
1

VOORBESCHOUWINGEN EN 
NIEUWE TRAINERS 
NIEUWE SEIZOEN

IN DEZE UITGAVE O.A.:

DANIEL TOLE: OOK BUITEN HET 
VELD BEN JE EEN TEAM

JULI 2018  |  JAARGANG 06  |  NUMMER 1  |  OFFICIEEL ORGAAN VAN RKSV DE ZWEEF

WIM VAN ’T HOFF EN ROBBIE 
KOLMAN KIJKEN TERUG

HEEL VEEL KUNSTGRAS



3

InhoudVan de redactie

Colofon
De voorzitter aan het woord     5
Kunstgras    7
22 Vragen aan Silke Machielsen   9
Daniël Tole voelt zich thuis   10
Anton Wennemers vol vertrouwen  15
Rutger Wijkman traint tweede   19
Kevin ter Haar traint vrouwen 1   21
Hoe is het met Robbie Kolman   25
Selectie de Zweef 1   26
In de blessuretijd: Wim van ‘t Hoff  31
Column CR  37
Eppo   37
Kampioenen 2017-2018  39
Column Djarah  41
Sponsor uitgelicht    43
Collage kunstgras   45
Amateurvoetbal    50

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: Daniël Tole een vaste waarde in De Zweef 1

Druk: Drukkerij Ponsteen

Ontwerp en lay-out: Demi Aal (De-sign for you)

                                     

Bezoekadres:

Koersendijk 25

7443 PP Nijverdal

Één nieuw seizoen. En wat voor een! Om 

te beginnen kunstgras. In deze uitga-

ve komt dat uitgebreid terug en belicht 

vanuit verschillende oogpunten. Terecht, 

want we hebben iets om trots op te zijn. 

En waaraan ook velen een steentje heb-

ben bijgedragen.

Verder is dit het laatste seizoen voor dat 

waarin we 100 jaar bestaan. Ja, het komt 

steeds dichterbij. Dat zal ook wel duide-

lijk worden.

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

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

www.tencategrass.com
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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Tussen ongeveer half juni en half 
augustus staat Nederland normaal 
gesproken stil. Ik bedoel niet in de 
file op weg naar de vakantie. Kom-
kommertijd. De TV gids geeft aan 
dat er veel herhalingen te zien zijn. 
Het kabinet gaat met zomerreces en 
ook bij De Zweef is dit de rustigste 
periode van het jaar. De indeling van 
de nieuwe elftallen is gebeurd en 
na de vakantie  zien we elkaar weer. 
Deze zomer is het iets anders. De 
minister van Buitenlandse Zaken 
doet wat onhandige uitspraken over 
de integratie en het kabinet, en heel 
Nederland, staat op zijn kop. Ook 
bij De Zweef staat het een en ander 
op de kop: veld 6. Op 10 juli gaf de 
gemeenteraad een klap op het voor-
stel om vier kunstgrasvelden aan te 
leggen. Een overeenkomst tussen de 
Gemeente Hellendoorn en TenCate 
zorgt ervoor dat wij, evenals drie 
andere verenigingen, klaar zijn voor 
de toekomst. Door in te zetten op 
innovatief en duurzaam, komt straks 
het nieuwste van het nieuwste op 
de plek van ons huidige hoofdveld te 
liggen. Geen rubberen korrels meer, 
maar een nonfill, geweven mat met 

LED verlichting. De huidige bestra-
ting en het hekwerk wordt vervan-
gen door nieuw. Daarnaast staat de 
terrasoverkapping op dit moment 
in de steigers en moet het glas en 
de vloer nog worden geplaatst. Ook 
is de riolering tussen de kantine en 
het veld geheel vernieuwd. Alles 
met elkaar een megaklus. Maar wel 
een mooie. Waar mijn hart warm 
van wordt is dat we (Bart Broens) op 
zaterdag aangeven in een aange-
maakte groepsapp dat de riolering 
de maandag erop vervangen moet 
worden en al het oude tegelwerk 
verwijderd. Twee dagen later staan 
twee keer een groep van 25 Zwevers 
klaar om te helpen. De eerste groep 
om 9.00 uur en de tweede groep om 
18.00 uur. Op het eind van de dag 
is de klus geklaard. Hulde. Op het 
moment van schrijven, 30 juli, weten 
we dat er nog twee grote klussen 
voor De Zweef volgen. Het hekwerk 
moet weer geplaatst worden en de 
reclameborden opnieuw  beves-
tigd. Dit laatste onderdeel wordt 
opgepakt door onze klussenploeg. 
Daarnaast moet alles opnieuw be-
straat worden. Voor het plaatsen van 

het hekwerk en het leggen van de 
bestrating gaan we weer een oproep 
doen via de groepsapp Helpen bij De 
Zweef. Op het moment dat u dit leest 
zijn de klussen geklaard en hebben 
we de eerste overwinningen behaald 
op de nieuwe mat. Ik ga ervan uit, 
ondanks de vakantieperiode, dat er 
wederom voldoende handjes zijn om 
dit te realiseren. En ook wel logisch, 
want ondanks dat er wat afgesjouwd 
moet worden, en dat valt nog niet 
mee met deze hitte, het is gezellig 
werken met elkaar. Er wordt veel 
geouwehoerd en gelachen. Met 
uiteraard een warme hap tussen de 
middag en een pot bier na afloop. 
Ook is er dagelijks veel aan geloop 
van mensen, Zwevers en overige 
belangstellenden, die de voortgang 
van het proces volgen. Mocht u dit 
niet hebben gedaan en een comple-
te metamorfose aantreffen bij uw 
eerste bezoek in dit prille seizoen, 
geniet ervan. Alles wijst erop dat we 
weer een mooi seizoen tegemoet 
gaan. De tijd zal het leren. Veel 
plezier en succes allemaal. Aan de 
accommodatie zal het niet liggen.       

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:
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KUNSTGRAS OP HET HOOFDVELD; 
WIE HAD DAT GEDACHT?
We namen in juni afscheid van het 
seizoen, gingen op vakantie, kamen 
terug en ons hoofdveld is omgetoverd 
in een kunstgrasveld met het nieuw-
ste dek van buurman Ten Cate. Hoe 
snel kan het gaan! En dat eigenlijk 
allemaal dankzij de groei van onze 
andere buurman, de hockeyclub 
HCHN. Die hadden (al langer) recht 
op een extra veld. Om dat te kunnen 
realiseren werd veld 5 van de voet-
balclubs afgesnoept.
 
Dat kon natuurlijk niet zonder 
compensatie. Die kwam er door de 
aanleg van twee kunstgrasvelden op 
sportpark Gagelman. Een voor DES 
en een voor De Zweef. Gepland voor 
2019, maar dit seizoen al uitgevoerd.  
En dat terwijl de gemeente een paar 

jaar geleden nog een nota produ-
ceerde waarin stond dat er “nu niet 
en nooit niet” geld voor kunstgras 
zou zijn.
 
Zo zie je maar hoe tijden veranderen 
en hoe moeilijk het is goede voor-
spellingen te doen. De uitbreiding 
van de hockey, de wensen van Ten 
Cate, die ook op dat gebied de markt 
wil veroveren. Alles kwam samen 
en hopla: drie keer kunstgras op 
Gagelman!
 
Zonder slag of stoot is het niet 
gegaan. Uitvoeren van dergelijke 
grote werken in de zomer/vakantie-
maanden kost extra energie.  Vooral 
als het niet helemaal loopt zoals 
gedacht. Voor ons als vereniging 

betekende aanleg overigens dat we 
50.000 euro moeten meebetalen. Dat 
bedrag is door eigen werk minder 
geworden en is maar weer eens een 
bewijs dat je door eendracht sterk 
kan zijn (knipoog naar de overkant).
 
Door de aanleg van kunstgras op het 
hoofdveld, krijgt ons sportpark niet 
alleen nog meer uitstraling, maar 
wordt ook de situatie voorkomen dat 
ons eerste elftal door afgelastingen 
in de situatie terecht komt waarin 
een grote achterstand op de andere 
clubs in de eerste klasse wordt op-
gelopen. Hoewel ons dat (gezien de 
resultaten) overigens geen windeie-
ren heeft opgeleverd.
Verderop in deze GOAL een collage 
van foto’s over de aanleg.

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
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Waar zit je op school?
Op de Rietslenke in groep 5.
 
Met wie woon je?
Papa, mama en Jesse.
 
Wie zijn je beste vrienden?
Moet ik ze allemaal noemen? Heel 
veel meisjes uit de klas zijn mijn 
vriendinnetjes. Nou vergeet ik nie-
mand!
 
Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Mijn broer zat op de voetbal en ik 
moest elke zaterdag mee. Ik vond 
het heel leuk en ben bij de F-lea-
gue gaan proberen. Zo ben ik bij de 
voetbal gekomen.
 
Wat vind je leuk aan voetbal?
Dat je heel fanatiek iets met een bal 
kan doen. Ik vind ook keepen heel 
leuk. Ik wil dat altijd heel graag de 
tweede helft, want dan mag je ook 
de penalty’s tegenhouden. Maar 
omdat er meer meisjes zijn die dit 
leuk vinden doen we om de beurt 
een wedstrijd.
 
Ben je fanatiek en van wie heb je 
dat?
Ja ik ben wel fanatiek. Dat heb ik 
van mama. Ik ben ook ondeugend. 
Dat heb ik van papa en opa Frans.
 
Wat vind je leuk aan De Zweef?
Voetballen. En dat er veel activitei-
ten zijn. Bijvoorbeeld de bbq en de 
playbackshow. Daar doe ik altijd aan 
mee. De training vind ik ook heel 
leuk. Mylène en Sharon zijn heel lief. 
We doen ook spelletjes op de trai-
ning en als het heel warm is, flesjes 
voetbal.
 

Heb je een voetbaldroom?
Ik wil wel in het eerste voetballen.
 
Wanneer heb je voor het laatst heel 
hard gelachen en waarover?
Ik lach heel erg vaak. De laatste 
keer weet ik niet precies meer. Ik 
denk dat ik moest lachen om Jesse.
 
Wanneer heb je voor het laatst ge-
huild en waarover?
Gisteren. Toen moest ik iets pakken 
en werd Jesse boos.
 
Wie of wat zou je voor één dag in je 
leven willen zijn?
Iemand die heel rijk is. Dan ging ik 
allemaal dingen kopen. Ik wil ook 
wel iemand zijn van Stuk TV of Enzo 
Knol.
 
Naar wat voor muziek luister je?
Dua Lipa met One Kiss. En het 
liedje “The Middle” vind ik ook heel 
leuk. Weet je niet wat dat is? Moet 
je straks thuis maar opzoeken op 
internet. Dat vind ik hele mooie 
muziek.
 
Waar ben je heel erg goed in?
Voetballen en tekenen op school.
 
Wat heb je het laatst gedroomd?
Ik droom heel veel, maar dat ben 
ik ’s morgens vergeten. Maandag 
had ik een hele gekke droom, maar 
waarover weet ik niet meer.
 
Waar word je blij van?
Als mensen lief tegen me doen. Als 
het mooi weer is. Als mijn neefje Os-
car komt logeren. Als oma Joke hun 
hondje Meis meeneemt. Snoepjes 
en ijsjes.
 

Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
Kroatië. Daar zijn we twee keer ge-
weest. In een tent. Toen ging ik elke 
dag naar zee of naar het zwembad. 
Dit jaar gaan we naar Spanje. Dat 
ken ik nog niet. Ik denk dat we eerst 
de camping gaan onderzoeken en 
dan zwemmen.
 
Ben je verliefd?
(Zonder aarzelen:) Ja. Op Pim. We 
hebben al ongeveer twee jaar. Hij 
woont vlakbij. Ik ga bijna elke avond 
naar hem toe. Hij zit ook op De 
Zweef.
 
Wat is je belangrijkste bezit?
Op Valentijnsdag heb ik een cadeau-
tje van Pim gekregen. Dat vond ik 
heel lief en was er heel blij mee.
 
Wat vind je het leukst aan jezelf?
Dat ik altijd zo vrolijk ben.
 
Wie zijn de liefste van de hele we-
reld?
Mama en papa.
 
Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
Ja. Ik lees niet elke dag, maar wel 
vaak. Nu lees ik Saar op hockey. Zal 
ik vertellen hoe het gaat?
 
Hoe ziet je leven er over tien jaar 
uit?
Dan woon ik in een grote villa met 
een hond. Ik denk dat ik dan nog 
op school zit. Wat ik wil worden: 
kapster!
 
Heel erg bedankt dat je bent ge-
weest!

22 VRAGEN AAN...   SILKE MACHIELSEN   (MO10-1)
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Thomas en Kingsley Ehizibue. Een 
glorierijke carrière doemt op.
 
Helaas breekt Daniël zijn 
middenvoetsbeentje. En dat niet 
alleen. Hij is met 15 jaar een klein 
mannetje en er komt helaas weinig 
groei. Hij blijft klein en smal. Dat 
speelt ook een rol in het vervolg. 
“Van de 13 bleven er maar 2 over 
en daar zat ik niet bij.” Een enorme 
domper, maar hij heeft veel van 
deze periode geleerd. “Ik heb bij FC 
Twente geleerd wat doorzetten is. Je 
wordt snel volwassen en je moet veel 
discipline hebben.”
 

“Ik heb mijn
jeugd opgegeven
voor het voetbal”

 
“Ik heb eigenlijk mijn hele jeugd 
opgegeven voor het voetbal. Ik wilde 
mijn plafond bereiken.” Hij benadrukt 
dat hij dit nooit had kunnen doen 
zonder de steun van zijn ouders. 
“Zij deden heel erg veel voor me. 
Stimuleerden me ook om naast de 
voetbal een opleiding af te maken. 
Als ik nu terug kijk, ben ik blij dat 
ik niet bij een profclub terecht ben 
gekomen.” “Te lief”, roept Milou.
 
Midden in de revalidatieperiode van 
zijn voet, moet hij op zoek naar een 
andere club. Hij denkt aan andere 
betaalde voetbalclubs, maar komt 
uiteindelijk komt bij De Zweef terecht. 
Hoe dat zo? “Dat komt eigenlijk 
door Herman Hegeman, de oom 
van Milou.” Daniël lacht. “Ik ben een 
speler die een club op gevoel kiest en 

dat gevoel zat bij De Zweef goed.”
 

“Niet alleen
een team in het
veld, maar
ook daarbuiten”
 
Hoewel het eerste jaar wel een 
shock voor hem is. “Na 10 jaar 
betaald voetbal, gingen we opeens 
met tien kratten bier naar een 
uitwedstrijd.” Hij vertelt hoe Niels 
Hegeman hem inwijdt in de wereld 
van amateurvoetbal. “Hij zei: “We 
zijn niet alleen op het veld een 
team, maar ook daarbuiten en dat 
begint in de kantine.” Hij moet er 
even aan wennen. “Bij topsport is 
het ieder voor zich, daar ging ik ook 
nooit de kantine in. De mentaliteit 
bij een amateurclub is heel 
anders.” Inmiddels is hij helemaal 
ingeburgerd en is hij ieder feestje 
van de partij. “Met heel veel plezier”, 
lacht hij.
 
Het is niet alleen de andere mindset, 
ook lichamelijk moet hij het eerste 
jaar wennen. “Het is heel fysiek 
voetbal. Het viel me in het begin wel 
wat tegen. Ik was ook niet fit.” Hij 
heeft er nu veel meer plezier in. En 
dat uit zich ook op het veld.
 
Of hij thuis ook veel voetbal kijkt? 
“Milou kijkt meer voetbal. Zij voetbalt 
trouwens zelf ook (bij DES). Ik wil 
geen saaie wedstrijd zien. Ik kijk niet 
graag naar een wedstrijd vanaf de 
bank, wil altijd graag zelf meedoen.”
 
Leven naast de voetbal
Sinds vorig jaar werkt Daniël bij Van 
Keulen Interieurbouw. ‘Ik had daar 
al een bijbaan en kon mijn HBO-
afstudeeropdracht ook bij hen doen.” 
Hij specialiseerde zich in verkoop 
en inmiddels is hij werkzaam op de 
afdeling verkoop buitendienst. 

Bij binnenkomst valt ons oog meteen 
op een prachtig schilderij. “Gemaakt 
door mijn moeder”, zegt hij trots. “Ze 
maakt heel veel mooie dingen, maar 
dit schilderij wilde ik graag mee.” En 
dat snappen wij maar al te goed. Het 
schilderij is een echte eyecatcher 
en past perfect in het interieur. 
We zijn thuis bij Daniël Tole en zijn 
vriendin Milou Hegeman. Oh ja, voor 

wie het niet weet: “Mijn moeder is 
kunstenares Ellen Nieboer.”
 
Om maar meteen met de deur in 
huis te vallen. Veel Zwevers kennen 
hem onder de naam Daniël Tole 
Emanuel. Het is nu Daniël Tole. 
Hoe komt dat? “In de cultuur waar 
ik vandaan kom is het gebruikelijk 
dat een kind de achternamen van 

zowel zijn vader als zijn opa krijgt. 
Toen ik mijn Nederlandse paspoort 
aan kon vragen, mocht er maar één 
achternaam op staan. Vandaar dus 
nu alleen Tole.”
 
Daniël wordt 24 jaar geleden 
geboren in Nasir, Zuid-Soedan. Zijn 
biologische vader is Soedanees, zijn 
moeder komt uit Ethiopië. Samen 
met zijn zus en broer vlucht hij 
destijds naar Nederland en komt 
uiteindelijk terecht in Nijverdal.  Daar 
gaat hij ook naar school.
 
Hij stroomt in in groep 3 op de 
Beatrixschool. Daar komt hij in de 
klas bij Marc Nieboer. Ze worden 
dikke vrienden en hij komt vaak bij 
de familie Nieboer over de vloer. 
Zo vaak dat de familie bereid is 
hem (eerst tijdelijk, maar al snel 
definitief) in het gezin op te nemen. 
Daniel wordt onderdeel van het 
gezin en zo wordt zijn beste vriend 
zijn broer. “Naast Marc, heb ik nog 
een broer, Thijs.”
 
Voetbalcarrière
Als klein jochie is hij al gek op 
voetballen. Hij begint samen met 
broer Marc in F3 van DES. Daniël 
wordt gescout door FC Twente 
en speelt daar tot in de A-jeugd. 
“Twente kocht toen heel veel en 
er was nauwelijks plaats voor de 
eigen jeugd.” Vanuit FC Twente 
maakt hij daarom de switch naar 
PEC Zwolle. Hij voetbalt in het 
beloftenteam, nationaal team onder 
de 15 en komt zelfs twee keer uit in 
(vriendschappelijke) interlands. Hij 
speelt daar onder andere met Ryan 

“NA TIEN JAAR BETAALD VOETBAL, GINGEN WE OPEENS MET 

TIEN KRATTEN BIER IN DE BUS NAAR EEN UITWEDSTRIJD”

Daniël Tole kan zich er nog over verbazen
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Hij houdt zich bezig met het hele 
proces. Van offerte tot het opleveren 
van een winkel.”
 
Hij bewoont samen met Milou een 
appartement in Nijverdal. “We wonen 
hier nu vier jaar en hoewel we het 
hier naar onze zin hebben, gaan 
we langzaamaan op zoek naar wat 
anders.” Ze ontmoeten elkaar zeven 
jaar geleden op een feestje, maar 
de vonk slaat echt over tijdens het 
Helders Fees. En die vonk is er nog 
steeds.
 
Bescheiden
Daniël is een heel enthousiast 
en sympathiek persoon. Hij praat 
met veel liefde over zijn vriendin, 
familie en de voetbal. Als we hem 
vragen of hij zichzelf in een paar 
woorden kan omschrijven, komt 
de bescheidenheid naar boven. “Ik 
zet nog wel even wat koffie.” Hij 
staat op en loopt naar de keuken. 
We vragen het Milou die niet lang 
na hoeft te denken. “Daniël is heel 
lief, erg bescheiden, staat altijd voor 
een ander klaar en heeft nooit grote 
babbels. Hij is heel goed opgevoed.”
 
Of hij ook mindere kanten heeft? 
“Hij is erg chaotisch en altijd te laat. 
Niet op het werk hoor, maar met 
andere afspraken. In Afrika is tijd 
een ander begrip.” “Dat zit denk ik in 
mijn Afrikaanse roots”, zegt Daniel 
met een knipoog. “We gaan zien hoe 
het daar is, want deze zomer ga ik 
samen met Milou naar Ethiopië. We 
gaan daar rondreizen. We hebben er 
erg veel zin in, het zal een bijzondere 
reis worden.”
 
Toekomst bij De Zweef
Voordat we vertrekken willen 
we graag nog weten hoe hij 
zijn toekomst bij De Zweef ziet. 
“Aankomend seizoen komt mijn 
broer ook naar De Zweef. Hij voetbalt 
nu in het eerste van DES, maar hij wil 
wat meer uitdaging.” Daniël vindt het 

super leuk dat hij weer samen met 
hem kan voetballen. “Dat hebben we 
voor het laatst in de F-jes en E-tjes 
gedaan.” Hoe hij zijn eigen toekomst 
bij De Zweef ziet? “Ik ben altijd op 
zoek naar het hoogst haalbare, maar 
vooralsnog zit ik hier helemaal goed. 
Ik heb enorm veel zin om weer te 
voetballen.”
 
Als we de deur uitlopen is het eerste 
wat er in ons opkomt: wat een leuke 
vent en wat een leuk stel! Hopelijk 
blijft Daniël Tole nog een hele tijd bij 
De Zweef
 

“Er zit nog zoveel rek 
in dit team”
 
Over het nieuwe seizoen is Daniël 
heel positief. “We hebben de laatste 
weken van de competitie laten zien 
wat we kunnen. Als we dat kunnen 
vasthouden, kan het een heel mooi 
seizoen worden.” In het begin van 
het afgelopen seizoen was het 
moeizaam. Na de winterstop stond 
De Zweef door afgelastingen onderin. 
“We hebben ontzettend veel gepraat. 
Het liep niet lekker en de druk om te 
moeten winnen werd steeds groter. 
Dankzij Anton zijn we de goede weg 
ingeslagen.”
 
Het team zette zelf de puntjes 
op de i. “Voor de wedstrijd tegen 
Richtersbleek hebben we als groep 
bij elkaar gezeten. Alleen de spelers. 
Geen leiding. Toen mocht iedereen 
zeggen wat hij wilde. Wat pik ik van 
jou en wat niet? Waar kun je mij 
helpen? Toen is alles gezegd wat 
gezegd moest worden en zijn we 
een hechter team geworden.” Het 
eindresultaat mag er zijn: de vijfde 
plaats na een meer dan verdiende 
dikke overwinning tegen Rohda.
 
Een nieuw seizoen dus met veel 
dezelfde gezichten en een paar 
vertrekkers, zoals Thijs Kemperman, 

Ruben Hendriks en Dennis van der 
Lely. En een nieuw gezicht in de 
persoon van broer Marc Nieboer. “Hij 
kan overal spelen. Ik zou graag met 
hem op het middenveld staan. Maar 
samen spelen alleen al vind ik mooi. 
Dat was in de E-tjes voor het laatst.”
 
Van belang in het nieuwe seizoen is 
de ontwikkeling van jonge spelers. 
Die is de tweede seizoenshelft 
al duidelijk zichtbaar geweest bij 
mannen als Roy ten Dam (“heeft 
grote stappen gemaakt”) en Thomas 
Vermeulen (“stabieler geworden”). 
“Ook Sharma is beter geworden 
en Boris heeft zich geprofileerd als 
leider. Eigenlijk zijn we allemaal 
beter geworden.” Daniël sluit af: “Er 
zit nog zo veel rek in dit team; het 
kan nog heel mooi worden!”

bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal
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Bij het begin van het seizoen 2017-
2018 schreef trainer/coach Anton 
Wennemers het volgende:
Hebben we het afgelopen seizoen 
de waardering gekregen van een 
ieder omdat we ons op een stabiele 

manier hebben gehandhaafd zo 
zal het komende jaar een mooie 
uitdaging zijn dit resultaat te 
bereiken met dit relatief jonge 
team. Voordeel van een jonge 
talentvolle groep is dat er groei 

mogelijkheden zijn. Het is de 
vraag of we onder weerstand in de 
eerste klasse deze groei kunnen 
verwezenlijken. Zonder direct 
verwachtingen of doelstellingen uit 
te spreken weet ik zeker dat er een 
team zal staan waar de Zweef trots 
op kan zijn.
 
Wat waren we trots, met de borst 
vooruit nadat we ons veilig hadden 
gespeeld. In maart stonden we op 
de laatste plaats in de ranglijst met 
nog een aantal inhaalwedstrijden 
tegoed. Er is wat gebeurd in de 
groep wat moeilijk een naam te 
geven is. Wat wel duidelijk is dat 
een aantal spelers gegroeid zijn 
in hun spel  ( zie hier boven de 
verwachting voor aanvang  van het 
seizoen ). Dat we weer oerdegelijk 
waren zoals andere clubs dat van 
de Zweef kennen. Nooit opgeven 
en schouders eronder.
 
De spelers gingen met veel 
bravoure en inzet de wedstrijden 
tegemoet. Nooit klagend over 
3 wedstrijden in 1 week. Het is 
ons net niet gelukt om 9 punten 
in 8 dagen te halen. We zijn 
blijven steken op 7 punten, wat 
een geweldige prestatie is. De 
waardering van vele supporters 
met name bij thuiswedstrijden  
was zeer groot.
Komend seizoen weer veel muta-
ties bij de selectie met  aanvulling  
van uit de jeugd. Zoals het hoort 
bij een gezonde club. De gehele 
selectie bestaand uit 31 spelers die 
het eerste en tweede elftal moeten 
bemannen, is niet al te ruim. Een 

“ER IS WAT GEBEURD IN DE GROEP WAT MOEILIJK 
EEN NAAM TE GEVEN IS”

Anton Wennemers kijkt vol vertrouwen naar 2018-2019

We doen het veilig 
       of we doen het niet

Novicon BV
Staalconstructies 

Dak- en Wandbeplating
Toelevering in knip- en zetwerken

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

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

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

	  

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

WWW.FIETSSHOPDEVALK.NL

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

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

Meer dan 600    

  fietsplezi
er!

m2 

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com



Het begint altijd bij een goed idee. Daarna komt de uitwerking. 
De-sign for you ontwerpt een grafi sch design dat opvalt!

geweldige waardering is er dan 
ook voor dat ervaren spelers uit 
het derde en vierde die op niveau 
hebben gepeeld, zich beschikbaar 
te stellen voor het 2e indien nodig.
 
Met het gegeven dat we in de 
selectie weer 15 jaar eerste klas-
se-ervaring erbij hebben durf ik de 
uitdaging voor het komend sei-
zoen weer aan. Dat de prestaties 
uit het verleden geen garanties 
bieden is mij bekend. Wel ben ik 
overtuigd van de bereidheid van 
de spelers om eruit te halen wat 
er in zit. Getuige de trainingen die 
veel spelers individueel in deze 
voetbal loze periode oppakken om 
goed voorbereid aan het seizoen te 
beginnen.
 
Of het nu het genotype of het 
fenotype (individuele aanleg of 
prestatie door het groepsproces, 
red)  is, dat  bepaalt wat de spelers 
bezitten aan kwaliteiten maakt me 
niet uit.  Wat me wel duidelijk is 
dat er een prestatiegerichte voet-
balsfeer hangt  binnen de selectie 
en binnen de vereniging.
 
Ik voel en zie dit al als ik op een 
verlaten sportpark de poort binnen 
loop. Het ademt voetbal. Met het 
gegeven dat we een van de nieuw-
ste kunstgrasveld krijgen, dat de 
jeugdselecties met goede talenten 
er goed uitzien, mogen we als 
vereniging trots zijn op wat we 
kunnen en hebben.
 
De garantie na deze lovende 
woorden  dat alles van een leien 
dakje loopt heb je natuurlijk nooit, 
maar dat blijft de uitdaging voor de 
trainer.
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RUTGER WIJKMAN 
NIEUWE TRAINER TWIDDE
Als speler in het eerste van Tubantia 
maakt Rutger Wijkman (35) al kennis 
met De Zweef. “Die club staat goed 
op de kaart, spreekt aan.” Vandaar 
dat de keuze niet moeilijk is als hij 
de advertentie ziet waarin onze club 
een trainer zocht voor ’t Twidde. Met 
het diploma UEFA B (het oude TC2) 
vers in z’n zak trekt hij naar Nijverdal 
waar het klikt met de technische 
commissie en hij een aanstelling 
krijgt.
 
Rutger Wijkman woont in Hengelo 
met zijn vrouw Loes en drie kinderen 
(twee dochters van 5 en 3, een zoon 
van 2 en de vierde op komst). “Het 
is fantastisch, zo’n groot gezin.” Een 
druk bestaan, met naast zijn werk 
als leraar lichamelijke opvoeding aan 
het Avila-college (onderdeel van de 
Stichting Carmel College) toch nog 
tijd om trainer te zijn.
 
“Ik heb eerst bij DSVD in Deurningen 
JO15-1 getraind. Was daar ook 
coördinator voor de jeugd onder 15. 
Daarna heb ik de stap gemaakt naar 
mijn eigen club Tubantia. Deed daar 
JO17-1 en JO19-1. De stage voor 
mijn UEFA B-diploma heb ik gedaan 
bij Luctor et Emergo. Was daar de 
assistent van Kenan Durmuşoğlu. 
Ik had net m’n diploma toen ik de 
advertentie van De Zweef zag.”
 
“Ik zou die mannen graag in m’n 
team hebben”
Dat is aan het einde van de 
competitie. Hij kan nog net de 
belangrijke thuiswedstrijd van het 
tweede zien tegen AWC. “Toen deden 
er wel jongens uit andere teams 
mee, zoals Xander ten Hove en Niels 

Hegeman die vlak voor tijd een mooie 
goal scoorde.” Als hij eerlijk is, zou 
hij deze mannen best graag voor vast 
bij zijn team hebben.
 
“Het tweede bestaat uit heel veel 
enthousiaste jonge jongens en het 
zou mooi zijn een paar oude rotten 
erbij te hebben voor de balans. Ook 
al om een beetje volume te krijgen, 
want de selectie is smal. Daarom is 
het ook zo jammer dat Mark Spaans 
lager gaat spelen. Ik heb hem nog 
gebeld, maar hij heeft zich niet laten 
overhalen.”
 
Echte verwachtingen heeft hij nog 
niet over het nieuwe seizoen. Wel 
is hij zo eerlijk dat hij voorziet dat 
het heel hard werken wordt. Het 
resultaat aan het einde van het 
seizoen is afhankelijk van  blessures 
en schorsingen; niet alleen bij het 
tweede, maar ook bij het eerste. 
En van de hulp van lagere teams. 
Toevallig is er de avond van dit 
gesprek een overleg gepland met 
de technische commissie, Anton 
Wennemers en de leider van het 
derde (vroegere vierde), Marcel 
Hofstede.
 
Echte familieclub
Het resultaat van dat gesprek is dat 
er een groep mannen is waarop Rut-
ger een beroep kan doen als de nood 
aan de man is. Sterker nog: er zijn er 
een paar die best twee keer per week 
willen trainen en één keer daarvan 
kunnen aansluiten bij ’t Twidde. De 
nieuwe trainer is daar enthousiast 
over. “Hier zie je dat De Zweef een 
echte familieclub is. Dat kom je in de 
stad niet veel meer tegen.”

Rutger heeft inmiddels ook al 
kennisgemaakt met leider Maurice 
Paarhuis. “Ik had toevallig een 
gesprek met hem gehad toen hij een 
pupil begeleidde, die bij Luctor moest 
fluiten. Een goeie vent. Weet je dat 
hij als scheidsrechter promotie heeft 
gemaakt naar de derde divisie? Goed 
hoor! En dan op zondag nog met De 
Zweef mee.”
 
De meeste nieuwe mensen roepen al 
gauw “ik heb er zin in” als hen wordt 
gevraagd hoe ze tegen hun nieuwe 
job aankijken. Rutger vormt daarop 
geen uitzondering. Maar als hij het 
zegt klinkt het gemeend. Hij is er 
serieus genoeg voor.

 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
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KEVIN TER HAAR: VROUWEN 1 HOORT
IN EERSTE KLASSE
Kevin ter Haar (23) ziet er relaxed uit. 
Is dat ook, want hij is net terug van 
een vakantie met zijn vriendin Anne. 
“Lago Maggiore. Een huisje. Nee, 
ik heb niks met kamperen. Het was 
heerlijk.” Terwijl voor veel voetballers 
de vakantie nog moet beginnen, staat 
hij eigenlijk al klaar voor het nieuwe 
seizoen. Spannend ook wel, want hij 
traint voor het eerst een senioren-
team en wel vrouwen 1.
 
“Ik ben al trainer vanaf mijn 12e. 
Jeugdteams en het laatst MO17. 
Allemaal bij mijn club, VV Hellen-
doorn.” Daar doorloopt hij ook z’n 
eigen voetbalcarrière, die dit seizoen 
eindigde in het tweede. “Heb al vroeg 
last gekregen van blessures. Ben ook 
een lange tijd gestopt en toen weer 
begonnen.”
 
Met ingang van dit seizoen is hij 
definitief gestopt. “Nee, ik ga ook niet 
lager voetballen.” Niet zo gek, want 
van een personal trainer (bij Gym 
to B) wordt natuurlijk verwacht dat 
je zelf ook een beetje in vorm bent. 
Werk gaat voor.
 
“Vertrek uit Hellendoorn best 
lastig”
Hoewel De Zweef bij hem een po-
sitieve indruk maakt, is het vertrek 
bij Hellendoorn best lastig. “Ik heb 
daar mijn hele leven doorgebracht.” 
Aan de andere kant beseft hij dat 
het goed is eens ergens anders te 
kijken. “In september begin ik met 
TC3 en wil aansluitend direct gaan 
voor TC2.”
 
“Hoe ik bij De Zweef terecht ben 
gekomen? Bilal (eigenaar van Gym to 

B en vader van keepster Dunya, red.) 
vroeg mij de dames van De Zweef 
conditietraining te geven. Dat heb 
ik gedaan en dan kom je zo aan de 
praat. Het was maar even of René 
Rodijk belde of ik trainer wilde wor-
den. Ik wilde die stap graag maken.”
 
Lachend: “Wat mijn vriendin ervan 
vindt dat ik een vrouwenteam ga trai-
nen? Niet erg. Ze is laatst een keer 
wezen kijken en toen begonnen die 
meiden daar ook over. Nee, ik denk 

niet dat ze ‘s zondags meegaat.” 
Vriendin Anne studeert diergenees-
kunde in Antwerpen (nog) en volgend 
jaar in Gent.
 
Niet achterover leunen
Zelf heeft Kevin MBO4 Fitness & 
Health coördinator afgerond. De 
diploma-uitreiking staat voor de deur. 
Voor hem dus daarna niet achterover 
leunen. Niet alleen gaat hij TC3 doen, 
maar gaat ook voor z’n werk nog 
diverse cursussen volgen om zich 

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.
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verder te bekwamen in het vak van 
personal trainer.
 
Omdat al een tijdje bekend is dat hij 
trainer wordt, heeft hij vrouwen 1 al 
een paar keer aan het werk gezien. 
Vindt het jammer dat het team is 
gedegradeerd. “Als ze er allemaal 
zijn en fit, kunnen ze makkelijk 
mee in de eerste klasse. De laatste 
wedstrijden hebben ze op dat gebied 
zoveel moeten inleveren, dat degra-
datie niet te ontkomen was.”
 
“Die meiden zijn heel gretig in de 
wedstrijd. Ze winnen bijna altijd 
de eerste helft en gaan onderuit in 
de tweede. Dat betekent dat ik me 
eerst ga richten op fitheid. En dat 
gebeurt vanaf 31 juli als de eerste 
training is. Als ze fit blijven, kunnen 
we weer terug naar de eerste klas-
se. Hebben ze in de teambespreking 
zelf ook aangegeven.

Goede relatie met VR2 is belangrijk
Kevin krijgt bij wedstrijden en trai-
ningen hulp van Jill van de Werfhorst 
en Mylène Rodijk, die op deze manier 
bij het team betrokken wil blijven. 
Ze hebben beiden eigen taken, zodat 
daar geen misverstand over kan 
bestaan. Voor vrouwen 1 staan op dit 
moment veertien namen op papier, 
maar daar valt er al één vanaf we-
gens zwangerschap. Inbreng vanuit 
het tweede team zal nodig zijn. Kevin 
is blij dat Harry Legtenberg dat team 
onder z’n hoede gaat nemen en de 
communicatie tussen de twee teams 
een positieve wending zal nemen.
 
Pratend over vrouwenvoetbal komt 
ook het verschil met mannenvoetbal 
aan de orde. Net zoals Harry bij zijn 
aantreden zei, zo zegt ook Kevin, dat 
je die twee niet moet vergelijken en 
dat het dan heel leuk is om te volgen. 
“Vrouwen zitten fysiek en motorisch 

anders in elkaar. Verschillen zijn er 
ook waar het gaat om wenden en 
keren en snelheid.” Hij kent het ook 
vanuit zijn beroep. Zoals gezegd niet 
vergelijken en genieten. Overigens: 
“Als je kijkt naar goals van Lieke 
Mertens. Zij schopt er ballen in waar 
mannen in de topklasse moeite mee 
zouden hebben of zouden missen.”
 
Vrouwen 1 krijgt een enthousiaste, 
gemotiveerde trainer, die al goed 
weet wat hij gaat doen en waar de 
nadruk op zal komen te liggen. Als 
hij dan ook weer kan beschikken over 
vrouwen als Dunya Durmaz en Romy 
van den Heuvel zou het best eens 
kunnen dat ons vrouwenteam aan 
het einde van het seizoen weer terug 
is in de eerste klasse. “En daar horen 
ze ook.”
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Robbie opent de voordeur en ik kijk 
tegen een vrolijk gezicht aan met 
pretogen. Het grillige en felle lijkt 
ver weg. Onder de overkapping 
nemen we plaats aan de tafel in een 
mooie grote tuin. Het gesprek kan 
beginnen.

Robbie, hoe is het met je?
Goed. Ben gezond. Heb wel iets 
overgewicht maar ik mag niet 
klagen.

Voor degene die je niet kent, wie is 
Robbie Kolman?
In ben in 1958 geboren in Auckland, 
Nieuw Zeeland. Mijn ouders zijn 
geëmigreerd na de oorlog omdat ze 
betere kansen zagen in het bui-
tenland. Mijn oudste broer André 
is daar ook geboren. Toen ik drie 
jaar was zijn we teruggegaan naar 
Nederland. Mijn vader had graag 
willen blijven, maar mijn moeder 
had heimwee. Mijn zus Yvonne en 
jongste broer Gert zijn in Nijverdal 
geboren. Ben opgegroeid aan de 
Irenestraat. Ging naar de Antonius-
school. Vanaf de vierde klas naar de 
Mariaschool. Na de lagere school 
naar de LTS. Daar deed ik metaal 
en elektrotechniek. Op mijn 17e ben 

ik gaan werken. Begonnen bij Texas 
Instruments als machine-insteller. 
Daarna drie jaar bij Roelofs win-
kelinterieurs. Spuiten en montage. 
Weer drie jaar bij Texas. In 1987 ben 
ik gaan werken bij Groothuis in Har-
brinkhoek. Dat is een woningbouw-
bedrijf. Door de crisis in 2009 ben 
ik drie  maanden bij huis geweest. 

Vervolgens weer anderhalf jaar bij 
Groothuis. Inmiddels werk ik al weer 
een jaar of zeven bij Nieuwe Weme 
in Oldenzaal. Wij zijn een montage-
bedrijf en ontwikkelen, engineeren, 
produceren en distribueren comple-
te producten over de hele wereld. Ik 
ga zelf niet de  wereld over. Vroeger 
zat ik wel eens in de kost maar nu 
niet meer. Kan ook niet. Ik moet voor 
mijn vogels zorgen.

Hoe komt iemand uit het mondaine 
Nijverdal in Reutum verzeild?
Vroeger gingen we op zondag 
stappen bij discotheek Bays. Op de 
brommer met een man of tien uit de 
buurt. Daar heb ik Marian ontmoet. 
Zij kwam uit Reutum. In 1985 zijn 
we getrouwd. Ik wilde niet naar de 

HOE IS HET TOCH MET... 
ROBBIE KOLMAN
Robbie Kolman (59) was linksbuiten van het eerste 
elftal in het seizoen 1979/1980 dat kampioen werd 
in de vierde klasse. Zoals een linksbuiten betaamt, 
was Robbie ook grillig, eigenwijs en fel. Inmiddels 
woont hij al weer 33 jaar in Reutum. Is getrouwd 
met Marian (56) en samen hebben ze twee kinde-
ren, Anneloes (29) en Matthijs (26). Benieuwd of hij 
zoveel jaren later nog die karaktereigenschappen 
heeft. 

vanvreecommunicatie.nl

VANVREECOMMUNICATIE 

EIGEN WIJZE COMMUNICATIE



26 27

Boven vlnr: Anton Wennemers, Tom Heuver, Thomas Vermeulen, Boris Vermeulen, Marco ten Dam, Anthony Wennemers, Sven Dikkers, Joey Knobben, Niels Koopman.
Midden vlnr: Willy Vreeling, Evander Wippert, Marc Nieboer, Daniël Jannink, Mohammed Koroma, Jesper Middelkamp, Nick Snellink, Roy ten Dam, Hermen van Nijen.
Onder vlnr: André Smal, Sharma Ekuchu, Daan Bos, Dennie Hoogenkamp, Michel Dikkers, Jim Bolink, Daniël Tole, Jacco ten Hove, Jeffrey Jannink.

SELECTIE 2018
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Wat doet Robbie Kolman na het 
werk en in het weekend?
Ik doe niet meer actief aan sport. 
Door slijtage aan mijn knieën lukt 
dat niet meer. Dat is nu bot op bot. 
Eens per jaar gaat er een spuit in 
de knie. Dan spuiten ze gelei erin 
om het wat soepeler te maken. Ik 
ben druk met mijn vogels. Heb er 
ongeveer 100, kanaries en wildzang. 
In februari begin ik met kweken. 
Vogels moet je verzorgen, voeren 
en het hok moet schoon. Ik ga met 
de mooiste vogels naar de show. De 
rest gaat weg naar andere leden van 
de vereniging of wordt verkocht. Dit 
jaar is de WK in Zwolle. Daar zijn 
dan ongeveer 25.000 vogels. Bij het 
NK ongeveer 15.000. 

Terug naar je Zweefjaren. Wanneer 
ben je begonnen en gestopt?
Ik ben bij De Zweef gaan voetbal-
len in het seizoen 1966/1967. Heb 
alle jeugdelftallen doorlopen. Heb 
een uitstapje gemaakt van twee 
seizoenen bij SVVN, 1976/1977 en 
1977/1978. Maar dat was het niet. 
Ben daarna weer teruggegaan naar 
De Zweef.  

Wat voor speler was je?
Ik was een linkspoot. Grillig en fel. 
En eigenwijs. Was snel, niet tech-
nisch, maar passeerde wel makke-
lijk. Ik was geen speler met scorend 
vermogen. Af en toe pakte ik wel 
mijn goaltje mee, maar ik moest het 
van mijn voorzet hebben. 

Volg je De Zweef nog?
Ja. Af en toe kijk ik op de site. De 
uitslagen lees ik altijd in de krant. 

Over een kleine twee jaar bestaat 
De Zweef 100 jaar. Zien we Robbie 
Kolman een biertje drinken aan de 
bar?
Als ik uitgenodigd wordt, wel. Ik ga 
in elk geval niet meer op het veld 
een balletje trappen. Ze hebben me 
bij Reutum ook al gevraagd of ik niet 
op een half veld mee wil doen bij de 
7 x 7. Niet verstandig. Ben bang dat 
ik iets verdraai. 

Heb je nog een leuke anekdote uit je 
Zweeftijd?
Met A1 speelden we een keer tegen 
MVV ’29. Ik had mot met een tegen-
stander. Die had ik bij de kop. Kas 

Woudsma, mijn trainer, een goede 
trainer overigens, haalde me van 
het veld. Hij was bang dat ik een 
rode kaart zou krijgen. Dus ik was 
boos op Kas. Gooide mijn shirt weg 
en zei: “Ik voetbal nooit weer voor 
De Zweef.” Ben er ook twee we-
ken niet geweest. Zoals gezegd, ik 
was eigenwijs. Gerrit Velnaar heeft 
me toen thuis opgehaald en op de 
brommer van Gerrit zijn we naar 
Kas gereden. Het heeft wat praten 
gekost, maar uiteindelijk is het goed 
gekomen. En die jongens van A2 
(onder andere Charles Rozendal, 
Eppo en Gerrit ten Dam) maar zin-
gen in de kantine: “Ras, ras, ras, wie 
traint nie onder Kas.”

Tot slot, wil je nog wat kwijt?
Een paar vogels. Ik heb een mooie 
tijd gehad bij De Zweef.

Laatste vraag om het zeker te 
weten: ben je nog grillig, fel en 
eigenwijs?
Nee, die tijd heb ik gehad.

   

Kruidenwijk. Elders in Nijverdal was 
het bouwen van een huis ongeveer 
50.000,00 tot 60.000,00 gulden (€ 
22.750,00 tot € 27.250,00) duurder 
dan in Reutum. Mij maakte het op 
zich niet veel uit waar ik kwam te 
wonen. De  keuze was dus snel 
gemaakt.

Wordt een “buitenstaander” mak-
kelijk opgenomen in de Reutumse 
gemeenschap?
Als je bij de voetbal of een andere 
sport gaat, heel snel. Of als je als 
vrijwilliger wat doet. Wanneer je je 
normaal gedraagt is er niets aan 
de hand. Ik was direct al druk bij de 
voetbal.

Wat was jouw rol bij vv Reutum? 
Alleen voetballen of ook actief als 
vrijwilliger?
Beide. In het seizoen 1984/1985 ben 
ik daar gaan voetballen. Maar dat 
waren maar een paar wedstrijden. 

Toen kreeg ik al weer last van mijn 
enkel. In het seizoen 1979/1980, 
toen we kampioen werden in Goor 
bij Twenthe, had ik al last. Het jaar 
erop heb ik maar een paar wed-
strijden gespeeld in het tweede. Ik 
heb kraakbeen problemen. Dat kom 
wel geopereerd worden, maar dan 
liep ik het risico dat ik er last van 
zou krijgen in het dagelijkse leven. 
Fietsen en rusten zou goed zijn. Een 
paar jaar later hebben ze  gevraagd 
of ik in het vierde wilde voetballen. 
Dat heb ik een seizoen gedaan. 
Maar ook op dat niveau kreeg ik last. 
Maar wel gestopt met een kampi-
oenschap. Als vrijwilliger heb ik het 
daar langer uitgehouden. Heb de 
cursus jeugdvoetbaltrainer bij de 
KNVB gevolgd. Die werd gegeven 
door Jan Morsink, trainer Hera-
cles Almelo, en Issy ten Donkelaar, 
trainer FC Twente. Ben jeugdtrainer 
geweest van de A, B en C jeugd. 
Ruim tien jaar heb ik de jeugd van 

Reutum getraind. Tevens regelmatig 
leider geweest. Vanaf 2010 doe ik 
niets meer voor de vereniging.

Wat is Reutum voor een club?
Een mooie club. Er is daar veel 
saamhorigheid en gezelligheid. Ik 
vind het heel knap dat ze met zo 
weinig leden zo goed presteren in 
de derde klasse. Ik denk dat wij een 
kleine 200 leden hebben. We zitten 
ook bij NEO in de competitie. Die 
hebben er meer dan 1000. Afgelopen 
seizoen hebben ze een periodetitel 
gepakt maar zijn ze helaas uitge-
schakeld in de nacompetitie. Het is 
een vriendenteam, met een goede 
lichting. Wij hebben bijvoorbeeld 
maar een J019 elftal. NEO mis-
schien wel vier. En bij het hoogste 
jeugdteam heb je vaak dertien spe-
lers. Zeven ervan kunnen voetballen, 
drie een beetje en drie niet. Zie daar 
maar eens wat van te maken.  
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T W E N T E

De iPhone Repair Service zoals u mag verwachten

“Kom er in!” Wim staat al in de 
deuropening als we aangekomen. 
“Ja ik voelde me eigenlijk wel wat 
overvallen dat jullie mij benaderden, 
eigenlijk vervul ik geen enkele func-
tie meer. Ik betaal nog contributie 
en ik zit iedere zondagmiddag om 
half vijf op de teletekst pagina van 
RTV Oost te kijken wat mijn cluppie 
heeft gedaan. Maar door gezond-
heidsredenen heb ik de laatste twee 
seizoenen weinig wedstrijden meer 
kunnen bezoeken.” Daarover straks 
meer. Eerst maar even polsen wat 
Wim van de naam vindt van deze 
nieuwe reeks interviews. “De bles-
suretijd? Daar kun je heel moeilijk 
over doen, maar het is wel zo. Ik ben 
niet de jongste meer, maar verwacht 
nog wel zeker twaalf jaar mee te 
gaan!”

Over je voetbalcarrière
“Daarover kunnen we kort zijn. Ik 
heb hoogstens eens vriendschap-
pelijk met het bestuur tegen het 
bestuur van de Volharding gevoet-

bald.” Wim is namelijk geen ras 
Nijverdaller. Begin jaren zestig 
verbleef Wim, toen nog woonachtig 
in Heemskerk, met zijn toenmalige 
vrouw tijdens de vakantie in een 
pension aan de Rijssensestraat. 
“Ik vroeg de eigenaar wat hij had 
betaald voor zijn woning. Het was 

minder dan twee derde van wat ik in 
het westen zou betalen. De aanne-
mer bouwde toevallig drie wonin-
gen aan de PC Stamstraat en wij 
kochten er daar één van. Johan Kok 
werd mijn buurman en hij stoomde 
mij langzaam klaar voor De Zweef. 
Tijdens een carnavalsavond sprak ik 
Jan ten Hove en bij de eerst volgen-
de jaarvergadering in 1969 werd ik 
gekozen als bestuurslid.”
 
Wim begon als algemeen bestuurs-
lid. Wennen aan iedereen, zoals 
hij zelf zegt. “Het mooiste vond ik 
dat mensen gewoon plat tegen mij 
bleven praten. Ik had daar geen 
moeite mee. Mensen bleven gewoon 
zichzelf.” Niet lang na het aantreden 
van Wim geeft toenmalige penning-
meester Henk Schrooten aan dat hij 
wou stoppen. Ik ben toen aanbevolen 
hem op te volgen en heb die functie 
tien jaar vervuld. Het waren mooie 

IN DE BLESSURETIJD 
WIM VAN ‘T HOFF
In deze nieuwe serie interviews gaan we in gesprek 
met Zwevers die terugkijken op hun actieve leven 
als voetballer of vrijwilliger bij De Zweef. De leuke 
en minder leuke kanten van het ouder worden, 
maar we kijken vooral vooruit naar alle mooie 
plannen! We trappen af met Wim van ’t Hoff. 
Geboren op 21 december 1937 in Beverwijk. Grote 
gangmaker in de tijd dat Jan ten Hove voorzitter 
was. Kende een lange bestuursdienst en vormde 
een duo met Toon Evers bij feesten en partijen. 
We zoeken Wim op in zijn appartement aan de 
Dahliastraat waar hij samenwoont met vriendin 
Hilde Casteleyn. 

Brood
Banket 
Lunchroom
IJssalon

van de Velden

TEGELS & NATUURSTEEN

iphonerepairtwente.nl
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jaren. Het tweede of derde jaar van 
mijn bestuursfunctie werden we 
kampioen van de afdeling, zeker één 
van de hoogtepunten die periode.” 
Ook de kantine die gebouwd werd 
en de verhuizing van De Zweef naar 
de huidige plek op het sportpark 
ziet Wim als groot hoogtepunt. “Een 
kantine was voor ons allen een 
nieuw fenomeen. Hoe beheer je zo’n 
gebouw? We moesten nadenken 
over de inkoop en barpersoneel re-
gelen. Het heeft ons veel tijd gekost, 
maar ook veel voldoening opgele-
verd. We hebben dat toen samen 
gedaan met veel mensen welke zich 
beschikbaar stelden. Hartverwar-
mend!”
 

“Jan had de
gave om mensen
op de been te krij-
gen”
 
Jan ten Hove was alle bestuursja-
ren van Wim de voorzitter. “Hij had 
de gave om mensen op de been te 
krijgen. Als er wat moest gebeu-
ren, kreeg hij ze met een glimlach 
naar het clubgebouw. Het is ook 
zijn verdienste dat De Zweef op 
deze plek op het sportpark terecht 
kwam. En wat had DES dit graag 
gewild. Ik had altijd veel waardering 
voor hem en heb ook veel plezier 
met hem beleefd. Ook buiten de 
voetbal en alle vergaderingen om, 
troffen wij elkaar. We dachten toen 
bijvoorbeeld eens na over het innen 
van contributie. De vereniging werd 
immers steeds groter. In die tijd 
werd de contributie opgehaald door 
Bokkie Middelkamp en kon je eens 
per twee weken terecht in het paro-
chiehuis waar Jo Heetkamp achter 
een tafeltje zat. Hij vroeg bij iedere 
pupil: “Van wie ben ie d’r ene. Wie is 
oe va? En wie is oe moe.” Ik kon er 
altijd verschrikkelijk om lachen. Het 
gaf ook aan hoe primitief de manier 
van contributie innen was. We heb-

ben toen een systeem met automati-
sche betalingen ingevoerd.”
 
Na tien jaar bestuursdienst stopt 
Wim en maakt hij de overstap naar 
de kantinecommissie waar hij ook 
verantwoordelijk is voor de finan-
ciën. Deze functie vervult hij totdat 
hij in 1989 Nijverdal verlaat. “Met 
pijn in mijn hart heb ik mijn functie 
neergelegd en overgedragen. Ik ging 
onder andere weg voor werk. Toen 
mijn werkzame leven er op zat, ben 
ik in 2001 terug gekeerd. Heb toen 
een tijd bardiensten gedraaid op de 
vrijdagavond. Helaas hield ik dat 
niet heel lang vol. Er werd namelijk 
niet gedronken, er werd gezopen! En 
dat gesjouw met kratten werd mij 
lichamelijk te veel.”
 
Wat deed je in je werkzame leven?
“Na een opleiding tot elektrici-
en ben ik aan de slag gegaan bij 
Ingenieursbureau Oosterhof in 
Nijverdal. In verband met ziekte zat 
de eigenaar verlegen om een chef 
monteur. Ondanks dat ik nooit spijt 
heb gehad van deze opleiding, zou 
ik het achteraf wel anders doen. Ik 
was voorbestemd om naar de HBS 
te gaan, maar ik wou graag instru-
mentenmaker worden en ben toen 
onderaan de ladder begonnen. Dat 
had ik misschien achteraf anders 
gedaan. Na een jaar werken in Nij-
verdal, ging ik weer solliciteren en 
kwam ik terecht in de buitendienst 
van elektronische groothandel Wolff 
uit Gouda. Ik was echt een vertegen-
woordiger en legde vijftien jaar lang 
heel wat bezoekjes aan installatie-
bedrijven en elektrozaken af in een 
brede regio rondom Zwolle. Ik heb in 
die tijd heel veel koffie gedronken!”

“Of ik even
in de soep wou
roeren”

Het is vooral deze tijd waar Wim met 
plezier op terugkijkt. “Bij verschil-

lende klanten kwam ik wekelijks. Je 
krijgt daar toch een band mee. Zo 
kwam ik eens een elektrozaak bin-
nen waar ze net met een klant bezig 
waren. In de keuken stond de soep 
op, waarop de eigenaar vroeg of ik 
eerst even in de soep wou roeren!” 
Wim kan er nog steeds om lachen. 
Het geeft hem een fijn gevoel.
“Daarna maakte ik de overstap 
naar Télémécanique, een Frans 
bedrijf in de industriële automati-
sering met vooral grote bedrijven 
als klant. Hiervoor heb ik achttien 
jaren gewerkt. Voor deze werkgever 
ben ik ook naar Rijswijk verhuisd. 
Télémécanique zat voor de vestiging 
in Rotterdam omhoog toen daar 
een man het bedrijf verliet met een 
soortgelijke functie als ik. Ik wou 
nog een keer wat anders doen en 
heb de overstap gemaakt. Hier heb 
ik tot aan mijn vervroegde pensioen 
gewerkt. Ik vond het mooi geweest. 
Per week werd een omzet van mij 
gevraagd en dat was soms een last. 
Het drukt op je. Ik kon met een 
mooie regeling stoppen en als ik 
wou genieten en ook nog iets per-
mitteren, dan moest ik nu stoppen.”
 
De liefde!
“Dat is in mijn geval een niet 
alledaags proces. Ik ben op mijn 
vijfentwintigste al getrouwd. Uit 
het huwelijk volgen drie dochters, 
inmiddels allemaal veertigers en 
vijftigers. Van mijn eerste vrouw 
scheidde ik in 1983. Ik ben toen naar 
Almelo verhuisd om even in de luwte 
te zitten wat voetbal en carnaval 
(waar Wim ook nog een bestuurs-
functie vervulde, red.) betreft. Toen 
ik terugkeerde naar Nijverdal, 
leerde ik een vrouw uit Rotterdam 
kennen. Zij verhuisde naar Nijverdal, 
maar kon hier niet aarden. Ze had 
een vlotte babbel en dat werd hier 
niet gewaardeerd. Het was mede de 
reden dat we naar Rijswijk verhuis-
den. Helaas overleed zij en kwam ik 
alleen te staan. Na mijn werkzame 
leven heb ik de terugkeer gemaakt 
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naar Nijverdal en in die tijd kwam ik 
de tien jaar jongere Hilde tegen. Na 
een relatie van een jaar, maakt ook 
Hilde de overstap naar Nijverdal. 
Hoe de liefde nu zit? Na vijftien jaar 
zijn we er nog steeds!”
 
Vroeger was alles beter
“Sommige dingen wel. De tijd toen 
was alleen niet verglijkbaar met 
nu. De Zweef werd bijvoorbeeld 
veel eenvoudiger aangestuurd. 
Bestuursvergaderingen bij mensen 
thuis of in het theorielokaal van 
Bats Mulder. Ook de wedstrijdse-
cretaris van toen, Gerard Hilberink, 
werkte vooral vanuit huis herinner 
ik mij nog. Tijdens een ledenver-
gadering werd een vraag aan hem 
gesteld. Hij wist het antwoord niet, 
maar wist wel waar hij het antwoord 
kon vinden. Tijdens de ledenverga-
dering belde hij vanuit het clubge-
bouw naar huis waar Annie opnam. 
“Het ligt op mijn bureau, in het 
tweede bakje van links en daar ligt 
een boekje en dan moet je voorlezen 
wat op pagina twintig staat”. En dat 
moest Annie dan voorlezen. De hele 
kantine zat zich te bescheuren van 
het lachen.”
 
“De vereniging is ten opzichte van 
vijftig jaar terug veel groter gewor-
den. En ook in de wereld rondom 
ons, is er veel veranderd. Tegen-
woordig is De Zweef veel professi-
oneler georganiseerd. Ik kan daar 
veel respect voor hebben. Zo is 
er in het clubgebouw ook ruim-

te voor andere instellingen die er 
bijeenkomsten organiseren. Toch 
kijk ik ook met veel plezier terug op 
vroeger. Tijdens sinterklaasavonden 
stond sint Herman Verschoor met 
zijn drankje bovenop de tafel. Anton 
Evers speelde op een gitaar en ik op 
de accordeon. Dat waren avonden 
waar geen vrouwen bij moesten zijn, 
dat waren echte mannenavonden!”
  
 
Welke toekomstdromen heb je nu 
nog?
“Misschien wil ik nog wel eens naar 
Australië, Nieuw Zeeland, Bali of 
Brazilië reizen, maar als dat niet 
gebeurt heb ik daar ook vrede mee. 
Ik weet ook eigenlijk niet of ik het 
nog echt wil. Twee jaar geleden ben 
ik in Portugal geweest. Daar ben ik 
erg ziek geworden en in het zie-
kenhuis terecht gekomen. Dat was 
geen pretje. Ik had een bacterie in 
mijn bloed welk bestreden moest 
worden. Ook mijn hartklachten 
werden toen erger. Na maanden in 
het ziekenhuis te hebben gelegen, 
is de bacterie inmiddels bestreden, 
maar de hartklachten zijn er nog 
steeds.” Een ziekenhuisopname in 
een vreemd land viel Wim zwaar. “Ik 
houd van ouwehoeren en dat lukte 
daar niet”, aldus Wim. Het was een 
paar keer kantje boord voor Wim en 
hij heeft zeker een jasje uitgedaan. 
“Ik was twee jaar terug nog een vi-
tale vlotte man. Tennissen of stoeien 
met de kinderen lukt nu niet meer. 
Eigenlijk heb ik een nieuwe hartklep 
nodig. Maar ik ben er nog niet uit of 
ik mij laat opereren. Het kost toch 
weer een half jaar herstel. Eigenlijk 
is mijn droom dat ik blijf zoals ik nu 
ben. Mijn moeder werd 93. Dus ik 
kan ook nog wel een tijd mee!”
 
Vind je jezelf eigenlijk oud?
“Soms wel ja. Zeker als de kinderen 
geweest zijn en het druk is geweest, 
slaap ik binnen de kortste keren. 
De kinderen vragen veel aandacht 
en ik wil geen nee zeggen. Tot twee 

jaar terug had ik daar geen last van. 
Ik heb daar ook wel moeite mee. Ik 
mag graag ouwehoeren. De humor 
zit er ook nog steeds wel in. Zoals 
vanochtend, toen was de hulp hier. 
Ik voel me dan twintig! Maar het 
gaat allemaal een treetje lager. Ach, 
de humor blijft. Ook al loopt niet 
altijd alles lekker. En als anderen 
lachen, dan heb ik er zelf ook schik 
in.”
 
Hoe ziet de wereld eruit in 2030?
“De Zweef bestaat zeker nog. Zeker 
als ze het op de manier blijven doen 
zoals het nu gaat. De Zweef houdt 
een vooraanstaande positie wat 
sport betreft in de gemeente Hel-
lendoorn zonder dat spelers betaald 
krijgen. En ik acht de kans zeker 
aanwezig dat ik er dan nog ben. Ik 
heb er nog lang niet genoeg van. 
Ik ben dan 92. Ik zou het kunnen 
worden. Toen ik vorig jaar uit het 
ziekenhuis kwam, heb ik gezegd dat 
ik er nog twintig jaar bijtel. Laten 
we afspreken dat je dan terugkomt 
om dit lijstje af te vinken! Op het 
moment knap ik steeds meer op en 
kan ik iedere dag meer dingen doen 
welke ik een half jaar geleden niet 
kon. We zijn weer op de goede weg.”
 
Ben je bang voor de dood?
“Ik denk er wel over na. Zeker toen 
ik in het ziekenhuis heb gelegen. 
Maar ik maak er geen halszaak van. 
Ik ben katholiek opgevoed, maar 
doe nergens meer aan. Kom slechts 
in de kerk voor rouw en trouw. Ik 
geloof niet in de hemel. Als het 
zover is, dan is het over. Ik denk ook 
niet op een andere manier terug te 
komen. Als mensen mij maar met 
een glimlach herinneren, betrouw-
baar en iemand die graag ergens 
aan meedeed. Ja, ik wil dat ze een 
glimlach hebben. Laten we het daar 
maar bij houden.”
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In de periode dat het voetbal toch 
op een laag pitje staat, hebben 
we het na jaren maar weer opge-
pakt: het Pieterpad lopen. Richting 
Pieterburen hadden we nog enkele 
wandelroutes voor de boeg. Het 
Pieterpadboekje van ons was al 
behoorlijk verouderd, dus werd de 
laatste druk aangeschaft. Een goede 
voorbereiding is het halve werk, 
nietwaar? Groningen-Winsum is een 
wandeltocht van zo’n 20 kilometer 
en is goed te doen. Wat mij betreft 
valt de route enigszins tegen. De 
route slingert voornamelijk door 
weilanden, waar ook nog eens ho-
recafaciliteiten ontbreken. Een tapje 
van de koe gaat er bij mij niet in. 
Na een kilometer of tien te hebben 
gelopen en twee flesjes water te 

hebben geledigd, was het zover. In 
de open vlakte was ik naarstig op 
zoek naar een boom. Homo sapiens 
non urinat in ventum. Ik was het nog 
niet vergeten. Een wijs man plast 
niet tegen de wind in. Even later 
diende vrouwlief zich ook aan. De 
boom waar ze eventueel achter kon 
zitten, was al een minuutje of vijf uit 
zicht. De open vlakte nodigde niet 
uit om gehurkt je behoefte te doen. 
Dan kun je het net zo goed laten 
lopen. Volgens het Pieterpadboekje 
zou het buurtschap Wierum niet 
lang op zich laten wachten en daar 
zou, zo verwachtte ik, ongetwijfeld 
een sanitaire voorziening zijn. Het 
wandeltempo werd opgeschroefd 
en in de verte zagen we een verval-
len boerderijtje. “Closed”, stond op 

de deur gekalkt. Pislink werd ze. 
Ik probeerde nog lollig te zijn door 
te vertellen dat het Gronings was 
voor closet, zonder water. Zonder 
een woord te zeggen, zat ze zonder 
schaamte al gehurkt voor de deur 
om datgene te doen wat ze achter 
de deur van plan was. Haar ogen 
spuugden vuur, maar wonderbaarlijk 
wist ze alles droog te houden. Zal-
vende woorden mijnerzijds leken mij 
niet onverstandig.  “Kom op meid, 
zand erover”, probeerde ik.  Kordaat 
antwoordde ze:  “Dat mag jij doen”. 
Raar maar waar, uiteindelijk is ook 
Pieterburen gehaald.
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KAMPIOENEN 2017-2018

In het vorige nummer weggevallen. 
Nu het herstel: Zondag 20 mei was 
het één groot feest bij De Zweef. Het 
3e, 4e en 6e kampioen! In die volg-
orde ook de foto’s. Met als extraatje 
natuurlijk een beloning voor Willy 
B. die al vele kampioenschappen 
meemaakte, maar telkens weer blij 
is alsof het de eerste keer is.



Twee weken voor deze drie teams 
was het VE2 (7 tegen 7) dat het 
kampioenschap opeiste en nog wel 
tegen de directe concurrent Juventa, 
waarvan met 0-4 werd gewonnen.
Bij de jeugd was het kampioenschap 
voor JO15-2. Dat werd wel heel 
bijzonder gevierd. Rode loper, bewa-
kers met oortjes, kampioensschaal.

Zomerstop bij de dames

Wat doen de dames in de zomerstop? Ik denk persoonlijk
dat dit niet heel anders is dan bij de mannen. Ook wij gaan
na de competitie als team een weekend weg en ook bij ons
wordt er flink los gegaan. Misschien is het over het geheel
gezien iets netter dan bij de heren, maar daar zijn we
natuurlijk ook dames voor. Er wordt zelfs voorzichtig een
balletje getrapt bij het zwembad en hoewel de techniek hier soms te wensen 
over laat boeit ons dat niet. “Ze kennen ons hier toch niet”, is dan een veel 
genoemde uitspraak.

Ook bij de dames worden de voetbalschoenen soms
hopeloos vergeten om ze bij aanvang van het seizoen met
schimmel en al uit de voetbaltas te vissen. Hetzelfde geldt
voor de scheenbeschermers, de haarbandjes en de bidons.Een verschil is 
dan misschien dat de dames het wel schoonmaken voordat het weer in ge-
bruik wordt genomen.

Ook kijken de dames naar het WK en echt niet alleen voor
de mannen. In de app wordt druk gediscussieerd over het
niveau en over welk team nou eigenlijk de beste is. In het
café wordt ook gekeken onder het genot van een biertje en
wordt ook gelachen om de duikelingen van Neymar.

Zo zie je maar, voetballers zijn voetballers. Dames of heren, dat maakt weinig 
uit. Oké, verschil moet er toch zijn. De WK-poule werd met duidelijk verschil 
gewonnen door een dame. En ik zei dat we niet keken voor de mannen… 
maar die Gíslason van IJsland, omg.

T  088 - 345 6 543 lokaal tarief

Hallux - Nijverdal
www.podotherapiehallux.nl

Hebt u klachten aan 
voet, enkel, knie, heup 
of lage rug?
Maak een afspraak met uw podotherapeut!

Dé specialist

in duurzame

technieken
Bel of mail voor de mogelijkheden bij u thuis c.q. bedrijf

Uilenbroekstraat 64, 8111 BE  Heeten. Tel. 0572 - 388 488 E-mail: post.heeten@loohuis.nl

Tevens deelnemer van:

www.loohuis.nl

Uilenbroekstraat 64, 8111 BE HEETEN. Tel. 0572-388 488 E-mail: heeten@loohuisgroep.nl

www.loohuisgroep.nl
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Tugather is in Nederland dé partner 
voor het bieden van interim oplos-
singen en werving & selectie van 
professionals binnen de vakgebieden 
Financial Management, Accounting 
en Control. Eigenaar, oprichter en Nij-
verdaller Berry Brugman heeft ruim 
twaalf jaar ervaring in het vinden en 
plaatsen van toptalent met een HBO- 
en/of WO-achtergrond voor opdracht-
gevers uit diverse sectoren. Of het nu 
gaat om startende high potentials of 
de meer ervaren (interim) professio-
nals met een indrukwekkende staat 
van dienst.

Het vinden van de juiste 
professional is een vak!
Vanuit eigen inzicht en behoef-
ten heeft Tugather een unieke 
kijk ontwikkeld op de selectie van 
professionals. Zij zijn immers het 
onderscheidend vermogen van onze 
dienstverlening! We kijken naast op-
leiding, kennis en ervaring, ook naar 
de inhoudelijke kwaliteit van profes-
sionals: onderscheidend vermogen, 
creativiteit, implementatiekracht en 
zijn bovendien actief betrokken bij de 
coaching van medewerkers bij onze 
opdrachtgevers.

De professionals maken het verschil 
bij onze opdrachtgevers
Ongeacht het functieniveau en de 
aard van de opdracht: tijdelijk of vast, 
de professionals die wij plaatsen, 
vormen het middelpunt en daarmee 
de kracht van onze dienstverlening!

Tugather vervult haar interim-op-
drachten veelal met zelfstandige 
professionals. Het is de combinatie 
van hun expertise, drive en oplos-
singsgerichte werkwijze die ons 
zo aanspreekt. Naast de kennis en 
ervaring willen we ook weten wie er 
achter de persoon van de zelfstandige 
professional zit. Dit maakt Tugather 
anders. We investeren graag tijd in 
een persoonlijke kennismaking om de 
mogelijkheden voor elkaar en onze 
opdrachtgevers te bespreken.

Ook als je een uitdagende functie 
in vast dienstverband ambieert, is 

Tugather de juiste partner. We weten 
hoe belangrijk het is om je kennis en 
ervaring in te zetten in een omgeving 
die goed bij je past en waar je boven-
dien ook de ruimte krijgt om je verder 
te ontwikkelen. We helpen je graag je 
carrièrewensen te realiseren.

* We gaan pro-actief voor jou op zoek 
naar een opdracht of vaste functie;

* We hebben een omvangrijk netwerk 
met toonaangevende opdrachtgevers 
in verschillende sectoren;

* Ons bemiddelingsproces verloopt 
persoonlijk, soepel en snel, waarin we 
samen optrekken en je van ons een 
eerlijke en heldere terugkoppeling 
kunt verwachten

Benieuwd wat Tugather voor u als 
organisatie of finance professional 
kan betekenen? We vertellen je er 
graag meer over. Wij zijn gevestigd in 
Nijverdal aan de Maximastraat 1.

WERVEN, SELECTEREN EN PLAATSEN VAN FINANCIËLE KRACHTPATSERS
Tugather is de naam van de sponsor die we in 
deze uitgave van GOAL!MAGAZINE uitlichten. Het 
bedrijf houdt zich bezig met het zoeken en werven 
van mensen die tijdelijk of vast aan het werk 
gaan. Anderzijds kunnen professionals vragen 
om bemiddeling naar een nieuwe job. Tugather 
is gespecialiseerd in personeel op het gebied 
van financieel management. En wel op HBO/WO-
niveau.

Hét adres om 
ZorgSaam in Beweging 

te blijven.

Godfried Bomansstraat 32, 7442 TH Nijverdal  |  Koemaste 2C, 7447 AV Hellendoorn  |  t. (0548) 615889  |  www.zorgsaamnijverdal.nl  |  www.zorgsaamloperscompany.nl  

In onze vestiging in Hellendoorn:

De specialist in het aanmeten van hardloop- en wandelschoenen

Fysiotherapie
(Sport)

diëtetiek

(Sport)
revalidatie

Echografie

Dry 
needling

Shockwave
(Sport)

podotherapie

Oedeem
fysiotherapie

Manueel
therapie

Sport
fysiotherapie

Geriatrie
fysiotherapie



NIJVERDAL

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!!



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
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AMATEURVOETBAL

Maandagmorgen. Een spoedklus. Alle reclameborden 
moeten weg. Er komt kunstgras! Direct zijn er handjes 
genoeg. Ja, je ziet het goed. Niet alleen een mannenklus. 
Met elkaar word je groot. Als club en als persoon!
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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


