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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
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Contactpersoon Patrick Wijnen
Telefoon  06 43 95 46 82
Adres   Wilhelminastraat 49
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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
Resultaten uit het verleden bieden 
geen garanties voor de toekomst. 
Wanneer u een paar jaar geleden 
bitcoins had gekocht en deze op het 
hoogtepunt (of moet dit nog komen?) 
had verkocht, hoefde u wellicht niet 
meer te werken. Wanneer u vandaag 
de dag bitcoins koopt, kan het maar 
zo zijn dat deze over een jaar geen 
waarde meer hebben. Immers, re-
sultaten uit het verleden …. Gelukkig 
zijn er ook bepaalde zaken in het 
leven die wel een zekerheidje zijn. 
Ik beperk me even tot de voetbalwe-
reld. Zeker is dat elk jaar op 1 janu-
ari de wedstrijd tussen HFC en de 
oud-internationals wordt gespeeld. 
Ook zeker is dat de maand febru-
ari de meest waardeloze is om te 
voetballen. Al vele jaren. Eerder heb 
ik al eens aangegeven dat de KNVB 
maar half werk heeft gemaakt van 
de nieuwe competitie opzet. Langer 
doorspelen, prima. Maar die win-
terstop blijft een doorn in het oog. 
Voetballen in januari en februari: 
AFSCHAFFEN. Op vrijdag 23 februari 
werden de velden door de gemeente 
en consul afgekeurd voor het ko-
mende weekend. Betekende in ons 
geval dat de kantine de volgende dag 
dicht was. Geen omzet. Als je van 
te voren weet dat er niet gevoetbald 
wordt, kun je activiteiten regelen. 
Datzelfde geldt voor de dag erop. En 
weken daar voorafgaand. Dat is niet 
goed voor het verenigingsleven. Wat 
je in die periode zelf kunt doen om 
de tijd door te komen is het oplos-
sen van een AIVD kerstpuzzel. Heel 
moeilijk. Een voorbeeld: 1949, 1952, 
1964, 1970, 1972, 1974, 1982, 1985, 
1987, 1992, 1993, 1998. De vraag 
is: wat? Antwoord: de jaren dat de 
Giro en de Tour de France dezelfde 
winnaar hadden. Kom er maar op. 
Ik heb er zelf ook één bedacht. 3, 

3, 0, 0, 2, 2, 2, 1, 4, 3, 4, 4, 2, 5, 4, 5, 
6, 4, 4, 3. De vraag is: wat is deze 
cijferreeks? Antwoord: het verschil 
in wedstrijden tussen de clubs die 
de meeste en minste wedstrijden in 
dezelfde klasse hebben gespeeld. 
Volgens de ranglijst in de TC Tu-
bantia van maandag 26 februari. De 
Zweef heeft één wedstrijd gespeeld 
in februari en loopt op de laatste dag 
van februari 4 wedstrijden achter. 
En misschien wordt er nog wel wat 
afgelast. Waarom doet de KNVB dit 
nog steeds? Waarom een program-
ma vaststellen op Eerste Paasdag? 
Een dag die traditioneel met familie 
wordt doorgebracht. Waarom niet 
“gewoon” een programma op 
paaszaterdag. En paasmaandag 
gebruiken voor een eventueel in-
haalwedstrijd. Met Pinksteren zelfde 
verhaal. Eerste Pinksterdag een 
programma vaststellen. Waanzin. 
In het oorspronkelijke programma 
is 29 april en 6 mei aangemerkt als 
beker/inhaal. Betekent wanneer 
je een kunstgrasmat hebt, de kans 
aanwezig is dat 22 april competitie-
ronde 24 wordt gespeeld en pas 13 
mei de volgende wedstrijd. Is ook 
niet prettig. De vraag is nu wanneer 
De Zweef al die wedstrijden inhaalt. 
Uiteindelijk zullen ze allemaal 
gespeeld worden. Maar op doorde-
weekse wedstrijden zitten we niet te 
wachten. Met een vastgesteld pro-
gramma op Eerste Paasdag en Pink-
sterdag werkt de KNVB dit zelf in de 
hand. Ik ben dan ook benieuwd naar 
de achtergrond hiervan. De deadline 
van het aanleveren van de kopij is 
13 maart. Normaal gesproken lever 
ik het zo laat mogelijk aan, om de 
laatste nieuwtjes mee te nemen. Het 
is nu 28 februari. Dit verhaal stuur 
ik vandaag naar de competitieleider 
van de KNVB. Misschien dat hij mij 

tekst en uitleg kan geven. Zo ja, 
dan leest u dat hieronder. Ik wens 
iedereen veel succes de resterende 
wedstrijden van het seizoen. Met 
hopelijk een paar kampioenschap-
pen in mei. Wanneer het beter 
buiten vertoeven is dan nu, met een 
gevoelstemperatuur van minus 15. 
Maar ja, het is dan ook februari. 
Geen weer om te voetballen.

PS: een uur na het versturen van 
bovenstaand verhaal komt de me-
dedeling dat de KNVB het program-
ma van komend weekend al heeft 
geschrapt. Hieronder de reactie van 
de competitieleider van de KNVB.  

Inhoudelijk kan en zal ik geen 
reactie geven op het meegezonden 
artikel. De afgelopen weken worden 
we dagelijks getrakteerd op allerlei 
meningen over het al dan niet afge-
lasten van wedstrijden, de gehan-
teerde speeldagenkalender enz. en 
iedereen heeft daarover, al dan niet 
achteraf, zijn/haar eigen mening. 
De afdeling competitie is aanslui-
tend belast met de uitvoering van de 
vastgestelde speeldagenkalender op 
de verschillende competities welke 
al meer dan een jaar geleden is 
vastgesteld. 

Binnen de KNVB zijn in dit kader 
afspraken gemaakt waarbij de afde-
ling (pers)voorlichting het voortouw 
neemt om te reageren op vragen en/
of publicaties in de breedste zin van 
het woord. Voor een inhoudelijke re-
actie van de KNVB op het betreffen-
de artikel wil ik dan ook verwijzen 
naar de genoemde afdeling in Zeist.

Dat gaan we dus doen. Wordt ver-
volgd.
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HOE EEN BRAZILIAANS JOCHIE TOCH 
EEN ECHTE ZWEVER BLIJKT

Ondanks zijn roots in dat verre land 
is hij als enige in het gezin, niet 
meer terug geweest. “Hoeft ook 
niet, want het is me daar allemaal 
veel te onveilig. Wat ik ervan vond 
weg te gaan uit Brazilië? Dat vond ik 
heel erg.” Toch gaat hij met vader en 
moeder mee. Terug naar Nijverdal.

Vooral de taal speelt hem daar 
parten. “Stond ik voor de bushalte 
te ontcijferen wat er toch allemaal 
op die borden stond.” Hij wordt op 
school twee klassen teruggezet en 
kan niemand uit zijn klas verstaan. 
Wel meldt hij zich meteen aan als 
lid van De Zweef want dat “moest” 

ik van opa Alferink. En dat heeft 
de vereniging veel opgeleverd. En 
hemzelf trouwens ook, blijkt later 
uit dit interview. We zijn thuis bij Leo 
Geurtse.

Aannemersbedrijf
Leo ziet het levenslicht in 1948 aan 
het Hoge Dijkje in Nijverdal. Vader 
Geurtse wil een aannemersbedrijf 
starten en krijgt –na lokale tegen-
werking- van zijn broer, destijds 
missionaris in Brazilië, het advies 
om die kant op te komen: “Het geld 
ligt hier op straat.”
Het gezin vertrekt met z’n vijven 
naar Salvador (Bahia) en verhuist 
na 3 jaar naar Rio de Janeiro. Leo is 
dan één jaar oud. Vader heeft daar 

Wie hem hoort praten, zal niet kunnen vermoeden 
dat hij tot zijn elfde enkel Portugees sprak. Tien 
jaar lang woont hij in Brazilië, weet niet anders dan 
dat hij dáár woont. Spreekt vloeiend Portugees. 
Kent in het Nederlands alleen de woordjes opa, 
oma, papa en mama. Gaat daar ook naar school. 
Heeft Braziliaanse vriendjes. Speelt voetbal in de 
straten van Rio de Janeiro.

een bloeiend bedrijf opgebouwd en 
de drie jongere zusters zijn daar ge-
boren. Moeder Sientje Alferink krijgt 
heimwee en wil na het overlijden van 
beide grootouders van vaders kant 
dichterbij haar familie in Nederland 
zijn.

Twee dagen na het 
trouwen op het veld: 
“De buit was binnen”

En dus verhuist het gezin in 1959 te-
rug naar Nijverdal. Leo is sindsdien 
lid van De Zweef. Hij doorloopt alle 
jeugdteams en komt zo rond zijn 17e 
in het eerste elftal. Als hij verkering 
krijgt met Willy (inmiddels 46 jaar 
mee getrouwd), heeft hij een paar 
jaar niet gevoetbald, maar het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan, zo 
blijkt: Leo en Willy trouwen op een 
donderdag en twee dagen later staat 
hij weer op het voetbalveld. Hij lacht. 
“De buit was toen toch al binnen.”

Samen krijgen ze drie kinderen, Mar-
cel, Annette en Clement en zijn ze de 
trotse opa en oma van zes kleinkin-
deren. Leo en Willy zijn gek op hen.

Pratend van links naar rechts; van 
boven naar beneden
Als je met hem een interview maakt 
hoeven we eigenlijk niet veel vragen 
te stellen, want Leo praat honderd-
uit: van links naar rechts, van boven 
naar beneden. Daarom is het fijn 
om wat structuur aan te brengen. 
“Leo, je bent erelid en dat betekent 
dus dat je veel doet en gedaan hebt 
voor de club. Maar wat doe je dan 
precies?”

Leo begint, aarzelt hier en daar. 
Gelukkig komt op dat moment 
Willy binnen. Zij is een welkome 
aanvulling op het gesprek, want 
Leo vergeet zelf op te noemen wat 
hij allemaal gedaan heeft. Het is 
misschien ook wel te veel om op te 
noemen. Tja, wat dan precies? Nou, 
dit bijvoorbeeld:

• Hij is 12 jaar trainer dameselftal
• Voetbalt in en is leider van 3e en    
   4e elftal
• Is 12 jaar voorzitter seniorencom     
   missie
• Zit 14 jaar in het bestuur (1987-  
   2001), eerst namens de senioren  
   commissie en is later vice-voor  
   zitter, maar kocht ook materiaal in, 

onderhoudt contacten met spon-
soren, schrijft artikelen voor de 
krant enzovoort…

• Maakt iedere twee weken het pro  
   grammaboekje bij thuiswedstrij-     
   den van het eerste
• Is de maker van de Bewaargoal         
   (de vroegere “bijbel” van De Zweef,   
   bevat adressen en telefoonnum-        
   mers van alle leden en ligt bij alle   
   Zwevers naast de telefoon)
• Maakt (handmatig) alle ledenkaar  
   ten
• Introduceert het G-voetbal op        
   voorstel van Gerard Woesthuis
• Richt de klussengroep opnieuw           
   op en maakt daar nog steeds actief     
   deel van uit 
• Veegt samen met Sinus Morsink   
   iedere vrijdagmiddag het terrein   
   rond het clubhuis aan en verwij       
   dert rotzooi op het kunstgrasveld.   
   Gerrit Oude Roelink komt gere       
   geld een kijkje nemen en trakteert   
   ons op een lekkere kroket van       
   Henk Dikkers.

Vele uren voor De Zweef
We kunnen al die verdiensten niet 
allemaal toelichten, maar het moge 
duidelijk zijn dat Leo veel uren door 
heeft gebracht bij en voor De Zweef. 
Thuis en op het sportcomplex. O ja, 
en ook in Hengelo, onder werktijd. 
“De Bewaargoal maakte ik bijna 
helemaal daar.”

Precies veertig jaar werkt hij 
bij Hazemeijer (later Holec, nu 
Eaton) in Hengelo. Hij begint 
als metaalbewerker, volgt in 
de avonduren een MTS en HTS 
opleiding en maakt zo carrière. 
Hij eindigt als afdelingschef. 
Voor zijn werk reist hij heel wat 
af, maar weet het altijd zo te 
plannen, dat hij aanwezig is bij 
de bestuursvergaderingen en de 
wedstrijden. 

Even lijkt het erop dat hij flink wat 
gas terug moet nemen als in 2014 
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frisse look, een soepele pasvorm, is licht van gewicht en heeft een stabiele en gripvaste zool. 
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longkanker bij hem wordt geconsta-
teerd. Na het weghalen van een hal-
ve long volgen bestralingen en che-
mo’s. Daardoor heeft hij nog steeds 
zo nu en dan last van benauwdheid. 
Of hij niet wat moet gaan minderen? 
“Ik ben nu zeventig, maar vind het 
nog veel te vroeg om te stoppen.” Ik 
zeg altijd: “Ik wil honderd jaar wor-
den. Als ik negenennegentig word, 
valt het me donders tegen.”

“Een beetje jennen 
is het liefste wat 
ik doe”

De klussenploeg ziet hij als een 
“dagje uit”. Op zondag zit hij al 
te popelen om weer aan de slag 
te kunnen gaan. Er wordt op zo’n 
maandag veel gelachen en ongein 
uitgehaald. “Jennen is het liefste wat 
ik doe.” Gelukkig weten zijn mede-
klussers daar wel raad mee. “Het 
is mooi werk, we hebben een leuk 
team met z’n zevenen en we be-
schikken over de juiste materialen.” 

En anders wordt er hier en daar wel 
eens wat geleend. “Voor onbepaalde 
tijd”, lacht Leo. Maar serieus: “Als 
je al ons werk kapitaliseert, zou je 
schrikken van de hoeveelheid geld 
die we voor de club verdienen.”

“Opheffen G-team was 
grootste teleurstelling”
Leo heeft veel opgepakt, maar 
niet al zijn initiatieven zijn jammer 

genoeg een succes, 
blijkt uit het feit 
dat het G-voetbal 
is opgeheven. “Het 
G- team stond klaar 
voor vertrek naar een 
toernooi in Enschede 
bij Rigtersbleek, maar 
omdat er geen leiding 
was, moesten we ze 
naar huis sturen.” Leo 
noemt het zijn groot-
ste teleurstelling bij 
De Zweef.

Gelukkig kan hij zijn 
belangstelling om wat 
voor mensen met een 
beperking te doen ver-
der vorm geven in het 
jaarlijkse voetbaltoer-
nooi voor Dagverblij-
ven Overijssel (DVO), 
dat hij, samen met 

Gerda Middelkamp organiseert. Het 
toernooi is een aantal jaren geleden 
overgenomen door de KNVB en later 
de Eric Braamhaar Foundation. 
Dit jaar vindt de 30e editie plaats. 
“Helaas voor ons is dat jubileum bij 
Heracles en niet in Nijverdal.”  Voor 
Leo en Gerda reden definitief een 
punt te zetten achter hun medewer-
king aan dit toernooi.

We kunnen nog wel uren door-
praten. Je kunt een boek over Leo 
Geurtse schrijven en dan is onge-
twijfeld nog lang niet alles opge-
schreven. Eén laatste vraag nog: 
“Bijna 60 jaar De Zweef, is er veel 
veranderd?” We krijgen een volmon-
dig ja, maar verder dan dat komt Leo 
niet. Willy gelukkig wel. “Er is veel 
veranderd ja. Het is voor Leo alleen 
maar gezelliger geworden.” Leo kan 
niet anders dan dat beamen. Minder 
werk, meer gezelligheid. Hij is ieder 
weekend te vinden aan de Koersen-
dijk en doet dat zo te zien nog steeds 
met veel plezier.

Wil je meer weten over Leo? Schiet 
hem dan eens aan in de kantine (hij 
praat wel ).
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Waar zit je op school?
Ik zit in groep 6 van de Triangel.

Met wie woon je?
Papa Ronnie, mama Suzan, broer 
Luuk en Boef de Jack Russell

Wie zijn je beste vrienden?
Huub en Stan. Binnen spelen we Fifa 
of Lego marvel super heroes op de 
PlayStation. Buiten voetballen we 
meestal op het veldje voor ons huis.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Mijn vriendjes zaten op voetbal. Toen 
ben ik een keer gaan kijken en mee-
trainen. Zo ben ik er op gekomen. 
Ik ben best wel goed. Ik ben nu nog 
keeper (half om half), maar daar wil 
ik mee stoppen volgend seizoen en 
linksvoor gaan voetballen.

Wat vind je leuk aan De Zweef?
Dat er zoveel activiteiten worden 
georganiseerd. Een vriendje zit op 
Hulzense Boys. Toen wij daar tegen 
moesten hebben we gewonnen. Hij 
zal wel denken nu “dit is niet zo’n 
goeie club” en wel naar De Zweef 
willen.

Heb je een voetbaldroom?
Niet echt. Ik weet überhaupt niet of 
ik profvoetballer wil worden. Anders 
word ik bioloog. In vind werken met 
dieren heel leuk.

Wanneer heb je voor het laatst heel 
hard gelachen en waarover?
Ik weet het niet precies. Op zich heb 
ik wel heel veel lol.

Wanneer heb je voor het laatst 
gehuild en waarover?
Gisteren nog. Op de training was een 

jongen die de hele tijd zei dat ik niet 
kan voetballen. Toen ik thuis kwam 
moest ik huilen.

Wie of wat zou je voor één dag in je 
leven willen zijn?
(Zonder aarzelen) BOEF! Waarom? 
Dan krijg ik de hele dag knuffels!

Wat vind je echt niet leuk?
Spruitjes eten en gepest worden. Wat 
ik wel heel erg lekker vind is cordon 
bleu. Het lekkerste daarvan is de 
kaas die erin zit.

Waar word je blij van?
Pannenkoeken en cordon bleu.

Waar zou je graag naartoe gaan op 
vakantie?
Naar Afrika. Daar gaan we deze 
zomer naartoe. Met 
oma en opa. Cool 
met al die dieren en 
dan ook nog snor-
kelen op het eiland 
Zanzibar.

Wat vind je het 
leukst aan jezelf?
Dat ik humor heb. 
Ik ben grappig met 
woorden. Op school 
moeten ze veel om 
mij lachen. Ik vind 
het ook leuk om 
mensen aan het 
lachen te maken.

Ben je verliefd?
(Opnieuw zonder 
aarzelen): Ja! Op 
Fleur. Die zit bij mij 
in de klas. We heb-
ben verkering.

Wie is de liefste van de hele wereld?
Boef. Dan Fleur en dan mama.

Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
Ik lees heel veel. Op school lees ik 
De Grijze Jager en thuis lees ik nu 
Matilda. Daarvan is ook een film. Die 
heb ik al twee keer gezien.

Hoe ziet je leven er over tien jaar 
uit?
Dan ben ik rijk, profvoetballer of bio-
loog. Ik woon nog thuis, denk ik.

Wil jij ook een keer in deze rubriek?
Zit je in de E- of D-jeugd en wil je 
graag een keer in deze rubriek, meld 
je dan aan bij info@dezweef.nl. Bij 
veel aanmeldingen gaan we loten. Er 
zijn maar vier GOALS per jaar!

17 VRAGEN AAN...   LEN VAN OENE   (9 JAAR JO11-7)
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bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal

De voordeur gaat open en het ge-
zicht is meteen herkenbaar. Binnen 
een minuut is de eerste bulderende 
lach te horen aan de keukentafel. 
En het interview is nog niet eens 
begonnen. Dat belooft veel.
 
Hans, hoe is het met je?
Na een mindere periode kan ik zeg-
gen dat het nu goed met me gaat.
 
Voor degene die je niet kent, wie is 
Hans Bossink?
Ik ben in 1957 geboren in Rossum. 
Gezin bestond uit 7 kinderen. Heb 
daar een gelukkige jeugd gehad. 
Mijn vader is helaas vroeg over-
leden. Hij was nog maar 54. Mijn 
moeder, die leeft nog steeds en is 
inmiddels 92, heeft ons alleen groot 
gebracht. Ze heeft nooit een relatie 
weer gehad. Zo verliefd was ze op 
mijn vader. De lagere school heb ik 
gevolgd in Rossum. Het vervolgon-
derwijs in Oldenzaal. Daarna ben ik 
naar de sportacademie (ALO) ge-
gaan in Groningen. Na deze studie 
moest ik in dienst. Daarna ben ik 
aan de slag gegaan als sportleraar. 
Vroeger heette dat leraar lichame-
lijke opvoeding. Dat heb ik 18 jaar 
gedaan, waarvan 1 jaar gecombi-

neerd in Nijverdal, locatie Willem de 
Clerq. Daarna ben ik leerkracht of te 
wel gedragstherapeut op een ZMOK 
(Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen) 
school geweest in Enschede, Het 
Schip. Die school had verschil-
lende dependances. Op één ervan 
werd ik vestigingsmanager. Dat 
heb ik twaalf jaar gedaan. In 2015 
is deze tak van speciaal onderwijs 
wegbezuinigd. Verschrikkelijk 
vond ik dat. Vooral de manier 
waarop. Dit soort onderwijs is 
maatwerk per kind. En nu, een 
paar jaar later, moet het weer 
zoals het toen was. Ik heb daar 
veel last van gehad. Ik heb een 
supermooi arbeidsleven gehad, op 
die laatste twee jaar na. Ben met 
een regeling vertrokken en geniet 
nu van mijn pre pensioen.
 
Naast je werk heb je ook nog een 
voetbalcarrière (gehad)
Ik ben begonnen bij RSC. Zat al 
vroeg in het eerste. Nadeel van 
RSC is dat het een kleine vereni-
ging is. Ik wou graag hogerop en 
was van plan mij aan te melden 
bij Quick ‘20 in Oldenzaal. Mijn 
toenmalige trainer bij RSC zei dat 
ik dat niet moest doen. 

Hij had contacten bij Heracles 
Almelo en heeft toen geregeld dat 
ik een 3 maanden contract kreeg. Ik 
was toen 22. De hele vakantie door-
getraind want ik wou superfit aan 
deze uitdaging beginnen. Trainer 
bij Heracles was Hennie Hollink. Ik 
kreeg een contract en ben 6 jaar ge-
bleven. In de eerste jaren speelde ik 
veel. Later ook wel vaak de 12e man. 
Het laatste jaar weinig gespeeld in 
verband met een liesblessure (waar-
schijnlijk combinatie sportleraar 
en profvoetbal te zwaar). In die tijd 
stond ik gewoon nog 30 uur voor de 
klas. Ik ben toen weer teruggegaan 

HOE IS HET TOCH MET... 
HANS BOSSINK
Hans Bossink (60) was in de seizoenen 1993/1994 
en 1994/1995 trainer van ons eerste elftal. 
Kenmerkend was zijn positieve karakter en de 
pretoogjes. Benieuwd of dit ruim 20 jaar later nog 
het geval is. Hans woont in Rossum samen met 
Balou, een kruising tussen een Friese Stabij en 
een Mechelse herder. Hij heeft twee kinderen uit 
een eerdere relatie, Anique (35) en Brechtje (31), 
en is opa van Tygo (16).
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als speler/trainer naar RSC. Dat 
viel tegen. Heb me toen aangemeld 
bij Stevo. Daar heb ik een jaar of 
vijf gespeeld. Mooie tijd gehad. Ook 
tegen De Zweef gevoetbald. Veel 
publiek langs de kant. Na mijn eigen 
voetbalcarrière, was toen 34 jaar, 
ben ik trainer geworden. Begonnen 
bij PH in Almelo. Daar ben ik twee 
jaar gebleven. Toen kwam De Zweef.
 
Hoe is De Zweef bij jou terecht 
gekomen?
Ik denk omdat ze mij kenden als 

speler van Stevo. Ik weet niet meer 
wie mij benaderd heeft. Wel dat Jan 
Karmerrood destijds voorzitter was.
 
Wat trof je aan bij ons? Zowel wat 
betreft de selectie als vereniging.
Een mooie vereniging. Ik voelde mij 
meteen thuis. Een grote gelijkenis 
met Stevo. Echte dorpsclub. Niet 
alleen werden er prestaties geëist, 
maar ook was een goede sfeer be-
langrijk. Wat dat betreft heb ik meer 
van die clubs gehad. Zelfde geldt 
voor DETO en DOS ’19.

Wat was de rol van Johan Alferink, 
de leider van het eerste?
Johan was een bindende factor en 
hij had ook nog verstand van voetbal. 
Praatte daar veel over met hem. We 
zaten behoorlijk op een lijn. Zorgde 
ook voor gezelligheid en sfeer. Be-
langrijk voor een teamproces.
 
De vorige trainer was Jan Kem-
kens. Een echte regelneef. Had 
alles voor elkaar. Volgens Johan 
paste jij beter bij De Zweef, althans 
bij deze groep. Positief, sympa-
thiek, ligt goed in de groep, veel 
losser, sfeermaker en niet bang om 
jonge jongens een kans te geven 
(Jeroen Kok).
Het is natuurlijk niet zo dat ik maar 
wat doe. Mijn trainingen zijn er altijd 
op gericht om spelers individueel 
beter te maken. Als spelers beter 
worden wordt het team uiteraard 
ook beter. Daarbij vind ik plezier 
met elkaar en voor elkaar iets over 
hebben tijdens het hele proces heel 
belangrijk. Kan natuurlijk niet altijd, 
maar dat zorgt wel voor betere 
prestaties.
 
Volgens Johan was je nergens bang 
voor. Hij kwam met het verhaal dat 
je met een nieuwe, grote, auto bij 
De Zweef kwam. Marco Wijnen had 
de sleutels stiekem meegenomen 
en de auto verplaatst. En stiekem 
weer de sleutels teruggelegd. Je 
vertrok geen spier op de parkeer-
plaats.
Kan ik me niet herinneren. Wel weet 
ik dat ik in die tijd een grote lease 
bak had van FC Twente toen ik daar 
ook trainer was. Een lease auto, 
dus wat dat betreft maakte me het 
niet zoveel uit. Van binnen schrik je 
natuurlijk wel. Maar naar buiten toe 
laat ik niets merken.
 
Het eerste seizoen was een bijzon-
dere
We begonnen niet goed. Stonden 
er eigenlijk slecht voor. Degradatie 
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naar de tweede klasse lag op de 
loer. In januari werd ik van achte-
ren aangereden. Met een whiplash 
als gevolg. Was daardoor een paar 
maanden uit de running. In eerste 
instantie werd de training overge-
nomen door Gerrit Oude Roelink en 
Paul Souverijn. Maar dat was niet 
ideaal voor hen in combinatie met 
hun werk. Herman Hegeman heeft 
het toen overgenomen. In eerste 
instantie alleen. Later sloot ik weer 
aan en hebben het samen opgepakt. 
Zowel de training als wedstrijd. Bij 
De Bataven in Gendt wonnen we en 
speelden ons veilig. Dat niet alleen, 
ook de derde periodetitel werd 
gehaald. In de nacompetitie versloe-
gen we Germania uit Groesbeek en 
Rohda Raalte. De finale was in Wes-
terbork tegen de Oosterparkers. Een 
team met veel ex-betaald voetbal-
lers. We werden overlopen. Kwamen 
met 1–0 achter. Helwich Machielsen 
maakte gelijk en Marco Wijnen de 
1–2. Promotie naar de hoofdklasse. 
Wat een feest. Geweldig. Alle credits 
naar Herman Hegeman, overigens.
 
Het seizoen erop volgde degrada-
tie. Opvallend: met de op drie na 
meeste doelpunten voor.
We hadden afgesproken om be-
houdend te voetballen. In te zakken 
en van daaruit te voetballen. Maar 

we werden weggetikt. We hebben 
vervolgens besloten om va-banque 
te gaan voetballen. Daar hadden we 
de spitsen ook voor, met Bert Stok-
kingreef, Laurens Sapulette, Marco 
Wijnen, Jantje Hoogma en Edwin 
Veldhuis. Dat leverde veel spektakel 
op met veel doelpunten. Uiteindelijk 
komt het neer op kwaliteit. En dat 
was over het geheel te weinig om in 
de hoofdklasse te blijven.
 
Dat was tevens het laatste seizoen 
dat De Zweef op hoofdklasse niveau 
voetbalde. Is dit ooit nog weer 
mogelijk voor verenigingen als wij, 
Stevo, BWO en TVC ’28?
Ik denk incidenteel wel. Als er een 
goede lichting is. Voetbal is voetbal. 
Ik sluit niets uit, maar het wordt wel 
steeds moeilijker als er niet wordt 
betaald.
 
Hoe zag je trainerscarrière er 
verder uit?
Zoals gezegd trainde ik ook de 
A-jeugd van FC Twente. Heb daar 
Xander ten Hove nog onder mijn 
hoede gehad. Goede voetballer en 
een echte teamspeler. Hij zat in de 
lichting Jan Vennegoor of Hesse-
link en Simon Cziommer. Hij kreeg 
ook een contract aangeboden maar 
heeft dit niet getekend. Jammer, ik 
vond Xander betaald voetbal waar-
dig. Vervolgens ben ik naar Achilles 
’12 (3 jaar) gegaan, Deto (4), Stevo 
(2), WSV Apeldoorn (3), DOS ’19 (4) 
en nu RSC (3e seizoen).
 
Bij WSV was er ook weer iets aan 
de hand
Negen jaar geleden, op 1 januari, 
was ik met mijn toenmalige vriendin 
aan het schaatsen op het Alme-
lo-Nordhorn kanaal. Maaike hield 
er mee op. Ik wilde nog een stukje 
verder. Zo’n acht uur later werd ik 
wakker in het ziekenhuis met een 
bebloed gezicht. Ik was gevallen 
maar kan me er niets meer van 
herinneren. 

 Heb een hersenkneuzing opgelopen 
en was een kleine 4 maanden bij 
huis.
 
Heb je daar wat aan over gehou-
den?
Heb sinds die tijd minder energie en 
ben eerder moe. Daarnaast concen-
tratieproblemen. Ik voetbalde in de 
45+ competitie, maar dat doe ik niet 
meer.
 
Je bent nu trainer van RSC. Ook die 
club is volop in het nieuws
Ik ben nu 26 jaar trainer en heb 
tegen de jongens gezegd dat ik 
zoiets nog nooit heb meegemaakt. 
We zitten in de winterstop en hebben 
slechts 5 wedstrijden gespeeld. 5 
punten en een doelsaldo van 5 – 5. 
Ons hoofdveld is ontzettend slecht. 
Uitwijken naar ons kunstgrasveld 
is geen optie. Dat is een betonvloer. 
Deze mat zou afgelopen zomer 
worden vervangen maar de onder-
grond was vervuild. En een schone 
grond verklaring is nodig. Het was 
een getouwtrek tussen de club en 
de gemeente wie voor de kosten op 
zou draaien. Uiteindelijk betaalt de 
gemeente en komt er een nieuwe 
kunstgrasmat komend seizoen. 
Mochten er nog thuiswedstrijden 
worden afgelast dan wijken we uit 
naar de velden van UD Weerselo 
of Saasveldia. We moeten nog 19 
wedstrijden. In april voetballen we 8 
keer, op donderdag en zondag.
 
Morgen uit naar Sportlust Vrooms-
hoop. Wat wil je nog dit seizoen en 
wat wordt de uitslag morgen?
We hopen toch nog op een prijsje 
in de vorm van een periodetitel/na-
competitie. Morgen winnen we met 
0–2 (uitslag 1–3 red.). Dit is overi-
gens mijn derde en laatste seizoen 
bij RSC. Ik stop als trainer van een 
eerste elftal. Combinatie leeftijd en 
gezondheid. Misschien dat ik wat bij 
de jeugd ga doen.
 



Met ingang van het nieuwe seizoen: 
Sportpark ROOKVRIJ
 
 De gemeente (als eigenaar) heeft ons gevraagd 
mee te werken aan het streven om  sportpark 
Gagelman met ingang van het nieuwe seizoen 
rookvrij te maken. Vooruitlopend op een later in 
te stellen verbod wil het bestuur van De Zweef 
graag gehoor geven aan dit verzoek.
 
Waarom? Niet om rokers te pesten. Nee, het gaat 
erom dat kinderen niet bewust of onbewust op-
groeien met het idee dat ze mogen roken als ze 
groter zijn. Daar komt nog bij dat meeroken ook 
schade aan de gezondheid veroorzaakt.
 
Landelijk worden er steeds meer initiatieven ge-
nomen om rookvrije gebieden in te richten. . Kijk 
naar de televisiecampagne “eigenlijk-best-gek-
he”, maar ook de stadions van Heracles, PSV, 
PEC en AJAX zijn of worden rookvrij.
 
De bedoeling is dat iedereen zich aan de afspraak 
houdt om niet te roken op het sportpark: spe-
lers, trainers, ouders maar ook externen die op 
bezoek zijn. Het rookvrij sportterrein wordt met 
bordjes aangegeven.

100 JAAR DE ZWEEF 
FINANCIEEL VAN 
START GEGAAN
De eerste bedragen zij geïnd!!! Spaarders voor 100 jaar De 
Zweef bedankt. Door jullie steun kunnen we een voorzichtig 
begin maken met de uitwerking van de plannen voor ons
eeuwfeest. Het is mooi te weten dat er een groep mensen is 
die onze gedachte steunt dat je eerst geld moet hebben voor 
je kunt feesten.

Bij een eerder jubileum is het voorgekomen dat na afloop 
de vereniging bleef zitten met een fiks tekort en dat het 
bestuur moest vragen om een contributieverhoging. Dat wil 
je natuurlijk niet. Vandaar dat de huidige feestcommissie een 
spaaractie op touw gezet om ervoor te zorgen dat voordat het 
feest begint, er voldoende geld is om dat te kunnen betalen. 
Wil je ook een stukje verantwoordelijkheid dragen voor een 
goed financieel beleid? 

Wil je ook je steentje bijdragen aan een knallend eeuwfeest? 
Heb je al bedacht dat je mee wil doen, maar het is er nog niet 
van gekomen? Ga naar www.dezweef.nl en vul het
spaarformulier in.

Door 100 euro of meer te sparen help je mee het feest goed 
van strat te laten gaan. Ga naar www.dezweef.nl en vul het 
spaarformulier in. Wie nu inschrijf kan het spaarbedrag in
maximaal drie termijnen laten afschrijven. DOEN!

Je hebt ook nog een sportschool 
gehad
Die heb ik samen met mijn broer 
opgestart. Ben drie jaar gebleven. 
Maar er zat geen brood in voor twee 
families. Is een mooi bedrijf gewor-
den.
 
Wat doe je buiten het voetbalge-
beuren om?
Ik heb nog een boerderij gehad in 
Duitsland. Daar kluste ik graag. 
Daarnaast klus ik bij mijn dochter. 
Die heeft een boerderij met paarden. 
Ik mag graag fietsen, veel wandelen 
met de hond en ik bridge. Ook doe 
ik af en toe vrijwilligerswerk, zoals 
koken voor ouderen die dat niet 
zelfstandig kunnen.
 
Jouw profielfoto op de mobiel is 
een aap die zijn tong uitsteekt 
en een feestmuts op heeft. Met 
de tekst: sommigen worden niet 
ouder, maar gekker. Is dat Hans 
Bossink 2.0?
Als je 60 jaar bent en altijd ge-
dreven, positief en oprecht, met 
natuurlijk ook je fouten in het leven 
staat, en dan kijk je om je heen wat 
er allemaal wel niet gebeurt, ga je 
het leven wel iets meer met  een 
korreltje zout nemen.
 
Over ruim 2 jaar bestaat De Zweef 
100 jaar. Staat Hans Bossink aan de 
bar een biertje te drinken?
Als ik word uitgenodigd, 100%. Lijkt 
me erg leuk om dan een biertje te 
drinken. Even oude herinneringen 
ophalen en mensen ontmoeten die 
ik al jaren niet heb gezien. Heb hele 
mooie herinneringen aan De Zweef. 
Weet zeker dat het dan ook meteen 
weer klikt.
 
Tot slot, wil je nog wat kwijt?
Heb tot nu toe bijna altijd veel 
plezier gehad in wat ik doe. Uiter-
aard met ups en downs. Proberen 
spelers, leerlingen, collega’s en 
teams te ontwikkelen is eigenlijk 

de rode draad in mijn leven. Dit heb 
ik natuurlijk niet alleen gekund. Al 
degenen die dicht bij mij hebben 

gestaanen nu nog steeds dicht bij 
me staan, hebben mij hiermee ge-
holpen en doen dat nog steeds. 
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HELDERSEN MIJKE VOSKUS ZAL
NOOIT NAAR NIJVERDAL VERHUIZEN

Mijke Maria Voskus (26) woont in 
Hellendoorn aan de Zuid Esweg; één 
van de oudste straten van het dorp. 
Zo oud, dat er nog bordjes staan 
met daarop “Zuid Eschweg”. Dichtbij 
het centrum en op een steenworp 
afstand van de Hellendoornse Es 
hebben zij en vriend Emil een dik 
jaar geleden een leuk huis gekocht.
 
Inderdaad: Leuk. En schoonge-
poetst; geen vuiltje of prulletje te 

zien. Ruime en vergrote kamer, 
lekkere keuken met eettafel en een 
leuk tuintje met schuur en zitje. 
Daar gaan we later de foto’s maken.
 
“Ik ben een echte Heldersen”
Mijke is geboren aan de Kostee-
weg. Rijdend van haar huis richting 
Duivecatelaan gaat zij niet rechtsaf 
naar De Zweef, maar linksaf naar 
Hellendoorn. Hoewel De Zweef dich-
terbij is, gaat ze naar het dorp van 
haar ouders. Waar vader en broer 
dan ook voetballen en waar de hele 
familie ook naar school gaat. “Ik ben 
een echte Heldersen. Zal nooit naar 
Nijverdal verhuizen. Hier is het nog 
gemoedelijker. Iedereen kent elkaar. 
En wat dacht je van het Helders 
Fees? Dat heeft Nijverdal niet!”
 
Ze moet wel lachen als we opmer-
ken haar op de dag van het interview 
te hebben gesignaleerd in Nijverdal. 
“Klopt, ik doe de meeste dagelijk-
se boodschappen vaak bij de Lidl. 
Nee, shoppen voor kleding (“een 
grote hobby; echt mijn ding”) doe ik 
in Enschede, Zwolle of een andere 

grote stad. Vaak met m’n zus, die 
ook in mijn vriendinnengroep zit en 
die dezelfde hobby heeft.”
 
Haar leven speelt zich dus af in het 
“moederdorp”. Daar gaat ze dus ook 
voetballen. Eerst als klein meisje 
van 8 jaar bij SOS, later werd het 
Jeugd Combinatie Hellendoorn en 
jaren later VV Hellendoorn. Ze doet 
lekker mee en komt in het eerste 
vrouwenteam. Daar speelt ook haar 
vriendin Fabiënne Heuver.
 

“Het hoge niveau en
de gezelligheid bij
De Zweef maken
alles goed”
 
Dan doen er zich een aantal zaken 
voor die leiden tot haar vertrek. De 
eerste reden is dat het niet zo leuk 
meer is in het Hellendoornse vrou-
wenteam, omdat het team uit elkaar 
valt en er een andere trainer komt. 
De tweede dat haar vriendin met 
vader mee verhuist naar De Zweef 
waar hij (Robert Heuver) trainer 
wordt bij vrouwen 1.
 
“Ik heb nooit spijt gehad van deze 
overstap. Natuurlijk was het wel 
even wennen om van de zaterdag 
naar de zondag te verhuizen. Ik 
hield nogal van stappen op zater-
dagavond. Maar het hoge niveau en 
de gezelligheid bij De Zweef maken 
alles goed. We hebben een super 
leuk team met heel veel meiden van 

“Waarom wil je mij interviewen?” is de eerste vraag 
van Mijke Voskus als we haar vragen of ze in de 
GOAL wil. Ja, waarom eigenlijk? Ze geeft een beet-
je zelf het antwoord als ze de vraag beantwoordt 
hoe ze zichzelf zou omschrijven. “Ga je dat echt 
vragen?” Ja, dat gaan we echt vragen. “Ok, ik ben 
sportief, heb doorzettingsvermogen, sociaal en 
bijna altijd vrolijk.” Precies en daarom hebben we 
haar uitgekozen.

dezelfde leeftijd. We doen veel leuke 
activiteiten met elkaar en kunnen 
het onderling goed vinden.”

Binnen het team zijn groepjes die 
ook buiten de voetbal met elkaar 
optrekken. “Maar ook als team doen 
we veel dingen samen. Bijvoorbeeld 
naar de Gooische Bingo met z’n 
allen of gezellig bij elkaar thuis een 
borrel drinken. Vergeet dan ook niet 
dat prachtige reisje naar Ierland. En 
wat dacht je van de playbackshow? 
In juni gaan we weer een weekeind 
weg. Waar naartoe is nog een ver-
rassing, maar ik kan me er nu al op 
verheugen.”
 
Ze straalt als ze dat zegt. Is een 
meid van de gezelligheid. Niet dat er 
geen plaats is voor serieuze za-
ken. Zoals werk. Na haar opleiding 
Sociaal Agogisch Werker niveau 4 
gaat ze werken bij de kinderopvang 

in Luttenberg waar ze stage heeft 
gelopen. Dan is er een vacature bij 
More for Kids in Nijverdal; opvang 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Uit 
140 sollicitanten wordt zij gekozen.
 
“Ik vind het ontzettend leuk werk. 
We zitten goed vol en het is een leuk 
team.” Een eigen kind? Lacht: “Ik 
hoop van wel, maar eerst nog niet 
hoor.” Mijke werkt 3,5 dag. Dinsdag 
is haar vrije dag. “Wat ik dan doe? 
’s Ochtends sportschool, een beetje 
poetsen in huis. Relaxen, bood-
schappen doen en in de avond eten 
koken.” En ja natuurlijk, ze hoeft 
niet alles alleen te doen.
 
Emil kookt beter
Als Emil thuis is overdag (hij werkt 
als verpleegkundige in dag- en 
nachtdiensten in het ziekenhuis in 
Almelo) pakt hij ook de stofzuiger 
en kookt hij. “Hij kan beter koken 

dan ik. Vindt het ook heel leuk om 
te doen. We beginnen meestal op 
maandag met aardappelen, maar 
daarna is het veel pasta of rijst. We 
proberen wel gezond te eten en 
doordeweeks de chips en zo te laten 
staan. Ik wil graag fit zijn en blijven. 
Dat moet ook wel als je op een hoog 
niveau voetbalt.”
 
Dat niveau kan ze aan. “Mijn enige 
probleem is dat ik nogal smal ben. 
Je wordt dan gemakkelijker omver-
gelopen. Ik wil wat sterker worden. 
Aan de andere kant heeft smal en 
snel zijn als voordeel dat je wend-
baarder bent en vaak snel een bal 
kan veroveren.
 
Mijke kijkt al vooruit naar het 
volgende seizoen. “We staan nu 
in de middenmoot. Het is moeilijk 
inschatten of we in de eerste klasse 
blijven. Verliezen soms wedstrijden 

 “Ik heb geen enkele spijt van mijn overstap naar De Zweef, maar...”
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die je eigenlijk niet mag verliezen. 
Van de onderste bijvoorbeeld. En 
we hebben nogal eens blessures of 
meiden die moeten werken.”

Voetballen op zaterdag nog min-
stens een seizoen uitgesteld
In het begin van het seizoen heeft ze 
erover gedacht om volgend seizoen 
op zaterdag te gaan voetballen (“het 
liefst bij De Zweef”). Op dit moment 
wordt namelijk gekeken naar de mo-
gelijkheid op zaterdag bij onze club 
een vrouwenteam in te zetten. Maar 
voor Mijke is dat nu een optie die ze 
heeft uitgesteld. “We krijgen volgend 
jaar een nieuwe trainer. Misschien 
kan die mij nog beter maken.”
 
Dat betekent nog een jaar verre 
reizen. “Dat zijn soms lange dagen. 
’s Morgens vroeg weg en pas om een 
uur of zeven, half acht weer thuis.” 
Daar staat dan tegenover dat vooral 
de terugreizen erg gezellig zijn. 
Dat heb je met zo’n hechte groep. 
Voor Mijke staat vast dat voetbal 
haar hobby blijft. Als je haar vraagt 
waar ze over tien jaar staat, is haar 
eerste reactie: “Dan speel ik in een 
vriendinnenteam.” En tussendoor: 
“Ik hoop na het krijgen van kinde-
ren.” Vervolgt: “Zo’n 35+ competitie 
zoals er nu ook voor de mannen is.” 
Maar dat niet alleen natuurlijk. Ze 
gaat ervan uit dat ze over tien jaar 
nog steeds met Emil is, hetzelfde 
huis bewoont en nog steeds werkt 
bij More for Kids.

 
“Ik leef met de
dag en maak me
weinig zorgen”
 
Heldere taal. Weinig veranderingen. 
Dat is ook niet iets waar ze zich 
mee bezighoudt. “Ik leef met de 
dag. Maak me niet echt zorgen om 
dingen. Ik werk, kom ’s avonds thuis, 

kook, ruim op, plof op de bank en 
ga op tijd naar bed. Op tv kijk ik de 
Luizenmoeder en series als Moord-
vrouw.”
 
Klinkt misschien saai, maar je hoeft 
geen medelijden met Mijke te heb-
ben. Ze heeft het prima naar haar 
zin. Haalt energie uit haar voetbal-
loopbaan, beoefent met regelmaat 
haar grootste hobby (shoppen) en 
verkeert met haar vriendinnengroep 
bij Toi Toi of N-joy. Nee, eigenlijk 
nooit samen met Emil een kroegje 
bezoeken. Die gaat met z’n eigen 
kameraden op stap als hij zin heeft 
en niet hoeft te werken. “Echt uit-
gaan, zoals naar Lucky of zo, doen 
we niet meer.”
 
“Een avondje lekker Nederlands 
mee-blèren is ook prachtig”
Een keer naar de Toppers of Amstel 
live zou ze wel graag doen; dat staat 
nog op de verlanglijst. “Ik hou van 
Top 40-muziek en 90-tigers, maar 
een avondje mee-blèren met Ne-
derlandstalige nummers vind ik ook 
prachtig.” Plezier maken en hebben 
is belangrijk voor haar, naast gezond 
zijn en blijven.
 
De voetbal vervult wat dat laatste 
betreft een belangrijke functie. Ze 
vindt het ook belangrijk dat de jeugd 
aan sport doet. Verwacht dat het 
meisjes- en vrouwenvoetbal nog 
veel zal groeien de komende jaren. 
Ook door bv. het EK Vrouwen. “Ik 
heb alle wedstrijden gezien en ben 
zelf in Enschede wezen kijken. Man-
nenvoetbal? Ja ook dat vind ik leuk.” 
Niet dat ze alles volgt wat er te zien 
is. “Als ik thuis ben, gaat zondag-
middag Fox wel aan. En ’s avonds 
Studio Sport.” Haar favoriet is Twen-
te. “Emil is van Ajax; er is dus nog 
wel eens discussie,” lacht ze.
 
Ondanks haar sportieve kant, ziet 
ze zich nog niet zo snel als (jeugd)

trainer in de weer. “Ik ben een jaar 
trainer geweest. Dat was heel leuk, 
maar kostte me te veel vrije tijd. Ik 
werk de hele dag met kinderen en 
dat is wel genoeg.” Het klinkt heel 
definitief, maar dat is maar even. 
“Ja, als ik zelf kinderen heb en ze 
gaan voetballen … Ja dan wordt het 
een ander verhaal…”

De dames willen het wel uit-
schreeuwen. Onze fan- en webshop 
is in nieuwe handen en dat willen 
ze weten. Leuke, nieuwe artikelen. 
Aanbiedingen om je vingers bij af te 
likken. Verkoop ook van achter de 
bar. Bijvoorbeeld van leuke heb-
bedingen. Zoek je een tas of een 
trainingspak? Rompertje, beker of 
broodtrommel? Schoenen, sok-
ken, sweater? De fanshop is elke 
zaterdagmorgen open van 10.00 tot 
12.00 uur gedurende de competi-
tie. Buiten deze tijden? Aan de bar 
in ons clubgebouw of ga naar de 
website van De Zweef. Betaal niet te 
veel en steun onze club. Op de foto’s 
laten de dames zien wat er zoal te 

koop is. Je ziet Linda Slag, Yvonne 
Kerkdijk, Ilse Wennemers, Lisa 
Hegeman, Maaike Melenboer, Wendy 

Klein Koerkamp. Wie ontbreekt is 
Mariëlle Brugman, pas nieuw maar 
in de startblokken.

“KOOP IN ONZE FANSHOP!”



Huisstijl

Een huisstijl is de 
identiteit en imago van 

je bedrijf. Elk bedrijf 
heeft een eigen huisstijl. 
Heb je een nieuw bedrijf 
maar nog geen huisstijl? 
Of een reeds bestaand 

bedrijf maar ben je 
op je huidige huisstijl 

uitgekeken? Dan kun je 
terecht bij De-sign for 
you! Jouw ideeën voor 

een huisstijl worden hier 
werkelijkheid. 

De-sign for you heeft 
huisstijl pakketen maar 
ook kun je losse items 

kiezen. Zowel een online 
als offline huisstijl. Voor 
meer informatie kijk op: 
www.de-signforyou.nl/

huisstijl

Website

Een website voor 
je bedrijf? Of een 

webshop? Beginnen 
met een blog? Met 
een website ben je 
goed te vinden. In 

deze digitale tijd is een 
website onontkoombaar. 
Zonder site zullen veel 

minder mensen je 
bedrijf vinden. Een site 

biedt ook uitgelezen 
mogelijkheden om je 

producten te verkopen. 
De-sign for you ontwerpt 

en realiseert een 
website speciaal voor 

jou! Vul een offerte in op 
de website om meteen 
te beginnen met jouw 
website! Of neem een 

kijkje op: 
www.de-signforyou.nl/

website

Promotie middelen

Net begonnen met je 
bedrijf en nog niet zo 

bekend in je omgeving? 
Of een nieuwe actie? 

Een evenement 
georganiseerd en 

dit graag willen 
presenteren? De-sign 
for you zorgt voor een 
opvallend ontwerp in 
jouw huisstijl. Zowel 

online als offline 
promotie. 

Voor meer informatie 
kun je kijken op: 

www.de-signforyou.nl. 
Heb je een 

speciale wens voor 
promotiemateriaal? Vul 
dan geheel vrijblijvend 

een offerte in op de 
website!

Starterspakket

Net begonnen met je 
bedrijf of organisatie? 
En meteen alles goed 

voor elkaar willen 
hebben? Kies voor een 

starterspakket. Een 
starterspakket helpt je 
makkelijk op weg met 

het begin van je bedrijf 
of organisatie. Of wil je 

juist opnieuw beginnen? 
Een frisse start voor 
je bedrijf kan bij De-
sign for you. Er zijn 

verschillende pakketen, 
bekijk deze op: 

www.de-signforyou.nl/
starterspakket. Toch 

liever een ander pakket? 
Vul een offerte in op de 

website.

www.de-signforyou.nl

info@de-signforyou.nl

De-sign for you

Huisstijl - Website - Promotie

NIJVERDAL
FLIKKEN

EEN AFLEVERING UIT DE SERIE FLIKKEN NIJVERDAL.
 BELEEF HET MEE. HET WONDERBAARLIJKE VERHAAL 

VAN ANTON WENNEMERS.

AANVANG: 20:30 UUR IN KANTINE DE ZWEEF
KANTINE OPEN VANAF 20:00 UUR

ENTREE:  5 EURO 

VRIJDAG 25 MEI 2018 - DE GESTOLEN OVERWINNING

Lucien Galgenbel - Jeroen Kok - Bert Kleine Staarman - Charles Rozendal - 
Gerrit Claessen - Mylène Rodijk - Lisanne Dikkers - Djarah Wijkamp - Erik Heuver
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 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Personal Training & Bootcamp

Bootcamp Training:

Zondag       09.00  - 10.30 

Bootcamp Beginners:

Vrijdag  10.30 - 11.45

Vertrek P- Het Ravijn Nijverdal

www.vgpt.nl

wOENSDAG   19.00  - 20.15

vRIJDAG      09.00  - 10.20

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

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

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

de lokale omgeving en dat ondersteunen we van harte.

Rabobank ondersteunt De Zweef 

Waardoor
iedereen
wint.

Uw club én
de buurt

versterken.

800 m2 winkelplezier 
en alle bekende merken

Smidsweg 9b   www.intersportramonzomer.nl

Eerst even voorstellen
Keeper Tommy Brugman, verdedi-
gers Cas Beumer, Cas Gottemaker, 
Gjuzepe Prenkaj, middenvelders 
Kenan Tuncer, Koen Kolkman, Mart 
Averesch en aanvallers Fabio Kok 
en Dean Oosterlaar. De leeftijd 
varieert behoorlijk vertellen leiders 
Bas Kolkman en Jarno Gottemaker. 
“Mart is al elf en Koen en Tommy 
zijn net negen.” De meeste jongens 
spelen al sinds hun vierde bij De 
Zweef. “Waarom? Omdat ik het een 

leuke club vind!” zegt keeper Tom-
my. Alleen Kenan is later in het team 
gekomen. “Ik heb eerst bij SVVN 
gevoetbald, maar vond het daar niet 
leuk meer.” Fabio hoort wel bij de 
groep jongens die al heel lang bij 
De Zweef speelt.” Ik ben begonnen 
in de f-league. Daarna ging ik naar 
F6, daar zijn we direct kampioen 
geworden. Toen heb ik ook nog in 
F2 en F1 gespeeld. Ik zit al langer 
bij Cas, Dean en Koen in het team. 
De rest van het team is nieuw voor 

mij.” Dat Fabio bij De Zweef speelt, 
is ook niet zo heel raar. Zijn vader, 
Jeroen Kok, speelt er namelijk ook. 
Daarnaast speelt ook de vader van 
Koen, Bas Kolkman, bij De Zweef. 
Veel van de vaders van de andere 
jongens voetballen wel, maar niet bij 
De Zweef. “Maar de meeste papa’s 
en mama’s komen wel kijken hoor 
als we moeten voetballen. Eigenlijk 
gedraagt iedereen zich wel, vooral 
onze trainers moedigen ons denk ik 
het hardst aan”, legt Tommy ons uit.
 
De najaarscompetitie
Op het moment dat je het interview 
leest, zijn we al een mooi eindje op 
weg in de voorjaarscompetitie. Maar 
nu we met de jongens van JO11-2 
om tafel zitten, is het nog hartje 
winter en is er nog geen wedstrijd 
gevoetbald in de voorjaarscompe-
titie. We kijken daarom eerst maar 

KENNISMAKEN MET JO11-2
Voor een gemiddeld interview van een jeugdteam 
schuiven vaak drie spelers en een leider of trainer 
aan. Bas Kolkman, leider en trainer van JO11-2 
deed zijn best om drie spelers op de been te krij-
gen. Hij is geslaagd met vlag en wimpel! Hij nam 
het hele team mee. Dat de jongens in de kantine 
waren, hebben we geweten. We gaan kennismaken 
met JO11-2.
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Bakkerij Nieuwenhuis
Constantijnstraat 48
Nijverdal Tel: 621014

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

 

www.bakkerijnieuwenhuis.nl

Een sportieve dag kan 
niet beter beginnen

Bouwmaterialen | Hout en plaat | Tegels | Keukens | Sanitair

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

BOUWMATERIALEN   DOEN WE.
WAT JE OOK ZOEKT IN HOUT EN 

Beste service

Juiste voorraad Vakkundig advies

Flexibele logistiek

Akro Nijverdal
Fuutweg 13

7442 CL Nijverdal
0548-618607
www.akro.nl

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

aanhangwagen, caravan & camper.

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

Zorgchalets.

eens terug naar de competitie welke 
afgelopen najaar gespeeld werd.  
Mart neemt ons even mee. “Het 
resultaat was niet zo goed, volgens 
mij zijn we ergens in het midden 
geëindigd. De wedstrijd dat ik 
heb gescoord, vond ik de beste 
wedstrijd. Maar ik weet niet meer 
precies wie de tegenstander was. Ik 
weet nog wel dat we met 3-1 heb-
ben gewonnen.” Ook Cas Beumer 
en Gjuzepe weten nog goed dat ze 
gescoord hebben. Leider Bas breekt 
in: “Hé Cas, jij zou toch de radslag 
voordoen die je altijd doet als je ge-
scoord hebt? Je hebt speciaal voor 
dit interview geoefend!” En direct 
staat Cas op om zijn radslag aan de 
rest van de groep te demonstreren. 
De rest van de groep lacht en klapt 
vrolijk mee.
 
Gjuzepe vertelt nog dat hij scoorde 
in een andere wedstrijd die werd 
gewonnen, het werd toen 6-1. Heel 
veel meer succes was er helaas 
niet. Dean vond bijvoorbeeld de 
wedstrijd tegen Excelsior ’31 het 
minst leuk, “toen verloren we met 
10-2”, aldus Dean. “De jongens we-
ten niet meer precies wat de stand 
was, maar we zijn 9e geëindigd”, 
legt Bas ons uit. Gelukkig boven 
SVVN, maar helaas onder DES.
 
En toen kwam de lange koude 
winter
De laatste keer dat de jongens van 
JO11-2 voor de competitie in de wei 
stonden, was begin december 2017. 
Daarna stonden er geen wedstrijden 
meer op het programma vanwe-
ge de winterstop. En toen er weer 
gevoetbald mocht worden, waren 
velden niet bespeelbaar door de 

strenge vorst van eind februari. Dat 
wil niet zeggen dat de jongens thuis 
hebben gezeten. Koen Kolkman 
vertelt over de bosloop en carnaval. 
“Vorige week zijn we met z’n allen 
het bos in geweest. Met een bal 
onder onze arm moesten we het stut 
op lopen. Bovenaan mochten we de 
bal naar beneden schieten en moes-
ten we het stut weer af. En een week 
daarvoor was er natuurlijk carnaval 
bij De Zweef. Ik was verkleed als 
militair. Het was super leuk! Cas 
Gottemaker en Fabio Kok waren er 
ook. Zij waren verkleed als patatje 
en dronken man.”
 
The Nutty Train!
En er was natuurlijk de playback-
show. De jongens van JO11-2 
deden mee en werden tweede met 
hun playback act. “We deden het 
nummer “One Step Beyond” van 
Madness” begint Tommy. “Niet ie-
dereen heeft meegedaan, maar het 
was wel erg leuk!” Ik hoef maar één 
keer te vragen hoe de act ging en de 
jongens springen direct in de hou-
ding. Stoelen en tafels worden aan 
de kant gezet en leider Bas zoekt 
het nummer erbij op zijn telefoon. 
Ondanks de jeugdige leeftijd, zijn 
de jongens goed bekend met de ska 
band welke eind jaren ’70 doorbrak 
met dit nummer. Cas Gottemaker en 
Cas Beumer spelen voor de gele-
genheid op de luchtgitaar en Fabio 
Kok playbackt de weinige tekst die 
dit nummer rijk is. De rest van de 
jongens vormen een rij en dansen 
de “nutty train”, de kenmerkende 
eigen dans die de band Madness 
bedacht bij dit nummer. De jongens 
lopen licht onderuit gezakt achter 
elkaar en schuiven langzaam naar 

voren. “De maat zit er nog steeds 
niet in!” lacht Bas die aan de zijkant 
het volume van de telefoon nog even 
naar boven bijschroeft.
 
We kijken weer vooruit
Nadat de act gedemonstreerd is, 
keren de jongens weer terug aan 
tafel. De rust is dan nog niet weer-
gekeerd. De jongens slaan met de 
handen op tafel en schreeuwen in 
koor “wij willen patat.” Bas en Jarno 
lachen erom. De frituur staat uit, 
dus de jongens hebben pech. Met 
Kenan spreken we tussen het lawaai 
door over de voorjaarscompetitie. 
“We hebben nog geen wedstrijd voor 
de competitie gespeeld, wel een 
oefenwedstrijd tegen Den Ham. De 
wedstrijd hebben we gewonnen met 
4-3.” Dat belooft dus veel goeds. Om 
de spelers klaar te stomen voor de 
wedstrijden die komen gaan, wordt 
er wel flink door getraind. Zo zijn de 
jongens zojuist nog in een gymzaal 
geweest voor een zaaltraining. Cas 
vertelt ons dat zijn leider Jarno dat 
heeft geregeld. Leider Bas vult aan: 
“We hebben getraind in de gym-
zaal bij Reggesteyn aan de Meester 
Ponsteenlaan. Hoe we dat geregeld 
hebben? Jarno heeft van die vage 
Hellendoornse contacten!” Cas 
vervolgt met alles wat ze gedaan 
hebben in de zaal. “We hebben 
eerst een warming-up gedaan, toen 
moesten we elkaars pionnen omver 
schieten en daarna hebben we een 
partijtje gedaan.” Leider Jarno praat 
over zijn drie kinderen die allemaal 
bij de voetbal zitten. “Dit team doet 
zeker het meest. Eigenlijk hebben 
we de hele winter door getraind in 
de zaal.” Aan de voorbereiding kan 
het dus zeker niet liggen. De plan-
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nen van de jongens zijn groot als we 
Mart mogen geloven. “We moeten 
spelen tegen Deventer, Holten, DES, 
SVVN, Almelo en nog een paar meer. 
Van DES willen we in ieder geval 
niet verliezen!” Zo mogen we het 
horen Mart. Dean doet er nog een 
schepje bovenop. “We willen gewoon 
kampioen worden.” Voor leiders 
Jarno en Bas staat het plezier 
voorop. “Als ze maar een beetje leuk 
voetballen. Onze doelstelling is niet 
heel scherp, we wachten de eerste 
wedstrijden maar eens af. Als we 
het maar beter doen dan de najaars-
competitie, toen hadden we maar 6 
punten.”
 
Rondjes rennen om het hoofdveld
Voor de jongens van JO11-2 heeft 
het interview lang genoeg geduurd. 
De zaaltraining was blijkbaar niet 
zwaar genoeg, de jongens hebben 
nog heel wat energie over. Als Bas 
en Jarno zeggen dat de jongens 
buiten een paar rondjes om het 
hoofdveld mogen rennen, laten de 
jongens zich dat geen tweede keer 
zeggen. “Ik geef ze wel even een 

bal mee”, zegt Jarno als de jongens 
verdwijnen uit de kantine en richting 
het kunstgrasveld lopen.
 
De trainers aan het woord
We praten nog even door met Jarno 
en Bas die verantwoordelijk zijn 
voor de trainingen op woensdag 
en wedstrijden van JO11-2. Op de 
maandag krijgen ze daarbij nog eens 
hulp van Dimitri Hulshof, die dan de 
training verzorgt. “We trainen dan 
altijd samen met JO11-3G.” Jarno, 
in het dagelijks leven werkzaam bij 
Jongeneel in Hengelo, voetbalt zelf 
nog bij Hellendoorn. “Geen wedstrij-
den meer hoor, maar ik train nog 
iedere woensdag mee.” Voor Jarno 
is JO11-2 het tweede team dat hij 
traint. Bas is meer ervaren. “Ik was 
al trainer sinds ik in de B-jeugd 
speelde. Ik weet niet hoeveel teams 
ik al heb getraind.” De trainers en 
leiders proberen de jongens vooral 
plezier in het voetbal mee te geven. 
“We hebben de meeste wedstrijden 
net verloren, maar wel hebben we 
iedere wedstrijd gescoord. Als ieder-
een in ons team goed voetbalt, dan 

winnen we. Meestal komen we net 
een speler te kort. Ondanks dat we 
redelijk zwaar zijn ingedeeld, lukt 
het ons nog aardig om het plezier 
erin  te houden.” Volgens Jarno 
wordt het volgend jaar beter als ze 
acht spelers op mogen stellen. “Tac-
tisch kun je dan net wat meer doen.”
 
Over de aanpak van de training 
zijn Jarno en Bas helder. “We doen 
in principe alles met de bal. Het 
afgelopen half jaar zijn we vooral 
bezig geweest met de techniek. Nu 
trainen we ook wel eens op posities 
in het veld. Qua leeftijd kan dat net. 
De jongens moet je nu nog echt 
leren voetballen, het bijbrengen 
van een goede techniek hoort daar 
in de eerste plaats bij. Jarno heeft 
zichtbaar plezier in het bezig zijn 
met de jongens. “Het is leuk om 
de jongens plezier te zien hebben. 
Voetbal is gewoon een mooi spel 
om mee bezig te zijn en het is leuk 
om de jongens te leren voetballen.” 
Toch gaat dat leren niet altijd van 
een leien dakje volgens Bas. “Als de 
jongens geen zin hebben, dan kun 
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je hoog en laag springen, het helpt je niets. 
Afgelopen woensdag nog. Er werd slecht 
geluisterd en ik stelde maar voor om tien 
rondjes te gaan hardlopen. Fabio Kok had 
daar wel zin in. Dus ik zei tegen de rest dat ze 
op voordracht van Fabio tien rondjes mochten 
lopen. Na vijf rondjes vond ook Fabio het iets 
minder leuk en zijn we verder gegaan met 
de training. Er zitten een paar jongens bij 
die de rest behoorlijk kunnen opruien, maar 
vergeleken met andere teams zijn ze eigenlijk 
relatief braaf.
 
Bas en Jarno zien wel perspectief. Ze hopen 
op een beter voorjaarscompetitie. “Het kan 
bij ons vriezen en het kan dooien” volgens 
Bas. “Als we om kwart voor acht aanwezig 
moeten zijn voor een uitwedstrijd naar 
Holten, dan is het niet handig dat sommigen 
de avond er voor pas om tien uur naar bed 
gaan. Ze willen dan “The Voice” nog kijken. 
Dan weet je hoe laat het is en begin je de 
wedstrijd met achterstand.” Daarom bemoeit 
Bas zich tegenwoordig met de bedtijden 
vertelt Jarno. Het resultaat: “Nu krijgen we in 
de loop van vrijdagavond appjes dat iedereen 
in bed ligt!” Nu maar hopen dat de “bed 
discipline” een bijdrage levert aan die betere 
voorjaarscompetitie. Succes jongens!

Vrouwenprobleempjes
 
We hoeven geen medelijden, echt niet. Toch zou ik graag 
onze problemen met u delen, soms is het best ingewikkeld 
om als vrouw te voetballen.
 
Het begint al bij het inpakken van de tas. Kleding, hand-
doeken, douchespul, make-up, föhn, stijltang, parfum etc. 
Gelukkig zijn de tassen groot en het liefst doen we hem 
helemaal vol. Eenmaal in de kleedkamer, omgekleed en wel, 
worden de kapsels gereed gemaakt.
 
Het volgende probleem dient zich aan. Elastiekjes en schuif-
jes. Deze voorwerpen verdwijnen altijd op mysterieuze wijze, 
om gek van te worden! Voor het omkleden is er al gecheckt 
of er een aantal belangrijke dingen aanwezig zijn. Een stop-
contact, een spiegel, toiletpapier en voldoende douches. Wij 
douchen nou eenmaal net iets langer.
 
De conditioner moet intrekken en dat geldt helemaal voor 
de zilver shampoo of het care en repair masker. Een veel 
gestelde vraag onder de douche: “Heb ik nog zwart onder 
mijn ogen?” Met half uitgelopen mascara kun je de kanti-
ne natuurlijk niet inlopen. Na het douchen altijd te weinig 
ruimte bij de spiegel en dan is hij ook nog beslagen. Ellende! 
Wie heeft er een borstel? Mag ik deo lenen en wie heeft een 
lekker luchtje, struggles alom.
 
Dit doen we echt niet na iedere training of wedstrijd hoor. 
Wat we dan wel doen? Haren in een knot, slobbertrui aan 
en gezellig een drankje doen in de kantine. We voelen ons 
namelijk hartstikke thuis! En die problemen? Als de Mali-
bu-Cola op is, dan is er pas een probleem!
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Daniël Middelkamp, velen kennen 
hem als “Daan” of “Zie-Daan” of 
in ieder geval als scheidsrechter. 
“Ik ben de vaste scheidsrechter 
van JO13-3 waarin mijn neefje Kas 
speelt en als Barry Hoonhorst mij op 
zondag nodig heeft, dan zie je mij bij 
verschillende seniorenteams.” De 
voetbalcarrière van Daniël speelde 
zich in de jeugd van De Zweef steeds 
af tussen selectie en schaduw-
selectieteams. Toen Daniël bij de 
senioren ging spelen, begon hij in de 
B-selectie. “Na vijf jaar ben ik een 
jaar gestopt met voetballen vanwege 
een knieblessure. Ik ben daarna ver-
der gaan voetballen in het zevende 
en kreeg weer problemen met mijn 
knie.” Daniël hing zijn voetbalschoe-
nen aan de wilgen, maar probeerde 
het tweeënhalf jaar later toch weer. 
“Ik ging in het tiende voetballen, 
maar na drie jaar was het helemaal 
einde oefening.”
Stoppen met voetballen, betekende 
voor Daniël zeker geen afscheid 
bij De Zweef. Hij had al ervaring 
als jeugdtrainer en trainer van het 
G-team, maar besloot na zijn voet-
balcarrière leider te worden van De 
Zweef 3. “Naast één jaar leider te 
zijn geweest van dit team, ben ik er 

ook dertien jaar vlagger geweest. Op 
de zaterdagen floot ik toen wed-
strijden bij de jeugd. Zo heb ik denk 
ik tien jaar lang A2 gefloten.” Het 
fluiten leerde Daniël in een cur-
sus door De Zweef georganiseerd. 
“Van ieder seniorenteam deden er 
mensen mee aan deze cursus. We 
hebben daar enorm veel gelachen! 
Charles, Eppo, het hele kliekje van 
het tiende eigenlijk. Er zat ook een 
kerel van DES bij. Hij was donders 
serieus. Wij slaagden allemaal en 
hij zakte!” Inmiddels fluit Daniël zijn 
neefje Kas, de lagere seniorenteams 
en dames 2.

Geen interesse in postduiven
Tot zover de voetbal. We gaan het 
hebben over vissen. Het houden van 
postduiven of herdershonden had, 
zoals dat gold voor een groot deel 
van zijn familie, niet de interesse 
van Daniël. “Ik was een jaar of vier 
toen ik van mijn vader mijn eerste 
hengel kreeg en samen met mijn 
pa, mijn opa en ooms mee mocht 
vissen. Vanaf mijn zevende mocht ik 
al alleen naar het oude zwembad. 
Ik was altijd buiten. Na school of in 
het weekend was ik aan het vissen, 
klooien in het bos of voetballen 
natuurlijk!” Tijdens de vakantie werd 
er ook gevist. “Op vakantie in Zee-
land visten we op platvissen en in 
Scheveningen visten wij in de haven 
op makreel. Je hoefde je hengel 
er maar in te gooien en je kon de 
hengel weer inhalen. Soms had je er 
wel drie of vier aan je hengel zitten.”
Daniël was vijftien jaar toen de 
andere leuke dingen in het leven 

Ruim twintig jaar liet Daniël Middelkamp zijn vis-
hengel links liggen, totdat hij zo’n vijf jaar geleden 
neefje Kas zag vissen bij de vijver in de Kruiden-
wijk. “Ik heb mijn hengel ook opgehaald en de 
vispas van mijn vader. Inmiddels doe ik nu niets 
anders dan op karper vissen!” Een interview over 
de hobby welke Daniël zichtbaar doet veranderen.

DEZE ZWEVER HEEFT EEN HOBBY!
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langskwamen. “Ik stopte met vissen, 
maar toen ik een jaar of vijf geleden 
met de honden aan het lopen was, 
kwam ik mijn neefje Kas tegen. Hij 
was aan het vissen. Ik heb mijn hen-
gel opgehaald en de vispas van mijn 
vader. Ik kreeg er direct weer schik 
aan. Ik heb direct zelf een vispas 
gekocht en ben weer actief gaan 
vissen. Eerst op witvis en daarna 
een tijdje gesnoekt op roofvis.” Drie-
enhalf jaar geleden kreeg Daniël 
een karperhengel en tegenwoordig 
doet hij niets anders dan op karpers 

vissen. “Het hele jaar door! Soms 
zelfs twee keer in de week. Afge-
lopen vrijdag heb ik ook nog gevist 
en zondag wou ik, maar toen zat de 
vijver potdicht.”
 
Het geheim van de visser
“Meestal vind je mij aan het water in 
de Kruidenwijk, langs de Regge, bij 
Hancate of langs het Twentekanaal. 
Waar precies, probeer je eigenlijk 
geheim te houden. Bij de vijver in de 
Kruidenwijk kunnen karpers geen 
kant op, maar langs de Regge moet 

je eerst je best doen om 
de karpers op een plek 
zien te krijgen. Je doet 
dat door de karpers 
te voeren. Een karper 

is een gewoonte dier. Als hij weet 
dat er wat te halen is, dan komt hij 
gewoonlijk terug. Op de ene plek 
gaat dat wel makkelijker dan op de 
andere plek. Het heeft bijvoorbeeld 
met de loop van het water te maken 
of met begroeiing in het water. 
Toevallig heb ik net een nieuwe stek 
gevonden aan de Regge, vlak bij 
mijn werk. Ik ga drie à vier weken 
voordat ik daar ga vissen, langs deze 
plek om de karpers te voeren. Als 
ik er dan een nacht ga zitten, dan 
moeten de karpers er zwemmen 
als het goed is.” Karpervissen is op 

dit moment de grootst beoefende 
vissport in Nederland en het geheim 
houden van je stekkie is niet voor 
niets. Zo vertelt Daniël over een 
andere visser uit de Kruidenwijk die 
vissers volgt als zij karpers gaan 
voeren om vervolgens gebruik te 
maken van de stek.
“Veel mensen denken dat vissen 
dom kijken is naar een dobber. Ten 
eerste vis ik niet met dobbers, maar 
gebruik ik een alarmsysteem. Als 
ik beet heb, gaat er een alarm af. 
Daarnaast is het mooie aan vissen, 

het tot rust komen. Buiten bezig zijn 
in de natuur en lekker ontspannen. 
Vooral als je ‘s nachts gaat en je ziet 
de natuur wakker worden. Je doet je 
tent open in de vroege ochtend en de 
stoom komt van het water. Laatst zat 
ik aan het Twentekanaal bij Lochem. 
In de avond dalen honderden kraai-
en neer in een weiland tegenover 
je. De kraaien stoppen met krijsen 
en het is doodstil. Het is heel apart 
om te zien dat in de vroege och-
tend één kraai weer begint en alle 
andere kraaien doen met hem mee. 
Zo mooi!” Prachtig om te zien dat 
zelfs bij het vertellen van dit verhaal, 
Daniël vele malen rustiger wordt in 
zijn doen en laten, dan dat we hem 
kennen. “Als je aan het water zit, 
dan ben ik constant naar het water 
aan het kijken. Waar zie ik bewe-
ging? Waar houdt de vis zich op? Zit 
je bijvoorbeeld op een plek langs de 
vijver in de Kruidenwijk en je hebt 
na twee uur nog geen beet, dan 
kan ik gerust naar een andere plek 
lopen. Terwijl als ik langs de Regge 
vis, rond een uur of twee ’s nachts 
wegga van huis, mijn hengel soms 
wel tien tot twaalf uur op één plek 
laat liggen.”
 

“Even later zie 
ik een enorme 
steekvlam”
 
Vissen is geen hobby zonder gevaar. 
Zeker nachtvissers hebben met 
risico’s te maken. Zo kreeg Daniël 
problemen met een brandende gas-
fles. De schade had vooral financiële 
gevolgen, maar het had heel anders 
af kunnen lopen. “Ik werd die keer 
rond een uur of vijf in de ochtend 
wakker. De temperatuur was lekker, 
zet mijn stretcher (veldbed) buiten 
neer en zet een kop koffie. Ter-
wijl ik rustig om mij heen kijk hoe 
de natuur wakker wordt, gaat de 
beetmelder af. Ik liep naar mijn 
hengel om de vis af te drillen (de vis 
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binnenhalen) en hoorde achter mij 
een hele doffe plof. Even later zie ik in 
een hoek allemaal eenden wegvliegen 
en komt er een enorme steekvlam 
uit de gasfles. Mijn tent en stretcher 
staan dan al in brand. Ik heb de tent 
als een gek uit de grond getrokken om 
te redden wat er te redden viel, maar 
de schade was achteraf toch nog 
driehonderdvijftig euro. Als de beet-
melder niet was afgegaan, dan had ik 
op mijn stretcher gelegen en had ik 
de steekvlam vol op mij gehad. Ik had 
mij dan nooit meer hoeven scheren.” 
Daniël is door de brandende gasfles 
niet angstiger geworden tijdens het 
nachtvissen. “Het was gewoon dom-
me pech.” Wel zorgt hij dat de brander 
tegenwoordig altijd buiten staat.

 En dan de oer Hollandse 
vraag, wat kost het?
“Het is geen goedkope 
hobby, maar je kunt het 
zo duur maken als je 

zelf wilt. Ik ben begonnen met 
een karperhengel van twintig 
euro, nu heb ik er één van bijna 
honderdtachtig euro, maar je hebt 
ze ook van rond de vijfhonderd 
euro.” Bij die ene hengel blijft het 
niet. Zo heeft Daniël drie hengels, 
visnetten, een onthaakmat, een 
alarmsysteem en vergeet het voer 
niet.
“Ik vis altijd met twee hengels 
voorzien van een vrijloopmolen. Een 
vrijloopmolen heeft een dubbele 
slip. Dat is een knop die zorgt voor 
een vrije loop van de lijn als de hen-
gel op het alarmsysteem ligt en een 
knop die je helpt tijdens het binnen-
halen van de vis. Door dit systeem 
geef je een stuk minder weerstand 
voor de karper en wordt je hengel 

niet uit de steun getrokken. Een kar-
per wil je niet binnen twee minuten 
op de kant hebben, je beschadigt de 
karper dan doordat je hem de bek 
lostrekt en door de adrenaline ligt 
hij te spartelen op de mat.”
De onthaakmat hoort bij de verplich-
te uitrusting van iemand die gericht 
op karpers vist. Hierop leg je de 
karper om hem te onthaken. “Stel 
de karper bloedt wat na het verwij-
deren van de haak, dan heb ik ook 
altijd een ontsmettingsmiddel bij mij 
om de wond te ontsmetten.”
En dan is er nog het voer. “Ik vang 
de karpers met boilies. In het kort 
zijn dat deegballetjes, waarmee we 
tegenwoordig de karper proberen te 
verleiden. Ze worden samengesteld 
uit diverse ingrediënten, zoals hen-
nep, boekweit of mais. Het belang-
rijkste is dat de boilies olie of geur 
lekken. Daar komen de karpers op af. 
Ik koop de boilies bij Wibbelink, op in-
ternet of maak ze ook wel eens zelf. 
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Een kilo kost ongeveer vijftien euro 
en per seizoen heb je ongeveer twin-
tig kilo nodig.”
 
Het liefst vis ik alleen
Meestal gaat Daniël alleen vissen. 
Soms gaat zijn neefje mee, laatst 
mocht hij voor het eerst mee nacht-
vissen. “Ik ben nu één keer met hem 
bij Hancate geweest en heb een keer 
met hem aan de Regge gezeten. 
Maik Kolman is vorig jaar ook met 
karpervissen begonnen en gaat ook 
wel eens mee. Maar het lekkerste 
vind ik eigenlijk wel alleen.” Het 
vissen kan Daniël iedereen aanbeve-
len, maar niet iedereen mag vissen. 
“Je hebt namelijk een vispas nodig. 
Die vraag je aan bij de hengelsportfe-
deratie. Als je een vispas aanvraagt, 
dan word je in principe ook lid van 
een vereniging. Je kunt zelf kiezen 
welke vereniging. Ik zit nu bij de ver-
eniging in Nijverdal, maar zou graag 
naar de vereniging in Rijssen willen. 
De vereniging in Nijverdal onder-
houdt het viswater niet en doet niets 
met suggesties die ik heb gedaan bij 
het organiseren van een viswedstrijd. 
Helaas was ik net te laat met het 
opzeggen van mijn lidmaatschap.

“Zo, dat is een grote!”
De grootste vis die Daniël tot nu toe 
heeft gevangen was een exemplaar 
van achtentwintig pond. Hij zit nog 
te wachten op zijn eerste dertig pon-
der. Ik geloof nauwelijks dat zulke 
grote vissen in de Regge zwemmen. 
“Mensen die langslopen als ik aan 
het vissen ben, kijken ook altijd vol 
verwondering. Toen ik een karper 
ving in de Kruidenwijk, geloofde een 
voorbijganger niet dat ik hem hier 
gevangen had. Nee, ik ben er mee 
aan komen lopen vanuit de Reg-
ge!” Het kost Daniël zichtbaar geen 
moeite om mensen enthousiast te 

maken voor het vissen. Hij raakt 
niet uitgepraat. “En dan was er nog 
de dame die langs liep toen ik net 
stond op te drogen aan de water-
kant. Ik had beet, maar de karper 
zat verstrikt tussen de lelies. Ik liep 
het water in om hem los te maken. 
Nadat ik de vis bevrijd had, stond ik 
in mijn onderbroek op te drogen aan 
de waterkant. Een dame die langs-
kwam riep: “Zo, dat is een grote!” En 
ik zei terug, “Wat bedoel je? De vis?”

27 februari 1974

1980

Naam:

Daniël Frank 
Middelkamp

Geboortedatum:

Lid sinds:

Oud speler; tegenwoordig scheidsrechter bij 
jeugd en senioren.

Relatie met De Zweef:

In het dagelijks leven:

Werkzaam bij Borkent Plant B.V. in Rijssen
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• 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

De wereld op z’n kop. Het was al 
enige tijd bekend. Als hij een baco 
te veel op heeft, gaat hij graaien. 
Borsten en billen, in alle soorten en 
maten. We hebben het over de bur-
gemeester van Oosterhout, Stefan 
Huisman, ook wel burgemeester 
Bacootje genoemd. Nadat hij op z’n 
gedrag werd aangesproken, hield 
hij het voor gezien. Ondersteund 
door zijn vriendin las hij een verkla-
ring voor, bood zijn excuses aan en 
diende zijn ontslag in. U leest het 
goed. Hij werd niet ontslagen, maar 
nam zelf ontslag. Bij Jan met de pet 
zou het anders zijn gegaan. Ontslag 
op staande voet en geen recht op 
een uitkering. Voor burgemeester 
Bacootje gelden andere wetten. Zijn 
gedrag wordt beloond met tien jaar 
wachtgeld. Het eerste jaar 80%, 
daarna 70%. Van € 8540,00 per 
maand. Over graaien gesproken.
Met graaien denk ik ook direct aan
 aan Aad de Mos, beter bekend als 
Aad Afkoopsom. Aad de Mos was 
voetbaltrainer. Werd zeker tien 
keer ontslagen en kreeg 
steeds een flinke afkoop-
som mee. Dochter Tessa 
is advocaat en voetbal-
makelaar en samen 
drijven ze bureau Mos 
Management Sport. Zijn 
laatste club als trainer 
was Sparta, met wie hij in 
2010 degradeerde. Na zijn 
trainerscarrière was Aad 
de Mos voor een korte 
periode analist van voet-
balwedstrijden voor een 

Belgische zender. Ook hier werd hij 
ontslagen. Ik mag Aad de Mos niet 
en dan druk ik mij beschaafd uit. 
Wat een braakemmer. Het is begon-
nen toen hij ontslag bij Ajax kreeg en 
wraak nam door met KV Mechelen 
in 1988 de Europacup 2 te winnen. 
Het winnen van Ajax was voor hem 
belangrijker dan het winnen van de 
Europacup. Bijna was ik Aad de Mos 
vergeten, maar sinds enige tijd word 
ik weer met hem geconfronteerd. 
Lees ik uitspraken van hem in de 
krant of zie ik die puistenknijper 
toevallig op Ziggo Sport. Volgens 
Aad de Mos kunnen Peter Bosz en 
Erik ten Hag er niets van en volgens 
hem komen de voetbalwijzen echt 
uit het westen. De Mos heeft alleen 
een goed woordje over voor Frank 
de Boer die volgens de Mos het 
bij Crystal Palace wel zou redden. 
Niet dus. Bandé heeft nog geen bal 
getrapt bij Ajax, maar volgens de 
Mos past hij niet in het systeem van 
Ajax. Verder vraagt de Mos zich af 

of de persoon die Nico Tagliafico bij 
Ajax tegen Feyenoord tot man of de 
match heeft gekozen, wellicht met 
een blinddoek om heeft gekeken.
Luister goed, wijsneus De Mos, ik 
voorspel dat Tagliafico Ajax kam-
pioen maakt. Een man die voorop 
in de strijd gaat. Iemand, die als 
voormalig aanvoerder van Indepen-
diente het klappen van de zweep 
kent. Die voor het vuurpeloton heeft 
gestaan en dientengevolge zonder 
zeuren al jarenlang met een kilo 
lood in zijn linkerbeen zijn wedstrij-
den speelt. Die hoopt, dat je ooit nog 
eens als trainer in een dug-out gaat 
plaatsnemen. Dat je dan om tijds-
winst te boeken de wedstrijdbal zult 
vasthouden. Dan, dan, Aadje de Mos, 
voorspel ik dat je een beroep op je 
dochter moet doen. 

CR.
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Transportweg 4 (industrieterrein T Lochter) Nijverdal Tel: 0548-618888.    www.kotterwonennijverdal.nl

 

 

Volg ons op @kotterwonen
en        Kötter Werelds Wonen Nijverdal

prijs zoals afgebeeld: 1579,-- euro incl 4 rug - en lendekussens, uitgevoerd in sterke corduroy stof. 

BANK VAN HET JAAR: “EAGLE” NU TE KOOP 
BIJ KöTTER WERELDS WONEN -NIJVERDAL
• Fantastisch zitcomfort • Stel zelf uw uitvoering samen, 
bijv met Longchair • inclusief rug- en lendekussens 
• KOM PROEF ZITTEN, MET EEN KOPJE KOFFIE!!

STRENGER HANTEREN VAN DE REGELS 
VOOR GELUID EN SLUITINGSUREN

JOUW PRIVACY BETER BESCHERMD MET DE NIEUWE AVG?
Aan de ene kant een nieuwe wet om 
grootschalig afluisteren i.v.m. moge-
lijk terrorisme mogelijk te maken en 
aan de andere kant een nieuwe wet 
die verregaand jouw privacy be-
schermt. Je zegt het maar…, maar 
zo zijn we bezig in ons landje.
 
Per 1 mei is de AVG van kracht. AVG 
staat voor Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Je vraagt je 
je misschien af, wat je er meer te 
maken hebt. Nou, veel. De nieuwe 
wet dwingt De Zweef verregaande 
maatregelen te nemen om de priva-
cy van de leden te beschermen.
 
Niet dat dat nu niet gebeurt. Behalve 
voor eigen gebruik, stellen we de 
persoonsgegevens van onze leden 
niet beschikbaar aan derden. Met 
uitzondering van de KNVB, die via 
Sportlink (waarbij we verplicht 
zijn aangesloten) de gegevens ter 
beschikking heeft en daar driftig 
gebruik van maakt (lees: verkopen 

aan commerciële partners).
De nieuwe wet verplicht ons een 
groot aantal maatregelen te ne-
men om de privacy van jou (en jouw 
kinderen) te beschermen. Er moeten 
registers worden bijgehouden, ge-
heimhoudingsverklaringen worden 
getekend, beveiligde toegangen 
worden gemaakt op computers enz. 
enz.
 
Er was een tijd dat we “gewoon” een 
gezellige voetbalclub waren. Dat zijn 
we in de praktijk nog steeds, maar 
voor de overheid in dit geval zijn 
we vergelijkbaar met bedrijven als 
Philips of Heineken. We moeten al-
lemaal aan dezelfde regels voldoen. 
Dat betekent voor ons een grote 
hoeveelheid extra werk, waarmee 
we inmiddels al een tijdje bezig zijn.
 
Zo is er een privacyreglement 
gemaakt dat staat op onze website 
www.dezweef.nl. Onder meer onder 
het kopje “Belangrijke informatie” is 

het reglement daar terug te vinden. 
Als je alles wilt weten, moet je het 
maar eens doorlezen. Nieuwe leden 
wordt op het inschrijfformulier ge-
vraagd of ze het document hebben 
gelezen.
 
In de praktijk gebeurt dat vaak niet. 
Hoe vaak lees je bijvoorbeeld de 
algemene voorwaarden of priva-
cyregels van BOL.com? Of Google.
com? Enzovoorts enzovoorts? Niet 
dus. Nou, wij ook niet, maar door de 
nieuwe regels houden we ons aan de 
voorschriften in de nieuwe wet en is 
jouw privacy gewaarborgd.
 
Of de nieuwe wet tot gevolg heeft 
dat de KNVB onze adressen niet 
meer mag verkopen aan commer-
ciële bedrijven, is de vraag. Er ligt 
een besluit van de ledenvergadering 
Amateurvoetbal dat dat mag. Wie 
zijn adres niet op die lijst wil, moet 
dat schriftelijk (per post) doorgeven 
aan de bond.

Het bestuur van De Zweef is bij de 
gemeente op het matje geroepen 
over geluidsoverlast en te late slui-
tingstijden. Aanleiding was een brief 
van omwonenden en constateringen 
van de politie bij de playbackshow.
 
We zijn in de eerste plaats een 
voetbalvereniging. Bij De Zweef 
gaat dat echter wel iets verder dan 
uitsluitend het trappen tegen een 
bal. Gezelligheid en vriendschap zijn 
onlosmakelijk aan de club gebon-
den. Zo hoort dat ook. En af en toe 
nemen we het ervan met z’n allen. 

Ja, en dan gaat het mis.
 Staat het geluid veel te hard. Staat 
de schuifpui open. Is het feest 
buiten. Ja, en dan is het lawaai en 
kijken we niet meer op de klok. “Ge-
zelligheid kent geen tijd”.
 
Als vereniging kunnen we 12 keer 
per jaar ontheffing krijgen en be-
staat de mogelijk wat langer door 
te gaan met een activiteit. Dat moet 
genoeg zijn. Te vaak echter loopt 
het langer door. Omdat onze buren 
ook recht hebben op rust, omdat we 
geen boete (1000 euro) of verbod op 

activiteiten (lege kas) willen, hebben 
we als bestuur besloten:
 1. 01.00 uur: muziek uit (ook geen 
“alternatieve” muziek e.d.)
2. 01.00 uur: bar dicht; geen verkoop 
meer.
3. De organisatie van een evenement 
is verantwoordelijk. Stopt de activi-
teiten en sluit af.
 
Drie simpele regels die verdere 
klachten moeten voorkomen. We 
willen de leukste vereniging van 
Nijverdal zijn, maar dat ook graag 
blijven!
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EIEREN ZOEKEN EN -GOOIEN PUNTEN SCHIETEN
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Vrijdagmorgen. Lekker weer. Het weekeinde lokt. De bal 
is rond. Het gras is groen. Taal luistert heel nauw. Dit zijn 
geen lijntrekkers, maar lijnentrekkers. En op tijd checken 
of de streep nog wel recht loopt.
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kapsalon

Groen van Prinstererstraat 32, Nijverdal (0548) 61 58 27 
kapsalon@kapsalonaudrey.nl • www.kapsalonaudrey.nl

- Kinderen t/m 12 jaar op 
 maandag/woensdagmiddag € 11,00

- Jongeren 13 t/m 17 jaar € 16,50

- Knippen op je verjaardag
 vanaf 18 jaar en ouder € 15,00


