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Alweer (bijna) een seizoen voorbij. Als 

deze GOAL!MAGAZINE verschijnt, zal 

wel ongeveer duidelijk zijn of we volgend 

jaar met ons eerste nog steeds in de 

eerste klasse spelen. Is dat niet het ge-

val: geen zorg. Veel jubilea van De Zweef 

zijn opgeluisterd met een kampioen-

schap!  Er is talent genoeg op weg. Lees 

het verhaal van Technisch Coördinator 

René Jannink maar. Verder nog veel 

meer leuke leesstof. Geniet ervan.

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

De winter was dit jaar snel voorbij. Toch nog wat sneeuw gescoord!
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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Op het moment van schrijven is het 
krokusvakantie. De vlag van de Ga-
gelkealtjes hangt aan de muur van 
onze accommodatie. Het clubhuis 
is voor even de residentie van Prins 
Marcel, adjudant Eric en de raad van 
elf. Het bestuur heeft tijdelijk niets 
te zeggen. Dan komt het mooi uit 
dat ik wat met u kan delen waar ik 
al langer mee zit. En waar iets aan 
gedaan moet worden. De KNVB is 
in dit geval de partij die verandering 
teweeg moet brengen. Waar het 
om gaat? Een opleidingsvergoeding 
aan voetbalverenigingen die een 
talent ziet vertrekken naar een club 
met een zak geld. Hoe is het op dit 
moment geregeld bij de KNVB? 
Een vereniging heeft recht op een 
opleidingsvergoeding van € 562,00 
per jaar, wanneer een speler, jonger 
dan 23 jaar, naar een andere club 
vertrekt en daar een contract tekent. 
De vergoeding gaat in vanaf het 
negende levensjaar. “Mijn probleem” 
is dus actueel voor De Zweef door 
de overgang van Jesper Middelkamp 
naar SVZW. Als de situatie letterlijk 
zo zou zijn als hierboven beschre-
ven, had De Zweef zo’n € 6.000,00 
aan opleidingsvergoeding ontvangen 
van SVZW. En had ik geen probleem 
gehad. De dikke adder onder het 
gras is namelijk dat het getekende 
contract geregistreerd moet staan 
bij de KNVB. Dan is er recht op een 
opleidingsvergoeding. En dat is 
niet het geval. Niet bij Jesper, en 
bij nagenoeg alle amateurvoetbal-
lers die centen ontvangen voor hun 
diensten niet. Die vlieger gaat alleen 
op bij clubs in de tweede divisie, die 
verplicht een aantal contractspelers 
moeten hebben. Het grote gros gaat 
allemaal via een stichting, die netjes 
belasting afdraagt. We hebben het 

dan over verenigingen als SVZW, Ex-
celsior ’31, HSC, HHC, Rohda Raalte, 
DOS ’37, Quick ‘20 en DETO. U kent 
ze wel. Het is natuurlijk heel verve-
lend als je jarenlang spelers opleidt, 
die, op het moment dat ze een toe-
gevoegde waarde zijn of worden op 
korte termijn voor het eerste elftal, 
op jonge leeftijd de overstap maken 
naar een club met een zak geld. En 
daar niet voor wordt gecompen-
seerd. Laat even duidelijk zijn: ik 
verwijt Jesper niets. Sterker, ik snap 
hem wel. En laat ook duidelijk zijn 
dat ik hem het beste wens in zijn 
voetbaltoekomst. En SVZW neem ik 
ook niets kwalijk. Die doen wat mag. 
Het probleem ligt bij de KNVB. Die 
houden, bewust of onbewust, iets 
in stand wat niet klopt. Het systeem 
van de opleidingsvergoeding deugt 
niet. Het gaat dus niet om Jesper, 
De Zweef of SVZW. Het gaat om het 
amateurvoetbal in het algemeen. 
De regelgeving moet op de kop. 
Elke vereniging die een jeugdspeler 
kwijtraakt aan een vereniging waar 
hij/zij een contract tekent, moet die 

opleidingsvergoeding ontvangen. 
Want hoe vaak komt het voor dat 
een speler onder de 23 jaar wordt 
aangetrokken? Terwijl dat ook nog 
eens gebeurt door verenigingen met 
een budget van meerdere tonnen. 
Die voldoende ruimte hebben om 
een opleidingsvergoeding te betalen. 
Al was het alleen maar uit solidair 
gebaar. Want het is al lastig genoeg 
om eerste klasse te voetballen met 
eigen jongens en spelers van buiten-
af die sportief een stapje hogerop 
willen. Of we dat volgend seizoen 
ook doen is afwachten. Doelpunten 
van Jesper kunnen we dus goed 
gebruiken. Kom op, Jesper. Je kunt 
het. Laat je talent zien in de beslis-
sende wedstrijden. En hou ons in de 
eerste klasse. Dan kun je met een 
goed gevoel naar Wierden. Resteert 
de KNVB. Wat gaan zij doen met 
“mijn probleem”. Ik denk dat ik links 
of rechts hier werk van maak. Als 
niemand beweegt, gebeurt er nooit 
wat. Als er wat nieuws te melden is, 
hoort u van me.

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 7 van de Rietslenke.

Met wie woon je?
Papa Mathieu, mama Merely, zus 
Fiep en broertje Morris. Ik ben de 
oudste. Dat is soms niet leuk, want 
dan moet ik alles opruimen en 
afwassen.

Wie zijn je beste vrienden?
Leyla, Suuz en Lavien.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Ik wilde graag voetballen. Toen ben 
ik bij De Zweef wezen kijken en vond 
het leuk. Ik kwam in de F-league en 
zit nu in JO11-2.

Wat  vind je leuk aan voetbal?
Alles: dribbelen, schieten, kappen 
en draaien. Ik speel vaak linksvoor. 
Of ik goed ben? Ja hoor. Net zo goed 
als de jongens in mijn team. Ik vind 
het leuk om met jongens te spelen, 
want dan leer je meer dan alleen met 
meisjes. Ik scoor niet zo vaak, maar 
geef assists.

Wat  vind je van je team?

We hebben een leuk team. Ido is 
leider en Dimitri is onze trainer. Hij 
kan het heel goed. Hij wou meedoen 
aan Robinson Island. Tim moest toen 
van zijn vader briefjes ophangen op 
school waarop stond dat we op hem 
moesten stemmen.

Heb je een voetbaldroom?
Nee. Ik vind voetballen gewoon leuk. 
Daarom zit ik ook op de Twentsche 
Voetbalschool in Enschede. Ik ben 
daar tien weken geweest op zonda-
gen en doe in februari weer tien we-
ken. Het is heel leuk en je leert veel.

Wat vind je leuk bij De Zweef?
We hebben met het team meegedaan 
aan de playbackshow. Wij deden die 
act met die wc en dat wc-papier. Dat 
had Jasper bedacht. Ik mocht daar 
een eigen liedje uitzoeken en heb dat 
geplaybackt.

Wanneer heb je voor het laatst heel 
hard gelachen en waarover?
Vandaag nog op school toen Lavien 
een grapje maakte.

Heb je een huisdier?
Nee, jammer genoeg niet. Ik wil 
graag een hond, maar mama is 
allergisch.

Wat vind je echt niet leuk ?
Rekenen. Dat is saai en dat kan ik 
ook niet zo goed. Waar ik wel goed in 
ben en leuk vind zijn topo, taal, spel-
ling. Als ik van school ga, wil ik het 
liefst naar Reggesteyn-Noetsele.

Waar word je blij van?
Als ik mijn moeder zie (die net binnen 
komt lopen). Kleine stilte. En papa 
natuurlijk.

Ben je voetbalfan?
Ja, van Ajax (geen verrassing, want 
ze draagt een Ajax-trainingspak). Ik 
ga wel eens met papa kijken in de 
Johan Cruijff Arena. De laatste keer 
was tegen FC Utrecht.

Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
Italië! Kamperen. Ik heb een eigen 
tentje. Het is daar warm en je kunt 
lekker zwemmen. Soms gaan we 
naar een leuk dorpje.

Heb je nog een andere hobby dan 
voetbal?

Ja, dansen! Waar? Bij Joni Connect 
aan de Grotestraat. Ik doe elke 
dinsdagmiddag hiphop en daarna 
voetbaltraining. Dansen is heel leuk, 
maar voetbal is leuker.

Ben je verliefd?
(Zet grote ogen op en heel expliciet): 
Nee! Jongens zijn saai.

Wat doe je met het geld als je de 
Postcodeloterij wint?
Dan koop ik een heel mooi huis. In 
Nijverdal. Met een voetbalveld achter 
in de tuin en een trampoline.

Wie is de liefste van de hele wereld?
Mijn mama. Kleine stilte. En papa. En 
de oma’s en opa’s. Daar ga ik graag 
naartoe. Ik doe daar puzzelen, tv-kij-
ken, dobbelen, kleuren. Het is daar 
lekker rustig.

Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
(Weer die grote ogen) Ja! Ik ben net 
begonnen met Het Achterhuis van 
Anne Frank. Dat is een heel mooi 
boek. En het is echt gebeurd.

19 VRAGEN AAN...   SUZ SPIJKERMAN   (11 JAAR, JO11-2)
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René Hendrikus (“naar vader”) 
Maria (“naar oma”) Jannink (56) mag 
graag alles in de hand hebben. Een 
pietje-precies. Binnen een half uur 
na het interview zijn er al twee appjes 
met waar nodig een uitroepteken. 
Eén met iets dat in het gesprek niet 
aan de orde is gekomen en één om te 
voorkomen dat we iets zouden verge-
ten. Tekenend voor hem? We denken 
van wel. Onze technisch coördinator 
wil niets aan het toeval overlaten. 
En dat zie je ook in zijn werk voor de 
club. Helemaal niks mis mee.
 
Aan de grote keukentafel in z’n huis 
aan de Koningsvaren komt heel wat 
voor het voetlicht. Kop koffie erbij 
(Monique: “Heb je er nog wat bij 
gegeven?” Nou, niet dus, maar we 
waren volop in gesprek) en praten 
maar. Als je met René over De Zweef 
begint, kom je hetzelfde virus tegen 
dat je ook aantreft bij mannen als 
Anton Wennemers en anderen uit de 
hoofdklasse-generatie.
 
Bezeten van voetbal en nooit opge-
ven
Bezeten van voetbal en nooit opge-
ven. Dat maakte het team van toen 
sterk en kan niet zomaar aan de kant 
worden geschoven in het dagelijks 
leven. Drie broers van Jannink spelen 
bij De Zweef. In leeftijdsvolgorde: 
George, Benno en René. “Wie de bes-
te was van ons drieën? Ik!” Lachend: 
“Eens kijken hoe daarop wordt 
gereageerd.”
 
“Benno was het populairst van 
ons. De spits van de tegenstander 

was altijd voor hem daar kon je op 
vertrouwen. Als voorstopper was hij 
een constante factor. Als Herman 
(Hegeman, red) en ik lekker aan het 
ballen waren en balverlies leden, 
moest hij het voor ons opknappen. Hij 
kreeg dan ook de gele kaarten. Ja, 
dat moesten we dan wel horen.”
 
De familie Jannink komt van oor-
sprong uit Wierden. Broers George 
en Benno spelen al zes jaar bij De 
Zweef als René ook de overstap 
maakt. Hij fietste waar het kon met 
z’n vader naar thuiswedstrijden. 

Hijzelf speelt dan bij Omhoog in het 
eerste (van 1979-1983), maar ziet de 
stormachtige ontwikkelingen in Nij-
verdal. Bijna jaarlijks een kampioen-
schap. Van de vierde klasse achter 
elkaar door naar de eerste klasse. 
“Dat wilde ik ook!”
 
In 1983 komt hij naar Nijverdal. “Nee, 
ik werd niet gehaald of betaald. Ik 
wilde zelf. O, ha ha, je weet van dat 
kratje bier? Ja, eigenlijk ben ik wel 
betaald. Tonny Broens bracht een 
kratje bier naar de Kruissteenweg 
als betaling. Toen ik later naar DETO 

Diensten 

IBZ verricht de volgende diensten: 

 Ontwerpen, berekenen en tekenen van 
constructies  
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 Bouwbesluit berekeningen 
 Advisering brandveiligheid 
 

 Sectoren 

IBZ is werkzaam in de onderstaande sectoren: 

 Agrarische bouw  
 Utiliteitsbouw  
 Woningbouw  
 Industriële bouw  
 Parkeergarages 
 Kunstwerken  
 Renovatie / restauratie 
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0537 - 891 131

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

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!

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

“DE ZWEEF BEWAART Z’N IDENTITEIT
EN DAAR BEN IK TROTS OP”

“Voetbaldier” René Jannink ziet een eerste elftal vol eigen jeugd
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kamp bij SVZW, maar ik denk dat het 
beter voor hem zou zijn minimaal 
nog een jaartje te blijven.”
 
Wederopstanding van Westerbork
Na twee seizoenen komt René terug 
bij De Zweef. Maakt de “wederop-
standing van Westerbork mee”. Voor 
wie het niet weet: De Zweef speelt in 
het seizoen 1993-1994 eerste klasse. 
De tweede klasse is dichterbij dan 
omhoog, maar de ploeg haalt de 
derde periode en komt uiteindelijk in 
de finale van de nacompetitie tegen 
het Groningse Oosterparkers. De 
wedstrijd is in Westerbork.
 
René: “Wij wonnen, maar vraag niet 
hoe. Eigenlijk hadden we geen recht 
op de winst, maar het gebeurde toch. 
Terug in de hoofdklasse. Waar we 
het heel zwaar zouden krijgen. Bijna 
alles verloren.” Toen stopte een hele 
groep oudgedienden.
 
Het resultaat van het massale 
vertrek is bekend. Degradatie op 
degradatie tot in de derde klasse. “Ik 
ben toen gestopt op mijn 32e, maar 
als ik daar nu op terugkijk was het 
eigenlijk niet verantwoord de hele 
leegloop. Ik had gehoopt dat meer 
jongens die jonger waren dan ik, 
door zouden gaan, helaas was dat 
niet het geval. Martin Rodijk, Patrick 
Wijnen, Hans Souverijn en nog een 
aantal spelers die bleven wel, maar 
het was te weinig om het niveau vol 
te houden.”
 
Ruim tien jaar tc
Hoelang precies weet hij niet, maar 
al ruim tien jaar zit René in de 
technische commissie. Die bestaat 
uit: Xander ten Hove, verantwoor-
delijk voor senioren, Mark Scholten, 
die zich vooral bezighoudt met de 
overgang van a-junioren naar de 
senioren-selectie. René Jannink is 
verantwoordelijk voor de jeugd en 
Robert Spenkelink voor het medi-
sche deel van de club.

“Ik houd me vooral bezig met de 
standaardteams en gesprekken met 
hoofdtrainers over de ontwikkeling 
van spelers en voetbaltechnische 
zaken.”
 Hoe dat werk er in de praktijk uit 
ziet? “Heel veel overleggen met trai-
ners en coördinatoren en kijken naar 
wedstrijden/trainingen. Ik probeer 
elke zaterdag twee wedstrijden te 
zien. Vaak maak ik dan ook even een 
praatje met de betreffende coördina-
tor. Kijken wie hogerop kan. Spelers, 
maar ook een trainer bijvoorbeeld. 
En dan gaan we ook nog the-
ma-avonden en dergelijke organise-
ren voor de trainers onderling.”
 
Appje 1:
Schema overleg coördinatoren:
*mei: voorlopige indeling van de 
teams.
*juni: definitieve indeling plus kader.
*september: afstemmen ontbrekend 
kader en eventuele wijzigingen in 
teams waar mogelijk.
*november: voorbespreking overleg-
gen met kader van jeugdteams.
*februari: eventuele wijzigingen 
doorvoeren aan de hand van deze 
gesprekken.
*april: opzet leeftijdsgroepen aantal 
teams voor het nieuwe seizoen.
Alles gaat in goed overleg. De ver-
schillende coördinatoren verrichten 
zeer goed werk. Peter Nieland, Eddy 
Huis in het Veld, Niek van Rhee en 
Martijn Evers houden zich vooral 
bezig met de niet-selectieteams 
(breedtesport).
 
Het overleggen met trainers betekent 
ook begeleiden van jonge trainers. 
“Je kunt dat diploma wel hebben 
gehaald, maar dan begint het pas.” 
René overlegt, stelt bij, laat trainers 
andere trainers ontmoeten (“van 
elkaar leren”). “Het zou mooi zijn 
als elk team een “echte” trainer zou 
hebben, maar dat kan er financieel 
niet uit.”
 

Elk kind op z’n
eigen niveau;
dat is het mooiste
 
“Het mooiste is als elk kind op z’n 
eigen niveau kan spelen. Dat lukt niet 
altijd. Bijvoorbeeld ook omdat het 
kind zelf of de ouders anders denken 
over de indeling in een bepaald team, 
dan wij van de tc dat doen. Ik zeg dan 
altijd: “Begin maar eens in dat team 
en dan zien we later wel of bijstelling 
nodig is.”
 
“Ik denk dat wij met vrijwilligers bij 
de breedtesportteams wel eens wat 
missen, goedwillende trainers die 
geen voetbalachtergrond hebben 
maar die we toch hard nodig zijn om 
elke team te voorzien van de trai-
ningen. Ik moet wel zeggen dat dit 
steeds minder voorkomt aangezien 
er steeds meer trainers een pupillen- 
of juniorencursus hebben gevolgd.”
 
“Het aantal talenten dat tussen wal 
en schip valt wordt steeds minder, 
aangezien de coördinatoren goed 
het overzicht hebben over de teams. 
Aan de andere kant, als ik oude 

ging, heb ik het netjes weer terugge-
bracht.”
 

Ik vond het tweede
al prachtig. En
ook nog eens
direct kampioen
 
René vindt eerst een plek in het 
tweede. “Ik vond dat al heel wat. Een 
prachtig team met Jan Winkels als 
leider. We speelden voor het eerste 
jaar in de reserve-tweede klasse en 
werden direct kampioen. Promotie 
naar de eerste klasse.” Het jaar erna 
stopt George in het eerste. “Ik nam 
zijn plek in. Kwam als laatste man 
terecht, terwijl ik eigenlijk mid-
denvelder was. Maar goed, ik was 
ambitieus; dus niet zeuren.”
 
“Het was prachtig. Wat een mooie 
tijd.” Hoogtepunt voor hem het 
kampioenschap (ongeslagen) in 

de eerste klasse en promotie naar 
de hoofdklasse. “In het eerste jaar 
hoofdklasse scheurde ik thuis tegen 
Rohda Raalte mijn enkelbanden en 
maakte jammer genoeg alleen het 
laatste stukje van de competitie mee. 
We handhaafden ons en dat was op 
zich een gigantische prestatie. Wij 
vierden elke handhaving als een 
kampioenschap!”
René maakt alle jaren in de hoofd-
klasse mee. Als trainer Herman 
Morsink van De Zweef naar DETO 
vertrekt, gaat Robert Heuver mee. 
Twee jaar later volgt René, die het 
twee seizoenen volhoudt.
 
Natuurlijk, hij weet waaraan hij 
begint en een paar cent bijverdienen 
is leuk. “Verder was het daar in niets 
als De Zweef. Het was een team met 
geweldige voetballers op amateur-
niveau, wat geen eenheid was. Pas 
de eerste reserve was een jongen uit 
eigen club; de rest kwam overal van-
daan. Het leuke van dit avontuur was 

wel dat je de traditionele zaterdag-
clubs tegenkwam als IJsselmeervo-
gels, Spakenburg ,VVOG en ACV.”
 

Het sterkste punt
(eigen jongens) is
ook ons zwakste
 

Dat brengt ons gesprek op talenten 
van De Zweef die naar elders ver-
trekken. Wat het sterkste punt is van 
De Zweef (“alles met eigen jongens 
en “buitenstaanders” die zichzelf 
melden”) is ook de zwakte. “Het is 
logisch dat spelers de verleiding niet 
kunnen weerstaan. Je speelt op het-
zelfde of iets hoger niveau en krijgt 
ook nog eens een vergoeding.”
 
“Als student laat je dat niet liggen.” 
Of het vertrek goed is voor de ontwik-
keling, is soms de vraag: “Ik hoop dat 
het goed gaat met Jesper Middel-
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ledenlijsten erbij pak en zie waar 
sommige jongens en meisjes later 
terecht zijn gekomen, zijn er genoeg 
voorbeelden die dan alsnog het 1e of 
2e hebben gehaald.”

Minstens twee wedstrijden 
per week
Door wekelijks (minstens) twee 
wedstrijden te gaan kijken bij 
jeugdteams; of het nu JO8 is of JO19, 
hij ziet de toekomstige talenten al 
snel lopen. Meldt zich dan een BVO 
(Betaald Voetbal Organisatie) voor 

een bepaalde speler, dan weet hij 
waarover hij praat. “Ik heb dan ook  
een gesprek met de ouders. Ik pro-
beer hen een beetje te vertellen hoe 
het in elkaar zit bij BVO’s en dat het 
heel moeilijk is door te breken tot het 
eerste elftal.”
 
Appje 2:
Ik had toch nog een ding wat ik toe 
wilde voegen. We hebben dit jaar 
een overleg in het leven geroepen 
met de technisch coördinatoren van 
Nijverdalse en Hellendoornse clubs. 

We bespreken wat ter tafel komt, 
zoals hoe we omgaan met spelers die 
overstappen van de ene naar de an-
dere club. Elkaar informeren. Verder 
het opzetten van een competitie voor 
jeugdteams O21 als pilot. Misschien 
gaan we dit uitbreiden naar andere 
leeftijden. Kortom: voetbaltechnische 
zaken, zaken waarin we wat voor el-
kaar kunnen betekenen wat de jeugd 
betreft. De bedoeling is drie keer per 
jaar te overleggen. Een goede sa-
menwerking tussen clubs onderling 
is erg belangrijk.

bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal
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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

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• 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

“Zo is er dus telkens wat nieuws 
en maken we telkens stapjes naar 
een nog betere organisatie. Dat is 
belangrijk naar de toekomst, want 
die is behoorlijk onzeker waar het de 
senioren betreft. Kijk maar naar de 
verschuiving van zondag naar zater-
dag bij veel clubs.”
 
“We zijn er al mee bezig. Dat moet 
ook wel. Hoe ga je bv. om met talen-
ten uit de a-jeugd die over komen? 
Ik ben een groot voorstander van 
het zondagvoetbal maar realiseer 
me dat het zaterdagvoetbal voor de 
selectieteams eraan komt, maar hoe 
gaan we het aanpakken en wanneer 
gaan we dit doorvoeren? Dat is de 
vraag.”
 

Van zondag naar
zaterdag gaat om
de vragen
hoe en wanneer?
 
Dat zijn moeilijke discussies met per 
optie veel voor- en nadelen. Mede als 
gevolg van de KNVB die te traag is 
met reacties op deze ontwikkelingen. 
Geen plannen maakt. Niet assertief 
reageert. Je mag wel op zaterdag 
gaan voetballen met je eerste elftal, 
maar je moet onderaan beginnen. 
“Dat schiet niet op. Een overstap 
naar dezelfde klasse is veel mooier. 
Krijg je ook leukere tegenstanders 
en allemaal in de buurt.”
 
Het is nog nooit gebeurd in een inter-
view. Tot nu toe is het alleen gegaan 
over voetbal. “Hoeveel tijd ik daaraan 
besteed? Wel zo’n 6 tot 8 uur per 
week. Daar komen de zaterdagen en 
zondagen nog bij. Wat Monique daar-
van vindt? (met een knipoog): “Soms 
mag het wel wat minder. Maar ze 
staat zelf ook op de zaterdagmorgen 
wel eens achter de bar.”
 

Even rechtzetten dus: werk of hob-
by’s. Eerst het werk: elke morgen 
fietst hij naar het station en neemt 
de trein naar Hengelo. René werkte 
als inkoper bij Siemens; elektrische 
onderdelen, waaronder vooral veel 
soorten bekabeling en elektrische 
panelen. Vorig jaar wilde Siemens 
door nieuwe ontwikkelingen de 
Hengelose vestiging sluiten. Toen 
kwam VDL Energy Systems die het 
bedrijf overnam. “De nieuwe organi-
satievorm is nu bekend en gelukkig 
kan ik mijn functie als inkoper blijven 
voortzetten.” 

Vakantie en voetbal kijken
“Hou ik meer tijd over voor hobby’s. 
Wat ik leuk vind? Op vakantie gaan. 
Vroeger kampeerden we overal in 
Europa. Nu Thailand, Afrika, Bali, 
Nederlandse Antillen. Monique en ik 
hebben nog veel wensen voor reizen 
buiten Europa de komende jaren. 
Wat ik ook graag met mijn broers en 
vrienden doe is af toe een concert 
bezoeken van een goede coverband.”
 
En wat doet een voetbaldier nog 
meer in z’n vrije tijd? Precies: veel 
voetbal kijken vooral zijn favorie-
te club Ajax. “Ook ben ik groot fan 
van het Spaanse voetbal vooral het 
voetbal van Barcelona kan ik van 
genieten.” Als dat allemaal voorbij is, 
pakt hij aan het einde van de dag nog 
snel Pauw of Jinek mee. “’s Morgens 
in de trein lees ik vaak Nu.nl en sa-
men met het journaal, weet ik wat er 
gebeurt in de wereld.”
 
De Zweef speelt een belangrijke 
rol in z’n leven. Dat moge duidelijk 
zijn. “Als ik ’s zondags bij het eerste 
langs de lijn sta en zie dat er in het 
veld acht tot negen jongens uit eigen 
jeugd lopen, ben ik trots. Dat is toch 
prachtig? Als club moet je je identi-
teit bewaren. Dat is belangrijk en dat 
lukt bij De Zweef. Daar ben ik trots 
op.”

Niet iedereen benut jammer 
genoeg z’n talenten
“Natuurlijk ben ik ook wel eens 
teleurgesteld. Als ik bv. zie hoeveel 
talent er in het jeugdteam van (zoon, 
red) Daniël rondliep en welke jon-
gens uiteindelijk die belofte hebben 
waargemaakt, valt me dat tegen, 
want dat hadden toch drie of vier 
spelers meer kunnen zijn. Ik denk 
dat de sportbeleving van de jeugd nu 
minder is dan vroeger. (vroeger was 
alles beterJ).“
 
“In z’n algemeenheid zie ik dat het 
niveau van onze jeugd steeds beter 
wordt. Je ziet in elke lichting wel dat 
daar talenten tussen lopen die in mijn 
ogen allemaal het 1e kunnen halen. 
En daar doe je het voor. We hebben 
een goede overgang van junioren 
naar selectie gecreëerd. Dat merk je 
en dan zie je dat jongens die je eerst 
inschat voor tweede of derde ineens 
doorbreken. Trots word ik daarvan.”
 
Trots is hij op de club in z’n geheel. 
Kijkt uit naar het 100-jarig bestaan 
volgend jaar. Is benieuwd naar het 
boek dat gaat verschijnen. Trots is hij 
op het nieuwe kunstgrasveld. “Het is 
een lust voor het oog al die activitei-
ten op het nieuwe veld te zien. Vooral 
’s avonds is dat mooi. Een prima keu-
ze geweest het hoofdveld te voorzien 
van kunstgras.”



17

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

Bert, hoe is het met je?
Goed. Ik ben gezond en heb een 
leuk gezin. We zijn gelukkig met 
elkaar.
 
Voor degene die je niet kent, wie is 
Bert Stokkingreef?
Ik ben in 1969 in Almelo geboren. En 
getogen. Na de lagere school ben 
ik naar het Canisius gegaan en heb 
daar de MAVO gedaan. Vervolgens 
ook de HAVO maar daar moest ik 
van af omdat de cijfers niet goed 
waren. Heb via avondonderwijs aan 
het Thorbecke college alsnog mijn 
HAVO certificaten gehaald. Maar ik 
was helemaal klaar met school. Ik 
was het leren zat. Toen ik 19 was 
heb ik mij aangemeld bij de marine. 
Kwam door de keuring. Van de 100 
personen halen er maar een paar 
die keuring. Ik was nog maar net 
thuis uit Den Helder toen ik werd 
gebeld. Of ik op een onderzeeboot 
wou. Van willen was eigenlijk geen 
sprake. Zij bepalen wat je voor de 
marine gaat doen. Ik moest terug 
voor een nieuwe keuring. Deze 
duurde drie dagen. Je wordt fysiek 
getest. Met name ogen en oren. En 
psychisch. Je wordt in een druktank 

geplaatst. Al met al vier jaar geva-
ren. Zes uur op, zes uur af. Ik was 
radar/sonar operator en stuurman.
 
Wat doet dat fysiek met je, vier jaar 
lang op zo’n boot?
Vooropgesteld, ik heb daar een 
geweldige tijd gehad. Met 70 man op 
een boot. 35 aan het werk en de rest 

rust. Het was één hechte vrien-
dengroep. Moet ook wel, want je 
bent afhankelijk van elkaar.  En als 
er toch een rotte appel tussen zit, 
wordt er één keer gewaarschuwd, 
misschien een tweede keer maar 
dan wordt diegene even apart geno-
men en komt met blauwe plekken 
weer terug. Dan valt het kwartje wel. 
Veel meegemaakt ook. Benauwde 
momenten. We zaten op een diepte 
van een paar honderd meter toen de 
huidafsluiter knapte. Door de druk 
spoot het zeewater naar binnen. En 
moet je zo gauw mogelijk naar bo-
ven om de druk eraf te krijgen, zodat 
je het water naar buiten kunt pom-
pen. Dan sla je wel even een kruisje 
en ben je blij dat je het overleeft. 
In die tijd speelde ook de oorlog in 
Joegoslavië. Werden we voor de kust 
het water uit geschoten.

HOE IS HET TOCH MET... 
BERT STOKKINGREEF
Bert Stokkingreef (49) was die rooie in de spits, 
met dat verwoestende schot. Twee seizoenen 
speelde hij voor De Zweef, voordat hij naar het 
betaalde voetbal ging. Dat is inmiddels een kleine 
25 jaar geleden. We zijn daarom benieuwd hoe het 
met Bert gaat. Hij woont in Almelo, is getrouwd 
met Els (46) en samen hebben ze drie kinderen, 
Anne (19), Kevin (15) en Chiel (13) en hond Indy (2). 
Een verhaal over voetbal, veel voetbal. En leuke 
anekdotes.
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 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Personal Training & Bootcamp

Bootcamp Training:

Zondag       09.00  - 10.30 

Bootcamp Beginners:

Vrijdag  10.30 - 11.45

Vertrek P- Het Ravijn Nijverdal

www.vgpt.nl

wOENSDAG   19.00  - 20.15

vRIJDAG      09.00  - 10.20

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

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

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

de lokale omgeving en dat ondersteunen we van harte.

Rabobank ondersteunt De Zweef 

Waardoor
iedereen
wint.

Uw club én
de buurt

versterken.

800 m2 winkelplezier 
en alle bekende merken

Smidsweg 9b   www.intersportramonzomer.nl

 Wat is dan de reden dat je het con-
tract hebt opgezegd?
Financieel is het razend interessant. 
En ook de saamhorigheid is super. 
Maar fysiek word je minder. Je 
beweegt weinig. Ik ging van 90 naar 
110 kilo. En ik miste het voetbal. Ik 
kreeg een prima wachtgeldregeling 
maar wou aan het werk. Heb me 
gemeld bij het UWV. Wou de bouw 
in en heb een timmermansopleiding 
gevolgd. Via school kwam ik met 
stages op de bouw terecht. Later 
ben ik lasser geworden, vervol-
gens als timmerman aan de slag 
geweest, draaier en cnc program-
meerder en de laatste zes jaar werk 
ik bij Ganzeboom Transmissies als 
draaier en lasser.
 
Je miste het voetbal. Een mooi 
bruggetje naar je voetbalcarrière
Ben begonnen bij PH. Heb daar de 
jeugdopleiding doorlopen en kwam 
ik het eerste. Door mijn werk bij 
de marine kon ik niet altijd trainen. 
Soms was ik wel zes weken weg. 
Dat gaf wrijving in de selectie. Toen 
werd Hans Bossink trainer en zag 
mij in een lager elftal voetballen. 
Hij haalde mij bij de selectie. In de 
voorbereiding scoorde ik 25 keer in 
6 wedstrijden. Hans zei: “Als je op 
vrijdag traint, sta je op zondag in 
de basis.” Hij hield woord. Maar er 
kwam steeds meer gezeur vanuit 
de selectie en het bestuur. Hans 
was dat zat en was benaderd door 
De Zweef. Eind mei zat ik voor de 
marine in Schotland. Het was vlak 
voor de overschrijvingsdatum. Ik 
belde met mijn vader en die zei dat 
ik Hans Bossink moest bellen. Zo 
gezegd zo gedaan. Hans vroeg of ik 
mee ging naar De Zweef. Ik was dat 
gezeur ook wel zat. Heb toen een 
telegram gestuurd naar mijn vader 
dat ik hem had gemachtigd om mijn 
overschrijving naar De Zweef af te 
handelen. Hij met die telegram naar 
de bestuursvergadering van PH. Die 
wilden eerst niet meewerken maar 
het is toch gelukt.

 Je kwam niet fit binnen
Zoals ik al zei, fysiek word je minder 
na al die jaren op een onderzeeboot. 
Daarnaast had ik op dat moment 
0,0% conditie. Doordat ik ineens veel 
meer ging trainen kreeg ik een bot-
vliesontsteking. Ik deed de warming 
up met een zak ijsblokken achter de 
scheenbeschermers. Heb misschien 
de helft van de wedstrijden gespeeld 
tot de winterstop. Ik moest eerst he-
lemaal fit worden. Met de winterstop 
stonden we onderaan. Daarna is het 
gaan lopen. We wonnen de derde 
periode en via de nacompetitie pro-
moveerden we naar de hoofdklasse. 
Met die legendarische overwinnin-
gen tegen  Rohda Raalte en Ooster-
parkers uit Groningen. Geweldig. 
Met name toen we na de promotie 
naar de hoofdklasse de berg afreden 
en een kruising vol blauw en wit ons 
opwachtte. Kippenvelmoment.
 
Wat was het voor een elftal?
Het was bovenal een team. Hans 
Bossink had met zijn broer een 
sportschool. We hadden een trai-
ningskamp in de voorbereiding met 
uiteraard ook het nodige vertier. We 
gingen naar een Boeskoolfeest en 
onderweg kwamen we een aantal 
bikers tegen met van die lange leren 
jassen. Die riepen wat naar ons en 
Hans Bossink, niet bang, riep wat 
terug. Dat dreigde te escaleren. Ik 
ging achter Hans staan en nog een 
aantal. Jeroen Zwiers en Marco Wij-
nen. Ook niet de kleinsten natuur-
lijk. De rest volgde. Uiteindelijk is er 
niets gebeurd maar we waren wel 
een team op dat moment. Kame-
raadschap. Op elkaar kunnen ver-
trouwen. Wat ook legendarisch was 
waren de partijtjes op de training. 
Als een bal in de bosjes beland-
de werd er nooit afgefloten. Altijd 
werd doorgespeeld. De één vloog 
achter de ander aan. Twintig meter 
verderop kwam de winnaar met de 
bal uit de bosjes. En weer verder 
met de partij. Er werd heel intensief 
getraind. We konden op zondag wel 

worden geklopt op kwaliteit, maar 
nooit op vechtlust.
 
Vervolgens een jaar in de hoofdklas-
se en toen het betaald voetbal in
Maarten de Jong (Nijverdaller, oud 
speler SVVN, Heerenveen en FC 
Groningen) was op familiebezoek in 
Nijverdal en verveelde zich. Ging een 
potje voetbal kijken bij De Zweef. 
Wij speelden tegen Babberich en ik 
scoorde die middag 3 keer. Hij gaf 
mijn naam door aan Piet Franssen, 
hoofdscout van FC Groningen. Die 
hebben mij toen de rest van het 
seizoen gevolgd. Heracles Alme-
lo en de Graafschap hadden ook 
interesse. Met Heracles Almelo had 
ik jaren eerder geen goede ervaring 
gehad. Bij De Graafschap kon ik 
me bewijzen in de voorbereiding en 
zo een contract afdwingen. Was te 
vrijblijvend. FC Groningen was wel 
concreet.
 



21

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.

Eén jaar heb je het daar 
volgehouden
In het eerste seizoen ben ik kwaad 
weggelopen. Ik kreeg ruzie met 
Hans Westerhof, de trainer. Maar 
dat had een reden. Ik wilde dat ze 
een appartement voor mij betaal-
den. Daarnaast had ik een klein 
contract waarmee ik me kon red-
den. Kon ook een Opel krijgen van 
de club, maar ik had net een Nissan 
Sunny gekocht van mijn spaargeld. 
Daar was ik ontzettend trots op. 
Dus ik hoefde geen Opel. Staan 
daar dus allemaal Opel Vectra’s en 
Astra’s op een rij met één Nissan 
Sunny er tussen. Haha. Daarnaast 
had ik een clausule in mijn contract 
dat ik 15.000,00 gulden (€ 6.818,00) 
zou krijgen als ik dat seizoen 15 
wedstrijden bij de wedstrijdselectie 
(eerste 16 spelers) zou zitten. Thuis 
tegen FC Twente stonden we met 
0-2 achter. Ik kwam er in. Dat was 

de 14e wedstrijd dat ik bij de selectie 
zat. We kwamen op 2-2. Erwin 
Koeman miste nog een penalty. 
Iedereen gek. Hans Westerhof sloot 
mij in zijn armen en zei: “De rest van 
het seizoen hou ik je erbij.” Mooi, die 
bonus was binnen. Toen de selectie 
voor de volgende wedstrijd bekend 
werd gemaakt stond ik niet op de 
lijst. Ik was woest en stapte naar 
de trainer. “Wat maak je me nu? Je 
hebt me wat beloofd.” Achteraf had 
hij opdracht van het bestuur gekre-
gen om mij niet meer op te nemen 
in de selectie want dan moest FC 
Groningen mij die bonus betalen. 
Maar wees dan eerlijk en zeg het 
gewoon. En voor mij was het helder: 
afspraak is afspraak.
 
Vervolgens ging je naar Veendam
Veendam had in het eerste jaar al 
belangstelling en wilde mij in de 
winterstop overnemen. Maar ik 

mocht niet weg. Na dat akkefietje 
met die bonus natuurlijk wel want 
de relatie was verstoord. Ben twee 
jaar in Veendam gebleven. Jan 
Schulting was de trainer. Met hem 
kon ik lezen en schrijven. Hij had 
hetzelfde karakter als ik. Hij had 
alleen niet de vereiste papieren 
om Veendam te mogen trainen. Er 
was een stroman. Hij stond de hele 
week met ons op het veld en deed 
de trainingen. Op vrijdag moest hij 
de opstelling laten zien aan Henk 
Nienhuis, oud trainer en technisch 
directeur, en voorzitter op dat 
moment. Die ging dan strepen en 
andere namen noteren die Jan dan 
op moest stellen. Eerst heb je dat 
niet in de gaten. Later wel, natuur-
lijk. Het tweede jaar kregen we 
een nieuwe trainer. Die wou mij als 
laatste man proberen. Ik heb hem 
nog gewaarschuwd om dat niet te 
doen. We speelden vervolgens een 



23

oefenwedstrijd tegen Heerenveen. 
Die Samardzic van Heerenveen 
komt op me af en hij gaat met bal en 
al de tribune in. Ik wil altijd winnen. 
Met rood van het veld. Toen ik langs 
de trainer liep zei ik nog: “Heb je nu 
je zin?” Uiteindelijk weer in de spits 
terecht gekomen en in die twee 
seizoenen ongeveer 55 wedstrijden 
voor Veendam gespeeld. Scoorde 
ook regelmatig maar was ook veel 
geblesseerd. Tegen Den Haag twee 
keer gescoord maar daar sloegen 
ze mijn borstbeen kapot. Er lag wel 
een nieuw contract voor me klaar 
maar ik had er geen zin meer in. 
Dat stiekeme gedoe. Ik rookte en 
had gewoon de Zware Van Nelle in 
mijn binnenzak. Ik deed daar niet 
geheimzinnig over.
 
Je hebt vervolgens nog jaren in de 
top van het amateurvoetbal ge-
speeld
Henk Droste, de toenmalige voorzit-
ter van STEVO, nam contact met mij 
op. Ik ging voor STEVO voetballen 
en had een huisje bij een tanksta-
tion in Geesteren. Maar mijn knie 
speelde weer op en heb niet veel 
gevoetbald. Henk wou daarom niet 
meer betalen. Na één seizoen was 
het over bij STEVO. Op een gegeven 
moment stopt er een motorrijder 
bij het tankstation, Hans Bossink. 
Ik vroeg hem waar hij naar toe ging. 
Hij ging een spits bekijken bij Sparta 
Enschede voor de club waar hij toen 
trainde, Achilles ’12. En zei dat ik 
wel mee mocht naar die wedstrijd. 
Dat hoefde niet van mij. Tegen 
Hans zei ik dat hij ook niet hoefde 
te gaan. Zijn spits stond tegenover 
hem. Zodoende ben ik bij Achilles 
’12 terecht gekomen. Heb daar 3 
jaar gevoetbald. Henk Droste was 
inmiddels overleden en STEVO wilde 
mij terug. Zijn zoon Eddy, huidig 
voorzitter, nam contact met mij op. 
André Paus was daar trainer. Ik kon 
niet met hem door één deur. In de 
voorbereiding heb ik mijn sleutel-

been gebroken. En de kruisband 
was kapot. Na één seizoen was het 
gebeurd. Ik wilde graag mijn carriè-
re afsluiten bij PH. Daar heb ik met 
veel plezier nog een jaar gevoetbald. 
Een leuke, jonge groep. Toch ben ik 
daarna nog één jaar teruggegaan 
naar Achilles ’12. Michel Boere-
bach was daar trainer. De knie werd 
slechter na 3 operaties. Voetballen 
op dat niveau was niet meer moge-
lijk.
 
Toen ben je begonnen met je trai-
nerscarrière
Bij Reutum vroegen ze een speler/
trainer. Ik heb dat jaar mijn TC 3 
gehaald. Maar spelen wilde niet 
meer. Daarnaast zat ik natuurlijk 
ook een talent in de weg. Na dat sei-
zoen ben ik verder gegaan bij PH als 
assistent-trainer. Ging tevens op de 
cursus TC 2. Na 6 wedstrijden hield 
de hoofdtrainer er mee op. Die kon 
het trainen niet meer combineren 
met zijn werk. Ik schoof toen door. 
Dat was een hectische periode. Op 
maandag cursus, dinsdag trainen, 
woensdag vrij, donderdag en vrijdag 
trainen, zaterdag cursus en zondag 
wedstrijd. Na dat seizoen moest ik 

weg bij PH. Vervolgens getraind bij 
Luctor (3 jaar), BWO (3 jaar), AVC 
Heracles (1 jaar) Vasse (3 jaar) en 
Bentelo (1 jaar).
 
Vasse
Daar heb ik de mooiste tijd als trai-
ner gehad. Mooie club. Knap dat ze 
met zo weinig middelen er wat van 
weten te maken. Ook een goede lei-
der gehad. Vasse is een vereniging 
waar je heel lang trainer van wilt 
zijn. En ik had dat best wel gewild. 
Toch ben ik zelf gestopt omdat ik in 
de veronderstelling was dat het be-
ter zou zijn voor de groep als er een 
ander gezicht voor kwam te staan.
 
Bentelo
Dat was geen leuk jaar. Veel gezeur 
en gedram. Het was geen team. Ik 
heb toen samen met mijn leider af-
gesproken om de strijd aan te gaan. 
De groep tegen de staf. Met als doel 
er voor te zorgen dat zij samen gin-
gen optrekken tegen ons. Dat zij een 
team zouden worden. De laatste zes 
wedstrijden hebben we gewonnen. 
Via de nacompetitie gepromoveerd. 
Missie gelukt. De ogen zijn ze open 
gegaan. Het heeft veel negatieve 

De Zweef 75 jaar in 1995. Van links naar rechts: Marco Wijnen, Bert Stokkingreef, Lucien 
Galgenbeld en Wilfried Krukkert
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energie gekost dat jaar.
 
Vorig seizoen heb je bewust geen 
club getraind
De bedoeling was om de TC 1 
te gaan doen. Daar had ik voor 
gespaard en het was geregeld met 
mijn baas. Het probleem is dat er 
veel TC 1 trainers in deze regio op 
een lager niveau trainen. Als ik op 
een hoger niveau wil gaan trainen, 
heb ik dat papiertje nodig. Heb een 
gesprek gehad bij de KNVB. Daar 
zaten twee van die heren met van 
die jasjes aan. Die vroegen waarom 
ik niet op een hoger niveau trainde. 
Uiteindelijk heb ik ze dat drie keer 
uit moeten leggen. Daar wordt een 
gesprek niet beter van. Maar ja, zo 
zit ik in elkaar. Uiteindelijk kwam 
ik één punt tekort om toegelaten te 
worden. Jammer. Ik denk niet dat 
het er nog van komt. Het lijkt me 
wel mooi om een club als De Zweef 
te trainen. Dat was nog wel een 
ambitie geweest.
 
Toch werd je al gauw gevraagd
De trainer van Luctor 2 was opge-
stapt en ze vroegen of ik het over 
wou nemen. Na een paar maanden 
was ik al weer weg, om dezelfde 
reden als de vorige trainer was 
gestopt. (Geen) Communicatie met 
de hoofdtrainer. Dat werkt niet. Op 
dit moment train ik mijn zoon. Die 
speelt in de JO15 bij PH. Werken 
met de jeugd is me goed bevallen. 
Het is heel leuk. Ze hebben mij 
gevraagd om volgend seizoen ook 
dit team te trainen. Dat is een optie, 
maar de functie van hoofd jeugdop-
leiding komt ook vrij. Dat past me 
beter.
 
Volgens Johan Alferink, twee 
seizoenen jouw leider, ben je een 
mooie kerel, fijne vent, sociaal en 
recht door zee
Dat zeg je niet van jezelf, dus ik ook 
niet. Maar mooi dat Johan dat zegt. 
Johan was belangrijk voor het team. 
Ik noemde hem een stuiterbal. Het 

was altijd lachen, gieren en brul-
len. Hij moest voor een goede sfeer 
zorgen. Dat kon hij goed. Iedereen 
bleef ook altijd nazitten. Niemand 
verzaakte.
 
Volg je De Zweef nog?
Ik volg elke club waar ik betrokken 
bij ben geweest. Kijk altijd naar de 
uitslagen. Van de amateurvereni-
gingen De Zweef in het bijzonder. 
Heb daar toch twee geweldige jaren 
gehad. Als ik bij De Zweef kom om-
dat één van de kinderen daar moet 
voetballen, en ik kom bekenden 
tegen, dan is het meteen weer van 
oude jongens krentenbrood. Alsof 
het nog maar pas geleden was dat ik 
weg ben gegaan.
 
Over ruim één jaar bestaat De Zweef 
100 jaar. Zien we Bert Stokkingreef 
een biertje drinken aan de bar
Denk het wel dat ik even langs kom. 
De Zweef heeft een speciaal plekje 
in mijn hart.
 
Heb je naast het voetbal nog andere 
hobby’s?
Ik mag graag knutselen. De ser-
re waar we nu zitten heb ik zelf 
gebouwd. Hetzelfde geldt voor de 
overkapping. Die is net klaar. Ik wil 
nog wel een oude woning op een 
grote kavel kopen en zelf verbou-
wen. Wie weet komt het er van.
 
Heb je nog een leuke anekdote uit 
jouw profcarrière?
We speelden met FC Groningen 
uit tegen Ajax. Die hadden net de 
Champions League gewonnen. Met 
de rust stonden we met 3-0 achter. 
Met 4 spelers liepen we ons warm 
in de tweede helft. Maarten de Jong 
zei tegen ons dat degene die Martijn 
Reuser uit het veld zou schoppen 
een krat bier van hem kreeg. Martijn 
Reuser was een arrogante vent. 
Maarten kwam er zelf in. Het duurde 
maar even of Martijn Reuser werd 
met een brancard van het veld ge-
haald. Maarten de Jong kon zelf zijn 

krat bier opdrinken. Haha.
 
Tot slot, wil je nog wat kwijt?
Zorg dat je er in blijft met het eerste 
elftal. Het is knap dat je al jarenlang 
met eigen jongens op dit niveau 
voetbalt. Dat is ook de kracht van de 
club. Een eigen identiteit. 
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Eerst even voorstellen
We stellen de jongens en meiden 
eerst even aan je voor. De keepers 
Siem Evers en Guus van Rhee, ver-
dedigers Luuk Verschoor en Sophie 
van den Heuvel, middenvelders Di-
euwertje Gerritsen, Stef Zwakenberg 
en Daan Valk. “En Daan Weinreder is 
onze spits”, aldus Luuk, “hij is onze 
beste speler. Hij is zo snel en maakt 
zoveel doelpunten, ze zijn eigenlijk 
niet meer te tellen!” Acht toppers 
dus die samen een erg gezellig team 

vormen! “Een vaste aanvoerder heb-
ben we niet”, vertelt Guus, “we doen 
het samen. Als er een gastspeler is, 
dan mag hij altijd aanvoerder zijn.”
 
Een echt gezellig team
Als we trainer Pim vragen hoe hij 
het team zou omschrijven, dan hoeft 
hij niet lang na te denken. “Het is 
altijd gezellig, er wordt veel gela-
chen met elkaar en spelers klieren 
veel onderling.” Er is geen woord 
aan gelogen. Het is een drukte van 
heb ik jou daar tijdens het interview. 

Wie de grootste lolbroek is? “Stef!”, 
roept het hele team in koor. Volgens 
Stef kan ook Luuk er wel iets van. 
Van de zware training die de jongens 
en meiden er net op hebben zitten is 
dus weinig te merken. De volgende 
keer harder trainen dus! “We zijn 
ook wel echt een vriendenteam. Stef 
en Dieuwertje zijn wel mijn echte 
vrienden”, aldus Luuk. “We zitten 
ook bij elkaar op school.”
 
De training
Siem: “Wij trainen twee keer per 
week. Als we komen, dan moeten we 
eerst de ballen, pionnen en hesjes 
ophalen. Dan gaan we dribbelen. 
Eigenlijk vind ik dat het meest saaie 
van de hele training”, vult Daan 
Weinreder aan. “Het is wel leuk als 
we bij het dribbelen mogen afwer-
ken op doel, maar het partijtje blijft 
het aller-leukste.” Ook Stef en Sop-
hie vinden het partijtje het allerleuk-
ste. JO9-4G krijgt training van maar 

KENNISMAKEN MET JO9-4G
De woensdagavond training is net afgelopen. Trai-
ner Pim Saathof loopt gauw naar de kleedkamer. 
“Het koud worden aan de zijlijn is de minst leuke 
kant van het training geven.” Speler Guus van Rhee 
heeft het gelukkig warmer, “dat komt omdat wij 
lekker hebben getraind!” Hopelijk hebben de jon-
gens en meiden zich lekker moe getraind, zodat ze 
met het interview een beetje rustig zijn. Het is tijd 
om kennis te maken met JO9-4G!

liefst vier trainers: Niels van Rhee 
en Martijn Evers, die beiden naast 
trainer ook leider zijn, en van Pim 
Saathof en Craig Post. Craig legt uit 
dat hij en Pim zich vaak opsplitsen 
als ze op woensdag samen training 
geven. “Ik ga dan bijvoorbeeld bij 
het afwerken op doel staan en Pim 
begeleidt dan een klein partijtje. 
Op de woensdagen trainen we ook 
samen met JO9-3 en dan is het 
wel gemakkelijk dat je met twee 
trainers op een iets grotere groep 
staat.” Volgens Pim moet er dit 
seizoen nog vooral getraind worden 
op het overpassen. “Spelers hebben 
nu nog wel eens de neiging om altijd 
zelf te willen scoren. Daan Wein-
reder is daar het beste voorbeeld 
van, maar hij scoort ze dan ook wel 
weer!”

De wedstrijden
Tijdens het afnemen van het in-
terview is de voorjaarscompetitie 
nog maar net op gang en valt er 
dus door de spelers weinig over te 
zeggen. De resultaten in de najaars-
competitie zijn wel veelbelovend 
volgens leider en trainer Niels van 
Rhee. “Hoewel er geen echte stand 
meer is, heb ik wel bijgehouden dat 
we als derde zijn geëindigd!” Sophie 
vertelt ons ook dat ze veel wedstrij-
den heeft gewonnen. “Maar niet 
alle wedstrijden waren gemakkelijk 
hoor. Vooral tegen SVVN, die waren 
beter in het overspelen van de bal 
en speelden ook wel een beetje vals. 
Ze beukten mij steeds omver.” De 
makkelijkste wedstrijd was volgens 
Daan Weinreder de wedstrijd tegen 
Vroomshoopse Boys. “Zij waren 
veel te langzaam, bang voor de 
bal en kwamen niet in de aanval. 
Ik weet alleen niet meer precies 
hoeveel deze wedstrijd is geëin-
digd.” De rest van het team helpt 
Daan herinneren, “het was 12-0!” 
Dieuwertje vond de wedstrijd tegen 
JCO de meest gemakkelijke. “Maar 
eigenlijk was dat ook de minst leuke 
wedstrijd, we wonnen namelijk met 

17-4!” Het is de jongens en meiden 
van JO9-4G dus zeker niet slecht 
afgegaan in de najaarscompetitie. 
Toch vindt Dieuwertje dat het nu in 
de voorjaarscompetitie nog wel iets 
beter kan. “We moeten minder klie-
ren met elkaar, vooral Stef en Luuk.” 
De rest van de spelers denkt daar 
ook zo over, al vindt iedereen wel dat 
Dieuwertje ook wel iets minder mag 
klieren.
 
De begeleiding
De rust was net weer even terugge-
keerd, maar het gelach en geklier 
keert weer terug. Aan de woorden 
van trainer Pim is niets gelogen. Het 
is inderdaad een gezellig team. Tijd 
om even te praten met de leider en 
trainers. JO9-4G telt maar liefst vier 
trainers en twee daarvan, staan op 
de zaterdagen ook als leider voor 
de groep. Niels van Rhee (vader van 
Guus) en Martijn Evers (vader van 
Siem) zijn leider en trainer en Craig 
Post en Pim Saathof zijn alleen trai-
ner. “Zonder vrijwilligers kun je niet 
voetballen hè bij De Zweef,” begint 
Niels. “Eigenlijk doen Martijn en ik 
alles samen op de zaterdagen. De 
ene week sta ik langs de lijn om de 
spelers te coachen en is Martijn de 
spelbegeleider en de andere week 
wisselen we om. Een spelbegeleider 
is nog redelijk nieuw in het pupil-
lenvoetbal en staat, in tegenstelling 
tot een scheidsrechter, niet in, maar 
langs het veld en grijpt alleen in 

wanneer de spelregels door de kin-
deren worden overtreden.” Naast de 
wekelijkse taak maakten Martijn en 
Niels ook afspraken aan het begin 
van het seizoen. “Spelers moeten 
vooral op tijd komen, iedere week 
trainen en voetballen, maar voor-
al veel plezier maken, elkaar niet 
plagen en wedstrijden proberen te 
winnen.”
 De trainers Craig Post en Pim Saat-
hof zijn oude bekenden bij De Zweef. 
Ze voetbalden er ooit, maar zijn hier 
tegenwoordig alleen trainer. Craig: 
“Ik voetbal bij Go Ahead Eagles in 
A1 en Pim zit bij Go Ahead Eagles 
in B1. Ik doe een sportopleiding op 
Landstede in Zwolle en moest voor 
mijn opleiding een stage lopen. Ik 
ken Martijn Evers en via hem ben 
ik dit seizoen bij dit team terecht 
gekomen.” Bij Pim ging het iets 
anders. “Ik moest van mijn ouders, 
zij vonden dat ik iets moest gaan 
doen. Maar ik vind het wel leuk hoor. 
Behalve vandaag, het was veel te 
koud langs de lijn en als de spe-
lers steeds lopen te klieren en niet 
luisteren, dan is dat wel irritant.” 
Craig is iets enthousiaster. “Ik vind 
het mooi om te doen. De kinderen 
zijn gewoon aardig en ik ben goed 
opgevangen. In de najaarscompetitie 
zijn we derde geworden, dan doen 
we toch wel iets goed.” Craig weet 
nog niet of hij ook diploma’s wil gaan 
halen om training te geven. “Nu nog 
niet, later misschien. Ik probeer 
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spelers vooral over te brengen van 
wat ik zelf leerde in mijn jeugd bij 
De Zweef. Vrijlopen, snel overspelen 
of inspelen op het goede been. De 
basis techniek zeg maar. Dat kun je 
jongens in de C-jeugd bijvoorbeeld 
al veel minder goed bijbrengen. De 
spelers zijn nu nog erg jong en kun-
nen veel leren. Het is belangrijk dat 
ze nu een basis meekrijgen.”
 
De ouders
Hoewel op de zaterdagen een be-
langrijke taak voor Niels en Mar-
tijn is weggelegd, staan ze er niet 
helemaal alleen voor. De ouders van 
andere spelers dragen hun steentje 
bij als het gaat om meerijden naar 
uitwedstrijden of het wassen van 
shirtjes. “Ik vind het daarnaast be-
langrijk dat de ouders hun kinderen 
stimuleren om naar de voetbal te 
gaan. Ze zorgen dat hun kinderen er 
altijd zijn. Ook als er activiteiten zijn 
naast het voetballen op de zater-
dagen. En ook de support langs de 
zijlijn is goed. Eigenlijk altijd posi-

tief. Nare dingen hebben we nog niet 
meegemaakt”, aldus Niels. Zelfs 
tijdens de trainingen zijn er wel eens 
ouders die komen kijken. “De vader 
van Luuk zien we meestal wel aan 
de zijlijn staan tijdens de woensdag-
avond training”, vertelt Craig, “en 
op de maandagavond ook” vult Niels 
aan.
 
De Zweef
We gaan weer even terug naar 
de spelers. De spanningsboog is 
nog niet heel groot en de kinderen 
willen eigenlijk wel een keer naar 
huis. Maar niet voordat we het over 
De Zweef hebben gehad. Sophie 
wil daar wel iets over kwijt. “Nou, 
ik vind het een mooie en sportieve 
club. Ik vind dat we ook een heel 
leuk team hebben.” Ook Guus 
weet wel waarom hij bij De Zweef 
voetbalt. “Mijn vader, ooms, opa en 
eigenlijk mijn hele familie voetbalt 
of heeft gevoetbald bij De Zweef.” 
Naast het voetballen, stimuleren 
Niels en Martijn ook dat de spelers 

deelnemen aan de verschillende ac-
tiviteiten. “Ik vind het belangrijk dat 
spelers zoveel mogelijk meedoen. 
Zo zijn ze naar een wedstrijd van 
Heracles geweest, waren bij de ope-
ning van het kunstgrasveld en deed 
iedereen mee tijdens het zaalvoet-
ballen in de winter. Alleen tijdens 
de playbackshow voor de jeugd was 
er weinig animo. We hebben geen 
podiumbeesten in het team. Volgend 
jaar is er weer een kans.” Daan Valk 
is vooral enthousiast over het spelen 
tegen het eerste tijdens de opening 
van het kunstgrasveld. “We wonnen 
met 3-1. Ik vond het leuk om de 
bal af te pakken van grote mensen, 
daar word je wel beter van.” Tot slot 
kijkt Daan Valk vooral uit naar een 
teamfeestje aan het einde van het 
seizoen. “Ik hoop eigenlijk wel het 
meeste dat we dan met z’n allen 
gaan barbecueën.” En dat gaat vast 
een mooi feestje worden, met dit 
gezellige team!
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26  de Zweef r jannink (10)
 Vlnr Willem Jannink, Bertus Mulder, Theo Arends, Dirk Alferink, Dorus Galgenbeld, D. Alferink, 
Antoon.v.d. Berg, Rieks Sterk, Anton Broeks, Antoon Poppe, Antoon Sterk en Herman van Rhee
Gemaakt bij wedstrijd De Zweef 2 – SVVN 2 (4-1)
Wie weet de laatste voornaam?

voor winkel van fietsenmaker Jannink Gr.str 48
Bovem vlnr: onbek, onbek, Anton Jannink (zoon van de de fietsenmaker), onbek, onbek, gebr Middelkamp.
Onder vlnr: Harmpie Verschoor,  Marinus van Rhee en Bernard Alferink
Wie weet een van de onbekenden?

LAATSTE KANS
 
100 jaar De Zweef nadert met rasse schreden. Het boek met daarom de geschiedenis van onze 
club is bijna klaar. We leggen de laatste hand aan de tekst en de onderschriften van de foto’s. In 
deze Goal doen we een laatste poging alle namen met voornamen zoveel mogelijk compleet te 
krijgen.
Help ons daarbij. Loop even bij oma of opa binnen met deze uitgave van ons Magazine en vraag of 
zij nog een (voor)naam weten. Of misschien kennen ze iemand die ons verder kan helpen.
Heb je info? Mail jpvanvree@outlook.com of App naar 06 46160474. BEDANKT!
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Vlnr: Jan Nieland?????, A.J. Kuipers ????? , Jan Kooy-
man- Truus Meijer-Schutte, 
Annie Velner (gehurkt)- Albert Tijhuis (hoofd), Hendrik 
Kleyssen
Wie weet of de dikgedrukte namen kloppen?

Boven vlnr: Marie Alferink, Riky Jannink, Willy Jannink,
Onder vlnr: Annie Bouwman, ???, ???, Fien Jannink, ???, Diny Souverijn
 Wie staan er nog meer op deze foto?

Boven vlnr Jansje Jannink, Annie Brinker, Wennemers, Grada Pfeiffer, 
Rika Jannink, Lenie Bilman.
Onder vlnr ???, Hobert, ???, Verduin.
Leider is Broekhuis???
Wie weet meer namen? 
Wie is de leider? 

Wie kent er iemand op deze foto?
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Voor vlnr: Dieks Broens, ???, Scholten, Lo Evers, Johan van 
Rhee, ??? , ???, ???
Midden vlnr: ???, ???, ???, ???, Johan Jannink
Boven vlnr: ???, ???, ???, ???, Schwarte, ???, ???, ???, ???, 
???, ???, ???, Pfeiffer, Dirk Verschoor.
Foto ongeveer 1930

Oude foto van De Zweef. Achtste van links is Bats Engbers. 
Wie staan er nog meer op en hoe oud zou deze foto zijn?

Pubermeisjes
 
Dat jongens en meiden niet hetzelfde zijn spreekt voor zich. Op mijn werk zit ik 
dagelijks tussen de pubers maar dat zijn voornamelijk jongens. Bij de voetbal train 
ik de meiden en zij weten mij wekelijks te verwonderen. Het schijnt een fabeltje te 
zijn dat vrouwen kunnen multitasken, maar daar denk ik anders over. Pubermeisjes 
kunnen enorm veel tegelijk. Zo kunnen ze tijdens het doen van een dribbel of een 
trucje, uitgebreid vertellen over die leuke jongen van afgelopen zaterdag. Ook kun-
nen ze een partijvorm spelen en tegelijkertijd de nieuwste danspasjes uitwisselen.
 
Pubermeisjes zijn ook druk. Hierdoor vergeten ze wel eens wat of is hun stemming 
nogal wisselend. De aanvangstijd van de training kan na drie maand plotseling ver-
dwenen zijn uit het puberbrein. De ene week vinden ze het prima om rechtsback te 
staan en doen ze alles voor het team. De week erna is het team stom en is rechts-
back de meest verschrikkelijke positie ooit.
 
Soms zijn pubermeisjes ook heel makkelijk. Dan nemen ze zonder morren plaats 
op de reservebank, hebben ze mooi even tijd om te bespreken waar ze die avond 
gaan stappen. Ooit was ik ook zo’n pubermeisje al kan ik me daar nu niks meer 
bij voorstellen. Nu verwonder ik mij en zie ik al die verschillen met de jongens. 
Soms is het lastig en soms zelfs om te huilen maar toch doe ik het nog steeds. Die 
verschillen zijn mooi en ondanks die verschillen voetballen we allemaal bij dezelfde 
club. Dat is het mooist!
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Op de nieuwjaarsborrel kwam een 
doos op tafel met spullen van mijn 
overleden moeder. Spullen die nog 
geen bestemming hadden gekregen. 
Mijn oog viel op een boekje uit 1948 
getiteld “huwelijksonderricht voor 
katholieke echtgenoten”. Een jaar of 
wat eerder had ik uit dezelfde doos 
het “handboek voor de katholieke 
moeder” het mijne gemaakt. Uit 
nieuwsgierigheid heb ik het hand-
boek gelezen, hoewel het mij na-
tuurlijk niet aangaat. Met de inhoud 
van het handboek kan ik leven. Maar 
wat te doen met het boekje over 
huwelijksonderricht? Ik wilde het 
boekje in feite wel hebben maar wat 
zou ik mij hiermee na achtendertig 
jaar huwelijk op de hals halen? Met 
de spelregels uit het handboek heb 
ik geen moeite, maar bij huwelijks-
onderricht zouden wellicht andere 
spelregels om de hoek komen kij-

ken. Spelregels die minder gunstig 
voor mij zouden uitpakken. Regels 
zijn immers regels en hiermee valt 
niet te marchanderen. Toch heb ik 
mij ook het boekje over huwelijks-
onderricht toegeëigend. Je weet 
niet wat je leest. Ik ben me echt een 
aap geschrokken. De man is het 
hoofd en de vrouw het hart en wat 
de huwelijksplicht betreft elkaars 
gelijke. Dat verwacht je niet te lezen 
in een boekje uit de jaren veertig. 
Zouden er toen ook al feministen 
zijn geweest? Mijn bloeddruk steeg 
naar ongekende hoogte en vrouwlief 
adviseerde mij bij de apotheker te 
informeren of mijn bloeddruktablet-
ten, waarvoor al twee weken terug 
een herhalingsrecept was uitge-
schreven, eindelijk eens geleverd 
zouden kunnen worden. Ook dat 
is Nederland waar het allemaal zo 
goed is geregeld. Niet dus. Mijn 

bloeddruktabletten blijken nog 
steeds niet leverbaar te zijn. Wel is 
mij een “vervanger” aangeboden. 
Garantie op dezelfde werking als 
mijn vertrouwde tabletten kan de 
apotheker niet geven en de vervan-
ger kan ook nog eens bijwerkingen 
veroorzaken. Jeuk, misselijkheid, 
vermoeidheid en ik weet niet wat 
allemaal nog meer. Ik heb de ver-
vanger toch maar genomen. Nieuw 
op het medicijnendoosje was de 
vermelding: “Kan de rijvaardigheid 
beïnvloeden”. Zou ik dan toch nog 
mijn rijbewijs kunnen halen? Duide-
lijk is het allemaal niet. Hopelijk zijn 
mijn vertrouwde tabletten in maart 
2019 weer leverbaar. Ajax-PSV staat 
31 maart a.s. op het programma. 
Heb ik nog even tijd om aan mijn 
huwelijksplicht te werken.
 
CR

HUWELIJKSONDERRICHT
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Herman Willibrordus Antonius 
Galgenbeld (iedereen kent hem 
als Harm) is geboren in 1948 aan 
de Grotestraat in Nijverdal. “Ik ben 
vernoemd naar mijn opa, Harm 
Verschoor. Hij was één van de eerste 
Sinterklazen in Nijverdal en ook opa 
van De Zweef Sint Herman Ver-
schoor. Op de lagere school noemde 
iedereen mij nog Herman, daarna 
werd het Harm. Dat is toch ook veel 
gemakkelijker!”
Harm loopt richting keuken om de 
koffie in te doen. “Ik voel me goed, 
mooi dat we er nog zitten. Ik zit pas 
in de blessuretijd, als ik op bed kom 
te liggen. Ik kan nog goed. Vanmid-
dag nog opgepast op Suus en Saar. 
Ik kook dan gelijk voor het hele spul. 
Als Luus thuiskomt van zijn werk, 
dan kan hij direct aanschuiven en 
door naar de training van Suus.” 
Terwijl de koffie loopt, vertelt Harm 
dat hij ook thuis iedere dag zorgt 
voor het eten op tafel. “Ik heb ‘n 
vrouwe uut Enter hè, dan wei nooit 
wat ie krig! Ik vind het gewoon mooi 
om te koken.”
 
Over je voetbalcarrière
Het is lang geleden dat we Harm 

hebben zien voetballen bij De Zweef. 
“Ik was een jaar of 10 toen ik lid 
werd van De Zweef. Mijn vader was 
supporter bij De Zweef. Ik weet 
eigenlijk helemaal niet of hij er zelf 
ook gevoetbald heeft, misschien 
heel vroeger. Ik zat op de Antonius-
school en al mijn vrienden gingen 
voetballen bij De Zweef: Hennie Kok, 
Theo Krieger en Herman Hegeman, 
‘de Biele’. Ik heb maar heel kort ge-
voetbald, na zes of zeven seizoenen 
ben ik gestopt en werd ik jeugdlei-
der. Ik had geen talent en was ook 
niet zo fanatiek. Als mijn kleinkin-
deren vragen waarom ik zo kort heb 
gevoetbald, dan zeg ik altijd dat ik 
heel goed kon schieten. Ik vertelde 
dat ik misschien wel zo goed kon 
schieten, dat ik eens een bal naar de 
maan heb geschoten. Bij De Zweef 
zeiden ze toen dat ik te duur voor ze 
werd en ben toen gestopt. In werke-
lijkheid was ik te druk met werken.”
Harm bleef wel lid van De Zweef en 
vervulde veel vrijwilligersfuncties. 
“Nadat ik eerst een aantal jaren 
jeugdleider ben geweest, nam ik 
met Gerard Woesthuis, Joop Ko-
gelman en Johan Broekhof plaats 
in de technische commissie. Onder 

ons werd het mixtoernooi voor het 
eerst georganiseerd. Hier ben ik ook 
altijd betrokken bij gebleven. Voor de 
aanvang van het toernooi smeerde 
ik broodjes. Later deed ik dat ook 
voor het Kas Woudsma Toernooi. 
Daarnaast draaide ik altijd bardien-
sten op de dinsdagavond, toen was 
dat nog een hele drukke avond in de 
kantine. Ik hielp ook bij het vergaren 
van het oude clubblad en bij de Play-
backshow heb ik een jaar of vijftien 
geholpen achter de schermen. Sa-
men met Gerrit Verschoor en André 
Spenkelink handhaafden wij de orde 
en hielden het spul een beetje glad. 
Vorig jaar ben ik daarmee gestopt. Ik 
vond het mooi geweest.”
Naast voetballer en vrijwilliger, 
is Harm vooral supporter van De 

IN DE BLESSURETIJD 
HARM GALGENBELD
In deze serie interviews gaan we in gesprek met 
Zwevers die terugkijken op hun actieve voetbal-
carrière, de leuke en minder leuke kanten van het 
ouder worden en kijken we vooral vooruit naar alle 
mooie plannen! Deze keer Harm Galgenbeld, 70 
jaar en woonachtig aan de Grotestraat in Nijverdal 
samen met Ans. Tegenwoordig zien we hem vooral 
op de zondagochtend bij De Zweef, zittend aan de 
bar. “Da vin’k donders mooi!”
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Zweef. “Samen met Bats Mulder, hij 
reed altijd, Bennie Oldenhof, mijn 
zoon Demis en ik bezochten we alle 
uitwedstijden van het eerste. We 
hebben veel met elkaar gelachen. 
Zo herinner ik mij nog een uitwed-
strijd tegen NEO. Mijn neef Hans 
Galgenbeld voetbalde nog in het 
eerste. Wij stonden altijd achter het 
doel, achter de ballenvanger. Bennie 
Oldenhof wou die dag niet maar mij 
luisteren. Ik zei nog zo, “Bennie goa 
noe achter ’n bal’nvanger stoan, 
straks krieg ie nog ’n bal teg’n de 
kop an” maar Bennie bleef staan. 
En wie kreeg er een bal tegen zijn 
kop toen Hans uithaalde, Bennie 
Oldenhof. Hij viel stijl voorover en 
hing over de reclameborden heen. 
Het was doodstil. En opeens, ging 
hij rechtop staan: “KOM OP ZWE-
VERS!” Bennie was misschien wel 
een klasse apart, maar het was een 
echte supporter.”
Het zijn vooral de kampioenschap-
pen en promoties waarover Harm 
graag vertelt. “Na een gewonnen 
beslissingswedstrijd in Hattem, 
kwam het eerste achterop een 

vrachtwagen van Ogink de berg af. 
Iedereen stond hier voor het huis te 
dansen op de straat. Ik had die dag 
een grote pan met soep gemaakt en 
dacht dat deze veilig binnen op het 
vuur stond. Zie ik op een gegeven 
moment steeds meer mensen met 
een kom soep in de handen staan. 
Het bleek dat Ans kommen had 
klaar gezet en iedereen de weg naar 
de soep wist te vinden. En ik had 
niets in de gaten.”
Tegenwoordig ziet Harm veel minder 
wedstrijden. “Ik ben dit jaar nog niet 
geweest. Ik wil geen hele zondag bij 
De Zweef zitten. Zondagochtend aan 
de bar is mijn moment, dat vind ik 
donders mooi, maar ’s middags ga 
ik mooi met Ans naar één van mijn 
zoons Luus of Demis.”
 
Wat deed je in je werkzame leven?
“Na de lagere school in Nijverdal 
en de Don Bosco in Rijssen, ben 
ik naar de textielschool gegaan. Ik 
werkte toen vier dagen per week bij 
de KSW en moest drie avonden en 
één dag naar school. Eerst werkte 
in ik in de katoenweverij en later 

bij de jacquard weverij. Toen deze 
weverij haar deuren sloot, moest 
ik in ploegen werken bij weverij 
“west”. Dat leek mij niets en ben 
daarom weggegaan en ging aan de 
slag als vrachtwagenchauffeur bij 
Udema in Holten. Na zes jaar stapte 
ik over naar het Kinderwagenpaleis. 
Het werken hier was mijn lust en 
mijn leven. Vanuit Almelo haalde 
ik kinderwagens en autostoeltjes 
op in Duitsland, helemaal tegen de 
Tsjechische grens aan en bezorgde 
deze bij dertien winkels verspreid 
over heel Nederland. Bij zo’n win-
kel stond de koffie altijd klaar en 
iedereen hielp met lossen. Ik heb 
hier veel kennissen aan overgehou-
den. Met enkelen heb ik nog steeds 
contact. Ik werkte hier vijf jaar toen 
ik een keer terug kwam rijden uit 
Amersfoort. Ik was vroeg en ging 
even langs bij Udema voor een kop 
koffie. De oude Udema kende mijn 
naam nog, die vergat hij nooit. Hij 
vroeg mij terug en omdat ik meer 
kon verdienen zei ik ja. Ik zou niet 
meer op de vrachtwagen rijden, 
maar ging werken bij de vleeswa-
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maar het trekt mij niets. Het enige 
dat ik misschien nog wel wil leren, 
is dat ik beter over weg kan met de 
laptop en met de telefoon. Ik kan er 
wel iets mee, maar zit er te weinig 
achter om er goed mee over weg te 
kunnen. Het zou wel gemakkelijk 
zijn, maar heb er eigenlijk ook geen 
tijd voor. Ik doe liever leuke dingen 
met Suus, Saar, Joël en Len. En als 
we over een paar jaar vijftig jaar 
getrouwd zijn, dan geef ik misschien 
nog wel een klein feestje.”
 
Vind jij jezelf oud?
“Nee, ik heb nog een jong hart. Voel 
mij zelf ergens tussen de vijftig en 
zestig jaar oud. Ik heb schik in de 
dingen die ik doe en fiets en wandel 
veel. Ik haal bijvoorbeeld altijd 
lopend de boodschappen. Zonder 
Ans, want dan ben ik zo anderhalf 
uur verder. Die praat werkelijk 
met iedereen. Nee, laat mij lekker 
alleen gaan. Ik probeer wel onder 
de mensen te blijven. Dat houdt je 
ook jong. Maar het ouder worden 
zelf, daar is niet heel veel leuks aan. 
Iedere keer moet je weer iemand 
missen. Als ik al zie wie er allemaal 
zijn weg gevallen. Bennie Oldenhof 
was altijd “mien groot’n moat”, ik 
vind het elke dag nog jammer dat hij 
er niet meer is. En Johan Broekhof, 
met hem ging ik zijn laatste twee 
jaren meerdere malen per week 
naar het Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis in Amsterdam. Net zoals 
met mijn broer, met hem bezocht ik 
dan het VU in Amsterdam. Beide in 
dezelfde periode, ik kwam er soms 
wel vier keer per week. Nu moet 
ik ze missen. Mij hoef je voorlopig 
nog niet te missen hoor. Als ik goed 
gezond blijf, dan ben ik hier nog wel 
dertig jaar. Ik hoop dat ik nog een 
mooie tijd heb met Ans, de kinderen 
en kleinkinderen. Zou toch geweldig 
zijn, dat mijn kleinzoon hier komt 
met een vriendinnetje. “Nou opa, ik 
heb d’r ene!” Ik heb altijd tegen de 
jongens gezegd dat ik de vriendin-
netjes wil keuren. Dat hoop ik echt 

nog mee te maken.”
 
Hoe ziet de wereld eruit in 2030?
“Dat durf ik niet te zeggen. Je hoort 
tegenwoordig rare dingen. Kijk naar 
een Trump, die is niet wijs. Ik weet 
niet wat ik daarvan moet zeggen. 
Denk in ieder geval niet dat we dan 
nog in Nijverdal een kerk hebben. 
Ik was er laatst eens. Ans moest 
zingen op een zondag. Het koor 
had verdorie nog meer mensen dan 
dat er in de kerk zaten. Tegen die 
tijd gaan we wel met z’n allen in 
Hellendoorn naar de kerk. Ach ja, 
tegen die tijd ben ik 80. Als ik dan 
nog maar iedere zondagochtend bij 
De Zweef aan de bar mag zitten. Dat 
moeten ze mij niet afpakken. Of het 
eerste dan nog op zondag voetbalt? 
Geen idee. Maar De Zweef is er dan 
nog zeker!”

Ben je bang voor de dood?
“Ik zie daar wel tegenop. Het zou 
mooi zijn, dat het in je slaap gebeurt. 
Ik hoop niet dat ik in mijn laatste 
twee of drie jaar wegteer of dement 
word. Of dat je in een verpleegtehuis 
terecht komt. Ik ben er vaak genoeg 
op bezoek geweest. Ik wil in ieder 
geval gecremeerd worden. Eerder 
wou ik dat nooit, maar inmiddels 
weet ik het zeker. Wie moet er toch 
voor mijn graf zorgen? Sinds mijn 
zus in 1994 overleed, kom ik iedere 
zaterdag op het kerkhof. Ik heb 
haar beloofd dat ik iedere week bij 
haar en mijn ouders een kaarsje 
zou aansteken. Inmiddels bezoek ik 
wekelijks 13 graven. Ik steek heel 
wat kaarsjes aan en geef heel wat 
bloemen water. Maar ik heb het ze 
beloofd. Ze zullen zich allemaal wel 
kapot lachen daarboven! Ik praat 
er misschien nu wat gemakkelijk 
over, maar het doet me altijd veel. 
De meeste mensen kennen mij als 
iemand die altijd veel schik heeft. Ik 
houd ook van het leven. Ondertussen 
denk ik wel veel, ben een binnenvet-
ter en kan best emotioneel zijn. Of 
ik ze allemaal eens terug ga zien? 

Ze zeggen van wel hè, dan moeten 
we dat maar geloven. Ik ga er maar 
vanuit. En als ik eenmaal aan kom 
in de hemel, dan ga ik eerst naar 
Bennie. Zou het wel mooi vinden 
weer eens een borrel met hem te 
drinken!”

ren.” Harm zijn tweede periode bij 
Udema zou zeven jaar duren, waar-
na hij in Nijverdal kwam te werken 
bij ELRO. Hier maakten ze salades.
“Directeur Gerard Schreur, broer 
van Johma oprichter Johan Schreur, 
voetbalde in het veteranenteam van 
De Lutte. Hij vroeg eens of hij kon 
voetballen tegen het veteranenteam 
van De Zweef. Een traditie werd 
geboren. Het oude achtste ging 
het ene jaar met de bus richting 
De Lutte en het andere jaar kwam 
hij met zijn team op bezoek bij De 
Zweef. Een mooie tijd. We maakten 
er ook ieder jaar slaatjes voor bij 
het mixtoernooi. Toen ELRO werd 
overgenomen door het grotere 
Johma, kon ik wel mee naar Losser, 
maar dat wou ik niet. Ik ben voor 
de derde keer aan de slag gegaan 
bij Udema. In mijn derde periode 
werkte ik vooral ’s nachts. Papier-
werk klaarmaken voor ochtend-
ploeg en op woensdag en donderdag 
hielp ik in de personeelswinkel. In 
totaal heb ik tweeëndertig jaar voor 
Udema gewerkt. Ik was 58 toen de 
tent sloot, ik zat net in de ziektewet 
met een hernia. Het liefst had ik nog 
langer willen werken, maar het was 
niet anders. Ik heb toen nog een 
aantal jaren vrijwillig in een taxibus-
je kinderen met het syndroom van 
Down vervoerd.”
 
De liefde!
In 1971 trouwt de toen 22-jarige 
Harm met de Enterse Ans Heering 
die een jaar ouder is. “Voor die tijd 
waren er ook wel andere meisjes, 
maar Ans is de liefde van mijn 
leven!” Harm komt Ans tegen bij De 
Instuif. “Als de kerk uit ging, werd er 
hier gedanst. Bussen kwamen er uit 
de hele regio, ook uit Enter. Ik ben 
niet de enige Zwever die trouwde 
met een vrouw uit Enter. Johannes 
Wennemers en Johan Haas leerden 
op deze manier ook hun Enterse 
vrouw kennen. Ik zag Ans staan en 
vroeg haar ten dans. Daarna ging 
het eigenlijk vrij gemakkelijk en 

groeide de liefde.” Nadat Harm en 
Ans trouwden, wonen zij eerst een 
jaar in Enter. Boven bij de zus van 
Ans. “We stonden in Nijverdal inge-
schreven bij de Woningstichting. Het 
zou nog wel vier jaar kunnen duren, 
voordat wij een woning toegewezen 
zouden krijgen, waardoor wij eerst 
tijdelijk woonden in Enter.”
Ook al woont Harm in Enter, hij blijft 
De Zweef bezoeken op de zondagen. 
Meestal dan. “Op een zondagoch-
tend kreeg ik bezoek van een aantal 
vrienden uit Enter. Om half één wou 
ik dat ze naar huis zouden gaan, 
want ik wou naar De Zweef. Komt 
eerst mijn zwager binnen met een 
pan soep, daarna de buurman en ik 
werd steeds helliger. Ze wisten dat 
ik naar Nijverdal wou en toch bleven 
ze hangen. Beiden voetbalden bij 
de veteranen in Enter en moesten 
die ochtend voetballen tegen het 
achtste. Zij wisten wat ik niet wist: 
de wedstrijd van het eerste was 
die middag afgelast. Ik zat op hete 
kolen en om even voor half drie was 
ik er klaar mee. Mijn middag was 
verpest! Een dag later reed ik met 
de vrachtwagen van Udema door 
Nijverdal en dronk een bak koffie 
bij mijn vader. Toen ik vroeg hoe De 
Zweef het had gedaan, vertelde hij 
dat de wedstrijd was afgelast. Enter-
se streken!”
Harm en Ans wonen net een half 
jaar in Enter als er een huis vrijkomt 
in Nijverdal. “We kregen er één 
toegewezen an ’n Oal’n Diek. Hier 
werden Demis in 1974 en Lucien in 
1977 geboren. We hebben er een 
mooie tijd gehad. In 2001 verhuisden 
we naar onze huidige woning aan de 
Grotestraat. Mijn moeder woonde 
hier voor ons. Toen zij moest verhui-
zen naar Krönnenzommer, zou mijn 
nichtje hier gaan wonen. Zij kwam 
helaas veel te jong te overlijden en 
dus kwam de woning vrij. We zijn 
een jaar flink aan het werk geweest 
in dit huis en wonen nu ook hier nog 
steeds met veel plezier.”
 

Was vroeger alles beter?
“Nee, zo zit ik niet in elkaar. Vroeger 
luisterde je misschien wel beter 
naar je leider van je team. Nu heeft 
iedereen een veel grotere mond. 
Toen kon dat niet, je mocht toen 
direct vertrekken naar de kleedka-
mer. En we konden vroeger eerder 
dingen naast ons neerleggen. “Ans 
haar vader is in die tijd voorzitter 
van Enter en De Zweef had het niet 
gemakkelijk als ze tegen Enter 
speelden. Wedstrijden tegen Enter 
betekenden altijd bloed aan de paal. 
Ik weet nog goed dat Rinie Siero een 
keer de scheids voor de kop sloeg. 
Mijn schoonvader wist dan altijd 
goed de boel op te naaien. Maar na 
de tijd dronk iedereen een borrel 
met elkaar bij de Boone, alsof er 
niets was gebeurd.”
Harm staat op en loopt naar de 
schouw. Hij laat een foto van zoon 
Demis zien als prins carnaval van 
de Haarlese carnavalsvereniging ‘de 
Sükkewottels’. “Kijk, zo’n foto krijg 
ik binnenkort ook van mijn kleinzoon 
Joël. Hij is dit jaar jeugdprins in 
Haarle. Dat vind ik ook wel jam-
mer dat we dat niet meer kennen 
in Nijverdal. Vroeger heb ik het 
veel gevierd. Begonnen als opper-
bottelier in de Raad van Elf van de 
Kötterboertjes. Ik moest zorgen 
voor het bier. De laatste jaren was ik 
adjudant onder een aantal prinsen. 
We deden mee aan de optocht in 
Raalte en vanuit De Zweef gingen we 
later nog met de bus naar Oldenzaal 
om te kijken naar de optocht. Voor 
het dorp vind ik het jammer dat het 
er niet meer is. Wel vind ik het mooi 
te zien dat het nu bij De Zweef weer 
opbloeit.”
 
Welke toekomstdromen heb je nog?
“Ik wil zo oud mogelijk worden. Het 
liefst zit ik nog zo lang mogelijk bij 
De Zweef op de zondagmorgen aan 
de bar. Mooi zeuren en drammen. 
Verre reizen hoef ik niet te maken. Ik 
ben geen reis man. Met de kinderen 
gingen wij vroeger wel op vakantie, 
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Eindelijk winst De Zweef 5
 
De Zweef 5 is er (eindelijk) in geslaagd de playbackshow te winnen. De 
laatste jaren zat het team er dichtbij, maar dit keer was het raak. Om 
te winnen moesten de mannen van Hans Knobben gevaarlijke con-
currenten, zoals Vrouwen 1 en 2 verslaan. De prijs voor de individuele 
playback ging naar Marel Verschoor van Vrouwen 2, terwijl De Zweef 
1 met de Leo Geurtse bokaal naar huis ging. Het was wederom een 
zeer geslaagde avond met optredens van hoog niveau. Dat alles met de 
nodige versnaperingen maakte dat iedereen tevreden naar huis ging. 
Een bijzondere “act” was het optreden van de Gagelkealtjes die bekend 
maakten dat Prins Marcel met adjudant Eric het nieuwe carnavalsduo 
wordt.
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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 € 12,00

- Jongeren 13 t/m 17 jaar     € 17,50

- knippen op je verjaardag 
vanaf 18 jaar en ouder                     € 17,00 

Nu ook op woensdagavond geopend!


