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Koersendijk 25

7443 PP Nijverdal

Het laatste clubblad van 2018. Hopelijk 

verschijnt het in een gezellige kerst-

sfeer. Aan deze GOAL zelf zal het niet 

liggen. Vol met leuke verhalen en in-

terviews. Terugkijkend is het een echte 

vrouwenuitgave geworden. Past prima 

bij de ontwikkelingen van en in onze 

club. Eén van de dames werpt zich zelfs 

op als toekomstig voorzitter!

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

Johan Kok (80) werd in de Algemene Ledenvergadering op 19 
november benoemd tot erelid. Reden: zestig jaar vrijwilliger 
voor de Zweef!!
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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Voor degene die niet bij de officiële 
opening van het fonkelnieuwe kunst-
grasveld is geweest in oktober of bij 
de Algemene Ledenvergadering in 
november: De Zweef is klaar voor 
de toekomst. En dat heeft natuurlijk 
van alles te maken met ons nieuwe 
kunstgrasveld. Nog even een kleine 
terugblik. Tijdens de ingelaste 
Algemene Ledenvergadering van 25 
juni heeft het bestuur voorgesteld 
om akkoord te gaan met een kleiner 
veld om zo de financiële bijdrage 
te beperken. De leden hebben toen 
unaniem de voorkeur uitgesproken 
voor een groot veld. Dat is natuur-
lijk wat wij als bestuur graag zien. 
Gezamenlijk tot een breed gedragen 
besluit komen. Nu de mat is opge-
leverd en de eerste wedstrijden zijn 
gespeeld kunnen we de conclusie 
trekken dat het besluit van 25 juni 
wellicht het beste is geweest van 
de laatste jaren. De geluiden zijn 
zeer positief en leden erg enthou-
siast. Ik geef u een paar reacties 
zonder namen erbij te vermelden. 
“Vooraf dacht ik, waar beginnen 

ze aan. Maar het is wel heel mooi 
geworden.” Of een trainer: “Zo mooi, 
dat grote veld. Je kunt met meer 
teams gelijktijdig trainen dan op het 
oude trainingsveld. Nu bezig gaan 
om nieuwe trainers vanuit de club 
(bedoeld jeugdspelers) op te leiden.” 
Ook ik merk een positieve beweging 
binnen de club. Daarnaast biedt dit 
veld natuurlijk mogelijkheden die 
het natuurgrasveld niet had. Klein 
voorbeeld: de eerste oefenwedstrijd 
van het seizoen speelde ons eerste 
elftal uit tegen DETO in Vriezenveen. 
De natuurgrasvelden waren nog 
niet vrijgegeven op dat moment. In 
de rust dronk ik een kop koffie in 
de kantine en telde gauw zo’n 100 
aanwezigen die ook koffie, bier of 
wat anders in de handen hadden. 
Dat aantal had ook bij ons in de 
kantine kunnen zitten. En na afloop 
zal een aantal hier weer wat hebben 
gedronken. Net als wellicht beide 
teams. Wij kunnen vanaf nu dus in 
de voorbereiding, winterstop en na 
afloop van het seizoen meerdere 
weekenden wedstrijden op onze 

eigen accommodatie plannen. Be-
slissingswedstrijden tussen andere 
verenigingen die in het voordeel 
van ons uit kunnen vallen omdat, 
behalve het veld, alles er omheen 
top is. Betaald voetbal organisaties 
die in de voorbereiding bij ons een 
oefenwedstrijd willen spelen. Dat 
alles zorgt weer voor een positie-
ve reuring binnen de club met als 
het goed is een versterking van 
de financiële positie. En dat kan 
weer gebruikt worden voor ande-
re doeleinden. Het vliegwieleffect. 
Want laten we wel zijn, ook al zijn we 
klaar voor de toekomst, er zijn altijd 
nieuwe wensen. En dat is maar goed 
ook, want stilstand is achteruitgang. 
En wij willen graag vooruit. Eerst 
maar even het jaar 2018 afsluiten. Ik 
wens u hele fijne feestdagen en een 
goede jaarwisseling toe. En uiter-
aard de beste wensen voor komend 
jaar. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
op zondag 6 januari schudden we 
elkaar de hand. Aanvang 11.00 uur.     

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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Waar zit je op school?
In groep 6 LP van de Riekslenke. LP 
zijn de juffrouwen Lisette en Patricia. 
Er is ook nog een andere groep 6. 
We hebben ook nog een stagiaire: juf 
Emma.
 
Met wie woon je?
Mama Paulien, papa Leon en mijn 
zusjes Bente en Daantje.
 
Wie zijn je beste vrienden?
(Moet even nadenken wat onder 
“vrienden” wordt verstaan.) Dat zijn 
er heel veel. Quinten, Jesse, Dean, 
Storm, Mick, Fabio, Koen, Tommy, 
Teun.
 
Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Ik moest eerst mijn zwemdiploma 
halen. Toen mòest ik van papa bij De 
Zweef. Het liefst ging ik op fiets- en 
motorcross, maar dat doe ik dus niet. 
Ik ga wel mountainbiken met opa 
Raymond (Krukkert).
 
Wat vind je leuk aan voetbal?
Voetbal vind ik nu wel heel leuk. Het 
mooiste ervan is dat je in een team 
speelt. En kan scoren. Ik speel meest-
al rechtsvoor. Zaterdag heb ik drie 
goals gemaakt. We hebben wel met 
7-4 verloren. Ik heb ook wel centraal 
in de verdediging en mid-mid ge-
speeld, maar dat vind ik niet zo leuk.
 
Ben je goed in voetbal?
Ik vind van wel. Denk dat ik een van de 
besten ben in het team. Ook al zeg ik 
het zelf. Als papa en mama tijd heb-
ben komen ze kijken. Papa kijkt altijd 
alle thuiswedstrijden. Dan neemt hij 
vrij van het werk. Als mama niet hoeft 
te werken, komt ze ook.
 
Heb je een voetbaldroom?
Ik wil wel profvoetballer worden. Ro-
naldo 2.0 of zo. Bij Ajax of FC Twente. 
Maar beginnen in het eerste van De 

Zweef. Mijn grote voorbeeld is (oom) 
Xander ten Hove. Die is heel goed. 
Misschien wel de beste van De Zweef. 
Papa heeft ook gevoetbald, maar 
speelt nu niet meer. Alleen met mij op 
straat.
 
Wanneer heb je voor het laatst heel 
hard gelachen en waarover?
Vandaag op school nog. Tygo deed iets 
niet en de juffrouw zei dat hij ergens 
anders moest gaan zitten. Toen zijn 
we allemaal met hem mee gegaan 
naar die andere plek.
 
Wanneer heb je voor het laatst ge-
huild en waarover?
Gisteren. We waren aan het voetbal-
len op het schoolplein. Toen werd ik 
getackeld en viel op de stenen. Dat 
deed heel zeer.
 
Wie of wat zou je voor één dag in je 
leven willen zijn?
Royalistiq. Die speelt Fortnite (dat is 
een game) en filmt zichzelf. Die film-
pjes komen op YouTube. Hij heeft wel 
200.000 volgers.
 
Heb je een huisdier?
Nu niet. We hebben wel vissen en in 
ons nieuwe huis krijg ik straks ook 
vissen. Wat ik daarvan zo leuk vind? 
Om naar te kijken. Ik zou ook wel 
graag een kat willen (verbaasde moe-
der: jullie zeuren hele dagen wanneer 
je een hond krijgt).
 
Waar ben je heel erg goed in?
Tekenen en gamen. Ik zag laatst een 
kraai die een noot wilde pakken. Toen 
hij die bijna had, kwam er een andere 
kraai en die pikte de noot. Dat ging ik 
toen direct tekenen.
 
Wat heb je het laatst gedroomd?
Ik droom best vaak. Laatst was het 
eng. Iemand stopte ons in een tunnel 
en er kwam een soort grote bal mod-

der op ons af. Ook over een man die 
vroeg of we een snoepje wilden. Hij 
ging weg en sloot ons op in de kamer. 
Wat ik doe als ik eng droom? Dan ga 
ik even naar het toilet of neem een 
slokje water.
 
Waar word je blij van?
Van mijn zus Daantje. Die is twee en 
heel erg lief. O ja, en als ik een wing 
heb bij Fortnite. Ook van pizza en 
patat.
 
Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
Naar een tropisch land met turquoise 
zee. Afrika sowieso. Ga ik dieren spot-
ten. Zebra’s, koedoes, buffels, giraf-
fes, cheeta’s. Ik ben gek op dieren (en 
Freek). Lees ik veel boekjes over. Heel 
spannend zijn de Tasmaanse Duivel 
en de komodovaraan.
 
Wat vind je het leukst aan jezelf?
Weet ik niet. (nadenken) Dat ik leef en 
dat ik een goede voetballer ben.
 
Ben je verliefd?
Nog wel. Op Esmee. Nog wel, omdat 
Esmee in de buurt woont van ons 
oude huis en ik haar nu niet vaak 
meer zie.
 
Wie is de liefste van de hele wereld?
Daantje.
 
Lees je wel eens een boek? Welke het 
laatst?
Koen Kampioen. De schrijver daarvan 
is Fred Diks. Die is bij ons op school 
geweest in de Boekenweek.
 
Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
Dan heb ik een leuke baan. Als prof-
voetballer. Of bioloog. Iets met dieren. 
En oppassen op kleine kinderen in 
m’n vrije tijd (moeder: als ik zie hoe 
je met Daantje om gaat is dat wel iets 
voor jou).

20 VRAGEN AAN...   JASPER KRUKKERT   (JO10-1)
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Misschien moet je er zelf ook van 
houden, maar wie met Yvonne 
Kerkdijk (-Slag) praat, heeft het 
al heel gauw over reizen. En dan 
gaat het los. Over mooie plekken 
(Grand Canyon), spannende 
plekken (Bloukrans bungeejump), 
romantische plekken (strand, 
ondergaande zon, wijntje). Op de 
boekenplank fotoboeken: allemaal 
hetzelfde formaat, strak ik het gelid. 
Cuba, Sri Lanka, Malediven, Zuid 
Afrika, USA, Thailand. Daarnaast 
Lonely Planets; de bijbehorende 
reisgidsen. De herinneringen aan 
Hawai liggen nog op tafel; dat 
album is net binnen. In de maak is 
Singapore.

En al die namen hierboven zijn nog 
lang niet alle namen van landen die 
Yvonne (30, spelend in Vrouwen 1) 
en haar man Michel Kerkdijk (ex De 
Zweef 1) hebben bezocht. “Reizen 
inspireert. Het is prachtig de wereld 
te zien. Het verrijkt je leven. Je wordt 
er ook relaxter van, makkelijker.” 
Vanuit zijn vroegere werk ging 
Michel vaker naar het buitenland 
(“snoepreisjes”). “In het begin was 
het alleen voor personeel, maar later 
mochten partners ook mee. Zo kwam 
ik in Cuba en daar is het reisvirus 
ontstaan.”
 
Nieuwe hobby
Er is een bijkomend effect: “Door het 
reizen ben ik veel gaan fotograferen. 
Dat is echt een hobby geworden.” 
Ook wel te zien als ze op de overloop 
later met terechte trots een hele 
galerij ervaringen laat zien. Aan de 
muur in de kamer een tableau met 
foto’s: een van elk land waar ze de 
afgelopen jaren zijn geweest. Een 
behoorlijk oppervlak.
Wat -terugkijkend op al die reizen- 
het mooiste was? “Zooo moeilijk. 
Elk land is anders. Wij worden 
ook anders. De helikoptervlucht 
door de Grand Canyon vond ik heel 
mooi. Ook het bungee jumpen van 
de Bloukransbrug was prachtig.” 
De adrenaline-shots van de eerste 
vakanties zijn inmiddels een 
beetje vervangen: “We genieten 
nu iets meer van een mooi strand, 
ondergaande zon en glaasje wijn.“
 
“Door veel te reizen ga je meer van 
de kleine dingen genieten”
De ervaringen van het reizen 
veranderen door het reizen zelf. “Je 
gaat anders tegen dezelfde dingen 
aankijken. Neem bv. olifanten. Toen 

we die in Thailand zagen, stopte je en 
maakte een foto. Ging er op zitten. 
Als je met de ogen van nu daar naar 
kijkt, zou ik dat nooit meer doen. 
Als je ziet hoe die beesten worden 
behandeld. Die horen niet aan een 
ketting.”
 
“Je wordt ouder; gaat dingen 
anders beleven. Zoals gezegd: ook 
door het reizen zelf. Je krijgt meer 
rust. Geniet meer van de kleine 
momenten. Beseft steeds meer 
hoe goed wij het hier in Nederland 
hebben. “Wij vinden het ook mooi 
om mensen uit die landen zelf te 
ontmoeten. Nemen vaak wat mee om 
ter plekke weg te geven. Speelgoed. 
Of oude voetbalshirts.”
 
Ze staat op, pakt een van de foto’s 
van de muur. Komt terug met een 
plaatje uit Sri Lanka. Michel Kerkdijk 
tussen jochies met een voetbalshirt. 
“Hij is zo zorgzaam en behulpzaam. 
Neemt ook nog de tijd om met die 
jongens te gaan voetballen.”

 “Ik zou graag
eens een
paar maanden
weg gaan”
 
Het reizen is (bijna) verslavend. 
“Ik zou zo graag eens een paar 
maanden achter elkaar weg gaan. 
Naar Australië of Zuid-Amerika 
bijvoorbeeld; daar zijn we nog niet 
geweest.” Zo pratende lijkt het net 
of Yvonne alleen maar bezig is met 
vakanties. Zo is het natuurlijk niet. Er 
moet ook brood op de plank komen.
 

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

“REIZEN INSPIREERT; HET VERRIJKT JE LEVEN”
Yvonne Kerkdijk is vaak weg, maar maakt altijd ruimte voor De Zweef
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en/maar ben een perfectionist.” 
Deze laatste eigenschap maakt het 
mogelijk dat ze in staat is het zo 
te plannen dat ze elke zondag kan 
voetballen. Ondanks de wisselende 
diensten. Dat is het “en”. Nu het 
“maar”: “Ik kan mij ergeren aan niet-
opruimen. Wat ik daarmee bedoel? 
Voorbeeld: er ligt een stapel rommel 
op tafel. Wil ik het graag opgeruimd 
hebben. Ligt die stapel even later op 
een kastje. Dat is geen opruimen.”
 
“Of dat het enige is waarom ik me 
druk maak? Ik kan me ook ergeren 
aan mensen die a-sociaal gedrag 
vertonen. Overal hun rommel achter 
zich op straat gooien. Wij waren in 
Singapore. Dat is zo’n opgeruimde, 
nette stad. Er staan ook hele hoge 
boetes op rommel maken. Zouden ze 
hier ook moeten doen.”
 

“Dit seizoen heb
ik voor het eerst
wedstrijden gemist”
 
Een groot verantwoordelijkheids-
gevoel is ook een van Yvonne’s 
eigenschappen. Dat weerhoudt haar 
ervan teveel afwezig te zijn bij de 
voetbal. “Eigenlijk heb ik dit seizoen 
pas voor het eerst wedstrijden 
gemist wegens vakantie. Of dat het 
begin van het einde is? Daar laat ik 
me niet over uit.”
 
“Ik moest alles nog leren”
Yvonne begint pas laat met 
voetballen. Ze is 15 jaar als vader Jos 
leider wordt bij het team van haar 
zus Linda. Na gym en jazz-ballet is 
dat voor haar het sein mee te gaan 
naar De Zweef. “Ik moest alles nog 
leren. Techniek heb ik niet, maar 
als verdediger en heel hard werken 
kan ik een bijdrage leveren aan het 
team.”
 
“Ik begon en was de jongste en nu, 

15 jaar later, ben ik de oudste.” Een 
nieuwe generatie is onderweg. “Er 
zitten nu al meiden van 16 in het 
team. Ondanks de leeftijdsverschillen 
vind ik het nog heel erg leuk. We zijn 
lekker fanatiek en hebben het ook 
heel gezellig.” Yvonne onderkent 
dat gezelligheid voor vrouwen in het 
voetbal belangrijker is dan bij de 
mannen.
 
“Een goede band belangrijk voor de 
resultaten”
“We doen van alles buiten het 
voetballen. Gaan uit eten met elkaar. 
Gaan naar verjaardagen. Soms 
merk ik dat ik aan de voetbal meer 
tijd besteed dan aan mijn twee 
andere vriendinnengroepen.”  Een 
goede band is belangrijk voor de 
resultaten. Die vallen overigens niet 
mee. “Het vrouwenvoetbal heeft bij 
De Zweef een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt.”
 
“Het ging alleen maar beter en beter. 
Daarom vond ik de degradatie vorig 
jaar zo erg. We kenden dat niet. Het 
was zo jammer. We hadden het hele 
seizoen keihard gewerkt en ook 
zoveel pech gehad. En dit seizoen 
kent ook een moeizame start. Na 
drie wedstrijden 0 punten. En door 
blessures ook nog eens een hele 
krappe selectie.”
 
Ondanks drukke dagen toch tijd voor 
vrijwilligerswerk
Onregelmatig werk, twee keer in 
de week trainen, een keer spelen, 
proberen een wedstrijd van Michel 
in DES 1 te gaan kijken kost veel 
tijd. Desondanks vindt Yvonne dat ze 
de club wat terug moet geven in de 
vorm van vrijwilligerswerk. “Ik had 
best graag een meisjesteam willen 
trainen, maar dat kan gewoon niet. 
Daarom doe ik de fanshop en de 
kledingcommissie.”
 
Met name de kledingcommissie heeft 
dit seizoen heel veel tijd gekost. “Ik 

weet nog dat ik op reis in Amerika 
het ene appje na het andere kreeg 
en moest beantwoorden. Zo veel 
dat zelfs Michel er wat van zei en 
die zat zelf ook al voor het werk te 
appen en mailen. Toen ben ik ermee 
opgehouden, want ik werd er niet 
echt blij van.”
 
“Doe dingen waar je blij van wordt”
Dat laatste is iets wat zij belangrijk 
vindt in het leven. “Dingen doen waar 
je blij van wordt. Die je gelukkig 
maken. Je hart volgen. Doen wat jij 
fijn vindt en niet wat anderen vinden 
wat je zou moeten doen. En dat het 
liefst samen met Michel. Een mooie 
boodschap om mee te eindigen. Nog 
even de tuin in voor een foto. Achterin 
een prachtige “schuur” met ruimte 
genoeg om te slapen.
 
“Of we over tien jaar nog op deze 
plek zitten? Ik weet het niet. Dit is 
een prachtig huis op een mooie plek 
in een hele leuke buurt. Dat laat je 
niet zomaar vallen. Maar Michel 
kennende, denk ik heel misschien 
dat we dan ergens anders wonen.”

Om dat te kunnen doen volgt Yvonne 
na de SPW (sociaal pedagogisch 
werk) de CALO in Zwolle, de 
sportacademie. Daar studeert ze 
af als PMT. Deze afkorting staat 
voor psychomotorische therapie. 
Het helpen van mensen met 
psychische problemen door middel 
van lichamelijke activiteiten, waarbij 
de nadruk ligt op het gebied van 
lichaamservaring en beweging. Als 
PMT-er werkt ze drie jaar. Daarnaast 
werkt ze ook bij een woongroep voor 
kinderen. Dat deed ze al als bijbaan 
toen ze op de CALO zat en is dat 
blijven doen.
 
Best heftig
Na deze jobs, stapt ze over naar 
Aveleijn. Deze organisatie kennen 
we natuurlijk omdat een van de 
wijkteams daarvan twee dagen in 
de week ons clubhuis gebruikt. Bij 

Aveleijn is ze gezinsbegeleider: 
vanuit hulpverlening aan een kind 
of jongere komt ze bij de mensen 
thuis en ondersteunt de ouders bij 
de opvoeding van dat kind. “Af en toe 
best heftig, met name als de ouders 
geconfronteerd worden met hun 
eigen problemen.”
 
Behalve voor Aveleijn werkt Yvonne 
ook bij de JP van den Bent Stichting, 
een organisatie die mensen 
ondersteunt bij hun leven. Dat kan 
bijvoorbeeld bij wonen, werken, 
invulling van vrije tijd of contacten 
met anderen. Ondersteuning is voor 
iedereen anders en dus maatwerk, 
zoals ze zelf zeggen.
 
Yvonne: “In de praktijk betekent 
dit dat ik jonge volwassenen help 
bij het zelfstandig wonen. Dat zijn 
vaak zwakbegaafde jongeren met 

psychiatrische problematiek. Dat 
kan bijvoorbeeld een verslaving zijn, 
maar ook autisme. Sommigen zie 
ik drie keer in de week, anderen 
minder vaak.” Ze erkent dat het best 
wel heftig werk is. ”Ik maak heel wat 
mee.”
 
Leuk en uitdagend werk
“Ik vind het heel leuk werk en 
uitdagend. Je moet stevig in je 
schoenen staan en veel geduld 
hebben. ”Ondanks de zwaarte en 
heftigheid neemt ze haar werk niet 
mee naar huis. “Ik kan het heel 
gemakkelijk daar laten. Michel is 
daar ook heel verbaasd over.”
 
Geduldig, rustig, een goed luisterend 
oor. Een paar eigenschappen die ze 
zichzelf toedicht en passen bij wat 
ze net vertelde. “Ik kan ook heel 
enthousiast zijn, hou van aanpakken 
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bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal

Magda, hoe gaat het met je?
Goed. Heb wat fysieke ongemakken 
maar dat is niet dramatisch. Heb 
last van mijn heup. Volgende week 
moet ik naar de orthopeed. Dan 
hoop ik dat er wat in gang wordt ge-
zet. Heb pijn bij het lopen, staan en 
zitten. Misschien dat ik een nieuwe 
heup krijg.

Wie is Magda Knobben-Tijhaar?
Ik ben geboren en getogen in Raal-
te. Heb daar de lagere school en de 
MULO (niet afgemaakt) gevolgd. Op-
leiding verpleging B gedaan in het 
Franciscushof in Raalte. Daarmee 
was ik psychiatrisch verpleegkun-
dige. Van 1976 tot 2002 op de PAAZ 
afdeling in het ziekenhuis in Almelo 
gewerkt. Destijds werden daar men-
sen behandeld met psychiatrische 
problematiek. De mensen die er nu 
worden behandeld hebben psychi-
atrische problematiek ten gevolge 
van hun ziek zijn.
Op mijn 50e hebben ze me gevraagd 
of ik de opleiding SPV, Sociaal 
Psychisch Verpleegkundige, wilde 
volgen. Van 2002 tot 2015 bij Dimen-
ce jeugd GGZ (Geestelijke Gezond-
heidszorg) gewerkt. Dat was heel 

breed. Kinderen met een stoornis en 
hun ouders begeleiden bij het ouder 
worden van hun kind(eren). Kinde-
ren met bijvoorbeeld ADHD, autisme 
of gezinsproblematiek. Die gesprek-
ken voer je zowel bij Dimence als bij 
de patiënten thuis. Daar waar ze het 
meest op hun gemak waren. Inmid-
dels ben ik 3 jaar met pensioen.

Hoe raak je dan in Nijverdal ver-
zeild?
Jos woonde in Hellendoorn. Daar 
zijn we eerst zeven jaar gehuurd 
gaan wonen. We wilden graag een 
eigen woning in Hellendoorn, maar 
daar was niets te koop. In Nijverdal 
wel. Inmiddels wonen we alweer 40 
jaar in Groot Lochter en het bevalt 
nog steeds goed. Bijna in de achter-
tuin van SVVN.

Hoe ben je bij De Zweef betrokken 
geraakt?
De jongens wilden allemaal bij de 
voetbal. Van huis uit zijn we een 
katholiek gezin, dus De Zweef was 
de enige optie. Ben toen leidster 
geworden bij het team van Mat-
thijs, samen met Frits Kolkman, de 
vader van Niels. Vier jaar heb ik dat 

HOE IS HET TOCH MET... 
MAGDA KNOBBEN-TIJHAAR
Magda Knobben-Tijhaar (67) was in 1988 één van 
de eerste vrouwelijke leiders, zo niet de eerste, bij 
het jeugdteam van haar zoon. In een periode dat 
dames die actief betrokken waren bij een voetbal-
vereniging dat meestal achter de bar deden of in 
een schoonmaakploeg. Magda is getrouwd met Jos 
(66) en samen hebben ze drie zonen, Remco (43), 
Mark (41) en Matthijs (40), drie schoondochters en 
8 kleinkinderen. Hoe vergaat het haar 30 jaar la-
ter?
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We doen het veilig 
       of we doen het niet

Novicon BV
Staalconstructies 

Dak- en Wandbeplating
Toelevering in knip- en zetwerken

www.novicon.nlSacharovstraat 4
7575 EA Oldenzaal
T: 0541-573030
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• Washal	  en	  doe	  het	  zelf	  wasbox	  
• Aanhangwagen	  verhuur	  
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• Op	  Zaterdag	  service	  saterday	  !!!	  
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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

gedaan. Het plan was dat we een 
vrijstaande woning gingen bouwen 
in de Kruidenwijk. Vandaar dat we 
de jongens hebben overgeschreven 
naar Hulzense Boys. De woning ging 
uiteindelijk niet door. De jongens 
bleven wel voetballen bij Hulzense 
Boys.

Je was een van de eerste vrouwelij-
ke leiders bij De Zweef. Hoe ging dat 
in zijn werk?
Ik heb mezelf als leidster aange-
boden omdat er te weinig leiders 
waren en ik toch steeds met Mat-
thijs mee ging. En ik vond het ook 
gewoon leuk om te doen.

Volg je De Zweef nog?
Zijdelings. De zoon van Matthijs, 
Bram (12), voetbalt bij De Zweef. 
Af en toe gaan we kijken. Door 
de problemen met mijn heup kan 
ik moeilijk lang staan. Ik mis de 
bankjes langs de natuurgrasvelden 
(gratis tip voor het bestuur, red).

Je bent heel lang politiek actief 
geweest in de gemeente. Hoe is dat 
ontstaan?
In 1996 was er een hoorzitting over 
een eventueel samengaan tussen de 
gemeenten Hellendoorn en Rijssen. 
Ik was daar als burger en geen voor-
stander van een samengaan, want ik 
vond dat Hellendoorn en Rijssen niet 
samen konden. Het zijn twee heel 
verschillende gemeenten.  Ik heb 
me daar laten horen. Iemand van 
Gemeentebelangen heeft me na de 
hoorzitting aangesproken. Zo is het 
balletje gaan rollen. Eerst een paar 
jaar meegelopen in de schaduwfrac-
tie. Vanaf 2002 als raadslid. Ik heb 
niets met de landelijke politieke par-
tijen. Als het CDA mij bijvoorbeeld 
had gevraagd was ik wellicht een 
periode meegelopen, maar had ik 
uiteindelijk toch vriendelijk bedankt. 
Landelijke politiek is heel anders 
dan plaatselijke politiek. Wat in Den 
Haag wordt bepaald als program-

ma van een partij kan lokaal heel 
anders in elkaar zitten. Gemeente 
Belangen had destijds een breed 
draagvlak.

Waarom ben je ermee gestopt?
Ik heb 22 jaar in de politiek gezeten, 
waarvan 16 jaar als raadslid. Het 
herhaalt zich. En dan heb ik het niet 
over de inhoud van het onderwerp, 
maar over de manier van behande-
len. Vier jaar geleden heb ik aange-
geven dat het mijn laatste termijn 
als raadslid zou zijn. Ik was er 
klaar mee. De drie lokale partijen, 
GemeenteBelangen, BurgerBelang 
en HOP, zijn nu opgegaan in Lokaal 
Hellendoorn. Dan moet er een frisse 
wind waaien. Ik kan me nog wel 
druk maken om bepaalde zaken, 
maar niet meer als raadslid. Mijn 
tijd is geweest.



Met een website is uw 
bedrijf goed te vinden. 
In deze digitale tijd is een 
website onontkoombaar. 
Zonder site zullen veel 
minder mensen uw bedrijf 
vinden. Een site biedt ook 
uitgelezen mogelijkheden uw 
producten te verkopen.

Voor meer informatie:
www.de-signforyou.nl
info@de-signforyou.nl

Je zoon Matthijs zit nu ook in de 
politiek. Is dit een gevalletje “met 
de paplepel ingegoten” en geef je 
hem ook advies?
Beide niet. Thuis hadden we altijd 
discussies over van alles en nog 
wat. De laatste jaren kreeg hij pas 
interesse in de politiek. Hij heeft 
zich ongeveer 4 jaar geleden aange-
meld als lid van GemeenteBelangen 
en heeft dus het hele proces van het 
samengaan van de lokale partijen 
meegemaakt. Met voorkeursstem-
men is hij als lid in de raad geko-
men. Als hij vragen heeft, komt hij 
wel. Maar adviezen geef ik hem niet. 
Ik ben veel te veel gekleurd geraakt 
in die 22 jaar. Het is belangrijk dat 
hij zijn eigen mening vormt.

Bij de raadsvergadering van 10 
juli was ik (Erik Heuver) aanwezig 
omdat het punt kunstgras op de 
agenda stond. Wat mij opviel was 
dat moties van de coalities werden 
aangenomen en die van de oppositie 
werden verworpen. Voor mij een 
grote wassen neus. Hoe zit dat?
De macht van het getal. Lokaal Hel-
lendoorn was de grootste partij na 
de gemeentelijke verkiezingen. Toch 
zitten ze niet in de coalitie omdat 
er handjeklap is gepleegd met wat 
andere partijen. En als de coalitie 
dan als één blok opereert bij een 
motie, ben je als oppositie kansloos. 
Daarnaast is de gunfactor klein.

Wat bij die raadsvergadering ook 
opviel was dat de coalitie steeds 
hetzelfde stemt, alle 13 voor of te-
gen, terwijl bij Lokaal Hellendoorn 
bijvoorbeeld de verhouding 4 voor 
en 4 tegen was. Vreemd?
Nee, vind ik niet. Neem bijvoorbeeld 
de motie koopzondagen. Als jij als 
raadslid tegen de zondagsopenstel-
ling bent, bijvoorbeeld in verband 
met je geloof, en je hebt dit als 
raadslid steeds zo verkondigd, 
moet je tegen kunnen stemmen. De 
ChristenUnie is ook tegen algehele 

koopzondagen. Ondanks dat ze in de 
coalitie zitten is het er wel door-
gekomen. Daar heb je het weer, de 
macht van het getal. In dit geval zijn 
er partijen bij de oppositie die ook 
voorstander zijn. Dus komt de motie 
er door. Jos wil dit eigenlijk niet 
meer horen, de macht van het getal. 
Politiek is dan ook niets voor hem. 
Hij is meer van het aanpakken. Niet 
lullen maar poetsen. En eigenlijk is 
de macht van het getal ook wel een 
grote frustratie in de politiek.

Wat stem je landelijk?
We mogen straks weer kiezen 
voor de Provinciale Staten. Ik had 
CDA willen stemmen, maar na het 
asielbeleid in de zaak van die twee 
Armeense kinderen, Lili en Howick, 
ga ik dat niet meer doen.

De Zweef heeft sinds kort een 
kunstgrasveld. Ik kan me nog een 
gesprek herinneren jaren terug bij 
ons in de bestuurskamer met Ge-
meenteBelangen over kunstgras.
Wanneer je in de spotnota van de 
politieke partij wat wilt noemen 
over kunstgras is het wel handig 
dat je breed geïnformeerd bent. Hoe 
staan verenigingen er tegenover? 
Wat zijn de voor- en nadelen? Dat 
neem je mee in jouw programma. 
Bij Hulzense Boys was destijds de 
belasting van de natuurgrasvelden 
zo groot dat een kunstgrasveld ge-
rechtvaardigd was. De noodzaak was 
bij hen het hoogst. Vandaar dat daar 
het eerste veld is gekomen. En door 
de rondweg in Hellendoorn kwamen 
er daar twee.

Genoeg over de politiek. Hoe kom je 
de dagen door?
Ik lees veel. Vroeger voor de politiek, 
nu privé. E-reader of boeken. Lees 
graag thrillers. Heb hierbij geen 
favoriete schrijver. Lees de achter-
kant waar het over gaat. Als het mijn 
interesse heeft, lees ik het. Fietsen 
doe ik ook graag. Moet er wel bij 

zeggen dat ik een mooi weer fietser 
ben. Als we op pad gaan,  fietsen 
we zo’n 20 tot 30 kilometer op de 
elektrische fiets. We hebben laatst 
een nieuwe fietsdrager gekocht om 
elders een rondje te fietsen, maar 
dat is er nog niet van gekomen.
Ook volgen we graag het wielrennen 
zoals de Giro, de Tour en de Vuelta. 
Met 8 kleinkinderen passen we op 
waar nodig. Ze zijn tussen de 5 en 14 
jaar dus zelfstandig zijn ze nog niet 
allemaal. Ook gaan we graag met de 
caravan weg. Carpe diem.

Over ruim anderhalf jaar bestaat De 
Zweef 100 jaar. Zien we Magda dan 
aan de bar terug?
Bij leven en welzijn. Als we goed te 
pas zijn willen we wel meegenieten.

Heb je nog een leuke anekdote uit 
die tijd?
Niet echt een anekdote. Wat ik wel 
heel leuk vond is om met die jonge 
gasten het veld op te gaan. Als je 
die jongens, er waren geen meiden 
in het team, zag genieten. Die blije 
gezichten. Mooi was dat. Ik vond het 
alleen vervelend als ik weer met 
koude voeten terug kwam.

Tot slot, wil je nog iets kwijt?
Ik vond het een leuk gesprek. Omdat 
het magazine net voor de Kerst bij 
de mensen wordt bezorgd, wens ik 
iedereen fijne feestdagen en een 
goede gezondheid toe. Wij weten 
inmiddels hoe belangrijk dit is.
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Melanie wordt geboren op 20 februari 
1992 in Nieuweroord bij Hoogeveen, 
waar haar vader een varkenshoude-
rij runde. Rond haar vijfde verhuist 
het gezin naar Nijverdal van waaruit 
vader een hele nieuwe  carrière 
opbouwt. Op haar tiende gaat ze naar 
De Zweef. “Ik moest dus van mijn 
moeder, maar die had er wel bij ge-
zegd dat als ik het echt niet leuk zou 
vinden, ik mocht stoppen.”
 
Met 14 jaar in Vrouwen 1
Ze vindt het leuk. Vanaf het be-
gin voetbalt ze bij De Zweef in een 
meisjesteam. Dat vrouwenvoetbal in 
die tijd nog in opkomst is, blijkt wel 
uit het feit dat ze met 14 jaar al in 
het eerste vrouwenteam speelt. Te 
weinig volwassenen om een senio-
renteam in de benen te houden. Met 
een aantal van die meiden speelt ze 
nog steeds in Vrouwen 1.
 
Pratend over die tijd, komen we al 
snel op de discussie of het goed of 
minder goed is dat er specifieke 
meisjesteams zijn. We zijn het er snel 
over eens: talenten moet je zolang 
mogelijk met de jongens mee laten 
spelen. Alleen zo kunnen die meiden 
zich optimaal ontwikkelen. Als voor-
beelden noemt ze Patty Verkooijen en 
Melanie Kok.

“Speciaal beleid
voor vrouwen voet-
bal is noodzaak”
 
Uiteraard zijn meisjesteams prima. 
Zo kunnen vriendinnengroepen bij 
elkaar blijven en zich van daaruit 
ontwikkelen. Het is wel belangrijk dat 
de vereniging de nodige aandacht wil 

schenken aan deze teams. Minstens 
zorgen voor een goede trainer en 
begeleiders. Daarom is het belangrijk 
dat er binnen de club een speciaal 
beleid voor vrouwenvoetbal is.
 
Reden voor een gesprek met Melanie 
is haar benoeming tot bestuurslid 
van De Zweef. Ze ontvangt ons in 
haar nieuwe huis in Hellendoorn. 
Daar woont ze samen met haar man, 
Maurice Paarhuis. Ook geen onbe-
kende, want scheidsrechter en tot dit 
seizoen leider van ons tweede. “We 
zijn niet gebonden aan een plaats. We 
hebben eerst in Nijverdal gekeken, 
maar konden niet iets vinden wat 
voldeed aan onze wensen”.
 
Opgeruimd
“Toen zagen we dit bouwplan in Hel-
lendoorn. Dat leek ons wel wat, want 
we konden het inrichten zoals we zelf  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

“VOORZITTER VAN DE ZWEEF? DAT SLUIT IK NIET UIT…”
Melanie Tibbe nu officieel in het bestuur. Met ambities

Als haar moeder er niet was geweest toen ze 
een jaar of tien was, was Melanie Tibbe (26) nu 
misschien een stuwende kracht geweest in het 
bestuur van Atletics. Of was ze een actief “paar-
denmeisje”. “Ik ben begonnen met gym, ging 
toen paardrijden en daarna atletiek. Toen zei mijn 
moeder dat ik op voetbal moest gaan. Ze vond een 
teamsport belangrijk. Ik zat toen op de Triangel en 
het was (dus) logisch dat ik naar De Zweef ging.”
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Voetbal belangrijkste hobby
Voetbal is haar belangrijkste hobby. 
In de tijd die over blijft gaat ze af en 
toe met Maurice mee als hij moet 
fluiten (wat hij doet op hoog niveau). 
“Soms ga ik met vriendinnen op 
stap. Eigenlijk heb ik geen vaste din-
gen.” Als er tijd over is kijkt ze een 
serie op Netflix met Maurice. “We 
zien elkaar niet zo veel door werk 
en hobby’s.”
 
Het bestuur van De Zweef waar ze 
al bijna een jaar “proef draaide” en 
nu officieel is benoemd.  Ze heeft 
het daar naar haar zin. “Ik kijk wat 
er op mij af komt. Er gebeurt in het 
bestuur meer dan je er vanaf buiten 
aan ziet. Natuurlijk was ik wel 
voorbereid, maar toch.” Wat haar 
verbaast en verontrust is dat er nie-
mand van de technische commissie 
in het bestuur zit.
 
Duidelijke taal
“Zo krijg je als bestuur niet alles 
mee wat er speelt bij de teams. 
Weet het bestuur bv. wat er heeft 
gespeeld bij het tweede? Ik denk 
van niet. In ieder geval is het in 
de vergadering nooit aan de orde 
geweest.” De TC kan volgens haar 
teveel een eigen koers volgen. “Niet 
dat dat zo is, maar je schept er wel 
de mogelijkheid voor. En dat is raar. 
Je bent toch in eerste instantie een 
voetbalclub? Dan moet je toch weten 
wat er speelt?”
 
Duidelijke taal die aangeeft dat 
Melanie een duidelijke eigen mening 
heeft. “Kritisch; ook op mezelf. Ik 
laat me niet gek maken. Ben ratio-
neel, maar kan ook ruimte maken 
voor emoties. Plezier is ook belang-
rijk. Op je werk en bij je hobby’s.” In 
alle gevallen is er sprake van een 
ambitieus mens. “Zo ambitieus dat 
ik ook wel voorzitter zou willen zijn? 
Sluit ik niet uit. Ben nu misschien 
nog te jong, maar je weet maar 
nooit.”

wilden.” Zo gezegd, zo gedaan. Dus 
zitten we in een hele strakke, bijna 
steriele keuken. Keurig opgeruimd, 
want daar houden ze van. Alleen 
jammer dat de klokjes van de ovens 
niet gelijk lopen. “Vind je dat irritant? 
Oh, dat vindt Maurice ook zo.”
 
Dat opgeruimde past wel bij haar 
karakter. Zeker, ze heeft een opge-
ruimd karakter, maar we bedoelen 
dat Melanie de zaken graag strak in 
de hand heeft. Dat is thuis en op het 
werk. Niet dat ze daar gebukt onder 
gaat. Integendeel. Het schept rust.
 

“Ik hou van afwisseling”
Ze werkt bij Esdec in Deventer. Een 
jong en booming bedrijf. Toen ze daar 
een paar jaar geleden begon, werk-
ten er 15 mensen en nu zo’n dikke 
60. “We groeien heel snel en dat is 
leuk. Er gebeurt altijd wat. Ik hou van 
afwisseling en dat is er.” Snel groeien 
vereist veel aanpassingen en schept 
heel veel kansen.
 Zo klom Melanie snel op tot “mana-
ger customer support”. Dat betekent 
dat ze leiding geeft aan (binnenkort) 
zes mensen die verantwoordelijk 
zijn voor de verkoop en klanten van 
binnenuit de organisatie. Van wat? 

Oh ja, Esdec ontwerpt en verkoopt 
onderconstructies van zonnepanelen 
voor alle type daken.
 
“Wij ontwikkelen alles zelf en laten 
vervolgens de producten in Neder-
land produceren. Daarna verkopen 
wij ze weer. Vooral aan de groot-
handel, zoals de Technische Unie.” 
Ze heeft het erg naar haar zin bij dit 
jonge bedrijf waar ze gaat werken 
na de HBO-opleiding commerciële 
economie aan Saxion te hebben afge-
rond. Daarvoor deed ze de mbo-op-
leiding international business aan het 
Deltion-college. Op dit punt geeft ze 
een compliment aan haar vader, die 
tijdens de opleiding veel meedacht 
en mee-praatte omdat hij zelf ook in 
deze richting (verkoop) werkt.
 

“Ik probeer te
leren van mensen
met ervaring”
 
“Dat is een moeilijke vraag. Of het 
leiding geven mij goed af gaat? Ja, 
eigenlijk wel. Ik heb een heel leuk en 
gemotiveerd team. Verder probeer 
ik te leren van mensen die ervaring 
hebben.” Of ze dat leiding geven ook 
gebruikt in haar voetbal team? “Nou 
nee. Voetbal is hobby en we hebben 
mensen genoeg in het team die kun-
nen sturen.”
 
Natuurlijk coacht ze medespelers 
wel in het veld, maar meer vanuit 
het idee dat je zo beter presteert. 
Dat past bij de ambitie om als eerste 
vrouwenteam terug te keren in de 
eerste klasse. Wat haar zelf betreft is 
ze realistisch: “De ambitie om hoger 
te spelen bij een andere vereniging? 
Nee, daar heb ik de kwaliteiten niet 
voor.”
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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
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BOUWMATERIALEN   DOEN WE.
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ROMY VAN DEN HEUVEL (27) HOUDT VAN 
UITDAGINGEN
In de zomer 2016 maakten we voor 
de GOAL een uitbereid interview met 
Romy van den Heuvel (27). Toen de 
spelbepaler in Vrouwen 1. Nu (nog 
een beetje) geblesseerd, maar op de 
weg terug. In de tussentijd assisteert 
ze niet alleen trainer Kevin, maar 
draait ze al een jaar mee in het be-
stuur van de club.

Haar taakvelden moeten nog een 
beetje vorm krijgen, maar beharti-
ger van het vrouwenvoetbal staat op 
nummer 1.
Romy werkt als “toezichthouder” 
bij de reclassering in Enschede. Zij 
begeleidt mensen die veroordeeld 
zijn en een door de rechter opgelegd 
traject moeten afleggen. Dat traject 
kan een opleiding zijn of het verbie-
den om alcohol of drugs te gebrui-
ken. Eigenlijk van alles.

Romy staat bekend als een fana-
tieke doorzetter. In het veld en ook 
daarbuiten. In het interview in 2016 
zegt ze daarover: “Ja, als ik nu zie 
wat ik na tien jaar school heb bereikt. 
Ja, dan kun je wel zeggen dat ik een 
doorzetter ben. Daar ben ik best wel 
trots op.”

Toen zei ze ook:  “Ik vond het best wel 
spannend naar De Zweef te gaan. Van 
DES gaat ze naar hoofdklasser Be 
Quick. Als je als buitenstaander met 
een beetje afstand naar De Zweef 
kijkt, is het een bijzondere club. Hoe 
of wat, weet ik niet echt.”

“Er zijn mensen bij andere vereni-
gingen die helemaal niets van De 
Zweef willen weten. Toen ik voor het 
eerst bij de club kwam, ben ik echter 
heel goed opgevangen; ik had direct 
het clubgevoel.” Volgens ons heeft 

ze dat nog steeds. Anders ga je niet 
in het bestuur zitten. Als ze dat leuk 
blijft vinden liggen daar nog een paar 
prachtige uitdagingen.

Heb je het naar je zin in het bestuur?
“Ik heb het erg naar mijn zin. In het 
begin is het natuurlijk even aftasten 
met wie je te maken hebt en hoe de 
groepsdynamiek is binnen de huidige 
vorm. Ondanks de verschillende 
achtergronden van de bestuursleden 
ervaar ik de samenwerking als zeer 
prettig.”

Was het wat je verwachtte?
“Ik heb vooraf gesproken met 
oud-bestuurslid Linda Slag om haar 
ervaringen eens aan te horen. Ik 
heb het toen vooral op mij af laten 
komen. Het is fijn dat Melanie Tibbe 
en ik er tegelijk zijn ingestapt zodat 
je, vooral in het begin, onderling kan 
sparren.” 

Wat valt je op?
“Dat je als bestuur met veel meer 
zaken bezig bent dan je als lid mee 
krijgt. Het is mooi om van dichtbij te 
zien wat zo’n club vormt en draaien-
de houdt, mede door de betrokken-
heid en inzet van vele vrijwilligers en/
of commissies.”

Wat zie je als jouw taak?
“Het eerste jaar heb ik voornamelijk 
aangekeken hoe het “besturen” van 
een vereniging in zijn werk gaat. Ik 
hoop in de toekomst mij meer te 
kunnen focussen op het meiden- en 
vrouwenvoetbal, zowel binnen onze 
vereniging als binnen de gemeente. 
Daarnaast vind ik het leuk mee te 
denken in het plannen en/of organi-
seren van activiteiten.”

Wat wil je bereiken?
“Los van de persoonlijke ontwik-
keling (beleidsmatig) zou ik graag 
zien dat het meiden- en vrouwen-
voetbal nog groter wordt binnen de 
vereniging. Het zou mooi zijn als in 
elke lichting van de jeugd een mei-
denteam aanwezig is. Meiden met 
talent zie ik graag zolang mogelijk 
bij de selectieteams meedraaien. 
Van prestatie tot vriendinnenteam, 
alles moet mogelijk zijn binnen de 
club. Daarnaast hoop ik dat meiden/
vrouwen die wel hoger of op hoogste 
niveau mogen acteren uiteindelijk 
weer terugkeren bij De Zweef. Ze 
moeten met een goed gevoel de club 
kunnen ‘verlaten’ maar ook zeker 
met een goed gevoel weer kunnen 
terugkeren.”
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EWALD WENNEMERS (TIJDELIJK) TERUG ALS 
PENNINGMEESTER

Ewald Wennemers (48) is (tijdelijk) terug 
als penningmeester van De Zweef. In 2010 
volgde hij Martijn Evers op in deze belang-
rijke functie. Na zes jaar besloot Ewald in 
2016 te stoppen. Omdat we als vereniging 
geen opvolger hebben kunnen vinden, 
knoopte hij er nog een jaar aan vast en nam 
vorig seizoen afscheid. Dat heeft niet lang 
geduurd.
 
Door het vertrek van Bart Vrerink zat het 
bestuur met de handen in het haar: Waar 
haal je zo gauw een nieuwe penningmees-
ter vandaan? En dan ook liefst een met een 
beetje ervaring. Een bestuursafvaardiging 
klopte bij Ewald aan en gelukkig was hij be-
reid het penningmeesterschap (tijdelijk) op 
zich te nemen. Hulde voor zo’n beslissing.

Voetbalvrienden
 
Als ik op zaterdag rondloop bij De Zweef dan zie ik veel jeugd. Jonge jongens 
en meiden die lol hebben en genieten van het spelletje. Ik hoop dan dat die 
jongens en meiden hetzelfde krijgen van De Zweef als ik.
 
Wat dat is? Enorm veel plezier, memorabele feestjes, een enigszins sportieve 
levensstijl maar bovenal… vrienden. Niet zomaar vriendinnen die je af en toe 
ziet of waar je weleens een borrel mee doet. Nee, ik heb de beste vriendinnen 
die je maar kan wensen. Vriendinnen waarbij je helemaal jezelf kan zijn en je 
je voor niets hoeft te schamen. Vriendinnen die er voor elkaar zijn ondanks 
dat we niet altijd de makkelijkste zijn, vooral ik niet.
 
Begin dit seizoen overleed mijn moeder en toen bleek maar weer wat ik 
eigenlijk al wist. Die chicks zijn fantastisch. Het lijkt zo vanzelfsprekend maar 
dat is het niet. Als we onder het genot van een biertje weer eens de grootste 
onzin lullen of een discussie voeren die ik toch altijd win, dan is dat genieten. 
Als we in de kantine elkaars geklaag aanhoren en qua lompheid niet onder-
doen voor menig man, dan is dat genieten.
 
Ik geniet ook van die voetballertjes op zaterdag en ik hoop dat zij er over twin-
tig jaar nog steeds lopen. Samen met hun voetbalvrienden die ze gemaakt 
hebben bij De Zweef. Want ook dat is voetbal. Helaas voor hen zullen dat dan 
niet de allerbeste vrienden zijn die je maar kan hebben, die heb ik namelijk 
al.
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Eerste even voorstellen
We zitten om tafel met Shalemar 
Pot (verdediger), Julia Boksebeld 
(verdediger), Ralph Maathuis 
(verdediger en aanvaller), Sara 
Oolhorst (staat overal), Bram Hof-
stede (verdediger), Robin Staman 
(aanvaller), Teun Hazebroek (aan-
valler of middenvelder) en Jesse 
Landhuis (verdediger). “Eigenlijk 
staat iedereen nog overal”, legt 
trainer Robert Hofstede uit. Hij 
geeft samen met Marcel Oolhorst 
training en staat op zaterdag leider 
Robert Maathuis bij. Wat opvalt is 
dat er geen keeper bij het team 
zit. “Daarmee rouleren we”, aldus 
Robert Hofstede, “iedere zaterdag 
is een andere speler aan de beurt 
als keeper. Degene die zaterdag 
keeper is, krijgt tijdens de training 
op donderdag ook extra aandacht, 
zodat hij of zij goed voorbereid is. 
We trainen dan bijvoorbeeld extra 
op intrappen of een bal vangen.” De 
trainers geven aan dat de spelers 
graag onder de lat staan, de spe-
lers denken daar iets anders over. 
“We hebben een lijstje gemaakt 
waarop spelers en ouders precies 
zien wie wanneer moet keepen. De 
ouders van de keeper van de week 
moeten ook de shirtjes wassen. Ie-
dereen heeft behoefte aan helder-
heid en op deze manier is er nooit 
gezeur”, vult Marcel aan.

 “Jesse is de  
grootste lolbroek”
 De jongens en meiden van JO10-
2G hebben het gezellig met elkaar 
aan tafel. Natuurlijk is er chips, dat 
mag ook na zo’n mega overwin-
ning. Ralph vindt het interview nog 

wel een beetje spannend en Jesse 
heeft het hoogste woord. Bram ver-
telt dat Jesse ook wel de grootste 
lolbroek is in het team. “Hij vertelt 
vaak moppen en na de training is hij 
ook vaak aan het buikschuiven in de 
kleedkamer.” Trainer Robert Hof-
stede legt uit dat de goede sfeer in 
de kleedkamer belangrijk is voor de 
teambuilding. “Tijdens de training 
luisteren ze verder goed hoor!” Ook 
naast de voetbal zien de meeste 
spelers elkaar veel. “Shalemar, 
Robin en Teun zitten in de groepen 

5 en 6 op de Rietslenke. De rest zit 
in dezelfde groepen op de Triangel”, 
legt Ralph uit: “Bram is mijn beste 
vriend, met hem spreek ik ook na 
school af om te voetballen.”
 
De meiden over de jongens
Dat Julia en Sara vriendinnen zijn 
van elkaar, blijkt ook wel uit het 
geklets tussen beiden. Tijd om het 
even met hen en Shalemar over 
de jongens te hebben. De jongens 
moeten dus even de oren dichthou-
den. Julia trapt af. “Nou, ik vind het 
heel leuk om met jongens te spelen 
hoor. Ik  ken ook niet anders. Ik vind 
het vooral leuk dat ze grappig zijn 
en iets agressiever dan meiden.” 
Ook Sara en Shalemar maakt het 
niet uit. “Ook wij hebben tot nu toe 
altijd met jongens gespeeld”, legt 
Sara uit. Bram, die stiekem mee-
luistert naar wat de meiden zeggen, 
vertelt dat de meeste tegenstan-

KENNISMAKEN MET JO10-2G
De derde wedstrijd van het seizoen is gespeeld. 
Juventa’12 is met 16-5 verslagen. De cijfers liegen 
er niet om. De sfeer is dan ook opperbest als de 
drie meiden en vijf jongens van JO10-2G van het 
veld aflopen. Snel even douchen en deze acht top-
pers zijn klaar voor het interview. Vandaag maken 
we kennis met JO10-2G.
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ders denken dat ze van ons winnen 
omdat wij drie meiden in het team 
hebben zitten. “Laatst moesten we 
tegen Excelsior ‘31. Ze waren ons 
gewoon aan het uitdagen. Tijdens 
de wedstrijd gaf Shalemar een 
schouderduw en de tegenstander 
lag toen op de grond. Toen waren 
de praatjes wel voorbij!” Ook leider 
Robert Maathuis ziet dat de jon-
gens en meiden goed met elkaar 
omgaan. “Een echt verschil kun je 
nu nog niet zien, ik denk dat dit pas 
op latere leeftijd naar voren komt.”
 
De Training
De trainingen worden gegeven door 
Robert Hofstede op de woensdag 
en Marcel Oolhorst op de donder-
dag. Daarnaast krijgt Marcel op de 
donderdagen ondersteuning van 
Geert Jan Hazebroek. “Voor het 
seizoen hebben we de grote lijnen 
waarop wij willen trainen met el-
kaar afgestemd. Voor de rest is het 
vooral eigen invulling. We willen 
de spelers dit seizoen vooral leren 
voetballen met elkaar. Niet meer 

zomaar schieten dus of dom achter 
een bal aanrennen”, aldus Marcel. 
Wat we al weten over de training, is 
dat deze erg gezellig eindigt in de 
kleedkamer. Maar hoe de training 
eruit ziet, gaat Ralph ons vertel-
len. “We trainen dus twee keer per 
week. Op de woensdag doen we 
vaak een positiespel of een estafet-
te en op donderdag oefenen we met 
op goal schieten en met corners.” 
Naast de oefeningen die we allemaal 
wel kennen, heeft Teun een eigen 
spel bedacht die ook iedere week te-
rugkomt: Fortnite. Een oefening ge-
baseerd op een computerspel die je 
speelt op de PlayStation of de Xbox 
waarbij de speler moet schieten op 
de ‘vijand’. “Tijdens de training staan 
alle spelers in het veld zonder bal. 
Eén speler met bal probeert de rest 
te raken met een bal. Als een speler 
is geraakt, krijgt hij of zij ook een bal 
en moeten ze samen proberen de 
andere spelers te raken. Net zolang 
totdat er één speler zonder bal over 
is”, legt Teun uit. Het laat zich raden 
wat Teun het leukst vindt op de 

training. “Fortnite natuurlijk!” Toch 
kijkt de rest het meeste uit naar het 
schieten op het doel of het partijtje.

“In de competitie 
hebben we al 
drie wedstrijden 
gewonnen!”
 
Dat het trainen goed is, blijkt wel 
uit de resultaten. “Eigenlijk gaat het 
hartstikke goed”, volgens Robin. 
“In de beker hebben we één keer 
gewonnen en één keer gelijk ge-
speeld. Daar staan we nu bovenaan. 
En ook in de competitie hebben we 
al drie wedstrijden gewonnen!” Eén 
van de drie overwinningen was van-
daag dus tegen Juventa ‘12 JO10-
3. Iedereen heeft een doelpunt 
gemaakt, behalve Shalemar omdat 
ze in de goal stond. Ralph: “Ik heb 
zelfs een hattrick gemaakt!” Het 
maken van doelpunten gaat JO10-

2G dus goed af, toch vindt Jesse 
dat er nog wel dingen zijn die beter 
kunnen. “We moeten beter over-
spelen en beter leren vrijstaan. Als 
we een bal uitschieten, moeten we 
beter om ons heen kijken.” Slechte 
wedstrijden waren er dus niet tot 
nu toe, hoewel… Het gelijkspel in 
de beker was niet om over naar 
huis te schrijven volgens Teun. 
“Toen speelden we uit tegen Juven-
ta ‘12 JO10-2. We stonden met 5-0 
voor en uiteindelijk werd het 6-6. 
We hadden de scheidsrechter ook 
niet mee. Hij keek steeds op zijn 
telefoon. Hierdoor zag hij ook niet 
dat ik een klap kreeg van mijn te-
genstander. Daarnaast hadden we 
die dag ook geen wissels, waardoor 
we erg moe waren op het laatst.” 
Marcel vult Teun nog aan en zegt 
dat hij wel vindt dat de spelers er 
inmiddels enorm op vooruit zijn 
gegaan wat conditie betreft.
 
De trainers en leider
Ze zijn al een aantal keren voorbij 
gekomen. Robert Hofstede, Marcel 
Oolhorst en Robert Maathuis. 
Robert Maathuis vertelt al sinds de 
F-league leider te zijn. “In het be-
gin hadden ze niemand, toen deed 
ik het maar. Ik vind het persoonlijk 
belangrijk dat kinderen op een 
teamsport gaan. Daar wil ik me dan 
ook graag voor inzetten.” Robert 
Hofstede, speler van De Zweef 3, 
voelt zich min of meer verplicht 
om iets te doen. “Toen ik zelf in de 
jeugd bij De Zweef voetbalde, was 
alles ook goed geregeld. Trainingen 
van Jan en Bennie Winkels op de 
dinsdagmiddag. Je werd toen nog 
met de bus vlakbij huis opgehaald. 
Hoewel ik eigenlijk dit seizoen had 
willen stoppen, vind ik het belang-

rijk dat ik mij inzet voor de vereni-
ging. Op welke manier dan ook. Het 
is vooral leuk betrokken te zijn bij 
het team van je kind. Maar, zoals 
oud-voorzitter Jan Pieter van Vree 
vaak zei, ‘vrijwillig betekent niet 
vrijblijvend’, het trainen en leider 
zijn brengt wel verplichtingen met 
zich mee en die kosten tijd. Maar 
we krijgen er veel voor terug.” Ook 
Marcel haalt voldoening uit het 
plezier dat de spelers hebben aan 
de sport. “We proberen de jongens 
en meiden positiespel bij te bren-
gen. We stellen het team boven het 
individu. Het is mooi om de verbete-
ring dan te zien. Dit jaar doen ze het 
goed. Het is ook een gezellig team, 
er is nooit ruzie en iedereen is het 
altijd met elkaar eens.”
 

“Soms schaam 
ik mij een beetje 
voor mijn vader”

 
Robert, Marcel en Robert doen 
het niet alleen. Ze zijn ook erg te 
spreken over de betrokkenheid van 
ouders. Zo zijn er schema’s voor 
het wassen, rijden en fluiten. “En 
de steun vanaf de zijlijn is ook goed 
hoor”, zegt Shalemar. “Ik vind het 
leuk dat ze komen kijken.” Robin 
vindt het niet altijd even leuk. “Mijn 
vader schreeuwt soms heel hard 
als ik achter de tegenstander sta 
bij een hoekschop. Dan zegt hij: 
“Ga eens vrij staan.” Soms schaam 
ik mij een beetje voor mijn vader.” 
Teun heeft daar geen last van. “Ik 
luister er gewoon niet naar.”
 
Een hoop lol en nog veel leuks om 
naar uit te kijken
Het is een gezellige boel aan tafel. 
De sfeer is goed in het team, in de 
kleedkamer en er worden wedstrij-
den gewonnen! Maar er is meer 
dan voetbal, waarom Sara lid is van 
De Zweef. “Ik vind het leuk dat er 
zoveel activiteiten zijn. Sinterklaas, 
eieren gooien en het ouder-kind 
voetbal vind ik de leukste!” Bram 
vindt de playbackshow het leukst. 
Hij denkt dat ze dit jaar wel weer 
meedoen. “Natuurlijk doen we 
mee”, zegt Robert Hofstede. “We 
hebben ieder jaar nog mee gedaan, 
dus ook dit seizoen. En als de spe-
lers dit seizoen goed hun best doen, 
dan komt er ook nog een afsluitend 
teamuitje”, besluit Robert Hofstede. 
Nog een hoop om naar uit te kijken 
dus!
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Jan opent de deur van zijn twee-
onder-één-kap woning aan de 
Smidsweg 27 in Nijverdal. “Tot vijf 
jaar geleden woonden we een paar 
honderd meter verderop, op num-
mer 35. Maar het huis, vooral de 
tuin, werd ons te groot. Mijn zoon 
Marc woont daar nu. Hij woonde 
eerst in dit huis, ik heb hem nog 
geholpen met de verbouwing. Niet 
wetende dat we hier later zelf zou-
den gaan wonen.”
 
Over je voetbalcarrière
“Daarover kunnen we kort zijn. Ik 
heb maar kort gevoetbald en weet 
nog dat mijn broer Gerard Sch-
warte, Ab Machielsen en Hennie 
Oldenhof in mijn team zaten. De 
meesten zijn er helaas al niet meer. 
In 1962 werd ik naar aanleiding van 
een brommerongeluk aan mijn knie 
geopereerd. Na de operatie had ik 
geen kracht meer in mijn knie en 
heb ik bedankt als lid. Tot 1967 heb 
ik stil gezeten. Toen zei dokter van 
Hoof dat ik aan sport moest doen, 
Ik begon als scheidsrechter bij de 
Twentsche Voetbalbond (TVB). Voor 
de jongere leden, dit is een voor-

malig onderbond van de KNVB voor 
de regio Twente. In 1970 kreeg ik 
het bericht dat ik ook de wedstrij-
den verder van huis moest gaan 
fluiten. Op dat moment werd ik ook 
benaderd door Gerard Hilberink. Hij 
was op zoek naar clubscheidsrech-
ters bij De Zweef. Ik bedankte toen 
bij de KNVB en ben clubscheids-

rechter geworden bij De Zweef. Ik 
floot op zaterdag bij de jeugd en op 
zondag de senioren.”
 

“In al die tijd
twee wedstrijden
niet uitgefloten”
 
Jan geeft aan altijd met plezier te 
hebben gefloten. “Iedereen vreet 
weleens wat uit, maar er was 
eigenlijk nooit trammelant. Ik heb 
in al die tijd twee wedstrijden niet 
uitgefloten. Bij de eerste was ik net 
scheidsrechter en floot ik in Lutten-
berg. Vergeef me de tegenstander 
even. In de rust van deze wedstrijd 
haalde ik de aanvoerders bij mij en 
vroeg of het de tweede helft niet 
anders kon. Na rust zouden beide 
teams het kalmer aan doen. Maar 
er werd na de thee alleen maar 
harder geschopt, toen vond ik het 
mooi geweest. Ik blies op de fluit 
en ben weggelopen. Een dag later 
stond ik in de krant: Scheidsrechter 
foetsie!”

IN DE BLESSURETIJD 
JAN SCHWARTE
In deze serie interviews gaan we in gesprek 
met Zwevers die terugkijken op hun actieve 
voetbalcarrière, de leuke en minder leuke kanten 
van het ouder worden en kijken we vooral vooruit 
naar alle mooie plannen! Deze keer Jan Schwarte, 
78 jaar oud, getrouwd met Hella en woonachtig in 
Nijverdal. Bij De Zweef was hij ooit betrokken bij de 
ledenadministratie, speelde hij voor zwarte piet bij 
de Vriendenkring, voor Sinterklaas bij de jeugd en 
draaide hij vele bardiensten. Ook was hij trainer en 
leider van E3, het toenmalige team van zijn beide 
zoons. Maar de meesten zullen hem nog vooral 
kennen als scheidsrechter, een hobby welke hij tot 
vorig seizoen nog uitoefende.
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WIJ STAAN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN DE 

CLUBACCOMMODATIE

VENEBERG.COM

Teams, zoals het achtste van 
neef Bertus Schwarte en tiende 
van Charles Rozendal, welke Jan 
veel heeft gefloten, weten dat Jan 
aantekeningen, gemaakt tijdens 
de wedstrijd, tijdens de derde helft 
afdeed. “Mijn tweede wedstrijd die 
ik namelijk staakte, was er één 
van het tiende. Het was in de tijd 
dat mannen als Johan Morsink, 
Johan Hoogers en Jan Winkels in 
dat team speelden. Een paar weken 
na de gestaakte wedstrijd moest 
ik naar de tuchtcommissie van de 
KNVB. Namens het tiende ging Jo-
han Morsink mee en ook een paar 
kerels van de Rietvogels waren ver-
tegenwoordigd. Maar wat bleek, de 
grensrechter van de Rietvogels was 
één van de leden van de tuchtcom-
missie! Je kon dus wel nagaan wie 
er in het gelijk werd gesteld.”
 
Na het brommerongeluk van Jan, 
bleven de knieën altijd Jan zijn 
zwakke plek. “Ik stond steeds vaker 
met kniesteunen om, op het veld. 
In 2015 en 2016 ben ik aan beide 
knieën geopereerd. Daarna ben ik 
de jeugd gaan fluiten. Tot vorig jaar, 
toen wou het echt niet meer.”
 
Het werkzame leven
Als Jan vijf is komt zijn vader om 
het leven door een auto-ongeluk. 
Nederland was net bevrijd, zijn 
vader was op weg om onderdui-
kers, die ondergedoken waren bij 
melkboer Op den Dries, terug te 
brengen naar het westen. Toen 
gebeurde het noodlottige onge-
val. Zijn moeder blijft achter met 
acht kinderen en een negende op 
komst. “Ik heb toen zes jaar in 

een weeshuis gezeten, samen met 
drie broers. In 1953 ben ik terug-
gekeerd naar Nijverdal en ging ik 
naar de ambachtsschool in Almelo. 
Hier ben ik opgeleid tot instru-
mentenmaker. Toen ik klaar was 
zei mijn oom Anton, hij was onze 
voogd, dat ik maar eens naar de 
Heemaf (Hengelosche Electrische 
en Mechanische Apparaten Fabriek, 
voorganger van Holec, red.) in 
Hengelo moest gaan. Ik dus op de 
fiets richting Hengelo, belde aan bij 
kantoor en de eerste vraag was hoe 
ik hier gekomen was. Ik vertelde 
dat ik vanuit Nijverdal was komen 
fietsen en werd toen direct aange-
nomen.”
Na een aantal jaren in Hengelo te 
hebben gewerkt, ging Jan werken 
in de buitendienst. Hij kwam terecht 
in Rotterdam waar hij hijskranen 
moest bekabelen. Iedere maandag 
met de trein heen en op vrijdag 
terug. “Op een vrijdag vroeg ik aan 
de chef-monteur of ik een paar 
uur eerder weg mocht. Het mocht 
wel, maar dan moest ik maandag 
ook eerder komen. Zogezegd, zo 
gedaan. Ik nam op maandag de 
trein een uur eerder. Had ik dat niet 
gedaan, dan had ik in de trein ge-
zeten die betrokken zou zijn bij de 
grootste treinramp die Nederland 
ooit kende. Bij de botsing tussen 
twee reizigerstreinen in Harmelen 
vielen 93 doden en 52 gewonden.”

 “Ik regelde graag
dingen, het liefst
achter de schermen”
 
In 1964 vervolgt Jan zijn werkzame 

leven bij Philips in Almelo. Hier 
vervult hij meerdere functies. “Mijn 
laatste functie was in de kwaliteits-
dienst. Ik bezocht machinefabrie-
ken om te kijken of machines nog 
aan de kwaliteitseisen voldeden. 
Veel collega’s uit Nijverdal had ik 
niet en daardoor dus ook weinig 
Zwevers als collega. Wel heb ik sa-
men gewerkt met Wim Krukkert die 
in de montage werkte. ”Naast het 
werken in de kwaliteitsdienst, zat 
Jan ook in de ondernemingsraad 
en was hij 28 jaar voorzitter van de 
personeelsvereniging. Als voorzitter 
van de personeelsvereniging was 
het voor hem dan ook eenvoudig 
om dingen voor De Zweef te rege-
len. Zo nam hij bijvoorbeeld helium 
mee voor de ballonnenwedstrijd 
met Pasen en regelde hij pakken 
voor ”Wie van de drie.” “Ik regelde 
graag dingen, het liefst achter de 
schermen. Ik heb het denk ik van 
mijn vader meegekregen. Als men-
sen mij vragen of ik iets voor elkaar 
kan krijgen, dan moet het gek gaan 
wil ik het niet voor elkaar krijgen.”
 
Zijn werkzame leven stopt in 1995. 
“De directeur kwam op een dag bij 
mij met de boodschap dat hij dertig 
man kwijt moest. Ik zat op een af-
deling met twee man. Mijn jongere 
collega met twee jonge kinderen, 
zou eruit moeten als ik niet met 
een regeling akkoord ging. Voor de 
helderheid, ik moest er dus niet uit. 
Maar ik kon het niet over het hart 
verkrijgen dat hij eruit zou moeten 
en vond het ook wel mooi geweest. 
Ik heb altijd met plezier gewerkt 
hoor, de sfeer was goed en we had-
den leuke collega’s. Een aantal van 
hen spreek ik nog ieder jaar tijdens 
de nieuwjaarsborrel of tijdens een 
gezellig uitje van gepensioneerden, 
dat nog jaarlijks wordt georgani-
seerd.”
 
Jan raadt het iedereen aan om op 
tijd te stoppen met werken, als dat 
mogelijk is natuurlijk. “Maar, je 
moet wel iets om handen hebben. 
In de eerste jaren hielp ik af en 
toe bij het bedrijf waar mijn kin-
deren toen werkten. Als ze verle-
gen zaten, hielp ik af en toe op de 
vrachtwagen. Daarnaast ben ik nog 
steeds vrijwilliger bij het Open-
luchttheater, zing ik bij het Nijver-
dals Mannenkoor en ben ik vrijwil-

Onder vlnr: Kristie Legtenberg, Angela Kleine, Kyra Nijenkamp, Dunya Durmaz, Mijke Voskus, Fabiënne Heuver, Michelle Kapitein.
Midden vknr: Kevin ter Haar (trainer), Melanie Kok, Sharon Wieldraaijer, Melanie Tibbe, Emma van Deursen, Inge Ruumpol, Isabel Kardas, Gillian van de Werfhorst (leider).
Boven vlnr: Mitchel Visscher (grensrechter), Kim Praas, Fleur Hemmink, Yvonne Slag, Jody Nijenhuis, Romy van den Heuvel, Mylène Rodijk (leider).
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liger bij de toneelgroep ’t Hexel. 
Maar als je achter de geraniums 
zou komen te zitten, dan raad ik 
aan om langer door te werken.”
  
De liefde!
“Ik ben in 1969 getrouwd met Hel-
la. Niet mijn eerste, maar wel mijn 
grootste jeugdliefde. Mijn eerste 
liefde…tja, dat zijn zulke sterke ver-
halen, als je die er eens allemaal 
in moest zetten!” Jan leert Hella 
kennen tijdens een dansavond in 
het Sint Joseph gebouw in Alme-
lo. “Het was liefde op het eerste 
gezicht.” Jan en Hella trouwen 
in 1969 en krijgen vier kinderen, 
dochters Barbara en Daniëlle en de 
tweeling Marc en Jeroen, en acht 
kleinkinderen. We zijn, tot nu toe, 
nog steeds ontzettend gelukkig met 
elkaar. Volgend jaar zijn we al vijftig 
jaar getrouwd! Ik vind het mooi dat 
ik de kleinkinderen op zie groeien 
en vooral de voetbalwedstrijden 
kan zien van mijn oudste kleinzoon 
Rens en mijn jongste Noa.”
 
Vroeger was alles beter
“Ik kijk niet zo graag achteruit. 
Ik ben een positief mens en kijk 
liever vooruit. De Zweef was vijftig 
jaar geleden een leuk klein clubje. 
Iedereen kende elkaar. Een mooie 
familieclub met families zoals Kok, 
Verschoor en Middelkamp. Tijdens 
beslissende uitwedstrijden van het 
eerste gingen we er met bussen vol 
heen. Dat is nu wel anders, volgens 
mij is het nu op zondagmiddag bij 
het eerste minder druk. Maar dat 
is ook logisch, want de mensen zijn 
nu ook veel drukker met van alles 
en nog wat. Neem de tijd dat Hans 
Galgenbeld in het eerste zat, het 
stond toen echt rijen dik langs de 
lijn. Maar met terugkijken schiet je 
niets op. Kijk vooral eens hoe De 
Zweef nu georganiseerd is. Overal 
zijn commissies voor, er wordt veel 
tijd gestoken om iedereen erbij te 
betrekken. En neem de jeugdoplei-
ding, kijk hoe die enorm geprofes-
sionaliseerd is. Mijn complimenten, 
dat doen ze echt heel goed!”
 
Welke toekomstdromen heb je nu 
nog?
“Vooral dat we gezond mogen 
blijven. Ik hoef niet meer te verhui-
zen, we hebben gezegd dat dit ons 

eindpunt is. Verre reizen hoef ik ook 
niet meer te maken. Ik ben het lief-
ste thuis. Ik heb al genoeg van de 
wereld gezien. Samen met Hella en 
de kinderen gingen we bijvoorbeeld 
naar Italië, Zwitserland of Frank-
rijk, maar dat hoeft niet meer voor 
mij.” Samen met vrienden maakte 
Jan reizen naar Rusland en Afrika. 
Zij bezochten daar de weeshuizen, 
waarvoor eerder in Nederland geld 
ingezameld was. “Wij hebben met 
het Byzantijns mannenkoor, waarin 
ik ook gezongen heb, ooit geld 
ingezameld voor een weeshuis in 
Rusland. Via de Nijverdalse iconen-
schilderes, Katja Westerhoff, kwa-
men we in contact met dit wees-
huis. Wij hebben toen samen met 
haar het ingezamelde geld naar 
het weeshuis gebracht. Later heb 
ik naar aanleiding van mijn 25-jarig 
jubileum als scheidsrechter geld 
ingezameld en zijn we opnieuw 
naar Rusland afgereisd. Maar zoals 
gezegd, de verre reizen hoeven van 
mij nu niet meer. Wel wil ik nog ooit 
een parachute sprong maken. Het 
lijkt me een mooie belevenis. Je 
ziet de wereld eens keer van een 
andere kant. Ik ben niet echt een 
waaghals hoor, ben alleen soms 
een beetje impulsief!”
 
Vind jij jezelf oud?
“Ik kijk altijd om me heen en zie 
dan soms bekenden van vroeger, 
en denk dan weleens, wat is die 
oud geworden. Vaak zijn ze dan 
ook nog veel jonger. Ik voel me niet 
oud, maar heb ook het geluk dat 
ik nog behoorlijk actief kan zijn. Ik 
doe vijf keer per week aan spin-
ning op de sportschool, breng het 
Twents Volksblad rond samen met 
mijn kleinzoon en zing nog in het 
Nijverdals Mannenkoor. Mensen 
vragen soms wel aan mij hoe ik het 
volhoud. Maar je moet gewoon in 
beweging blijven, zolang dat nog 
kan natuurlijk. Ik vind het wel ver-
velend dat je met de laatste tien of 
vijftien jaren van je leven bezig bent. 
Je verdringt het soms wel, en ik wil 
daar ook niet te veel bij stilstaan, 
maar een jaar is zo om. Dat is soms 
wel schrikken.”
 
Hoe ziet de wereld eruit in 2030?
“Ik hoop dat we hier dan nog 
zitten” lacht Jan. “De wereld om 

ons heen verandert snel, kijk naar 
de wetenschap. Wat ze allemaal 
wel niet ontdekken en uitzoeken. 
Misschien is kanker tegen die tijd 
wel een chronische ziekte.” Als we 
het dichter bij huis houden en over 
de toekomst van De Zweef spre-
ken, denkt Jan wel dat De Zweef 
nog bestaat. “De Zweef draait dan 
nog steeds mee in hoge regionen. 
Wel hikt De Zweef tegen een fusie 
aan. Een fusie met DES misschien 
wel. De kosten worden zo hoog dat 
het niet meer op te brengen is de 
vereniging zelfstandig te laten func-
tioneren. Blijf daarom met elkaar in 
gesprek. Waarom kunnen De Zweef 
en DES niet onder één paraplu 
verder. De Zweef op zondag en DES 
op zaterdag. Mooi toch!”
 
Ben je bang voor de dood?
“Nee, nu niet. Misschien veran-
dert dat nog. Ik hoop niet dat ik ga 
dementeren. Ik heb er geen zin in 
dat mensen last van mij krijgen. 
Nee, ik hoop niet dat ik oud word 
met te veel gebreken. Dan mogen 
ze mij een spuitje geven. En als 
het licht dan uit is, dan mogen ze 
mij cremeren. Dat heb ik altijd al 
gezegd. Ik hoop dat de mensen mij 
dan herinneren zoals ik ben: vrolijk 
en iemand die voor iedereen klaar 
staat. Die Schwarte; doar köj van 
op an!”
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Het heeft even geduurd maar 
eindelijk is de VAR (Video Assistant 
Referee) ingevoerd. Een hulpmiddel 
om falende scheidsrechters te corri-
geren. De VAR geeft aan of er zaken 
voorafgaand aan een doelpunt zijn 
voorgevallen, waardoor een doelpunt 
zou kunnen worden afgekeurd. Een 
buitenspelsignaal van de VAR moet 
door de scheidsrechter automatisch 
worden overgenomen. Je vraagt je 
dan gelijk af wat we dan nog met 
de assistent-scheidsrechter doen. 
De VAR adviseert of er wel of geen 
strafschop moet worden toegekend. 
Ook als de scheidsrechter “rood” 
heeft gemist, mag de VAR ingrijpen. 
Tenslotte grijpt de VAR in wanneer 

de scheidsrechter een verkeerde 
speler bestraft. Een scheidsrechter 
kan natuurlijk niet alles zien, maar 
wat zien ze nog wel? Gelukkig wordt 
de VAR beperkt tot het beoordelen 
van bovenstaande punten, anders 
zouden we niet meer aan voetballen 
toekomen. Ik ben een groot voor-
stander om scheidsrechters die in 
een wedstrijd meer dan drie keer 
door de VAR zijn gecorrigeerd voor 
een maand te schorsen. Dat zal 
ze leren. Ook de man of vrouw die 
vanuit de Zeister bossen buitenspel 
van Dolberg constateerde in de 
wedstrijd Ajax-AZ, voorafgaande 
aan de toegewezen en geannuleerde 
strafschop, levenslang verbannen 

naar Siberië. Naar mijn mening had 
de VAR niet meer mogen ingrijpen 
omdat zich een nieuwe spelsituatie 
had voorgedaan. Waarom volgen we 
de spelregels van de VAR bij hockey 
niet? Voelt de FIFA zich daar te groot 
voor? Laat het  inroepen van de VAR 
over aan de spelers. Het komt de 
eerlijkheid en snelheid van het spel 
ten goede. Elk team twee calls. Bij 
twee keer een verkeerde call is het 
over en sluiten en geeft de scheids-
rechter weer het recht te falen. Zo 
moeilijk is het allemaal niet.
 
CR

DE VAR
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OPENING KUNSTGRAS MEER DAN ZONNIG
 
De eerste zaterdag van de herfst-
vakantie: zaterdag 20 oktober 2018. 
Een gedenkwaardige dag voor De 
Zweef. De dag namelijk dat we ons 
kunstgrasveld voor de vereniging in 
gebruik namen. Het begon prachtig 
met mooi weer en een stralende 
zon. Voorzitter Erik Heuver was in 
z’n element. In zijn openingswoord 
bedankte hij met name de vrijwilli-
gers die zich een slag in de rondte 
werkten om alles voor elkaar te 
krijgen.
 
Alles voor elkaar te krijgen? Hoe zit 
dat? Nou, simpel. De Zweef wilde 
meer dan alleen maar kunstgras. 
We wilden kunstgras op het hoofd-
veld. Dat kostte extra geld en extra 

tijd, want eerst moest alles gesloopt 
worden wat er stond aan hekken en 
borden. Voorzichtig want er moest 
wat worden hergebruikt.
 
Daarna kwam het veld met een 
rijtje tegels. Dat was natuurlijk geen 
gezicht bij de oude tegels die er al 
lagen. Hup, alles eruit en nieuw spul 
erin. Klinkt eenvoudiger dan het 
was. Heel, heel veel helpende hand-
jes kwamen spontaan hun diensten 
aanbieden. Met als hoogtepunt de 
mannen van de maandagploeg.
 
En dat was niet het enige werk. Er 
moesten kabels getrokken worden, 
dug-outs gelast, verlichting aange-
legd enz. enz.  Daarom was het een 

prachtig gezicht toen alles klaar 
was. Toen Noël Westra en Sofie van 
Egmond (de jongste actieve leden) 
het lint hadden doorgeknipt, moch-
ten alle kinderen een potje voet-
ballen tegen het eerste. En winnen 
natuurlijk.
 
De dag werd besloten met het 
schieten om de penaltybokaal. Eerst 
de jongsten en aan het einde van 
de middag de senioren met Michel 
Dikkers als trotse, breed-glimla-
chende winnaar! Daarna tijd voor 
een drankje en feest in de kantine. 
Een prachtige dag!
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Stefan Scholten lid van verdiensten
Dezelfde vergadering benoemde Stefan 
Scholten (33) tot lid van verdiensten. De 
totaal verraste
Stefan kreeg te horen dat die onderschei-
ding hem werd toegekend voor het opzet-
ten, uitbouwen en
begeleiden van -eerst- de F-league en nu 
Zweef-mini’s. Stefan deed dat meer dan 
tien jaar en maakte
van de zaterdagse gebeurtenis voor de 
allerkleinsten een ware happening. Daar-
naast zit hij al lange
tijd in het jeugdbestuur, waarvan hij nu 
voorzitter is. Vanuit die functie zit hij ook in 
het hoofdbestuur
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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!!

TEAM VAN DE WEEK
 



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

De LSA letselschade advocaat
“Je spreekt over letselschade als 
iemand lichamelijk of psychisch letsel 
oploopt en daarvan nadelige (finan-
ciële) gevolgen ondervindt. Het letsel 
kan ontstaan na een verkeers- of be-
drijfsongeluk, een fout gemaakt in het 
ziekenhuis of bij gewelds- en zeden-
zaken. Als de schade door een ander 
is veroorzaakt, dan kan die ander voor 
de letselschade aansprakelijk zijn. Ik 
vind het belangrijk om te melden, dat 
wij alleen slachtoffers bijstaan met 
als doel dat het slachtoffer 100% van 
de schade vergoed krijgt.” Nederland 
kent veel bedrijven die zich bezig hou-
den met letselschade. Ook doen veel 
advocatenkantoren letselschade “er-
bij”. Alleen de leden van de Vereniging 
van Letselschade Advocaten (www.
lsa.nl) mogen zich LSA letselschade 
advocaat noemen. Erik-Wim is één 
van die leden. “Bij Expert Advocaten 
werken we alleen met experts. Wij 
willen kwaliteit uitstralen! Specialisa-
tie is echt een groot onderscheid ten 
opzichte van andere kantoren. Zo zijn 

mijn partners Anne Oude Ophuis en 
Loes Eshuis-Nijmeijer expert op het 
gebied van personen- en familierecht 
en arbeidsrecht.”
 
Gratis rechtsbijstand
“Als het woord advocaat valt, dan 
denken mensen vaak dat het hen veel 
geld kost. In het geval van letselscha-
de, zijn ook de kosten van de advocaat 
voor de verzekeraar van de veroorza-
ker van het ongeval. Onze nota komt 
dus nooit bij de klant zelf terecht. Dat 
is vrij uniek, wat direct de oorzaak is 
van de wildgroei aan bedrijven die zich 
bezighouden met letselschade. Als 
de aansprakelijkheid onverhoopt niet 
wordt erkend, bestaat er alleen voor 
advocaten de mogelijkheid om gefi-
nancierde rechtsbijstand voor klanten 
aan te vragen. Er geldt dan slechts 
een bescheiden eigen bijdrage.
 
No nonsens!
Als je het kantoor van Expert Advoca-
ten, gevestigd aan de Wierdensestraat 
31 in Almelo, binnenstapt, dan valt 

direct de huiselijke sfeer op. “Dat is 
ook precies wat we willen uitstralen.
Een jong, fris en modern advocaten-
kantoor, laagdrempelig en gemak-
kelijk benaderbaar. Ook in de manier 
waarop we zaken op papier zetten, 
onderscheiden wij ons: wij leggen al-
les simpel uit. Dat kan bij ons kantoor 
in Almelo of bij mensen thuis.”
 
De Zweef
Naast advocaat is Erik-Wim ook vader 
van Saar en Siem en partner van 
Marleen Berkhof. “Saar speelt bij JO7 
en Siem speelt bij de mini’s. Bij de 
mini’s help ik ook iedere zaterdag met 
veel plezier. Ik vind het leuk om iets 
te doen voor de club. Daarnaast ga ik 
ook voetballen bij De Zweef 3. Ik wil 
De Zweef, haar leden en sponsoren 
graag beter leren kennen. Ik hoop dat 
Zwevers straks allemaal weten dat 
hier iemand zit, die alles weet van 
letselschade!”
 
Wil je meer weten? Kom met 
Erik-Wim in contact via www.
expertadvocaten.nl of bel: 
0546-745 462.

SPONSOR UITGELICHT: EXPERT ADVOCATEN

Expert Advocaten is een modern en laagdrempelig 
advocatenkantoor, welke in juli 2016 haar 
deuren opende in Almelo. Erik-Wim Stals, LSA 
letselschade advocaat en één van de partners, 
stelt zichzelf en Expert Advocaten aan ons voor.



Zondag 6 januari 11.00 uur: Nieuwjaarsreceptie van bestuur en Vriendenkring.
 U bent allemaal van harte welkom!

 
 

Vrijdag 11 januari: Playbackshow senioren
Zaterdag 12 januari: Playbackshow jeugd

EVEN NOTEREN:

Vorig jaar hebben we nieuwe sponsoren gekregen en waren we toe aan nieuwe tenues. De oude zijn allemaal netjes ingeleverd. Foto’s 
van stapels tassen heb je kunnen zien op onze website. Op één van die foto’s was te zien dat de spullen op reis gingen. Eerst wachten 
op een container en dan op de boot. Het einddoel was Egypte. Daar zijn onze spullen inmiddels terecht gekomen. Kijk maar naar de 
foto’s van de kinderen met mooie tenues.
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AMATEURVOETBAL

Niets is viezer dan stinkende, vochtige trainingshesjes, die 
week na week weer worden hergebruikt. Totdat iemand zo 
misselijk wordt van de stank dat hij/zij het spul mee naar huis 
neemt voor een flinke wasbeurt. Soms heb je geluk. Heeft de 
trainer toegang tot de verwarmingsruimte en zijn de hesjes 
droog. Stilleven in het ketelhuis.
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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


