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BART VRERINK WIL 
DE ZWEEF SAAI MAKEN

IN DEZE UITGAVE O.A.:

CRAIG POST STRAKS IN GO AHEAD 1?

DECEMBER 2017  |  JAARGANG 06  |  NUMMER 2  |  OFFICIEEL ORGAAN VAN RKSV DE ZWEEF

JOHAN KOK KIJKT TERUG OP LANGE 
LOOPBAAN; BART VAN RHEE NEEMT 
STOKJE OVER

INVOERING NIEUW PUPILLEN-
VOETBAL GEEN CHAOS GEWORDEN



3

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

Van de redactie

Colofon
De voorzitter aan het woord     5
Spaar meet voor 100 jaar     6
“Ik wil De Zweef saai maken”     9
Hoe is het toch met Craig Post   13
Nieuwe pupillenvoetbal loopt goed  18
Afscheid van Johan Kok    20
Bart van Rhee in de kantine   25
25 jaar Playback in 2018    27
Vrouwen 1      28
Column CR      31
Column Djarah     33
Afscheid uit het bestuur    35
Introductie Michel van Dijk   37
Eppo       39
Collage punten schieten    40
Collage jeugdontbijt    41
Collage Oktoberfest    43
Een Zwever met een hobby   45
19 vragen aan Aimee Moscote   50
Amateurvoetbal     54

GOAL!Magazine is een uitgave van RKSV De Zweef in Nijverdal, 

verschijnt vier keer per jaar in full color en wordt kosteloos 

verspreid onder alle leden en donateurs van De Zweef.

Postadres:

Postbus 190

7440 AD Nijverdal

Telefoonnummer clubgebouw: 0548 611 821

E-mailadres: goalmagazine.dezweef@gmail.com

Redactie: 

Charles Rozendal, Bart Broens, Roy Nijenhuis, Erik Heuver, 

Jan-Pieter van Vree, Bart van Rhee.

Foto omslag: Craig Post in actie voor Go Ahead Eagles

Druk: Drukkerij Ponsteen

Ontwerp en lay-out: Pieter van Vree (Van Vree Communicatie)

Bezoekadres:

Koersendijk 25

7443 PP Nijverdal

De laatste GOAL!MAGAZINE van het jaar 

is altijd een beetje in kerstsfeer. We kij-

ken een beetje terug naar activiteiten die 

zijn geweest, nemen alvast afscheid van 

Johan Kok die al sinds ver in de vorige 

eeuw vrijwilliger was. Natuurlijk kijken 

we vooruit naar de nieuwjaarsreceptie 

en playbackshow. Daar tussenin is het 

Kerstmis en de jaarwisseling. Wij wen-

sen u fijne feestdagen.
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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
KOM OP MET DIE HANDEN

Het is twee dagen na de algeme-
ne ledenvergadering en ik kijk er 
met een goed gevoel op terug. Niet 
omdat we met een uur klaar waren 
of omdat er geen moeilijke vragen 
werden gesteld. Dat was allemaal 
naar verwachting. Er stonden geen 
spannende zaken op de agenda 
als een contributieverhoging of 
een verhoging van de prijzen in de 
kantine. En dan is het al gauw goed. 
De vreugde in mij komt omdat we de 
opengevallen plekken in het bestuur 
hebben ingevuld. Eigenlijk redelijk 
moeiteloos. En dat is goed. We heb-
ben op passende wijze afscheid ge-
nomen van Linda Slag, Bas Kolkman 
en Ewald Wennemers. De functies 
van Bas (secretaris) en Ewald (pen-
ningmeester) worden ingevuld door 
Jan Pieter van Vree en Bart Vrerink. 
Voor Linda in de plaats komen zelfs 
twee dames, Romy van den Heuvel 
en Melanie Tibbe. Dat laatste doet 
mij deugd. Het aantal dames/meis-
jes bij De Zweef is de laatste jaren 
fors gegroeid. Twee dames in het 
bestuur betekent een goede afspie-
geling van de vereniging. Daarnaast 
vertegenwoordigen zij een doelgroep 
waar we in de toekomst mogelijk 
meer uit gaan putten. De ervaring 
die Melanie en Romy opdoen kunnen 
ze makkelijk delen. Ze zijn jong, 
waardoor ze anders naar zaken 
kijken dan de huidige “oude” garde. 
Daar kunnen wij ons voordeel weer 
mee doen. De beide dames hebben 
aangegeven eerst mee te willen 
lopen om te kijken of het ze bevalt. 
Ik ben er niet bang voor dat dit gaat 
lukken. De groei van het damesvoet-
bal brengt ook het nodige werk met 
zich mee. Wellicht een mooie klus 
voor Romy die op een hoog niveau 

heeft gevoetbald. En nog doet met 
het eerste damesteam in de eerste 
klasse. Zij kan mooi als “cement” 
fungeren tussen alles en iedereen 
die betrokken is bij het dames/
meisjesvoetbal. En op deze manier 
van waarde zijn om het niveau naar 
boven te trekken. Mooi dat iemand 
die nog niet zo lang lid is van De 
Zweef toch bereid is gevonden wat 
te willen doen voor de club. Bij 
Melanie zit het iets anders. Zij is een 
kind van de club en maakt deel uit 
van een familie die al haar sporen 
heeft verdiend met vrijwilligerswerk. 
Mooi dat dit een vervolg krijgt in het 
bestuur. Bart liep al een tijdje mee 
als bestuurslid. De presentatie van 
de begroting door hem beloofde 
veel goeds voor de toekomst. Romy, 
Melanie en Bart, van harte welkom 
in het bestuur. Ik wens jullie veel 
succes en plezier. Toch is er iets wat 
mij een beetje dwars zit. Naast het 
bestuur zijn de meeste commissies 
wel redelijk gevuld. Het “probleem” 
zit in de uitvoering van werkzaam-
heden die deze commissies moeten 
verrichten. En dan gaat het met 
name om presentatiewerk. Het 
bemannen van het wedstrijdsecre-
tariaat bij de jeugd op zaterdag en 
senioren op zondag. Niet het meest 
spannende werk. Maar het moet wel 

gebeuren. Als je bereid bent om, 
omgerekend, een uurtje in de week 
wat voor de club te willen beteke-
nen, dan moet het toch mogelijk 
zijn om één keer in de maand een 
ochtend- of middagdienst te draai-
en. Je komt met andere mensen in 
contact en je bent meteen gast-
heer/vrouw voor de club waar je 
trots op bent. Kom op mensen, we 
hebben wat handen nodig om een 
aantal klussen te klaren. Hoe meer 
aanmeldingen, hoe minder vaak je 
paraat hoeft te staan. Denk er over 
na en informeer eens bij het bestuur 
of een commissie als je best iets 
wilt doen. En je hoeft niet eens lid te 
zijn. Als ouder van een (jeugd)speler 
ben je ook welkom. Denk eens aan 
Romy, Melanie en Bart. En aan al die 
andere vrijwilligers die het jou en/
of jouw kind het naar de zin maken. 
Elke week weer. We gaan binnenkort 
weer actief mensen benaderen voor 
bepaalde functies. Het zou mooi 
zijn als het meeste al is ingevuld uit 
spontane aanmeldingen. Dan kan 
ik met de feestdagen helemaal met 
een goed gevoel terugkijken op het 
afgelopen jaar. En vooruit naar 2018. 
Ik wens u fijne feestdagen en een 
goede jaarwisseling. En kijk uit met 
vuurwerk. We hebben uw handen 
hard nodig.
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SPAAR € 100,- OF MEER EN HELP MEE 
ONS EEUWFEEST TOT EEN ONVERGETELIJK 
FESTIJN TE MAKEN

De jubileumcommissie heeft zitten 
denken hoe het benodigde geld op 
tafel moet komen. Je kunt aller-
lei acties gaan houden. Loterijen. 
Koe-schijten. Veilingen. Enz. Je kunt 
de contributie verhogen en daarvan 
sparen. Je kunt ook niks doen en 
hopen dat de kantine-opbrengsten 
genoeg zijn om alles te betalen.

Alles heeft z’n voor- en nadelen. 
Activiteiten kosten qua organisa-
tie veel tijd en leveren relatief niet 
zoveel geld op. Net toen we in de 
jubileumcommissie knopen wilden 

doorhakken, kwam dankzij inbreng 
van onze ere-voorzitter Jan Karme-
rood een goed idee op tafel. Zo goed 
dat we dat gaan uitvoeren.

Wat dat idee is? Heel simpel: we 
gaan sparen. Met z’n allen. Als ie-
dereen mee doet, kunnen we zonder 
veel inspanning het bedrag bin-
nen halen dat nodig is om van ons 
eeuwfeest een onvergetelijk festijn 
te maken. Vandaar dat we iedereen 
vragen mee te gaan sparen. Voor elk 
jaar dat De Zweef bestaat minimaal 
1 euro (of meer)!

Krijg ik daar wat voor terug?
Ja natuurlijk! Voor elke € 100,- die 
je spaart krijg je: 
• € 25,- korting op een exemplaar   

van het boek 100 jaar De Zweef 
tot en maximum van de kost-
prijs van het boek.

Elke spaarder krijgt bovendien:
• exclusief een jubileumpenning 

in luxe opbergdoos

Hoe kan ik sparen?
Je kunt sparen in termijnen of in één 
keer. Het voordeel is dat je telkens 
een klein bedrag doneert, zonder 
dat je dat echt merkt. De termijnen 
zijn door ons bepaald en het geld 
innen we door automatische incas-
so. Je kunt zelf aangeven in hoeveel 
termijnen (maximaal 4) en op welke 
data je wilt sparen. Deze data zijn: 

100 jaar De Zweef. Een jubileumcommissie is al 
druk bezig de hoofdlijnen van het feest te bedenken. 
Al die officiële activiteiten en feestelijkheden voor 
jong en oud kosten natuurlijk veel geld en dat ligt 
bij ons niet voor het oprapen.

januari 2018, december 2018, 
december 2019 en mei 2020.

Om de inkomsten uit deze spaaractie 
echt alleen maar te gebruiken voor 
het 100-jarig bestaan, hebben we 
een aparte bankrekening geopend 
en een stichting opgericht. Onder 
de naam Steunstichting 100 jaar         
De Zweef. Op deze rekening kunnen 
ook giften gestort worden als je niet 
aan de spaaractie wil meedoen, 
maar wel een bijdrage wil leveren.

Het oprichten van een steunstichting 
heeft ook te maken met onze wens 
het mogelijk te maken een gift te 
kunnen aftrekken van de belasting. 
Wie voor aftrek in aanmerking wil 
komen, moet de het te sparen be-
drag of de gift in 2019 op de speciale 
rekening storten.

In deze GOAL!MAGAZINE vind je een 
formulier waarop je kunt aangeven 

hoeveel je wilt sparen en in hoeveel 
termijnen. Vul het in en lever het in. 
Je kunt je ook digitaal melden via 
onze website.

Korting op het boek. Hoe weet ik of 
ik dat boek wel leuk vind?
Een terechte vraag. Je weet het pas 
als het er is en je het hebt gelezen. 
Daarin kunnen wij niets betekenen. 
Wat we wel kunnen is hier vertellen 
hoe het boek eruit gaat zien. De 
geschiedenis van De Zweef komt ui-
teraard uitgebreid aan de orde. Dat 
staat vast. Maar dat niet alleen. 

Het boek -of eigenlijk meer boeken- 
bestaat uit 10 hoofdstukken van 
10 jaar plus een hoofdstuk over de 
Vriendenkring en een extra hoofd-
stuk over de jaren 70 van de vorige 
eeuw.

Elk hoofdstuk begint met een stukje 
wereldgeschiedenis, sportgeschie-

denis en uitgebreid de geschiedenis 
van Nijverdal. Daarna de geschiede-
nis van De Zweef in drie delen:
• jubilea;
• de voetbalprestaties van vooral 

het eerste, maar ook andere 
teams;

• wat er verder bij onze club   
gebeurde.

Elk hoofdstuk eindigt met een 
overzicht van de prestaties van de 
andere Nijverdalse voetbalclubs: 
Nijverdal, DES, SVVN, Hulzense 
Boys, Eversberg, ENC.

Een boek met heel veel leuke foto’s 
en krantenkipsels waarvan we op 
voorhand al kunnen zeggen dat het 
interessant zal zijn.
Spaar mee voor ons cluppie. Zodat 
we een mooi feest kunnen geven. 
Vraag ook anderen om mee te spa-
ren. Je hoeft geen Zweeflid te zijn 
om een bijdrage te kunnen geven.

HET BESTUUR NODIGT U UIT VOOR DE TRADITIONELE NIEUWJAARSRECEPTIE. 
MET DE HULDIGING VAN DE “VRIJWILLIGER VAN HET JAAR” EN AFSCHEID VAN 

JOHAN KOK EN HET OVERGROTE DEEL VAN DE SCHOONMAAKPLOEG

NIEUWJAARSRECEPTIE
ZONDAG 7 JANUARI 

11.00 UUR 
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Diensten 

IBZ verricht de volgende diensten: 

 Ontwerpen, berekenen en tekenen van 
constructies  

 Engineering prefab hout- en 
betonconstructies   

 Staal productietekeningen  
 Berekenen en tekenen van constructies in 

koudgevormd staal  
 Adviseren en begeleiden leveranciers t.b.v. 

KOMO-productcertificaten  
 Schade inspecties en rapportages  
 Bouwbegeleiding en toezicht   
 Second-opinion onderzoeken 
 Bouwbesluit berekeningen 
 Advisering brandveiligheid 
 

 Sectoren 

IBZ is werkzaam in de onderstaande sectoren: 

 Agrarische bouw  
 Utiliteitsbouw  
 Woningbouw  
 Industriële bouw  
 Parkeergarages 
 Kunstwerken  
 Renovatie / restauratie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalanderstraat 29 
Postbus 230 
7460 AE Rijssen 
 
Tel:   0548-631919 
Email:  info@ibz-bv.nl 
Website: www.ibz-bv.nl 
 

 

Hout 
Staal 
Beton 
Funderingen 

 

IBZ  
 
 
 

 

Raadgevend 
Ingenieursburo 
 
 
 

         Raadgevende 
                               Ingenieurs 

Smidsweg 51

7441 EK  NIJVERDAL

0537 - 891 131

nijverdal@zichtadviseurs.nl

WWW.ZICHTADVISEURS.NL

Zicht Advertentie De Zweef 2.indd   1 20-03-17   20:01

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

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!

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

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

“IK WIL VAN DE ZWEEF 
EEN SAAIE VERENIGING MAKEN”

Bernhard Johan Vrerink wordt op 
15-10-1970 geboren in Vasse. Vanaf 
zijn 6e is hij lid van de plaatselijke 
voetbalvereniging. Na een aantal 
wedstrijden te hebben gevoetbald, 
komt hij erachter dat een keepers-
outfit hem toch beter past. En die 
outfit houdt hij de rest van zijn voet-
balcarrière aan.

Na het VWO verruilt Bart zijn ge-
boortedorp voor Groningen waar hij 
Economie studeert. Daar ontmoet 
hij Anneke: “Daarmee ben ik 16 jaar 
en 364 dagen getrouwd.” Dan wordt 
het verschil tussen een a-persoon 
(schrijver dezes) en de b-persoon 
(de nieuwe penningmeester) pijnlijk 
duidelijk. “Hoe weet jij dat nou zo 
precies?”, vraagt de a-persoon. 
Bart lacht: “We zijn morgen 17 jaar 
getrouwd; zo moeilijk is dat niet.” 
Bart en Anneke krijgen twee kinde-
ren: de inmiddels 16-jarige Marel 
en de 14-jarige Stan. Stan voetbalt 
in JO15-1 en Marel is geregeld te 
vinden bij ASV Atletics. 

Naar Nijverdal
Als Anneke in 1996 een baan als 
apotheker kan krijgen, verhuizen ze 
naar Nijverdal. Bart gaat aan de slag 

bij Ten Kate Huizinga in Hengelo 
en volgt daarnaast een (deeltijd)
HBO-studie Accountancy. Vervolgens 
werkt hij ook negen jaar bij GGN/
Tijhuis Incasso in Almelo. Inderdaad; 
daarvan kent hij ook “onze” Charles 
die daar zelfs een eigen “Koning 
Charles plein” heeft. 

Daarnaast keept hij ieder weekend 
nog in het vierde elftal van Vasse. 
“Nee, meer elftallen waren er niet.” 
Om logistieke redenen besluit hij 
een club in Nijverdal te zoeken. Om 
zo dicht mogelijk bij de ons-kent-
ons-cultuur van Vasse te blijven, 
gaat hij op zoek naar de kleinste 
zondagclub. Dat is SV Nijverdal waar 
hij naast het keeperswerk ook zeven 
jaar de functie van penningmeester 
vervult. “Ik vond dat echt leuk werk.” 
Na de fusie met de Eversberg voet-
balt Bart nog even bij de Eversberg 
Nijverdal Combinatie (ENC), maar 
na een jaar hangt hij zijn keepers- 
outfit aan de wilgen. 

Ons-kent-ons; ook bij De Zweef
Als zoon Stan via schoolvriendjes 
op de Triangel bij De Zweef terecht-
komt, kruipt het bloed waar het niet 
gaan kan. Hij meldt zich in 2010 als 
lid en keept een jaar in De Zweef 5. 
Qua leden veel groter dan Nijverdal, 
maar toch “klein” omdat daar ook 
een ons-kent-ons-cultuur heerst. 
“De Zweef voelt als een familiever-
eniging, waarin je snel opgenomen 
wordt.” Wat hij nog meer leuk vindt 
aan de club? “Uiteraard voetbal kij-

In de woonkamer staat een miniatuurversie van de 
Opera van Sydney. Rond de kerstperiode komen 
daar nog een heel stel bouwwerken in feestelijke 
stijl bij, zoals een compleet kerststuk, inclusief 
huisjes, sleeën, kerstmannetjes en sfeerlichtjes. 
Er komt op de smartphone een foto van vorig jaar 
voorbij. Indrukwekkend. “Daar zitten we met ons 
vieren aan de keukentafel te bouwen.” Zijn droom 
is om ooit zelf iets te ontwerpen, maar daar is 
vooralsnog geen tijd voor. Naast voetbal, skiën en 
toeren op zijn BMW K1300 GT is dit een grote hobby 
van hem; bouwen met Lego. We zijn thuis bij Bart 
Vrerink, de nieuwe penningmeester en ja, ook een 
Zwever met een hobby, maar dat is een ander ver-
haal.

Nieuwe penningmeester Bart Vrerink:
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ken bij Stan, maar ook de inzet van 
de vrijwilligers.” En daaraan wil Bart 
graag zijn steentje bijdragen.
Dat ging niet zonder slag of stoot. 
Ewald Wennemers wilde in 2016 al 
weg, maar er was geen opvolger. Hij 
“ontdekte” Bart en vroeg hem een 
paar keer of hij zijn functie wilde 
overnemen. Bart twijfelde, maar 
Anneke stimuleert hem om op deze 
manier een bijdrage te leveren aan 
de vereniging. En zo geschiedt. Bart 
is vanaf 31 oktober 2017 penning-
meester van De Zweef. Hij neemt 
hiermee het stokje van Ewald Wen-
nemers over. 

De financiële achtergrond van Bart 
maakt dat hij de lopende zaken snel 
heeft opgepakt. Hij zit nog middenin 
de inwerkperiode met Ewald, maar 
de contouren staan. Sinds 1,5 jaar is 
hij financieel manager bij De Brink. 
Een bedrijf gespecialiseerd in direct 
mail productie en fulfilment; con-
troleren van voorraad, het inpakken 
van orders en het verzorgen van de 
dagelijkse rit naar het postkantoor. 
Bart is verantwoordelijk voor alles 
wat nodig is het bedrijf te runnen: de 
financiën, automatisering en perso-
neelszaken. Vandaar dat hij zich wel 
het “manusje-van-alles” noemt.  

“Ik wil voor
iedereen
aanspreekbaar 
zijn”
“Ik zie de vereniging als een soort 
bedrijf, maar dan met veel vrijwilli-
gers. Het is niet alleen maar rechttoe 
rechtaan. Ook heb je onder meer 
te maken met het belastingtech-
nisch verhaal met vrij ingewikkelde 
btw-formules en belastingtechnische 
aspecten van mensen in loondienst 
en vrijwilligers.”

Over het antwoord op de vraag 
wat zijn ambitie is wat betreft het 

penningmeesterschap, hoeft Bart 
niet lang na te denken. “Ik wil van De 
Zweef een saaie vereniging maken.” 
Na enig gefrons van de andere kant 
van de tafel vult hij direct aan: “Ik 
bedoel in financiële zin. Het mag 
aan alle kanten bruisen, maar het 
moet op het financiële vlak zo goed 
in elkaar zitten dat het saai wordt, 
voorspelbaar is.” 

Bart wil naar de situatie waarbij 
vragen over het financiële gedeelte 
eigenlijk niet meer gesteld hoeven 
te worden. En dat wanneer er wel 
onduidelijkheden zijn, hij dit meteen 
kan ondervangen. Hoe hij dit wil gaan 
doen heeft hij al goed voor ogen. 

“Ik zal best nog wel eens 
terugvallen op Ewald”
“Ik zal best nog wel eens op Ewald 
terugvallen met vragen. Dat kan niet 
anders. Een aantal zaken moet ik 
nog duidelijk krijgen, maar dat geeft 
niks.“ Hoeveel tijd het penningmees-
terschap gaat kosten, weet hij nog 
niet. “Ik heb me voorgenomen twee 
avonden in de week aan De Zweef te 
besteden. Voor een groot deel werk 
ik thuis, maar één avond wil ik in het 
clubhuis zitten.” Bart lacht: “Geen 
gezeur van je vrouw; ideaal! Nee, 
zonder gekheid: ik wil aanspreekbaar 
zijn. Mijn belangrijkste taak zal zijn 
het delegeren en controleren. Geluk-
kig hoef ik niet alles alleen te doen. 
Sowieso is Harry Hoonhorst er om te 
helpen met factureren.”

Bart bruist van de ideeën. Hij heeft 
zin in het nieuwe avontuur. Bij vertrek 
valt ons oog op een bekend blauw 
shirtje. Of hij geen zin heeft in een 
7x7 potje op zondagochtend? Z’n 
Nijverdalse vrienden terug zien? Kan 
hij ook zo’n mooi shirt aan. “Dit is van 
Stan, maar wellicht trek ik er zelf ook 
nog een keer eentje aan. Alhoewel 
het keepersgeel mij toch iets beter 
past.” We kunnen een glimlach niet 
onderdrukken. Ook helemaal goed.

bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal
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Tegenover mij aan de tafel zit een 
gespierde jongeman. Postuur 
voetballer. In de aangebouwde serre 
komen de zonnestralen door het 
vele glas naar binnen. Het is prettig 
vertoeven op deze plek. De koffie is 
geschonken en Craig heeft een glas 
dubbelfris bij de hand. We kunnen 
beginnen.

Craig, hoe is het met je?
Prima. Zit goed in mijn vel.

Voor degene die je niet kent, wie is 
Craig Post?
Ik ben geboren in Bellville. Een klein 
plaatsje onder Kaapstad, één van de 
drie hoofdsteden van Zuid-Afrika. 
Na drie maanden ben ik naar Ne-
derland gegaan. Samen met mijn 
tweelingzus Bea. We zijn geadop-
teerd door Ben en Gerda Post. Onze 
ouders konden niet voor ons zorgen. 
Later is ook mijn jongste zusje Joy 
(13) overgekomen. Zij is niet mijn 
biologische zus. De lagere school 
heb ik doorgebracht op de Trian-
gel. Daarna ben ik naar de Willem 
de Clerq gegaan. Basis kader. Het 
laatste jaar van mijn opleiding sport, 
dienstverlening en veiligheid moest 
ik in Rijssen doen omdat de school 
in Nijverdal te klein werd voor de 
verschillende opleidingen. Dit jaar 

ben ik begonnen op Landstede in 
Zwolle. Dat is een LOOT school. Dat 
wil zeggen dat ze rekening houden 
met de sport waarmee je actief bent. 
Ik doe daar de opleiding Sport en 
Recreatie. Die duurt twee jaar maar 
ik mag er drie jaar over doen omdat 
ik in de jeugdopleiding zit. Maar ik 
probeer het in twee jaar te halen.

Ben je al een keer terug geweest in 
Zuid Afrika?
Nee. We hebben wel plannen om 
dit te doen. Als het goed is gaan 
we met het gezin er naartoe als ik 
18 ben. Moeder Gerda vult aan: Als 
je 18 bent dan ben je volwassen in 
Zuid-Afrika. Je mag dan de adoptie-
papieren inzien en meenemen. On-
geveer een jaar voordat je gaat meld 
je dit bij een organisatie die allerlei 
voorwerk verricht. En dan gaan we 
ook kijken hoe het met de ouders 
van Craig en Bea gaat. Als Craig en 
Bea en de ouders dat willen. Anders 
gaat dat niet door. Tot op heden is 
er geen contact met zijn biologische 
ouders geweest.

Terug naar het voetbal. Wanneer 
ben je begonnen bij De Zweef?
Ik was 5 jaar toen ik begon in de 
F-league. Tot mijn 12e heb ik bij De 
Zweef gevoetbald. De eerste drie 

HOE IS HET TOCH MET... 
CRAIG POST
Je hoeft natuurlijk geen 70+ te zijn of 30 jaar gele-
den te zijn vertrokken bij De Zweef om in aanmer-
king te komen voor deze rubriek. Craig Post (16) 
is het levende bewijs. Vier jaar geleden De Zweef 
verlaten om te voetballen in de jeugdopleiding van 
Go Ahead Eagles. We zijn benieuwd hoe het (daar) 
met hem gaat. 
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We doen het veilig 
       of we doen het niet

Novicon BV
Staalconstructies 

Dak- en Wandbeplating
Toelevering in knip- en zetwerken
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• Zeer	  scherp	  geprijsde	  kwaliteits	  brandstoffen	  
• Washal	  en	  doe	  het	  zelf	  wasbox	  
• Aanhangwagen	  verhuur	  
• Vriendelijke	  medewerkers	  en	  goede	  service	  
• Op	  Zaterdag	  service	  saterday	  !!!	  
• Sandwiches	  en	  een	  groot	  shop	  assortiment	  
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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

jaar in de F. Vervolgens een jaar 
in de E. Ben toen vervroegd over-
gegaan naar de D. Ook vervroegd 
overgegaan naar de C. Toen ben ik 
gescout door Go Ahead Eagles.

Wat weet je nog van je trainers in 
de jeugd?
In de E had ik technische training 
van Lodewijk Harmeling. Hij was 
streng, fanatiek maar ook goed. 
Heb ik veel van geleerd. In de D had 
ik Helwich Machielsen als trainer. 
Die was ook streng en kon goed 
schreeuwen. Ook fanatiek en een 
goede trainer. In de C was Sven Dik-
kers mijn trainer. Helaas zijn we dat 
jaar gedegradeerd. Maar we hebben 
wel een leuk jaar en plezier gehad 
met die groep.

Voor welke positie heeft Go Ahead 
je gescout en waar speel je nu?
In eerste instantie als middenvelder. 
Ben begonnen als linkermidden-

velder, hoewel ik rechtsbenig ben. 
Ik kan wel passen met links maar 
dat is voor verbetering vatbaar. Ik 
heb toen maar een maand op het 
middenveld gespeeld. Tijdens een 
toernooi kwam ik ook achterin te 
staan en heb daar vervolgens de rest 
van het seizoen gespeeld. De laatste 
2 seizoenen heb ik weer op het mid-
denveld gespeeld, dit seizoen speel 
ik de laatste wedstrijden weer cen-
traal achterin. Kan zowel in de man-
dekking spelen als vrije verdediger. 
Ligt aan de tactiek, tegenstander of 
het spelsysteem dat we spelen. Ben 
nu tweede jaar B speler, maar heb al 
vlieguren gemaakt bij de A1.

Hoe ziet een week van Craig Post 
eruit?
Ik sta om 6.45 uur op. Douchen en 
eten. Met de trein van 7.44 uur naar 
Zwolle. Van 9.00 tot 14.00 uur naar 
school. Althans, op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag. Daarna 

naar Deventer om te trainen. Tegen 
20.00 uur ben ik thuis. Dan eet ik 
pas. Op woensdag hoef ik niet naar 
school maar loop ik stage. Op dit 
moment bij de voetbalschool van 
Go Ahead Eagles. Daar help ik de 
trainers. Die stage gaat in blokken. 
Kan zijn dat ik straks stage loop bij 
een zwembad.

Dat zijn lange dagen. Heb je dan 
ook nog tijd voor andere hobby’s?
Hetzelfde wat de meeste jongens 
van mijn leeftijd doen. Speel met de 
PlayStation FIFA en GTA. Op za-
terdagavond spreken we vaak met 
vrienden af.

Wat zijn de plannen van Go Ahead 
Eagles met je?
Er zit niet echt een plan achter. Ik zit 
in de jeugdopleiding. Maar ze heb-
ben wel aangegeven dat ze potentie 
in mij zien om het eerste elftal te 
halen.
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Je zit fysiek goed in elkaar. Wat zijn 
je sterkste punten?
Ik ben meedogenloos (moeder Ger-
da moet lachen want dit is herken-
baar). Niet dat ik iemand moedwillig 
schop of met twee gestrekte benen 
het duel aanga. Ga er wel stevig in. 
Trek mijn poot niet terug. Ik heb een 
goede techniek en ook mijn passing 
is goed. En mijn snelheid is een 
belangrijk wapen.

Je zit rustig aan tafel en komt be-
scheiden over. Gaat de knop om als 
je het veld opkomt?
Ja. Ik wil winnen. Volgens Gerda 
kijkt Craig de kat uit de boom. Het 
eerste jaar van zijn lichting is het 
meestal lekker meevoetballen. Het 
tweede jaar voelt hij zich meer ver-
antwoordelijk en pakt hij de kartrek-
kersrol.

Waar moet je nog aan werken?
Mijn linkerbeen kan beter. Mijn hou-
ding. Ik kan ook nonchalant overko-
men zeggen ze. Zelf heb ik dat niet 
echt in de gaten. Het gaat wel beter. 
Vroeger had ik daar meer last van. 
Bijvoorbeeld als we met 3-0 achter 
stonden dan had ik er niet zoveel 
zin meer in. En liet ik mijn hoofd 
hangen. Ik moet me niet laten leiden 
door de stand maar altijd volle bak 
gaan. Ik moet op mijn voeding letten. 
Jongens bij mij in de klas die bij 
PEC Zwolle voetballen, mogen niet 
naar de Mac Donalds. Tegen mij is 
dat niet gezegd. Ik weet dat het niet 
goed is, maar het is soms wel lastig. 
Het is allemaal wel lekker.

Jouw trainer, Jan Kromkamp, heeft 
een mooie carrière gehad (zie ka-
der). Lijk je als voetballer op hem?
Dat weet ik niet. Ik zie mezelf meer 
als een voetballende speler. Jan was 
mentaal heel sterk. Daar hamert hij 

de volgorde school – gezin – voetbal telt. 
Maar ze beseft ook goed dat ze Craig de kans 
niet mag ontnemen.

De zondag is je vrije dag. Wat doe je dan?
Het kan zijn dat we met wat vrienden afspre-
ken om zelf een balletje ta gaan trappen, 
maar vaak kijk ik ook eredivisie op TV. 

Wat is jouw droomclub?
Naast FC Twente is dat Borussia Dortmund 
en Barcelona.

Ajax niet?
Vroeger heb ik dat altijd gezegd om oom 
Harry (Legtenberg, trainer vrouwen 1 en 
hartstochtelijk Ajax supporter) te plagen. 
Maar als ze me nu zouden vragen zou ik dat 
wel doen. Om daar ervaring op te doen.

De herfst is begonnen. De tijd breekt aan 
dat je peetoom Jos Legtenberg weer met 
dat rode FC Twente mutsje op, langs het 
veld bij het eerste staat.
Hij is mijn peetoom. Laat ik het netjes zeg-
gen: dat mutsje is niet mijn stijl.

Wil je nog wat kwijt over jouw jaren bij De 
Zweef?
Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Veel 
plezier beleefd. Ik baal er alleen van dat ik 
afscheid heb genomen met een degradatie. 
Wat ik ook jammer vond was dat een aantal 
mensen mij anders benaderden toen ik had 
aangegeven weg te gaan om hoger op te 
spelen.

Tot slot, heb je nog een leuke anekdote?
Craig niet echt, maar moeder Gerda wel. In 
de F-league ging Craig op zaterdag met Roan 
Elbersen met de ruggen tegen elkaar staan 
om te kijken wie de grootste was. Elke week 
weer. Dan was die de grootste, dan de ander 
weer. Dat was wel grappig.

Craig, wij wensen je heel veel succes bij je 
streven om profvoetballer te worden. We 
zouden het mooi vinden als jouw shirt inge-
lijst naast dat van Jeroen van der Lely komt 
te hangen in de kantine (red.).

ook steeds op. Maar als ik dezelfde 
weg kan bewandelen teken ik daar 
meteen voor.

Droom je van het betaalde voetbal?
Ja. Ik wil graag profvoetballer 
worden. Het liefst bij FC Twente. Dat 
is mijn club. Ik zou dit seizoen ook 
naar FC Twente gaan. Die hadden 
belangstelling voor mij. Het ging uit-
eindelijk niet door omdat FC Twente 
geen budget kreeg om 3 opleidings-
jaren te vergoeden.

Hoe reëel is het dat Craig Post prof-
voetballer wordt?
Ik rook en drink niet. Heb daar ook 
geen behoefte aan. Dus dat is geen 
valkuil. Als ik de juiste mindset heb 
en mij door ontwikkel, 100%. Wan-
neer ik meedoe met een hoger team 
dan kan ik gemakkelijk mee. Ik zou 
dit jaar vervroegd overgaan maar 
dat is niet doorgegaan. Ik hoop dat 
het na de winterstop wel gebeurt. 
We hebben een leuk team en veel 
plezier met elkaar maar ik wil graag 
zo hoog mogelijk voetballen.

Over drie jaar bestaat De Zweef 100 
jaar. Speel jij dan in het eerste van 
Go Ahead Eagles?
Als ik fit blijf, niet met blessures te 
maken krijg, ga ik daar wel vanuit.

Denk je dat je ooit nog het blauw 
wit van De Zweef draagt?
Nee, dat denk ik niet. Als ik prof-
voetballer word sowieso niet. Als 
ik eerder afval dan wil ik zo hoog 
mogelijk spelen. Geld is niet mijn 
drijfveer.

Je bent nu 16. Moet nog twee of 
drie jaar naar school. Wat doe je na 
deze studie?
Als ik de zekerheid heb dat ik in 
het eerste kom, dan stop ik met de 
studie. Dan richt ik mij 100% op het 
voetbal. Moeder Gerda is het daar 
nog niet helemaal mee eens en 
geeft aan dat voor Go Ahead Eagles 

Jan Krompkamp (37) is trainer van Craig. Jan 
heeft zelf een mooie carrière achter de rug. 
Begonnen bij Go Ahead Eagles en vervolgens 
gespeeld bij AZ, Villareal, Liverpool en PSV om 
af te sluiten bij Go Ahead Eagles. Jan heeft 11 
interlands gespeeld.

Jan, Craig zit nu 4 jaar in de opleiding. Hoe ont-
wikkelt hij zich?
Goed. De potentie is er. Maar hij moet er meer 
uithalen. De intentie moet zijn om elke keer weer 
de beste te willen zijn. Er zit nog teveel verval in.

Wat zijn de sterke punten van Craig?
Hij is atletisch. Sterk. Goed aan de bal. Heeft een 
goede dribbel en een goed schot. Op de training 
schiet hij ze bijna allemaal met binnenkant voet 
erin.

Waar moet Craig aan werken?
Hij moet mentaal sterker worden. Beseffen wat 
hij kan. Craig heeft een goede dribbel en pass. 
Hij moet dat meer laten zien in het veld. Durven 
en doen. Het is nu nog te vaak balletje breed in 
plaats van diep.

Waar ligt zijn plafond en op welke positie?
Dat is moeilijk te zeggen. Hoe hoger je komt 
hoe smaller het wordt. Maar hij heeft zeker de 
potentie om het eerste elftal te halen. Kan cen-
traal achterin zijn, maar ook op 6 (verdedigende 
middenvelder). Het vertrouwen bij de club is er. 
Ze vragen mij regelmatig hoe het met die lange, 
donkere jongen achterin gaat. Dat doen ze niet 
voor niets.
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PIM EN HERMEN OVER NIEUWE OPZET 
PUPILLENVOETBAL BINNEN DE ZWEEF

Wat is het idee?
“De afgelopen jaren zie je, dat het 
Nederlandse voetbal achter raakt in 
Europa en de rest van de wereld. Om 
de kwaliteit te verbeteren, begin je 
bij de jongste voetballertjes: Onder 
8 en Onder 9. De KNVB stelt dat 
spelen op een kleiner veld beter 
aansluit bij de belevingswereld van 
kinderen in deze leeftijd. Je komt 
vaker aan de bal, moet sneller 
handelen en komt vaker in een één 
op één situatie.” Helemaal nieuw is 
het niet, in Duitsland bijvoorbeeld 
doen ze dit al jaren” aldus Hermen 
van Nijen (Hoofdtrainer Onder 8 en 

Onder 9). Om jonge voetballertjes 
vaker aan de bal te krijgen, is het 
plan om de wedstrijdvormen voor 
de pupillen van 5 tot en met 11 jaar 
aan te passen aan de leeftijd. In het 
kort: hoe jonger de kinderen, des te 
minder spelers en des te kleiner de 
veldjes.
 
De opzet komt voort uit het KNVB 
plan “Winnaars van Morgen”. Uit 
onderzoek dat de KNVB deed in het 
kader van dit plan blijkt dat met 
wedstrijdvormen op kleinere velden 
en met minder spelers, voetballer-
tjes meer voetbalhandelingen per 

wedstrijd 
hebben en 
dat de nieuwe 
wedstrijd-
vormen een 
positief effect 
hebben op het 
spelplezier.

Volgens 
Hermen sluit 

het spelen op kleiner veld inderdaad 
beter aan bij de belevingswereld van 
kinderen in deze leeftijd. “Doordat je 
vaker in herkenbare situaties komt, 
gaan kinderen makkelijk in oplos-
singen denken.” Pim (trainer bij 
Onder 9-1): “Het spel is ook een stuk 
dynamischer geworden. Doordat het 
veld kleiner is, zijn kinderen veel 
eerder gedwongen elkaar te gebrui-
ken. Het spel is minder individueel. 
Andere veranderingen zijn dat je 6 
tegen 6 speelt, je speelt vier keer 
tien minuten en de scheidsrechter is 
een spelbegeleider geworden.”

Een spelbegeleider?
“Als er echt iets gebeurt, dan grijpt 
de spelbegeleider wel in hoor”, 
vertelt Hermen. “De bedoeling is 
dat als de bal uitgaat, spelers zelf 
herkennen dat als een tegenstander 
de bal uittrapt, zij de bal mogen op-
pakken om hem vervolgens met een 
dribbel het spel weer in te brengen.” 
Clubs gaan verschillend om met het 
begeleiden van de spelbegeleider, 
geeft Pim aan. “Bij De Zweef is er 
niet speciaal een cursus voor geor-
ganiseerd. Als ik als leider een spel 
begeleid, probeer ik zoveel mogelijk 
KNVB regels te volgen.”

Van Marwijk voorspelde 
een grote chaos
Bert van Marwijk voorspelde bij de 
invoering een grote chaos. Volgens 
Pim valt dat best mee. “Het is geen 
chaos geworden. Natuurlijk loop je 
in het eerste jaar tegen dingen aan. 
De kleedkamers zijn op zaterdag 
bomvol. Vooral van onze wedstrijd-
secretarissen wordt op dit vlak meer 

Met ingang van dit seizoen spelen pupillen Onder 
8 en Onder 9 jaar in een vernieuwde opzet op een 
kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6, voor-
heen speelden die leeftijdscategorieën nog 7-te-
gen-7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld 
sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen 
van deze leeftijd. Ingooien wordt indribbelen en 
scheidsrechters worden spelbegeleiders die het 
spel voor kinderen in goede banen leiden. Binnen 
De Zweef geven Pim Weijers en Hermen van Nijen 
invulling aan deze nieuwe opzet, tijdens de training 
en op de zaterdagen. We spreken beide trainers 
over hun ervaringen.

gevraagd. Ook spelers zelf kunnen 
hun steentje bijdragen door na het 
omkleden de kleding weer in de 
tassen te doen en de tassen tijdens 
de wedstrijden in rekken te zetten. 
Daarnaast maken we sinds half 
oktober ook gebruik van de kleed-
kamers van NKC.” Ook de indeling 
van teams kan mogelijk verbeterd 
worden. “We hebben nu nog maar 
een paar wedstrijden gehad, dus 
heel veel kun je er niet van zeggen, 
maar wij komen al wel teams tegen 
die niet op het juiste niveau zijn 
ingedeeld. Er is geen stand in de 
competitie, dus die indeling is ook 
moeilijk te bepalen.”

Geen stand?
“Nee, geen uitslagen en standen 
meer. Bij de jongste jeugd telt het 
competitie-element niet. Voetbal 
draait bij deze leeftijdsgroep om veel 
balcontact, acties maken, samen 
spelen en scoren. Kortom plezier 
maken en dat willen we uitstralen!”

Meer doelpunten!
Vierhonderd procent meer balcon-
tacten, een betere techniek, vaker 
scoren en meer spelplezier. Hans 
van Breukelen, toenmalig technisch 
directeur van voetbalbond KNVB, 
kondigde de nieuwe opzet met deze 
beloftes aan. “Dat kun je inderdaad 
aan de uitslagen zien” legt Pim uit. 
“Er wordt echt veel gescoord. Jon-
gens komen vaker aan de bal en ook 
het indribbelen van de bal leidt tot 
meer doelpunten.”

Hans heeft op dat punt dus wel 
gelijk gekregen, maar uiteindelijk 
gaat het om de jongste spelertjes. 
“Die moeten nog wel even wen-
nen. Ik zie wel veel verschillende 
doelpuntenmakers, ik denk dat op 
den duur spelers wel meer plezier 
krijgen. Maar eigenlijk moet je mij 
dit na afloop van het seizoen nog 
een keer vragen” aldus Pim. Wat 
ouders ervan vinden, weet Hermen 

niet precies. “Volgens mij zijn zij wel 
positief. Je mag als ouder in ieder 
geval niets meer zeggen, eigenlijk 
zelfs niet meer aanmoedigen. Daar 
moeten nog wel stappen in worden 
gemaakt.”

Zijn er nu ook meer vrijwilligers 
nodig?
Pim: “Het hangt er vanaf hoe je het 
organiseert. Wij hebben vanuit de 
technische commissie en het be-
stuur duidelijke instructies gekre-
gen. Ouders helpen ons bijvoorbeeld 
voor wedstrijden per toerbeurt met 
het klaarzetten van velden.” Hermen 
vult aan: “Je hebt natuurlijk meer 
teams en dus meer vrijwilligers no-
dig. Ook tijdens de trainingen heb-
ben we daar een oplossing voor. Ik 
bedenk de trainingen die door jonge 
jongens en vaders gegeven wordt.” 
Pim is één van die trainers. “Eigen-
lijk heeft iedere groep een vaste 
trainer, maar tijdens de training 
bedenken wij vijf oefeningen voor 
zes teams en de teams rouleren dan 
steeds van oefening.” De oefenin-
gen worden gegeven in circuitvorm, 
iedere oefening duurt tien minuten. 
Trainers krijgen vooraf van Hermen 
door welke oefeningen er gespeeld 
worden tijdens de training. Trainers 
kunnen zich dan inlezen voor de 
training en Hermen en Pim zetten 
dan de oefeningen uit. “Tijdens de 
training heb ik tijd om trainers te 
begeleiden” vertelt Hermen. “Het is 
steeds lastiger trainers te vinden. 
Doordat wij trainers aan oefenstof 
helpen, 
is het 
gemak-
kelijker 
om als 
trainer 
in te 
stappen. 
Een con-
cept dat 
inmid-
dels bij 

behoorlijk wat clubs wordt ge-
bruikt.” Vanuit De Zweef worden Pim 
en Hermen ondersteund door de 
coördinatoren Martijn Evers en Niek 
van Rhee. “Maar eigenlijk komen die 
pas in beeld als er echt problemen 
zijn” lacht Pim.

Gaat er trouwens nog meer veran-
deren?
Met dit overgangsjaar krijgen ver-
enigingen en voetballers de ruimte 
de nieuwe opzet te leren kennen 
en in te voeren. Met ingang van het 
seizoen 2018-2019 starten ook de 
teams van Onder 10, Onder 11 en 
Onder 12 met de nieuwe wedstrijd-
vormen. De jongste voetballers in de 
voetbalhiërarchie - Onder 6 en On-
der 7 - blijven in onderling verband 
op de vereniging kleine partijtjes 
spelen. Bij De Zweef wordt hier met 
De Zweef Mini’s (voorheen F-Lea-
gue) invulling aan gegeven. Ook voor 
de allerjongsten geldt dat uitsla-
gen en standen niet meer worden 
bijhouden. Kennismaken met het 
spelen van voetbal en spelplezier 
staan hier centraal.

In totaal krijgen ruim 200 voetbal-
lertjes bij De Zweef met de nieuwe 
wedstrijdvormen te maken. Laten 
we met z’n allen dromen dat zij ooit 
een bijdrage mogen leveren aan het 
minder ver achterop raken van het 
Nederlandse voetbal en bovenal, 
hopen dat ze plezier in het spelletje 
houden!
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NA “100 JAAR” STOPT JOHAN KOK 
MET VRIJWILLIGERSWERK

Annie doet open. Welkom. Koffie. 
Plakje cake? Johannes Anthonius 
Bonaventura Kok is geboren op 14 
juli 1938 in Nijverdal. 14 juli is de 
“heiligendag” van Bonaventura, van-
daar deze bijzondere derde naam. 
Vader is Hennie Kok en moeder 
Mina Jannink. Vader is penning-
meester van De Zweef. De hele 
familie is van De Zweef. “Je gaat van 
kleins af mee en zo rol je erin.” Het 
staat ook buiten kijf dat Johan gaat 
voetballen, net als zijn broers Tonnie 
en Hennie.

“Mijn vader kwam dan terug van de 
wedstrijd met een zak vol dubbel-

tjes en kwartjes. Die werden op een 
oude krant gestort en dan was het 
tellen. Moeder zei hem wel eens dat 
ze nog even een stukje wilde lopen, 
maar daar had hij niet zoveel zin in. 
Dat geld moest geteld worden.”

Kraantjes om bij te wassen
“Ik ben in 1946-1947 gaan voetbal-
len; ik was een jaar of acht. Ik kan 
me niet herinneren dat ik nog boven 
op de berg heb gespeeld.” Gagel-
man herinnert hij zich uiteraard wel. 
“Dat was daar waar DES nu speelt. 
Al die kraantjes om je te wassen. 
‘s Winters was het spul vaak bevro-
ren. ”

Een jaar of drie speelt Johan in het 
eerste elftal. “Dat was met jongens 
als Jan Tijhuis, Bokkie Middelkamp, 
Herman van Rhee, Jannes (geen 
Johannes?) Evers, Marinus Poppe. 
Ik speelde rechtsback.”

Als Johan een jaar of 21 is stopt hij 
met voetballen wegens blessures. 
Hij meldt zich aan als jeugdleider en 
begeleidt –deels samen met Harrie 
Wijnen- onder meer zijn zoons. Ook 
is hij nog drie jaar leider van het 
eerste elftal (rond 1974). Dat is een 
mooie tijd. Hij is de assistent van 
trainers als Coster en Stockman.

Na “100 jaar” vrijwil-
ligerswerk voor De 
Zweef stopt Johan Kok 
per 1 januari met zijn 
activiteiten. Mag het? 
Volgend jaar wordt hij 
tachtig en het wordt tijd 
om het wat rustiger aan 
te doen. “Een paar da-
gen naar Duitsland te 
kunnen gaan zonder je 
zorgen te maken over 
wat er bij De Zweef nog 
moet gebeuren.” Met 
hem stopt ook vrouw 
Annie bij de club: met 
45 dienstjaren de onge-
kroonde koningin van de 
schoonmaakploeg. Tijd 
voor een interview.

Vriendenkring
In 1972 stapt hij in het kersverse be-
stuur van de Vriendenkring, die dat 
jaar is opgericht. Johan blijft maar 
liefst 18 jaar bestuurslid van deze 
club, die in de begintijd heel veel 
activiteiten organiseert en met veel 
succes. In die tijd hebben de mensen 
grote behoefte aan leuke activitei-
ten en vertier. Het televisie-aanbod 
is beperkt en men wil er graag uit. 
“Het maakt niet uit wat we deden; 
er was altijd belangstelling. Of het 
nou bingo was of een fondue-avond; 
altijd zat het vol.”

“Of het nou bingo 
was of een 
fondue-avond; 
altijd zat het vol”

Storm loopt het ook als de Vrien-
denkring reisjes organiseert voor de 
vrouwelijke leden. “Amsterdam, Keu-
kenhof, huishoudbeurs, noem maar 
op. Twee bussen vol was het minste. 
En altijd wel een gekkigheidje. Had-
den ze verkleedspullen meegenomen 
en liepen de obers in Bathmen de 
hele avond in het blauwwit.”

“Op de huishoudbeurs kreeg je als 
je een leeg glas inleverde, er één in 
een doos voor terug. Ik zie Rini Siero 
nog lopen met al die dozen boven 
zijn hoofd. Ook zijn we een keer met 
z’n allen naar het radioprogramma 
“Van twaalf tot twee” geweest in de 
KRO-studio in Hilversum. Prachtig. 
We zaten behoorlijk vooraan en had-
den een prachtige middag.”

“We organiseerden ook andere uit-
stapjes; niet alleen voor de dames. 
Naar de kerstmarkt in Düsseldorf. 
Naar Nederland-België. Iedereen 
vond het prachtig en er was veel 
belangstelling. Later is dat behoor-
lijk afgenomen. Nu is er geen animo 
meer voor dat soort dingen. Voor het 
bestuur van nu is het een stuk moei-
lijker om leuke dingen te verzinnen.”

Kantine
In 1990 stopt Johan met de Vrien-
denkring en neemt even rust wat 
betreft De Zweef. Als hij in 1998 
stopt met werken, zegt hij “ja” op de 
vraag of hij beschikbaar wil zijn als 
kantinebeheerder. Hij is met vrouw 
Annie de opvolger van beheer-
dersechtpaar Toon en Marie Evers.

Werken als beheerder houdt in: de 
inkoop (voorraad bijhouden, bestel-
len, cont(r)acten bijhouden), schoon-
maken vloerbedekking, achter de 
bar en in de keuken, tellen van 
weekopbrengst (met penningmees-
ter), coördinatie van de levering van 
goederen, regelmatige controle of 
alles nog “recht” is, aankleding kan-
tine, zo nodig tussendoor regelen 
van extra schoonmaken, regelen van 
personeel in de keuken (patatbak-
kers).

Eén van zijn sterkste punten is inko-
pen. Vanuit zijn professie (vertegen-
woordiger) kent hij het klappen van 
de zweep. Dat betekent dat hij altijd 

Bernhard Slaghekke en Annie Kok als meneer en mevrouw De Bok Johan Kok, Jan Broens en Henk Schrooten
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wel een deal kan sluiten. Waar een 
ander één extra pallet in de wacht 
sleept, sleept Johan er twee of drie 
binnen. Duizenden euro’s per jaar 
verdient hij zo voor de vereniging.

Johan is bijna elke dag wel een 
keer in het clubgebouw. Op maan-
dag is vrouw Annie er ook. Zij heeft 
helemaal niks met het spelletje 
voetbal, maar alles met De Zweef. 
Schoonmaken is wat ze doet. “En 
dat gaat verder dan even stofzuigen. 
Want denk maar dat de wc’s na het 
weekeinde een goede beurt kunnen 
gebruiken.”

Het leukste aan het werk is het con-
tact met mensen. “We hebben een 
vreselijk gezellige groep. Er wordt 
veel geouwehoerd, maar iedereen 
weet precies wat er moet gebeuren 
en dan wordt er hard gewerkt.”

Maandagploeg
De “maandagploeg” zorgt ervoor dat 
kantine, clubgebouw en alles erom-
heen er piekfijn  uitziet. Opgeruimd, 
schoongemaakt, fris in de verf. Op 
dit moment bestaat die hele ploeg uit 
zo’n 20 man. “Vergelijk dat eens met 
andere verenigingen. Bij uitwedstrij-
den kijk ik altijd met een professio-
nele blik in het rond en heb het nog 
nergens beter gezien dan bij ons.”
Daarom ook is hij trots op de 

oorkonde van de Twentsche Cou-
rant-Tubantia waarin De Zweef is 
uitgeroepen tot leukste en gezel-
ligste kantine van 2009. Maar niet 
alleen binnen is het “spic en span”. 
Ook buiten wordt wekelijks gepoetst 
en geboend.

De maandagploeg bestaat uit vrijwil-
ligers. Het werk wordt in onderling 
overleg verdeeld. Uiteraard wordt 
begonnen met koffie, maar er is 
discipline genoeg om snel aan de 
slag te gaan. Dan zwermt men uit 
over het hele sportpark. “Op gezette 
tijden klink de koffiefluit van Annie 
en komt men van heinde en verre 
voor een bakkie.”

Afscheid schoonmaakploeg
Behalve Johan stopt per 1 janu-
ari ook het overgrote deel van de 
schoonmaakploeg. De vertrekkers: 
Annie Kok–Verschoor, Mien Poe-
lakker–Verschoor (jongste zus van 
Annie), Ria Kogelman–Siegerink, Ria 
Blankhorst–Oogink, Gerda Middel-
kamp–Scholten, Dora Legtenberg–
Spoolder en Johan Legtenberg.

In 2015 stond een uitgebreid inter-
view met de schoonmaakploeg in de 
GOAL. Uit dit interview: “We zijn hier 
nog nooit met hekel naartoe gegaan. 
Zolang we werken. Ik denk dat ik 
dat namens iedereen hier zeg”, 
stelt Annie Kok en ze kijkt rond. Om 
haar heen alleen maar instemmend 
gemompel. “Wel eens een keer wat 
minder zin, maar een hekel? Nooit!” 
Aan het woord onze schoonmaak-
ploeg. Een groep van zes vrouwen en 
vier mannen, die elke maandag ons 
clubgebouw poetsen tot het glimt.

Als je praat over hun staat van 
dienst, schrik je ervan: Annie Kok 
draait het langst mee. Zij begint als 
in 1972 De Zweef een eigen clubhuis 
krijgt. Zij is ook de penningmeester 
van de groep, want wekelijks wordt 
een klein bedrag gespaard voor lief 
en leed en maandelijks gaat geld in 

de pot voor het jaarlijks uitje. Als we het interview ma-
ken, is het net “betalen geblazen”. Het geld gaat in een 
ouderwetse knip. “Deze portemonnee heb ik van Marie 
Evers gekregen en die had hem weer van haar moeder, 
tante Nel Middelkamp.”

Maar niet alleen Annie draait al lang mee. Voor Ria 
Blankhorst en Dora Legtenberg staat de teller op dik 40 
jaar. Mien Poelakker draait al 39 jaar mee. Gerda Mid-
delkamp 37 jaar. Ria Kogelman heeft de “kortste” staat 
van dienst. Zij is inmiddels 16 jaar van de partij.

Overlijdens grijpen in
“Wat ik het vervelendst vond van mijn werk? Geld 
tellen?” Johan lacht; er was eigenlijk niets vervelend. 
Het was een mooie tijd, maar De Zweef is niet van hem 
af. Natuurlijk niet. De club blijft trekken en het is goed 
daar je vrienden te ontmoeten. Terugkijkend zijn voor 
hem de diverse kampioenschappen van het eerste en 
de uitjes van de Vriendenkring hoogtepunten. Diep-
tepunten de overlijdens van mensen als Jo Knobben, 
Marinus Blankhorst, Toon en Marie Evers, Toone Mid-
delkamp. Die grijpen in.

Je moet vrijwilligers koesteren zoveel je kan
Als je Johan vraagt om een “laatste boodschap” zegt hij 
zonder aarzelen: “Je moet vrijwilligers koesteren zoveel 
je kan. Je kan als vereniging niet zonder deze mensen. 
Kijk eens om je heen wat er hier allemaal gebeurt door 
al die stille werkers. Het wordt telkens moeilijker men-
sen te vinden die wat willen doen voor de club. Gelukkig 
gaat het hier nog goed, zeker als je kijkt naar andere 
clubs.”

Vrijwilligerswerk doen vindt Johan een normale zaak. 
“Ik vertel mijn kinderen ook altijd dat het belangrijk is 
naast het werk iets te hebben of doen dat nuttig is voor 
anderen. Dat je ’s avonds ook eens een andere vergade-
ring hebt dan van je werk.”

Fles of tap
“Persoonlijk ben ik voor tapbier; niet dat gedoe met 
kannen. Nee, gewoon een glaasje uit de tap. Wij hebben 
in onze kantine een flesjescultuur. Andere verenigingen 
hebben wel tapbier. Heeft het bestuur dat er doorge-
drukt. Bij De Zweef niet. Soms is er tap over van een 
feest. Verkopen we dat voor 50 cent, maar zeggen ze: 
Doe mij maar een flesje!”

Schoonmaakploeg of klussenploeg
“Mag om mij beide. Ben momenteel geen echt lid meer 
van de klussengroep. Vroeger wel. Met Toone Middel-
kamp. Was je hem kwijt, zat hij in de dug-out te roken. 
Beide groepen doen zo’n verschrikkelijk goed werk. Als 
je ziet hoe hard die kerels buiten werken!”

Mannen of vrouwen
“Je hebt ze allebei nodig. Het is goed dat er vrouwen in 
de schoonmaakploeg zitten. Denk je dat kerels de wc’s 
net zo goed poetsen? Alle randjes, kieren en gaten?”

Eerste klasse of tweede klasse
“Eerste klasse. Dat trekt meer volk. Maakt de club inte-
ressanter voor sponsoren. We zijn zo groot; dan moet je 
dat niveau toch kunnen volhouden.”

De Zweef of Nut en Genoegen
“De Zweef natuurlijk. Voor Annie is het andersom.” 
Toneelvereniging Nut en Genoegen is altijd een “broei-
nest van Zwevers” geweest. Of omgekeerd natuurlijk. 
Zowel Johan als Annie zijn lid van de club. Vanaf 1952. 
Herinneringen komen op aan vroeger toen ze optraden 
in allerlei “boerenplaatsen”. ’s Avonds met een gehuurd 
busjes met decors naar Lemele of Broekland. Spelen 
en diep in de nacht weer huis. Eerst opruimen bij Dieks 
van Rhee en dan pas slapen.

Hoewel er al heel wat weg is, is Annie nog steeds de 
vraagbaak als het gaat om toneelkleren of pruiken: “Bel 
Annie maar, die heeft van alles”. Om aan de wens van 
Johan (“wat vaker een paar daagjes weg”) tegemoet 
te komen, moet Annie stoppen met het toneel. Dat is 
ze ook van plan, maar er wordt nog gezocht naar een 
geschikte opvolgster.

KIEZEN
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Wie is Bart van Rhee?
“Ik ben 45 jaar en samen met Mi-
randa trotse ouders van Stan, die 
onlangs is begonnen bij de mini’s. 
Oorspronkelijk was ik offset- en 
digitaal drukker van beroep. Later 
calculator bij een drukkerij. Sinds 
2013 werk ik als consulent (als 
vrijwilliger) bij Hellendoorn Doet van 
Stichting De Welle (voorheen de 
Vrijwilligersvacaturebank van de 
gemeente Hellendoorn). Oud speler 
van het vierde elftal, ben jeugdleider 
geweest, bedenker van het “Gla-
zen-huis-weekend” en medeorga-
nisator van  feestweekenden bij De 
Zweef. Tegenwoordig tekstcorrector, 
“opmaakadviseur” en bezorger van 
dit magazine. Op dinsdagavond speel 
ik klaverjas met oud-spelers van het 
voormalige 10e.”

Wat ga je precies doen?
“Johan Kok had bij het bestuur 
aangegeven na een lange staat van 
dienst te willen stoppen met zijn 
werkzaamheden bij De Zweef. Ik 
werd in eerste instantie benaderd 
door Erik Heuver met de vraag of ik 
Johans stokje wilde overnemen. Daar 
werd ik gelijk enthousiast van, ten-
minste in samenwerking met iemand 
anders. Lisanne Dikkers neemt (al) 
de personele bezetting en verkoop 
aan de bar op haar en ik ga het 
voorraadbeheer en de inkoop op me 
nemen. Het bestuur regelt de per-
sonele bezetting van de “eethoek”. 
Zo worden taken opgedeeld en de 
“last” door meerderen gedragen. Een 
tendens die ik bij Hellendoorn Doet 
overigens ook steeds vaker tegen-
kom, met als zijdelings voordeel dat 
het stokje bij afwezigheid makkelijker 

van elkaar kan worden overgeno-
men.”

Waarom ga je dit werk doen?
“Naast dat ik er heel veel zin in heb 
om deze job te vervullen is er vanuit 
het “Zweversgevoel” ook de zorg-
plicht om je steentje bij te dragen aan 
onze fantastische club, voor nu maar 
ook voor de toekomst. Samen maken 
we de club!”

Hoe was de inwerkperiode?
“Sinds half september kijk ik op 
maandagochtend met Johan over zijn 
spreekwoordelijke schouder mee. 
Johan weet van de hoed en de rand 
en weet dit over te dragen.”

Heeft Johan Kok je nog wat 
kunnen leren?
“Hoe je de jus maakt hahaha. Nee 
zonder gekheid, er zijn zaken waar 
je geen notie van hebt als leek. Zo 
dienen bijvoorbeeld periodiek de 
diepvriezers en koelapparatuur 
gecheckt te worden. De metingen 
worden  bijgehouden en de appa-
ratuur die hiervoor gebruikt wordt, 
moet  elk half jaar geijkt te worden. 
Dit zijn o.a. eisen die de Voedsel- en 
warenautoriteit voorschrijven.”

Is je mening over de kantine en 
hoe het werkt, veranderd door de 
inwerkperiode?
“Nee zeker niet. Het is meer dan een 
kratje inkopen en weer verkopen; dat 
was me al wel bekend. Mede vanuit 
een organiserende rol vanuit de 
jubileumcommissie weet ik dat het 
verdraaid lastig is om het verbruik in 
te schatten. Ramen hoeveel mensen 
er op een evenement afkomen is èn 

blijft lastig. Bovendien zeggen aan-
tallen niks over wat men wil consu-
meren. “Tendensdrankjes” zijn ook 
zo’n voorbeeld hiervan.”

Ga je dingen anders doen? Ga je 
nieuwe dingen doen?
“Het schriftje van Johan zal wel uit de 
tijd gaan komen haha. Niks mis mee 
overigens maar een digitale werk-
wijze is toch iets meer mijn aanpak. 
Lisanne en ik zijn aan het onderzoe-
ken of er nog kansen liggen voor De 
Zweef en zullen met de resultaten 
hiervan aan de slag gaan. Wijzigingen 
in het assortiment zullen aan de orde 
komen. De eerste resultaten zullen 
op de nieuwjaarsreceptie al merk-
baar zijn. Voor de periode erna…houd 
de eethoek in de gaten!”

Ga je het alleen doen? 
Nee, dat niet. Recent heeft Marc 
Kamphuis zich aangediend als mijn 
rechterhand.

BART VAN RHEE IN DE VOET-
SPOREN VAN JOHAN KOK

Voor de commissies; 
meld je evenement aan en voor de 
leden de vraag om mee te denken 
en eventuele wensen kenbaar te 

maken. Dit kan via 
bart.van.rhee@gmail.com. 

Maar Lisanne of mij gewoon aan-
spreken kan natuurlijk ook altijd.
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VANVREECOMMUNICATIE 

EIGEN WIJZE COMMUNICATIE

Kunstgras op Gagelman las ik in de 
laatste editie van Goal!Magazine. 
Er zou zelfs sprake zijn van twee 
kunstgrasvelden voor voetbal. Eén 
voor DES en één voor De Zweef. 
Nog geen maand later las ik in 
De Twentsche Courant Tubantia 
dat beide clubs het vermoedelijk 
moeten doen met één gezamenlijk 
kunstgrasveld en dat één natuur-
grasveld voor een kunstgrasveld 
wordt opgeofferd aan hockeyclub 
HCHN. Over NKC’51 wordt geen 
woord gerept. Daar gaan we weer, 
dacht ik bij mezelf.
De plaatselijke politiek zit al meer 
dan 10 jaar in de maag met de 
indeling van sportpark Gagelman. 
Een quick scan van de Grontmij 
die in 2006 door de gebruikers van 
sportpark Gagelman, met uitzonde-
ring van De Zweef en NKC’51, aan 
het gemeentebestuur werd aange-

boden, was voor het gemeentebe-
stuur aanleiding om adviesbureau 
Andres opdracht te geven voor het 
ontwikkelen van een lange termijn 
visie voor de indeling van sportpark 
Gagelman. In 2010 werd de visie 
door het bureau Andres afgerond. 
Je lacht je werkelijk de ballen uit de 
broek als je leest wat Andres ervan 
gemaakt heeft. Een gemeenschap-
pelijke accommodatie voor club- en 
kleedvoorzieningen en het aanleg-
gen van twee kunstgrasvelden ter 
vervanging van enkele trainings-
velden en/of natuurgrasvelden. De 
Zweef en DES bij elkaar en NKC’51 
en HCHN bij elkaar. Een investering 
van 10,5 miljoen Euro excl. BTW. 
Geld dat er niet is, dus het rapport 
kon in de kast.
Even had het gemeentebestuur de 
hoop dat het probleem Gagelman 
zichzelf zou oplossen. Gebruiker v.v. 

Nijverdal vertrok 
naar Groot Lochter 
en fuseerde met 
De Eversberg. Het 
ledenaantal van 
DES en De Zweef 
zou wel teruglo-
pen, zodat voor 
iedere gebruiker 
voldoende ruimte 
zou zijn op Gagel-
man. Mooi niet 
dus. Het vrouwen-
voetbal kwam op 
en het ledenaantal 
van zowel DES als 
De Zweef steeg 
explosief. Het 
gevolg hiervan laat 
zich raden. Het 
ruimtegebrek is 
alleen maar groter 
geworden en geld 

is er nog steeds niet. Ook niet voor 
een nieuw rapport. U raadt het al: 
het rapport Andres wordt weer uit 
de kast gehaald.
Om het rapport een kans van slagen 
te geven, zullen DES en De Zweef 
moeten fuseren. Hoewel we best 
lief zijn voor elkaar (we wisselen al 
spelers over en weer uit), zal het 
tussen ons niet tot een huwelijk 
komen. Bovendien hebben beide 
verenigingen hun eigen identiteit en 
dat moet zo blijven. Daarenboven 
zijn de rooms-katholieken zelden 
sterk uit een fusie gekomen. Denk 
bijvoorbeeld aan De Twentsche Cou-
rant met Tubantia en de KVP met de 
CHU en ARP. Ik ben van mening dat 
met name de laatste fusie ons niets 
heeft gebracht en zeer zeker niet in 
de sportgemeente van Nederland.
Als ik denk aan genoemde fusies, 
gaan mijn gedachten even terug 
naar de onlangs door de Histori-
sche Kring Hellendoorn-Nijverdal 
georganiseerde expositie, waarbij 
met name de Grotestraat centraal 
stond. Toeval of geen toeval, op de 
expositie zeer weinig aandacht voor 
de rooms-katholieke gemeenschap 
in Nijverdal. Toch was het bezoek 
alleszins de moeite waard. Ik kocht 
zelfs een viertal gebundelde boeken 
over de historie van Nijverdal en 
Hellendoorn, waaronder het boek De 
Wraak van Antonius/het Mirakel van 
Hellendoorn van Evelyn Ligtenberg. 
Het verhaal wil dat hoewel Hellen-
doorn de beeldenstorm bespaard 
is gebleven, de heiligenbeelden op 
een veilige plaats werden verstopt. 
In 1643, toen het bezoeken van 
rooms-katholieke diensten verboden 
was en het dopen van kinderen door 
rooms-katholieke priesters werd 
beboet, werd door de koster van 

DE WRAAK VAN ANTONIUS



33

Brood
Banket 
Lunchroom
IJssalon

van de Velden

TEGELS & NATUURSTEEN

iphonerepairtwente.nl

T W E N T E

De iPhone Repair Service zoals u mag verwachten

dominee Halfwassenius, genaamd Hendrik 
Vriese op het gewelf van de gerfkamer (sa-
cristie) van de kerk te Hellendoorn, een aan-
tal heiligenbeelden gevonden, waaronder het 
beeld van H. Antonius. Het beeld werd door 
de koster naar beneden gesmeten, waardoor 
het lelijk werd beschadigd.

Vervolgens heeft de koster het beschadigde 
beeld oneerbiedig behandeld, door het een 
plaats in zijn varkenskot te geven. De ochtend 
erop ligt het varken van de koster dood in 
de stal en het schijnt dat de koster door het 
luik is gevallen, waar door hij het beeld van 
Antonius heeft gesmeten en daarvan zijn hele 
leven de gevolgen heeft gedragen.
Gelukkig zijn de tijden in goede zin veranderd. 
Het mag dan ook niet zo zijn, dat de huidige 
verantwoordelijke wethouder van sportzaken, 
hier als koster Vriese wordt neergezet. Ook 
niet als het gemeentebestuur doet besluiten 
om veld drie van sportpark Gagelman op te 
offeren voor een kunstgrasveld. Wij blijven 
dan wel trainen op het oude trainingsveld 
en het huidige veld zeven, dat dan tevens als 
wedstrijdveld zal fungeren. Wij wachten onze 
beurt wel af.
Onze wethouder van sportzaken heeft in zijn 
politieke loopbaan al heel wat neergezet en 
is toe aan een volgende uitdaging. Voor zijn 
definitieve aftreden zou hij zich nog onster-
felijk kunnen maken door voor zowel DES 
als De Zweef een kunstgrasveld te versieren. 
Voor de prijs van één. Voor De Zweef een 
kunstgrasveld op veld zeven en voor DES een 
kunstgrasveld op veld drie. Zonder poespas. 
Geen omheining etc. Alle ruimteproblemen 
opgelost en de thuiswedstrijden van DES en 
De Zweef kunnen gewoon op het hoofdveld 
gespeeld worden. Door het ontbreken van 
de omheining is het verplicht uitwijken naar 
kunstgras bij afgelasting niet aan de orde.
Hoe het ook mag aflopen, ik wens de wethou-
der veel succes toe bij de voortzetting van zijn 
carrière. Mocht hij om welke reden dan ook 
elders niet aan de bak komen, dan zou hij nog 
kunnen overwegen om bingo’s te draaien op 
de Hoge Es, als dank aan de mensen die altijd 
op hem hebben gestemd.

CR

Douchen bij de dames

Ik weet het nog goed, jaren geleden tijdens één van de be-
ruchte feestjes bij De Zweef. Ik stond buiten met een team-
genote en een kersverse A-junior had genoeg biertjes op om 
de vraag te durven stellen… “Wat doen de dames eigenlijk bij 
de voetbal onder de douche?”

Mijn teamgenote dacht even na en zei toen op mysterieuze 
toon: “Die informatie houden wij liever binnen de muren van 
de kleedkamer.” We liepen weg, de jongeman vol verwonde-
ring en met open mond achterlatend.

Het valt mij op dat er tegenwoordig steeds minder wordt 
gedoucht. De jeugd wordt gekleed in voetbaltenue afgezet 
en meteen na de training weer opgehaald. Eeuwig zonde! Ik 
herinner mij de legendarische douchesessies bij de meisjes 
nog. Er werd gezongen, gedanst, geouwehoerd en vooral veel 
te lang gedoucht. 

Weekendverhalen kwamen voorbij en alle leuke jongens 
werden besproken. Wat mij betreft een onmisbaar stukje 
teambuilding buiten het veld. Naast het gezellige aspect is 
het ook een mooi moment om de wedstrijd na te bespreken 
met elkaar.

Helaas gebeurt dit dus steeds minder. Wordt er wel gedoucht 
dan houdt de jeugd het liefst de kleding aan en dat is niet 
eens gek. Tegenwoordig sta je voor je het weet op de gevoe-
lige plaat. Jammer, mobieltjes maar verbieden in de kleed-
kamer en gooi die schaamte van je af. Niemand is perfect, 
gelukkig!

Het zou toch hartstikke zonde zijn dat er over tien jaar geen 
jongen meer is die zich afvraagt wat de dames doen onder 
de douche?
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Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering op maandag 30 oktober heeft 
De Zweef afscheid genomen van 
bijna 20 jaar bestuurservaring. Dat 
werd bereikt met het vertrek van de 
bestuursleden Linda Slag, Bas Kolk-
man en Ewald Wennemers. Voorzit-
ter Erik Heuver was aftredend, maar 
koos voor een vierde termijn. Daar 
was de vergadering het mee eens.
In plaats van Ewald Wennemers 
kwam Bart Vrerink als nieuwe pen-
ningmeester. Jan-Pieter van Vree 

zette het waarnemend secretariaat 
om in een definitief. Jan Fikken 
tekende voor nog drie jaar bij als be-
stuurslid en in plaats van Linda Slag 
kwamen Melanie Tibbe en Romy van 
den Heuvel als adspirant-lid in het 
bestuur.
 
Linda kwam in het bestuur via haar 
inzet voor het ABC-project en haar 
werk bij Aveleijn. De onregelma-
tigheid (avondwerk) van dat werk 
en de huiselijke situatie (baby) was 
voor haar aanleiding na drie jaren 
te stoppen als bestuurslid. Linda 
blijft andere werkzaamheden doen 
voor de vereniging (contactpersoon 

Aveleijn, fanshop en Erik Braam-
haartoernooi)

Bas Kolkman begon zijn bestuurs-
loopbaan in 2008 toen hij als voor-
zitter van de jeugdcommissie in 
het bestuur kwam. In 2010 werd hij 
secretaris. Bas vertrok na negen 
jaar met spijt in zijn hart. Ook voor 
hem was werk en huiselijke situatie 
reden om voortijdig het bestuurslid-
maatschap te beëindigen. Later in 
de vergadering sprak hij de aanwe-

zigen toe om te 
bedanken. Daarin 
zei hij te hebben 
aangegeven bij 
deze ledenvergade-
ring te stoppen als 
secretaris, maar 
dat hij blij was met 
het telefoontje in 
maart, waarin Erik 
Heuver namens 
het bestuur zei dat 
men het beter vond 
dat hij per direct 

zou stoppen. Dat was voor hem een 
pak van z’n hart. Zijn werk werd met 
directe ingang tijdelijk overgenomen 
door Jan-Pieter van Vree. Bas her-
haalde de woorden van de voorzitter 
waarbij die zei dat hij hem ooit terug 
verwachtte in een (bestuurs)functie. 
Voorlopig blijft Bas begeleider van 
het team van zoon Koen.

Ewald Wennemers had na zes 
jaar in 2016 al willen stoppen 
als penningmeester. Omdat 
we toen geen geschikte kan-
didaat als opvolger hadden, 
besloot hij nog een jaar aan te 
blijven. In die periode vonden 

we een opvolger. Voor Ewald kwam 
het afscheid ook een beetje als 
geroepen, want druk werk en veel 
ziektes thuis vragen veel van hem.

Alle afscheidnemers kregen bloemen 
en een dinerbon. En uiteraard aan 
groot applaus van de aanwezigen.

Benoeming bestuursleden
Onder applaus werd Bart Vrerink 
(links) benoemd tot nieuw bestuurs-
lid en penningmeester. Herbenoemd 
werd Jan Fikken die aftredend en 
herkiesbaar was. Hierna verliet 
voorzitter Erik Heuver de vergade-
ring en nam waarnemend voorzitter 
Jan-Pieter van Vree de microfoon 
over. Hij vroeg en kreeg instemming 
voor de herbenoeming van Erik als 
bestuurslid en voorzitter. De verga-
dering benoemde Jan-Pieter van 
Vree definitief tot secretaris.

Adspirant bestuursleden
De vertrekkende Linda had goed 
werk gedaan door in haar plaats 
twee dames bereid te hebben 
gevonden als adspirant-lid toe te 
treden tot het bestuur. Romy van den 
Heuvel en Melanie Tibbe draaien 
vanaf de eerstkomende bestuursver-
gadering mee. Als het bestuurswerk 
hen voldoende inspireert, kunnen 
ze in de volgende ledenvergadering 
officieel benoemd worden.

DE ZWEEF NEEMT AFSCHEID VAN 
BIJNA 20 JAAR BESTUURSERVARING
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Het zal u niet ontgaan zijn. De strip 
“Eppo” in ons magazine getekend 
door Michel van Dijk. Wie is Michel 
Van Dijk? Even voorstellen.

Michel van Dijk (47) is geen bekende 
binnen De Zweef. Zijn roots liggen 
eigenlijk bij SVVN. Tot de e-pupillen 
heeft hij het daar geprobeerd. Geen 
plezier en absoluut geen talent. Toch 
zijn er connecties met De Zweef. Zijn 
neefje Robin is keeper bij De Zweef 
en Robin is weer de zoon van Wendy 
van Dijk, die wij weer kennen als 
kleindochter van Marinus Poppe, 
voormalig doelman van ons eerste 
elftal.

Van jongs af aan had Michel een 
enorm talent voor tekenen. Op latere 

leeftijd heeft Michel de potloden 
ingeleverd voor penselen en is hij aan 
het schilderen gegaan. En met suc-
ces. Grootheden als Frank de Boer 
en André van Duin heeft hij mogen 
portretteren, zo ook alle bekende Vo-
lendammers. In Volendam is Michel 
dan ook een bekende Nederlander.

Op het kantoor van Charles Rozen-
dal zijn ook werken van Michel te 
bewonderen. Stevie Ray Vaughan en 
Rory Gallagher hebben aldaar een 
ereplaats aan de muur en op korte 
termijn zal daar ook Joe Bonamassa 
te bewonderen zijn.

Binnen De Zweef heeft Michel o.a. 
René en Jeroen Kok op portret gezet 
en zelfs burgemeester Anneke Raven 

moest er aan geloven. Van laatstge-
noemde ontving Michel van kunst-
kenner Ekelenkamp echter geen 
lovende kritieken.  Terecht? Volgens 
Michel “Uiterart” niet.

De redactie van Goal!Magazine is in 
ieder geval wel blij dat kunstenaar 
Michel de potloden voor de strip 
“Eppo” weer heeft opgepakt.

EVEN VOORSTELLEN…
MICHEL VAN DIJK
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Hoe het allemaal begon
“Gitaar is het instrument dat ik sinds 
mijn dertiende speel, inmiddels kan 
ik niet meer zonder. Mijn eerste gi-
taar kreeg ik van mijn vader, hij leer-
de mij drie akkoorden en toen moest 
ik er mij zelf mee redden. Ik be-
steedde heel wat uren aan de gitaar, 
dit tot ergernis van mijn ouders. De 
school leed er onder, waarop mijn 
ouders mij een elektrische gitaar 
beloofden als ik zou slagen. Nou dat 
lukt, maar daarna kelderde het weer 
hard. Ik speelde toen in een band. 
Dat was feest vieren, muziek was 
belangrijker dan alles!”

“Als ik gitaar speel, dan ben ik 
iemand anders”
“Ik kan mijzelf helemaal verzuipen 
in mijn gitaar. Als ik mijn gitaar op-
hang, dan ben ik iemand anders. Ik 
heb alleen geen idee wie. Vooral als 
ik een klik heb met het publiek, dan 
krijg ik een kick waar ik het allemaal 

voor doe. Als je eenmaal op het 
podium staat, dan wil je er niet meer 
af.” Bert gebruikt twee voorbeelden 
om de klik met het publiek toe te 
lichten. “In 1980 speelde ik met mijn 
tweede echt serieuze band “General 
Custard” in Paradiso. Het was echt 
de punk tijd en we speelden tech-
nisch gezien heel goed. Maar we 
kregen geen enkele reactie uit het 

publiek. Daar staat tegenover dat 
ik met mijn huidige band, “Midlife 
Crisis Blues Band”, eens per twee 
of drie jaar in Ierland speel op een 
meerdaags festival. Als je dan na 
een dag of drie spelen goed op 
elkaar en op het publiek ingespeeld 
bent, en we beginnen te jammen, 
dan zijn we op ons sterkst. Dan ont-
staat er een geweldige vibe.”

Je bent dus geen oefenbeest?
“Nee, ik doe het vooral voor de op-
tredens. Het mooiste is als je in een 
kleine zaal speelt. In een grote zaal 
zie je met de volle bak licht alleen 
de eerste rij. Ik heb liever interactie 
met het publiek. En dat heb je wel 
als je in een kroeg speelt, zoals 
Murphy’s, dat is kicken.” Toch oefent 
Bert wel iedere week, op de donder-
dagavond. Dat is zijn mannenavond. 
“Iedereen moet van die avond afblij-
ven, dat is namelijk de avond dat ik 
samen met mijn band samenkom en 
nummers repeteer. En soms is het 

In de jaren 80 liep Bert al bij De Zweef als sup-
porter van het eerste. “Samen met Marcel Cents 
bezocht ik alle thuis- en uitwedstrijden, meestal 
waren we trouwens net te laat voor het eerste 
doelpunt.” Later was en is hij erg belangrijk voor 
het vrouwenvoetbal binnen de vereniging. Niet 
alleen als man van toen speelster en tegenwoor-
dig coach Gill, maar ook levert hij een belangrijke 
bijdrage in het verder professionaliseren van het 
vrouwenvoetbal binnen De Zweef. En hij is natuur-
lijk vader van Alex, speler uit C2. Maar we spreken 
hem vandaag over zijn hobby: gitaar spelen.

DEZE ZWEVER HEEFT EEN HOBBY!
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wel zo gezellig, dat we helemaal niet 
spelen.” Of het leven van een artiest 
seks, drugs en rock & roll is? “Geen 
drugs, de rest wel!” Overigens leest 
Bert geen noten en doet hij alles op 
gevoel. “De nummers die ik door-
krijg, ken ik binnen een week. Als 
ik het nummer in mijn hoofd heb, 

dan weet ik hoe akkoorden lopen 
en de rest improviseer ik. Gelukkig 
valt er in een blues/rock band veel 
te improviseren. Ik ben ook geen 
teksten man, ik ben iemand die de 
rif inzet en speelt. Zet mij een tekst 
voor en ik zing in de band mee als 
backing vocal, maar ik luister naar 
de muziek, niet naar de teksten.”

De bands van toen
De eerste, naar eigen zeggen seri-
euze, band waarin Bert speelde had 
de naam Stage Fright. “Dat was in 
1975. We wilden vooral zoveel mo-
gelijk spelen en dat hielden we een 

jaar of vijf vol. De meeste 
bands vielen al na een 
jaar of twee uit elkaar. 
Bands gingen dan de 
studio in om eigen werk 

op te nemen. Muzikanten hoorden 
dan elkaars werk, uitten kritiek op 
elkaar en vielen hierdoor uiteen. 
Of bands hadden het zo druk met 
optreden dat school of werk daar 
onder leed. Wij hielden het dus best 
een tijd vol, maar na vijf jaar was 
het klaar.” Na Stage Fright volgde 
General Custard. “Hierin heb ik twee 

of drie jaar gespeeld. We waren echt 
een rockband en speelden alleen 
maar eigen werk.” 

En tegenwoordig The Midlife Crisis 
Blues Band
Welke muziek ze spelen, dat laat 
zich raden. “We spelen rock, funk, 
maar ook blues zoals het bedoeld 
is. Meestal spelen we covers. Hoe 
ik onze band het beste kan om-
schrijven? Dat is het plezier dat we 
hebben in het maken en delen van 
muziek. Dat spat van het podium 
af. Het meeste wat ik hoor na een 
optreden is ook vaak, “dat zou ik ook 

wel willen”. Nou, begin dan, zeg ik 
dan. Het is nooit te laat om te leren. 
Ik ben er van overtuigd dat iedereen 
het kan, op elke leeftijd. En als je 
na maanden oefenen dan kippenvel 
krijgt van je eigen spel, dat is toch 
geweldig.
De band bestaat uit zes leden: Gert 
Kerkhof (zanger), Bert de Groot 
(drummer), Nico van Houten (toet-
senist), Rob Segers (saxofoon), Bert 
van Keulen (bassist) en natuurlijk 
Bert van de Werfhorst op gitaar. 
“In 2018 vieren we ons vijfentwintig 
jarig jubileum. Toen we begonnen 
speelden we wel tien tot twaalf 
keer per jaar. Nu nog maar vijf keer 
per jaar.” En dat vindt Bert veel te 
weinig. “Eigenlijk moet je gewoon 
één keer per maand spelen. Stel 
je voor, je traint alleen maar, dan 
ervaar je nooit wedstrijdspanning. 
Die spanning moet je gewoon af en 
toe voelen. Dat zorgt voor drive in de 
band. Ook tijdens de repetities staat 
iedereen dan op scherp. Dan wordt 
er geoefend, dat wil je niet weten.”

De optredens
Ieder optreden is voor Bert, en ook 
voor de rest van de band, een waar 
uitje. “Wij gaan altijd heel vroeg 
weg. Zelfs al moeten we in Nijverdal 
spelen, we spreken dan al rond drie 
uur af bij de oefenruimte. We pakken 
onze bus en trailer helemaal vol, 
rijden dan richting de locatie en zet-
ten alle spullen neer. Dan gaan we 
standaard een hapje eten en drinken 
een paar biertjes, vervolgens op ons 
gemak terug naar de plek waar het 
moet gebeuren, aftikken en spelen. 
En na de tijd vragen we altijd om 
een gehaktbal.” Voor de optredens 
ontvangen de mannen een kleine 
bijdrage om de kosten te dekken, 
behalve tijdens een optreden in 
Wanneperveen. “Optredens zijn voor 
ons een dagje uit, in Wanneperveen 
maakten we er een weekend uit van. 
Vrouwen en kinderen mee, het was 
een hele club. Eten, spelen en na-
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tuurlijk een gehaktbal achteraf. De 
volgende dag met z’n allen gezwom-
men, weer eten, spelen en na afloop 
naar de zaaleigenaar om te vangen. 
Alleen hij vroeg of hij van ons kon 
vangen!”
Veel geld houdt de band dus niet 
over aan optredens, maar met een 
beetje geluk wel genoeg om eens 
per twee of drie jaar naar Ierland te 
gaan. “In oktober is daar ieder jaar 
bijvoorbeeld het Guinness Cork Jazz 
Festival. We spelen dan op het 
podium waar Rory Gallagher (Ierse 
bluesgitarist, red.) groot is gewor-
den. Dat is wel heel gaaf!”

Wat betekent muziek in je leven?
“Iedereen kent ups en downs in 
het leven. Als ik geen muziek in 
mijn leven had gehad, dan waren 
mijn down periodes heel moeilijk 
geweest.” Als voorbeeld begint 
Bert over de overname van zijn 
bedrijf. “Het bedrijf zou zelfstandig 
doordraaien, maar dat liep anders. 
We moesten afscheid nemen van 
mensen. Als ik toen muziek niet als 
uitlaatklep had gehad, dan zou ik 
tegen de muur zijn gelopen.” Muziek 

welke Bert tegenwoordig 
vaak opzet is van Joe Bona-
massa (een Amerikaanse 
Blues- en rockgitarist), 
Henrik Freischlader (gita-

rist) en Thomas Blug. “Waarom? Het 
zijn allemaal blues/rock gitaristen.”

En er was natuurlijk De Zweef band
Bert begint te lachen. “Dat was 
een verhaal apart. Dat was geloof 
ik tijdens het éénennegentig jarig 
bestaan van De Zweef. Er was toen 
een comité en Bart van Rhee had 
bedacht dat het toch mogelijk moest 
zijn om een band samen te stellen 
welke alleen uit Zwevers bestaat. 
Naast mij kwamen ze op Alwie 
Middelkamp, Stef Broeks en Bart 
Huffmeijer. Daarnaast had Alwie nog 

een jongen uit Almelo bereid gevon-
den om als toetsenist mee te spelen. 
We gingen het gewoon proberen. 
En ja, wat moesten we dan spelen. 
Het werd “Zweef muziek”. Dat was 
voor mij ook wel even wennen. Maar 
wat ook hier gold, dat was de lol. 

We hebben maar vijf keer geoefend 
en hadden enorm veel lol. Tijdens 
het optreden zelf, hadden we op iets 
meer volk gehoopt, maar het was 
wel gezellig.” En bij het honderd 
jarig bestaan? “Het zou kunnen, ik 
ben er van overtuigd dat er onder de 
duizend leden meer muzikanten zijn. 
Als men dit weer van de grond wil 
krijgen, dan wil ik best op de achter-
grond ergens bij helpen, maar het 
moeten wel allemaal Zwevers zijn.”

18 september 1957

5 jaar

Naam:

Beerd Pieter 
van de Werfhorst

Geboortedatum:

Lid sinds:

Getrouwd met Gill, vader van Alex 
en werkzaam bij Heutink

In het dagelijks leven:
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Hoe kom je aan je naam?
Aimée betekent iets van “houden 
van”; iets liefde-achtigs in ieder 
geval. Moscote Silva heet ik naar m’n 
vader. Die is geboren in Venezuela.

Waar zit je op school?
In zit in groep 8 van de Rietslenke.

Met wie woon je?
Mijn moeder Nicole, broer Jim en 
Pluis (ons konijn).

Wie zijn je beste vrienden?
Mijn allerbeste vriendin is Juul. 
Vrienden zijn ook Ninte, Iselle, Lieke 
en Maryam.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Eerst zat ik op basketbal. Jim zat bij 
de F-league en toen moest ik mee 
kijken. Ik vond het wel leuk en toen 
Jim stopte, ben ik in zijn plaats ge-
gaan. Jim zit nu ook weer op voetbal. 
Ik vind alle sporten leuk. 

Wat vind je leuk aan voetbal?
Je kan het overal doen en je kunt 
lekker rennen. Het is gezellig in een 
team. Ik vind het leuk met jongens 
te voetballen. Vorig jaar was ik het 
enige meisje. Nu zit Myrthe ook in 
mijn team. Dat is wel leuk.

Wat vind je leuk aan De Zweef?
Ze hebben leuke activiteiten. Er zijn 
veel teams; dus heb je meer kans dat 
je iemand kent. Ik voetbal liever met 
jongens dan in een team met alleen 
meisjes.

Heb je een voetbaldroom?
Nee, niet echt. Ik wil later iets me-
disch doen. Dokter of zo, maar weet 
nog niet welke soort dokter. Voetbal-
len is dan mijn hobby. 

Wanneer heb je voor het laatst heel 
hard gelachen en waarover?
Oh, mijn God. Ik lach heel vaak. Voor-
al met Juul. Ook wel met Rocco. Die 
zit naast me op school en maakt ook 
veel grapjes.

Wanneer heb je voor het laatst 
gehuild en waarover?
Ik huil bijna nooit, maar zondag wel. 
Toen zou ik naar Amsterdam gaan. 
Naar museum Nemo. Nog voor m’n 
verjaardag, maar ik voelde me niet 
lekker. Toen zijn we niet gegaan en 
moest ik huilen. 

Wie of wat zou je voor één dag in je 
leven willen zijn?
Een jongen! Kan ik mijn shirt uitdoen 
als het warm is. En plassen in de 
bosjes.

Wat vind je echt niet leuk?
Als ik ruzie heb met Jim. Dat is niet 
vaak. Ik kan niet tegen mensen die 
huilen om niks. Dat vind ik irritant. Ik 
hou niet van tuttigheid.

Waar word je blij van?
Als ik dans of zing in de klas. Of op de 
opblijfdag met chips op de bank en 
een leuk filmpje. Ik zit ook op toneel 
(jeugdtheaterschool in de Smidse), 
want ik wil graag filmster worden. 
Niet voor mijn beroep, maar voor de 
hobby. Ik heb al opgetreden. In recla-
mefilmpjes van het Avonturenpark, 
Albert Heijn, UPC, Schoonenberg. 
Ook heb ik meegespeeld in Celblok 
H. Ik was daar kind van een gevange-
ne. Pappa was mee naar de opname 
en moest ineens politieman spelen. 
Mama mocht toen ook meedoen, 
maar die was niet in beeld. Met Jim 
zit ik soms in hetzelfde reclame- 
filmpje.

Waar zou je graag naartoe gaan op 
vakantie?
Naar mijn oom en tante en drie 
nichtjes in Girona; dat is vlakbij Bar-
celona in Spanje. 

Wat is je belangrijkste bezit?
Dat zijn meer dan één ding; arm-
bandjes uit het buitenland, mijn 
telefoon, mijn poppetjes “nakies” en 
mijn knuffels.

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Ik ben vaak blij en heb overal zin in. 
Ik ben ook heel sportief.

Ben je verliefd?
Niet meer. Wel geweest van groep 2 
tot en met groep 7. Hij heet Senna. 
Het is nu uit, maar we zijn nog wel 
vrienden.

Wie is de liefste van de hele wereld?
Papa, mama, Jim, mijn broertje Len, 
oma, opa, Juul en meneer Bas (Gr. 7).

Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
Ik lees heel graag. Nu de boeken 
van Carry Slee, maar lees ook Roald 
Dahl, Leven van een loser en Dag-
boek van een Muts. Ik lees ’s mor-
gens in bed en ook op school.

Hoe ziet je leven er over tien jaar 
uit?
Dan zit ik op de universiteit om dok-
ter te worden. Woon op kamers. Heb 
een vriend. Heb lang haar. Is spelen 
in films mijn hobby. En ben ik stoer 
(ik bedoel niet “cool”, maar bedoel 
“niet truttig”). 
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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

Support je club! 
Was je t/m januari je auto bij
Splash Carwash op programma 1, 
dan doneert Splash Carwash € 1,50 
per keer aan jouw club!

In december en januari verloten we een 
waspas met € 50,- wastegoed onder de
deelnemers van deze actie! Stem op 
je favoriete club, vul je e-mailadres 
in en maak kans op de waspas!

supportdeclub.nl

we support your club

VRAAG OM EEN   
     STEMKAARTJE 
  BIJ SPLASH!

 WIN € 50,- 
WASTEGOED

RKSV DE ZWEEF

Check de website voor 
de actievoorwaardensupportdeclub.nl
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De clubbladbezorger. 

Vier keer per jaar de wijk door. De bloemen in herfsttooi. 
Buitje regen deert niet. Nemen we de paraplu mee. 
“Da’s eigenlijk meer voor de foto, hoor. Ik breng de 
clubbladen altijd rond met de auto.”
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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 € 11,-

- 
Jongeren 13 t/m

 17 jaar 
€ 16,50

- 
18

+ op je verjaardag 
€ 15,00

achterzijde Z
w

eef liggend.indd   1
23-10-2017   22:47:05


