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Het zal je niet ontgaan zijn: ons eeuw-

feest komt eraan. Natuurlijk, het duurt 

nog wel een dik half jaar, maar de tijd 

vliegt. In dit nummer de nodige infor-

matie over het feest en de mogelijkheid 

op een boek te bestellen of kaartjes te 

kopen voor de “reünie”. Denk niet “dat 

komt straks wel”. Voor je het weet is het 

vol en vis je achter het net. 

Verder natuurlijk de jaarlijkse vooruit-

blik op het nieuwe seizoen. Nieuw dit 

jaar zijn zaterdag 1 en onze vrouwen 1 

op zaterdag. Extra veel info dus.

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

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

www.tencategrass.com
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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
In het vorige magazine heb ik 
aangegeven dat het spannende 
tijden voor de vereniging waren. 
Dat had natuurlijk te maken met 
de situatie van ons eerste elftal. 
Inmiddels weten we dat we op 
zondag 22 september voor het 
6e! achtereenvolgende seizoen 
uitkomen in de eerste klasse. 
Een bijzondere prestatie waar 
we trots op mogen zijn. Toch zijn 
de spannende tijden vooralsnog 
niet voorbij. Sterker nog, dat 
blijft het hele seizoen ons parten 
spelen. Als eerste benoem ik 
de ombuiging bij de gemeente 
Hellendoorn. De gemeente zit in 
financieel zwaar weer. En daarbij 
druk ik me nog voorzichtig uit. 
Een bezuinigingsronde van acht 
miljoen staat ons te wachten. Met 
name veroorzaakt door tekorten 
in het sociale domein. Maar de 
jaren daarvoor was het ook al een 
janboel. Raar dat verantwoordelijke 
personen van het college van B en W 
en raadsleden aan kunnen blijven. 
En mogelijk ook oplossingen moeten 
bedenken voor de jarenlange 
financiële puinhoop die ze hebben 
achtergelaten. In een overleg 
met de sportverenigingen heeft 
wethouder Joosten aangegeven dat 
de sport ook te maken zal krijgen 
met bezuinigingen. Hoe dit uit gaat 
pakken weten we niet. Wel is die 
avond bekend geworden dat bij heel 
veel verenigingen de rek eruit is. 
En dat mogelijk verenigingen gaan 
omvallen wanneer de zaalhuur 
voor binnensportverenigingen 
wordt verhoogd, onderhoudskosten 
van de sportvelden voor 
buitensportverenigingen worden 
verhoogd of subsidies worden 
verlaagd dan wel afgeschaft. 

Ook gaf de wethouder aan dat 
er mogelijkheden liggen voor 
verenigingen die hun accommodatie 
overdag veelal leeg hebben staan 
en misschien beschikbaar kunnen 
stellen aan andere verenigingen/
instellingen. Op mijn vraag om 
concrete voorbeelden te geven van 
deze mogelijkheden, misschien 
kan De Zweef dit invullen, kwam 
geen rechtstreeks antwoord. De 
wethouder gaf meerdere malen 
aan met de verenigingen in gesprek 
te willen. We zijn inmiddels twee 
maanden verder (begin augustus), 
maar hebben nog niets gehoord 
over een vervolg. Dat het spannende 
tijden worden voor De Zweef en de 
overige verenigingen staat wel vast. 
Ook op een ander gebied worden het 
spannende tijden voor de club. Op 
15 juni 2020 bestaat De Zweef 100 
jaar. De commissie is al een paar 
jaar in touw om alles in goede banen 
te leiden. En hoe dichter we bij de 
feestweek komen, hoe concreter 
de invulling van het programma 
wordt. Zo is bijvoorbeeld op dinsdag 
16 juni de ladiesnight, maar wat 
het programma precies wordt die 
avond is nu nog niet bekend. Ook 
kunnen we niet verklappen hoe 

de voorstellingen van de revue er 
uit gaan zien. Wel dat u tijdig een 
kaart moet reserveren om bij dit 
spektakelstuk aanwezig te kunnen 
zijn. Maar ook tijdig inschrijven voor 
het boek 100 jaar De Zweef. Een pil 
die elk Zweeflid in de boekenkast 
moet hebben. Een en ander houdt 
in dat we naast het reguliere werk 
van het seizoen er een extra klus 
bijkrijgen. De commissie rekent 
dan ook op een ieder om zijn/haar 
handjes te laten wapperen als daar 
om gevraagd wordt. Alleen lukt 
het niet. Samen kunnen we er een 
geweldig feest van maken. Het 
worden spannende tijden om alles 
van de grond te krijgen zoals we 
nu voor ogen hebben. Maar deze 
spannende tijden heb ik veel liever 
dan de spannende tijden van de 
ombuiging. De spannende tijden 
rond het 100 jarig bestaan hebben 
we veelal zelf in de handen, terwijl 
we met betrekking tot de ombuiging 
misschien wel in de wachtkamer 
blijven zitten. We gaan het zien 
wat er allemaal op ons afkomt 
dit seizoen. Ik wens iedereen een 
geweldig seizoen 2019/2020 toe. 
Met veel plezier en hopelijk sportief 
succes. 

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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Even bij het begin beginnen: 
Mischa Masthoff (36) is geboren in 
Apeldoorn. Komt uiteindelijk terecht 
in de buurt van Zwolle, de stad waar 
hij naar het gymnasium gaat. Daar-
na studeert hij in Leiden en wordt 
mr. in de rechten. 

In die tijd leert hij Esmaralde kennen 
en het stel gaat in Utrecht wonen. 
“Daar had ik een buurjongen die 
heel graag discjockey wilde worden 
waardoor op de vreemdste momen-
ten de muziek keihard aan ging. Niet 
handig als je net een baby hebt.”

Rust en ruimte in Nijverdal
Ze gaan op zoek naar een plek 
waar meer rust is om te wonen. 
Esmaralde, opgegroeid in Almelo, 
herinnert zich de rust en ruimte in 
Nijverdal waar ze als kind vaak ging 
zwemmen. Dat wordt hun nieuwe 
woonplaats. “Het was in het begin 
van de crisis, toen gemeenten hun 
bouwplannen terug draaiden.” 

Zo besloot de gemeente Hellen-
doorn onder meer om de uitbreiding 
in de Kruidenwijk te stoppen. Men 
probeerde de daarvoor al gedane 

investeringen een beetje terug 
te verdienen. Onder meer door 
reeds aangekochte woningen in de 
verkoop te doen. Zo komt de familie 
Masthoff terecht aan de Veenweg. 
Een al 15 jaar leegstaand boerde-
rij-achtig huis wordt hun eigendom 
en object van aanpakken, slopen, 
bouwen en weer inrichten. Voor een 
groot deel zelf gedaan.

Een kleine lusthof aan de Veenweg
Daar omheen een grote tuin met 
groenten, fruit, kippen en bijen. 
Een kleine lusthof. Vanuit huis drijft 
Mischa samen met een compagnon 
het bedrijf RealtimeIX, dat zich bezig 
houdt met de verkoop van software. 
“We werken op het snijvlak van ICT 
en advies”,  vertelt hij. Met “we” 
bedoelt hij een collega die hij leert 
kennen als hij bij Deloitte werkt. 

“Nee, het werk heeft niets te maken 
met waarvoor hij heeft gestudeerd, 
maar ja, zo kan het balletje rollen.” 
Het thuis werken heeft als voordeel 
dat hij overdag de zorg voor zoon 
Luuk op zich neemt. En daar ligt 
de link naar De Zweef. “Luuk wilde 
graag op voetbal en wij zochten de 

dichtstbijzijnde club. Dat was SVVN 
en daarvan werd hij lid.”

Al gauw “ontdekt” Luuk dat zijn 
vriendjes op de Triangel lid zijn van 
een andere club en het daar naar 
hun zin hebben. Daar komt nog bij 
dat de familie Masthoff op een sym-
pathieke manier onder druk wordt 
gezet: door buurman Harry ten Dam 
en familie zijn reden om Luuk onder 
te brengen bij de leukste club van 
Nijverdal. 

Positief beeld
“Al vanaf het begin bij De Zweef 
had ik een positief beeld. Van een 
club waar alles strak geregeld is 
en waar er veel leuke dingen zijn te 
doen naast het voetbal. Luuk vond 
en vindt het fijn bij de club. Dat was 
ook de reden dat ik me aanmeldde 
voor een functie. Kon bardienst zijn, 
schoonmaak of bestuur. Het maakte 
mij niet uit. Ik vind sowieso dat je als 
ouders een bijdrage moet leveren 
aan de club van je kind.”

“Het duurde niet lang of Jan-Pieter 
van Vree kwam namens het bestuur 
bij mij met de vraag of ik secretaris 
wilde worden en hem wilde opvol-
gen. We spraken af dat ik een half 
jaartje zou proefdraaien en daarna 
zou besluiten of ik het definitief zou 
doen. Na dat halve jaar heb ik aan-
gegeven het werk te blijven doen.”

Mischa is van huis uit niet echt een 
sporter. Als hij 12 jaar is begint hij 

“ZO VEEL MENSEN DIE UIT LIEFDE VOOR 
DE CLUB ZO DRUK ZIJN VOOR DE ZWEEF”

Nieuwe secretaris Mischa Masthoff ervaart na een half jaar werk:

Het is aan niemand anders dan partner Esmaralde 
te danken dat Mischa Masthoff in Nijverdal is 
komen wonen. Dankzij haar kunnen we als club 
beschikken over een nieuwe secretaris. Natuurlijk 
moet hij nog benoemd worden in de Algemene 
Ledenvergadering eind oktober, maar dat is (zie 
eerdere benoemingen) een fluitje van een cent.
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met voetballen. Dat was te laat; 
de rest van zijn team kon al aardig 
spelen en hij niet. “Ik heb toen een 
seizoen op de bank gezeten en ben 
toen gestopt. Ook het  squash spelen 
duurde niet lang. “O ja, ik heb ook 
nog een blauwe maandag op judo 
gezeten.”

Bestuurswerk is leuk
“Het bestuurswerk vind ik erg leuk. 
Had al ervaring met het maken van 
verslagen, agenda’s opstellen e.d. 
uit de tijd dat ik bij de gemeente 
Rotterdam werkte. Het mooiste is 
dat ik heb ervaren hoeveel mensen, 
vanuit liefde voor de club, verschrik-
kelijk druk zijn met en voor de club. 
Zorgen dat alles op rolletjes loopt en 
hoeveel inspanning dat kost.”

Het grootste “probleem” als nieuwe 
secretaris is het feit dat hij –behalve 
ouders die hij kent van het school-
plein- nog weinig mensen kent bij 
De Zweef. Dat leidt er bv. toe dat hij 

na een bestuursvergadering op de 
website namen opzoekt om te kijken 
of hij ze goed heeft geschreven in 
het verslag. Inmiddels heeft hij op 
dat gebied al een aardige “woorden-
schat”, want dat gaat best snel.

Het gevoel dat hij in het begin bij De 
Zweef had, is gebleven. Nogmaals 
noemt hij de tomeloze inzet van vrij-
willigers. Vanaf nu maakt hij officieel 
ook onderdeel uit van die groep. 
Welkom bij de familie.
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Smidsweg 51

7441 EK  NIJVERDAL

0537 - 891 131

nijverdal@zichtadviseurs.nl

WWW.ZICHTADVISEURS.NL

Zicht Advertentie De Zweef 2.indd   1 20-03-17   20:01

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

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!

Renegade GTX® Mid Ws  I  ATCR dR dRenegadRenegadRenegadRenegadg GTXGTXe GTXe GTXe GTXe GTX®®®®® Mid WMid WMid WsMid WsMid Ws Mid Ws I ATI ATI ATI ATI AT I  ATCCCCCCRenegade GTX® Mid  I  ATCR dR dRenegadRenegadRenegadRenegadg GTXGTXe GTXe GTXe GTXe GTX®®®®® MidMidMidMidMid Mid I ATI ATI ATI ATI AT  I  ATCCCCCC

www.wandelschoenen.nl
www.leferink-schoenen.nl

Het nieuwe seizoen is weer begonnen. De kledingcommissie kan even uitrusten na een hectische periode 
van uitzoeken, bestellen, tassen klaarmaken en uitgeven. Iedereen loopt er weder piekfijn bij op het veld. 
Een mooie uitstraling van onze bijna jarige club.

WE ZIJN WEER BEGONNEN
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Waar zit je op school?
Ik zit in groep 8 van de Triangel.

Met wie woon je?
Papa Ronnie, mama Anouk, broer 
Thijn en tweelingzus Amber. Heel veel 
mensen weten niet dat we tweeling 
zijn. We lijken veel op elkaar. Toen 
papa leider was van ons team en ik 
een keer ziek, heeft Amber voor mij 
gespeeld en niemand merkte het.

Wie zijn je beste vrienden?
Iris K, Fleur L, Fleur B, Lotte, Iris M en 
Romee.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Ik heb meegedaan op de open dag en 
vond het leuk. Eigenlijk wist ik al vanaf 
dat ik 3 was dat ik wou voetballen. 
Mijn opa voetbalde bij De Zweef, mijn 
vader, mijn moeder en broer Thijn.

Heb je een vaste positie in het veld?
Ik ben verdediger. Dat vind ik leuk en 
kan ik goed.

Heb je een voetbaldroom?
Ja, voetballen bij FC Twente en het 
Nederlands elftal. Of dat gaat lukken 
weet ik niet. Anders ga ik iets in de 
zorg doen.

Wie of wat zou je voor één dag in je 
leven willen zijn?
Vivian Miedema of Lieke Martens (het 
interview is tijdens de WK). Ik kijk ook 
alle wedstrijden.

Heb je een huisdier?
Een vis. We hadden er drie, maar er 
zijn er twee doodgegaan. Na de va-
kantie komen er nieuwe. Ik had liever 
een hond, maar dat wil mama niet. Ik 
heb een vogel gehad, die heette Sisi. 

Ik ben allergisch en toen is hij naar 
opa gegaan. Ik mis hem wel. 

Waar ben je heel erg goed in?
In spelling. 

Waar word je blij van?
Met mijn vriendinnen naar de zes 
schommels. Dan praten we, gaan 
hard schommelen en springen er dan 
af.

Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
Frankrijk. Daar gaan we vaak heen en 
dat is heel leuk. Je kan lekker de hele 
dag buiten spelen. Meestal is er een 
zwembad bij. We gaan meestal naar 
de camping. Eerst gingen we met de 
caravan, maar nu huren mijn ouders 
een tent. Het mooist vond ik het in 
Annecy en vorig jaar in de Drôme. 

Wat is je belangrijkste bezit?
Mijn vader en moeder en mijn knuffel.

Wat doe je met het geld als je de 
Postcodeloterij wint?
Wat weggeven aan goede doelen en 
de rest op de bank zetten.

Van welke muziek word je vrolijk?
Gewone, moderne muziek. Top40-mu-
ziek. Ik luister niet zo vaak. Soms in 
de auto.

Waar zou je het allerliefste wonen?
In ieder geval in Nederland. Dat 
praat makkelijk. Eigenlijk het liefst in 
Nijverdal.

Waarvoor kan men jou ’s nachts 
wakker maken?
Patat en pizza vind ik heel lekker, 
maar ik weet niet of ik dat ook vind 

als ik daarvoor ’s nachts wakker word 
gemaakt. 

Welk klusje vind je vreselijk om te 
doen?
Afwassen (de pannen) en stofzuigen. 

Wat is de favoriete dag van het jaar?
Mijn verjaardag en oud en nieuw, want 
dan kan ik lekker vuurwerk afsteken.

Wat vind je doodeng?
In het vliegtuig, of wacht even: onweer. 
Dat vind ik heel eng. Dan ben ik het 
liefste thuis, maar als ik daar ben, vind 
ik het ook eng. In Annecy op vakantie 
was het heel erg. Toen zijn we zelfs 
met de auto van de camping gereden. 

Naar welke tijd zou je gaan in een 
tijdmachine?
Naar de toekomst. Ongeveer 200 jaar 
verder. Ik ben heel benieuwd hoe het 
dan is.

Wat is je favoriete serie, film of 
tv-programma?
Het jeugdjournaal en vooral Check dit 
dan. (Mirthe is graag op de hoogte van 
het nieuws. Pakt ook ’s morgens als 
eerste de krant.)

Lees je wel eens een boek? Welke het 
laatst?
Ik heb laatst “Het leven van een loser 
gekocht”. Ik ben nog niet zo heel ver 
met lezen, maar het is heel mooi.

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
Nou, dan ben ik een beroemde voet-
baller. Of ben net klaar met leren. Ik 
wilde eerst chirurg worden, maar ik 
denk dat ik daarvoor niet slim genoeg 
ben. Operatieassistent of verpleegkun-
dige lijkt me ook mooi. 

23 VRAGEN AAN...           MIRTHE WILLEMS (JO12-2)



13

Voor je het weet is het zover: vieren 
we 100 jaar De Zweef. Wat is het 
achteraf gezien snel gegaan! Zoveel 
heeft de club meegemaakt, dat er 
een dik boek over is geschreven. 
Een eeuwfeest is niet zomaar iets. 
Daar mag je best voor in de bus 
blazen. Al een paar jaar geleden is 
een jubileumcommissie in het leven 
geroepen om de feestelijkheden 
vorm te geven en dat laatste lukt 
goed.

Besloten is dat de feestperiode 
loopt van vrijdag 12 juni tot en met 
zaterdag 20 juni. Begonnen wordt 
met de presentatie van het boek. In 
het weekeinde daarna spelen zo’n 

35 leden van onze club drie keer de 
Theatershow 100 jaar De Zweef. Een 
unicum in onze clubhistorie. Zondag 
14 juni is er “Bieproat’n”;  zeg maar 
een soort reünie. 

Maandag 15 juni is de officiële dag 
waarop we 100 jaar bestaan. Dat is 
het moment voor  een receptie met 
huldiging van jubilarissen, sprekers 
en andere zaken. In de loop van de 
week erna zijn er diverse activiteiten 
voor jonge en oudere jeugd, is er een 
“mensnight” en een “ladiesnight”. 
Hoogtepunt zal zeker worden het 
buikschuiven vanaf een meter of 
tien de helling af. De feestperiode 
sluiten we af met een groot feest 

op zaterdag 20 juni. Dit feest 
wordt geheel verzorgd door onze 
Vriendenkring.

In de feestcommissie zitten 
vertegenwoordigers van bestuur 
en diverse commissies en 
Vriendenkring: Bas Kolkman, 
Charles Rozendal, Emiel Dikkers, 
Erik Heuver, Gerrit Claessen, Gerrit 
ten Dam, Leanne Ruis, Jan-Pieter 
van Vree, Melanie Tibbe, Michel 
Dikkers, Romy van den Heuvel en 
Stefan Scholten.

In de loop van dit seizoen zal het 
programma worden verfijnd en 
horen jullie meer.

bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal

Eeuwfeest moet 
prachtig worden!
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De Zweef 100 jaar. Dat duurt nog even, maar je kunt niet alles op het laatste moment regelen. Het eeuwfeest van 
onze club is natuurlijk een prachtige reden om oude kameraden te ontmoeten en herinneringen op te halen. We 
organiseren geen “reünie”, maar houden een gezellige bijeenkomst onder het motto “bieproat’n”. We gaan niet 
moeilijk doen over leeftijd, we gaan geen speurwerk doen om adressen te achterhalen. We gaan ervan uit dat het 
verhaal zich verder vertelt tot over de grenzen van ons dorp! 

Voor wie: man en vrouw
Iedereen van ongeveer 55 jaar en ouder die lid is of is geweest van De Zweef. 
Niet alleen van de voetbal, maar ook van de volleybal, gymnastiek, wandelen, 
handbal of korfbal. Man en vrouw. 

Opgaven/aanmelden
Opgeven voor beide evenementen of een van de twee kan via www.dezweef.nl en daar naar Webshop of naar 
www.webshopdezweef.nl. In de webshop kun je direct afrekenen. Het is ook mogelijk kaarten te bestellen via info@
dezweef.nl of je op te geven bij een van onze bestuursleden. Wel graag direct afrekenen. 
Kaartjes voor de Theatershow reiken we uit tijdens de lunch. Wie niet deelneemt aan de lunch, maar wel naar ZINiN 
gaat, kan de kaartjes op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 afhalen in de fanshop in ons clubhuis.

WIL JE VERZEKERD ZIJN VAN EEN PLAATS IN HET THEATER OP ZONDAGMIDDAG, MELD JE DAN AAN VOOR 
1 NOVEMBER. VANAF DIE DATUM START DE VERKOOP VAN KAARTJES AAN ANDERE BELANGSTELLENDEN.  
ZONDAGMIDDAG VERHINDERD? ER ZIJN OOK VOORSTELLINGEN OP ZATERDAG 13 JUNI (15.30 UUR) EN 
ZONDAGAVOND 14 JUNI (20.00 UUR). DE KAARTVERKOOP START OP 1 NOVEMBER.

De Zweef 100 jaar: Kom gezellig 
“bieproat’n” en meld je aan!

WAAR 
IN ONS FEESTELIJK VERSIERDE CLUBHUIS EN IN HET ZININ-THEATER.

WELKE DAG
ZONDAG 14 JUNI 2020. 

PROGRAMMA
HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT:

• 11.00 – 12.30 UUR: ONTVANGST MET KOFFIE EN TIJD OM BIE TE PROAT’N.
• 12.30 – 13.30 UUR: GEZAMENLIJKE LUNCH.

• 13.30 – 14.30 UUR: NAAR ZININ VOOR DE GROTE ZWEEF-THEATERSHOW.

EIGEN BIJDRAGE
• WIE MEEDOET MET DE LUNCH BETAALT EEN EIGEN BIJDRAGE VAN € 10,- P.P.

• HET BEZOEK AAN DE THEATERSHOW KOST € 10,- P.P.
• SAMEN DUS € 20,- P.P.
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Reserveer nu een boek 
over 100 jaar De Zweef

Kaartverkoop 
start op 1 november!
Wees zeker dat je erbij bent! Bestel 

je kaarten op tijd.

Theatershow met zang, toneel, film. 
Huilen en lachen. Genieten van oude 

en nieuwe momenten.

Voorstellingen op:
• Zaterdag 13 juni  15.30 uur
• Zondag 14 juni  14.30 uur
• Zondag 14 juni  20.00 uur
 

Kaarten ad € 10,- te koop via:
• www.dezweef.nl
• www.webshopdezweef.nl 

Bestelde kaarten kunnen 
op elke zaterdag tussen 

10.00 en 12.00 uur worden 
opgehaald in de fanshop in 

ons clubgebouw.

850 bladzijden over De Zweef? Ja 
en nee. Bij het doorlezen van al die 
oude kranten, kwam hij allerlei leu-
ke en zinvolle informatie tegen. Dat 
bracht hem op het idee dat de 100 

jaar De Zweef zou worden opgedeeld 
in 10 hoofdstukken van 10 jaren.

Indeling van het boek
Elk hoofdstuk begint kort met wat 

er in die periode in de wereld en Ne-
derland gebeurde. Aansluitend wat 
er op sportgebied gebeurde. Daarna 
in elk hoofdstuk een overzicht van 
belangrijke gebeurtenissen in Nij-
verdal. Leuk en ook belangrijk. Want 
hoe kun je ooit snappen dat in 1935 
het aantal leden van De Zweef dra-
matisch daalde zonder te weten dat 
er een crisis was, veel mensen geen 
werk hadden en soms zelfs ook 
geen loon. Dan telt ook het dubbeltje 
contributie heel hard aan!

Elk hoofdstuk bevat een overzicht 
van prestaties van De Zweef in de 
competitie. Niet alleen De Zweef 
1; ook andere teams komen waar 

Een boek over 100 jaar De Zweef. En wat voor 
een boek. Schrijver Jan-Pieter van Vree is er mee 
begonnen in 2010, vlak na het 90-jarig bestaan. 
Doorspitten van archieven, lezen van oude GOAL’s, 
praten met mensen die oude tijden hebben 
meegemaakt, lezen van alle uitgaven van het 
Twents Volksblad vanaf 1920. Doornemen van het 
krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek. En 
maar schrijven en schrijven. Hij stopte pas toen hij 
zo’n dikke 850 bladzijden vol had.

Theatershow 
100 jaar 

De Zweef
Uniek 

document in 

onze historie
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nodig aan de orde. Ruimte is er ook 
voor een verslag van de viering van 
een verenigingsjubileum. Na het 
overzicht van de competitiepresta-
ties volgt telkens een paragraaf over 
andere gebeurtenissen bij De Zweef.

Leuk, leerzaam
ontroerend
verduidelijkend

En dat zijn heel veel gebeurtenis-
sen. Leuke verhalen. Leerzame 
verhalen. Ontroerende verhalen. 
Verduidelijkende verhalen. Soms uit 
oude verslagen, soms uit de krant 
en soms opgetekend uit de mond 
van iemand die het meemaakte. Er 
zal niemand zijn die niet de naam 
van een familielid of bekende tegen 
komt. 

De geschiedenis van 100 jaar De 
Zweef is verdeeld over drie boeken:
• In een mooie cassette
• Met heel veel foto’s en kranten-

knipsels

• Met duizenden namen, waaron-
der waarschijnlijk die van jou, je 
vader, moeder, opa, oma, over-
grootouders, ooms of tantes

• Met 100 jaar geschiedenis van 
Nijverdal

• Met belevenissen van De Zweef 
in de competitie

• Met verslagen van jubileum-
feesten

• Met leuke, spannende en ont-
roerende gebeurtenissen bij De 
Zweef

• Niet alleen voetbal komt aan 
de orde; ook gym, wandelen, 
volleybal, handbal, korfbal.

We kunnen nog niet laten zien hoe 
het boek eruit gaat zien. De opmaak 
moet nog beginnen, maar om te 
weten hoeveel exemplaren we moe-
ten bestellen, is het van belang dat 
iedereen die een boek wil hebben, 
dat nu bestelt.

Hoe kom ik aan zo’n boek?
Bestellen kan via:
• Webshop De Zweef (www.

dezweef.nl of www.webshop-
dezweef.nl). Hier moet je direct 
betalen.

• Info@dezweef.nl
• Jan-Pieter van Vree (jpvanvree@

outlook.com of 06 461 604 74)
• Een van de leden van de           

jubileumcommissie

LET OP: Je hoeft geen Zwever te zijn 
om een boek te kopen. Iedereen die 
interesse heeft, kan een exemplaar 
bestellen.

NB: mensen die 
mee doen aan de 

spaaractie, hoeven 
niet in te schrijven. 

We gaan ervan uit dat 
die allemaal een boek 

willen hebben.

Spaar mee voor het eeuw- 
feest; het kan nog steeds!
Volgend jaar is het al zover. Nog 9 
maanden en het is feest. De Zweef 
100 jaar. Om alle activiteiten te kun-
nen betalen, zo bedacht de jubile-
umcommissie, kun je allerlei acties 
gaan houden, maar je kunt ook gaan 
sparen. We hebben al een paar keer 
een oproep gedaan en folders ver-
spreid. Dat heeft al wat spaarders 
opgeleverd. 

De actie komt erop neer dat ieder-
een wordt uitgenodigd € 100,00 
of meer te sparen voor het feest. 
Voor die € 100,00 krijg je ook wat 
terug, zoals € 25,00 korting op een 
exemplaar van het boek 100 jaar De 
Zweef. Elke spaarder krijgt boven-
dien een exclusieve jubileumpen-
ning in luxe opbergdoos.

Gespaard kan worden in termijnen 
of in één keer. Men kan zelf aange-

Reacties van mensen die (een deel van) het concept 
hebben gelezen:

EW: “Het leest verschrikkelijk makkelijk. Ik zocht iets 
op, maar kon niet stoppen met lezen.”

AW: “Wat was het leuk om dingen van mezelf en mijn 
familie terug te lezen”.

PS: “Wat mooi om al die momenten opnieuw te bele-

ven in hoeveel termijnen (maximaal 
2) en op welke data geld kan worden 
geïnd. De opbrengst komt op een 
speciale bankrekening van de in 
oprichting zijnde “Steunstichting 100 
jaar De Zweef”. 

Een gift mag ook! Storten op 
rekening van de Stichting 100 jaar         
De Zweef NL56RABO 0326 42 89 76. 
Nadere informatie en een inschrijf-
formulier is te vinden op 
www.dezweef.nl. 

ven. Ik kreeg er tranen van in mijn  ogen.”

BK: “Ik kwam dingen tegen over mijn familie, die ik nog 
nooit had gehoord!”

JvR: “Wat is er een gigantische hoop werk verzet. En 
wat een prachtig resultaat.”

CR: “Vooral toen ik las over de tijden die ikzelf heb 
meegemaakt, was het een feest der herkenning.” 
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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

Dat de ontwikkelingen op dit gebied 
niet stil hebben gestaan, zal bij 
iedereen bekend zijn. Maar wat het 
voor een voetbalclub met bijna 1.000 
leden lastig maakt, is dat er sprake 
is van een zeer grillig verbruik. Op 
een gemiddelde zaterdag gaat er 
ruim 3.000 liter warm water door!! 
En dat wordt nog meer met de uit-
breiding van het zaterdagvoetbal.

De opdracht van het bestuur was 
dan ook duidelijk: “Kies voor een 
duurzame oplossing, met een zo 
gunstig mogelijke terugverdientijd 
van de investering en waarbij de 

exploitatiekosten zo laag moge-
lijk zijn”. De verantwoordelijkheid 
werd neergelegd bij ons bestuurslid 
“duurzaamheid”, Helmut van Rhee.

Na een uitgebreide marktverkenning 
kwam Van Dijk Installaties B.V. uit 
Nijverdal, tevens sponsor van onze 
club, met de best passende oplos-
sing. Van Dijk offreerde een product 
dat al jaren in de agrarische sector 
wordt gebruikt (en ondertussen bij 
steeds meer sportverenigingen in 
Nederland valt te zien). Stallen en 
melkmachines worden elke dag 
gereinigd met veel heet water. Dus 

een vergelijkbaar gebruiksprofiel 
(met pieken). 

Twee FlexHeat heetwaterboilers van 
elk 500 liter met daaraan gekoppeld 
een Solar Pakket, bestaande uit 
acht opstaande rekken met elk 24 
ReHeat Pipes (geplaatst op het dak), 
zorgen voor een hoog rendement 
van het systeem.

Hoe werkt het?
Een buis (ook wel zonnecollector ge-
noemd) ziet eruit als de binnenkant 
van een thermosfles en is gemaakt 
van borosilicaatglas. De wanden zijn 
van dubbel glas, waardoor er een 
vacuüm ontstaat. Hierdoor wordt de 
warmte extreem goed vastgehou-
den. 

Het uiteinde van de buis bevat een 
koperen kop die het transportmid-
del (glycol) in de collector verhit.          

DE ZWEEF WORDT 
(EEN BEETJE) GROEN…
Sommigen hadden het al gemerkt; de afgelopen 
periode waren er regelmatig storingen in de 
warmwatervoorziening in onze kleedkamers. Niet 
zo gek, als je bedenkt dat het systeem al draait 
vanaf 2002. Er moest dus een oplossing komen.



23

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.

De glycol voert via een gesloten lei-
ding door de twee eerder genoemde 
boilers. Hier geeft de glycol zijn 
warmte af aan het water, waardoor 
gedurende de dag het water wordt 
voorverwarmd. Het systeem werkt 
al bij een temperatuur van -20° 
Celcius.

De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland heeft dit verwarmings-
systeem opgenomen in de 
zogenaamde ISDE Apparatenlijst 
Zonneboilers, waardoor De Zweef in 
aanmerking komt voor subsidie.
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Het werken met de heatpipes levert een 
besparing op het gasverbruik. Vergeet echter 
niet dat de  grootste winst “aan de voorkant” 

valt te behalen. Bij de gebruiker zelf dus, 
zegt de installateur. Onze boodschap is dus: 
Blijf niet te lang douchen (ook al is dit heel 

verleidelijk), WEES WIJS MET WATER!!!
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Henk, hoe is het met je?
Goed te pas. Geen ongemakken.

Voor degene die je niet kent, wie is 
Henk Poppe?
Ik ben geboren aan de Mensinkweg. 
Kom uit een katholiek gezin, dus de 
lagere school gevolgd aan de Sint 
Antoniusschool. Daarna ben ik naar 
de LTS in Rijssen gegaan. Richting 
autotechniek. Kwam als monteur in 
een autogarage aan het werk. Op de 
avondschool een lascursus gevolgd. 
Ik was toen al actief als amateur-
wielrenner. Op mijn 18e moest ik 
in dienst. Daar hielden ze rekening 
met mijn fietscarrière. Kon daar 
goed trainen. In 1972 ging ik naar de 
Olympische Spelen in München. Heb 
in dienst toen alleen maar gefietst. In 
1974 werd ik beroepsrenner. In 1976 
hiermee gestopt. Vanaf toen ben ik 
gaan werken bij Roelofs Interieur in 
Nijverdal. We verzorgden de winkelin-
richting op locatie. In het begin soms 
in de kost. Later alleen nog in de 
werkplaats. Heb er 40 jaar gewerkt. 
Ben nu een paar jaar met pensioen. 

Wat doet iemand van 67 om in 
topconditie te blijven? Je hebt een 
vetpercentage waar menig selec-
tiespeler van De Zweef jaloers op 
zou zijn. 
Een groot deel wordt bepaald door 
de genen. Verder fiets ik 3 of 4 keer 
per week. Meestal met de race-
fiets. Anders met de mountainbike. 
Ongeveer 100 kilometer per keer. Ik 
fiets met de veteranen 60+ of alleen. 
Lekker mijn hoofd leegmaken.  

Je was vroeger een fanatieke hond, 
in de goede zin van het woord. Fiets 
je nu nog maniakaal?
Nee. Ik fiets nu met plezier. Ik stap 
wel eens op de fiets zonder plezier, 
maar dat gebeurt bijna nooit. Wat 
dat betreft heb ik hetzelfde gevoel 
als Max Verstappen, wanneer die 
achter het stuur van zijn auto kruipt. 
Dat gevoel van “yes”, dat heb ik ook 
als ik op de fiets stap. Het is hart-
stikke mooi. De vrijheid die je hebt. 
De plaatsen waar je komt. Genieten 
geblazen. 

Je was een sprinter. Met welke 
renner van nu kunnen we je verge-
lijken?
Ik was geen echte sprinter zoals 
Cavendish, Groenewegen of Ewan. Ik 
was rap. Het liefst met een heuveltje 
met de finish boven.

Je grootste succes was de overwin-
ning in de 2e etappe van de Tour de 
France in 1974. Word je nog vaak 
hieraan herinnerd?
Wordt minder. In het begin kreeg ik 
regelmatig Tom van ’t Hek (broer 
Youp) aan de lijn. Was ik aan het 
werk en zat ik live in een radio 
uitzending. Of ik kreeg brieven uit 
Frankrijk van fans van de Tour de 
France. Wilden ze foto’s. Ben ook 
wel gevraagd voor interviews en 
televisiewerk. Maar ik wijs alles af. 
Als ik daar zit, dan zeg ik waar het 
op staat en hoe het zit. Neem daarbij 
geen blad voor de mond. Dat wordt 
je niet in dank afgenomen. Het moet 
wel allemaal leuk blijven natuurlijk. 

HOE IS HET TOCH MET... 
HENK POPPE
In de week voorafgaand aan de start van de Tour 
de France praten we met Henk Poppe (67) over 
De Zweef, waar hij in etappes heeft gevoetbald, 
zijn profcarrière als wielrenner en over het wiel-
rennen in het algemeen. Henk woont samen met 
Lidwien Rouweler (63), de bekende Nijverdalse 
kunstenares en kleindochter Michelle (14) aan de 
Grotestraat in Nijverdal. Ze hebben gezelschap 
van labrador Kobes en de Spaanse zwerfhond 
Flip. Henk heeft vier kinderen, Mark (45), Kay (43), 
Marloes (34) en Jeroen (33) en is opa van Sam (8), 
Sterre (7) en Dex (5).  
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WILLEM ALEXANDERSTRAAT  9A  •  7442 MA NIJVERDAL
0548-624131  •  info@grandcafetoitoi.nl   

WWW.GRANDCAFETOITOI.NL

vanvreecommunicatie.nl

VANVREECOMMUNICATIE

EIGEN WIJZE COMMUNICATIE

Je was slechts twee jaar profwiel-
renner. Waarom zo vroeg gestopt?
Dat kwam door de doping. Allemaal 
wild-west taferelen. Ik ben gestopt 
omdat ik daar niets mee te maken 
wilde hebben. Teamgenoten zijn 
overleden aan die rotzooi. Amfeta-
mine, hormoonpreparaten. Renners 
die op het toilet of in de koers, toen 
kon dat nog, een spuit in het lichaam 
staken. De doping kwam via de 
soigneurs. Die riepen dan ook wan-
neer een renner die gebruikte als 
eerste over de finish kwam: “Ik heb 
gewonnen vandaag”. De ploegleiding 
wist wat er gebeurde, maar keek de 
andere kant op. Soms had je 3 etap-
pes op één dag. Zat je in een hotel 
op 80 kilometer van de start om zes 
uur ’s morgens spaghetti en biefstuk 
te eten. Dan met de auto of bus naar 
de start over heuvelachtig terrein. 
Soms kwam alles er weer uit. Om op 
dat niveau te fietsen moet je inhoud 
trainen. Dat kost een paar jaar tijd. 
Of doping gebruiken. Was er klaar 
mee. Had geen motivatie meer. Er 
werd door zovelen gebruikt, dat ik 

voor niemand een hand in het vuur 
durf te steken. Als ik toch één ren-
ner moet noemen die vrij van doping 
is, zeg ik Hennie Kuiper. 

Het leek een tijd goed te gaan met 
dopinggebruik. Recent zijn er toch 
weer een aantal renners opgepakt 
die bloedtransfusie hebben toe-
gepast. Is het weer terug of nooit 
weggeweest?
Bloedtransfusie was na mijn tijd 
als beroepsrenner. Bloedtransfusie 
is op zich niet gevaarlijk. Het is je 
eigen bloed. De technieken wor-
den ook steeds beter. Vroeger bij 
bloedtransfusies werden de ren-
ners ‘s nachts wakker gemaakt om 
oefeningen te doen, omdat je anders 
het risico liep dat het bloed te dik 
werd. Maar bloedtransfusies kosten 
veel geld. Niet elke ploeg kan dat 
betalen. Vandaar dat het verboden 
is. Doping wordt vanuit de ploeg niet 
meer aangeboden. Ook sponsoren 
eisen dat er niet wordt gebruikt. 
Het komt dus van de renners zelf. 
Daarom moet er een omslag in het 

wielrennen komen. Korte etappes. 
Explosief. Dat is makkelijker te 
handelen. 

Nederland heeft een goede lichting 
renners. Heb je daar een verklaring 
voor?
Er is een goede aanpak nu. Een goede 
jeugdopleiding is heel belangrijk. De 
ploegen gaan gericht te werk. Geen 
overdaad voor jonge renners. Die rij-
den hun wedstrijden op UCI 3 niveau. 
Tot en met de beloften. Dan zijn ze 23 
en moeten ze de volgende stap ma-
ken. Tegenwoordig zijn de renners net 
robots. Het zijn machines. Alles wordt 
gemeten en gewogen. Kijken hoeveel 
wattages ze kunnen rijden. Vroeger 
hadden wij alleen een horloge op de 
fiets. Hadden we een uur gefietst en 
dachten we ongeveer 40 kilometer 
te hebben gefietst. We moesten veel 
meer op gevoel fietsen. Als er een 
kopgroep weg was had je geen idee 
waar ze zaten. Tegenwoordig is alles 
anders met die oortjes en tv in de 
auto. Alles wordt nu geregisseerd. 
Dat is wel jammer. 
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Mathieu van der Poel
Supertalent. Onvoorstelbaar. In alle 
disciplines. Op de weg, veldrijden, 
mountainbike. Het maakt niet uit. 
Heeft de genen van pa (oud renner 
Adrie) en opa (Raymond Poulidor, 
Franse coureur).    

Zaterdag begint de Tour de France. 
Wat zijn de verwachtingen en heb je 
nog tips voor mijn Lezerstour?
Ik verwacht sowieso meer strijd 
en een open koers, nu Froome, 
Dumoulin en Roglic niet aanwezig 
zijn. Ineos heeft een goede ploeg 
met Thomas en Poels. In elk geval 
Adam Yates, Bernal, Pinot en Bardet 
opnemen in je ploeg. Een aantal 
sprinters en de rest aanvullen met 
kopmannen. 

Genoeg over wielrennen. Je bent in 
de jeugd begonnen bij De Zweef. Na 
je fietscarrière ben je bij SVVN gaan 
voetballen. 
Van mijn zesde tot twaalfde heb ik 
bij De Zweef gevoetbald. Dat was 
logisch, want mijn vader was een 
Zwever. Heeft nog in het bestuur 
gezeten. Een aantal fietsmaten 
voetbalden destijds bij SVVN. Toen ik 
stopte met fietsen ben ik bij hen in 
het vijfde gaan voetballen. Voetbal-
len kon ik niet, maar ik had longen 
als een paard en moest het van 
mijn karakter hebben. Eruit halen 
wat erin zit. Na twee wedstrijden 
voetbalde ik in het derde. En niet 
veel later in het eerste. Die stonden 
toen onderaan in de derde klasse. Ik 
ben er niet meer uit geweest en heb 
daar nog jaren gevoetbald.

Toch ging je naar De Zweef?
Eigenlijk was dat niet de bedoeling. 
We hadden een goede trainer en ik 
zat in de spelersraad. We trainden 
gelijk met Eversberg. Die trainer 
van hun was niet wat. Het bestuur 
van SVVN heeft de spelersraad toen 
gepasseerd en die trainer gehaald. 
Was de helft goedkoper. Ik ben toen 
naar het bestuur gestapt en heb 
aangegeven dat ik het er niet mee 
eens was. Als het zo zou blijven, 
zou ik weg  gaan. Het bestuur vroeg 
waar ik dan naar toe ging. Ik ant-
woordde: “De Zweef”. Ze begonnen 
te lachen en zeiden dat ik daar niet 
in het eerste zou komen. Toen heb 
ik gezegd: “Dan ben ik nu weg”. Ik 
wilde ze bewijzen dat ik het kon. Ik 
voetbalde al in de zaal bij De Zweef, 
dus kende al veel jongens. Dat was 
een voordeel. Werd opgenomen 

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
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in de selectie. De eerste wedstrijd 
moest ik de eerste helft in het twee-
de beginnen. De tweede helft speel-
de ik in het eerste. Vanaf toen stond 
ik in de basis in het eerste elftal. In 
de tweede klasse werden we meteen 
kampioen. Bij de kampioensreceptie 
waren er een aantal bestuursleden 
van SVVN die me niet feliciteerden. 
Haha.  

Hoe werd je ontvangen?
Goed. Ik was natuurlijk geen vreem-
de eend in de bijt. Had vroeger bij De 
Zweef gevoetbald en ook in de zaal 
speelde ik voor De Zweef. Als we 
met SVVN tegen De Zweef vriend-
schappelijk speelden zei Herman 
Hegeman tegen me dat ik bij De 
Zweef moest komen voetballen. Had 
hij ook geen last meer van mij. 

Waarom na twee seizoenen gestopt 
in het eerste?
In het tweede seizoen liep ik een 
hernia op. Daar leek ik van verlost te 
zijn aan het eind. Tijdens de laatste 
training gingen we nog even cor-
ners trappen. Daar kreeg ik op een 
gegeven moment zoveel last van de 
rug met uitstraling naar de benen. 
De hernia was terug. Ik moest toen 
opnieuw revalideren. Voetballen 
op niveau zat er niet meer in. Ben 
toen in het 13e terecht gekomen. 
Team van Bertus Schwarte en Theo 
Alferink. Theo werd leider van het 3e 
en vroeg mij of ik daar wou voet-
ballen. Dat heb ik gedaan maar liep 
een achillespeesblessure op. Ben 
toen gaan fitnessen om de spieren 
sterker te maken. Tonnie Wijnen, 
oud eerste elftal speler, werkte bij 
een bedrijf die fietsen importeerde. 
Die heb ik gebeld en ben vervolgens 
gaan mountainbiken. Deed mee aan 
wedstrijden bij de 40 plus. In het 
begin moest ik achteraan starten 

in een groep van 200. Maar al gauw 
stond ik in de eerste groep. Ver-
volgens ben ik bij de veteranen op 
de weg gaan fietsen. Dat ging me 
makkelijker af. Toen ik 47 was zag 
ik mezelf in de etalage bij de Ronde 
van Hengelo. Ik vond dat ethisch niet 
meer kunnen. Ben toen overgestapt 
naar de tourclub. 

In het voetbal loopt de discussie 
over het voetballen op zaterdag of 
zondag. De jeugd wil niet meer op 
zondag. Snap je dat?
Nee, snap ik niets van. Ik ging van de 
zaterdag naar de zondag. Iedereen 
heeft op zaterdag wel wat te doen. 
Op zondag gingen de vrouwen en 
kinderen mee naar de voetbal. Met 
zijn allen in de bus naar uitwedstrij-
den. Heel gezellig was dat. Nu wil 
de jeugd op zaterdag stappen. Maar 
dat biertje kunnen ze toch ook op 
zondag drinken na de wedstrijd. Het 
gaat om de beleving. Eruit halen wat 
erin zit. Ik was altijd chagrijnig als 
ik slecht gevoetbald had. En had een 
lekker gevoel als ik goed gevoet-
bald had. De beleving is wel minder 
tegenwoordig. 

Volg je De Zweef nog?
Lees altijd de uitslagen in de krant. 
Maar ga nooit meer kijken. Door de 
week kan ik fietsen wanneer ik wil. 
De zondag is een familiedag gewor-
den.   

Volgend jaar bestaat De Zweef 100 
jaar. Zien we Henk Poppe een bier-
tje drinken aan de bar?
Dat weet ik nog niet. We gaan 
regelmatig op vakantie, dus het kan 
maar zo zijn dat ik dan ergens in het 
buitenland zit. Zo niet, kun je mij 
noteren. 

Heb je nog een leuke anekdote?
Ik keek een keer op zondag bij 
het derde elftal. De bal ging uit en 
Wim Krukkert pakte hem op om in 
te gooien. De scheidsrechter zei: 
“Andersom”. Hij bedoelde ingooi 
tegenstander. Wim draaide zich om 
en gooide de bal naar het publiek. 
Haha. 

Wil je nog iets kwijt?
Vind het mooi dat ik op deze manier 
weer met De Zweef in aanraking ben 
gekomen. Niet verkeerd.  

Met de thermometer op graadje 
zevenendertig heb ik gemeend een 
wandeling te moeten maken van een 
kilometer of vijfentwintig. Dit tegen 
uitdrukkelijk advies van vrouwlief 
in en dat heb ik geweten. Ik had 
nog geen kwartier gewandeld of 
mijn linker hoorapparaat begon het 
geluid van een fluitketel te maken. 
Even dacht ik dat mijn meegenomen 
drinkwater aan de kook was, maar 
het drinkflesje voelde slechts lauw 
aan. Uit mijn broekzak toverde ik een 
theezakje dat ik kennis liet maken 
met het drinkwater. Lauwe thee, een 
betere dorstlesser is er niet. Waarde-
ring zit vaak in kleine dingen.
Met het hedendaagse profvoetbal is 
dat wel anders. Transfers van onder 
de tien miljoen worden haast als 
lachertjes afgedaan. Met name Mino 
Raiola heeft in het transfergebeuren 

een dikke vinger in de pap. Paul Pog-
ba, Zlatan Ibrahimovic, Justin Kluivert 
en Matthijs de Ligt zijn zo maar een 
paar namen uit zijn stal. Matthijs 
de Ligt heeft Ajax zo’n slordige 75 
miljoen euro opgeleverd en dat geeft 
Ajax, samen met o.a. de transfersom 
van Frenkie de Jong,  wellicht de 
mogelijkheid om aan te haken bij de 
Europese top. Ik vrees dat de overige 
Nederlandse clubs zullen moeten af-
haken. Het Nederlandse profvoetbal 
blaast zo zichzelf op.
Hoe gênant is het te moeten verne-
men dat de doelman van Manchester 
United, David De Gea, een weeksala-
ris van vierhonderdduizend euro gaat 
verdienen; op de sportzender melding 
wordt gemaakt dat Matthijs de Ligt 
bij zijn debuut in eigen doel heeft 
geschoten en op dezelfde sportzen-
der een spotje wordt getoond hoe wij 

voor slechts drie euro per maand een 
zwerfkind een slaapplaats en onder-
dak kunnen bieden. Het zijn de kleine 
dingen die het doen.
FCT zal blij zijn met de kruimels van 
de transfersommen die de voorma-
lige contractspelers nog opleveren, 
zodat nog een deel van de schulden-
last kan worden afgelost. Langzaam 
maar zeker zal het profvoetbal in 
Nederland verdwijnen en daarmee 
ook Mino Raiola, die met zijn geschat 
vermogen van honderdtienmiljoen 
euro van zijn welverdiende  pensioen 
gaat genieten. 
Het profvoetbal in Nederland zal op 
den duur wel weer opkrabbelen. Het 
zou zo maar kunnen zijn dat Eppo de 
plaats van Mino Raiola gaat innemen. 
Het zijn de kleine dingen die het doen.

CR 

EPPO RAIOLA
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WAT EEN CLUB, WAT EEN VOORZITTERS, 
WAT EEN SEIZOEN
Bijna 100 jaar; ondertussen vijf generaties “Zwe-
vers“. Wat zijn dat voor lui? Van een groep spelers 
boven op de berg voetballen tot bijna 1.000 leden 
nu. Met ups en downs, alle sores die je bij een club 
kunt bedenken maar ook met vreugde en plezier. 
Van café Hegeman, carnaval en playbackshow tot 
voetbalprestatie van de zesde klasse  tot hoofd-
klasse en nu “stabiele eersteklasser”. Anton Wen-
nemers, ooit speler en aanvoerder, nu trainer, kijkt 
terug.

Als ik alleen al aan de voorzitters 
denk die ik mee heb gemaakt. Uniek 
in hun soort.

Jan ten Hove, die een mooi woordje 
deed als je kampioen werd in de 
jeugd. Dezelfde Jan kwam ik tegen 
waar hij sprak tijdens een wedstrijd-
bespreking van het eerste. Waar hij 
meer beleving en inzet verwachtte. 
Hij had het over blauwwit bloed. 
Daar zat ik dan als 18-jarige. Dezelf-
de Jan huilend in de garderobe bij 
degradatie naar de vierde klasse. Dit 
alles kwam wel binnen bij mij.

Jan Rikmanspoel gedreven als de 
pest. “We moesten de “zaak“ goed 
voor elkaar hebben”, was zijn motto. 
Elke thuiswedstrijd het veld oplo-
pend, wenste hij me succes, maar 
hij was ook scherp analyserend na 
de wedstrijd wat hij er van vond. 
Afgelopen april  kwamen we elkaar 
tegen op de mountainbike en de 
eerste vraag was: “Blijf je er nog 
in?” We zitten zo op één lijn over de 
“zaken“ die spelen bij De Zweef.

Jos van Rhee zie ik nog zo zitten in 
de blauwwitte auto bij de promotie 
naar de hoofdklasse. Ik kom hem nu 
niet zoveel meer tegen maar zie wel 
zijn zoons actief op alle fronten bij 
De Zweef. De genen doen hun werk. 
Zelfs bij de kleinzoon, zoals te lezen 
was in het laatste magazine.

Joop Engbers kom ik ook tegen 
bij familie-aangelegenheden. Hier 
merk ik dat hij van alles op de 
hoogte is wat er bij De Zweef speelt. 
Elke thuiswedstrijd loopt hij in de 
catacomben en komt mij vooraf 
succes wensen. Na de wedstrijd bij 
een teleurstellend resultaat allebei 
stilzwijgend elkaar groeten in de ca-
tacomben. Bij een positief resultaat 
standaard  de woorden “Ik ben er 
blij mee” en de ander antwoordt: “Ik 
ook”.

Jan Karmerood: de man die bij me 
in de buurt woont. Elkaar tegenko-
mend even de tactiek doornemen. 
Op sociale media kreeg hij de be-
kende vreugdedansen mee van het 
eerste bij een overwinning. Als we 
een uitwedstrijd wonnen, werd de 

rotonde voor zijn huis een keer extra 
genomen met een applaudisserende / 
juichende Jan voor het raam.

Jan-Pieter van Vree: de rust zelve. 
Volop genietend van het vereni-
gingsleven. Van actief voetballer 
tot deelnemer bij de playbackshow. 
Er is wel eens gezegd geen echte 
“Zwever” maar wat is dat dan? Er 
is niemand binnen de club die meer 
weet van De Zweef dan Jan-Pieter. 
Op dit moment weer volop actief 
in het bestuur. Hoe bedoel je geen 
echte “Zwever”?

Erik Heuver: open mind, recht door 
zee. Scherpe mond, voor niemand 
bang en gezegend met een gezon-
de dosis humor. Als voetballer een 
grote mate zelfkennis. Ooit was ik 
trainer/leider van A1. We speelden 
een groot toernooi in Amsterdam. 
In de finale die we speelden was 
de ruststand 0-0. In de rust keek 
ik opzij; had Erik nog wissel staan . 
Hij las mijn gedachten en zei: “Als 
je wilt winnen moet je mij er niet 
in zetten.” Erik kwam er niet in we 
wonnen met 2 – 0. 

Dezelfde Erik zei: “Als ik ooit voor-
zitter word, dan stel ik jou aan als 
trainer.” Zoveel jaren later geschied-
de en hij vroeg me bij de aanstelling: 
“Heb je er nog wel zin in?” Ik stelde 
dat het wel eens lastig is, dat het 
wel veel vergt en dat ik wakker lig 
na ’n nederlaag. Waarop hij ant-
woordde zonder blikken of blozen: 
“Moet je maar zorgen dat je niet veel 
verliest.” Opdracht was duidelijk.
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deel van de wedstrijd. Daarentegen 
was de laatste pass om een kans te 
creëren, vaak ook niet goed. 

Drie wedstrijden voor het einde 
konden we ons nog veilig spelen 
tegen Tubantia. Dit is toen niet ge-
lukt, ondanks goed spel en we meer 
hadden verdiend. We kwamen “stijf” 
onderaan te staan. De ploeg heeft  
zich herpakt. Na elkaar nogmaals 
eens goed de waarheid te hebben 
gezegd, kwam de revival. Het zat 
niet tegen, maar heet zoiets ook niet 
“je dwingt het zelf af?” 

De nacompetitie is als een toernooi 
aangevlogen. Een toernooi waar je 
een prijs kon pakken. Een team dat 
stug was, erg strijdbaar en dan kan 
De  Zweef iets meer. De selectie 
zondags standaard aangevuld met 
drie talentvolle A-jeugdspelers. De 
bus bij uitwedstrijden weer vol met 

A- en B- jeugdspelers. Toen we 
handhaving realiseerden  voelden 
we ons als “Zwevers” apetrots. 

Ik heb geweldig geslapen de dagen 
erna met een glimlach op mijn 
gezicht. De eerste week na reali-
seren van  handhaving liep ik echt 
te “zweven “. Vol trots en met vol 
vertrouwen kunnen we naar weer 
een  seizoen als eersteklasser.

Seizoen 2018-2019
In het seizoen 2017-2018 dachten 
we een narrow escape te hebben.  
Dit jaar werd het nog even wat erger. 
Pfff. Ondanks dat we wisten dat een 
paar spelers de club gingen ver-
laten, zijn we fris aan het seizoen 
begonnen. We wilden wat behou-
dender spelen om niet verrast te 
worden met veel ruimtes in de rug. 
Dit mede ingegeven door het nieuwe 
kunstgras veld. 

We hebben het geprobeerd met twee 
spitsen centraal met één spits heel 
diep en drie kort daaronder, maar 
uiteindelijk zijn we toch weer beland 
in het drie-spitsensysteem met een 
diepe 10. Het veldspel was over het 
algemeen zeker niet minder dan de 
tegenpartij. We konden dit echter 
niet in resultaat omzetten. Sommige 
tegengoals hebben we te makkelijk 
weggegeven, vaak in het laatste 
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Het afgelopen seizoen in de voor-
bereiding moest er een elftalfoto 
gemaakt worden. Niet alle spelers 
waren aanwezig op die zondag-
morgen. Paul Souverijn met dat 
geweldige sportieve lichaam, wou 
wel even als stand-in figureren. Hij 
stond dus tussen al die spelers die 

50 jaar jonger zijn. Met fotoshoppen 
werd er na die tijd een ander hoofd 
op zijn lichaam  geplakt en niemand 
had wat in de gaten.

Paul vroeg: “Ga je niet liever met 
ons een partijtje trappen dan te 
trainen straks?” Sportief als ik ben 

leek me dat zeker wat. Beide (actief 
voetballen en trainer van een team) 
lukt niet. Actief sporten, fietsen en 
hardlopen doe ik vaak individueel op 
die tijdstippen dat het mij het beste 
past.  Als speler is voetballen op ni-
veau het mooist, maar de spanning 
van winst en verlies en het omgaan 
met een team als trainer benadert 
voor mij de beleving als actieve 
voetballer het meest. Daar geniet ik 
ten volle van.

Poeh; dit ga ik missen
Toen ik had besloten om niet door te 
gaan als trainer en ik de 1e dinsdag 
erna op het veld stond, kreeg ik de 
kriebels “poeh, dit ga ik missen”. 
Toen mijn opvolger besloten had 
om niet te beginnen aan het trai-
nerschap bij De Zweef, mede door 
de perikelen rondom het zaterdag-
team, kwamen de gevoelens voor De 
Zweef .  

Gerrit Oude Roelink stond langs 
het veld bij een training te kijken 
en zei: “De Zweef heeft je nu nodig 
man en dan kun je daarna zo bij 
de  VUT-ploeg van ons aansluiten.”  
En bedankt hè. Nee ik hoefde niet 
lang  na te denken om er nog ’n jaar 
tegenaan te gaan.

In een spelersgroep waar vijf spe-
lers wegvallen gebeurt iets. Spelers 
gaan “opstaan”; groeien sneller 
door naar een hoger niveau. Er 
komen andere “leiders” binnen zo’n 
team. Er komen verrassingen bin-

WE HEBBEN WAT WE WILLEN: 
ALLE DAGEN VOETBAL BIJ DE ZWEEF 

Anton Wennemers heeft vertrouwen in het nieuwe seizoen

Een bijzonder seizoen voor trainer Anton Wennemers. 
Hij zou vertrekken, maar steunde zijn club toen 
de beoogde opvolger afhaakte. Anton dus nog een 
seizoen bij het eerste, maar niet langer het enige 
eerste. De Zweef heeft vanaf nu ook een zaterdag 
eerste.  En de verwachting is dat zondag 1 niet meer 
zo’n heel lang leven beschoren is. Een bijzonder 
seizoen, waarover Anton het onderstaande denkt.

Voorbeschouwing

Seizoen 
2019/2020
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nen zo’n team wat speelstijl betreft, 
want je probeert het team te laten 
spelen naar de mogelijkheden en 
vorm die ze bezit.

Goed overleg met het “nieuwe “ 
twidde en hoe om te gaan met 
jeugdspelers, zaterdagteam of 
zondagteam zal een vereiste zijn om 
alles goed te laten verlopen. 

Meer scoren en degelijker van 
achter uit
Met een iets beter scorend vermo-
gen voorin en wat degelijker van 
achteruit voetballen, ziet de wereld 

op de ranglijst voor het seizoen 
2019-2020 er voor De Zweef een 
stuk beter uit. We kunnen  ons op 
allerlei vlakken met zeker acht 
verenigingen/teams in deze klasse 
meten.

Alle clubs in één competitie
Ik heb begrepen dat de KNVB nog 
niet van plan is de eerste jaren alle 
standaardteams zowel zaterdag als 
zondag in één competitie te stoppen. 
Dit lijkt mij het mooist. Wedstrijden 
tegen gerenommeerde clubs in de 
regio. Op allerlei gebied goed voor 
de clubs. Het zal organisatorisch 

wel wat aanpassingen vergen, maar 
dat moet te doen zijn. 
De keus om zowel zaterdag als zon-
dag van start te gaan blijkt dus de 
juiste te zijn. Mede door het gegeven 
dat we ons gehandhaafd hebben 
op zondag. Het zou mij als sporter 
-en ik weet ook van de spelers van 
zondag 1-  geweldig pijn doen om 
zonder slag of stoot drie klassen in 
te leveren. Door voldoende aanwas 
vanuit de jeugd zal er vanzelf weer 
een jonger “twidde” bij zowel de 
zaterdag- als zondagtak  ontstaan. 
Dan hebben we wat we graag willen: 
alle dagen voetbal bij De Zweef.

Heb je het naar je zin bij De Zweef?
Ik heb het enorm naar mijn zin bij 
De Zweef. De spelersgroep inclusief 
staf van vorig seizoen is een enorm 
leuke en positieve groep. Deze groep 
gaat voor een groot gedeelte ook 

over naar zaterdag 1. Je merkt aan 
alles dat De Zweef een warme club 
is. Iedereen is betrokken. Mocht er 
een probleem zijn dan willen de TC/
andere trainers/teams meedenken 
over een oplossing, zodat alles goed 

geregeld is (voor het tweede elftal). 
Dit alles draagt bij aan een plezieri-
ge sfeer op het sportpark.

In de GOAL vorig seizoen had je 
een hoop: “Echte verwachtingen 
heeft hij nog niet over het nieuwe 
seizoen. Wel is hij zo eerlijk dat hij 
voorziet dat het heel hard werken 
wordt. Het resultaat aan het einde 
van het seizoen is afhankelijk van  
blessures en schorsingen; niet 
alleen bij het tweede, maar ook 
bij het eerste. En van de hulp van 
lagere teams.” Is het gelopen zoals 
je had gedacht?
Ik had vooraf niet gedacht dat zoveel 
hulp van andere teams (zondag 
1, 3 en 4, zaterdag 2 en JO19-1) 
nodig zou zijn. Ik heb maar liefst 
48 spelers “gebruikt” gedurende 
het seizoen. Zo veel had ik vooraf 

Trainer zaterdag 1, Rutger Wijkman, over nieuwe seizoen:

De Zweef begint het seizoen 2019-2020 met een 
eerste elftal op zaterdag. Het ”oude” tweede 
verhuisde van de zondag naar de zaterdag, 
omdat het eenvoudig niet langer mogelijk bleek 
voldoende spelers te hebben die op zondag willen 
spelen. De club slaat daarmee een richting in, die 
past bij de huidige ontwikkelingen in het voetbal. 
De verwachting is zelfs dat er over een of twee 
seizoenen bij De Zweef geen selectieteams meer 
spelen op zondag. Vorig jaar werd Rutger Wijkman 
trainer van De Zweef 2 en hij ging met zijn oude 
team mee . 

Voorbeschouwing

Seizoen 
2019/2020KAMPIOENSCHAP? 

NOU, IK DENK EERDER AAN “LINKER RIJTJE”
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uiteraard niet gedacht. Dit geeft wel 
aan dat iedereen betrokken is bij De 
Zweef en dat ze het tweede niet wil-
len laten zitten. Iedereen die ons uit 
de brand heeft geholpen: nogmaals 
onze dank!

Hoe heb je het afgelopen seizoen 
ervaren wat betreft prestaties en 
wat betreft bezetting
Deze twee facetten zijn hand in hand 
gegaan afgelopen seizoen. Mede 
door een minimale bezetting qua 
spelersaantal hebben we helaas 
minder punten behaald dan we 
vooraf hadden gehoopt. De gehe-
le groep is gedurende het gehele 
seizoen bij elkaar gebleven. Dit 
in tegenstelling tot andere teams 
bij ons uit de competitie. Dit geeft 
goed weer dat De Zweef een warme 
club is en dat hier andere normen 
en waarden zijn, maar ook dat de 
spelersgroep een fantastische 
groep is om mee te werken. Mede 

door de hulp van onder meer Anton 
Wennemers en zondag 4 hebben we 
op vrijdag vaak in grotere aantallen 
kunnen trainen. Dit heeft er ook aan 
kunnen bijdragen dat we bijv. altijd 
met een grote fanatieke eindpartij 
konden afsluiten.

Ben je blij met de overgang naar de 
zaterdag?
Mijns inziens is dit de juiste be-
slissing geweest, omdat je anders 
wederom met personele problemen 
komt te zitten voor het tweede. Om 
dan voor het 3e (of zelfs 4e) jaar 
op rij met een hele krappe selec-
tie te zitten is niet wenselijk voor 
het tweede, maar ook niet voor de 
andere teams, die weer moeten 
bijspringen.

Wat is je mening over de rol van de 
TC hierin?
De TC heeft hier uiteraard een 
belangrijke rol in gespeeld. Ik vind 

dat zij enorm veel tijd en energie 
hebben gestoken om alles goed 
uit te zoeken, maar ook om dit met 
alle betrokkenen (afzonderlijk) te 
bespreken en te delen. Zij zijn erg 
zorgvuldig te werk gegaan, waar-
door zij een weloverwogen besluit 
hebben kunnen nemen. Ik kan 
alleen maar mijn complimenten 
uitspreken over de handelwijze en 
betrokkenheid van de TC. 

Ben je gemotiveerd om als trainer 
van het eerste te gaan werken?
Dit is voor mij een mooie kans om 
een eerste elftal te gaan trainen. 
Uiteindelijk was mijn doelstelling 
om een eerste elftal te gaan trainen. 
Dit was ook de reden dat ik twee sei-
zoenen geleden de UEFA B opleiding 
gevolgd heb. En ik ben blij dat ik met 
deze uitdaging aan de slag mag bij 
De Zweef.

Hoeveel man zit er in jouw selectie? 
Ken je ze allemaal? 
Op dit moment hebben wij een se-
lectie van 25 (19 spelers en 6 leden 
van de staf).
Begin juli hebben wij een eerste 
bijeenkomst gehad om vervolgens al 
drie keer voor de vakantie te kunnen 
trainen, zodat we met elkaar konden 
kennismaken. De spelers komen 
namelijk uit zeven verschillende 
teams en dan heb je daarnaast nog 
de jongens die van een andere club 
komen.

Donderdag 8 augustus hebben we 
de draad weer opgepakt om aan 
de voorbereiding van het nieuwe 
seizoen te kunnen beginnen. De 
reden dat dit zo vroeg was, is dat 
veel jongens de laatste jaren geen 
selectievoetbal meer gespeeld heb-
ben. Dit betekent dat we iets langer 
de tijd hebben om aan de speelwijze 
te kunnen werken, maar vooral om 
spelers aan de fysieke inspanningen 
te kunnen laten wennen.
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Supporters verwachten dat je dit 
seizoen al direct kampioen wordt. 
Hoe schat je dat zelf in?
Zo makkelijk als supporters dat 
denken, is het niet. We zijn in-
gedeeld in de 4e klasse E. Ik zie 
onszelf niet als titelkandidaat in 
deze klasse. Onze doelstelling is 
om te eindigen in het “linker rijtje”. 
Mogelijk hebben we in een bepaalde 
periode een gunstige loting qua te-
genstanders, waardoor we wellicht 
om een periode mee kunnen doen. 
Een periodetitel zie ik wel als een 
grote kers op de taart.

Waar haal je spelers vandaan als 
je “eigen” jongens geblesseerd of 
geschorst zijn?
Ik hoop met de selectie van 19 spe-
lers het zelf te kunnen doen, maar 
mocht het toch noodzakelijk zijn 
dan kunnen we altijd aankloppen 
bij JO19-1 en de andere zaterdag-
teams.
Uit zondag 1, 2 en 3 kunnen we geen 
spelers krijgen, omdat zij uitkomen 
in de A-categorie op zondag. Deze 
splitsing (zaterdag A-categorie en 

zondag A-categorie) zorgt ervoor dat 
we gedurende het seizoen geen spe-
lers van elkaar kunnen gebruiken bij 
officiële wedstrijden.

Is er nog interactie (geweest) met 
de staf van het eerste zondag? 
Waarover ging dat?
Ik heb nog regelmatig contact met 
Anton en zal dit gedurende het 
seizoen ook wel hebben, schat ik zo 
in. Spelers die in zondag 1 uitzicht 
hebben op relatief weinig speeltijd 
die kunnen eventueel nog wel aan 
zaterdag 1 toegevoegd worden, mits 
zij nog geen beker- of competitie-
wedstrijd gespeeld hebben.

Willy Vrelink neemt de keepers van 
zowel zaterdag 1 als zondag 1 onder 
zijn hoede. Daardoor zal hij bij beide 
teams betrokken zijn. En met de 
overige leden van de staf van zondag 
1 zal ongetwijfeld wel contact zijn 
gedurende het seizoen. Deze lijntjes 
zijn en waren altijd erg kort.

Wanneer (en waarom) denk je dat 
zondag 1 ook naar de zaterdag ver-
huist? 
Ik denk nog maximaal twee jaar. Dit 
hangt van twee factoren af:
1. Als de KNVB besluit om de speel-
dagen los te laten, dan zal De Zweef 
overgaan tot één eerste elftal. Dit 
houdt bijv. in dat er een regionale 1e 
klasse komt met daarin zaterdag- en 
zondagteams gemixt, waarbij je on-
derling kunt afspreken of je de wed-
strijd laat plaatsvinden op zaterdag of 
op zondag. 
2. Het 100 jarig bestaan. Vanwege 
het 100 jarig bestaan heeft de club 
traditiegetrouw een eeuw lang een 
eerste elftal gehad op zondag. Mijn 
verwachting is dat de club na het 100 
jarig bestaan overstag gaat, als dat al 
niet is gebeurd.

Zo lang de KNVB geen besluit neemt 
over instelling van één algehele regio-
nale klasse, zal de noodzaak wel ont-
staan om over te gaan naar zaterdag. 
De aanwas van onderuit zal namelijk 
niet toereikend genoeg zijn om ook 
door te kunnen met een zondag 1.

Heb je het naar je zin bij De Zweef?
Ik kan zeggen dat ik het prima naar 
mijn zin heb bij De Zweef. Aanko-
mend jaar ga ik het tweede seizoen 
in als trainer van Vrouwen 1 en daar 
heb ik erg veel zin in. Dit jaar weder-

om een mooie selectie in een mooie 
competitie dus laat maar komen.

Wat vind je het mooiste bij de club?
Wat ik het mooiste vind en dat is mij 
het meest opgevallen bij De Zweef 

tot nu toe, is de sfeer die er binnen 
de club is. Zowel het team waar ik 
trainer van ben als de club. Wat ik 
ook mooi vind om te zien is dat er 
zoveel vaste vrijwilligers zijn die 
zoveel doen voor De Zweef. Su-
per belangrijk voor een club zulke 
mensen.

Hoe heb je het afgelopen seizoen 
ervaren?
Afgelopen seizoen was voor mij als 
trainer een seizoen waar ik veel van 

TRAINER KEVIN TER HAAR OPTIMISTISCH 
OVER ZATERDAGCOMPETITIE VROUWEN 1
Vrouwen 1 is verhuisd van de zondag naar de 
zaterdag. De ploeg speelt de thuiswedstrijden om 
17.00 uur. Vanwege werk van spelers en drukte 
op het hoofdveld. Kevin ter Haar is meegegaan en 
begint zijn tweede seizoen bij De Zweef.

Voorbeschouwing

Seizoen 
2019/2020
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heb geleerd. Dit jaar was voor mij 
het eerste jaar als trainer van een 
eerste vrouwenelftal en dat is mij 
goed bevallen. Afgelopen seizoen 
waren we goed gestart met een 
fitte selectie in de voorbereiding. 
Vrouwen 1 was aangevuld met twee 
dames vanuit een andere club en dat 
was voor iedereen uit het team wel 
een opluchting als het gaat om de 
aantallen. 

Een belangrijke taak van mij was dat 
iedereen fit ging worden en blijven 
omdat we ons gewoon een langduri-
ge blessure niet konden veroorloven. 
In het begin zagen we dat het team 
erg moest wennen aan de aanpak 
van mij als trainer, maar in de loop 
van de competitie wisten we wat we 
aan elkaar hadden en dat was top!

De eerste seizoenshelft was zeer 
wisselvallig. We hebben hele goede 
wedstrijden gespeeld waarbij we 
tactisch goed spel hebben laten zien 
en wonnen, maar ook wedstrijden 
tegen de laagvliegers waar we slor-
dig punten hebben laten liggen. Dat 

is iets waar we als team aankomend 
seizoen mee bezig moeten gaan.

De tweede seizoenshelft gingen we 
steeds beter voetballen en gingen 
we ook meer punten pakken. De 
dames konden elkaar makkelijker 
vinden waardoor we gemakkelijker 
kansen creëerden en afmaakten. 

Kortom tevreden over het eerste 
seizoen, alleen zie ik veel leermo-
menten waar ik en het team mee 
bezig moeten voor aankomend 
seizoen!

Ben je blij met de overgang naar de 
zaterdag?
Ik ben erg blij met de overstap naar 
de zaterdag om meerdere redenen. 
De zaterdagcompetitie is toch de 
competitie die naar mijn mening 
straks overeind blijft. Ik denk dan 
ook dat de vrouwen-zondagcompeti-
tie op den duur verdwijnt. Doordat er 
weinig clubs zijn die op zondag voet-
ballen moeten er veel kilometers 
gemaakt worden met de bus etc. Dit 
jaagt de club vaak op hoge kosten.

Een reden waarom 
Vrouwen 1 over-
gaat naar de zater-
dag is: het oog op 
de toekomst. Het 
is een gegeven dat 
de jeugd het fijner 
vindt om op zater-
dag te voetballen; 
dus in aantallen 
kiezen de meeste 
meiden bij voor-
baat al als ze op 
voetbal willen voor 
een zaterdagclub. 
De Zweef heeft op 
dit moment naar 
mijn mening een 
van de sterkste 
vrouwenteams 
in de regio. Dus 
als meiden willen 

kiezen voor een zaterdagclub en ze 
kunnen kiezen voor een team dat 
ook nog eens hoog voetbalt, dan is 
die keuze als het gaat om prestatie 
snel gemaakt. 

Dus als je mij vraagt doen we hier 
goed aan? Dan zeg ik dat we de juiste 
keuze hebben gemaakt en dat er een 
mooie toekomst aan zit te komen 
voor het vrouwenvoetbal van De 
Zweef.

Wat betekent een lagere klasse voor 
jou en het team?
Wat het betekent voor ons is binnen 
het team duidelijk. In eerste instan-
tie is het een domper dat we lager 
moeten voetballen (Dit door redenen 
vanuit de KNVB waar ik het overigens 
niet mee eens ben). Maar iedereen 
weet ook dat er hele mooie wedstrij-
den aan komen die compleet anders 
zijn dan in de zondagcompetitie.

We krijgen dit seizoen bijvoorbeeld 
derby`s. Dat is toch fantastisch!  Een 
mooie competitie die heel mooi uit 
kan pakken voor ons in vele op-
zichten! We weten ook als team en 
individu heel goed hoe dit seizoen 
eruit kan gaan zien. De competi-
tie is bekend en wij weten dat wij 
bovenin mee moeten doen en dat wij 
goed voetbal moeten laten zien met 
resultaat.

Hoeveel vrouwen zitten er in 
jouw selectie?
Wij beginnen met Vrouwen 1 met 
een selectie van 17 dames. Om 
te beginnen goed nieuws, afgelo-
pen jaar waren Mijke en Fabienne 
zwanger, en de dames zijn nu allebei 
moeder geworden en sluiten dit 
seizoen weer aan bij de selectie. Wat 
ook super goed nieuws is, is dat we 
voor aankomend seizoen een nieuw 
gezicht en twee oude bekenden 
mogen verwelkomen bij ons team. 
Daarentegen is Kristy Legtenberg 
helaas gestopt met voetballen.
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Linsey van Geldere is een nieuw ge-
zicht bij De Zweef en heeft duidelijk 
aangegeven dat ze voor de prestatie 
naar onze club is gekomen. Goed 
om te horen en zeker welkom! Ilze 
de Vries is een oude bekende bij De 
Zweef. Goed voor veel doelpunten 
in het verleden en ook een aanwinst 
voor De Zweef Vrouwen 1. Patty 
Verkooijen is ook een oude bekende. 
Talentvolle speelster waar de club 
nog veel plezier aan gaat beleven; 
ook voor de toekomst!

Waar haal je de spelers vandaan 
als je eigen meiden geblesseerd of 
geschorst zijn?
Dit jaar hebben we een bredere 
selectie en dat is natuurlijk fijn voor 
als je blessures hebt of dergelijke. 
Als het dan toch nodig is hebben we 
wel een aantal meiden die goed bij 
ons mee kunnen vanuit de jeugd-
teams. En dit zijn meiden die mooi 

ervaring op kunnen doen voor de 
toekomst.

Supporters verwachten dat je dit 
seizoen kampioen wordt. Hoe schat 
je dit zelf in?
Ik snap dat de verwachting hoog 
ligt en dat zijn we misschien wel 
verplicht als je kijkt naar de se-
lectie en de competitie. Kijk heel 
eerlijk, we willen zeker gaan voor 
promotie naar de 2de klasse, laat 
dat duidelijk zijn. En uiteraard willen 
we dit seizoen kampioen worden! 
Dat weet ook iedereen binnen het 
team wel. Kan zeggen dat ik dat nu 
ook al merk aan veel dames als ik 
ze spreek. Het leeft en we gaan er 
volledig voor!!

Maar dat kan ook tevens je valkuil 
zijn. Je moet scherp blijven en je 
moet je eigen spel blijven spelen. 

Tegen wie je ook speelt en wat het 
niveau ook is.

Wanneer en waarom denk je dat 
Vr zondag 2 ook naar de zaterdag 
verhuist?
In principe bemoei ik me niet al te 
veel met keuzes van Vr 2. Ik kan 
daar redelijk kort over zijn. Vr 2 is 
een recreatie team en ik denk dat ze 
ook helemaal zelf moeten weten op 
welke dag ze willen voetballen. 

Daar moet ik bij zeggen dat we met 
de trainers en een bestuurslid bezig 
zijn met een beleidsplan voor het 
vrouwenvoetbal van De Zweef. Hierin 
is er ook aandacht voor het opzetten 
van een Vr 3 in de toekomst. Dit zou 
een opleidingsteam moeten worden 
voor 
Vr 1. Die zouden in de toekomst wel 
op zaterdag gaan spelen dan.  

Dennis Keser (25) kent De Zweef 
van binnenuit pas een jaar of zes. 
Daarvoor speelde hij bij Hulzensche 

Boys. “Ik heb daar in alle selectie-
teams gezeten. Het eerste heb ik 
niet gehaald. Koos bij mijn overgang 

naar de senioren voor meegaan met 
mijn trainer uit de jeugd, Wim Hes-
sing. “Die man heeft veel voor mij 
betekend; was als een soort vader.” 
Zo kwam hij in het derde elftal.

“Toen Wim stopte, ben ik ook ge-
stopt. Ik werkte toen bij LFT, waar 
Emiel Blikman mijn leidinggevende 
was. Hij haalde mij over naar De 
Zweef te komen. Ik was op dat mo-
ment bezig me te oriënteren op de 
opleiding TCIII (trainersopleiding). 

“OOK AL GAAN ER JONGENS WEG; 
ER STAAN WEER NIEUWE OP”

Dennis Keser nieuwe assistent Anton Wennemers

Dennis Keser heeft in ieder geval één ding gemeen 
met Anton Wennemers: zijn passie voor voetbal. “Ik 
kan er uren over praten”. Shake hands met Anton! 
De nieuwe assistent-trainer bij de A-selectie steekt 
zijn enthousiasme voor deze job niet onder stoelen 
of banken. “Apetrots” is hij dat hij daarvoor in 
aanmerking kwam.

Dat kon bij Hulzen niet, maar bij 
De Zweef wel. Ik heb een gesprek 
gehad met René Jannink en Niels 
Kolkman. De overstap was daarna 
snel gemaakt.”

Dennis heeft geen enkele spijt 
gehad van zijn overstap. “Absoluut”, 
is het stellige antwoord op de vraag 
of hij het hier naar z’n zin heeft.  Hij 
wordt trainer van C2, loopt stage bij 
C1. Traint samen met Jeffrey Jan-
nink de E-jeugd. “Toen begon ik me 
helemaal thuis te voelen.  Leerde 
meer mensen kennen, maakte voor 
de eerste keer de mini-playback-
show mee.”

Van de E-jeugd stapt hij over naar 
D1, dat dan hoofdklasse speelt, 
maar jammer genoeg degradeert. 
“Ik heb toen geleerd dat jonge jeugd 
niet zo bij mij past. Ik was te fanatiek 
en verwachtte te veel”, zegt hij heel 
eerlijk.  

Hij laat zich overhalen mee te doen 
aan het mixtoernooi en gaat daarna 
zelfs weer in de competitie voet-
ballen. Eén seizoen en dan kiest 

hij definitief voor het trainerschap. 
Krijgt B1 onder z’n hoede. Komt 
daar jongens tegen uit C2, die zich 
ontplooid hebben. “Die gaan zelfs 
De Zweef 1 halen. Als trainer ben ik 
daar heel erg trots op.”

“En dan het afgelopen seizoen 
met A1. Als je dat van tevoren had 
voorspeld, had ik het niet geloofd. 
Zo’n mooi jaar; het mooiste jaar tot 
nu toe. Zoveel jongens die met het 
eerste meetrainden. Ik denk dat 
zeven jongens de A-selectie kunnen 
halen.” Hij wil geen uitspraak doen 
over hoeveel van “zijn” jongens 
de basis van zondag1 zullen gaan 
halen. “En de samenwerking met 
Dugay Kurt en Jeroen Spijkerman 
was optimaal. Met elkaar maakten 
we een fantastisch team, dat in het 
veld heel graag wilde.”

In het dagelijks leven is Dennis 
personal trainer. Zijn bedrijf  onder 
de naam DE Keser, bestaat nu twee 
jaar. Hij huurt ruimte bij Basic Fit 
en traint daar vooral individueel. Ik 
bied niet een heel pakket, maar leg 
me toe op krachttraining en boks-

training. 
Een klein 
pakket, 
maar met 
kwaliteit. 
En ja, dat 
loopt aar-
dig.” 

Ik wil een 
frisse wind 
zijn
Het wer-
ken met 
senioren is 
een nieuwe 
uitdaging, 
die Dennis 
helemaal 
ziet zitten. 
“Werken 
met seni-

oren zal misschien heel anders zijn 
als werken met jeugd, maar ik ga ze 
benaderen zoals ik met de jeugd heb 
gedaan. Ik wil een frisse wind zijn 
op de training.” Voordeel voor hem 
is dat hij iedereen in de A-selectie 
al kent. En ook Anton Wennemers is 
natuurlijk niet nieuw voor hem. Als 
trainer van A1 had hij al veel contac-
ten het afgelopen seizoen. 

Ratjes gevraagd
De huidige selectie noemt hij een 
leuke, sociale groep. “Een beetje 
te lief. Ze mogen wel iets gemener 
worden; meer ‘ratjes’. Niet van die 
ideale schoonzonen.” Hij ziet het 
als zijn taak de mannen daarin te 
coachen, zonder dat ze echt gemeen 
worden. De jonge gasten moeten 
zich verder ontwikkelen; het moet 
een (h)echt team worden.

Daar ligt ook zijn kracht als trainer: 
de jongens aanvoelen en begrijpen; 
leren dat ze voor elkaar door het 
vuur gaan; dat ze gemotiveerd zijn 
met een sterke wil om te winnen. 
Dat is ook zijn eigen aard. Op de 
wedstrijddag is hij vroeg wakker; be-
zig met de wedstrijd, die hij bij aan-
vang in z’n hoofd al driemaal heeft 
gespeeld. “Ik word dan onrustig en 
ga heel vroeg naar De Zweef.”

Hij hoopt heel veel te gaan leren 
van Anton Wennemers.  Het nieuwe 
seizoen ziet hij optimistisch tege-
moet. Met jongens als Dennis van 
der Lely en John Damman kun je 
een solide achterhoede neerzetten 
en je richten op de aanval. “Die com-
binatie van jong en oud is prachtig.” 
Op de vraag of De Zweef 1 aan het 
einde van het komende seizoen nog 
steeds in de eerste klasse speelt, 
antwoordt hij volmondig: “Absoluut. 
Het zal lastig worden. De groep 
heeft in de afgelopen nacompetitie 
getoond karakter te hebben. Ook al 
gaan er jongens weg; er staan weer 
nieuwe op.”

Voorbeschouwing

Seizoen 
2019/2020
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Als we Wim bellen is hij beschei-
den. “Ik heb niet zoveel te vertellen, 
maar je komt maar langs. Schikt 
vrijdag?” Zoals afgesproken, bellen 
we vrijdagochtend aan bij Wim zijn 
appartement aan de Amaliastraat. 
“Hier stond vroeger hotel Buursink. 

We wonen hier nu zo’n anderhalf 
jaar. Onze gezondheid liet het grote 
huis met tuin en vijver aan de Con-
stantijnstraat niet meer toe.” Aan de 
muur hangt een prachtige familiefo-
to. “Deze hebben ze gemaakt in het 
Vondelpark. Kijk, daar heb je Jorick, 

Boy en Sven. Die voetballen ook bij 
De Zweef. Inmiddels zijn ze wel wat 
ouder.” Wim zet koffie en we nemen 
plaats aan tafel waar Wim net een 
paar oude foto’s aan het bekijken is. 

‘Wat er van jou 
toch terecht 
moet komen’

Eerst maar even voorstellen. Wil-
helmus Antonius Kolman, geboren 
op 18 juni 1931. Wim is het op één 
na jongste kind in een gezin met 
nog eens vier oudere broers, twee 
oudere zussen en nog een zusje. 
Het gezin Kolman woont op de 
Brakenbelt. Vader Harm is wever bij 

IN DE BLESSURETIJD:
WIM KOLMAN
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 
én we kijken vooruit naar alle mooie plannen! In 
het kader van het jubileumseizoen deze editie 
het oudste lid van onze vereniging. Het lid dat het 
dichtst bij de 100 zit, Wim Kolman.
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de KSW en moeder Mina (Meijer) 
doet thuis de huishouding. “Nee, 
werken buiten het huis was er in 
die tijd voor vrouwen niet bij.” Het 
leven dat de familie Kolman leidt is 
eenvoudig. “We hoepelden op straat 
en deden polsstok hoogspringen 
over de heg. Ik was altijd een beetje 
dwars. Mijn moeder zei wel eens: 
‘Wat er van jou toch terecht moet 
komen’. Maar het is goed gekomen 
hoor. Ik had eigenlijk wel een prima 
relatie met mijn ouders, broers en 
zussen. Vorig jaar is mijn zus Riek 
op 92 jarige leeftijd overleden. Ik 
ben nu de enige die over is.”

Wim zijn geboortedatum doet ver-
moeden dat hij zich de oorlog nog 
goed kan herinneren. “Ik denk er 
niet veel aan terug hoor.” Toch klopt 
het vermoeden en weet Wim zich de 
oorlog nog vrij gedetailleerd te her-
inneren. Wim vertelt over de eerste 
bommen die in Nijverdal vielen in 
1943. “De eerste bom ontplofte in 
het mulle zand, vlak voor ons huis 
op de Brakenbelt. Iets verderop 
kwam ook een bom terecht. Deze 
ging niet af en werd later tot ont-
ploffing gebracht. In 1944 werd de 
oorlog in Nijverdal heviger. Treinen 
werden beschoten en wij moesten 
op de Antoniusschool, die naast het 
spoor lag, onder banken liggen. En 
ook over de hevige bombardemen-
ten op 22 maart 1945 zou ik een 
heel boekwerk vol kunnen schrijven, 
maar daar gaat het vandaag niet 
over.”

De Zweef
Als de oorlog voorbij is, wordt Wim 
lid van De Zweef. “Ik hield van het 
spelletje en jongens uit mijn klas 
voetbalden ook bij De Zweef. Zo 
kwam ik er ook terecht. Mijn vader 
en broers hadden niets met voetbal. 
Misschien dat mijn broer Herman 
er nog een blauwe maandag heeft 
gevoetbald. In de begin jaren kon 
je ook bij De Zweef terecht om te 

gymmen of wandelen. Ik heb even 
op de gym gezeten, al kan ik me niet 
herinneren voor hoe lang.”

Als Wim bij De Zweef komt, voelt 
hij zich in het begin nog een buiten-
staander. “Ik woonde op de Braken-
belt, de rest woonde in Nijverdal. 
Voor mijn eerste wedstrijd was ik 
natuurlijk veel te vroeg. Ik herinner 
me de manchester broek, voetbal-
schoenen met stalen neuzen en 
ook het witte overhemd welke mijn 
zus voor mij had gemaakt, weet ik 
nog goed. We speelden de wedstrijd 
boven op de berg, bij Dalzicht. Tegen 
wie weet ik niet meer. Ik weet nog 
wel dat ik in die wedstrijd stopper 
was en de midvoor van de tegen-
stander onderuit schopte. Hij lag op 
de grond en schreeuwde het uit van 
de pijn aan zijn neus. Leider Bern-
hard Alferink maakte er een geintje 
van. ‘Stel oe nie zo an jonge, stop d’r 
ma een polle gras in.’ Zo ging dat in 
die tijd.”

“Ik had schik 
en hield van 
het spelletje”

Wim herinnert zich ook de wedstrij-
den van het eerste nog goed boven 
op de berg. “Mijn vader en broers 
waren geen liefhebber en dus ging 
ik met oom Gait Evers kijken. Ik 
herinner me nog dat Jan Woesthuis, 
Lange Harm, Harmpie Verschoor,  
Bokkie Middelkamp, Schoapie 
Heuver en Gait Gesscher in het 
veld stonden.” Wim voetbalt tot zijn 
23ste. Hij schopt het tot het derde 
waar hij speelt met onder andere 
Gait Mulder, Jans Uitzetter, Harrie 
van Rhee, Ab en Johan Machielsen 
en Herman Spenkelink. “Lagere 
elftallen waren er in die tijd ook niet 
hoor. Ik was geen goede voetballer. 
Ik had de techniek niet en ik was ook 
niet snel. Ik had er gewoon schik in 
en hield van het spelletje. Ik stopte 

omdat ik ging verhuizen naar He-
veadorp voor mijn werk.”

Wim bleef lid van De Zweef. “De 
Zweef was tenslotte mijn cluppie 
hè.” Jan Broeks en Ab Machielsen 
vroegen of Wim wat wou betekenen 
voor De Zweef. De jeugd is dan nog 
echt een ondergeschoven kindje. Het 
eerste elftal levert geld op doordat 
bij wedstrijden entree wordt ge-
vraagd en krijgt om die reden meer 
aandacht dan de rest van de vereni-
ging. “We begonnen met het opstel-
len van de teams. Die opstelling hing 
ik in een kastje welke hing aan het 
parochiehuis. Af en toe trainde ik 
de jeugd, maar dat stelde niet veel 
voor. In die tijd kreeg ik het ook voor 
elkaar dat de jeugd mee mocht doen 
aan een jeugdtoernooi in Hilversum. 
Voor de deelname was geld nodig, 
dat geld was er niet. Voor initiatie-
ven als deze bezocht ik regelmatig 
bestuursvergaderingen. Zonder dat 
ik lid was van het bestuur, schoof ik 
aan tijdens vergaderingen. Zo vroeg 
ik een bierglazenactie aan. Een 
vracht bierglazen werd bij mij thuis 
bezorgd en deze verkocht ik met 
een kleine winst ten behoeve van 
de jeugd. Ik herinner me goed dat 
Toone Middelkamp de eerste glazen 
kwam halen. Met de opbrengst kon-
den wij een bus betalen naar Hilver-
sum.” Als in 1972 De Zweef verhuist 
van het oude gedeelte van sportpark 
Gagelman naar het nieuwe gedeelte 
en het huidige clubgebouw wordt 
geopend, staat in het clubgebouw 
een vitrine met daarin attributen uit 
de historie van de vereniging. 

Een bierglazen-
actie met ‘vette
opbrengst’

In de vitrine liggen ook de notulen 
van een bestuursvergadering. Geno-
tuleerd staat: ‘De heer Kolman ver-
zoekt een bierglazenactie te houden.’
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Wim vertelt trots over de actie, 
maar blijft bescheiden over zijn 
inzet voor de jeugd van De Zweef. 
Toch levert zijn inzet in 1972 wel on-
derscheiding als ‘Lid van Verdienste’ 
op als waardering voor zijn grote 
inzet voor de jeugd. Ook als we in de 
historie terugzoeken waarom Wim 
de onderscheiding kreeg, lezen we 
dat Wim veel moeite had het be-
stuur te overtuigen dat de biergla-
zenactie geld op zou leveren en dat 
de actie een ‘vette opbrengst’ als 
resultaat had. “Ik wil niet te hoog 
van de toren blazen. Als je lid bent, 
moet je gewoon wat doen. Ik heb 
veel meer respect voor bijvoorbeeld 
het huidige bestuur. Het is een hele 
opgave om alles binnen een vereni-
ging als De Zweef in goede banen 
te leiden. Of neem de klussenploeg 
op maandag. Mijn inzet staat niet 
in verhouding tot wat zij nu voor De 
Zweef betekenen.”

Wim stopt als vrijwilliger als hij 
in 1964 een auto ongeluk krijgt. 
Daarna heeft hij niets meer gedaan. 
“Behalve mijn kleinkinderen Jorick, 
Sven en Boy bij De Zweef gepraat 
natuurlijk.”

Brood op de plank
Als kleuter gaat Wim eerst naar de 
bewaarschool. De bewaarschool 
is de voorloper van wat we tegen-
woordig de kleuterschool noemen. 
De school stond aan de Meyboom-
straat. Na de bewaarschool volgt 
Wim als rooms-katholieke jongen 
logischerwijs de Antoniusschool. 
Daarna gaat Wim aan het werk 
als bakker. “Ik begon bij Bakkerij 
Huisman aan de Van Limburg Sti-
rumstraat en verdiende er tweeën-
halve gulden per week. Later volgde 
bakker Mulder en heb ik even in 
Albergen bij een bakker gewerkt.” 
Wim was een gezel. Zo noemde je 
vroeger iemand die bezig was een 
beroep te leren. Wim gaat drie uren 
per week naar Almelo waar hij het 

patroonsdiploma Brood en het pa-
troonsdiploma Banket en IJs haalt. 

“Ik ging daarna aan het werk bij 
bakker Berenschot aan de Gro-
testraat in Nijverdal. De bakker zat 
op de plek waar zich later apotheek 
Mijnhardt zou vestigen. Op mijn 
21ste wou bakker Berenschot zijn 
zaak verkopen. Ik had wel interesse, 
maar was te jong. Ik had al twee jaar 
mijn middenstandsdiploma op zak, 
maar had niet de middelen om de 
zaak te kopen. Uitgerekend op de 
zaterdagochtend dat bakker Be-
renschot naar de ‘Akkertjes’ (in die 
jaren een pijnstiller, red.) fabriek van 
Mijnhardt in Zeist ging om de zaak 
in Nijverdal te verkopen, kreeg ik 
een brand in de bakkerij. Ik zal het 
nooit vergeten. Na de verkoop ging 
ik terug naar bakker Mulder om te 
werken in de banketbakkerij.”

 

“Na drie jaar 
verkocht ik de 
zaak met een 
mooie winst.”

Als Wim 23 is, kan hij een bakkerij in 
het Gelderse Heveadorp overnemen. 
“Ik had geld geleend van bakker 
Mulder en van mijn vader om de 
goodwill te betalen en huurde het 
pand voor zes gulden en vijfentwin-
tig cent per week. Het staat niet in 
verhouding tot wat je nu zou betalen 
voor zo’n zaak. Ik had geen verke-
ring dus durfde de uitdaging aan. 
Mijn zus ging mee voor de huishou-
ding en het werk in de winkel. Na 
drie jaar verkocht ik de zaak met 
een mooie winst. Het moment dat ik 
het geld ging storten bij de postbank 
naast het station in Nijverdal, kan 
ik mij nog goed herinneren. Ik kon 
’s avonds het geld bij directeur van 
Houdt brengen.”

Het werkzame leven dat volgt is als 
vertegenwoordiger op de weg. Maar 
wel als verkoper van producten 
aan bakkerijen. “Ik wou geen eigen 
zaak meer hebben. Een baan als 
vertegenwoordiger leek mij wel wat. 
Ik begon als verkoper bij Margari-
nefabriek De Valk in Weesp. Toen 
ik in 1960 bij een bakker kwam zei 
hij dat ik moest gaan solliciteren bij 
Diederik en Zn Bakkerijgrondstof-
fen in Rotterdam. Ik ging er aan het 
werk en kreeg Gelderland, Overijs-
sel en de polder als rayon. In 1972 
verkoopt eigenaar Diederik zijn zaak 
aan de Koninklijke Nederlandsche 
Gist- en Spiritusfabriek Brocades, 
een groot bedrijf uit Delft. Ik bleef 
er werken, ook toen begin jaren 
tachtig delen van het bedrijf werden 
verkocht. Ik heb er tot mijn VUT in 
1991 gewerkt.”

Wim kijkt met veel plezier terug 
op zijn werkzame leven maar was 
toch wel blij toen hij mocht stoppen 
met  werken. “Het werd me te veel. 
De techniek ging hard. Ik kan me 
herinneren dat ik bij een bakkerij 
in Neede was en de bakker daar 
een enorm apparaat met antenne 
aan mij liet zien. Hij kon vanuit de 
tuin mijn vrouw bellen. Het was een 
voorloper van de mobiele telefoon. 
Ook de eerste computers deden hun 
intrede op de zaak. Nu heb ik wel 
eens spijt dat ik mij daar toen niet 
wat meer in heb verdiept. Ik had 
daar nu profijt van gehad. Ik kan 
prima met de tablet overweg hoor 
en kan de jongens ook vragen als ik 
er niet uit kom. Maar ik had graag 
meer gekund. Ach, het heeft mijn 
tijd wel gehad. Het is zo ook mooi 
geweest.”
 
De liefde
Als Wim met zijn vrienden na een 
zomer aan de Moezel op de terug-
weg is, drinkt hij vlak voor de grens 
met Nederland nog een kop koffie. 
Er komen twee dames aanfietsen. 
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De mannen roepen de meiden na 
en nemen ze in de auto mee tot aan 
Arnhem of Nijmegen. “Een mooie 
tijd als ik daar aan terugdenk. We 
wisselden nummers uit en ik hield 
contact met één van deze dames. 
Jannie van Son uit IJmuiden. We 
trouwden in 1959 in IJmuiden, 
gingen wonen aan de De Jonchee-
relaan 86 in Nijverdal en kregen 3 
kinderen. In 1960 komt ons eerste 
kindje Fred levenloos ter wereld. In 
1961 volgen Fred en in 1964 Walter.” 

In 1964 willen Wim en Jannie hun 
huis aan de De Joncheerelaan ver-
ruilen voor het naast gelegen huis. 
Om de koop notarieel te beschrijven 
moeten Wim en Jannie naar een 
notaris in Utrecht. Op de terugweg 
gaat het mis bij Hoevelaken in de 
richting van Apeldoorn. “Er lag nog 
geen snelweg zoals nu het geval is. 
Een tegenligger haalt een vracht-
wagen in en komt frontaal op ons af. 
Zowel ik als de tegenligger wijken 
uit naar de berm. Ik trek aan het 

aan. Van haar huisbaas mocht ik 
absoluut niet blijven slapen. Dat kon 
niet in die tijd. Dan zou ze het huis 
uit moeten.” Uiteindelijk trouwen 
Wim en Paula in 1968, nu 51 jaar 
geleden. Uit dit huwelijk volgen ook 
nog eens twee kinderen, Erwin en 
Petra. “Petra was niet alleen het 
vijfde kind in ons gezin, maar ook 
nog eens de dertigduizendste inwo-
ner van de gemeente Hellendoorn. 
Dat maakte de geboorte van haar 
extra bijzonder.”

Wim en Paula zijn nog steeds geluk-
kig met elkaar. Al leveren beide op 
gezondheid wel in. Als Paula in 2017 
ten val komt en haar heup breekt, 
wordt de wereld een stuk kleiner. 
Paula loopt binnenshuis achter een 
rollator en heeft een elektrische 
rolstoel voor als ze naar buiten 
gaat. Omdat het huis en tuin aan de 
Constantijnstraat te groot wor-
den, verruilen ze het huis voor een 
gelijkvloers appartement op de plek 
van het voormalige hotel Buursink. 
“We leven met de dag en helpen 
elkaar voort.” 

Vind jij jezelf oud?
“Ik ben verder wel gezond, heb 
alleen de nodige pillen. Ik zeg wel 
eens dat ik net zo vaak bij de apo-
theek kom als bij de Albert Heijn. 
Mijn knieën werken ook niet altijd 
mee. Gelukkig rijd ik nog wel auto. 
Zeker ritjes binnen Nijverdal of naar 
het ziekenhuis in Almelo willen 
nog prima. Als ik mijn schoonzus 
in Apeldoorn wil bezoeken met de 
auto, heeft Paula dat liever niet. 
Voor mijn doen kan ik nog redelijk 
goed. Al moet ik wel zeggen dat ik 
me wel steeds ouder voel. Ik kan 
niet meer wat ik kon.”

Toch is Wim nog behoorlijk zelfred-
zaam. Hij staat iedere dag om acht 
uur op, doet de boodschappen, en 
zorgt voor het eten op tafel. “Alleen 
in de ochtend krijgen we hulp van 

stuur naar links en de tegenligger 
rijdt op ons in. Jannie is op slag 
dood. Ook de twee passagiers van de 
tegenligger overlijden. De chauffeur 
van die auto en ik overleven het on-
geval. En dan blijf je opeens achter 
met een zoon van drie jaar en één 
van vier maanden. Walter kreeg nog 
borstvoeding. Ik lag na het ongeluk 
in het ziekenhuis in Amersfoort. Een 
arts daar zei dat ik hem gewoon 
geprakte aardappel moest geven. 
Dat wou hij natuurlijk niet. Ook fles-
voeding ging er niet in. We stuitten 
toen op Similac, een poedervoeding 
welke toen net in de handel was. Ge-
lukkig wou Walter dat wel hebben, 
hij is er groot mee geworden.”

“Jannie is 
op tv!”

Als in het voorjaar van 2019 het 
WK vrouwenvoetbal op televisie 
is, schrikt Wim op uit zijn stoel. 
Zijn eerste vrouw Jannie is op de 

de thuiszorg om Paula uit bed te 
helpen. Voor de rest van de dag ben 
ik mantelzorger. Ik doe alles wat ik 
kan. Alleen fietsen kan ik niet meer, 
de fiets heb ik vorig jaar weggedaan. 
Paula verruilde vorig jaar september 
haar scootmobiel voor een elektri-
sche rolstoel. Ik wou de scootmobiel 
wel overnemen. Van de gemeente 
moest ik wel eerst een ‘rijver-
gunning’ halen. Ik heb duizenden 
kilometer in de auto gereden en zou 
het nu opnieuw moeten bewijzen. 
Maar wat moet dat moet. Het was in 
het begin ook wel even wennen. Ik 
ging veel te snel. Inmiddels kan ik 
er mooi mee overweg. Ik zit mooi, je 
wordt er alleen wel lui van.”

“Over drie 
weken ga ik
gewoon weer”

Aan sport doet Wim niet, al moet hij 
op aanraden van de huisarts wel af 
en toe naar de fysiotherapie. “Het 
moet, maar ik snap het niet. Ik zit 
in een scootmobiel omdat ik lucht 
tekort heb om te fietsen, maar moet 
wel hijgen bij de fysio. Ach, ik ga er 
over drie weken gewoon weer eens 
naar toe.”

Welke toekomstdromen 
heb je nog?
“Ik leef per jaar. Ik hoop nog wel 
even door te kunnen hoor. Het zou 
fijn zijn als ik mijn schoonzus in 
Apeldoorn kan blijven bezoeken met 
de auto. Mijn jongens weten dat als 
zij het niet meer vertrouwen, zij mij 
er op mogen wijzen dat ik de auto 
inlever. Vakanties zitten er niet meer 
in, maar dat hoeft ook niet. Als ik 
voor de televisie zit, dan zie ik meer 
van de omgeving dan dat ik in de 
auto op weg ben naar Italië bijvoor-
beeld. Als ik af en toe maar met alle 
kinderen en kleinkinderen wat kan 
eten, al wordt dat ook steeds moei-
lijker om het hele spul bij elkaar te 

televisie. “Jannie zat op voetbal en 
speelde in 1957, naar nu bleek, de 
eerste officiële wedstrijd in het da-
mesvoetbal. Er zijn beelden van die 
wedstrijd en die werden getoond na 
een uitzending van het EK vrouwen-
voetbal afgelopen voorjaar. Het was 
al rond middernacht en mijn vrouw 
Paula lag al op bed. Ik herkende 
Jannie direct en riep: ‘Jannie is op 
tv!’ Een dag later heeft mijn klein-
zoon Sven het filmpje opgezocht en 
op de tablet gezet. Prachtig toch!”

Terug naar toen. Want Wim bleef 
achter met net een nieuw huis en 
twee jonge kinderen. Voorzieningen 
als nu waren er toen niet, dus Wim 
moet zelf de hulp organiseren. Af 
en toe lijkt er zich een nieuwe liefde 
aan te doen, maar het loopt op niets 
uit. In 1967 leert Wim zijn huidige 
vrouw Paula (van den Broek) ken-
nen. “Mijn zus woonde in Den Haag. 
Daar leerde ik Paula kennen. We 
krijgen verkering, maar het gaat een 
paar keer uit en gelukkig ook weer 

krijgen. We zijn tevreden zoals het 
nu gaat, we willen graag 90 worden 
hoor, maar het liefst wel een beetje 
fit.”

Ben je bang voor de dood?
“Toen mijn vrouw na haar heupope-
ratie in 2017 even moest revalideren 
in het Krönnenzommer, kreeg ze 
de vraag of ze bij een hartstilstand 
gereanimeerd wou worden. Natuur-
lijk moet dat, was het antwoord. Het 
geldt ook voor mij. We zijn er nog 
niet klaar mee. Maar we zeggen 
ook dat als het niet meer kan zoals 
nu, laten ze ons dan alsjeblieft een 
spuitje geven.”

“Toen wij woonden aan de Constan-
tijnstraat hadden we op een kladje 
omschreven hoe onze uitvaart er 
uit zou moeten zien. Het briefje zijn 
we kwijt, eigenlijk moeten we dat 
weer eens doen. Ik wil in ieder geval 
gecremeerd worden. Het graf van 
mijn ouders en eerste vrouw verzorg 
ik nauwelijks. Ik wil anderen niet 
met de zorg voor mijn graf opzade-
len. Er moet wel een mogelijkheid 
zijn om afscheid van mij te nemen, 
maar dat hoeft niet persé in de 
kerk. Het geloof heeft voor mij wel 
de nodige deuken opgelopen. Ons 
eerste kindje zou in eerste instantie 
niet via de kerk begraven kunnen 
worden. En toen Jannie overleed, zei 
de kapelaan dat het wel ergens goed 
voor zou zijn. Dat zeg je toch niet. 
Ongelofelijk. Ik weet niet of er wat 
is, ik heb er weinig vertrouwen in. Ik 
hoop in ieder geval eerst op nog een 
paar mooie jaren hier.” 
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AL WEER BIJNA ACHTER ONS. TUSSEN DE LAATSTE UITGAVE 
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Elk huis is persoonlijk en uniek. 
Aan de hand van jouw wensen en 
budget helpen de medewerkers 
van Ruiter Bouw jouw droomhuis 
ontwerpen. Ook een eigen ontwerp 
of idee voor jouw ideale woonhuis 
of bedrijf is altijd welkom. Er zijn 
heel veel mogelijkheden! Maat-

werk is standaard. “We hebben al 
vele huizen en panden opgeleverd. 
Vooral ook in eigen gemeente 
en net daarbuiten. Onze jongens 
zijn elke keer weer trots op het 
resultaat. Het blijft mooi om te 
zien welk resultaat we met ons 
team hebben behaald”, vertellen 
eigenaren René en José Ruiter. Zij 
vierden onlangs, samen met het 
gehele team, het 20-jarig bestaan.   

Ruiter bouwbedrijf is sterk in 
vakwerk. Als hoofdaannemer 

 

ontzorgen wij de klant van A tot 
Z. Vanaf de voorbesprekingen tot 
en met de eindoplevering en alles 
wat daar tussen zit. Dat betekent 
dus korte lijnen, heldere commu-
nicatie en duidelijke afspraken. De 
gemotiveerde vaklieden hebben 
veel kennis van materialen en 

zijn uitgerust met de modernste 
gereedschappen. Dat het vakwerk 
gewaardeerd wordt, blijkt wel uit 
de goede beoordeling van klanten 
via Bouwnu.nl. Dit is de onafhan-
kelijke vergelijkingswebsite voor 
de woningbouw. Klanten gaven ons 
een 9,5! 

Het bouwbedrijf runnen is wat 
René graag doet, daarnaast heeft 
hij ook een gezin bestaande uit zijn 
vrouw José en de kinderen Demi 
en Leon. René is zelf op 

10-jarige leeftijd een aantal jaren 
een actieve voetballer geweest 
bij De Zweef en heeft van die tijd 
erg genoten. Met zijn liefde voor 
voetbal heeft hij ook de kinderen 
aangestoken. Demi en Leon zijn 
beide actieve Zwevers vanaf hun 
5e jaar. René is destijds leider van 
hun team geworden en dat heeft 
hij vele jaren met plezier gedaan. 
Elke zaterdag waren ze samen op 
pad en het einde van het seizoen 
werd steevast gevierd met een 
team-feest. De laatste jaren was 
René samen met Henk Beverdam 
leider en niet te vergeten Jan Kok, 
de 12e man. Als het even kan komt 
hij graag bij de thuiswedstrijden 
van het 1e kijken. Zo blijft hij be-
trokken bij zijn favoriete club.

Ondertussen heeft René al voor 
een aantal Zwevers een woning 
gebouwd en dat kunnen er natuur-
lijk veel meer worden. Heb je zelf 
ideeën voor een (ver)bouw? Neem 
dan contact op met René via 0548-
595 121.Meer weten? Maak vrijblij-
vend een afspraak en bespreek de 
mogelijkheden! Meer informatie 
vind je op www.ruiterbouw.nl. 

 

Jouw eigen droomhuis laten bouwen? Of een oud 
pand kopen en opknappen? Helemaal zoals jij het 
zelf wilt? Dat doe je samen met Ruiter Bouw uit 
Haarle. Een kleinschalig en veelzijdig bouwbedrijf 
dat staat voor vakmanschap in de bouw. Een bedrijf 
met inmiddels 20 jaar ervaring op het gebied van 
nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie van 
woningen, boerderijen en bedrijfspanden.

SPONSOR UITGELICHT: 
RUITER BOUW 
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AMATEURVOETBAL

AFSCHEID
Voetballers hebben een hekel 
aan veranderingen. Afscheid 

doet extra pijn. Nooit meer een 
kratje half om half. Niet meer je 
“eigen” biertje. Wel meer geld in 
kas en minder gesleep met lege 

flesjes. OK, vooruit, we geven 
de hertog een kans…… 
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Hair by

Marleen

GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT 32, NIJVERDAL
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VOOR HET HELE GEZIN,  MAN,  VROUW EN KIND


