mijn VWO. 
Afgestroomd naar het HAVO bij het 
Thorbecke college, ook in Almelo. 
Toen ben ik in dienst gegaan. Daar-
na heb ik in Heerlen 3 jaar verlos-
kunde gestudeerd. Was 24 jaar toen 
ik beëdigd werd. Heb toen 5 jaar in 
het ziekenhuis in Oss gewerkt. Daar 
woonde ik al samen met Inge. Zij is 
een geboren Hellendoornse en we 
wilden samen weer terug naar het 
oosten van het land. Het idee leefde 
om een verloskundigenpraktijk te 
starten in Raalte omdat daar nog 
geen praktijk was. Dat stuitte op 
weerstand van de huisartsen, want 
toen was er nog een concurrentie-

situatie. Ik heb toen contact gezocht 
met Marion Stam die een verlos-
kundigenpraktijk in Nijverdal had. 
Zij heeft destijds ook veel weerstand 
gehad van de Nijverdalse huisart-
sen en ik was wel benieuwd hoe zij 
dat heeft getackeld. Niet veel later 
belde zij mij op dat haar partner de 
maatschap wou verlaten. Of ik geen 
interesse had om erin te stappen. 
Dat heb ik gedaan en in 1996 werden 
wij partners. Ik ben begonnen aan 
de Emmastraat. De praktijk werd 

HOE IS HET TOCH MET... 
FRANK BEKKE
Als keeper liet Frank Bekke (49, ziet op 7 oktober 
Abraham) nog weleens wat door de vingers glip-
pen. Als verloskundige is hem dit nog nooit overko-
men. Gelukkig maar. Inmiddels is het ruim 30 jaar 
geleden dat hij zijn laatste wedstrijd in A2 keepte 
voor De Zweef. Hoog tijd om te kijken hoe het met 
Frank gaat. De interviewer heeft een thuiswed-
strijd want Frank woont ook in de Kruidenwijk. 
Tegenover het complex van Hulzense Boys. Is ge-
trouwd met Inge (47) en samen hebben ze twee 
kinderen, Eva-Lisa (18) en Floris (16).   
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groter en er kwamen collega’s 
bij. In de loop van de tijd ontstond 
een verschil van inzicht voor wat 
betreft de langetermijnvisie. Toen 
ben ik, samen met Maartje, één van 
de collega’s, een nieuwe praktijk 
gestart in de Kruidenwijk; Verlos-
kundigcentrum Zwanger & Zo. Dat 
was in 2009. In 2013 hebben we dit 
uitgebreid met een kraamzorgorga-
nisatie. Een combinatie die vrij uniek 
is in Nederland. Als verloskundige 
ben je verantwoordelijk voor de 
gezondheidszorg van een baby tot 6 
weken na de geboorte. Ik vond het te 
zot voor woorden dat ik de medische 
eindverantwoordelijkheid heb voor 
een kraamverzorgende, werkzaam 
bij een organisatie, waar ik geen 
invloed op kan uitoefenen. Met een 
eigen kraamzorgorganisatie kon ik 
mijn eigen mensen in dienst nemen 
waar ik van weet wat ik eraan heb 
en die werken zoals ik graag wil 

hebben. Op dit moment zijn er onge-
veer 25 kraamverzorgenden werk-
zaam. En dat bevalt erg goed (leuke 
woordspeling red.). 

Als dit goed bevalt, waarom vindt 
het dan zo weinig navolging?
Dat heeft twee redenen: 1. Je moet 
fors investeren om zoiets op te star-
ten. 2. De zorgverzekeraars bieden 
geen contracten meer aan startende 
organisaties aan.

De meeste jongens willen astro-
naut, politieagent, brandweerman 
of profvoetballer worden. Geen 
verloskundige
Mijn oudere zus (56) was bezig met 
die opleiding in Heerlen. Ze heeft 
daar veel over verteld. Ze vond het 
leuk werk. En dat was in de periode 
dat ik ook moest kiezen welke kant 
ik op zou willen. Ik werd enthousiast 
door haar. 

Dit is met name een opleiding voor 
vrouwen. Zijn er überhaupt veel 
mannen werkzaam in deze bran-
che?
Nee. Ik denk dat de verdeling on-
geveer 98% vrouw is en 2% man. Ik 
was ooit de 36e verloskundige van 
Nederland. Nu zijn er ongeveer 55. 
Die zitten met name in het noorden 
en oosten van het land. Een verkla-
ring hiervoor heb ik niet. Het is een 
behoudende vakgroep. Maar uit de 
gesprekken met mijn vrouwelijke 
collega’s merk ik wel dat ze het wel 
prettig vinden dat er mannelijke 
collega’s zijn. 

Hoeveel bevallingen heb je inmid-
dels gedaan?
Dat heb ik nooit bijgehouden. Maar 
ruwweg zullen dat er tussen de 
5.000 en 10.000 zijn. De ene week is 
het rustig en de andere week kun je 
het niet aflopen. 
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Hoe doe je dat als je het niet kunt 
aflopen? Huur je dan waarnemers 
in?
Dat kan. Onderling wisselen we 
uit met collega’s uit Wierden en 
Rijssen. Af en toe moet ik ook daar-
naartoe. Maar niet zo vaak.

Wat vind je mooi aan je werk?
Het contact met mensen en het be-
geleiden van hen naar de start van 
een nieuw gezin.
Een diagnose stellen van een 
patiënt waar je geen feedback van 
krijgt, de baby, is een echte hersen-
breker. Ik lever natuurlijk niet alleen 
medische zorg, maar de begeleiding 
is ook heel belangrijk. Ik heb me 
gespecialiseerd in de echoscopie. 
Absoluut een erg fascinerend deel 
van m’n werk.

Dus de stelling: “Een verloskundi-
ge moet ervoor zorgen dat de baby 
gezond ter wereld komt” is te kort 
door de bocht?
Zeker. De bevalling is maar een 

onderdeel van het werk. Uiteraard 
een heel belangrijke, maar het werk 
behelst veel meer. Je moet echo’s 
maken, hebt spreekuur, vergaderen 
met collega’s uit de regio en gynae-
cologen. Verder nog vergaderingen 
met alle echospecialisten en kinder-
artsen uit de regio. Daar bekijken 
we beelden van praktijkgevallen en 
bespreken we het vervolgbeleid. We 
proberen zoveel mogelijk beelden te 
zien om situaties te herkennen waar 
je later weer profijt van kunt hebben. 
Daarnaast leggen we huisbezoeken 
af tot 8 dagen na de bevalling. En 
als je een eigen zaak hebt komen er 
ook andere zaken bij kijken. Face-
book, Twitter en de website moeten 
onderhouden worden. Wel zakelijk, 
want privé heb ik het niet zo op die 
dingen (Frank stoort zich kennelijk 
aan de onzin die wordt uitgekraamd 
(leuke woordspeling) op deze social 
media). Maar gelukkig hoef ik hier 
niet veel aan te doen. En verder 
natuurlijk nog alle administratie die 
bij beide bedrijven hoort.

band maar onderling een balletje trappen. 
Het liep ineens uit de hand met voorbijgan-
gers. We kregen ruzie en ik heb toen behoor-
lijk klappen gehad. Ik dacht: dat gebeurt me 
niet weer. Ben toen Tai-Jitsu gaan doen. Een 
vechtsport om mezelf te kunnen verdedigen. 

Volg je De Zweef nog wel?
Nee, eigenlijk ben ik volledig losgekomen 
van het voetbal. Heel af en toe zie ik het 
Nederlands elftal, maar meestal heb ik geen 
tijd voor tv.

Heb je naast je werk en gezin nog tijd voor 
hobby’s?
Ik probeer 2 à 3 keer in de week 5 kilometer 
te hardlopen. Dat lukt niet altijd. Af en toe 
pak ik de mountainbike. Maar dat is las-
tig met de onregelmatige baan die ik heb. 
Daarnaast rij ik graag op mijn motor. Heb 
een Harley-Davidson. Een paar keer per 
jaar maak ik toertochten met de motorclub, 
MCHN. Of rijd met Inge, die haar eigen Har-
ley heeft. 

Over drie jaar bestaat De Zweef 100 jaar. 
Zien we Frank Bekke een biertje drinken 
aan de bar?
Dat vind ik wel leuk. Help me er even aan 
herinneren tegen die tijd (Frank, toch maar 
Facebook en Twitter in de gaten houden, 
red.).

Tot slot, heb je nog een leuke anekdote uit 
jouw Zweeftijd?   
Een anekdote niet zozeer. Ik weet nog dat 
ik voor de wedstrijd de stengels van paar-
denbloemen fijnwreef in mijn handen. Die 
werden door het sap erg plakkerig. Handig 
voor een keeper.
Ik kijk met veel plezier terug op de intensieve 
keepertrainingen van Kas Woudsma (wat 
een slavendrijver was dat!) en uiteraard alle 
onderlinge contacten.

Het is een doordeweekse avond in juni, de com-
petitie is al lang en breed afgelopen en sportpark 
Gagelman is nagenoeg verlaten. Nagenoeg, want 
ergens in een hoek wordt er nog vrolijk gevoet-
bald. Het is Vrouwen 2, zonder trainer of coach 
die ons de wei in heeft gestuurd. Het is allemaal 
niet meer zo serieus en fanatiek maar toch staan 
de dames nog op het veld; de dames die inmid-
dels niet meer weg te denken zijn bij De Zweef, 
dat was een jaar of twintig geleden wel anders. 

Toen ik zo’n achttien jaar geleden begon met 
voetballen was dat nog bijzonder. Er waren geen 
meisjesteams en de dames speelden hun potjes 
redelijk anoniem. Hier en daar liep er een meisje 
tussen de jongens en dat zag er toen nog vreemd 
uit. Langzamerhand werden het er meer tot er 
een heus meisjesteam opgericht kon worden, een 
unicum! 

Inmiddels is er een meidenteam in bijna iedere 
leeftijdsklasse en lopen er nog steeds een he-
leboel tussen de jongens. Er zijn twee vrouwen-
teams waarvan het eerste een goed niveau heeft 
bereikt. De dames horen er gewoon bij! Dit is ook 
te zien op het EK waar onze Oranje Leeuwinnen 
hun eerste drie wedstrijden hebben gewonnen. 
Eerlijk is eerlijk, het is eigenlijk niet om aan te 
gluren maar toch kijken meer dan twee miljoen 
mensen naar de verrichtingen van de dames. 
We moeten het ook maar niet vergelijken met de 
mannen, dat is niet eerlijk. 

De dames horen er gewoon bij en dat is mooi!

Hoe plant een verloskundige zijn 
privé agenda?
Dat is lastig. Als ik 1e achterwacht 
ben dan kan ik niet naar een feestje 
verder weg van huis. Als ik opge-
roepen word heb ik geen tijd te 
verliezen. Ik ga dan niet naar het 
feestje. Je moet anders met twee 
auto’s voor het geval dat. Dat is 
gewoon lastig. En ook wel vervelend 
en heftig voor Inge en de kinderen. 
Maar het is inherent aan het werk. 
Als ik 2e achterwacht ben kan het 
vaak wel. Voordat ik ergens naartoe 
ga informeer ik eerst wel even hoe 
het ervoor staat in de dienst.

Ik heb nog met jou gevoetbald in 
A2. Wat ik me kan herinneren is dat 
jij de enige keeper bent geweest 
in mijn voetballoopbaan die een 
toque (beschermkap voor de edele 
delen red.) droeg. Was je toen al 
onbewust met je toekomstige baan 
bezig? 
Haha. Nee. Ik weet nog dat Ro-
nald Oldenhof na een ongelukkige 
botsing van het veld werd gedragen. 
De voet miste de bal maar raakte 
Ronald vol in het kruis. Dat heeft 
veel indruk op mij gemaakt. Ik weet 
zelfs nog waar het was. Ik stond in 
het doel op veld 7 aan de kant van 
de Koersendijk. In mijn hoofd weet 
ik nog precies waar Ronald lag. Ik 
was keeper en wou zonder angst het 
duel in kunnen gaan. Volgens mij 
heb ik die toque nog van mijn ouders 
voor mijn verjaardag gekregen. 

Je hebt niet zo lang bij De Zweef 
gevoetbald
Volgens mij ben ik begonnen bij de 
E-jeugd en gestopt bij A2. Dat had 
twee redenen. 1. Als keeper ben je 
toch een beetje een buitenbeentje. 
Als je een doelpunt tegen krijgt is 
het vaak de schuld van de keeper. 
Niet van de verdediging. Dat maakte 
de sfeer wel minder goed. 2. We wa-
ren een keer aan het voetballen in 
Groot Lochter, niet in competitiever-
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“BENIEUWD HOE HET NIEUWE 
SEIZOEN UITPAKT” 

Hij is positief: “De talentvolle lich-
ting heeft het proces van drie keer 
trainen per week opgepakt in het 
afgelopen seizoen om een versnelde 
stap te maken richting het eerste 
elftal. Voor een aantal heeft dit al 
een mooi resultaat gehad.” 
Het eerste elftal in het komende sei-

zoen heeft een gemiddelde leeftijd 
van ongeveer 22 jaar. Dat is jong. 
“Het komende seizoen zetten we de 
versnelde ontwikkeling voort door 
het A1 te betrekken bij het drie maal 
trainen. Meer trainen, vaker de bal 
aan de voet, zal in de toekomst zijn 
vruchten afwerpen”, hoopt Anton. 

Hij hoeft het niet allemaal alleen 
te doen. “De staf is uitgebreid en 
bestaat in totaal uit acht personen. 
Nieuw is Willy Vreeling als keeper-
strainer, die ik ken als een no-non-
sense persoon die de realiteit niet 
uit het oog verliest. Maikel Engelaar 
als verzorger/fysio doordeweeks. Hij 
is geen onbekende gezien zijn vak-
kundige werkzaamheden afgelopen 
seizoen bij 2.” 

“Wel relatief nieuw voor de jongeren 
onder ons is Tonnie Middelkamp. 
Als 1e elftal speler vroeg afgehaakt 
door een slepende knieblessure 
op jonge leeftijd. Daarna zijn weg 
gevonden in de sportwereld op een 
andere manier. De expertise die hij 
in zijn 30-jarige carrière heeft opge-
daan zal hij nu bij zijn oude “liefde” 
gebruiken en wij zijn daar erg blij 

“Aan het begin van, voor mij het 30e seizoen als 
trainer, voel ik nog steeds de kriebels en spanning 
van wat een nieuw seizoen zal brengen. Na het 
wegvallen van spelers met opgeteld ruim 50 jaar 
ervaring in standaard team voetbal, is iedereen 
benieuwd hoe het komend voetbalseizoen voor de 
Zweef 1 gaat uitpakken. Met een heel jong team, 
en een nieuwe manier van voetballen.” Aan het 
woord is Anton Wennemers, onze trainer-coach die 
het komende seizoen aan het werk gaat met een 
heel jong team.

Trainer coach Anton Wennemers (al 30 jaar actief):
mee. Tonnie is met name op zondag 
betrokken bij het eerste elftal.”

“Over het afgelopen seizoen hebben 
we waardering gekregen van ieder-
een omdat we ons op een stabiele 
manier hebben gehandhaafd. Het 
komende jaar zal het een mooie 
uitdaging zijn ditzelfde resultaat 
te bereiken met dit relatief jonge 
team.”

“Voordeel van een jonge talentvolle 
groep is dat er groeimogelijkheden 
zijn. Het is de vraag of we onder 
weerstand in de eerste klasse 
deze groei kunnen verwezenlijken. 
Zonder direct verwachtingen of 
doelstellingen uit te spreken, weet 
ik zeker dat er een team zal staan 
waarop De Zweef trots kan zijn.”
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“EEN GOEDE SAMENWERKING TUSSEN 
BRAINS EN SPIEREN IS ESSENTIEEL”

“Ik ben al 55 jaar lid van De Zweef”, 
vertelt de ex-Nijverdaller die nu 
als Hellendoorner door het leven 
gaat. Tonnie is getrouwd met Minie. 
Ze hebben drie kinderen (Stefan, 
Maureen en Emiel) en inmiddels vijf 
kleinkinderen. In zijn huidige woon-
plaats was hij verzorger bij SOS/VV 
Hellendoorn.

Even terug naar zijn voetbalcarrière: 
“Ik zat met 16 jaar al in het eerste. 
Kreeg na een paar jaar last van m’n 
knieën en toen ik 23 was, was het 
afgelopen. Ik werkte toen in de bouw 
en werd afgekeurd voor dit werk.” 
Na een  jaar thuis zitten ziet hij zijn 
broer Ben een sportschool begin-
nen. Na een flinke omscholing gaat 
hij bij hem aan het werk.

Goede voeding = sneller herstellen 
= voorkomen van blessures
“Ik ben nu al zo’n 35 jaar fysiek con-
ditie- en hersteltrainer. Daarnaast 
ben ik orthomoleculair geschoold. 
Wat dat is? Het is kennis van voeding 
en supplementen. Door goede voe-

ding en het tijdig aanvullen van een 
tekort aan vitaminen en sporenele-
menten, kun je als sporter sneller 
herstellen, maar voorkom je ook 
kwalen.”

In het kantoortje van zijn sport-
school DRW MOODSTUDIOS aan 
de Fuutweg in Nijverdal vertelt hij 
honderduit. Fanatiek. Gedreven. Is 
trots op zijn bedrijf en zijn werk. “Zit 
hier nu elf jaar. Toen broer Ben zijn 
sportschool verkocht aan Health 
City ben ik voor mezelf begonnen. 
Een grote gok en een hele investe-
ring.” Het is hem gelukt.

“Als je in balans 
bent, kun je 
meer en beter”

Zijn werk heeft ook een relatie met 
zijn voetbaljaren. “Ik was behoorlijk 
snel en kreeg nog wel eens wat te 
verduren aan duwen en trappen. Ook 
dat was niet best voor mijn knieën. 
Voetballen is een nogal eenzijdige 

belasting. We kenden toen hele-
maal geen krachttraining of andere 
middelen om in balans te blijven. 
Als je niks tegenover die eenzijdige 
belasting stelt, raak je in disbalans.”

“Mensen beter maken is toch 
prachtig?”
En dat is zijn roeping als hij zich 
gaat verdiepen in het begeleiden van 
wedstrijdsporters. “Mensen beter 
maken, zodat ze beter presteren, is 
toch prachtig?” Vanuit die gedachte 
verbindt hij zich aan De Zweef, maar 
dan krijgt hij een aanbieding van FC 
Twente om daar het eerste vrouwen-
team te begeleiden als fysiek condi-
tie- en hersteltrainer. Dat laat je niet 
lopen, maar Tonnie vindt een manier 
om zowel de vrouwen van Twente als 
De Zweef te bedienen.

“Vier keer per week ben ik bij Twen-
te. Bezoek de wedstrijden van de 
vrouwen op vrijdagavond. Mijn werk 
door de week bij De Zweef wordt ge-

Als je Tonnie Middelkamp vraagt naar zijn visie op 
zijn nieuwe taak bij De Zweef, krijg je als eerste te 
horen dat hij het heerlijk vindt om wedstrijdspor-
ters te begeleiden. “Daarbij ligt mijn hart bij het 
voetbal.” Niet zo gek, want Tonnie (61) speelde een 
jaar of zes in het eerste van De Zweef; samen met 
jongens uit de lichting Hennie Kok, Gerrit Oude 
Roelink, Paul Souverijn en nog net met nieuwelin-
gen als Anton Wennemers en Herman Hegeman.

Tonnie Middelkamp, gedreven en fanatiek nieuw staflid:
daan door Maikel Engelaar en Niels Koopman. Op zondagen 
ben ik bij de wedstrijden van het eerste.” Maar wie denkt dat 
Tonnie alleen de man is die op zondag met een waterzakje 
op de bank zit, heeft het goed mis.

Daarvoor haal je hem niet binnen. Past ook niet in zijn ge-
drevenheid om vanuit zijn taak het team beter te maken. “Ik 
heb uitgebreid gesproken met Anton Wennemers en Robert 
Spenkelink. We denken hetzelfde. Dat is mooi, want dan is 
er een basis voor vertrouwen. Heel belangrijk, want als dat 
er niet is, bij het team en de staf, wordt het niks.” Hij wil ook 
onderdeel zijn van de conditie- en hersteltrainingen. Hoopt 
daar op woensdagavonden een rol te kunnen gaan vervullen.

“Je maakt afspraken 
en je houdt je eraan; 
dat is prestatietrouw”

In het licht van vertrouwen valt het woord “prestatietrouw”. 
“Heel simpel: je maakt afspraken en daar houd je je aan. 
Daar moet de staf ook hard in zijn. Ja, inderdaad, straffen 
als dat niet gebeurt. Ik wil werken met mensen die willen 
presteren en daar 100% voor gaan. Zo niet; ik ga niet aan 
dode paarden trekken.”

Duidelijke taal dus: wie als selectiespeler de kantjes eraf 
loopt, andere prioriteiten stelt, kan wat hem betreft vertrek-
ken. “De jongens  zullen moeten willen vechten als leeuwen, 
als straatvechters. Bij De Zweef zijn nu alle middelen om 
optimaal te presteren. Plus dat er een mooie jonge groep is 
waar heel veel potentie in zit als ze zich goed ontwikkelen.”

Je doet het met elkaar
“De Zweef speelt op een hoog niveau en dat moeten we 
zien te houden. Dat doe je met elkaar: club, staf, spelers.” 
Tonnie staat te trappelen om te beginnen en zijn ideeën in 
te voeren. Zaken waarover hij met gedrevenheid en groot 
enthousiasme vertelt. Je aankijkt om te checken of je het 
allemaal wel snapt.

Dat is niet zo moeilijk, want zijn voorbeelden zijn eenvoudig: 
“Als je op je gemakje een half uur warming up doet, neem 
je dat tempo onbewust mee naar de wedstrijd. Je moet dus 
kort en hevig opwarmen. Zes tot tien minuten. En dan direct 
vlammen.”

Een ander voorbeeld: “Voetbal is explosiever en complexer 
geworden ten opzichte van vroeger. Je moet in complexe 
situaties sneller kunnen handelen. Handelingssnelheid 
oefenen en verbeteren op een groot veld is moeilijk. Als je 
op een klein veld oefent, moet je sneller en alerter zijn. Als 
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MAIKEL ENGELAAR BEGINT AAN 3E SEIZOEN

Niels Koopman (22) is in het nieuwe seizoen de verzorger van De Zweef 2. Niels voet-
balde vanaf zijn zevende bij Hulzense Boys, maar raakte in de A-jeugd geblesseerd: 
eerst aan de kniebanden en toen de achillespees. “Ook in relatie tot mijn studie ben ik 
toen gestopt, maar het kriebelt wel eens.”

Hij studeert in Enschede voor fysiotherapeut en loopt stage bij Fysio Centrum Nijver-
dal. Juist, waar ook Robert Spenkelink en Maikel Engelaar werken. In januari/februari 
2018 hoopt hij de studie af te ronden. Vorig seizoen was hij verzorger bij SVVN en het 
komend seizoen dus bij De Zweef 2. 

je dat meeneemt naar een steeds 
iets groter veld, vaak oefent en dat 
vervolgens meeneemt naar het wed-
strijdveld, maak je echt progressie.”

“Suiker in de rust: niet goed”
Nog zo één: “Het is gebruikelijk 
om in de rust thee te drinken met 
suiker. Heel slecht. Moeten we mee 
stoppen. Geen suikers in de rust. 
Suikers betekent dat de suikerspie-
gel enorm stijgt, maar daarna erg 
daalt. Als je hoort “ze begonnen zo 
slap na rust” heeft dat te maken met 
suikers. Niet goed.”
De samenwerking tussen brein en 
spieren interesseert hem en is de 

basis voor de voorbeelden die zijn 
visie ondersteunen. “Falen is een 
gebrek aan kennis. Niet alleen van 
de speler, maar ook van de staf. 
Mentale begeleiding is belangrijk. 
Ook in dat geval is vertrouwen erg 
belangrijk. Met name tussen trainer 
en speler.”

De Zweef heeft een prachtig pakket 
“maatregelen”
Een mooi voorbeeld van de samen-
werking tussen brein en spieren 
binnen het voetbal is te zien als 
teams ineens heel goed blijken te 
kunnen voetballen. “Als je ziet met 
wat een wilskracht VV Hellendoorn 

degradatie trachtte te voorkomen. 
Ze speelden heel goed. Als je dat 
één keer laat zien, betekent dat toch 
dat je dat eigenlijk elke week zou 
kunnen? Je kunt iets wel of niet en 
als je het kunt, kun je het ook doen.”

Tonnies ambitie is duidelijk: hij wil 
een belangrijke bijdrage leveren aan 
de prestaties van de selectie. “Bij 
De Zweef hebben we een prachtig 
pakket maatregelen (in mensen en 
materialen) om goede prestaties 
te kunnen leveren. Daar wil ik heel 
graag een bijdrage aan leveren.”

Maikel Engelaar (25) is voor de spelers van met 
name het tweede geen onbekende. Eerst met 
Peter Knobbe en het laatst met Niels Kolkman als 
trainer was hij de vaste verzorger van De Zweef 2. 
Vanaf dit seizoen is hij de doordeweekse verzorger 
bij het eerste. Omdat Niels Koopman op zondag 
bij het tweede is en Tonnie Middelkamp bij het 
eerste, kan hij dus kiezen bij welk team hij gaat 
kijken.

In het dagelijks leven is hij fysiotherapeut bij Fysio 
Centrum Nijverdal, waar hij samenwerkt met 
onder meer Niels Koopman en Robert Spenkelink. 

WILLY VREELING: “JE MOET OM TE BEGINNEN 
DEZELFDE TAAL SPREKEN”

Na een 2-0 voorsprong bij rust komt 
SV Zwolle na rust achter met 3-2. 
Uiteindelijk maakt de ploeg vlak 
voor tijd de verdiende 3-3. Dat be-
tekent: overspelen. Een week later 
is de herhaling op hetzelfde veld. 
SV Zwolle blijft uiteindelijk met lege 
handen staan, omdat Enschedese 
Boys vlak voor tijd een strafschop 
krijgt en die benut. De Boys promo-
veren naar de tweede klasse.

Willy kijkt om zich heen en zegt zich 
weinig te kunnen herinneren van 
de kantine zoals die toen was. Toch 
is er niet zo heel veel veranderd. 
In ieder geval is hij nu terug en wel 
als trainer van de keepers uit de 
selectie en de twee hoogste jeugd-
teams: JO19-1 en JO17-1 (zeg maar 
A1 en B1).

“De Zweef vindt het opleiden van de 
jeugdkeepers erg belangrijk. Ik wil 
me daar graag voor inzetten. Dat 
betekent ook dat ik de afspraak heb 
gemaakt dat ik de ene week naar de 
jeugdkeepers ga kijken en de andere 
week naar de senioren.” Daarbij is 

het niet zo dat hij alleen de thuis-
wedstrijden van de hoofdmacht gaat 
bezoeken.

Rigtersbleek
“Echt niet; de uitwedstrijd naar Rig-
tersbleek ga ik zeker mee”, lacht hij. 
Natuurlijk, want daar heeft hij lang 
gespeeld en is hij begonnen met zijn 
trainersloopbaan. Bij deze club lig-
gen niet zijn roots. Die zijn te vinden 
bij Sparta Enschede. Daar begint hij 
met voetballen en is eigenlijk vanaf 
het begin keeper.

Hij vindt het leuk: “Ik was geen 
natuurtalent. Kon natuurlijk wel 
keepen, maar heb mijn hele carri-
ère heel hard moeten werken om 
te bereiken wat ik heb bereikt.” Hij 
staat bij alle selectieteams onder 
de lat en wordt ook gescout voor de 
Twentse selecties jeugd. Het gaat 
prima. Tot een ongeval op zijn 16e 
hem dwingt tot een lange rust.

Schoonspringen levert blessure op
“Ik deed in die tijd ook schoonsprin-
gen.” Op onze verbaasde blik: “Dat 

vond ik toen gewoon leuk om te 
doen. Op een gegeven moment 
kwam ik tijdens de duik met mijn 
knie op de rand van het bad. Be-
hoorlijk beschadigd. Het heeft 
anderhalf jaar revalidatie gekost.” 
Daarna wil hij weer gaan voetballen. 
Omdat zijn moeder in de tussentijd 
naar Haaksbergen is verhuisd, kiest 
hij voor Bon Boys.

Gelukkig gaat het goed, blijft zijn 
knie OK en speelt hij ook daar in se-
lectieteams. Na een jaar gaat de reis 
weer naar Enschede en eindigt nu 
bij Enschedese Boys. Daar moeten 
we het even over hebben. Een top-
club, die in de vorige eeuw nog mee 
doet om de landstitel. De grootste 
en hoogst spelende club in Ensche-
de en Twente. Een club van naam 
en faam. 111 jaar oud als in 2017 de 
stekker eruit gaat. Er zit geen leven 
meer in. En natuurlijk gaat dat ook 
Willy aan het hart.

“Misschien was ik toen nog een 
moeilijk man”
Bij de Boys staat hij in het eerste en 
krijgt bezoek uit Duitsland. Hoewel 
er officieel niet wordt betaald, is 
vertrek naar Eintracht Nordhorn 
voor hem financieel aantrekkelijk. 
Hij blijft daar twee jaar en keert dan 
terug bij de Boys. “Ik had gedacht de 
draad zo weer op te kunnen pak-
ken; alsof er niets was veranderd. 
Misschien was ik toen ook nog een 
moeilijk man. In ieder geval ging 
het mis en vertrok ik naar Rigters-
bleek.”

De eerste kennismaking van Willy Vreeling (47, 
getrouwd en twee jongens) met De Zweef dateert 
van lang geleden. Toen stond hij onder de lat in een 
beslissingswedstrijd om promotie naar de tweede 
klasse zondag. Die beslissingswedstrijd is in 1991 
en gaat tussen Willy’s ploeg Enschedese Boys en 
SV Zwolle. Het hoofdveld van De Zweef is de plek 
waar de wedstrijd wordt gespeeld. Twee keer wordt 
gespeeld.

Nieuwe keeperstrainer in de startblokken voor het nieuwe seizoen

Maikel begint dus aan zijn derde seizoen bij de club waar hij 
als jongen begon met voetballen maar na de A stopte wegens 
een afgescheurde kruisband. Hij heeft er zin in en is nog bezig 
plannen te ontwikkelen om naast het verzorgen van de spelers 
van de A-selectie te bezien of het mogelijk is de verzorging uit 
te breiden tot de hele jeugd. 

Hoe dat handen en voeten moet 
gaan krijgen is nog onderwerp 
van denkwerk. Als daarover 
duidelijkheid bestaat, maken we 
dat bekend op de clubsite en in 
de Nieuwsbrief van de jeugd. 

NIEUW “IN DE VERZORGING”: NIELS KOOPMAN
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Op dat moment is hij ook zo’n beetje 
aan het einde van zijn carrière. Niet 
dat hij dan oud is: hij is pas 26, maar 
er zijn problemen met de enkels, 
met de knie en met de rug. Het ligt 
voor de hand dat de Bleek vraagt 
of hij zin heeft keeperstrainer te 
worden. Hij krijgt les van de bekende 
keeperstrainer Frans Hoek en haalt 
zijn diploma’s.

“Dat was heel vreemd. De jongens 
waarmee ik een jaar eerder nog 
samen trainde, moest ik nu gaan 
vertellen hoe het moest.” Zo ein-
digt zijn keepersloopbaan. “Zoals 
gezegd; ik moest er heel hard voor 
werken en heb er naar mijn mening 
het maximale uitgehaald.” Dat is 
ook zijn credo voor de jongens die 
hij bij De Zweef gaat trainen: “Kijken 
wat je met elkaar kunt bereiken. 
Het maximale halen.” Ook voor de 
jeugdkeepers gaat dat gelden.

Hij hoopt op een leuke groep 
keepers. “Een groep heb je nodig. 
Een man alleen kan ik wel trainen, 
maar daar heb je niet zoveel aan. 
Er moet competitie zijn. Je hebt een 
groep nodig om beter te kunnen 
worden. Dat is heel belangrijk.”

“Je weet pas hoe het is als je het 
meemaakt”
Of hij succes gaat hebben? “Je weet 
pas hoe het is als je het meemaakt. 
Mijn uitdaging is: kan ik hier bij jon-
gens losmaken wat bij anderen ook 
is gelukt? Je moet om te beginnen 
dezelfde taal spreken, anders wordt 
het niet wat. In het begin zal het wel 
even aftasten en wennen aan elkaar 
zijn. Maar dat proces is juist het 
mooist”, zegt hij.

Hoe hij bij De Zweef terecht is geko-
men? “Dat is een heel verhaal. Na 
vijf jaar Rigtersbleek wilde ik wel wat 
anders en kwam terecht bij Emos, 

dat grootse plannen had. Jammer 
genoeg is daar niet veel van terecht 
gekomen. Het was wel heel gezellig; 
dat wel. Na een jaar studiestop komt 
hij bij Enter Vooruit waar hij Anton 
Wennemers leert kennen.

“Ik wil mijn zoon graag zien spelen”
Van Enter Vooruit gaat het terug 
naar Emos en uiteindelijk Hulzen-
ze Boys. Daar blijft hij maar een 
jaar. “Nee, het is niet vanwege de 
degradatie dat ik weg ben gegaan. 
Het is heel simpel: mijn oudste zoon 
van 13 voetbalt sinds twee jaar. Hij 
speelt bij Rigtersbleek en ik wil hem 
graag zien spelen. Vandaar dat ik 
ben gaan kijken naar een zondag-
club.”

Sinds Enter Vooruit heeft hij contact 
gehouden met Anton Wennemers 
en 1 en 1 = 2. “Anton wist dat ik weg 
wilde en wist ook dat Rob Hendriks 
ging vertrekken. De keus was snel 
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gemaakt. De Zweef staat bekend 
als een goede club. Het ziet er hier 
overal netjes en verzorgd uit. De 
kantine, de kleedkamers en de 
velden.”

“Ik baal er nog 
steeds van dat 
ik zelf niet 
meer kan spelen”
Vanuit zijn woonplaats Enschede zal 
hij wekelijks naar Nijverdal rijden om 
trainingen te geven en wedstrijden te 
zien. Van De Zweef heeft hij onlangs 
een wedstrijd gezien en wel die tegen 
Germania. Straks zal hij de jongens 
leren kennen. Zal eerst gelijk op gaan 
met de trainingen van Anton.

Hij ziet ernaar uit te beginnen bij 
een nieuwe club. Ook al omdat hij 
vanaf dit jaar weer meer tijd heeft 
om zijn sportieve vak uit te oefenen. 
Hij werkt namelijk sinds december 
bij de Jeugdbescherming Overijssel 
in Almelo; “Een baan overdag, zodat 
ik ’s avonds weer tijd heb keepers te 
trainen. Daarvoor werkte ik 17 jaar 
als groepsleider in Rekken voor jon-
geren met gedragsproblemen. Veel 
meer onregelmatig werk.”

Bij de jeugdbescherming is hij 
“gezinsvoogd”. Dat betekent dat hij 
verantwoordelijk is voor kinderen in 
gezinnen met problemen. Dat kan 
variëren van (v)echtscheidingen tot 
gezinnen waarin mishandeling plaats-
vindt. “Mijn belang is in eerste instan-

MEDEWERKERSAVOND 
ZATERDAG 30 SEPTEMBER 

Beste medewerker. Man en 
vrouw. Barpersoneel en scheids-
rechter. Jeugdbestuurder en 
leider. Trainer en vlaggenist. 
Schoonmaker en patatbakker. 
Lid van de activiteitencommissie 
en bestuur. Jeugdcoördinator 

en klusser. Allemaal en ieder-
een die wat voor De Zweef doet 
willen we bedanken middels de 
medewerkersavond op zater-
dag 30 september om 20.30 
uur in ons clubgebouw. U bent 
van harte welkom!

tie het belang van het kind en dan van 
het gezin. Het is erg leuk werk en ik 
heb het daar naar mijn zin.”
Vanaf volgend seizoen zal duide-
lijk worden of Willy keepers kan 
klaarstomen voor het grote werk. 
Hij heeft er in ieder geval veel zin in. 
“Zou het liefst zelf onder de lat gaan 
staan, want ik baal nog steeds dat 
ik het zelf niet meer kan. Dat vind ik 
soms heel erg.” Een betere motiva-
tie om anderen te leren er alles uit 
te halen, zal er niet zijn.
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vanvreecommunicatie.nl

VANVREECOMMUNICATIE 

EIGEN WIJZE COMMUNICATIE

“IK VOND DAT IK WAT TERUG 
MOEST DOEN VOOR DE CLUB”

Na zijn actieve voetballoopbaan 
speelt hij nu in het vierde. Minder 
druk, meer relaxed. Dat past ook be-
ter met zijn werk. Na de hbo-studie 
Food and Management in Leeuwar-
den werkt Xander eerst een paar 
jaar bij Bolletje, maar ruilt dan de 
beschuit in voor de melk en komt 
als projectleider terecht bij Fries-
landCampina met als standplaats 
Amersfoort. FrieslandCampina is 
een coöperatie. Dat betekent dat 
de 13.300 aangesloten melkveebe-
drijven lid zijn en met z’n allen de 
eigenaar van het bedrijf.

Verantwoordelijk werk als 
projectmanager
Binnen deze zuivelgigant is Xan-
der dus aan het werk. Niet recht-
streeks met de melk, maar meer in 
de techniek of het randgebeuren. 
Een voorbeeld maakt het duidelijk: 
“We zijn nu bezig met een fabriek 
in een klein plaatsje bij Groningen. 
Daar maken we nu 70.000 ton boter 
per jaar. Omdat dit een groeiende 

business is, moet de 
productie omhoog 
naar 120.000 ton. Dat 
moet ik regelen.” 

Regelen betekent 
dat alles wat nodig 
is voor die produc-
tievergroting op zijn 
bordje komt: mensen 
(hoeveel erbij, welke 
functies), gebouwen, 
machines, kwaliteit, 
logistiek, vergun-
ningen enz. Hij hoeft 
niet alles zelf te 
regelen, maar is wel 
verantwoordelijk 
voor het masterplan 
dat uiteindelijk aan 
de directie wordt 
voorgelegd voor een 
go/no go-beslissing. 
Verantwoordelijk 
werk met heel veel 
afwisseling. Veel 
overleg, veel ver-

gaderen. “Ik werk heel zelfstandig, 
heb veel ruimte. Om te leren, te 
groeien en me te kunnen ontplooien. 
Een prachtig bedrijf. Krijg ook alle 
ruimte.”

“Oh, shit, Els is bij de Lidl geweest”
Met zo’n werkgever kan het niet an-
ders, dan dat FrieslandCampina ook 
in huis meedoet. “Je koelkast staat 
zeker vol met Campina?” Xander 
lacht. “Ga je gang.” Doet de koelkast 
open. “Oh, shit, Els is bij de Lidl 
geweest.” Wijst naar grote pakken 

Xander ten Hove (16-10-1978) heeft een lange staat 
van dienst als voetballer. Speelde vanaf de jeugd 
in alle selectieteams, maakt de overstap naar FC 
Twente, speelde in Jong Oranje, kwam terug bij De 
Zweef, ging naar DETO, kwam weer terug en is nu 
niet meer weg te slaan aan de Koersendijk. Is als 
lid van de technische commissie (TC) bezig met 
de senioren-selectie. “Ik vind het leuk om te doen. 
Dat werk heb ik overigens niet speciaal gekozen. 
Ik vond dat ik na al die jaren iets moest terug doen 
voor de club en het is de TC geworden.”

TC-lid voor senioren Xander ten Hove:
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melk. “Die zijn wel van ons, maar 
die van Lidl niet. Als Els bij Albert 
Heijn is geweest, staat er veel meer 
van ons in de koelkast.”

“Els” is Els Geuzendam, Xanders 
levenspartner. Met haar heeft hij 
Saar (6 jaar) en Jonas (4 jaar). Zij 
werkt als financieel adviseur bij 
de Rabobank (“Heb je haar al zien 
hangen in de hal van de bank? Kan 
niet missen. Loop er straks maar 
langs”).  Behalve twee kinderen 
hebben ze samen ook een mooi huis 
aan het Kozakkenveld.

Xander in Jong-Oranje
Terug naar de voetbal. Als jochie 
valt Xander al op als voetballer. 
Doorloopt alle selectieteams. Wordt 
geselecteerd voor regionale teams 
en gescout door FC Twente. Zo komt 
het dat hij op 14-jarige leeftijd te-
recht komt in Twente B1 en tegelijk 
een uitnodiging krijgt voor Jong 
Oranje.

“Dat is mooi trouwens. Mijn ouders 
hebben al die brieven van de KNVB 
bewaard waarin ik wordt uitgeno-
digd. Staat daar bij Jong Oranje 14 
jaar een lijst met namen. Zoveel 
spelers van Ajax, zoveel van PSV, 
zoveel van Feyenoord en X. ten Hove 
van De Zweef. Weet je dat ik in B1 
van Twente een voorwedstrijd heb 
gespeeld in de Kuip?” Als supporter 
van deze club de ultieme beleving.

“Geen spijt van 
de keuze voor studie,
 maar terugkijkend 
had ik anders beslist”

Voor Xander is de tijd bij Twente en 
het Nederlands elftal supermooi. 
Tot en met zijn 17e jaar is hij vaste 
kracht. Bij Twente ook aanvoerder. 
Dan komt het moment van de over-
stap naar de senioren. Voor die tijd 
denkt hij na over wat hij wil. Voetbal 
of studie. Een hele moeilijke beslis-
sing. Uiteindelijk bedenkt hij (samen 

met z’n ouders) een compromis: er 
moet een goed contract komen met 
uitzicht op voldoende inkomsten om 
de studie te kunnen laten schieten.

“Dat moest gezien mijn staat van 
dienst, het feit dat ik aanvoerder 
was en zo wel lukken, dacht ik. Maar 
het duurde maar en duurde maar. 
Dat jaar was het eerste jaar na het 
Bosman-arrest, waardoor clubs 
goedkoop aan contractvrije spelers 
met ervaring konden komen. Daar-
door, denk ik, kreeg ik een slechte 
aanbieding. Het was moeilijk, maar 
ik heb toen voor m’n studie gekozen. 
Natuurlijk kreeg ik toen andere aan-
biedingen, zoals van Go Ahead en 
Zwolle, maar de teleurstelling was 
groot en ik had gekozen voor studie. 
Het werd dus terug naar De Zweef.”

“Hoe zou het zijn gegaan als ik voor 
voetbal had gekozen?”
“Spijt? Nee dat heb ik niet. Ben wel 
nieuwsgierig hoe het gegaan zou zijn 
als ik dat contract had aangenomen. 
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Ik heb nooit op m’n tenen hoeven te 
lopen. Ook niet in die wedstrijden 
die ik als jongeling in het tweede van 
Twente speelde. Ben eigenlijk ook 
weinig geblesseerd geweest. Ik had 
het aangekund. Als ik nu terug kijk 
en het over kon doen, zou ik een an-
dere beslissing hebben genomen.”

Dat betekent niet dat Xander toch 
wel een beetje spijt heeft. Daarvoor 
is hij te reëel, heeft hij uiteindelijk 
zijn sporen op voetbalgebied meer 
dan verdiend, heeft hij succes gehad 
en nu een goede baan, waar hij nog 
een heel leven mee kan en moet 
doen.

We hebben het over kwaliteiten die 
bepalen hoe je bent als voetballer. 
Techniek, inzicht, fysiek en men-
taliteit zijn de vier ingrediënten die 
dat bepalen. Alleen de hele goeie 
blinken op alle vier deze onderde-
len uit. In het eerste van De Zweef 
kun je met twee/drie van deze vier 
ingrediënten meedoen. En met alle 
vier kom je in Jong Oranje.

Maar goed, van Twente komt Xander 
terug bij De Zweef. Het eerste is na 
een aantal degradaties in de derde 
klasse beland. Joop Geerink moet 
de zaak uit het slop trekken. Doet 
een beroep op een heel stel jongens, 
die hij meeneemt vanuit “zijn” A1. 

Na de “Soap van Weerselo” volgt 
promotie en na de komst van Anton 
Wennemers het kampioenschap in 
Hattem.

“Nee, ik had niet de neiging om 
vanuit mijn ervaring Joop te gaan 
coachen of corrigeren. Althans nooit 
bewust. Ik ben wel iemand die zegt 
wat hij vindt, maar dat was geen 
correctie of zo.” Xander moet zich 
aanpassen aan De Zweef en niet 
andersom. Uit eigen waarneming 
en niet uit de mond van hem: dat 
betekent dat je je af en toe moet 
inhouden. Maar als leider in het veld 
kan hij natuurlijk wel zijn teamgeno-
ten coachen, wat hij veelvuldig doet, 
maar niet vervelend.

“Ik heb nooit de 
neiging gehad 
de coach 
te corrigeren”

In deze periode combineert hij voet-
bal met zijn studie. Er zijn heel wat 
grote amateurclubs langs geweest. 
Noem ze maar op: al die clubs uit de 
omgeving: SVZW, Rohda, Excelsior 
en ga zo maar door. Na zeven jaar in 
De Zweef 1 zoekt hij een nieuwe uit-
daging. “Ten Hove naar DETO” kopt 
de krant. Zijn nieuwe club bevalt 

goed en hij blijft er vijf jaar.

Dan doet hij bewust een stap terug. 
Hij heeft net een nieuwe baan met 
Amersfoort als standplaats. Zeker-
heid ligt hem wel. Komt terug bij De 
Zweef en speelt in het derde. Lekker 
ontspannen. Niet verplicht twee 
keer trainen. Maar dan komt Anton 
Wennemers (dan al twee jaar bij 
DETO) en hij (en de TC van de club) 
wilden mij er weer graag bij hebben. 
“Zo kwam ik weer in Vriezenveen.”

Kampioen met DETO
Met Anton en met Xander haalt 
DETO in het seizoen 2011/12 het 
kampioenschap van de zaterdag 
hoofdklasse c na een beslissings-
wedstrijd tegen WHC (2-1). Dan 
zet Xander een punt achter het 
zaterdagvoetbal en keert definitief 
terug in de moederschoot. Niet in 
een lager team, maar in het eerste. 
Daar kunnen ze hem goed gebrui-
ken. Na twee jaar wordt De Zweef 
onder Herman Hegeman kampioen 
in de tweede klasse. Opnieuw een 
hoogtepunt voor zowel de club als 
van de spelbepaler, die al voor het 
team kampioen is, besluit dat dit zijn 
laatste seizoen is.

Het is goed geweest. En mooi. Vanaf 
dat moment is het lekker ballen in 
het vierde met heel veel oude ploeg-
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genoten. “Lekker ballen” betekent 
niet de kantjes eraf lopen. Xander 
blijft wie hij was: gedreven, fanatiek. 
Gewonnen moet er worden. Het vier-
de betekent wel meer tijd voor thuis 
en andere hobby’s. Wat dat zijn? 
Sport, zoals wielrennen. Wat nog 
aandacht nodig heeft is vissen.

“Vissen geeft rust en er gebeurt 
altijd wat”
“Vroeger ging ik heel vaak vissen 
met Tonny Willems. Niet alleen 
omdat die er niet meer is, maar om 
andere redenen komt er van vissen 
weinig van. Te weinig. Ik ben laatst 
wel wezen vissen met Saar. Ze vindt 
dat wel leuk; een beetje knoeien met 

wormpjes.” Vissen is voor Xander 
ook rust. Voetbalvrienden zijn daar 
verbaasd over: wat is er nou leuk 
aan dat gestaar naar die dobber? 
“Het is een leuke bezigheid. Je weet 
nooit wat er gaat gebeuren. Moet 
alert zijn, want elk ogenblik kan de 
vis bijten. Ja, het is ook een sport.”

KIEZEN
Selectie of recreatief
“Selectie. Dat zijn de jaren die je 
altijd bij blijven. Mijn mooiste jaren.”

Ervaren speler van buiten of jeugd-
speler uit eigen opleiding
“Jeugdspeler uit eigen opleiding. 
Zonder meer. Daar werkt iedereen 
aan binnen de vereniging. Het is 
mooi als je als trainer bij de jeugd 
een speler later in het eerste ziet.”

Betalen of niet betalen
Resoluut: “Niet betalen. Dat past 
totaal niet bij onze cultuur. Is ook 
geen enkele discussie binnen de 
technische commissie.”

Aangeven of scoren
“Scoren. Het eerste jaar als recre-
atieve speler schopte ik er 25 in. 
In het eerste maakte ik er elk jaar 
tussen de 5 en 10. De laatste jaren is 
het minder. Ik merk dat als je ouder 
wordt, je meer achter de bal speelt. 
Scoren wordt minder belangrijk; 
het kampioenschap telt, hoewel het 
natuurlijk altijd mooi is als je er één 
intrapt.”

Werk of gezin
“Gezin natuurlijk, hoewel het één 
niet zonder het ander kan.”

Gediplomeerde trainer of natuurta-
lent zonder diploma
“Moeilijke vraag. Als TC vinden we 
dat trainers een diploma moeten 
hebben. Als aan de andere kant 
iemand met heel veel zin en talent 



39

Adv_deZweef_A5_Liggend.indd   1 13-11-13   16:07

Wij komen gewoon 
op afspraak langs 
om u te 
informeren over... 

bezoek voor meer informatie onze website www.assinkweustink.nl

Inbraaksignalering
Brandmeldinstallaties
Toegangscontrole
Camera observatie
Intercomsystemen
Technische beveiligingen

 

 

  

trainer wil worden zonder diplo-
ma, kan dat wel. Beginnen zonder, 
maar met uitzicht op een te volgen 
opleiding.”

Prestatie of gezelligheid
“Prestatie, maar vergeet niet dat je 
beter presteert in een fijne omge-
ving. Gezelligheid is dus belangrijk.”

Kunstgras of natuurgras
“Ook al moeilijk. Natuurgras met 
de kwaliteiten van kunstgras; dat 
zou mooi zijn. Ik vind dat het betaald 
voetbal op gras moet spelen. Alle-
maal! Die clubs kunnen het betalen 
een mooi veld te hebben. Kijk eens 
bij Feyenoord (Xander is fanatiek 
supporter. “Heb je gehuild toen ze 
kampioen werden? Nee, jij wel? Ja, 
ik wel”) haha. Zo’n prachtige gras-
mat. Bij de amateurs is dat anders. 
Daar heeft kunstgras heel veel 
toegevoegde waarde.”

Eerste klasse of tweede klasse
“Eerste klasse. Ja, ook al speel je bij 
wijze van spreken drie seizoenen in 

de onderste regionen. Als voetballer 
moet je het hoogste willen nastre-
ven.”

Binnenkant of buitenkantje 
Xander kiest voor zekerheid: “Bin-
nenkant. Altijd binnenkant. Dat 
moest ook van Herman Hegeman. 
Het mooist is tweebenig. Dan kun je 
altijd met de binnenkant spelen.”

Voetbal of gezin
“Els?” Er komt antwoord uit de 
woonkamer. “OK, gezin”, lacht 
Xander. “Nee, zonder gekheid, gezin 
natuurlijk.”

NOS nieuws of Netflix
“NOS nieuws. Nee, niet het journaal 
van 8 uur. Ik kijk al het nieuws op de 
NOS-app op m’n IPad. We hebben 
geen Netflix. Kijken sowieso weinig 
televisie.”

Openbare of katholieke school
“Katholiek. Niet vanwege het geloof, 
maar omdat dat in het verlengde 
ligt van je achtergrond. Je familie, 

vrienden, kennissen; je eigen sociale 
omgeving is daarmee verbonden. 
Daar hoort ook de voetbal bij. 
Daarom gaan onze kinderen naar 
de Rietslenke. Ook al omdat het een 
goede school is.”

Nummer 10 of nummer 6
“Als het gaat om een positie in het 
veld: nummer 10 als ik recreatief 
speel en 6 als ik prestatief speel. 
Met nummers heb ik verder niks. 
Speel al jaren met nummer 3.”
______________________________

Na het stoppen met selectievoetbal 
kwam het moment om “iets terug 
te doen voor de club”. “Altijd heeft 
alles voor je klaar gestaan en was 
alles geregeld. Trainers, leiders, 
accommodatie, kleding, weekeindje 
uit, busvervoer noem maar op. Nu 
wil ik wat terug doen.” Wat, maakt 
hem niets uit. “Het had ook bar-
dienst kunnen worden”.

Maar Niels Kolkman vraagt hem 
voor de technische commissie. Hij 
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denk dat het goed gelukt is voor het 
nieuwe seizoen de nieuwe indelin-
gen te maken. Natuurlijk zijn  er 
altijd wel pijnpunten, maar niet 
noemenswaardig veel.”

Prognoses voor 2017-2018
Het nieuwe seizoen wordt wat het 
eerste elftal betreft spannend. Er is 
een behoorlijk aantal vaste krachten 
weggegaan. Die “gaten” moeten 
worden gedicht. We nemen met Xan-
der de drie selectieteams door.

De Zweef 1: een pittig jaar
“Wordt een heel pittig jaar. Een grote 
uitdaging. Er is genoeg jong talent, 
maar weinig ervaring en dat heb je 
wel nodig in de eerste klasse. Mijn 
ervaring is dat er altijd wel iemand 
opstaat. De vraag is: wie gaat dat 
zijn? Het wordt dit seizoen knok-
ken voor klassebehoud. Ze moeten 
voetballen tot de laatste snik. Het 
wordt ook een heel jong team. Wist 
je dat bijvoorbeeld  Anthony en Boris 
met hun 22 jaar straks met onder-
ling partijtje oud tegen jong bij oud 
zitten? Dat zegt genoeg.”

De Zweef 2: zesde plaats is een 
mooi doel
“Ons Twidde ontdekte dit seizoen 
dat ze lekker meededen en stelde 
in de winterstop de zesde plaats als 
doel. Die hebben ze net niet ge-
haald, maar wel een goed seizoen 
gevoetbald. Ik voorspel een plek in 
het linker rijtje. Die zesde plaats is 
een mooi doel om dit seizoen voor te 
gaan. Als het lukt dan hebben ze het 
meer dan voortreffelijk gedaan.”

De Zweef 3: meedoen om de titel
“Het derde krijgt dit seizoen veel 
versterking. Met Sander Souverijn, 
Maarten Melenboer Stefan en Mark 
Scholten heeft het team straks heel 
veel ervaring binnen de poorten. 
Dat is mooi voor jonge spelers. 
Ze kunnen zich daardoor sneller 
ontwikkelen. En dat is het doel van 

het derde: dat jonge spelers beter 
worden. Het team moet dit jaar gaan 
meedoen voor de bovenste plekken. 
Eindigen bij de eerste drie/vier plus 
een periodetitel.”

Steeds meer teams op zaterdag?
Kijken naar de verdere toekomst 
ziet Xander De Zweef over tien jaar 
bestaan als een grote, gezonde club. 
“De Zweef heeft een eigen cultuur 
en ook nog eens mensen die van 
generatie op generatie lid zijn en de 
club steunen. Dat maakt ons uniek 
en dat moet ook zo blijven. Je weet 
nooit hoe het zich ontwikkelt, maar 
het zou best kunnen zijn dat we dan 
wel eens meer zaterdag senioren 
elftallen hebben. Misschien zelfs 
een 1e elftal. Wie weet?”

Met Els langs de lijn bij Jonas
“Waar ik zelf sta over 10 jaar? Ik 
hoop net zoiets als nu. Dat we 
gezond zijn met geluk en liefde. En 
twee lieve kinderen. Ik hoop dan ook 
bij De Zweef langs de lijn te staan 
als trotse vader of leider of trainer. 
Of allemaal.” Zoon Jonas zit bij de 
f-league en heeft het heel erg naar 

z’n zin. Hij is fanatiek en helemaal 
niet bang:  “Marcel Siero noemt hem 
nu al Jantje Wouters.”

“Het is zo leuk om naar te kijken”, 
zegt Els, die hoopt over tien jaar 
naast Xander te staan. “Als je ziet 
wat een plezier hij heeft.” Niet al-
leen op het veld zaterdags. Ook thuis 
is de 4-jarige regelmatig met voet-
bal bezig. “In het weekeinde mogen 
ze op de IPad en hij vraagt dan om 
een wedstrijd aan te zetten. Vindt 
hij prachtig. De kampioenswedstrijd 
van Feyenoord tegen Heracles heb-
ben we bij mijn ouders gekeken en 
dan kijkt Jonas de hele 90 minuten 
mee.”

Met deze constatering komt er een 
einde aan het gesprek. Blijft er nog 
één ding over en dat is een foto. Van 
een voetballende Xander hebben 
we er meer dan genoeg. Maar het is 
ook leuk om iemand in een andere 
omstandigheid te portretteren. Het 
antwoord op dit “probleem” is snel 
gevonden. “We gaan vissen met de 
kinderen. Dat moet een leuke prent 
opleveren.”

stapt er in en vindt het leuk. “Nee, 
niet als een opstapje naar een carri-
ère in het voetbal. Het trainerschap 
is niet mijn ambitie. Hooguit een 
keer assistent.”

Taken in TC optimaal verdeeld
Binnen de TC zijn de taken, volgens 
Xander, optimaal verdeeld. René 
Jannink doet de jeugd. Nu nog sa-
men met Niels Kolkman, die bezig is 
een stapje terug te doen na heel veel 
jaren en heel veel uren in de club te 
hebben gestopt. Xander is verant-
woordelijk voor de seniorenselecties 
en Mark Scholten fungeert als “tus-
senpersoon” voor jongens die vanuit 
de A over gaan of over zijn gegaan 
naar de senioren. Robert Spenkelink 
doet het medische gedeelte van de 
club. “Maar uiteindelijk gaat het 

om voetbal en praten en denken we 
met elkaar na over het spelletje en 
uiteraard over de issues die er zijn. 
Niemand doet het alleen, we zijn wat 
dat betreft ook wel weer een team.”

Xanders taken zijn het vervullen van 
vacatures bij het kader van de selec-
tieteams (trainers, leiders, assis-
tenten enz.). Verder meepraten over 
de indeling van de selectieteams, 
evaluatiegesprekken met kaderle-
den, het geven van tips hoe zaken 
anders of beter zouden kunnen. Het 
is duidelijk dat je voor deze functie 
een voetballer nodig hebt die erva-
ring heeft op het hoogste niveau. Dat 
maakt ook gesprekken makkelijker 
met nieuwe mensen; zowel kader 
als voetballers.

“Ik heb bewondering voor René 
Jannink”
“Ik heb het nu nog redelijk mak-
kelijk, omdat ik bijna alle jongens 
in het eerste, tweede en derde ken 
en vaak nog met hen heb gespeeld. 
Dat neemt natuurlijk af en wat ik 
mis is tijd om op zondag naar al die 
wedstrijden te gaan kijken. Wat dat 
betreft heb ik grote bewondering 
voor René Jannink, die op zaterda-
gen heel wat jeugdwedstrijden kijkt. 
Ik denk dat René zo’n 90% van alle 
jeugdspelers kent. De beste 25 spe-
lers van elke lichting kent hij zeker.”

“De jeugd is verreweg het meeste 
werk. Nu Niels een stapje terug 
doet, zijn dit jaar de coördinatoren 
meer ingeschakeld. Die vinden dat 
leuk en de resultaten zijn goed. Ik 



Hopelijk heeft u inmiddels genoten 
van uw wel of niet verdiende vakan-
tie. Een weekje Terschelling was 
voor ons voldoende. Het is min of 
meer een werkvakantie geworden. 
Het weer was op zich prima, maar 
op zo veel wind hadden we niet 
gerekend. We dachten het af te kun-
nen doen met een zeven versnel-
lingen fiets. Van de wind af gaat het 
te hard en tegen de wind in is het 
werken. Hard werken. Met de mond 
open en dan ook nog proberen de 
meeuwen te ontwijken die elk mo-
ment in je strot dreigen te vliegen. 
Een kokmeeuw zou nog willen, 
maar met een mantelmeeuw kom 
je pas echt aan het werk. Die slik je 
niet zo maar even weg. Uiteraard 
heb ik vrouwlief zo veel mogelijk uit 
de wind proberen te houden. Achter 
elkaar en ik dus voorop. Met de 
komst van de e-bikers kan het ook 
niet anders. Ze sjezen je voorbij om 
daarna minachtend om te kijken. 
Irritante mensen. Hoe vaak heb ik 
ze geen lekke band toegewenst. Of 
een lege accu. 
Het voorop fietsen wordt ook nog 
eens gestraft door een grote hoe-

veelheid kruiwagens aan zout die 
met de wind vanaf zee bij je naar 
binnen wordt gekieperd, althans zo 
lijkt het. Het biercafé met meer dan 
100 bieren op fles kun je dan pas 
echt waarderen. Ik kan u Affligem 
blond adviseren. Ondanks dat het de 
hele week flink heeft gewaaid, heb-
ben we alle plaatsen op het eiland  
bezocht. Van West Terschelling tot 
Oosterend.
Jammer is dat we ’s avonds de e-bi-
kers ook nog eens in het restaurant 
tegenkwamen. Vergezeld met hun 
natte hond. Het schijnt allemaal te 
mogen. Ik vind het smerig. Ik wil 
geen natte honden ruiken als ik aan 
het eten ben en ook geen poezen. 
Was het dan alleen maar kommer 
en kwel? Nee, natuurlijk niet. We 
vermaken ons altijd wel. 
Hoogtepunt was ons bezoek aan 
strandpaviljoen ZandZeeBar te For-
merum. Hier wordt het gebruik van 
de mobiele telefoon niet toegestaan. 
Als je naar binnen gaat moet je het 
ook niet proberen. Het personeel 
ziet er streng op toe dat de mobiele 
telefoon niet wordt gebruikt. Dus 
niet bellen en geen foto’s maken. 

Voor ons geen probleem. Opvallend 
is hoe mobielverslaafd de mees-
te mensen zijn. Hoe mensen toch 
proberen hun mobiele telefoon voor 
de dag te halen. Hun schouders op-
halen als ze betrapt worden. En het 
vreemd vinden dat ze eruit worden 
gezet. Daaronder ook de e-bikers 
die ons voor enkele uren terug nog 
voorbij sjeesden. Regels zijn regels. 
Ook het sluiten van je ogen wordt 
niet toegestaan. In dat geval word je 
door de eigenaar met een waterpis-
tool nat gespoten. Toch een mooie 
gewaarwording dat mensen weer 
met elkaar praten en naar goede 
muziek luisteren. De eigenaar van 
ZandZeeBar wordt op de website bij 
de beoordelingen met de grond ge-
lijk gemaakt. Niet lezen dus. Van ons 
heeft hij een staande ovatie gehad. 
In ons clubgebouw zouden we ook 
moeten overwegen het gebruik van 
de mobiele telefoon te verbieden. De 
klaverjassers op de dinsdagavond 
proberen het voorbeeld te geven. Nu 
de rest nog.

CR

GEEN BEREIK
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Gerrit trapt af: “Eigenlijk is het 
folklore wat we doen, hierbij dans 
je in klederdracht en zing je muziek 
uit eigen streek. Het is geen volks-
dans, dan dansen mensen een dans 
uit een ander land.” Gerrit begon 
met deze hobby in 1984. “Ik kende 
de boerendansers al wel. Wij waren 
toen nog de eigenaar van hotel de 
Uitkijk. Tijdens het “Rode Kruis 
weekend” traden de boerendansers 
op. Dat waren altijd heel gezellige 
avonden. De ouders van een vriend 
van mij zaten ook bij de boeren-
dansers. Hij vroeg of ik ook lid 
wou worden. Ik ben toen met mijn 
vriendin - en inmiddels mijn vrouw - 
Jacqueline lid geworden.”

Het in ere houden van lokale 
tradities
Gerrit oefent zijn hobby uit bij de 
Folkloristische Dansgroep Hel-
lendoorn. Een vereniging waar hij 
ook voorzitter van is. De vereniging 
met vijfendertig leden is één van de 
ongeveer zeventig folkloristische 
verenigingen in Nederland die zich 
met name in het oosten van het land 
bevinden. Folklore gaat over volks-

kunst, het uitdragen 
van gebruiken en 
gewoonten van een 
streek. Het is dus 
meer dan dansen 
alleen. Het gaat ook 
over gebruiken die 
in een streek voor-
komen. Zo houden 
andere folkloristische 
verenigingen gebrui-
ken als het ringste-
ken, het sjoelen, het 
polsstokverspringen, 
het midwinterbla-
zen, het planten van 
een meiboom en het 
maken van paasvuren 
in ere.

De kleding
De Hellendoornse 
dansgroep kenmerkt 
zich vooral door de 
kleding. “Hét ken-
merk van de boeren 
uit Hellendoorn was 
de witte klomp. In 
Nijverdal liep men 
bijvoorbeeld op een 

In het tweede en laatste seizoen van de 
reeks waarin we Zwevers met een bij-
zondere hobby interviewen, bellen we 
aan bij een woning aan de Esweg in 
Nijverdal. Gerrit Mollink doet open en is 
direct positief als we hem vragen mee te 
werken aan een interview over zijn 
hobby: de boeren dansers.

DEZE ZWEVER HEEFT EEN HOBBY!
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blank geschaafde klomp. De kleding 
was sober. Er was zondagse en 
daagse kleding. De daagse kle-
ding was geen werkkleding, maar 
kleding als men doordeweeks van 
huis ging. Vrouwen droegen dan een 
troelamuts, terwijl ze op zondag 
een knipmuts droegen die bestond 
uit kant en een kapje van tule met 

geborduurde bloemmo-
tieven. Hoe meer kant, 
hoe rijker de boer. Dit 
zondagse pak dragen wij 
nog steeds bij bruiloften 

of begrafenissen van één van de 
dansers. Pas geleden trouwde één 
van de boeren, naast het dragen 
van het zondagse pak houden we 
dan ook andere tradities omstreeks 
1900 in ere. Het bruidspaar gaat dan 
bijvoorbeeld in een kleedwagen door 
het dorp en moet tol betalen in de 
vorm van het drinken van een bor-
rel”, aldus Gerrit. De sobere kleding 

had te maken met de slechte grond 
in deze streek. Boeren verdienden 
dus weinig geld en waren arm. Dat 
is terug te zien in de kleding. Gerrit 
vervolgt: “In Friesland is de kleding 
bijvoorbeeld veel bombastischer. 
Maar ook hier kon je zien of een 
boer rijker was of niet. Rijke boeren 
droegen een zilveren zakhorloge 
met ketting in het vestzakje en 
vrouwen droegen bijvoorbeeld een 
broche. Wij laten dit onderscheid 
tussen arm en rijk nog steeds zien 
tijdens optredens om het verhaal 
van vroeger in ere te houden.”

Waarom 1900?
“De boeren dansers grijpen terug op 
de tradities die gelden in de peri-
ode tussen 1900 en 1930. Tijdens 
de oprichting van folkloristische 
dansgroepen werd terug gegrepen 
op tradities uit de tijd van vijftig 
jaren terug. Dat was toen 1900. Als 
wij nu in bejaardentehuizen komen, 
waar de gemiddelde leeftijd zeg 
maar tachtig is, dan heb je te maken 
met een generatie mensen die deze 
tradities slechts van ouders kennen, 
maar zelf nooit hebben meege-
maakt. Daarnaast hebben wij ook 
te maken met de nodige vergrijzing, 
we krijgen er geen jeugd bij. Tijdens 
een landelijke bijeenkomst van 
folkloristische verenigingen stel-
de ik ooit de vraag hoeveel jaar je 
terug moet voor folklore. Eigenlijk 
hadden ze daar nog nooit echt over 
nagedacht en uiteindelijk kwam het 
antwoord dat we een generatie terug 
moesten. Gaan wij nu een generatie 
terug, dan komen wij uit in de jaren 
vijftig en zestig. Wij hebben toen 
ook een Swingers dansgroep in het 
leven geroepen. Deze groep danst 
de dansen uit die periode en in de 
kleding die toen gedragen werd. Nog 
later kwam ook de Noabers groep, 
zij grijpen terug op de periode tus-
sen 1930 en 1950.” Gerrit zelf zit bij 
alle drie groepen en vertelt dat door 
het toevoegen van twee groepen ook 
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de boeren dansgroep nieuwe leden 
kreeg. “Eenmaal bij de vereniging 
is het makkelijker om mensen ook 
voor andere groepen te benaderen. 
Zo houden wij alle drie tradities in 
ere.” Overigens hebben folkloristi-
sche verenigingen wereldwijd gezien 
zeker niet te maken met vergrijzing. 
“Zeker in landen ten zuiden en 
oosten van ons leeft folklore volop! 
Wij hebben niets met onze geschie-
denis, denken veel mondialer. Wij 
zijn alleen trots als we winnen. In 
China hebben wij ooit opgetreden 
voor vijfduizend toeschouwers en in 
Azerbeidzjan zelfs voor twintigdui-
zend mensen. Samen met een groep 
uit Duitsland waren wij daar de 
enige niet betaalde groepen. Uit alle 
andere landen werden de groepen 
door de overheid gesubsidieerd. In 
beide landen werden we werkelijk 
als vip behandeld.”

Oefenen baart kunst
Gerrit traint het hele jaar door, 
iedere dinsdagavond onder leiding 
van een dansleidster uit eigen 
groep in de Valkhof in Hellendoorn. 
“We beginnen de avond met koffie, 

dansen dan drie kwartier, 
drinken een pilsje en dan-
sen daarna nog een half 
uur. Daarna is er vooral 
gezelligheid. De trainingen 

zijn niet in klederdracht en evenmin 
op klompen, maar  op ons eigen 
schoeisel. En dat terwijl het dansen 
op klompen wel om oefening vraagt. 
Op straat heb je bijvoorbeeld te ma-
ken met veel weerstand. Je klompen 
slijten per optreden gemiddeld een 
millimeter. Terwijl we bij optredens 
op hout onze klompen nat moeten 
maken.”

Andere activiteiten
Behalve de trainingen treden de 
boeren dansers zo’n twintig keer 
per jaar op. “Tijdens de optredens 
bij festivals, braderieën en bejaar-
dentehuizen vertellen we ook over 
één van de vijfendertig dansen die 
we uit kunnen voeren, dragen we 
een gedicht voor en laten we de 
kleding die we dragen zien.” Vooral 
optredens in bejaardentehuizen 
geven Gerrit veel voldoening. “Ik 
kijk graag voetbal, maar als je ziet 
hoeveel mensen plezier beleven 
aan een optreden van ons, dan doe 
ik dat liever!” Ook lopen de boe-
rendansers ieder jaar voorop in de 
Palmpasen optocht, organiseren 
zij een Palmpasen markt en staan 
ze op de Schapenmarkt. Een ander 

bekend Hellendoorns fenomeen 
waarmee Gerrit sinds 2000 bezig is, 
is de bonte avond. “Ooit bedachten 
we deze avond om mensen te laten 
zien dat wij meer zijn dan alleen 
een dansgroep. We bedachten toen 
deze avond met sketches, dans en 
muziek. De eerste avond was direct 
een groot succes. In de zaal zaten 
driehonderd mensen, dat mocht niet 
eens. Nu ben ik bezig met de acht-
tiende editie. De avond is toeganke-
lijk voor iedereen. En ja, we nemen 
Nijverdal ook wel eens op de korrel. 
Maar neem dat niet al te serieus.”

Tot slot
De combinatie van gezelligheid 
en het in ere houden van tradities 
zijn voor Gerrit de drijfveer om zijn 
hobby uit te oefenen. “En ik kom 
op plekken en in landen waar ik 
anders nooit heen zou gaan. Als we 
voldoende leden hadden gehad, dan 
hadden we nu in Oman gezeten. Om-
dat de meeste buitenlandse festivals 
vooral in zomer zijn en mensen dan 
vakantie hebben, is het niet altijd 
gemakkelijk voldoende leden voor 
een buitenlandse reis te interesse-
ren. En iedereen vliegt tegenwoordig 
de hele wereld over. Vroeger was het 
een uitje als je met de boeren naar 
Cuba kon! Dat was een plek, waar ik 
anders nooit was geweest.”

6 november 1956

5 jaar

Speler in het 7 tegen 7 team

Naam:

Gerrit Mollink

Geboortedatum:

Lid sinds:

Relatie met De Zweef:

Werkzaam bij Zalpak en Straatman in Almelo

In het dagelijks leven:



Hoe kom je aan je naam?
Mijn vader kreeg ander werk. Dat 
was in Hengelo aan de Aquamarijn-
straat. Toen kwam hij op het idee van 
Maryn. 

Waar zit je op school?
Ik zit in groep 7 van de OBS De 
Peppel.

Met wie woon je?
Mijn moeder Yvonne, vader Martijn 
en broer Tymen.

Wie zijn je beste vrienden?
Mijn  beste vrienden zijn Jayden, 
Lisa, Duuk en Niels. (Lachend) Nee, 
daar ben ik niet verliefd op. Lisa is 
mijn buurmeisje. 

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Ik heb veel sporten geprobeerd. Gym 
het langste. Toen was er “kennisma-
ken met sport” en ben ik bij De Zweef 
gekomen. Later werd mijn vader lei-
der en trainer en ging hij ook werken 
voor De Zweef. Hij is elektromonteur.

Wat vind je leuk aan voetbal?
Dat het een teamsport is. Je probeert 
samen te winnen. En soms verlies je 
samen. “Hij had nooit gedacht dat het 
zo leuk zou zijn”, vult moeder Yvonne 
aan.

Heb je een vaste positie in het veld?
Ik speel in het midden of achterin. In 
het midden is het mooist. Dan kun 
je verdedigen en naar voren spelen. 
Passen op je medespelers. Ik kan 
het best goed. Toen ik er pas op zat 
zeiden mijn ouders dat ik huppelde in 
het veld, maar nu gaat het heel goed. 

Heb je een voetbaldroom?
Nee, niet echt. Ik denk niet dat ik 

later profvoetballer word of zo. Ik doe 
het voor de lol. Als hobby.

Wat zou je voor één dag in je leven 
willen zijn?
(Twijfel, twijfel) Nee, ik weet het niet.

Heb je een huisdier?
Ja, buiten. Koikarpers. Kom maar 
mee, kun je ze zien. Ze zijn van mijn 
vader, maar ik zorg er ook voor. Als 
je er aan komt met voer komen ze 
allemaal boven water. Ze zuigen ook 
aan je vinger en je kunt ze aaien. We 
hebben allerlei soorten. Ze veran-
deren ook van kleur als ze ouder 
worden. We hebben een vlinder (met 
vinnen als vleugels), een piraat met 
een zwart oog, zwart met oranje, 
pikzwart met een oranje streep. Ik 
heb er op school een spreekbeurt 
over gegeven.

Wat doe je meestal na schooltijd?
Spelen met vriendjes in de speeltuin 
hier om de hoek of het Blokken-
park. Als het slecht weer is speel ik 
binnen. Soms op de tablet of met de 
spelcomputer. 

Wat vind je echt niet leuk of waar 
word je wel eens boos om?
Ruzie en vechten vind ik niet leuk. 
Dan moet de juffrouw mopperen. Of 
ik zelf nooit ruzie maak? (kijkt naar 
zijn broer Tymen en lacht). Soms wel.

Waar word je blij van?
Als ik kampioen word ben ik blij. We 
zijn al twee keer kampioen geweest. 
In F4 en E6. Blij word ik ook van een 
rustig plekje waar ik lekker kan zit-
ten. Dan lees ik Donald Duck en boe-
ken uit de bieb. Van Donald Duck heb 
ik een abonnement op het weekblad, 
de dubbelpocket extra reeks.

Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
Rhodos in Griekenland. Daar gaan we 
dit jaar naar toe. Mijn opa en oma zijn 
40 jaar getrouwd en we gaan met 14 
mensen in het vliegtuig. Andere jaren 
gaan we altijd met de tent.

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Dat ik altijd blij ben.

Hoe ziet jouw mooiste taart eruit?
Een monchoutaart met aardbeitjes 
en onderop bastognekoeken. Ik ben 
over vijf dagen jarig en dan ga ik zo’n 
taart maken met mijn moeder. We 
beginnen met het kapot maken van 
de koeken met een deegroller. Dat 
vindt papa ook heel leuk om te doen. 

Wat doe je met het geld als je de 
Postcode Loterij wint?
Dan koop ik een villa in een warm 
land voor mijzelf, vader, moeder en 
broertje. Met een sauna.

Wat wil je later worden?
Elektromonteur, net als papa. Ik 
heb daar ook een spreekbeurt over 
gegeven.

Wie is de liefste van de hele wereld?
Mijn vader en moeder. En soms mijn 
broertje Tymen.

19 VRAGEN AAN... MARYN BERGHUIS (JO11-6)
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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

KUNSTGRAS OP GAGELMAN
In het vorige magazine heeft u kun-
nen lezen dat er ontwikkelingen zijn 
over kunstgras op sportpark Gagel-
man. Tevens dat wij u op de hoogte 
zouden houden als er wat nieuws te 
melden is. Bij deze. 

De aanleiding
De groei van het ledental bij hockey-
vereniging HCHN leidt ertoe dat zij 
recht hebben op een volledig tweede 
kunstgrasveld. De gemeente ging er 
in eerste instantie vanuit dat, mede 
gezien de demografische ontwikke-
lingen, volstaan kon worden met het 
vervangen van de toplaag van het 
halve voetbalkunstgrasveld (het pi-
lotproject van TenCate, de gemeente 
en De Zweef) in een toplaag geschikt 
om te hockeyen. Het bestuur van 
HCHN kon zich in beginsel hierin 
vinden. Echter, de groei zette door 
en een half veld was geen optie 
meer. Berekeningen van de gemeen-
te bevestigen dit. Omdat sportpark 
Gagelman “op slot” zit, moet het 
komen van inbreiding: het opoffe-

ren van een natuurgrasveld. Gezien 
de ligging komt veld 5, tussen het 
huidige hockeyveld en ons trainings-
veld achter de tribune, hiervoor het 
meest in aanmerking. Dit betekent 
wel dat de voetbalverenigingen DES 
en De Zweef gecompenseerd moe-
ten worden. Veld 5 wordt namelijk 
druk gebruikt op zaterdag door bei-
de verenigingen en op zondag door 
De Zweef. Aangezien zowel DES 
als De Zweef blijven groeien aan de 
onderkant (jeugd) en er nu al sprake 
is van capaciteitsdruk op de zater-
dag bij beide verenigingen, is het 
vervangen van één natuurgrasveld 
door een kunstgrasveld geen goede 
oplossing voor de lange termijn. 
Met twee voetbalkunstgrasvelden 
kunnen beide verenigingen vooruit. 
Zo zijn wij de gesprekken ingegaan 
met de gemeente.

Voorstel aan de BLOS (Bestuurs-
commissie voor de Lichamelijke 
Opvoeding en de Sport
Sportzaken heeft vervolgens haar 

huiswerk gedaan en is met een 
voorstel gekomen aan de leden van 
de BLOS. Op 26 mei hebben de leden 
van de BLOS positief ingestemd met 
de aanleg van één hockeykunst-
grasveld en twee kunstgrasvoetbal-
velden. Dit wil nog niet zeggen dat 
het al definitief is dat deze velden 
worden aangelegd. Later dit jaar 
wordt dit voorstel voorgelegd aan 
het college. Wanneer zij ook po-
sitief instemmen wordt de aanleg 
van deze velden opgenomen in de 
begroting van 2019. Dat zou beteke-
nen dat we over twee jaar kunnen 
beschikken over een kunstgrasveld. 
Iets wat al langer op het lijstje staat 
van de technische commissie. Het 
hele jaar op een goede ondergrond 
kunnen trainen, ook in de winter, 
bevordert de technische kwaliteiten 
van de spelers. Het niveau wordt ho-
ger. En die ontwikkeling is natuurlijk 
positief. Zekerheid dat het veld komt 
is er (nog) niet, maar de eerste hor-
de is genomen. We houden u op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
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AMATEURVOETBAL
Voetbal is plezier. 45+, 55+, 65+. Buikje hier, slappe enkel daar, zere knie. Het maakt niet uit. Daar ben 
je veteraan voor. Gelukkig is het maar een half veld. Verstoppen kun je je niet. Maar wel wisselen… 
fanatisme blijft. Net als de vreugde om een goal of een mooie assist. Zo blijf je dan weer jong.
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Audrey kapsalon

G
roen van Prinstererstraat 32, N

ijverdal (0548) 61 58 27 
kapsalon@

kapsalonaudrey.nl • w
w

w
.kapsalonaudrey.nl

O
nze doorlopende knipacties:

- 
Kinderen t/m

 12 jaar op 
 

m
aandag/w

oensdagm
iddag € 10,-

- 
Jongeren 13 t/m

 17 jaar 
€ 15,-

- 
18

+ op je verjaardag 
€ 13,50

achterzijde Z
w
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