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voor het laatst in het seizoen 2018-2019 

genieten van uw eigen mooie clubblad. 

Extra genieten omdat ons vlaggenschip 

behouden is voor de eerste klasse. Veel 

leesplezier en tot volgend seizoen. Fijne 

vakantie.
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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

Sven Dikkers schenkt zijn afscheidsboeket aan Johan ten Bok.
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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Het zijn spannende tijden voor De 
Zweef. Op de dag van de deadline, 
17 mei, heeft ons vlaggenschip 
nog twee wedstrijden te spelen 
voor de competitie. Het lijkt erop 
dat beide wedstrijden gewonnen 
moeten worden om rechtstreekse 
degradatie te ontlopen. Om 
vervolgens in de tombola van de 
nacompetitie te komen. U weet de 
afloop als u dit magazine leest.
Ik kijk liever vooruit dan achterom. 
Komend seizoen beginnen wij met 
een standaardteam in de vierde 
klasse zaterdag. Een besluit 
dat niet is genomen uit weelde. 
Tijdens een ledenbijeenkomst op 1 
april hebben wij dit besluit nader 
toegelicht. Naast ons hebben ook 
Rigtersbleek en Tubantia besloten 
om hun tweede elftal op zondag in 
te ruilen voor een standaardteam 
op zaterdag. Quick ’20 heeft dat 
jaren geleden al gedaan. Het zal 
u dan ook niet verbazen dat voor 
en na de wedstrijd van ons eerste 
elftal in de bestuurskamer met 
(het bestuur en technische staf 
van) de tegenstander, en eventueel 
een afgevaardigde van de KNVB 
(rapporteur van de scheidsrechter of 

zijn assistent), wordt gesproken over 
de transitie van het zondagvoetbal 
naar het zaterdagvoetbal. Het leeft 
behoorlijk in de eerste klasse E. 
Behalve bij …. de KNVB. Daar is het 
onderwerp hoogstwaarschijnlijk 
geen issue. Althans, de buitenwereld 
krijgt er geen hoogte van. Dan kun je 
twee dingen doen: 1. afwachten wat 
de KNVB alsnog gaat doen. 2. zelf 
initiatief nemen richting de KNVB. 
Dat laatste hebben we gedaan. 
Met de drie hierboven genoemde 
verenigingen en STEVO, hebben 
we een brief opgesteld over de 
toekomst van het zondagvoetbal. 
Wij zijn er van overtuigd dat binnen 
tien jaar geen prestatievoetbal meer 
in een volledige zondagcompetitie 
wordt gespeeld. De vraag is alleen: 
hoe snel verloopt dit proces en wat 
wordt de rol van de KNVB hierin? 
Wordt het competitieschema op 
de kop gegooid en de zaterdag- en 
zondagverenigingen, die uitkomen 
op hetzelfde niveau, samengevoegd? 
Regionaal voetbal, waarbij de 
speeldag zaterdag of zondag wordt? 
Zoals nu in de tweede divisie het 
geval is. Kansen zien, in plaats 
van bedreigingen. Meer inkomsten 

uit de recette en 
kantine, minder 
reiskosten omdat de 
afstanden kleiner 
worden. Niet alleen de 
zondagverenigingen, 
maar ook onze 
collega’s van de 
zaterdagverenigingen 
hebben hier voordeel 
van. Daar kan niemand 
op tegen zijn. 
Op 30 april hebben wij 
onze noodkreet geuit 
richting de KNVB. 

Op 15 mei kwam de reactie dat ze 
graag met ons in gesprek gaan 
en een aantal regiobijeenkomsten 
toejuichen. Mooi. Er lijkt schot in de 
zaak te komen. Als het goed is wordt 
in juni het eerste overleg gepland. 
Daarna zullen er nog wel een 
aantal volgen, want uit het eerste 
telefonische gesprek met de KNVB 
kwam het signaal dat het allemaal 
niet zo eenvoudig is. Aan ons de taak 
om de KNVB te overtuigen van de 
noodzaak tot verandering. En ik ben 
er van overtuigd dat dit gaat lukken. 
Zo ingewikkeld hoeft het allemaal 
niet te zijn. Dus ik ben benieuwd 
naar de beren op de weg van de 
KNVB. Zo spannend als het slot van 
de competitie van ons eerste elftal 
is het in mijn ogen in elk geval niet. 
Uiteraard houden wij u op de hoogte 
van de ontwikkelingen over deze 
transitie. Maar dat is van latere zorg. 
Het seizoen 2018/2019 zit erop. 
Een jaar waar veel is gebeurd op 
het sportpark. De aanleg van een 
kunstgrasveld en het aanpakken 
van de accommodatie eromheen. 
Een mat die nog niet optimaal is, 
maar waarvan we hopen dat met 
een nieuwe zandlaag de gladheid 
bestreden kan worden. En we 
in het nieuwe seizoen kunnen 
beschikken over een perfect veld. 
De testresultaten waren in elk geval 
positief. Ook hier zullen wij een 
vinger aan de pols houden. Maar 
eerst gaan genieten van de vakantie. 
Om elkaar eind augustus weer te 
treffen voor het seizoen 2019/2020. 
Het seizoen waarin de club haar 
100 jarig bestaan viert. Een seizoen 
dus waarin nog veel meer staat te 
gebeuren dan het afgelopen jaar. En 
dat voelt goed. Positieve reuring is 
altijd mooi.

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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Harry neemt ons mee naar de keu-
kentafel, waar al snel de rest van de 
familie aanschuift of acte de présen-
ce geeft: broer Michel (zaterdag 3), 
zus Marèl en moeder Petra (jaren-
lang activiteitencommissie). Een 
huis vol Zwevers dus, waarbij we er, 
zoals gezegd, één missen: Roy.

“Oh, Roy, die staat even onder de 
douche. Hij is de hele morgen in de 
tuin aan het werk geweest en wilde 
zich even wassen.” Even later ver-
schijnt de verdediger uit De Zweef 1. 
Inderdaad schoon gepoetst en klaar 
voor het interview. Kop koffie mee 
en verhuizen naar de woonkamer, 
waar we ongestoord kunnen praten.

Even switchen ……………..
Zo begon het interview dat we een 
paar maanden geleden maakten 
met Roy ten Dam. Niet wetend dat 
er zo veel zou veranderen. Drei-
gende rechtstreekse degradatie. 
Nacompetitie in de laatste wedstrijd 
veilig gesteld. Drie finales waarbij 
De Zweef als winnaar tevoorschijn 
kwam. Verder het vertrek van coach 
Anton Wennemers, die daarna toch 
blijft. Het besluit om op zaterdag 

met een standaardteam te gaan 
voetballen. Zaken die het interview 
danig op z’n kop zette.

De inleiding hebben we laten staan. 
De rest is aangepast aan de nieuwe 
situatie. Er zijn redenen genoeg 
om te beginnen met de stand van 
zaken voor De Zweef 1. Handhaving 
na nacompetitie. Roy heeft de slaap 
nog een beetje in de ogen. Eerst 
feest in de kantine en daarna tot 
een uurtje of vier vanmorgen naar 
Bruins. “Niemand gaf nog wat voor 
ons en ineens valt het kwartje de 
goede kant op. Ging het motortje 
weer draaien. Supergaaf dat we ons 
hebben gehandhaafd.” Terugkijkend 
op de drie finalewedstrijden, geeft 
Roy eerlijk toe dat Bon Boys het 
beste was. “Als we bij rust dik had-
den achter gestaan, had je er niets 
van kunnen zeggen. “

“We waren dit seizoen een echt 
vriendenteam. Dat is mooi, maar 
kan ook tegen je werken. Anton 
zei al wel eens dat we zo’n goeie 
vrienden waren dat we elkaar niets 
durfden te zeggen. Daar had hij 
gelijk in. Maar Michel Dikkers ook 

toen hij stelde dat vrienden ook voor 
elkaar willen werken. En dat zag je 
met name de afgelopen drie wed-
strijden,” zegt Roy.

Als hij het huidige seizoen vergelijkt 
met het vorige, constateert Roy dat 
het voetballend helemaal niet slecht 
ging, maar dat het stokte bij de 16 
meter. “We konden  ons meten met 
alle teams in de eerste klasse, maar 
scoren was het grootste probleem 
. In het gesprek met ons kwam de 
afgehaakte trainer met cijfers, die 
aantonen waar het probleem ligt. 
Dat wisten wij ook, maar hij toonde 
het aan met cijfers. De kentering 
kwam na de wedstrijd tegen Rohda. 
We gingen er met heel veel vertrou-
wen naar toe en kregen met 6-0 
klop.” 

“Ik heb niet zo’n gevoel bij 
vertrekken”
Het vertrek van belangrijke spe-
lers uit het eerste maakt dat hij 

“WE KONDEN ONS METEN MET 
ALLE TEAMS IN DE EERSTE KLASSE”

Roy ten Dam superblij met handhaving

Als we bij het ouderlijk huis van Roy ten Dam 
aankomen, is er van alles te zien, behalve Roy. 
De eerste die we tegen komen is vader Harry. 
Met hem lopen we naar binnen, maar niet zonder 
een blik te hebben geworpen in de tuin, die eruit 
ziet alsof een hele grote mol helemaal de weg 
kwijt was.
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met enige zorg naar het komende 
seizoen kijkt. “Of ik ook ga? Nou, 
nee. Ik wil eerst maar eens een 
paar jaar in het eerste van De Zweef 
blijven.“ Vertrekken naar een andere 
club ligt niet in Roy’s verwachting. 
Hij heeft het erg naar zijn zin in het 
eerste. Bovendien zit bijna zijn hele 
vriendengroep bij De Zweef. “Nee, ik 
heb niet zo’n gevoel bij vertrekken. 
Misschien later ooit eens, maar dan 
moet het vertrek ook een uitdaging 
zijn. Bijvoorbeeld om op een hoger 
niveau te kunnen spelen.”

Een aantal belangrijke spelers zal 
er in het komende seizoen niet meer 
bij zijn. Daar staat tegenover dat er 
talenten zijn die gaat strijden om 
een plek in de basis. Plus de “terug-
komst” van spelers met ervaring, 
zoals Dennis van der Lely en John 
Damman. “Ik denk dat we achterin 
per saldo niet veel gaan inleveren, 
ondanks het vertrek van Boris Ver-
meulen. Voorin zal het nog moeten 
blijken. Daar gaan talenten lopen 
die zich zullen moeten waarmaken, 
daar heb ik alle vertrouwen in.”

Civiele techniek
Roy Pieter ten Dam is geboren op 
18 december 1997 en nu dus 21 jaar 
oud. Hij studeert aan Windesheim 
Civiele Techniek en zit in z’n derde 
leerjaar. Dat is een stagejaar, dat 
voor hem begon  bij de “blauwe” 
Hegeman. “Ik werkte daar op het 
ontwerpbureau. Berekeningen ma-
ken en tekenen met autoCAD. Heel 
leuk werk en lekker dichtbij.”

Momenteel loopt hij stage bij Roe-
lofs in Den Ham. Voor de meesten 
bekend als wegenbouwer, maar dat 
is maar een klein deel van al het 
werk dat daar wordt gedaan. Roy zit 
bij Roelofs ook bij het ontwerpbu-
reau. “Het is anders dan Hegeman. 
Dichter bij de uitvoering. Ik doe nu 
meer infrastructuur. Zat laatst te 
rekenen aan een riool en het maken 
van een wegprofiel.”

Binnenkort verhuist hij naar de 
uitvoering en gaat “iets” doen bij de 
zandwinning van Roelofs in Vriez-
enveen.  Doel van de stages is dat je 
“competenties kunt aantonen”. Dat 

is niets meer of minder dan dat je 
laat zien dat wat je hebt geleerd, je 
ook in de praktijk hebt kunnen bren-
gen. Daarom zijn die afwisselende 
stages ook nodig. En leuk, want Roy 
vertelt daar met plezier over.

Nee, het is niet de bedoeling dat hij 
na het afronden van z’n studie aan 
de slag gaat. “Ik ben van plan om 
daarna HBO Commercieel Techni-
sche Bedrijfskunde te gaan doen en 
daarna mogelijk naar de universi-
teit om “Civil Engineering” te gaan 
studeren.” 

“Ik laat het op me af komen”
“Of ik al precies weet in welke 
richting ik aan de slag wil?  Nee, 
nog niet. Ik laat het een beetje op 
me afkomen.” Deze uitspraak is een 
mooi bruggetje naar de voetbal. “In 
het eerste seizoen liet ik het ook 
een beetje op me afkomen; zowel in 
als buiten het veld”. Niet dat hij de 
kantjes eraf liep, maar het was in de 
senioren wel iets anders als in de 
jeugd.
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intentie hij dat doet, dan is het niet 
erg dat hij hard is. Voor mij heeft het 
goed uitgepakt.“

“Die tunnels en viaducten in Zwit-
serland; prachtig!”
Een gesprek met Roy is een gesprek 
met iemand die weet wat hij wil. 
Denkt na over de dingen. Zoals een 
eventuele carrière. Zijn studietraject 
heeft hij aardig uitgestippeld, maar 
werken daarna is nog een vraagte-
ken. “Wij gaan bijna elk jaar  op va-
kantie naar Zwitserland. Als ik daar 
die tunnels en viaducten zie, krijg 
ik veel zin daar te gaan werken. 
Prachtige projecten zijn dat”.

Lachend: “Hoe ik dat ga combineren  
met de voetbal? Voorlopig ben ik 
nog een paar jaar aan het studeren. 
“ Dat studeren gebeurt nu en in 

de toekomst in de buurt. Nu is dat 
Zwolle en wordt straks misschien de 
UT in Enschede. Kan hij mooi thuis 
blijven wonen en de studie combine-
ren met het voetbal. 

“Het gezinsplaatje 
klopt wel”

Of hij nog tijd overhoudt om met 
kameraden te gaan stappen? “Na-
tuurlijk. Ik ben Twentesupporter en 
we gaan naar wedstrijden.” Echt 
stappen wordt beperkt door voet-
bal op zondag. Gebeurt dat toch, 
dan gaat het naar etablissementen 
als Paddy’s in Enschede. Nee, een 
vriendin is er op dit moment niet. 
Wel een relatie gehad, maar dat is 
voorbij. “Ik vind het nu prima als 
vrijgezel.”

Voor Roy is thuis wonen geen 
probleem.: “Het gezinsplaatje klopt 
wel”, zegt hij met een wijze blik. 
Nee, zonder gekheid; de Ten Dams 
aan de Schanshekweg hebben het 
goed met elkaar. “Als je vraagt wie 
een grote invloed heeft op mijn le-
ven, denk ik aan mijn vader. Hij geeft 
veel sturing. We praten veel met 
elkaar. Over bijvoorbeeld studiekeu-
zes, stages en ook voetbalkeuzes. 
Michel praat ook vaak mee.”

“Pa komt ook wel eens bij mij met 
een vraag. Daar komen vaak mooie 
gesprekken uit. Niet altijd serieus; 
met die twee kun je ook mooi ouwe-
hoeren. “ Niet alleen vader is een 
goede gesprekspartner; ook moeder 
Petra schuift regelmatig aan. Net als 
zus Marèl. Nogmaals: “Het gezins-
plaatje klopt wel”. 

Gekke mol
Dat laatste blijkt ook wel als we naar 
buiten gaan voor de foto. Met uitzonde-
ring van broer Michel (moet voetballen) 
loopt iedereen mee de tuin in. Eerst 
uitleg over de gek geworden mol. Het 
blijkt te gaan om een combinatie van  
innovatie van de bar in de tuinschuur 
(stroom en toilet met drukriool) en een 
automatische bewatering van het gras. 

Het meeste werk doen de twee jon-
gens zelf. Gaat goed, maar soms ook 
fout. “Natuurlijk gebeurt dat als je op 
zaterdagavond om tien uur met de 
waterleiding aan het werk gaat”, zucht 
vader Harry. Doorgezaagd. Maar ook 
zelf weer opgelost. 

Roy is deze zaterdagmorgen bezig 
geweest met het graaf werk: “Infra-
structuur in de praktijk”.  En gezegd 
moet worden dat het er strak bij ligt. 
Voor een buitenstaander is de struc-
tuur onoverzichtelijk, maar het zal de 
deskundigen wel duidelijk zijn. Roy wil 
poseren bij de goal aan de rand van het 
gras. Vooruit dan maar, maar dan ook 
een van hem met de schop in de hand.  

“Met A1 waren we betrekkelijk 
makkelijk kampioen geworden. We 
hadden zo’n tien punten voorsprong. 
In de senioren was het spel voor mij 
een stuk fysieker en ook tactischer. 
Daar moest ik aan wennen.” Aan het 
fysiek zeker, want als nieuwkomer 
is Roy een mager mannetje die snel 
aan de kant is te drukken. Dat is 
gauw over. Niet alleen omdat een 
Ten Dam zich niet aan de kant laat 
zetten, maar ook omdat hij aan het 
werk gaat om sterker te worden. 
Afgelopen zomer bijvoorbeeld heeft 
hij daar extra op getraind.

“In de senioren 
is het spel fysieker
en tactischer”

Na bijna twee seizoenen invalbeur-
ten kreeg hij een vaste plaats. “Ik 
weet nog precies toen ik vorig sei-
zoen dat Appje kreeg van Anton. Ik 
zat Real Madrid – Juventus te kijken 
en toen de boodschap kwam met 
de mededeling “je staat morgen in 
de basis”. Dat was tegen Rohda. We 
kwamen toen als elftal in een flow. 
Ik ook en dat was heel mooi. Alles 
ging goed.”

Sinds die tijd is Roy een vaste waar-
de in het eerste. Vooral dit seizoen 
maakt hij een grote ontwikkeling 
door en groeit naar een speler met 

waarde. “Ik moet nog wat sterker 
worden en kan ook voetballend nog 
leren.“ 

“De Zweef ja of 
nee is geen optie 
bij de Ten Dams”

Roy begint zijn voetballoopbaan bij 
de F-league. “De Zweef ja of nee is 
in onze familie geen discussie en 
was het voor mij ook niet, omdat 
op de Triangel bijna iedereen op De 
Zweef zat.” Een paar jaar speelt hij 
samen met oudere broer Michel en 
is vader Harry de leider. “Toen heeft 
Niels Kolkman mij opgehaald voor 
D1 en vanaf die tijd speelde ik in de 
selectieteams. “

Het voetbal in A1 is voor hem de 
mooiste tijd in de jeugd, hoewel het 
team voetballend te weinig tegen-
stand heeft in het kampioensjaar. 
“Het is best wel jammer dat van 
dat team alleen Tomas Vermeulen, 
Daniel Jannink en ik zijn overge-
bleven. Er hadden er meer in de 
selectie kunnen spelen.“ Dat brengt 
de discussie op de ontwikkeling van 
het zaterdagvoetbal.

Zaterdagvoetbal niet meer weg te 
denken
Roy ziet ook dat verschillende goede 
spelers ervoor kiezen op zaterdag te 

gaan spelen. Bij De Zweef; dat wel. 
Maar spelen op zaterdag betekent 
dat deze jongens voor de zondag 
nagenoeg zijn afgeschreven. “In mijn 
vriendengroep is zaterdag voetbal-
len zeker een optie. Je hoeft dan 
geen rekening te houden met voet-
bal op zondag als je gaat stappen.”

Dat De Zweef zou gaan beginnen 
met een standaardteam op zaterdag 
is voor hem geen verrassing. Duide-
lijk is ook dat het niet lang zal duren 
tot zondag 1 wordt opgeheven.  “O 
ja, ik denk ook wel eens aan voetbal-
len op zaterdag, maar als ik dan ’s 
zondags in het veld sta, zijn die ge-
dachten  helemaal weg.  We hebben 
afgesproken om in ieder geval het 
komende seizoen  samen te blijven 
en er voor te gaan met elkaar. Hoe 
het verder uitpakt, zullen we zien.” 

Blij dat Anton Wennemers blijft
Een deel van de veranderingen is 
inmiddels teruggedraaid omdat 
Anton Wennemers zijn besluit om te 
vertrekken, heeft teruggedraaid toen 
bleek dat zijn opvolger afzegde. Roy 
is er niet rouwig om dat zijn huidige 
trainer blijft:  “Anton is goed in de 
begeleiding. Hij is fanatiek. Kan ook 
heel hard zijn. Als je daar doorheen 
breekt (zegt hij zelf ook), dan sta je 
er. Zo heb ik het ook ervaren.  We 
hebben daar ook goede gesprekken 
over gevoerd. Als je weet met welke 
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Naar welk land zou je het liefst 
verhuizen?
“Spanje. Altijd lekker weer.”

Welke belevenis in de leven zou je 
opnieuw willen ervaren?
“Afgelopen kerst zijn we met de 
kameraden naar Barcelona geweest. 
Ik wilde altijd Messi al een keer zien 
spelen; dat was een levenswens.  
Ze speelden tegen Celta. Wonnen 
met 2-0. Een goal en een assist van 
Messi.”

Waar kan men jou midden in de 
nacht voor wakker maken?
Ben een avondmens. Ik slaap ’s 
nachts. 

Naar welk concert zou je graag 
willen?
“Imagine Dragons” (Indie rock band 
uit Las Vegas, red)

Wat helpt jou om door te zetten op 
het moment dat je eigenlijk wilt 
stoppen?
“Kijken wat het doel is. Welke moge-
lijkheden er wachten. Terugvallen op 
een gesprek met mijn vader. En dan 
even doorknallen.”

Welke eigenschap in een ander 
waardeer je het meest?
“Eerlijkheid.”

Wat is je favoriete dag van het jaar?
“Als Twente kampioen wordt. Mijn 
verjaardag 18 december met de 
vakantie er achteraan.”

Wat is je favoriete seizoen?
“De zomer. Met een smetje: je hebt 
dan geen voetbal. De winter ook wel, 
maar dan door de gezelligheid.”

Waaraan kun je je enorm 
ergeren?
“Mensen die het continue over zich-
zelf hebben.”

Hoe relax je na een dag hard 
werken?
“Voetbal kijken op tv. Of een serie op 
Netflix.”

Naar welke tijd zou je gaan in een 
tijdmachine?
“Mijn middelbare schooltijd. Het 
leven ontdekken. Kameraden. 
Ouwehoeren. Een mooie tijd met 
veel vrijheid.  Ik ging naar het vwo 
op Noetsele. Brak mijn enkel in de 
B-jeugd. Kwam thuis en raakte ach-
ter op school. Ben toen overgestapt 
op havo. Ook al omdat dat genoeg 
was voor het hbo.“

Wie is jou voorbeeld als voetballer?
“Theo Janssen. Zijn trap en voet-
balkwaliteiten waren geweldig. 
Hij heeft er misschien niet alles 
uitgehaald wat erin zit, maar zijn 
karakter en leiderschap zijn een 
ontbrekende factor in het heden-
daagse voetbal.”
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Waar zit je op school?
Op De Rietslenke in groep 6. Met m’n 
beste vrienden, Jasper en Quiten.  

Met wie woon je?
Met papa Niek, mama Marjolein en 
broer Hidde.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Het zit in de familie! Ik ben begon-
nen bij de mini’s. Ik heb nog een fo-
toboek met oude foto’s. Toen was ik 
nog heel klein en aan het voetballen 
met papa en opa (Jos van Rhee).

Wat vind je leuk aan voetbal en aan 
De Zweef?
Leuk is dat er telkens nieuwe din-
gen zijn. Nieuwe trainers. Nieuwe 
elftallen. Wij van De Rietslenke zijn 
een echte Zweefschool. Daarom ken 
ik heel veel mensen bij De Zweef. Ik 
vind het super leuk dat jongens uit 
de C en de B bij ons helpen. 

Heb je een vaste positie in het veld?
Ik ben spits. Of ik goed ben? Dat 
moet de trainer maar zeggen. 
(Denkt even na): Ja ik ben best wel 
goed. Hoeveel ik heb gescoord? Dat 
houd ik niet bij. Laatst nog zes keer, 
maar die tegenstander was niet zo 
sterk.

Heb je een voetbaldroom?
Ja! Het Nederlands elftal hoop ik. En 
prof bij Twente en Liverpool. Ik hoop 
dat Twente kampioen wordt. Dat 
hopen mijn opa’s ook. De ene is voor 
Feijenoord en de andere voor Ajax. 

Wanneer heb je voor het laatst heel 
hard gelachen en waarover?
Gisteren op school nog. We hebben 
daar twee clowns (Jasper en Quin-
ten) en die gingen grapjes uithalen.

Wie of wat zou je voor één dag in je 
leven willen zijn?
Mohammed Salah van Liverpool.

Van welke muziek houd je?
Ik hou van rapp. Boef en Frenna. 
Daar luister ik naar op Spotify op 
de telefoon van mijn vader. Als ik 
filmpjes kijk, dan zijn het Fortnite-
filmpjes. Bijvoorbeeld van Roaylistic, 
maar ook een kanaal met nieuwtjes 
over Fortnite. 

Waar zou je het allerliefste wonen?
In mijn oude huis. Daar konden 
we makkelijker doeltjes maken op 
straat. Ik speel veel buiten en oefen 
voetbal. Tegen de muur of trucjes. Ik 
kan de Zlatandraai en de schaar. 

Wat vind je echt niet leuk ?
Typecursus op school. Ik vind dat 
heel erg. Je moet dan ook blind 
oefenen. 

Waar ben je heel erg goed in?
Voetballen! En taal/spellen. 

Waar word je blij van?
Als we een wedstrijd winnen. En als 
papa weer thuis komt als hij een 
paar nachtjes weg is geweest voor 
zijn werk.

Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
Naar Spanje. Voor de voetbal en het 
mooie weer. Ik wil graag naar Barce-
lona – Atletico Madrid.

Wat is je belangrijkste bezit?
Mijn bed. Dan kan ik lekker slapen. 
Als je geen bed hebt, moet je op de 
grond liggen. 

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Dat ik goed kan voetballen. 

Dan (tussendoor):
Krijg je geen zere hand van al dat 
schrijven? Als ik veel schrijf krijg ik 
een kuiltje in mijn vinger. Dan doet 
het zeer. 

Wat doe je met het geld als je de 
Postcodeloterij wint?
Arme mensen helpen, geld ge-
ven aan goede doelen en wat voor 
mezelf. Een auto kopen of zo. Of, 
nee, een bedrijf beginnen. Dan blijf 
je rijk.

Wie is de liefste van de hele we-
reld?
Mama en papa. Hidde?? Neeee. 
Even later: Hij is ook wel lief. O ja, 
als Hidde op school gepest wordt, 
help ik hem.

Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
Jazeker. De Donald Duck of geldt dat 
als strip? Dan is het “De waanzinni-
ge boomhut”.

Hoe ziet je leven er over tien jaar 
uit?
Dan ben ik volwassen en pofvoetbal-
ler als dat zou kunnen. Dat kan vast. 

20 VRAGEN AAN...   JESSE VAN RHEE   (10 JAAR JO11-2)
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Waar:    hoofdveld De Zweef
Wanneer:   woensdag van 9.00 – 10.00 uur
Datum:   GRATIS PROEFLES op 4 SEPTEMBER, daarna aanmelden voor    
    de eerste ronde van 6 weken.
Wat:   Verschillende oefeningen in circuitvorm, met oefeningen gericht 
   op kracht en conditie
Wie:    METMarjolein (Marjolein Wigger; gediplomeerd trainer)
Hoe lang:   6 weken met mogelijkheid tot verlenging
Wat kost het:   € 5 ,- per week als bijdrage in de kosten van de begeleiding. 
    In totaal dus € 30,-.
Kleding:   comfortabele (sport)kleding + sportschoenen
Hoe verder:   Na die eerste zes weken gaan we met de deelnemers overleggen 
    over een vervolg. 

We beginnen als we minimaal 
10 deelnemers hebben. 

Wil jij je eigen gezondheid op peil houden of verbeteren? Meld je 
dan aan voor “Sport bij De Zweef”. 

DOE MEE AAN “SPORT BIJ DE ZWEEF”

AANMELDEN
AANMELDEN KAN VIA:
• INFO@DEZWEEF.NL
• JAN-PIETER VAN VREE - 06 461 60 474
• ÉÉN VAN DE ANDERE BESTUURSLEDEN

Veel ouderen bewegen al, maar niet 
genoeg.  Niet iedereen heeft zin 
om naar een sportschool te gaan. 
Dat hoeft ook niet. De Zweef vindt 
bewegen voor ouderen belangrijk 
en wil deze groep mensen sport 
aanbieden op eigen niveau, gezellig, 
maar wel lekker fanatiek. Met veel 
afwisseling. Onder leiding van een 
gediplomeerde personal trainer 
en na afloop een kopje koffie in de 
kantine. 

Bij verenigingen waar ze ook 
dergelijke activiteiten ontplooien 
zijn  de mannen na afloop spontaan 
nog een partijtje gaan voetballen. 
Dat mag bij ons ook, maar hoeft 
natuurlijk niet!

WAAROM ZOU IK MEER BEWEGEN?

1. Bewegen geeft een goed gevoel
Sporten en bewegen geeft energie. 
Zowel letterlijk als figuurlijk. Je 
lichaam en brein actief gebruiken 
en geeft een voldaan gevoel. Voor 
de meeste mensen geldt dat zij zich 
na het sporten veel beter voelen. Dit 
heeft ermee te maken dat tijdens 
het bewegen de stof ‘endorfine’ in 
de hersenen wordt aangemaakt. 
Dit zorgt ervoor dat je je beter gaat 
voelen, omdat je meer ontspannen 
bent en tevreden voelt. 

2. Bewegen brengt u onder de 
mensen
Bewegen in groepsverband betekent 
dat je de lichamelijke voordelen 
combineert met het vergroten 
of onderhouden van je sociale 
contacten. Bijvoorbeeld met je oude 
voetbalmakkers van De Zweef. Voor 

velen geldt dat het in groepsverband 
sporten of bewegen bijdraagt aan 
het plezier dat aan bewegen wordt 
beleefd. Bewegen in groepsverband 
maakt het bovendien makkelijker 
om bewegen vol te houden. Het is 
een stok achter de deur.

3. Ziektes voorkomen en te lijf gaan
Regelmatig bewegen is één van de 
goedkoopste en beste manieren om 
een betere gezondheid te krijgen en 
te houden. Lichamelijke beweging 
is goed voor het hart, de bloedvaten 
en de longen en verkleint de kans 
op chronische ziekten, zoals hart- 
en vaatziekten, diabetes type 2 en 
kanker.

Maar het kan ook een heilzame 
werking hebben op mensen die al 
last hebben van een chronische 
aandoening. Denk daarbij aan 
hartziekten die te maken hebben 
met slagaderverkalking, maar ook 
ouderdomssuiker, botontkalking, 
beroerte en depressie.
Bij mensen met artritis kan 
lichamelijke beweging zelfs de 
pijn verminderen. Bewegen met 
beleid is hier wel het advies: ken en 
respecteer je grenzen.

4. Bewegen is goed voor de 
hersenen
Ook de hersenen hebben baat bij 
regelmatige beweging. Bewegen 
is goed voor het geheugen, het 
concentratievermogen en de 
verwerkingssnelheid van informatie. 
Beweging zorgt ervoor dat hart- en 
bloedvaten in goede conditie blijven. 

SPORTEN VOOR 55+ MANNEN EN VROUWEN: 
MELD JE AAN VOOR “SPORT BIJ DE ZWEEF”
Gezond leven. Ouder worden zonder gebreken. Je 
fit en lekker voelen. Wie wil dat niet? Sporten en 
bewegen helpt je om fit te blijven, ook op oudere 
leeftijd. Het helpt je een goede conditie te behou-
den en je lichamelijk en mentaal fitter te voelen. 
Ook verlaagt het de kans op (chronische) ziektes. 
Vitaal ouder worden heeft bovendien als voordeel 
dat je langer de activiteiten kunt blijven doen die je 
graag doet.
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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

De lange blonden haren zijn wat 
korter geworden en iets meer grijs. 
Toch is ze direct weer te herkennen 
na al die jaren. Marja Heerdink, oud 
teamgenoot van De Zweef en UD 
Weerselo en vriendin, is ook aanwe-
zig. Verhalen van vroeger borrelen 
op. Met een kop koffie bij de hand 
gaan we van start.

Jenny, hoe is het met je?
Goed. Zit goed in mijn vel en woon 
hier prettig.

Voor degene die je niet kent, wie is 
Jenny Samsen?
Ik ben geboren en getogen in Nijver-
dal. Was de jongste van een gezin 
met acht kinderen; vier jongens en 
vier meiden. Ben opgegroeid aan de 
Zonnebloemstraat. Daar speelden 
we veel op straat. Vooral voetballen 
op het veldje bij ons in de straat 
met jongens als Eric Siero, Edwin 
Veldhuis en Adriaan Meenhuis. Na 
de Hendrik Wormserschool ging ik 
naar de huishoudschool De Berken-
horst. Dat was bij het Ravijn, op de 
plek van sportschool Ben Middel-

kamp. Daarna ben ik twee jaar naar 
de INAS gegaan in Almelo. Richting 
verplegingszorg. Ben toen gaan 
werken bij De Blenke als schoon-
maakster van de kamers. Daarna 
naar de linnenkamer, waar ik de was 
deed van De Blenke en de Hoge Es. 
Tegenwoordig werk ik bij de politie.

Dat is heel wat anders. Hoe ben je 
daar terecht gekomen?
Ik liep op de Rijssensestraat, wat nu 
het Keizerserf is. Daar zat vroeger 
de witgoedzaak van Woertman. 
Een vertegenwoordiger werd daar 

overvallen en de daders renden de 
winkel uit. Ik ben er toen achteraan 
gegaan. Achter de HEMA werd er 
één aangehouden door de politie. 
Ik moest een getuigenverklaring 
afleggen. Daar zeiden ze tegen 
mij: “Je moet bij de politie.” Voor 
gesprekken en een keuring moest ik 
naar Hilversum. Op 1 april 1987 ben 
ik begonnen met de opleiding van 1 
jaar en 9 maanden in Lochem. Te-
genwoordig ben ik agent in Almelo. 
Het verveelt nooit. Er gebeurt veel 
en we hebben een leuk team. Deels 
loop ik in uniform en deels heb ik 
burgerdienst. Vanaf vijfenvijftig jaar 
hoef je in principe geen nachtdien-
sten meer te draaien. Dat verzoek 
heb ik inmiddels aangevraagd.

Hoe ben je bij De Zweef terecht 
gekomen, want je bent van huis uit 
niet Rooms Katholiek?
Op zaterdag ging ik altijd kijken bij 
het team van de jongens waar ik 
op straat altijd mee voetbalde. En 
die voetbalden bij De Zweef. Daar 
kreeg ik een aanmeldingsformulier. 
Als die werd ingevuld kon ik bij De 
Zweef voetballen. Ik was 9 jaar en 

HOE IS HET TOCH MET... 
JENNY SAMSEN
Jenny Samsen (55) was in de jaren ’70 (eind) ’80 en 
’90 de Vivian Miedema van De Zweef en UD Weer-
selo. Ze heerste in het zestienmetergebied. Met 
het kenmerkende haarbandje en lange blonde ha-
ren scoorde ze er flink op los. Met name met haar 
hoofd. Ruim 35 jaar geleden maakte ze de overstap 
naar UD Weerselo. Eens kijken hoe het met haar 
gaat in Goor, waar ze samenwoont met Ingrid (55), 
die volgens eigen zeggen net zo oud is als Jenny, 
maar veel knapper. De stemming zit er meteen 
goed in.
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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

ging met dat formulier naar mijn 
moeder. Wij waren van huis uit 
Nederlands Hervormd. Mijn moeder 
had er moeite mee dat ik bij een 
vereniging zou gaan die op zondag 
voetbalde. Ik moest huilen en mijn 
vader zag dat. Hij vroeg wat er aan 
de hand was. Ik vertelde wat er 
was. Hij had met mij te doen en zei 
toen: “Als ik op zondag naar Studio 
Sport kijk, mag jij ook wel voetbal-
len bij een zondagclub.” Hij heeft 
het formulier ingevuld en zo werd 
ik lid van de mooiste vereniging van 
Nijverdal, De Zweef (sorry, broers, 
aanhangers van DES). By the way, 
mijn moeder is later wel bijgedraaid, 
hoor :-). Op mijn negende begon 
ik in E6. Daar speelden toen nog 
twee meisjes meer. Ik was meteen 
spits. De tegenstanders moesten 
meestal lachen als ze tegen drie 
meiden moesten spelen. Maar we 
wonnen bijna alles. Heb vervolgens 
drie jaar in de pupillen gevoetbald. 
In die tijd was er ook een dames 
1. Maar je moest veertien jaar zijn 
om in het eerste te voetballen. Op 
mijn twaalfde ging ik naar dames 
1. Heb daarom de eerste twee jaar 
onder de naam van Carolien Cents 
gevoetbald. Wanneer er scouts van 
de Twentse selecties langs de lijn 
stonden, moest ik altijd zeggen dat 
ik geen belangstelling had, want ook 
daar moest je veertien jaar oud voor 
zijn. Toen ik op een gegeven moment 
de leeftijd had om geselecteerd te 
worden, ben ik alsnog geselecteerd 
voor de Twentse selectie.

Op je negentiende vertrok je naar 
UD Weerselo
UD Weerselo speelde hoofdklas-
se. De trainer van dat team kwam 
altijd kijken bij de wedstrijden van 
de Twentse selectie, omdat er een 
aantal dames van zijn team daar 
deel van uitmaakten. Daar speelde 
ik ook voor, samen met Marja Heer-
dink, Yvonne Galgenbeld en Joke 
Meenhuis. Er zat een behoorlijk 

niveauverschil tussen ons vieren en 
de rest van de dames van De Zweef. 
Hij vroeg ons om naar UD Weerselo 
te gaan. We hebben het voorgelegd 
aan de dames van ons team. Die 
zeiden dat we het moesten doen. UD 
Weerselo speelde op zondag in de 
competitie. We mochten de overstap 
wel maken van het bestuur, op voor-
waarde dat we het seizoen zouden 
afmaken bij De Zweef. Wij speelden 
op de maandagavond. Die competitie 
liep niet gelijk met een normaal sei-
zoen. Betekende dat we twee maan-
den overlap hadden. In het seizoen 
1983/1984 hebben we de overstap 
gemaakt. Daar heb ik gevoetbald 
tot en met het seizoen 1998/1999. 
Daarna nog twee seizoenen bij GFC 
in Goor op de maandagavond. Toen 
ben ik gestopt met voetballen.

Je hebt veel succes gehad in Weer-
selo.
We zijn vijf keer achter elkaar kam-
pioen geworden van de hoofdklasse. 
Nederland was destijds verdeeld in 
6 regio’s. De meeste regio’s zaten in 
het westen van het land. Het eerste 
seizoen werden we meteen Neder-
lands kampioen door het toernooi 
met de andere vijf regiokampioen 
te winnen. In de periode van UD 
scoorde ik veel. Bijna elke wedstrijd 
wel. Voordeel was ook dat Yvonne 
Galgenbeld linksbuiten stond. Die 
had een geweldige trap. Kreeg de 
voorzetten op een presenteerblaad-

je. Marja Heerdink vult aan: “Jenny 
kon geweldig koppen. Ze had een 
goede timing en kon goed springen. 
Ze scoorde dan ook veel met haar 
hoofd. Wij waren kwalitatief zo goed, 
dat we konden meekomen met de 
dames van het Nederlands team 
nu.”

Je voetbalde niet alleen op het veld 
bij UD Weerselo
Ik kwam ook uit voor de Twentse 
selectie. Daar speelde ik meestal 
rechtsbuiten. In de winter voetbal-
den we competitie in de zaal. Voor 
zowel UD Weerselo als de Twentse 
selectie. Willem de Vries, oud speler 
FC Twente, was onze trainer in de 
zaal. In 1989 hebben ze me gevraagd 
voor het Nederlands zaalvoetbal-
team. Daarvoor moest ik drie keer 
in de week naar Zeist. Dat heb ik 
afgezegd in verband met mijn werk 
bij de politie. Dat was niet te doen 
door het onregelmatig werken.

Het dames/meisjesvoetbal is al 
jaren booming business. Hoe vind 
je dat?
Dat vind ik mooi. Het succes van het 
Nederlands elftal bij het afgelopen 
EK heeft dit natuurlijk een boost ge-
geven. Dat moet nu doorzetten. Het 
zou jammer zijn als de eredivisie zou 
worden opgedoekt. Dat zou breder 
moeten worden en uitgroeien tot 
een volledige competitie van zestien 
of achttien teams.
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Bakkerij Nieuwenhuis
Constantijnstraat 48
Nijverdal Tel: 621014

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

 

www.bakkerijnieuwenhuis.nl

Een sportieve dag kan 
niet beter beginnen

Bouwmaterialen | Hout en plaat | Tegels | Keukens | Sanitair

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

BOUWMATERIALEN   DOEN WE.
WAT JE OOK ZOEKT IN HOUT EN 

Beste service

Juiste voorraad Vakkundig advies

Flexibele logistiek

Akro Nijverdal
Fuutweg 13

7442 CL Nijverdal
0548-618607
www.akro.nl

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

aanhangwagen, caravan & camper.

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

Zorgchalets.

Volgende maand (gesprek vindt in 
mei plaats, red.) wordt het WK ge-
houden in Frankrijk. Hoe ga je het 
WK volgen en wat zijn je verwach-
tingen van het Nederlands elftal?
De wedstrijden van het Nederlands 
elftal volg ik sowieso. Eigenlijk 
probeer ik alle wedstrijden te kijken. 
Ik werk full time, en ook nog eens 
onregelmatig, dus ik zal wel wat 
moeten missen. En wat de verwach-
tingen betreft, de laatste tijd is het 
wat wisselvallig. Ik hoop dat het 
niveau wat constanter wordt. Als 
dat lukt moet een halve finaleplaats 
mogelijk zijn.

Volg je De Zweef nog?
Eerlijk gezegd, niet. Ik ben al zo 
lang weg. Wel heb ik nog regelmatig 
contact met Marja, Yvonne, Ciska 
Keverkamp, Maria Heetkamp en Jo-

sefien Evers. In het derde weekend 
van september gaan we nog steeds 
een lang weekend weg, meestal 
naar een kampeerboerderij, met 
de dames van UD Weerselo. Daar 
zijn Yvonne en Marja ook bij. Dan 
hebben we een actief programma 
met een groep die tussen de vijftig 
en zeventig jaar oud is. Daarnaast 
gaan we regelmatig pokeren met 
deze groep. Negen van de veertien 
doen dan mee.

Heb je nog andere hobby’s dan 
voetbal kijken en pokeren?
De laatste voetbaljaren combineerde 
ik al met tennissen. Met een vaste 
groep deden we aan de competitie 
mee, zowel enkel als dubbelspel. 
Daar ben ik in 2014 mee gestopt 
omdat ik last van mijn rug kreeg. Ik 
wou altijd een keer meedoen aan de 

Strongmanrun. Ik ben daarvoor gaan 
trainen. Lopen en krachttraining. 
Dat deed ik al in combinatie met het 
tennissen. Eerst bij de sportschool. 
Later hier thuis. Boven heb ik een 
kamer ingericht als fitnessruimte. 
Ik wil fit zijn voor werk en privé. 
Daardoor heb ik ook zo’n goddelijk 
lichaam. Hahaha. Maar inmiddels 
wel twee keer de Strongmanrun, 
eenentwintig kilometer, volbracht in 
2015 en 2017. Daarnaast gaan we 
graag uit eten, een terrasje pakken 
en op vakantie. We maken graag 
verre reizen. Dit doen we ongeorga-
niseerd. We gaan graag naar Azië. 
We zijn o.a. in Borneo, Maleisië, 
Vietnam, Myanmar, Cambodja etc. 
geweest. Maar we eindigen onze 
vakantie altijd in Thailand, waar we 
Thaise vrienden hebben wonen. Het 
is mooi om ze jaarlijks te ontmoe-
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ten. In maart gaan we altijd naar 
Egypte. Bekijken we de onderwa-
terwereld, wat daar prachtig is! 
Vaak gaan we een weekend naar de 
plaatsen waar het songfestival wordt 
gehouden. Er is dan een geweldige 
sfeer in de stad. We gaan niet naar 
het optreden in de zaal, maar sfeer 
proeven in de stad. Deze maand 
gaan we hiervoor naar Tel Aviv. Ja, 
we houden van reizen :-).

Volgend jaar bestaat De Zweef 100 
jaar. Zien we Jenny Samsen aan de 
bar en op het veld?
Als er 7-up met jenever wordt 
geschonken wel. Ik denk wel dat ik 
aanwezig ben. En als ik fit ben trap 
ik ook nog tegen een bal.

Heb je nog een leuke anekdote uit 
je jaren bij De Zweef?
(Marja roept meteen over de

 scheidsrechter tegen Excelsior ’31, 
red.) Dat zal me altijd blijven ach-
tervolgen. We speelden een kampi-
oenswedstrijd in Rijssen tegen Ex-
celsior ’31. Ik kreeg de bal op eigen 
helft aangespeeld en kon doorlopen 
naar de keeper. Floot die thuisfluiter 
af voor buitenspel. Ik was zo kwaad 
en riep: “Donderse kul. Ie kunt nie 
fluit’n.” Ik eruit met rood. Excelsior 
won en was kampioen. Ik had de 
shampoo nog in mijn haar onder de 
douche, toen me werd gezegd dat ik 
mijn excuses moest aanbieden aan 
de scheidsrechter. Ik was nog geen 
veertien en voetbalde onder een 
andere naam. Ook dat nog.

Tot slot, wil je nog iets kwijt?
Ik heb een ontzettend mooie tijd 
bij De Zweef gehad. Het was altijd 
gezellig. Met name die weekend-
toernooien in Duitsland. Daar gingen 

we met een bus naartoe. Regelde 
Hennie Heetkamp. Altijd veel lachen 
met hem en Alex Keverkamp.

Ik hoorde bij toeval iets over een 
tenniswedstrijd tussen jou en Mar-
ja, tegen Alex en Hennie
Wij hadden ze uitgedaagd en dach-
ten wel te winnen van die oudjes. 
We hadden een t shirt laten maken 
met een foto van ons op de voorzij-
de, waarin we in de ene hand een 
tennisracket vast hielden en met 
de andere hand hadden we twee 
vingers in de neus. Zo van “die 
wedstrijd gaan we wel even winnen.” 
We verloren nipt. Maar hebben ze 
natuurlijk laten winnen :-). Als we bij 
elkaar zitten hebben we het er nog 
wel eens over. Dan zeggen de man-
nen altijd: “Jullie hadden niets in te 
brengen.” Ach, laten we het daarbij 
dan maar houden :-).
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ben ik daar nog steeds. Heb een vast 
contract.” Een baan heeft ze nog 
niet. “Ik ga pas zoeken als ik mijn 
diploma heb. Zal me waarschijnlijk 
inschrijven als invalkracht.” Dat ze 
dan veel wisselt van school is voor 
haar geen nadeel. “Zo leer je ver-
schillende scholen kennen en weet 
je waar je terecht komt als er een 
vaste plek komt.”

Lesgeven het liefst groep 5 of 6
Haar belangstelling gaat eerst uit 
naar de jongste leerlingen, maar 
die verschuift in de loop van haar 
studie. Nu zou ze graag een klas 
uit de middenbouw hebben. “Groep 
5 of 6 lijkt me wel wat. Dan doe je 
net iets meer dan alleen maar taal 
en rekenen, zoals geschiedenis en 
aardrijkskunde. Dat vind ik leuke 
vakken.” Een leuke bijkomstigheid 
van haar studie is dat ze haar laatste 
stage loopt bij de Rietslenke, voor 
een deel (Klimroos) de school waar 
ze zelf als kind op zat. “Wat toen 
mijn leerkrachten waren, waren nu 
ineens mijn collega’s. Dat was wel 
grappig.”

Even terug naar Jody’s voetbalcar-
rière. Voetbal is niet vreemd in haar 
familie. Vader voetbalde bij SOS (met 
Zwevers in de Nijverdalse tak van de 
familie) en van moeders kant is het 
alles blauwwit wat er te zien is. Met 
neven Mark en Stefan Scholten op 
weg naar De Zweef 1 en 2. O ja, en 
een moeder die gek is van voetbal: 
“Vrouwenvoetbal bestond niet toen 
ik klein was, maar als ik het had 
gekund en gemogen, had ik het 
direct gedaan. Heb ook altijd gezegd 
dat als ik een dochter zou krijgen 
die wilde gaan voetballen, ik dat met 
hart en ziel zou steunen.”

Met 15 jaar naar de senioren
Op jonge leeftijd (want dat is ge-
bruikelijk in die tijd) verhuist Jody 
van de jeugd naar de senioren. “Ik 
was 15 jaar toen we met heel MA1 

het nieuwe vrouwen 1 werden. Het 
bestaande team werd vrouwen 2.” Af 
en toe komt een ervaren kracht het 
eerste team nog versterken, maar 
al snel vinden de meiden hun eigen 
weg. “De basis van ons huidige team 
was er toen ook al.”

Jody vindt het moeilijk een antwoord 
te geven op de vraag of ze een goede 
voetballer is. “Vroeger heb ik voor de 
KNVB gespeeld, ben gescout en heb 
toen een tijdje in de Onder 13 van 
regio Ommen gevoetbald. En nu? 
Hoewel de verschillen best groot 
zijn, kan ik goed meekomen. Zit niet 
voor niets in Vrouwen 1. Mijn sterk-
ste punten? Een goed schot, mijn 
fysiek en ik kan goed een lange bal 
of crosspass geven.” In die ruim 20 
jaar dat ze voetbalt is er het nodige 
veranderd bij De Zweef. Voetballend 
omdat de vrouwen regionaal gezien 
op een behoorlijk hoog niveau 
spelen.

“Voor de club is het mooi dat er 
steeds meer meisjes en vrouwen 
bij zijn gekomen. Voor de groei van 
de club, de sfeer in de kantine, de 
verschillende activiteiten. Vergelijk 
dat maar eens met de tijd dat ik 
begon.” Een rol buiten haar team 
vervult ze nog niet. “Ik heb wel altijd 
gezegd dat als ik van school ben, ik 
wel wat wil gaan doen. Misschien 
een jeugdteam.”

Als het aan Jody ligt, blijft ze voor-
lopig nog wel een poosje actief als 
voetballer. “Ik heb vorig jaar een 
langdurige blessure gehad aan mijn 
knie, maar dat is nu over. Als dat 
zo blijft, denk ik dat ik nog wel een 
paar jaar voetbal.” En wel het liefst 
op niveau: “Ik heb nu nog geen zin in 
een “funteam”. Ik wil graag zo lang 
het kan presteren op een zo hoog 
mogelijk niveau.”

“Op zaterdag 
heb je veel 
leuke derby’s”

De overgang van het eerste vrou-
wenteam van de zondag naar de 
zaterdag, zit haar niet in de weg. 
“Natuurlijk is het jammer dat we 
lager moeten instappen, maar we 
hebben het geluk dat we niet hele-
maal onderop hoeven te beginnen, 
maar in de derde klasse. Dichter 
bij huis en misschien met clubs als 
Hellendoorn, Hulzense Boys, Oranje 
Nassau, Den Ham, Mariënberg, DES 
en zo. Mooi toch? Minder reizen en 
veel derby’s. Maar wel fanatiek spe-
len. Het liefst met dezelfde meiden 
als nu.”

Dichter bij huis en voetballen op 
zaterdag in de tweede helft van de 
middag heeft als voordeel dat ze 
meer tijd overhoudt voor andere 

“Ik was in 1997 het enige meisje. Dat 
was wel even wennen.” Niet alleen 
bij De Zweef, maar ook bij clubs 
waar ze komt om te voetballen. “Er 
was geen kleedruimte en dan werd 
bijvoorbeeld snel een scheidsrech-
terkleedkamer beschikbaar ge-
steld.” Al bijna 25 jaar speelt Jody bij 
De Zweef. Het begint bij de pupillen 
waar ze vier tegen vier speelt tot en 
met de E-jeugd. In jongensteams.

“Ja met alleen maar jongens. Pas 
een paar jaar later kwamen Mylène 
Rodijk, Marije Scholten en Djarah 
Wijkamp. Na de E kwam ik met 

allemaal meiden in MC1 met René 
Rodijk als trainer. Als ik nu speelde, 
zou ik niet meer bij een meisjes-
team gaan, maar zolang mogelijk 
bij de jongens willen blijven spelen. 
Waarom? Daar leer je het meest, 
vooral op tactisch gebied en inzicht. 
Natuurlijk houdt het een keer op, 
omdat je dan fysiek tekort komt.”

“Toen ik begon met 
voetballen, moest 
keeper Dunya nog 
geboren worden”

Jody moet er zelf om lachen als 
ze terugkijkt op die begintijd. “We 
gingen met de pupillenbus naar de 
training. En we hadden het er laatst 
nog over; dat onze keeper Dunya 
Durmaz toen nog niet eens geboren 
was.” Toch is Jody met 27 jaar nog 
niet echt oud. Ze zit zelfs nog op 
school. “Ik ben bezig de PABO of te 
ronden. Moet nog een onderzoeks-
verslag inleveren en dan hoop ik aan 
het begin van het nieuwe schooljaar 
voor de klas te staan.”

Tot ze die nieuwe baan krijgt werkt 
ze bij Albert Heijn. “Ja als vakken-
vuller met af en toe wat andere 
klusjes. Nee, ondanks mijn leeftijd 

“IK WAS HET ENIGE MEISJE; 
DAT WAS WEL EVEN WENNEN”

Jody Nijenhuis (27) al sinds 1997 actief als voetballer

Op tafel ligt een foto-album. “We hebben het net 
nog even opgezocht.” Het boek gaat open en we 
zien een foto van een handvol pupillen op het 
trainingsveld. Onder de foto staat: “Eindelijk mag 
je op voetbal. September 1997”. “Ze was eigenlijk 
te jong om op voetbal te gaan”, vertelt moeder 
Wilma, “Gerard Cents kwam nog om daarover te 
praten.”  Antwoord op de vraag wie dat kind is dat 
zo graag op voetbal wilde? Het is Jody Nijenhuis 
(6-11-1991), het langst-actieve vrouwelijk lid van 
onze club.
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dingen. Vooral omdat Jody dan die 
leuke baan voor de klas heeft en 
niet meer in het weekeinde hoeft te 
werken. “Tijd om idealen te verwe-
zenlijken? Misschien wel. Ik heb het 
nu nog prima naar mijn zin bij mijn 
moeder in huis, maar ik wil wel een 
eigen plek (instemmend gemompel 
vanaf de bank). Ben al aan het spa-
ren voor een uitzet.”

“Ik wil graag in Nijverdal blijven 
wonen”
“Ik wil wel graag in Nijverdal blijven 
wonen. Heb hier mijn vrienden, 
familie, voetbal. Ik hoef niet ver weg. 
Ik wil ook wel reizen. Heb straks 
als ik voor de klas sta, zes weken 
zomervakantie en dan kan dat mooi. 
Noorwegen lijkt me heel mooi, maar 
ook Australië of Amerika.” Jody’s 
zus heeft ook het nodige gezien en 
haar aangestoken. Het plan was om 
met haar beste vriendin naar Bali 
gegaan, maar die werd ziek en dus 
is die reis uitgesteld. 

Door de ziekte van haar vriendin is 
het antwoord op de vraag wat het 
doel is in haar leven, niet moeilijk: 
“Gezondheid en gelukkig zijn. Het is 
triest dat je daar door deze om-
standigheden achter moet komen.” 
Overschakelend naar andere doelen: 
“Een gezin, maar eerst een leuke 
vent.” Klinkt vanaf de bank: “Lasse 
Schöne!” Jody moet er om lachen, 
maar erkent dat ze dat een leuke 
vent vindt, “maar zonder dat baard-
je.”

De naam Lasse Schöne komt niet 
zomaar uit de lucht vallen, maar 
heeft een rechtstreekse relatie met 
de club waar Jody een grote fan van 
is: Ajax. “Zeker ga ik ook wel naar 
wedstrijden. Ben bv. bij Ajax-Real 
Madrid geweest, maar ga ook wel 
naar competitiewedstrijden. Meestal 
met andere meiden, zoals Dunya 
Durmaz en Ilze de Vries. We hebben 
nog een oude Ajax-Appgroep en dan 
maken we een afspraak.”

“Voor Ajax ga ik uit mijn dak”
“Ik vind het prachtig. Als je het 
stadion binnenkomt. Al die vlaggen, 
die sfeer. Dan ga ik helemaal uit m’n 
dak! Dat heb ik ook als ik thuis zit te 
kijken, hoor (vanaf de bank: “dan ga 
ik even apart zitten”). Het Neder-
lands vrouwenteam heeft niet de 
speciale aandacht van Jody. “Ik vind 
vrouwenvoetbal om te doen prach-
tig, maar niet zo om naar te kijken. 
Vergelijk het dan teveel met dat van 
mannen. O ja, als het op tv is en ik 
heb tijd, kijk ik wel.”

“Saamhorigheid bij 
Vrouwen 1 ondanks 
leeftijdsverschillen 
is bijzonder”
Zo gaat Jody met Romy van den 
Heuvel naar de halve finale van het 
EK. “Iedereen reageerde van “Goh 
wat leuk, hebben jullie kaarten?” 
Toen bedacht ik me pas dat het heel 
bijzonder was wat die vrouwen aan 
het presteren waren.”

Zoals ze met Romy naar een wed-
strijd gaat, gaan veel meiden uit 
vrouwen 1 met elkaar om. “Gisteren 
nog zijn we uit eten geweest en 
daarna naar het casino. Soms gaan 
we bij iemand op de bank hangen. 
Of naar het Helders Fees. Er is altijd 
wel een groepje waarmee je iets 
kunt doen.” Dat maakt het voetbal 
bij vrouwen 1 ook leuk: de saamho-
righeid; ondanks leeftijdsverschil-
len.

“Of ik nog wat anders doe dan 
voetbal en uitgaan?  Ze lacht: 
“Nee die boeken hier achter mij zijn 
allemaal van mijn moeder, behalve 
een paar kookboekjes.” Behalve 
uitgaan met vriendinnen heeft Jody 
nog een andere hobby, namelijk 
koken. “Dat doe ik vaak samen met 
mijn tante. Mijn oom komt oorspron-
kelijk uit Indonesië; mijn tante heeft 
het van haar schoonmoeder geleerd. 
Dat doen we dan met z’n tweeën. Ja, 
bij haar thuis. Zij heeft alle kruiden 
en zo.” Ook thuis wordt gekokkereld, 
maar dan simpeler en meer Neder-
lands.

In elk interview is het wel zo dat 
er iets bijzonders wordt gezegd of 
verteld. Dat maakt het ook zo leuk. 
Bij Jody komt zo’n pareltje aan het 
eind van het gesprek. Als we vragen 
wat haar leukste herinnering aan de 
basisschool is, kijkt ze een beetje 
door de ogen van een leerkracht, 
maar geeft haar eigen gevoel weer: 
“Je geen zorgen hoeven maken. 
Lekker buiten spelen. Voetballen. 
Kind zijn.”
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Waar kan men je ’s nachts voor 
wakker maken?
Laat mij maar liggen. Na even 
denken: ”Voor kaartjes voor Ajax-
Juventus mag je me wel wakker 
maken!”

Wat helpt je om door te zetten als 
het moeilijk is?
“Je moet een doel hebben. Die 
blessure bijvoorbeeld aan mijn knie. 
Ging maar niet over. Toen duidelijk 
werd wat ik had, kon het beter wor-
den. Ik zette door want ik wilde per 
se weer voetballen.”

Wat is je favoriete seizoen?
“Elk seizoen heeft wel wat; als 
het maar niet dagen achter elkaar 
regent. Als ik dan moet kiezen, dan 
de lente. Dan wordt het weer mooi 
weer. Zijn de mensen vrolijk. Wordt 
alles mooi groen. Kun je weer op 
een terrasje zitten.”

Welke eigenschap waardeer je het 
meest in een ander?
“Dat mensen eerlijk zijn. Ik hou 
niet van ruzies en liegen. Je moet 
je open stellen. Wat je geeft, krijg je 
ook weer terug.”

Welk rapportcijfer geef je je leven?
“Een 7. Lekker veilig; het kan altijd 
beter, maar het is zo slecht nog 
niet.”

Wat doe je het liefst op
 zaterdagavond?
“Met vriendinnen. Relaxen op de 
bank. Of net zoals gisteren, uit 
eten.”

Waar kun je je enorm aan
 ergeren?
“Mensen die niet eerlijk zijn. A 
zeggen en B doen.”

Hoe belangrijk is internet 
voor jou?
Tegenwoordig is internet toch wel 
heeft belangrijk. Alles staat erop. 

Je dingen voor school (bv roosters), 
je bankgegevens, je contacten. Ik 
kan ook wel zonder. Nam geen 
speciale buitenlandbundel toen dat 
nog moest. Dan maar even geen 
internet.”

Wat vind je doodeng?
“Abseilen van grote hoogte. Of zo’n 
glazen brug boven een afgrond.”

Waarop ben je tot nu toe 
het meest trots?
“Poehhh. Dat ik doorzet en bereik 
wat ik wil. Uiteindelijk.”

Welke muziek vind je leuk?
“Heel verschillend. Top 40, maar ook 
oude muziek uit de jaren ’70 en ’80 
die ik hoor bij mijn oom. Santana, 
Dire Straits, Deep en zo.”

Jelle is nog niet erg uitgeslapen. “Ik 
moest er vandaag om kwart over acht 
al uit voor dit interview. Gisteren ben 
ik met FC Twente geweest en daar-
na heb ik nog een film gekeken. Ik 
lag dus laat in bed!” Sten vertelt ons 
dat gelukkig de meesten altijd wel 
op tijd zijn. “Soms komt er wel eens 
iemand iets later, maar het verschilt 
per keer wie de laatkomer is. Eigenlijk 
zijn vooral Rick, Jamie en Masseo de 
laatkomers.” Echt zenuwachtig zijn de 
jongens niet voor de wedstrijd. “Ik ben 
alleen zenuwachtig als de tegenstan-
der heel sterk is of het is een belang-
rijke wedstrijd, maar vandaag moeten 
we tegen Daarle, we kunnen niet 
meer kampioen worden dus met de 

zenuwen valt het mee” aldus Sten. 
De jongens zitten met elkaar om 
tafel en praten over verschillende 
dingen. Luuk: “De jongens hebben 
het vaak over games zoals Fortnite 
en Fifa.” Vandaag is de meivakantie 
het gespreksonderwerp. Vooral Jelle 
heeft veel te vertellen. Hij bezocht 
de afgelopen twee weken campings 
in Nederland, Duitsland en België.

“De jongens denken 
er te gemakkelijk 
over”

Ondertussen vragen wij trainer en 
leider Dennis naar de voorjaars-

competitie. Hij lacht. “We bunge-
len ergens onderaan. De jongens 
denken er te gemakkelijk over. In de 
najaarscompetitie ging het ze ook te 
gemakkelijk af. Slecht één wedstrijd 
was toen wat lastiger, maar de 
meesten werden met dubbele cijfers 
gewonnen. We zijn toen een klasse 
hoger gaan voetballen. Nu staan 
we, na vooral verloren en onbesliste 
wedstrijden, op een negende plek.” 
Toch zien die trainers wel vooruit-
gang, vertelt Luuk ons. “Aan het 
begin van dit seizoen ging iedereen 
voor eigen succes. Iedereen wou zelf 
scoren. De jongens zijn echt gegroeid 
in het samenspel. De jongens moeten 
elkaar nu nog iets minder negatief 
coachen. Eigenlijk is dat het enige 
verbeterpunt waar wij tot aan het 
einde van de competitie aan gaan 
werken.” Overigens nadert het einde 
van dit seizoen al snel. Slechts vier 
wedstrijden staan nog op het pro-
gramma tijdens het afnemen van het 
interview. Bij het verschijnen van deze 
editie zit de competitie er al lang op!

KENNISMAKEN MET JO13-3
Zaterdagochtend kwart over negen. Een uur eerder 
dan anders zijn Jelle Otter en Sten Oolhorst aan-
wezig voor de wedstrijd tegen Daarle. Samen met 
hun trainers Dennis Leeftink en Luuk Machielsen 
worden ze geïnterviewd voor het Goal! Magazine. 
Vandaag maken we kennis met JO13-3.
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T W E N T E

De iPhone Repair Service zoals u mag verwachten
Brood
Banket 
Lunchroom
IJssalon

van de Velden

TEGELS & NATUURSTEEN

iphonerepairtwente.nl

De training
Afgelopen week stond er een nor-
male training op het programma. 
Trainers Luuk en Dennis hebben 
niet op speciale onderdelen ge-
traind. “Ik vind de training wel leuk, 
al zit er niet echt veel verandering 
in de oefeningen” vertelt Sten ons. 
“Vooral de positie spelletjes en het 
afwerken vind ik leuk.” Jelle vindt het 
leuk dat hij zijn vrienden weer ziet 
tijdens de training. “Veel van mijn 
vrienden voetballen namelijk bij mij 
in het team.” De jongens van JO13-3 
krijgen training van Luuk en Dennis. 
Beiden spelen zelf als sinds hun 
jeugd bij De Zweef en zitten momen-
teel in A2. Dennis: “Ik vind het leuk 
om met kinderen te werken. Het is 
mijn passie hen beter te laten wor-
den. Dennis Keser, de huidige trainer 
van A1 is voor mij wel een voorbeeld. 
Hij was mijn trainer in C2. We hadden 
toen best een moeilijk team. Het luk-
te hem toen de jongens bij elkaar te 
houden. Daar denk ik nog vaak aan.” 
Luuk en Dennis hebben veel plezier 
aan het trainen van de jongens. “Het 
is een gezellig team. Iedereen is al-
tijd wel in voor een lolletje, maar als 
er serieus gewerkt moet worden, dan 
doen ze dat ook wel” aldus Luuk.

De wedstrijd tegen Daarle 1
De jongens zijn dus niet erg zenuw-
achtig omdat er niet meer iets op 
het spel staat voor hen. “Toch vinden 
we het wel leuk om andere teams 
te dwarsbomen” vertelt Luuk ons. 
“Daarle staat vierde en kan nog 
kampioen worden. We willen ge-
woon winnen, net als iedere andere 
wedstrijd.” Het is tijd om richting 
kleedkamer te lopen. Dat doen de 
jongens altijd gezamenlijk. De tas 
met wedstrijdkleding gaat open en 
iedereen pakt een shirt. Jelle: “We 
hebben geen eigen rugnummer. 
Eigenlijk pak ik altijd het overblij-
vende shirt.” Jelle is sowieso niet de 
snelste als het om omkleden gaat 
volgens Dennis. “Samen met Ties 
is hij eigenlijk altijd de langzaam-
ste met omkleden. Ze zijn drukker 
met praten dan met omkleden. En 
ook Rick, de keeper, heeft altijd zijn 
verhaaltje wel klaarstaan. Eigenlijk 
is hij wel de grootste lolbroek in de 
kleedkamer.” Terwijl de jongens zich 
omkleden, zorgen Luuk en Den-
nis voor de muziek. En de variatie 
groot. Het is vooral popmuziek dat 
er door de speakers dreunt, maar 
ook carnavalskrakers en K3 komen 
voorbij. “Het is muziek die wij en de 

spelers leuk vinden” aldus Luuk, die 
overigens op het punt staat om te 
beginnen met de wedstrijdbespre-
king.

Sten: “Iedereen hoort pas in de 
kleedkamer waar hij staat. Ik sta 
meestal rechtsachter en ook Jelle 
staat vaak in de verdediging. Dan 
gaan we naar het veld, waar onze 
aanvoerder Rick de warming up 
leidt. Meestal kijk ik dan wel even 
naar de tegenstander. Zijn ze groot, 
klein, breed en zien ze er sterk uit. 
Ik ben dan echt wel met de wedstrijd 
bezig.”

De wedstrijd tegen Daarle 2
Dan is het zover, het fluitsignaal 
klinkt. Omdat JO13-3 niet helemaal 
compleet is, spelen Matthijs, Bas, 
Tom en Tim mee uit JO13-2. Al na 
zeven minuten komt De Zweef op 
voorsprong te staan. Ties maakt de 
1-0. Nog geen vijf minuten daarna 
vergroot gastspeler Tom de voor-
sprong en maakt de 2-0. De Zweef is 
duidelijk de bovenliggende partij en 
blijft aanvallen. Het is even rustig, 
maar na de twintigste minuut scoort 
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Tim. Alles lijkt te lukken bij De 
Zweef. De spelers hebben er enorm 
veel lol in vandaag. Dan is er Mat-
thijs die van dertig meter afstand 
een geldige assist geeft op Jamie die 
het vierde doelpunt maakt. Voor rust 
scoren Matthijs en Bas nog en gaat 
De Zweef met een ruime voorsprong 
de rust in. Vooral keeper Rick gaat 
met een brede glimlach naar de 
kleedkamers. Hij gaf net vanaf de 
eigen zestien meter een assist op 
Bas die daaruit de 6-0 scoorde!

Ook na de thee heeft Daarle niets 
in te brengen. Bas is degene die als 
eerste scoort in de tweede helft. De 
vader van Jochem, ouders van Jelle, 
Ties, Jaimie en Abel staan langs 
de lijn. “De support is goed” zegt 
Dennis. “Ook rijden ouders keurig 
mee naar uitwedstrijden en wassen 
de moeders de shirtjes.” We moeten 
even bij de wedstrijd blijven, want er 
volgt een eigen doelpunt. Vervolgens 
zorgt Jamie nog eens drie keer en 
Masseo één keer dat de wedstrijd 
eindigt met een eindstand van maar 
liefste 12-0. Complimenten zijn er 
van de trainers voor het hele team, 
maar vooral Ties, Daan en Jamie 
zijn de uitblinkers.

De derde helft
De wedstrijd is voorbij. Tijd om te 
douchen. En net als bij het omkle-
den, is Jelle het langzaamst. “Ik 
heb nooit zin om onder de douche 
te gaan staan en als ik er dan onder 
sta, dan heb ik geen zin om er onder 
weg te gaan.” Sten vertelt ons dat 
hij de wedstrijd dan al vergeten is. 
Sommigen praten wel langer na 

over de wedstrijd. Rick, Jochem, 
Daan en Tijn zijn goed in het geven 
van kritiek op elkaar. Alleen als we 
winnen, praat ik mee. Daar kan ik 
wel van genieten. En als de scheids-
rechter slecht was, dan praten alle 
spelers veel na. Vooral Jorrit en Rick 
hoor je dan het meest.”

En dan naar de kantine, hoewel, 
trainers Dennis en Luuk laten de 
keuze bij de spelers zelf en sti-
muleren het niet. Jelle: “Ik blijf 
alleen als ik geld mee heb voor een 
patatje, anders ga ik direct naar 
huis.” Andere activiteiten buiten 
het voetbal om worden wel door 
Dennis en Luuk gestimuleerd. Tus-
sen de vijftig appjes die dagelijks 
in de groepsapp op en neer gaan, 
vragen de trainers of er jongens 
zijn die bijvoorbeeld mee doen 
aan de sponsorloop. “Maar in de 
groepsapp, gaat het vooral over FC 
Twente en Go Ahead Eagles. Vind 
je vijftig appjes veel, dan wil je niet 
weten hoeveel er in de groepsapp 
van A2 rondgaan op een dag!” aldus 
Dennis. Ondertussen vertelt Luuk 
dat hij nadenkt over een afsluitend 
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teamuitje. “Iets concreets hebben 
we nog niet, maar er komt vast wel 
iets.”

En dan zit het seizoen erop
Het einde is in zicht. Een groot deel 
van JO13-3 gaat een leeftijdsgroep 
hoger voetballen, geeft Luuk aan. 
“Abel, Justin en Masseo blijven, 
de rest gaat over. Ik denk niet dat 
iedereen in één team blijft voetbal-
len. Ik denk dat het beter is voor de 
jongens dat sommigen uit elkaar 
worden getrokken. Gelukkig blijven 
alle jongens wel voetballen. En ook 
bij De Zweef!” Eerst is het tijd voor 
de zomer. Jelle brengt deze zomer 
door in Ommen. Sten weet nog niet 
wat zijn ouders van plan zijn, maar 
hij gaat wel weg. Ook voor Luuk en 
Dennis is het even tijd voor bezin-
ning. Dennis is er nog niet helemaal 
uit. “Wat ik volgend jaar ga doen? Ik 
zou wel een iets oudere groep jon-
gens willen trainen en misschien wil 
ik wel een trainersdiploma halen!” 
Kijk, daar zijn we bij De Zweef blij 
mee!
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De Zweef zal het volgende seizoen 
ook op de zaterdag uitkomen met 
een standaardelftal. Op den duur zal 
het standaardelftal van de zondag 
eveneens naar de zaterdag over-
gaan. Waarom?  Op 1 april jl. heeft 
onze voorzitter op een informatieve 
bijeenkomst in ons clubgebouw het 
bestuursbesluit toegelicht. Er wordt 
gesproken over een maatschappe-
lijke tendens waarbij steeds meer 
clubs kiezen voor een competitiever-
band op de zaterdag. Mede omdat 
jongeren liever niet op de zondag-
ochtend voetballen. Onze voorzitter 
werd gesteund door een bestuurslid 
van STEVO die het besluit van De 
Zweef wel kon begrijpen. Om er 

direct aan toe te voegen dat STEVO 
gewoon op de zondag blijft voet-
ballen. Omdat Geesteren geen 
concurrentie heeft van de clubs in 
de omgeving. Deze spelen namelijk  
ook op de zondag. Waarom hij het 
besluit van De Zweef kan begrijpen 
heb ik niet begrepen. Deze man had 
dus beter thuis kunnen blijven. Dat 
het besluit van De Zweef te maken 
heeft met de bewering dat jongeren 
liever niet op de zondagochtend 
voetballen, doe ik af als onzin. 
Ons standaardelftal voetbalt op de 
zondagmiddag. De lagere senioren 
waarin veel jongeren voetballen, 
blijven ook in de toekomst op de 
zondagochtend voetballen. Zou de 

zondagsrust een argument kunnen 
zijn? Blijkbaar dan niet voor de lage-
re senioren. Of ligt het met de zon-
dagsrust toch anders? Zaterdag is 
afgeleid van het Hebreeuwse woord 
sjabbat en betekent dus gewoon 
sabbat. In feite is dus niet de zondag 
maar de zaterdag als rustdag aan 
te merken. Zouden Jaan de Graaf 
en Folkert Velten dit ook weten? Op 
welke dag moet je nu in principe niet 
voetballen, de zaterdag of de zon-
dag? In principe mag De Zweef wat 
mij betreft op de zaterdagmiddag 
voetballen. Kan ik De Zweef en Ajax 
zien. In principe speelt Ajax niet op 
de zaterdagmiddag.
CR

VOETBALLEN OP ZATERDAG
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Johannus Hermanus Hoogers, zoon 
van Bernhard Hoogers en Marie 
Hoogers-Weijemars, geboren aan 
de Schapenmarkt in Hellendoorn op 
28 oktober 1943. “Ik ben samen met 
mijn drie broers en vijf zussen op-
gegroeid in Nijverdal. Eerst aan de 
Campbellweg en later aan de Zon-
nebloemstraat. Het was een fijne 
jeugd in een echte arbeidersbuurt, 
het was armoe troef. Een televisie 
hadden we niet, dus na school werd 
er vooral gevoetbald. De Roomsen 
tegen de niet Roomsen. Ook maak-
ten we vliegers en hielpen wij met 
het vouwen van reclameblaadjes om 
de pot mee te spekken. Mijn vader 

werkte zes dagen per week, twaalf 
uur per dag bij de KSW en mijn moe-
der had de zorg voor de kinderen 
en het huishouden. Ons gezin was 
groot. Samen met mijn oudere broer 
Gerrit nam ik vanaf mijn twaalfde 
voor een deel de opvoeding van de 
jongere kinderen over. Op mijn broer 
Bennie na, leven al mijn broers en 
zussen nog. Bennie was 55 toen hij 
een virus kreeg, binnen een paar 
weken was het al gebeurd. Veel te 
vroeg natuurlijk.” 

Over De Zweef 
“In 1957 werd ik lid van De Zweef. 
Heel fanatiek was ik niet. Ik was wel 

technisch. Mijn hele 
team kon lachen 
wanneer ik een 
truc uithaalde waar 
de tegenstander 
intrapte. Onlangs 
bracht Theo Krie-
ger nog een oude 
Goal. Hierin stond 
een briefje dat ik de 
‘goalgetter van het 
zevende’ was. Ja, 
doelpunten maken 
was inderdaad wel 
mijn ding.”

Het zevende team is het team waar 
Johan het grootste gedeelte van 
zijn tijd in de senioren speelt. “Ik 
voetbalde met onder andere Hans 
Kleine Staarman, Bertus Heuver en 
Harrie ter Wierik. Later kwamen 
jongere gasten als Paul Souverijn en 
Alex Keverkamp ook bij ons. We zijn 
wel eens kampioen geworden, maar 
ik herinner me vooral de keer dat 
we niet kampioen werden. Tijdens 
een wedstrijd mocht ik een penalty 
nemen welke ik miste. Niemand 
wist dat wij bij het winnen van die 
wedstrijd kampioen zouden zijn. 
Achteraf hoorde ik dat als ik wel 
had gescoord, wij kampioen waren! 
Naderhand zijn we helaas niet als-
nog kampioen geworden. Maar dit 
vergeet je natuurlijk nooit.”

“Ik herinner me 
vooral de keer dat 
we niet kampioen
werden”
Johan is 55 als hij stopt met voet-
ballen in het zevende, maar zijn 
schoenen hangt hij nog niet aan de 
wilgen. “Ik was ondernemer en wou 
oppassen met blessures. Als mij iets 
zou gebeuren, zou dat gevolgen heb-
ben voor de onderneming. Vandaar 
dat ik gestopt ben. Ik ben wel blijven 
trainen op de donderdagavond. 
Wel heb ik altijd gezegd helemaal 
te stoppen op mijn 65ste. Toen het 
moment eenmaal daar was, heb ik 
na de training mijn ondergoed en 
handdoek uit de voetbaltas gehaald 
en de tas aan de kapstok gehangen 
in de kleedkamer. In de kantine had 
ik gezorgd voor gehaktballen en 

IN DE BLESSURETIJD 
JOHAN HOOGERS
In deze serie interviews gaan we in gesprek met 
Zwevers die terugkijken op hun actieve leven als 
voetballer of vrijwilliger bij De Zweef. De leuke en 
minder leuke kanten van het ouder worden, maar 
we kijken vooral vooruit naar alle mooie plannen! 
Deze keer oud speler van het zevende, co-sponsor 
van de vereniging en verkoper van kaartjes bij 
thuiswedstrijden van het eerste: Johan Hoogers.
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natuurlijk een paar kratten bier. De 
mannen met wie ik trainde, hebben 
de overige inhoud van mijn tas ver-
deeld. Het kan dus best zo zijn dat 
mijn voetbalschoenen nog ergens in 
Nijverdal rondzwerven!”

“Mijn voetbal-
schoenen zwerven 
misschien nog wel 
ergens rond in 
Nijverdal”

Johan was niet een hele fanatieke 
supporter die stad en land af-
reisde om de wedstrijden van het 
vlaggenschip te volgen. Wel weet 
Johan zich het kampioenschap bij 
Twenthe Goor goed te herinneren. 
“De Zweef promoveerde toen van 
de vierde naar de derde klasse. 
Mijn vader leefde toen nog. Ik vroeg 
hem mee naar de kantine om het 
kampioenschap te vieren. Het vorige 
kampioenschap was immers jaren 
geleden. Hij wou eerst niet, maar 
ging toch mee. Mijn vader dronk ’s 
avonds altijd een berenburg met 
suiker. Dat mocht bij De Zweef niet 
geschonken worden, maar voor 
deze gelegenheid lag er wel een 
fles achter de bar. Mannen om hem 
heen zeiden steeds ‘Berend, nemt 
d’r nog ene’. Ik had mijn vader zel-
den dronken gezien, deze dag wel. 
Dat was wel mooi!”

Tegenwoordig zien we Johan vooral 
bij de kaartverkoop tijdens de thuis-
wedstrijden van het eerste. “Sa-
men met Johan Morsink en eerder 
Hennie Hofstede heb ik dit twintig 
jaar gedaan. Het stelt niet zo heel 
veel voor hoor. En ik stop er na dit 
jaar ook mee. Het is mooi geweest. 
Doordat ik altijd veel met mijn on-
derneming bezig ben geweest, heb 
ik niet heel veel vrijwilligerswerk 
gedaan. In de tijd van Jan ten Hove 
als voorzitter, maakte ik wel deel uit 

van de kantinecommissie. Wij moch-
ten de kantine beheren en waren 
verantwoordelijk voor bijvoorbeeld 
de inkoop. Ik heb dit in totaal drie 
jaar gedaan. Daarna was ik te druk 
met de zaak.”

Johan realiseert zich dat De Zweef 
uit vooral vrijwilligers bestaat. 
Door zich te binden aan de club als 
sponsor, kon hij wel iets terug doen 
voor de club. “Ik heb het inderdaad 
gedaan uit clubliefde. Ik heb er 
geen euro meer door verdiend. Bij 
de thuiswedstrijden van het eerste 
kwam heus geen kapper kijken hoor. 
Het bracht me vooral voldoening.” 

Hoe zag je werkzame leven er uit?
“Toen ik op mijn twaalfde klaar was 
met de lagere school, de Antoni-
usschool natuurlijk, werd er min 
of meer vanuit school bepaald of je 
mocht doorstuderen. Ik kwam uit 
een arbeidersgezin, dus volgens 
school zat doorstuderen er niet in. 
Ik werd naar de ambachtsschool 
in Almelo gestuurd waar ik moest 
leren voor metselaar. Ik was daar 
totaal ongeschikt voor. Ik herinner 
me nog precies dat ik veertien jaar 
oud was en leraar Van Schaik mij uit 
de klas riep. ‘Johan jonge, je vader 
is hier. Geef iedereen maar een 
hand, je komt hier niet meer terug.’ 
Dat vond ik toen heel erg dat ik van 
school moest. Mijn vader bracht me 
naar een aannemer in Den Ham. Die 
aannemer liet mij oude huizen slo-
pen. Dat heb ik een jaar of anderhalf 
gedaan.”

Na het werken bij de aannemer, 
komt Johan via overbuurman 
Zwakenberg aan een nieuw baantje 
bij Hevea in Raalte. Ook hier werkt 
Johan een paar jaar om vervolgens 
over te stappen naar Smits Confec-
tie aan de Jacob van Houtenstraat in 
Nijverdal. Hier werkt Johan tot dat 
zijn militaire dienstplicht begint. “Ik 
zat bij het Regiment Huzaren van 

Boreel in Amersfoort. Hier heb ik 
een opleiding gevolgd tot telegrafist 
en heb ik ook mijn rijbewijs gehaald. 
Vervolgens heb ik nog even in  ‘t 
Harde gezeten. Daarna ging ik naar 
Frankrijk, naar La Courtine. Hier zat 
ook het Franse vreemdelingenlegi-
oen. Omdat er weinig geld was, ging 
ik in mijn vrije tijd weinig naar huis 
en volgde ik verschillende cursus-
sen in die tijd. Een soort algemene 
ontwikkeling. Na mijn diensttijd ging 
ik weer terug naar Confectiebedrijf 
Smits waar ik al vrij snel aan mijn 
chef aangaf weg te willen. Ik zag 
hier te weinig ontwikkeling voor 
mijzelf.”

“Ik speelde 
taxichauffeur 
voor de hele
buurt”
Johan zijn chef wou hem nog niet 
laten gaan. Hij zag potentie in Johan 
en liet hem als personeelswerver 
aan de slag gaan. “Ik kon ’s och-
tends een uur langer liggen, omdat 
ik mij pas om half negen in Almelo 
moest melden. Mijn moeder stond 
de eerste dag gewoon om half zeven 
aan mijn bed. Ze geloofde mij niet, 
maar ik moest het zelf maar weten. 
Gekleed in een wit overhemd met 
stropdas en colbert, stapte ik op de 
trein naar Almelo. Ik kreeg die dag 
een rondleiding door de fabriek en 
kreeg direct de sleutels van een 
Opel die bij mijn functie hoorde. Dat 
was heel wat in die tijd. In de Zonne-
bloemstraat stond één auto en daar 
kwam dus mijn Opeltje bij. Ik voelde 
mijzelf niets meer of minder, maar 
omdat ik in een auto reed en een 
pak droeg, hoorde ik er in één keer 
niet meer bij. Vrienden wouden niets 
meer van mij weten.”

Ook Johan zijn broers en zussen 
keken met verbazing naar hoe 
Johan het deed. Schijnbaar deed hij 
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het goed. Het eerste personeelslid 
dat hij wierf voor Smits was Jan 
Reinders, hij moest de vacature in-
vullen van Johan zijn oude functie in 
Nijverdal. Het leven als personeels-
werver kon toen echt beginnen. “Ik 
ging langs huizen en scholen. Bij de 
Huishoudschool interesseerde ik de 
dames voor de Voortgezette Oplei-
ding Confectie. Daarna ging ik langs 
de huizen waarvan ik wist dat daar 
mensen woonden die werk zoch-
ten. Later ging ik voor Smits aan de 
gang in Düsseldorf waar ik de weg 
op ging om kostuums en overhem-
den te verkopen. Ik zag om mij heen 
dat het slechter ging met het bedrijf. 
Een half jaar voordat het bedrijf de 
deuren sloot, kwam mijn personeel-
schef. Hij kon mij wel helpen aan 
een baantje bij Bolletje. Zij wilden 
mij wel hebben.”

“Als goede
vertegenwoordiger
kun je alles
verkopen!”
Bolletje leverde in die tijd alleen 
maar beschuiten aan bakkers. Zij 
zochten een grotere afzetmarkt en 
Johan mocht met een busje cam-
pings en supermarkten langs om 
beschuiten aan de man te brengen. 
Johan doet dit werk met plezier, 
maar is wel de hele week van huis. 
“Toen ik in 1969 ging trouwen, gaf ik 
aan iedere avond thuis te willen zijn. 
Ik zou een rayon in de buurt krijgen. 
Toen ik toch weer naar Rotterdam 
werd gestuurd, ben ik gaan sollici-
teren en bij Andrelon aan de slag 
gegaan. Ja, als goede vertegen-
woordiger kun je alles verkopen. 
Zelfs shampoo! Samen met acht 
andere vertegenwoordigers gingen 
wij de kappers in Nederland langs. 
Dit heb ik een jaar of acht gedaan 
en ben daarna overgestapt naar het 
Duitse Goldwell. Ik had daar een 
erg goed salaris. Ik verdiende zo 

goed dat ik in mijn tweede jaar daar 
al het geld opzij zette om een eigen 
onderneming op te zetten.”

Johan begint in een schuur in 
Hulsen samen met compagnon het 
bedrijf HOBA. De handel bestaat uit 
de in en verkoop van S32 shampoo. 
Een merklijn shampoos uit Frank-
rijk welke de mannen afzetten bij 
Nederlandse kapsalons. Het bedrijf 
groeit en vestigt zich in Heino. “Mijn 
compagnon woonde toen in Zwolle 
en in Heino was de grond goedkoper. 
Toen drogisterijketens als Kruidvat 
en Etos hun opmars maakten, liep 
de verkoop van shampoos terug 
en begaven wij ons in de handel 
van kappersstoelen en later ook 
droogkappen. De zaak in Heino 
wordt uitgebreid met een showroom 
en werkplaats. Ook zochten we de 
samenwerking met Harmeling uit 
Rijssen die zorgden voor de interi-
eurs van de salons. Wij deden vooral 
het technische materiaal. Daarnaast 
breidden wij ons assortiment uit met 
kapperskleding onder de naam Jo-
lin. Een tak van het bedrijf dat mijn 
vrouw Ina leidde en in die tijd ook 
nog een jeugdelftal van De Zweef 
sponsorde.”
 
Na achttien jaar stopt de samenwer-
king tussen Johan en zijn compag-
non. Er is dan ook sprake van een 
crisis en geen kapper wil nog zijn 
zaak verbouwen. Een klant maakt 
Johan attent op een Amerikaans 
blondeermiddel dat het haar vier 
tinten lichter maakt. Samen met 
Bert Groot-Enzerink haalt Johan 
dit product naar Nederland en het 
bedrijf Sunglitz is geboren. “Ik 
kende Bert al uit de tijd dat hij nog 
vertegenwoordiger was bij Gillette. 
Elke woensdag dronken we koffie bij 
mijn ouders. Jaren later hebben we 
deze onderneming opgezet. Samen 
promootten we Sunglitz in Neder-
land. Later breiden wij het bedrijf 
uit met haarverf en haarverzorging 

onder de merknaam Chi en Biosilk. 
Deze merken zijn nu nog steeds 
bekend als Trendy Hair Company by 
Farouk systems en alleen bij de pro-
fessionele kapsalons verkrijgbaar. 
Eigenlijk hebben we hier het meeste 
geld mee verdiend.”

Tien jaar geleden verkoopt Johan 
75% van zijn aandelen aan Farouk 
Systems. Vier jaar geleden volgen de 
laatste 25%. Het deel van de zaak, 
welke kapsalons inricht, is in al die 
jaren ook gewoon blijven bestaan en 
heeft Johan onder de naam Hoogers 
Saloninterieurs over gedaan aan zijn 
dochter en schoonzoon. “Eigenlijk 
vond ik dat het mooiste onderdeel 
van het bedrijf. Je zette echt iets 
neer. Missen doe ik het werken niet, 
ik kan nu genieten van de vrijheid. Af 
en toe vraagt mijn dochter mij nog 
wel om advies, maar ze redden zich 
prima.” 

Hoe zit het met de liefde?
“Ik had vroeger af en toe wel wat 
scharrels, maar mijn huidige vrouw 
Ina is mijn eerste echte vaste verke-
ring.” Ina Otte wordt in 1946 geboren 
aan de Grotestraat in Nijverdal. Ze 
kent Johan al langer, maar verder 
dan af en toe een kusje kwam het 
niet. Als ze in 1964 op een feestje 
komt van haar oom en tante, is Jo-
han daar ook. “Ik zag Ina stralen, het 
was liefde op het eerste gezicht. We 
zijn getrouwd in 1969 en kregen één 
dochter, Loes. Dat was geen van-
zelfsprekendheid. Zeven jaren lang 
hebben we lopen dokteren. Na Loes 
lukt het helaas niet om nog meer 
kinderen te krijgen. Inmiddels is 
Loes getrouwd met Herbert en zijn 
wij de trotse opa en oma van onze 
kleindochters Lotte en Emma.”

Johan en Ina hebben een goed 
huwelijk. De jaren dat Johan vooral 
druk is met ondernemen, heeft Jo-
han nu tien jaar geleden achter zich 
gelaten. Tijd om te genieten. Het 
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genieten lijkt een andere wending 
te krijgen als bij Ina een zeldzame 
vorm van reuma wordt ontdekt. Met 
medicijnen krijgen artsen de ziekte 
onder controle. Het genieten kan 
nu echt beginnen. Totdat acht jaar 
geleden blaaskanker bij Ina wordt 
geconstateerd. Zware jaren volgen. 
“Eigenlijk ging het de eerste keer 
vrij snel goed. Helaas kwam de 
kanker terug. We hadden net ons 
huisje klaar. We wonen hier gelijk-
vloers in een huisje achter ons oude 
huis waar mijn dochter nu met haar 
gezin woont. Ina belandde in het zie-
kenhuis en helaas werden Ina haar 
blaas en nier verwijderd. Het waren 
zeker de zwaarste jaren uit haar 
leven. Je denkt de zaak kwijt te zijn 
en te kunnen genieten met elkaar. 
We genieten nu ook wel, maar op 
een andere manier. Trouw bezocht 
ik Ina in het Radboud ziekenhuis in 
Nijmegen. Ik leerde haar stoma ver-
vangen en ging steeds meer doen 
in de huishouding. Inmiddels is Ina 
kankervrij.”

Johan geeft aan dat hij blij is dat 
hij de onderneming heeft verkocht. 
“Wanneer Ina ziek was geworden 
terwijl ik ondernemer was, dan was 
dat een stuk lastiger geweest. Ik 
was veel weg voor het werk, veel 
in Amerika bijvoorbeeld. Uiteinde-
lijk was het Ina die onze dochter 
opvoedde. Van mij hoefde Ina niet te 
werken. Ik verdiende goed genoeg. 
Achteraf gezien was dit egoïstisch 
en heb ik haar niet de kans gegeven 
om verder te gaan in het leven. Ik 
was ook egoïstisch nadat ik na een 
zakentrip in Spanje besloot een aan-
tal dagen te blijven. Dit had ik niet 
overlegd met Ina, die zat thuis op 
mij te wachten met taart en andere 
lekkere dingen. Het was misschien 
wel bijna einde huwelijk. Toch 
hebben wij dit overleefd. Maar leuk 
was anders. Mijn tip voor een goed 
huwelijk? Af en toe moet je elkaar 
een beetje vrij laten en soms ook 

dingen doen die je vrouw leuk vindt, 
dan kom je een heel eind!”

Was vroeger alles beter?
“Ik ben niet iemand die heel veel 
terug kijkt, ben daar niet echt mee 
bezig. Vroeger was het anders. 
Doordeweeks kreeg ik suiker op 
brood en in het weekend was het 
feest, dan kregen we een plakje ham 
op de boterham. Ik kon er enorm 
van genieten. Mijn ouders hadden 
het niet breed, maar honger heb ik 
nooit gehad hoor. Ik kan er alleen 
maar met veel respect op terugkij-
ken hoe zij het allemaal regelden 
met elkaar. Er was ook altijd wel ie-
mand in de buurt die je wou helpen. 
We hadden een hechte buurt hoor 
aan de Zonnebloemstraat.”

“Als ik nu nog achttien zou zijn, dan 
zou ik niet heel veel anders hebben 
gedaan in het leven. Hooguit had 
ik alleen de wereld willen verken-
nen. Een tas op de rug en andere 
culturen leren kennen. Niet dat ik 
nu niets van de wereld heb gezien 
hoor, ik heb het nu samen met Ina 
gedaan. Het zit gewoon in mij dat 
ik graag andere dingen wil zien en 
andere uitdagingen wil aan gaan. 
Zo ben ik ook in het ondernemen 
terecht gekomen. Ik wou niet altijd 
bij dezelfde baas werken. Het was 
voor mij een uitdaging om steeds 
iets nieuws te gaan doen. Er zijn zo-
veel dingen te ontdekken. Je denkt 
het bij een bedrijf super naar je zin 
te hebben, maar als je dan even bij 
een ander bedrijf zit, vond ik het 
daar steeds mooier. Ik geef toe echt 
wel geluk te hebben gehad met het 
ondernemen, maar het moet wel in 
je zitten. Anders kom je er niet.” 

Welke toekomstdromen heb je nog?
“In de eerste plaats samen zo lang 
mogelijk gezond blijven. Ina is kan-
kervrij en ik hoop natuurlijk dat ze 
dat blijft. Het zou ook mooi zijn dat 
Ina weer durft te gaan fietsen, kan 

kunnen we samen kleine tochtjes 
maken.  Dit jaar zijn we vijftig jaar 
getrouwd en willen we een hele 
week weg met z’n allen. De bestem-
ming weten we nog niet, maar we 
gaan er zeker op uit. Verre reizen 
hoef ik ook niet meer te maken. 
We hebben al zoveel van de wereld 
gezien. We zijn veel in Amerika ge-
weest, heel Europa door en Afrika. 
Inmiddels hebben we een huisje en 
appartement in Calabrië, een regio 
in het zuiden van Italië, helemaal 
aan de onderkant van de laars. We 
zijn daar zo’n zes tot acht keer per 
jaar. Steeds voor een periode van 
ongeveer drie weken. Ik kan enorm 
genieten van mijn tijd daar. Het weer 
en het eten is er heerlijk. Als we er 
niet zijn, dan is hooguit mijn doch-
ter in het huisje, maar we verhuren 
het niet. Het is echt ons plekje. Het 
appartement verhuren we wel: aan 
familie, vrienden en kennissen.”

Daarnaast heeft Johan nog een cam-
per waarmee hij er ook regelmatig 
op uit trekt. “Lange weekenden weg. 
Het is ideaal omdat Ina een stoma 
heeft. In de camper hebben we alles 
bij de hand.” Ook bij Johan thuis aan 
de Wolterskampsweg is het uitkij-
kend over de es heerlijk toeven. “We 
hebben het hier ook enorm naar ons 
zin. Ik hoef niet meer te verhuizen. 
Hooguit naar het crematorium.”

Vind jij jezelf oud?
“Nee eigenlijk niet. Ik merk aan mijn 
conditie dat ik ouder word. Iedere 
ochtend doe ik buikspieroefeningen 
zodat de spieren los blijven. Een paar 
keer in de week wandel ik een stevig 
rondje, het houdt me jong. Maar ik 
spring niet meer over een prikkel-
draad heen. Ik heb ook nog zoveel 
waar ik schik aan beleef. Ik kan niet 
hele dagen thuis zitten. Ik moet wat 
doen. Of het nou boodschappen 
halen is of achter thuis wat troep op 
rommelen. Nee, vervelen doe ik mij 
niet hoor.”
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Transportweg 4 (industrieterrein T Lochter) Nijverdal Tel: 0548-618888.    www.kotterwonennijverdal.nl

 

 

Volg ons op @kotterwonen
en        Kötter Werelds Wonen Nijverdal

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

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

Hoe ziet de wereld eruit in 2030?
“Natuurlijk ben ik er dan nog! Maar 
dan wel samen met Ina. En De 
Zweef bestaat ook nog wel hoor, wel 
met minder leden dan nu het geval 
is. En De Zweef zal dan wel volledig 
op zaterdag voetballen, dat is meer 
van deze tijd. Ik denk wel dat de 
wereld om ons heen snel verandert. 
Zo vraag ik mij bijvoorbeeld af of wij 
nog de baas zijn in Nederland. Er 
zijn steeds meer criminelen, ook uit 
het buitenland en ik heb best wel 
eens zorgen dat zij de macht hier 
gaan grijpen. En ik vind onze manier 
van straffen zorgelijk. We zijn hier 
veel te soft. Zet die criminelen 
maar aan de schop in de polder, of 
desnoods weer de mijnen in. Als wij 
niet harder worden, dan gaan we 
dat over tien jaar echt wel merken. 
Ik heb er zelf misschien niet meer 
heel veel last van, de zorgen zijn er 
vooral voor mijn kleinkinderen.”

Over zorgen gesproken, ben je bang 
voor de dood?
“Bang? Waarom? Het liefst nog niet 
natuurlijk, maar ik ben er niet heel 
veel mee bezig. Ina hoopt eerder te 
gaan dan ik. Ze zou het verschrikke-
lijk vinden alleen achter te blijven. 
Ik ook wel hoor, maar ja aan alles 
komt een eind. Stel je eens voor, 
dat iedereen zou blijven leven. Je 
zou rare toestanden krijgen op de 
wereld. De dood hoort er gewoon bij. 
Het liefst op mijn negentigste. En als 
ik eerder niet meer kan, dan geven 
ze mij maar een spuitje.”

“Mijn vader
belde, hij was
overgekomen!”

Johan heeft geen plan klaar liggen 
voor zijn uitvaart. “We praten er wel 
eens over hoor. We willen bijvoor-

beeld beide gecremeerd worden. 
En na de tijd wil ik het net zo doen 
als mijn vader. Een groot feest met 
een borrel, biertje en bitterbal. Na 
de begrafenis van mijn vader gingen 
we naar Buursink. Op een gegeven 
moment ging de telefoon. Nadat 
Freddie Nep had opgehangen, riep 
mijn broer Bennie door de zaal: 
‘Jongs, da was mien va, hij is over 
gekom’n’. Ja, dat was ook een mooi 
verhaal. Zo’n feestje mogen ze bij 
mij ook wel vieren. En ik hoop dan 
dat ze dan op mij terugkijken als een 
tevreden man, die altijd op tijd was 
met het betalen van de zestig man 
personeel die ik ooit aan het werk 
had. Weleens mensen hielp, die mij 
dierbaar waren en ik hoop natuurlijk 
dat ze mij een gezellige en lieve (o)
pa vonden!”
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CSC Sport Zeewolde • Marconiweg 31 3899 BR Zeewolde • T: 036 54 89 320 Online: info@cscsport.nl
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Wij zijn uiterst tevreden over 
de samenwerking met zowel 
CSC Sport als GreenFields en 

gaan daarom graag opnieuw in 
zee met beide partijen.

Dirk van der Pool
Manager Algemene zaken

Almere City F.C.

UITSTEKENDE
SAMENWERKING

ALTIJD EEN
OPLOSSING

HOOGWAARDIGE
SPORTVLOEREN

CSCsport•GreenFields is de Nederlandse marktleider op het 
gebied van ontwerp, aanleg en onderhoud van kunstgras en 
natuurgras sportvelden voor o.a. voetbal, hockey, rugby en 
korfbal en atletiekbanen. Wij luisteren naar verenigingen, 
begrijpen gemeenten en vinden – met onze kennis en 
ervaring – altijd een optimale oplossing.

Wij stellen ons tot doel om, afgestemd op de wensen van 
opdrachtgever en gebruiker, oplossingen te realiseren die leiden tot 
verbetering van capaciteit, kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van 
het sportcomplex. We werken hierbij graag samen met de betrokken 
partijen, van clubleden en spelers tot gemeenten en adviseurs.

KOSTENBESPAREND
SAMENWERKEN VAN 
START TOT FINISH

ADVIES & ONDERSTEUNING 
BIJ HET ONTWERP VAN 
UW SPORTVLOER

HOGE KWALITEIT INSTALLATIE 
VAN UW SPORTVLOER DOOR 
ONS TOEGEWIJDE TEAM

ONDERHOUD 
IS ESSENTIEEL VOOR 
UW SPORTVLOER

CSC-GF ADV algemeen 215x285.indd   1 31-10-18   20:37

KAMPIOENEN EN AFSCHEID

4E ELFTAL

MO11-1 JO11-1 
De kampioenen uit de competitie 2018-2019: 

De Zweef 4, JO11-1 en MO11-1. 
Gefeliciteerd allemaal!

Afscheid na afloop van de wedstrijd van het 
eerste tegen Bon Boys. Van links naar rechts: 

Jesper Middelkamp, Sven Dikkers, Hermen 
van Nijen, Boris Vermeulen en André Smal. 

Heel veel ervaring en talent in één klap weg, 
maar we komen er wel weer bovenop!  

Mannen, succes in jullie verdere carrière. 



PROFESSIONEEL ÈN MILIEUVRIENDELIJK 
JE AUTO WASSEN AL VANAF €9,00

splashwash.nl  

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com

TEAM VAN DE WEEK



TONEEL: VERONICA INSIDE

HET WAS DIT JAAR ANDERS DAN VOORGAANDE JAREN. 
VERONICA INSIDE KWAM NAAR ONS CLUBHUIS. EEN ANDERE 
ZAALINDELING. LIVE-BAND MET PRACHTIGE BLUES. MET 
DE STAMGASTEN VAN HET PROGRAMMA EN MET LOKALE 
GASTEN. VEEL GRAPPEN EN GROLLEN, FILMPJES EN EEN 
ZAAL DIE HET WEL KON WAARDEREN. SINUS FREIE FOR 
PRESIDENT! NATUURLIJK MOEST DE KLUSSENPLOEG HET 
ONTGELDEN. MAAR OOK HET VROUWENVOETBAL EN ONZE 
VETERANEN. EN NOG VEEL MEER. MET LANGE TENEN ZAT JE 
NIET GOED. ER WERD FLINK WAT AFGELACHEN DOOR DE 
RUIM 100 AANWEZIGEN. DUS DAT ZAT WEL GOED.



PASEN



SPONSORLOOP
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AMATEURVOETBAL

Alles vernieuwt. Led-verlichting. Elektrisch koken. 
Zonnepanelen. Betalen met PIN. Alles verandert. 

Niets blijft bij het oude. Hoewel. In de keuken staat 
hij nog. Niks vernieuwen. Niks veranderen. Hij 

zorgt nog steeds voor een rustpunt in de pauze van 
de wedstrijd. Ze zeggen dat we hem al hadden toen 

we nog op de berg speelden. Vol met butsen en 
krassen. Dopje van de deksel. Leve de theeketel!

Adv_A4_Eilders_Zweef.indd   1 04-10-12   11:13
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Hair by

Marleen

GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT 32, NIJVERDAL
0 5 4 8  6 1  5 8  2 7  •  W W W. H A I R B Y M A R L E E N . N L

VOOR HET HELE GEZIN,  MAN,  VROUW EN KIND


