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Voor veel mensen is dit de 
mooiste tijd van het jaar. Voor 
voetballers niet, want het is 
winterstop. Maar misschien 
ook tijd lekker te genieten van 
een dik clubblad. Alles te we-
ten te komen over ons eeuw-
feest. Zelfs een boek of thea-
terkaartjes bestellen? Maak 
er in ieder geval een mooie 
tijd van met je familie. We zien 
elkaar bij de nieuwjaarsrecep-
tie. Fijne kerst en een goede 
jaarwisseling.

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
De algemene ledenvergadering van 
eind oktober was een hamerstuk. 
Binnen een uur was het gebeurd. 
Dat was geen verrassing, maar 
gepland. Het was, is en blijft rustig 
binnen de club. Toch is het een 
stilte voor de storm. Want het grote 
aftellen is begonnen. Als u dit leest 
is het nog een half jaartje voordat 
het feest kan beginnen: De Zweef 
100 jaar. In deze GOAL! Magazine 
maken we het volledige programma 
bekend. Voor iedereen zit er wat bij. 
Van de jongste jeugd tot de oudste 
senioren. Wel of geen (spelend) 
lid. Voor mannen en vrouwen. 
Sponsoren. En natuurlijk voor al 
die oud-leden die, om welke reden 
dan ook, de club hebben verlaten 
en waarvoor een reünie op het 
programma staat. Bieproat’n. Even 
weer die gezichten zien van mensen 
waar je in het verleden heel veel 
plezier mee hebt gehad. Even weer 
terug in de tijd. Even weer verhalen 
ophalen die je al 1.000 keer hebt 
gehoord, maar nog steeds weer 
om moet lachen. Maar uiteraard 
ook stilstaan bij hen die ons zijn 
ontvallen de afgelopen decennia en 
dit feest niet mee kunnen maken. 
Hoe dan ook, het dak gaat eraf in 
juni 2020. Figuurlijk uiteraard in die 
maand. 

Het kan ook zo maar zijn dat het dak 
er een maand later letterlijk af gaat. 
In de algemene ledenvergadering 
hebben we gemeld dat wij na het 
vervangen van de boilers, onze 
pijlen richten op het vervangen van 
het dak, al dan niet in combinatie 
met zonnepanelen. Inmiddels is 
er een werkgroep gevormd die 
het bestuur van een advies moet 
voorzien. De voorgaande jaren is er 

al behoorlijk wat veldwerk verricht. 
Echter, de regelgeving vanuit de 
overheid wijzigt ook steeds. En 
daarmee ook de subsidies. Ik ben 
benieuwd of we er begin 2020 een 
klap op kunnen geven. Wat wel weer 
grappig is, is dat in de jaren ‘90 ook 
al is gesproken over het vervangen 
van het dak. Kun je nagaan hoe 
lang het zich goed heeft gehouden 
met af en toe wat lapmiddelen. De 
techniek was vroeger nog niet zo 
slecht. Wellicht dat we hier ook 
wat over kunnen melden tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. 

In het vorige magazine heb ik 
geschreven over de ombuiging 
bij de gemeente. En het onzalige 
idee van ze om de tarieven voor 
het onderhoud van de sportvelden 
met 10% te willen laten stijgen en 
de subsidies met 10% te willen 
verminderen. Een doodsteek voor 
veel verenigingen. Gelukkig heeft 
de BLOS ingezien dat dit absoluut 
niet wenselijk is. En dit orgaan 
heeft voor het voorstel gelegen. 
Het college heeft ingezien dat ze 
andere middelen moeten inzetten 
om de door hen zelf veroorzaakte 

financiële malaise op te lossen. Het 
is wat dat betreft hetzelfde als het 
vervangen van een dak. Als het geld 
niet is gereserveerd, oplappen voor 
zover mogelijk. Het college heeft 
in de voorliggende jaren meerdere 
grote projecten gerealiseerd, terwijl 
het geld niet voorhanden was. Het 
is niet moeilijk om goede sier te 
maken met gemeenschapsgeld. 
Maar nu plukken we de wrange 
vruchten. Misschien een idee voor 
de verantwoordelijken destijds 
om nu publiekelijk excuses aan 
te bieden? Dat ze het toch niet 
helemaal goed hebben gezien. Al 
levert het financieel natuurlijk niets 
op. Wellicht dat de broekriem van 
Jan Karmerood soelaas biedt. Die 
schijnt er één over te hebben na de 
algemene ledenvergadering. Tot 
slot, wens ik u hele fijne feestdagen 
en een goed uiteinde. En uiteraard 
een gezond, gelukkig en sportief 
2020. En zien we elkaar bij de 
nieuwjaarsreceptie op zondag 5 
januari. Aanvang 11.00 uur. Ik kan 
u alvast vertellen dat er een aantal 
bijzondere (leuke) mededelingen 
zijn.    

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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deur willen. “Ik ben niet echt op 
zoek. Kan ook niet, want ben net 
begonnen bij JO-19. Maar ik heb 
wel degelijk ambities op gebied van 
training. Ik wil alles eruit halen wat 
erin zit; doorgroeien naar een zo 
hoog mogelijk niveau.”  

Vorig seizoen raakte Hermens 
trainerscarrière in een stroom-
versnelling. Hij kon stage lopen bij 
Anton Wennemers en André Smal. 
Daar leert hij veel. Die kennis en wat 
hij al weet, vult hij aan met kennis 
via internet, boeken en tijdschriften. 
Ook discussieert hij veel met andere 
trainers. Hij heeft een levendige 
belangstelling voor nieuwe ontwik-
kelingen in het spel.

“Ik volg bijvoorbeeld de Duitse trai-
ner Julian Nagelsmann. Die heeft 
zelf door blessureleed nooit het 
hoogste niveau bereikt, maar heeft 
frisse ideeën. Ik lees wat hij vindt en 
kijk hoe dat uitpakt in het veld.” Dat 
doet hij overigens niet alleen bij die 
Duitse gast. “Deze week had ik het 
geluk dat ik met JO14 van Twente 
mee kon naar een toernooi. Dan let 
ik op de trainers van andere vereni-
gingen zoals die van FC Utrecht, FC 
Groningen en Borussia Dortmund. 
Kijk hoe ze de warming-up doen, 
wat hun tactiek is; hoe dat uitpakt bij 
hun spelers.”

“Als assistent mee
naar Ajax; 
kan het mooier?”

Omdat Hermen trainer is bij De 
Zweef kan hij FC Twente bijna nooit 
zien. Dat vindt hij jammer en zo 
blijft zijn werk daar beperkt tot de 
trainingen die hij doet als assistent 
van Luc Stolker. “Luc bereidt de 
trainingen voor en dat bespreken 
we samen voor aanvang. De training 
doen we dan samen.” Heel af en toe 
kan hij de resultaten in het veld zien. 

Hermen Gerrit Hendrik van Nijen 
wordt op 14 oktober 1993 geboren 
aan de Willem de Clercqstraat, de 
nieuwbouw van ’t Rooie Dorp. Hij 
gaat naar de Beatrixschool en zijn 
beste vriend wordt Andy Lohuis. Een 
overeenkomst tussen beide knapen 
is dat hun vaders beiden roestvrij-
stalen Vladding-supporters zijn. 

“Ik doe wat ik 
leuk vind; daar 
ben ik trots op”

Misschien dat de jongens daarom 
onbewust de boodschap hebben 
meegekregen: “Jullie mogen overal 
lid van worden, zolang het maar 
geen DES heet.” Zo komen Her-
men en Andy terecht bij De Zweef. 
Hermen voetbalt zich de hele jeugd 
door en komt uiteindelijk via C1 
in B1 en A1. De overstap naar de 
senioren eindigt in het derde en 
dat is voetballend (voorlopig – “het 
kriebelt een beetje”) het einde van 
de voetbalcarrière als - voorname-
lijk - achterhoedespeler.

“Ik kreeg wat last van blessures”, 
zegt hij, maar dat was niet de reden 
dat hij stopt. Hermen heeft namelijk 
het trainersvak ontdekt en dat ligt 
hem wel. Voetbal met een hoofd-
letter “V” speelt een centrale rol in 
zijn leven. Iets waarvan sommigen 
misschien vinden dat hij zich beter 
op wat anders had kunnen concen-
treren. “Ik ben het meest trots op 
dat ik doe wat ik leuk vind. Dat zou 
iedereen moeten doen. Ik heb mij 
niet door anderen laten beïnvloe-
den. Ik haal elke dag plezier uit mijn 
leven.” Zo zit hij erin. 

Hermen begint de jeugd te trainen. 
Haalt trainersdiploma’s en eindigde 
vorig jaar bij JO13-1. Dan krijgt hij 
de vraag of hij JO19-1 wil gaan trai-
nen als opvolger van Dennis Keser 
die assistent van Anton Wennemers 
wordt. 

Voetbaldier
Die uitdaging is hij met ingang van 
het huidige seizoen aangegaan. 
Maar heeft JO13-1 “erbij” gehou-
den. “Hoe ik dat doe? Zaterdag is 

de mooiste dag van de week”, lacht 
hij. Zoals gezegd, Hermen is een 
voetbaldier. Heeft ook het geluk dat 
hij dat kan zijn.  Hij heeft een vast 
contract van 20 uur bij de Lidl en dus 
tijd genoeg over om zich te storten 
op trainen en coachen.

Nee, gepland is dat allemaal niet; 
het kwam zo uit. Na anderhalf jaar 
pabo ziet hij af van een loopbaan 
in het onderwijs en stapt over naar 
de opleiding toegepaste psycholo-
gie aan de hogeschool in Deventer, 
waarvoor hij slaagt. Een baan vinden 
in deze richting is niet makkelijk 
maar in de nabije toekomst zeker 
zijn volgende stap. Hij zou dit graag 
willen combineren met het trainer-
schap.

Het trainen is zijn grootste hobby, 
“maar er mijn werk van maken? Dat 
zou leuk zijn. Ik heb nu een kleine 
vergoeding, dus ik moet erbij blijven 
werken.” Naast De Zweef is Her-
men ook assistent-trainer bij JO14 
van FC Twente en vandaaruit ook 
bij de voetbalschool JO9, waarbij 
De Zweef een van de “hotspots” is. 
Dat betekent dat vanaf woensdag 25 
september een trainingsgroep van 
getalenteerde spelertjes uit de regio 
onder 9 jaar wekelijks bij ons trai-
nen onder leiding van onder meer 
Hermen.

Oogje op Enschede
Als Hermen naar de toekomst kijkt, 
kijkt hij met een klein oog richting 
Enschede. Hij heeft daar nu een 
voet tussen de deur en zou –in de 
toekomst- wel helemaal door die 

VOOR HERMEN VAN NIJEN IS ZATERDAG 
DE MOOISTE DAG VAN DE WEEK

“Ik ben geen flapuit”, licht hij toe. Ja, dat hadden 
we al gemerkt. Hermen van Nijen zul  je in een 
serieus gesprek niet snel betrappen op een 
spontane uitroep. Daar is hij de man niet naar. 
Antwoorden op onze vragen althans worden diep 
doordacht. Dat alles betekent overigens niet 
dat je met hem geen leuk gesprek kunt voeren. 
Alleen een serie korte vragen met “antwoorden 
zonder nadenken” komt niet helemaal tot z’n 
recht, maar levert aan de andere kant interessante 
opmerkingen op.
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Zo hoopt hij op de ontmoeting van 
JO14 met die van Ajax. “Als assistent 
mee naar de club waar je fan van 
bent. Naar De Toekomst. Mooi is dat 
toch?”

Hermen zit als trainer in z’n element. 
Daarom ook zijn drie teams niet te 
veel. Los van de verschillen. JO19 is 
wel even wat anders dan JO13. “Bij 
het aannemen van het trainerschap 
van JO19 ging ik buiten mijn com-
fort-zone. Dat was een uitdaging.” 
Een uitdaging die tot nu toe goed be-
valt. Het is ook leren. Daarbij kan hij 
terugvallen op opgedane kennis als 
assistent bij JO19 van Harco Evers, 
bij zijn voorganger Dennis Keser en 
bij assistent Michel Dikkers. 

Motiveren en prikkelen
“Ik praat met Dennis over motive-
ren en prikkelen. Over de aanpak 
van training en wedstrijden. Er 
is best een groot verschil tussen 
beide leeftijdsgroepen. JO19 zit in 
een heel andere levensfase. Dat is 
een uitdaging. Bij JO19 is motiva-
tie belangrijk. De jongens moeten 
gaan leren om te willen winnen; een 
prestatie te leveren. Bij JO13 gaat 
het meer om leren en minder om 
coaching. Ervaring is voor hen een 
goede leermeester.” Het is niet dat 
bij JO13 plezier meer voorop staat. 
“Zonder plezier ga je nooit winnen. 
Prestatie is belangrijk, maar wil je 
winnen, moet je plezier hebben.” 

FC Twente, JO19-1, JO13-1. Trainin-
gen, wedstrijden, lezen over voetbal, 
leren over voetbal. “Of ik nog wel 
eens wat anders doe?” Hermen 
moet erom lachen, “Ja, praten over 
voetbal.” Dat is niet helemaal waar, 
maar in een huishouden met twee 
andere mannen gaat het gesprek 
wel al gauw over voetbal.

Hermen huurt met Jeffrey Jannink 
en Kevin Hoogenkamp een appar-
tement boven Scapino. “Mooi in het 
centrum, dicht bij de winkels, mijn 
werk en de voetbal.” En ze delen 
de kosten en dat is mooi. “Hoe dat 
samen wonen gaat? Nou prima. We 
kenden elkaar al veel langer. We 
hebben de taken een beetje ver-
deeld. Iedereen doet wat.” 

“Ik geef niet
alles op 
voor voetbal”

Als hij een cijfer moet geven hoe 
belangrijk voetbal in z’n leven is, 
aarzelt hij niet en zegt onmiddellijk: 
een 10. Hoewel voetbal dus een hele 
belangrijke rol in z’n leven speelt, is 
er ook tijd voor wat anders. “Ik geef 
niet alles op voor voetbal.  Vrienden 
en familie zijn belangrijk.“
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0537 - 891 131
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De Renegade GTX® Mid is al jarenlang een van de populairste modellen uit de  All Terrain collectie van Lowa.
Mede dankzij haar heerlijke pasvorm, kwaliteit en waterdichtheid. Deze multifunctionele wandelschoen heeft een 
frisse look, een soepele pasvorm, is licht van gewicht en heeft een stabiele en gripvaste zool. 

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!
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www.wandelschoenen.nl
www.leferink-schoenen.nl
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“Ongeveer een keer in de veertien 
dagen ga ik naar mijn ouders om 
te eten. Mijn broer en zussen zie ik 
ook regelmatig. Ik ben best trots op 
mijn familie. Ga naar alle verjaar-
dagen. Ja, ook die van mijn neefjes 
en nichtjes. Plezier maken met 
die kinderen. Het is leuk om oom 
te zijn. “Op de vraag of hij zelf ook 
kinderen zou willen, is het antwoord 
resoluut: “Absoluut wel!” Daaraan 
toevoegend: “Moet er wel eerst een 
vriendin zijn, maar dat komt wel.” 

“Hoe ik gezien wil worden in de ogen 
van mijn vrienden? Als “normaal”. 
Iemand waarmee je kunt praten, lol 
mee kan maken, waar je iets aan 
kwijt kunt, waar je terecht kan als er 
wat is, die te vertrouwen is. O ja, en 
die ook wel eens niet over voetbal 
wil praten.”

“Ik hou van droge humor”
“Of ik een lolbroek ben? Nou nee. 
Ik hou van droge humor. Ben zelf 
niet zo’n flapuit. Ik hoef niet zo 
aanwezig te zijn of in de spotlights 
te staan.“ Dat is in het gesprek wel 
duidelijk geworden en sluit naadloos 
aan bij wat hij er zelf over zegt: “Ik 
wil graag dat mensen mij positief 
ervaren. Dat ik goed over kom. En 
daarom is het goed de kat eerst 
eens uit de boom te kijken. Ik wil 
mijn zaakjes op orde hebben.”

NOG EVEN KORT 

Waar droom je al jaren van en heb 
je nog niet gedaan?
Een buitenlandse stage als trainer.

Wie heeft een grote invloed gehad 
op je leven?
Mijn ouders. Tenslotte maken ou-
ders wie je bent. Ik heb altijd mijn 
eigen keuzes gemaakt. Kies altijd 
mijn eigen pad.

Naar welk land zou je het liefst 
verhuizen en waarom?
Ik blijf het liefst in mijn eigen omge-
ving. Lekker in Nijverdal in mijn ver-
trouwde ritme van werk en voetbal.

Wat is je belangrijkste levensles tot 
nu toe?
De stimulans om iets met kinderen 
te doen. Voor hen een veilige omge-
ving creëren en van daaruit om te 
leren en beter te worden.

Waar kan men je ’s nachts voor 
wakker maken?
Dan slaap ik. Laat mij maar liggen.

Wat is je favoriete dag van het jaar?
Elke zaterdag. En de kerst. Voor de 
sfeer en het samenzijn met familie 
en vrienden.

Wat is je leukste herinnering aan de 
basisschool?
Groep 8. De musical. Het afscheid 
nemen van elkaar. De vraag of je 
elkaar nog terug ziet. Hoe ziet je 
nieuwe omgeving eruit? De saamho-
righeid die daaruit ontstaat.

Wat is het leukste dat je ooit hebt 
gedaan?
Naar Bali toen mijn ouders 25 jaar 
getrouwd waren. We hebben daar 
hele bijzondere dingen gezien en 
meegemaakt. 

Wat eet je het liefst?
Gezond. Pasta, rijst met kip, verse 
groenten met aardappels. 

Welk rapportcijfer geef je je leven?
Na lang nadenken: een 9. Ik heb 
alles wat ik wil, mis niet zo veel. Ben 
heel tevreden.

bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal
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Met wie woon je?
Waar zit je op school?
Ik zit in groep 6 van de Reggewinde.

Met wie woon je?
Met mama Cindy, zus Jelena en 
broers Mika en Marek.

Wie zijn je beste vrienden?
Thijmen en Sylvanno. Ik hou van 
bomen klimmen, crossen en legertje 
spelen. Dan kruipen we onder het 
bed. Dat is onze schuilplaats en op het 
bed zijn tanks.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Bij “Kennismaken met sport” ben ik 
bij De Zweef wezen kijken en ge-
bleven. Bij De Zweef zijn ook meer 
meisjes dan bij Hulzense Boys.  

Wat vind je leuk aan voetbal?
Ik zit in een jongensteam. Dat vind 
ik leuk. De jongens zijn best lief voor 
mij. Ze helpen mij goed als ik iets niet 
weet. 

Heb je een vaste positie in het veld?
Soms ben ik speler op het midden-
veld, maar het vaakst keeper. Dat kan 
ik best goed. Ik vind spelen en keepen 
even leuk.

Heb je een voetbaldroom?
Ik wil profvoetballer worden bij Feyen-
oord. Daar ben ik ook fan van. Jij ook? 
Nou dan snap jij ook wat voetballen is. 
Steven Berghuis is mijn favoriet. En 
Sari van Veenendaal.

Wanneer heb je voor het laatst heel 
hard gelachen en waarover?
Vandaag nog. Toen vertelde mijn 
vriendje een mop. “Het heeft 20 ogen 
en 2 tanden. Weet je het? Een bus 
bejaarden.”

Wanneer heb je voor het laatst 
gehuild en waarover?
Vorige week. Toen ben ik met mijn 
fiets gevallen en met mijn knie op een 
putdeksel gekomen. In het ziekenhuis 
hebben ze een foto gemaakt, maar 
het was niet gebroken.

Waar zou je het liefst willen wonen?
In een boerderij-villa met heel veel 
ruimte voor de honden om te rennen. 

Heb je een huisdier?
Ja, twee honden; Loki en Truc. Loki 
is het liefst. We hebben ook een stel 
katten.  

Wat vind je echt niet leuk ?
Ruzie maken en pesten. Vorig jaar 
werd ik gepest. Ik heb adhd en dan 
word ik gauw boos. Toen gingen ze me 
pesten om me boos te maken.

Waar ben je heel erg goed in?
Voetballen en gamen.

Waar word je blij van?
Op vakantie gaan. Naar de Roompot in 
Borger. Daar kamperen we altijd.

Wie is de liefste van de hele we-
reld?
Mama en mijn vriendje Sylvanno. Ik 
ben al op hem sinds ik 4 ben. Ik speel 
ook altijd met hem.

Van welke muziek word je vrolijk?
Van Snelle (ze staat op, pakt de 
telefoon, zoekt een filmpje) Kijk dat 
is hem (zingt mee). Mooi he? Ik heb 
hem laatst in het echt gezien. Ik stond 
vooraan en kreeg nog een high five.

Waarvoor kan men jou ’s nachts 
wakker maken?
Om op vakantie te gaan. Of chocola-
de-ijs of snoepjes, heel veel snoepjes.

Welk klusje vind je vreselijk om te 
doen?
Afwassen.

Wat is de favoriete dag van het jaar?
Hemelvaartsdag, want dan hebben we 
altijd familie-weekeinde.

Wat vind je doodeng?
Spinnen en andere insecten. Dan gil ik 
en ren heel hard weg.

Naar welke tijd zou je gaan in een 
tijdmachine?
(Denkt na) 1976. Dan wordt mama 
geboren. Dat wil ik wel zien.

Wat is je favoriete serie, film of 
tv-programma?
Alvin en de chipmunks. En Dylan 
Haegens op YouTube 

Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
Ik lees voor ik ga slapen. Lilly de 
draak lees ik nu en in het grote 
sprookjesboek dat ik voor kerstmis 
heb gekregen.

Hoe ziet je leven er over tien jaar 
uit?
Een beetje hetzelfde. Dan werk ik bij 
McDonalds of in een verzorgingshuis; 
net als m’n zus.
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De vertrouwenspersonen luisteren 
naar je verhaal en zoeken samen 
naar mogelijkheden om de situatie 
op te lossen: “De informatie wordt 
strikt vertrouwelijk behandeld en alle 
stappen worden in overleg met jou ge-
nomen. Tevens kunnen wij je helpen 
bij het indienen van een klacht bij de 
vereniging, sportbond of politie. Maar 
gewoon alleen je verhaal bij ons doen 
mag ook.” 

Je kunt een beroep doen op onze ver-
trouwenspersonen als jij je slachtoffer 

voelt of er zaken spelen rond onge-
wenst gedrag, waaronder:

• Verbale agressie (bijvoorbeeld 
schelden, schreeuwen, treiteren);

• Fysieke agressie (zoals slaan, 
vastgrijpen);

• Psychische agressie/intimidatie 
(bijvoorbeeld dreigen, chanteren, 
achtervolgen, pesten);

• Seksuele intimidatie (zoals 
nafluiten, opmerkingen maken, 
aanranding, verkrachting). 

Let op: het gaat hierbij niet alleen om 
zaken “in het echt”, maar veel van 
deze gedragingen kunnen ook via 
sociale media geuit worden.
De Zweef heeft twee vertrouwensper-
sonen, met een onafhankelijke positie 
binnen de club. Dat zijn Kim Praas en 
Linda Slag.

Kim speelt in Vrouwen 1. Ze is 
afgestudeerd als Psychomotorisch 
therapeut en werkt binnen de Baal-
derborggroep. Ze is bereikbaar via 
telefoonnummer: 06-23035963 of per 
mail: kim_praas@hotmail.com.

Linda is vrijwilliger binnen de club en 
speelde bij de vrouwen van De Zweef. 
Linda heeft SPH gestudeerd en is 
werkzaam bij Aveleijn, een instel-
ling in de gehandicaptenzorg. Linda 
is bereikbaar via telefoonnummer: 
06-11177982 of per mail: lindaslag@
hotmail.com. 

ONZE VERTROUWENSPERSONEN HELPEN 
BIJ AGRESSIE OF SEKSUELE INTIMIDATIE

14

Natuurlijk komt het ook bij ons voor: agressie 
en/of seksuele intimidatie. Slachtoffers die 
hiervoor naar hun idee niet terecht kunnen bij een 
trainer of het bestuur, kunnen zich wenden tot de 
vertrouwenspersonen. Ook ouders of leden die zich 
niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust 
maken over een bepaalde situatie kunnen daar 
terecht.
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Gratis advies
Onderdeel van deze aanpak is ook 
de mogelijkheid om gratis een 
sportmedisch advies te krijgen.  
Vanaf 5 oktober bestaat deze mo-
gelijkheid. Een blessure opgelopen 
en je wilt weten of je zo het veld 
weer in kan? Ik voel hier pijn in mijn 
been; wat zou dat zijn? Ik denk dat 
mijn houding verkeerd is; wil je daar 
eens naar kijken? Mag je voetballen 
als je groeipijnen hebt? Deze en nog 
veel meer vragen die bestaan bij 
spelers (jong en oud) en/of ouders 
kunnen aan de orde komen tijdens 
een speciaal spreekuur van Fysio 
Centrum Nijverdal. 

Loid Schellekens (master sportfy-
siotherapeut) zal het vaakst aan-
wezig zijn tijdens het spreekuur. 
Tijdens de eerste spreekuren heeft 
hij al een aantal mensen op bezoek 
gehad. “Nee, geen spelers van 
selectieteams. Er was een scheids-
rechter, een speler uit een recre-
atieteam en een moeder met een 
zoon.” 

In de praktijk blijkt dat sporters 
vaak te lang wachten om een 
afspraak bij een fysiotherapeut te 
maken. Of ze zijn bang om weer 
te beginnen met sporten. Ouders 
hebben vragen over hun kinderen. 
Hoe eerder klachten kunnen worden 
beoordeeld en vragen kunnen wor-
den beantwoord, hoe beter het is. 
Hiermee voorkom je lange en dure 
behandelingen en kun je sneller 
weer op de been zijn.

Tijdens het spreekuur kan er ant-
woord gegeven worden op vragen 
als:
• Wat is er aan de hand?
• Heeft de klacht een normaal 

verloop?
• Wat kan/moet je doen om opti-

maal te herstellen?
• Wat moet je niet doen?
• Hoelang gaat het duren?

Spreekuur op vrijdagen en maan-
dagen
Naast het spreekuur op zaterdag 
bij De Zweef houdt Fysio Centrum 
Nijverdal een speciaal spreekuur 
op de vrijdag- en maandagmorgen 
in de praktijk aan de Bedrijvenweg 
5 of Jacob van Houtestraat van 7.30 
– 8.30 uur. Dit spreekuur is vooral 
bedoeld voor mensen die twijfe-
len of ze wel weer kunnen spelen 
(vrijdagspreekuur) of mensen die in 
het weekeinde een blessure hebben 
opgelopen en willen weten hoe erg 
het is (maandagspreekuur).
Tijdens deze spreekuren vinden 
geen behandelingen plaats.

Rubriek
Met ingang van de volgende GOAL! 
Magazine (april)  gaat een van de fy-
siotherapeuten telkens een rubriek-
je vullen. Het is de bedoeling dat bv. 
aan de hand van wat men meemaakt 
tijdens het spreekuur, een column 
wordt geschreven.  

Hoe werkt het? 
Via deze link https://sportfysiotherapienijverdal.nl kom je bij de afspra-
kensite van Fysio Centrum Nijverdal. Daar kun je je afspraak plannen en 
weet men dat je komt. Eenvoudig en makkelijk.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze spreekuren. Het advies is geheel 
vrijblijvend.

Het grote wensbeeld van Robert was 
en is dat de medische kant bij De 
Zweef een integraal onderdeel wordt 
van de begeleiding van de leden. In 
de breedste zin van het woord. Met 
andere woorden: medische begelei-
ding is net zo normaal als trainen. In 
de afgelopen jaren zijn wat initiatie-
ven ontplooid, maar door gebrek aan 
mankracht bleef veel steken.

Nu is het dan zover dat Robert sa-
men met zijn collega-fysiotherapeu-
ten van Fysio Centrum Nijverdal bij 
De Zweef aan de slag gaat. Robert 
Spenkelink (coördinator sportmedi-
sche begeleiding), Niels Koopman 
(fysiotherapeut zondag 1) en Maikel 
Engelaar (fysiotherapeut zaterdag 1) 
zijn voor de meesten van ons geen 
onbekenden. Onbekender is de vier-
de man, Loid Schellekens (master 
sportfysiotherapeut). 

Van blessurebehandeling naar 
voorkomen van blessures
Zoals gezegd, de groep wil eigenlijk 
“af” van het behandelen van bles-
sures. Als die er zijn, is namelijk 
het leed al geschied. De mannen 
willen blessures voor zijn. Preventief 

werken, heet dat. Zorgen dat onze 
voetballers  de goede training doen, 
beter worden door oefenen. Bij de 
selectiespelers doen ze dat door 
op vijf onderdelen (de “pijlers”) te 
meten en testen. Dat zijn: kracht, 
snelheid, lenigheid, uithoudingsver-
mogen en 
coördina-
tie.

Om het 
beste re-
sultaat te 
krijgen, is 
het nodig 
dat er 
een goed 
overleg 
is met 
trainers 
en staf. 
Eigenlijk 
meer: de 
medi-
sche kant 
moet één 
onderdeel 
vormen 
met 
de rest 

van de begeleiding. “Een club met 
de grootte van De Zweef zou zich 
verplicht moeten voelen dit aan te 
bieden.” 

Robert en zijn collega’s zijn er heilig 
van overtuigd dat een goede medi-
sche begeleiding per man/vrouw een 
belangrijke bijdrage kan leveren om 
als speler het maximale uit jezelf te 
halen. Daarin willen ze zover gaan 
dat ze op het veld spelers coachen 
zodat die beter kunnen presteren. 
(Hoe beter je scoort op de vijf pijlers, 
hoe minder kans op blessures, hoe 
makkelijker je speelt en hoe leuker 
het dan ook wordt.

VAN BLESSUREBEHANDELING NAAR 
VOORKOMING

Gratis advies van fysiotherapeuten

Onder aanvoering van Robert Spenkelink (onze 
fysiotherapeut) gaat een groep van totaal vier 
fysiotherapeuten proberen het “utopia” (zoals 
hij dat zelf noemt) van Robert om te zetten in 
werkelijkheid. Voor de goede orde: “utopia” is een 
niet te vervullen ideaal; onbereikbaar. Maar dat 
wordt nu anders.



 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

800 m2 winkelplezier 
en alle bekende merken

Smidsweg 9b   www.intersportramonzomer.nl

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18 geen alcohol.

Je maintiendrai.  Willem van Oranje 
dacht met deze spreuk, die hij van 
zijn neef geërfd had, indruk te kun-
nen maken. Ik zal handhaven is de 
letterlijke vertaling van deze spreuk. 
Eerlijk gezegd vind ik de spreuk angst 
inboezemen. Ik zal handhaven is min 
of meer de verdediging kiezen en 
dat loopt meestal niet goed af.  We 
weten hoe het met Willem van Oranje 
is afgelopen. Handhaven kennen we 
ook in de betekenis van het toezien op 
het naleven van gemaakte regels en 
wetten. In de gemeente Hellendoorn 
zijn daarvoor o.a. boa’s aangesteld. 
Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. De 
bevolking van de gemeente Hellen-
doorn werd gevraagd om mee te 
denken over eventuele bezuinigings-
plannen. Uiteraard heb ik de enquête 

ingevuld en goede tips aangedragen. 
De boa’s er uit, geen vierde wet-
houder, aantrekken van deskundig 
personeel zodat de externe adviesbu-
reaus buiten de deur kunnen worden 
gehouden en nog tal van tips meer. 
Van Coes zijn we af, maar de boa’s 
zijn er nog steeds. Het is als de Boa 
constrictor. Niet giftig,  ongevaarlijk, 
houdt je in de wurggreep en je komt 
er niet van af. De vierde wethouder 
wordt gehaald uit Hengelo (O)  en ga 
zo maar door. Met mijn tips hebben 
ze dus niets gedaan. Je vraagt je af 
wie het college van B&W controleert. 
Dat hoort de raad te doen maar 
goede raad is duur. Het falend beleid 
wordt voortgezet en Jan met de 
pet mag betalen. De ozb wordt met 
maar liefst 25% verhoogd, terwijl Jan 

met de pet ook te maken zal krijgen 
met contributieverhoging van onze 
voetbalvereniging. Onze club krijgt 
namelijk ook te maken met een flinke 
verhoging van de ozb en daarnaast 
ook nog eens met een flinke huurver-
hoging van de sportvelden. Schande. 
Blijkbaar is men van mening dat ook 
het kunstgras gemaaid moet worden. 
Het wordt tijd voor nieuwe verkie-
zingen en voor een nieuwe partij die 
voor betaalbare sport opkomt. De 
Boa constrictor lijkt mij een goede 
naam voor de nieuwe partij. Een partij 
die zich blijvend in de politiek van de 
gemeente Hellendoorn zal handha-
ven en het college van B&W in de 
wurggreep houdt.

CR

BOA CONSTRICTOR
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Jacques, hoe is het met je?
Ik loop de laatste jaren te klunge-
len met mijn gezondheid. Ik loop 
minder goed door de gevolgen van 
een hernia maar ik ben een positief 
ingesteld mens. Ook tussen de oren. 
Dus ik maak er het beste van!

Wat doet deze pensionado tegen-
woordig?
Op dinsdag en donderdag pas ik op 
de kleinkinderen. Verder houd ik 
mij bezig met genealogie. Stam-
boomonderzoek van de familie Bak-
ker. Oorspronkelijk komen wij van 
het eiland Terschelling. Als ik daar 
ben dan probeer ik meer te weten 
te komen. Maar het is lastig. Ik ben 
terug kunnen gaan tot 1761. Mijn 
moeder is 4 jaar geleden overleden. 
Heb nog veel spullen in opslag. 
Schilderijen, serviezen en nog veel 
meer zaken. Eens kijken of we een 
en ander kunnen veilen. Verder ga 
ik twee keer in de week naar de 
sportschool. Ik fiets veel omdat lo-
pen me moeilijk afgaat. Eén keer in 
de veertien dagen klaverjas ik met 
oud collega’s van de gemeente. 

Hoe komt een ras Hagenees in 
Nijverdal verzeild?
Na de HBS ben ik op mijn 17e gaan 
werken bij de gemeente Leidschen-
dam. Daarna bij de gemeente 
Leiderdorp en weer terug naar 

Leidschendam. Daar zat ik aan het 
eind van mijn rang. Ik was toen 
volop aan het kijken naar vacatures 
elders. Bij de gemeente Hellen-
doorn vroegen ze een waarnemend 
hoofd Interne Zaken, met uitzicht 
om afdelingshoofd te worden. Ik heb 
gesolliciteerd omdat ik meer per-
spectief had. Ik werd aangenomen 
en in 1980 zijn we verhuisd naar 
Nijverdal. Nog geen dag spijt gehad 
van deze stap. 

Heb je nog wat met Den Haag?
Zeker. Ik kom er nog regelmatig. 
Op bezoek bij oude vrienden van de 
HBS of oud collega’s. Het nieuws 
van de afgetreden burgemeester 
volg ik. Op mijn mobiel heb ik een 
app van TV West. Verder volg ik de 
verrichtingen van ADO Den Haag, 
Scheveningen (2e divisie, de club 
van Martin Jol en zijn broers Cock 
en Dick Jol) en HBS (hoofdklasse). 
Den Haag blijft wel trekken, maar ik 
ga er nooit meer terug. In bepaalde 
wijken durf ik ’s avonds niet meer te 
komen. 

Heb je vroeger ook kerstbomen 
gejat en autobanden in de brand 
gestoken met oud en nieuw?
Ik was wel betrokken. Ik kwam uit 
Moerwijk. Dat ging er stevig aan 
toe met andere wijken. Kerstbomen 
stelen van elkaar. Dan werd er af 

en toe flink geknokt. Dit stemt wel 
overeen met de tekst uit het liedje 
Oh, Oh Den Haag!

Je hebt lang voor de gemeente 
Hellendoorn gewerkt. Was hoofd 
facilitaire zaken. Wat houdt dat in?
Ik heb 32 jaar voor deze gemeente 
gewerkt. Als hoofd Facilitaire Zaken 
ben je verantwoordelijk voor het 
beheer, verhuur en onderhoud van 
alle gemeentelijke gebouwen 
(zoals gemeentehuis, gemeen-
tewerf, sporthallen, zwembad, 
openbare schoolgebouwen, enz.), 
documentaire informatievoorziening 
(o.a. postverwerking en archief), 
bodedienst, gemeentelijke huis-
drukkerij, informatiebeleid en auto-
matisering en de centrale receptie 
(o.a. telefoon). Ik moest deze zaken 
organiseren en coördineren en zor-
gen dat een en ander soepel verliep. 
Je bent ondersteunend bezig voor de 
gemeentelijke organisatie. 

Een gevleugelde uitspraak van 
jou was: “Vlaamse reuzen dekken 
elkaar”. 
Klopt. En dat gaat nog steeds op. 
De mensen in het hogere echelon 
houden elkaar de handen boven het 
hoofd. Het is een old boys network. 
Neem nu die afgezette burgemees-
ter van Den Haag, Pauline Krikke. 
Die krijgt straks weer een mooi 
baantje aangeboden terwijl ze er 
een puinhoop van heeft gemaakt. En 
Johan Remkens wordt interim-bur-
gemeester van Den Haag. Het matst 
mekaar allemaal. 

Bij de gemeente Hellendoorn is 
het ook een financiële puinhoop. Al 

HOE IS HET TOCH MET... 
JACQUES BAKKER
Jacques Bakker (69) was van 1988 tot en met 1999 
secretaris van het bestuur. Hoe gaat het 20 jaar 
later met deze Hagenees, die samenwoont met 
Sonja (59), vader is van Michel (40), Robert (39) en 
Stephanie (35) en opa van Jim (9), Noor (7), Jack 
(4), Sammie (0) en een kleindochter op komst.
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Bakkerij Nieuwenhuis
Constantijnstraat 48
Nijverdal Tel: 621014

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

 

www.bakkerijnieuwenhuis.nl

Een sportieve dag kan 
niet beter beginnen

Bouwmaterialen | Hout en plaat | Tegels | Keukens | Sanitair

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

BOUWMATERIALEN   DOEN WE.
WAT JE OOK ZOEKT IN HOUT EN 

Beste service

Juiste voorraad Vakkundig advies

Flexibele logistiek

Akro Nijverdal
Fuutweg 13

7442 CL Nijverdal
0548-618607
www.akro.nl

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

aanhangwagen, caravan & camper.

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

Zorgchalets.

jarenlang. Wie is hiervoor verant-
woordelijk en komt het nog goed?
Ze hebben teveel grote projecten 
tegelijk aangepakt. Een nieuwe 
sporthal in de Kruidenwijk. Een 
nieuw zwembad met ook een nieuwe 
sporthal. Het gemeentehuis is ver-
bouwd. Dat is een te grote aanslag 
op de financiën geweest. Dat hadden 
ze gedoseerd moeten doen. Een 
project doen en dan wat vet op de 
botten krijgen voordat het andere 
project wordt gestart. Nu wordt toch 
de aanleg van de Noord-Zuid ver-
binding opgepakt. De extra kosten 
van het sociaal domein krijgen ze 
erbij. Maar ik snap niet dat ze dit 
niet eerder hebben geconstateerd. 
Ze moeten nu keuzes gaan maken. 
Taken wel of niet uitvoeren. Daar-
naast moeten ze wel rigoureus gaan 
snijden. De kaasschaafmethode 
heeft geen zin. Dat levert niets op. 

Hoe ben je bij De Zweef terecht 
gekomen?
Michel en Robert waren 6 en 5 jaar 
oud en wilden voetballen. Bij ons 
in de straat waren er een aantal 
kinderen die bij De Zweef voetbal-
den en een paar bij Nijverdal. Bij mij 
op de afdeling voetbalden er ook 
een aantal bij De Zweef. Die zeiden 
dat ik ze bij hun club moest doen. 
Toen reed er nog een pupillenbus 
die spelers naar de training bracht 
en weer naar huis. In de vakanties 
waren er allerlei activiteiten voor 

de jeugd. Vandaar dat ik in eerste 
instantie Michel heb aangemeld bij 
De Zweef. Johan Kuipers, lid van de 
jeugdcommissie, kwam toen bij ons 
thuis om alles door te nemen. Onze 
jongens zaten op de Margrietschool 
en hij zei dat vanuit geloof technisch 
standpunt ze eigenlijk bij SVVN 
moesten voetballen. Ik heb gezegd 
dat ik Michel bewust naar De Zweef 
liet gaan, wees naar Robert en zei 
tegen Johan dat hij er ook kwam. 
Dus stond ik elke zaterdagmorgen 
met laarzen aan en een lange jas 
aan de kant. Hans van Rhee, bode 
bij de gemeente en Zweefman, heeft 
toen tegen het bestuur gezegd dat 
ze mij moesten vragen voor een be-
stuursfunctie. Ik kon lullen, brieven 
schrijven en was een ingang bij het 
gemeentehuis. Jos van Rhee heeft 
mij gevraagd als penningmeester. 
Dat zag ik niet zo zitten. Even later 
ging Gerard Woesthuis weg als 
secretaris. Ik volgde hem op. 

Heb je een leuke tijd gehad bij De 
Zweef?
Een donders mooie tijd. Wat een 
plezier. De sfeer was heel erg leuk 
onderling en de samenwerking was 
goed. Jos van Rhee had indertijd 
tegen mij gezegd dat er één keer in 
de maand vergaderd zou worden. 
Uiteindelijk werd dat elke week. 
Later werd dat wel teruggeschroefd 
naar één keer in de 14 dagen. 
Eén van de zaken, die me altijd bij 

zal blijven is de beslissingswedstrijd 
en de organisatie daarvan tegen 
Oosterparkers uit Groningen met als 
resultaat daarvan de promotie naar 
de hoofdklasse.
In het seizoen 1993-1994 zag het 
er rond de kerst niet naar uit dat 
we ons in de eerste klasse zouden 
kunnen handhaven. Een eindsprint 
resulteerde uiteindelijk in het beha-
len van de 3e periodetitel. Dit hield 
in dat we nacompetitie moesten 
spelen. In deze extra serie werden 
Germania uit Groesbeek en Rohda 
uit Raalte met respectievelijk 3-0 
en 2-0 op overtuigende wijze aan de 
kant gezet.
Daarna restte nog één wedstrijd, nl. 
de finale tegen Oosterparkers. Toen 
wij als bestuur na lang onderhande-
len geen overeenstemming konden 
bereiken met hen over de locatie 
van de te houden wedstrijd wees 
de KNVB  het terrein van VKW uit 
Westerbork aan als locatie.
Een delegatie van het bestuur 
bestaande uit Leo Geurtse, Joop 
Blanke, Harrie te Wierik (wedstrijd-
secretaris) en ik hebben toen in 
Westerbork met Oosterparkers en 
VKW de organisatie verder uitge-
werkt. In samenspraak met Ooster-
parkers hebben wij daar toen finan-
cieel een goed resultaat bereikt.
De uiteindelijke wedstrijd tegen 
Oosterparkers werd voor meer dan 
2.000 toeschouwers in het voordeel 
beslecht van De Zweef door mid-
del van een 2-1 overwinning. De 
terugkeer naar de hoofdklasse was 
een feit. Na afloop ontspon zich een 
mooi feest en het was nog lang on-
rustig in Westerbork, onderweg naar 
huis en in Nijverdal.

Waar lag toen de nadruk op in die 
periode?
Toch wel op de financiën. Des-
tijds was er nog een gescheiden 
boekhouding tussen de kantine en 
de vereniging. Het voeren van de 
administratie van de kantine liep 



25

niet echt lekker. Daar is uiteindelijk 
verbetering in gekomen. Moest ook 
wel aangezien de kantineopbreng-
sten van elementair belang waren 
en zijn voor de vereniging. Het was 
natuurlijk ook een dure periode, 
denk hierbij aan het voetballen in de 
hoofdklasse (o.a. reiskosten), huur 
en onderhoud van de voetbalvel-
den en de accommodatie (kantine, 
kleedkamers en tribune). In een 
later stadium ook de toegenomen 
reiskosten voor de jeugdelftallen, 
enz.

Heb je nog een leuke anekdote uit 
die tijd?
De feestjes waren wel gezellig. En 
er werd natuurlijk meer gedronken 

dan goed voor je is. Na een promotie 
ben ik naar huis gefietst en in de 
tuin gevallen. Daar heb ik een uur 
geslapen voordat de jongens mij 
wakker maakten. Leo Geurtse had 
een mooi, nieuw, blauw jasje aan 
voor de finale van de nacompetitie-
wedstrijd tegen de Oosterparkers in 
Westerbork. Die wedstrijd wonnen 
we en we promoveerden naar de 
hoofdklasse. Op de terugreis spoot 
een speler een fles 7 up leeg op 
dat jasje.  Dat zat helemaal onder. 
Wat ik ook nooit meer vergeet is de 
feestavond in Buursink ter gele-
genheid van het 75 jarig bestaan. 
Dat gebouw had twee etages en op 
beide verdiepingen was het feest. Op 
de bovenste etage waren zo’n 400 

Zwevers aanwezig. Jan Rikmanspoel 
begon toen het clublied te zingen. 
Iedereen zong mee. Dat had ik nog 
nooit eerder meegemaakt. Dat was 
heel indrukwekkend. 

Volg je De Zweef nog?
Ik kom niet veel meer op het terrein. 
Maar in de krant lees ik het altijd 
wel. Ik hoor van jou dat er één keer 
in de maand wordt geklaverjast 
met de Vriendenkring. Denk dat ik 5 
november kom. 

Over een half jaar bestaat De Zweef 
100 jaar. Drinkt Jacques Bakker 
dan een biertje aan de bar?
Dat weet ik wel zeker.



WILLEM ALEXANDERSTRAAT  9A  •  7442 MA NIJVERDAL
0548-624131  •  info@grandcafetoitoi.nl   

WWW.GRANDCAFETOITOI.NL

vanvreecommunicatie.nl

VANVREECOMMUNICATIE

EIGEN WIJZE COMMUNICATIE

Voorstellingen:
• Zaterdag 13 juni  15.30 uur
• Zondag 14 juni  14.30 uur (bijna uitverkocht!)
• Zondag 14 juni  20.00 uur

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

VERKOOP
GESTART!!

LEUK KERST-
CADEAU!!

Theatershow 
100 jaar 

De Zweef

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

Bestelde kaarten kunnen op elke zaterdag tussen 10.00 en 
12.00 uur worden opgehaald in de fanshop in ons clubgebouw. 
De fanshop is in principe elke zaterdag open.

Jaarlijks teamuitje? Elftalfeestje? Familiedag?
Je zoekt een leuke tijdsbesteding? Iets unieks? Iets dat je zelden meer meemaakt? Iets waar mensen 

nog heel lang over praten? Dan hoef je niet langer meer na te denken. Zaterdag 13 en zondag 14 juni 

speelt De Zweef drie theatervoorstellingen over 100 jaar blauwwit. Kaartjes voor slechts € 10,- per per-

soon. Met de mogelijkheid voor een afzakkertje in het feestelijke clubgebouw aan de Koersendijk.
 

Goedkoop en verschrikkelijk mooi. Ook voor niet-Zwevers!!!
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“Maar ja, verliezen hoort er bij. Het 
feestje na afloop is er niet minder 
om hoor. Na de wedstrijd is er altijd 
tijd voor disco in de kleedkamer!”
De meiden kunnen wel beter worden 
in het leveren van commentaar 
op de scheidsrechter. Niet alleen 
onderling wordt er volgens Eliza 
veel gekletst, maar ook tegen de 
scheidsrechter. “Ik denk dat Linde 
dat het meeste doet. Nee, eigenlijk 
doen we het allemaal wel!” 

De training
Als er iets fout gaat tijdens de 
wedstrijd, dan is daar in de eerst 
volgende trainingen altijd wel even 
aandacht voor. De meiden hebben 
maar liefst vier trainers. Amber stelt 
ons voor aan Rick en Jeroen die 
op dinsdag trainen en aan Rinaldo 
en Robert die iedere donderdag de 
training voor hun rekening nemen. 
En wat de meiden het leukste onder-
deel van de training vinden? “Rug-
by!” schreeuwen de vier meiden 
gelijktijdig. Linde legt uit waarom. 

“Soms vraagt de trainer wat we 
willen doen, dan vragen we altijd 
om rugby. Het is gewoon grappig 
om met de bal te rennen en neer-
gehaald te worden. We doen het om 
sterker te worden.”

Het minst leuk aan de training 
vinden de meiden het einde. “Zijn 
we net bezig met een leuk partijtje, 
moeten we al weer naar huis toe”, 
aldus Amber. Trainer Rinaldo stoot 
me ondertussen aan. “Vind je niet 
dat we dit er goed ingeramd heb-
ben?”

“De meiden
waren zo
enthousiast!”

Terwijl de meiden een onderonsje 
hebben, spreken we met Rinaldo 
waarom hij trainer is geworden. 
“Ik heb het Amber beloofd. Aan het 
begin van het vorige seizoen, hadden 
de meiden geen trainer. Ik wou wel 

een keer trainen. De meiden waren 
zo enthousiast dat ik ben door 
gegaan. Het is leuk dat je een echte 
band opbouwt met die meiden. Ze 
vertellen je ook werkelijk alles: 
nieuwe schoenen die ze hebben 
gekocht, ruzies op school of irri-
tante leraren. Nee, bang om stiltes 
hoeven we niet te zijn. Eliza, Leyla 
en Sam spannen de kroon, maar 
als het serieus moet, dan is het ook 
serieus. Het is gewoon een leuke 
groep, gezellig en leergierig. Een 
echt team waarbij niemand buiten 
de groep valt.”

Zijn jullie dan ook allemaal vrien-
dinnen van elkaar?
Linde: “Nee hoor, niet iedereen is 
een vriendin van elkaar. We gaan wel 
goed met elkaar om en niemand ligt 
buiten de groep.” Amber vult aan: “Je 
hoeft toch ook geen dikke vrienden 
van elkaar te zijn, maar als we zien 
dat iemand even de aansluiting niet 
vindt, dan praten we met elkaar.”
Vriendinnen of niet, gezellig is 

Roos Westera, Amber Hofstede, 
Eliza Kuipers en Linde Ruis mel-
den zich rond het middaguur in de 
kantine van De Zweef. “We komen 
net terug uit Heeten”, zegt Roos. De 
meiden zijn uitgelaten en kletsen 
erin en eruit. Voor een stilte hoeven 
we het komende uur niet bang 
te zijn. Amber: “Eigenlijk zouden 
na het vorige seizoen, waarin we 
ongeslagen kampioen werden, een 
paar meiden over moeten naar een 
MO12 team. Dat was een te gro-
te sprong. We konden in dit team 
blijven, maar dan werden we wel in 
een jongenscompetitie ingedeeld. 
De jongens zijn wel een stuk beter 
dan de meiden waar we vorig jaar 
tegen speelden, maar ze maken 
ons wel beter. Vooral het begin was 
even wennen. Inmiddels trekken we 
geen poot meer terug en komen we 
prima mee in de competitie.”

De wedstrijd

Eerst maar even de opstelling voor 
vandaag. Dan kunnen Amber, Roos, 
Linde en Eliza direct alle andere 
meiden aan ons voorstellen. Amber 
trapt af. “Ik stond in de verdediging 
met Suuz Rozemuller en met Linde. 
We waren wel een beetje aan het 
kletsen vandaag met Eliza, onze 
keeper. Ik heb het eerste doelpunt 
dan ook niet gezien, we hadden het 
net over pannenkoeken.” De meiden 
lachen. Leiders Rinaldo en Robert, 
die ook bij het interview zitten, ver-
tellen ons dat het een pegel was in 
de kruising. Een mooi doelpunt. 

Terug naar de opstelling. Sam 
Ammerlaan, Maud Eikenaar, Leyla 
Scholten en Joy Huesken staan op 
het middenveld. Eliza vertelt ons 
dat dit ook meestal de vaste mid-
denvelders zijn. “En het was ook 
middenvelder Sam die 0-2 maakte. 
Ook mooi ingeschoten.” En dan de 
aanvallers. “Dat waren Annabelle 

van Hall, Lavien Berenschot, Mara 
Knobben en ik. Helaas hebben de 
aanvallers deze wedstrijd niet meer 
gescoord”, vertelt Roos die de top-
scoorder is van dit team. “Ik heb er 
dit seizoen al zeven of acht gemaakt. 
Tijdens de training lukt mij dat nooit, 
gelukkig tijdens de wedstrijden wel.”
De vaste aanvoerder is Eliza. “Ik ben 
altijd de aanvoerder omdat ik ook 
keeper ben. Ik kan dan alles goed 
overzien. Ik probeer de meiden te 
coachen en zeg welk mannetje ze 
moeten pakken. Meestal luistert 
iedereen wel.”

Het wordt uiteindelijk 1-2. “Nadat 
Heeten scoorde was het even bil-
lenknijpen. In de beker speelden we 
ook tegen dit team. Toen verloren 
we met 6-1. Gelukkig was deze keer 
de topscoorder van de tegenstander 
er niet bij”, aldus Linde. 

Disco in de kleedkamer
De meiden hebben een positieve 
instelling volgens Eliza. “Ik weet 
niet waar we als team heel goed in 
zijn, maar weet wel dat als we een 
doelpunt tegen krijgen, we niet zeu-
ren. Kop op, en we gaan door! Soms 
lachen we er zelfs om.” Amber vult 
Eliza aan en zegt dat ze de meiden 
er op wijst dat het juist de bedoeling 
is om in het andere doel te scoren. 

Iedere zaterdag werken zesendertig jeugdteams 
van De Zweef hun wedstrijden af. Elk team op zijn 
eigen niveau, maar altijd met een zo groot moge-
lijke inzet en veel plezier. Wie zijn de jongens en 
meiden die iedere week verschijnen in het blauw 
en wit? In dit magazine maken we kennis met de 
meiden van JO12-4M.

KENNISMAKEN MET JO12-4M
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het zeker in het team, zegt Eliza. 
“In de kleedkamer wordt er altijd 
veel gekletst. We hebben het dan 
over school, wat we van de scheids 
vinden en of er nog leuke jongens bij 
de tegenstander zitten. Nee gein-
tje, de meeste jongens zeggen voor 
de wedstrijd dat ze die meiden wel 
omver beuken. Maar meestal zijn wij 
dan extra gemotiveerd en net iets 
slimmer dan de jongens.”

En na de wedstrijd is er altijd tijd 
voor een patatje of een zak chips. 
“We moeten toch altijd wachten 
totdat Eliza en Linde klaar zijn met 
douchen”, volgens Amber. Trainer 
Rinaldo hoeft het niet te stimuleren. 
“Het gebeurt gewoon. De meeste 
ouders drinken na de wedstrijd ook 
nog een kop koffie en de meiden 
komen er dan vanzelf bijzitten.”

En ook buiten de voetbal om, zijn er 
team-activiteiten
“Laatst mochten de meiden vooraf-
gaand aan de wedstrijd Heracles te-
gen Emmen in de middencirkel een 
vlag dragen. Daarna mochten we 
met z’n allen naar de wedstrijd kij-
ken”, vertelt Robert als we vragen of 
de leiders buiten de voetbal om nog 
wat organiseren. “En in de winter-
stop gaan we waarschijnlijk met alle 
meiden nog een keer schaatsen.”

Roos vertelt ons ook mee te doen 
aan de activiteiten welke De Zweef 
organiseert. “De pietenbingo en 
het kamp vind ik leuk, maar het 
allerleukste is gewoon de playback-
show. Dat is altijd grappig en super 
gezellig. Maar ook in het schaatsen 
heb ik super veel zin. Soms valt één 
van de meiden en dan liggen we met 
z’n allen in een deuk.”

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 

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
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JO12-4M
Boven vlnr: Ronaldo Hofstede, Linde Ruis, Sam Ammerlaan, Mara Knobben, 
Suuz Rozenmuller, Amber Hofstede, Robert Westera.
Onder vlnr: Maud Eikenaar, Lavien Berenschot, Joy Huesken, Eliza Kuipers, 
Leyla Scholten, Roos Westera. Niet op de foto: Annabelle van Hall.
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T W E N T E

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

van de Velden

TEGELS & NATUURSTEEN

iphonerepairtwente.nl

Het is bijna tijd om af te ronden, 
maar wie neemt er deze week 
eigenlijk de wastas mee? 
“Mijn moeder heeft een schema 
gemaakt voor het meerijden en 
het doen van de was. Robert zet de 
avond voor de wedstrijd altijd in de 
groepsapp wie er de volgende dag 
moet rijden en wie er de was moet 
doen. De moeder van Annabelle 
is bijvoorbeeld deze week aan de 
beurt voor de was. Zo regelen we dat 
ook met de scheidsrechter. Iedere 
week moet een ouder ons namelijk 
fluiten.” 

Rinaldo vult aan dat dit systeem 
mooi werkt. “Over ouders die mee-
rijden hebben we zeker geen klagen. 
We hebben iedere zaterdag auto’s 
over. Vandaag waren er in Heeten 
zelfs meer supporters van De Zweef, 
dan van de tegenstander. Het fluiten 
is lastiger, dat is ook niet voor iedere 
ouder weggelegd. Gelukkig hebben 
we volgend jaar een vast senioren-
team dat ons mag fluiten.”

En bij de thuiswedstrijden hebben 
de meiden zeker geen klagen over 
support. Dan zijn er ook veel opa’s 
en oma’s die komen kijken. “Al moet 

mijn oma wel iets beter opletten 
waar we spelen”, vertelt Eliza. “Zij 
stond onlangs in Daarle, was daar 
een heel ander team aan het voet-
ballen. Wij stonden in Wesepe! En ze 
was ook nog eens op de fiets naar 
Daarle gegaan.”

De meiden kletsen nog even door. 
Eliza en Linde spreken af om straks 
nog wat leuks te gaan doen. “Je 
kunt toch niets anders dan trots 
zijn om met deze meiden te mogen 
werken”, besluit Rinaldo. “Kijk ze 
eens zitten, het is gewoon gezellig.”



WIJ STAAN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN DE 

CLUBACCOMMODATIE

VENEBERG.COM

In de wandelgangen heb je al 
gauw verhalen. En vragen, die 
niet hardop gesteld worden. 
Een van die vragen is wie er bij 
het 100-jarig bestaan iets gra-
tis krijgt. Gratis kaartjes voor 
het theater, gratis kaartjes voor 
bieproat’n, munten om de hele 
week gratis te drinken enz.

Over dit onderwerp hebben we 
het uiteraard gehad in de jubi-
leumcommissie. Alleen al om 
de discussie te voorkomen wie 
wat gratis krijgt (Een oud-be-
stuurslid? Vrijwilligers? Zo 
ja, allemaal?) heeft de jubile-

umcommissie besloten dat er 
niemand iets gratis krijgt. Het 
bestuur, de jubileumcommis-
sie; allemaal betalen ze hun 
eigen kaartjes en drankjes. De 
schrijver van het boek koopt 
zelfs zijn eigen exemplaar.

Alleen de mensen die meedoen 
aan de theatershow krijgen 
een kaartje voor hun partner. 
Dat is het enige. En wie de 
feestavond bezoekt, krijgt 
-naast gratis entree- bij bin-
nenkomst tussen 20.00 en 
21.00 uur vijf gratis muntjes. 
Dat is het.

GRATIS FEEST

NIEUWJAARSRECEPTIE
De besturen van De Zweef en De Vriendenkring 
nodigen jullie uit voor de traditionele nieuwjaars-
receptie. 

Datum:  Zondag 5 januari 

Tijd:  11.00 uur 

Locatie: Ons gezellige clubgebouw

TEVENS KAARTVERKOOPTHEATERSHOW(€10,- P.P)
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WWW.EPNIJVERDAL.NL  0548 - 620 600

Uw Miele specialist

Makelaarskantoor Piksen B.V.

Alles voor u!

Smidsweg 51  Nijverdal  0548-61 28 61  www.piksen.com

Makelaars & Beëdigd taxateurs

Piksen Makelaars
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Wij komen gewoon 
op afspraak langs 
om u te 
informeren over... 

bezoek voor meer informatie onze website www.assinkweustink.nl

Inbraaksignalering
Brandmeldinstallaties
Toegangscontrole
Camera observatie
Intercomsystemen
Technische beveiligingen
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T  088 - 345 6 543 lokaal tarief

Hallux - Nijverdal
www.podotherapiehallux.nl

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

Dé specialist

in duurzame

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

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

Tevens deelnemer van:

www.loohuis.nl

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

www.loohuisgroep.nl
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Holterweg 85a | 8112 AE Nieuw Heeten | 0572 – 321630
www.partyboerderijsallandshoeve.nl | info@partyboerderijsallandshoeve.nl

Geen “reünie”, maar 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
Man en vrouw. Iedereen van ongeveer 55 jaar en ouder die lid is of is geweest van De Zweef. Of partner daarvan. Niet 
alleen van de voetbal, maar ook van de volleybal, gymnastiek, wandelen, handbal of korfbal. Vertel het aan vrienden, 
kennissen, familie!

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.

Zondagmiddag verhinderd? Er zijn ook voorstellingen van de De Zweef-Theatershow in ZiNiN op zaterdag 13 juni 
(15.30 uur) en zondagavond 14 juni (20.00 uur). De kaartverkoop is begonnen en de theathershow van zondag 14 juni, 
14.30 uur is inmiddels bijna uitverkocht!

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

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

DATUM EN TIJD
ZONDAG 14 JUNI 2020 - VANAF 11.00 UUR

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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Hét adres om 
ZorgSaam in Beweging 

te blijven.

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

In onze vestiging in Hellendoorn:

De specialist in het aanmeten van hardloop- en wandelschoenen

Fysiotherapie
(Sport)

diëtetiek

(Sport)
revalidatie

Echografie

Dry 
needling

Shockwave
(Sport)

podotherapie

Oedeem
fysiotherapie

Manueel
therapie

Sport
fysiotherapie

Geriatrie
fysiotherapie

HELE FIJNE KERST 
EN EEN GEZOND 
EN SPORTIEF 
2020!
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Reserveer nu een boek 
over 100 jaar De Zweef

• 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 hoe-
veel exemplaren we moeten 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

De geschiedenis van 100 jaar De Zweef is verdeeld 
over drie boeken: Bestel nu jouw exemplaar! Het is 
leuk, leerzaam, ontroerend en verduidelijkend.

Het boek en het sparen
Hier en daar zijn vraagtekens gezet 
bij het sparen van 100 euro en de 
prijs van het boek over 100 jaar De 
Zweef. Een korte uitleg:

• Het boek kost tussen de € 75,- 
en € 80,- per stuk. Dat is vanaf 
het begin meegedeeld.

• Wie € 100,- spaart krijgt € 25,- 
korting op het boek.

• Besloten is het boek “bereik-
baar” te maken voor iedereen. 
Daarom is de verkoopprijs 
bepaald op € 39,95 per stuk.

• De kostprijs blijft gelijk, dus de 
vereniging draagt zo’n € 35,- bij 
per boek.

• Wie spaart, krijgt € 25,- kor-
ting, maar hoeft dus geen € 
50,- bij te betalen, maar slechts 
€ 14,95. Hoe mooi wil je het 
hebben?

NB: mensen die 
mee doen aan de 

spaaractie, hoeven 
niet in te schrijven. 

We gaan ervan uit dat 
die allemaal een boek 

willen hebben.

LET OP: 
Je hoeft geen Zwever 

te zijn om een boek 
te kopen. Iedereen 
die interesse heeft, 
kan een exemplaar 

bestellen.

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. 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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NIJVERDAL

Transportweg 4 (industrieterrein T Lochter) Nijverdal Tel: 0548-618888.    www.kotterwonennijverdal.nl

 

 

Volg ons op @kotterwonen
en        Kötter Werelds Wonen Nijverdal

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

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

Antonius Johannes Jozef Maria 
Bootsveld, geboren op 21 mei 1946 
in Almelo. “Wat namen betreft ben 
ik rijkelijk bedeeld, waarschijnlijk 
omdat mijn ouders geen geld had-
den.” De lagere schooltijd bracht 
Ton door op de Egbertusschool 
in Almelo. Vooral het voetballen 
voorafgaand aan de lessen op het 
braakliggende terrein naast de 
school, staan hem nog bij. “We 
staken soms een gesloten overweg 
over om op tijd te zijn voor het voet-
ballen. Was je te laat, dan kon je niet 
meer meedoen.”

De vakanties bracht het gezin 
Bootsveld door in de omgeving. 
“Veel vakanties bracht ik door bij 
oom Sjef en tante Hanna Siero. De 
ouders van Theo, Rinie en Marietje.” 
Ton kijkt terug op een plezierige 
jeugd.

In 1970 trouwt Ton met de Ensche-
dese Anneke en gaat wonen in 
Almelo. “We hebben twee kinderen, 
Robert en Anouk, en drie kleinkin-
deren. Toen de kinderen kwamen 
stopte Anneke met werken. Later is 
zij correspondente geweest bij on-
der andere het Twents Volksblad.”

Hoe ben je vanuit Almelo bij De 
Zweef terecht gekomen?
“De enige Rooms-Katholieke 

voetbalclub in Almelo, PH, zat aan 
de andere kant van de stad. De hele 
stad door op de fiets was onveilig 
volgens mijn moeder en dus kwam 
ik niet bij de voetbal. Mijn buurjon-
gen voetbalde bij Almelo en op een 
dag kreeg ik mijn moeder zover dat 
ik een keer mee mocht trainen. De 
regen kwam die dag met bakken uit 
de hemel. Na de training kwam ik 
helemaal onder de modder thuis: 
het voetbal kon ik wel vergeten.”

Pas op zijn zeventiende gaat Ton 
voetballen bij PH. “Het jaar erop 
vierde ik in de A jeugd mijn eerste 
kampioenschap en stopte ik met 
voetballen. Een paar jaar later 
kwam ik terug en speelde stopper-
spil. Een speler tegenhouden lukte 
mij wel en een bal wegkoppen ook, 
maar ik had weinig techniek. Toch 
schopte ik het in één seizoen van het 
achtste, via het zesde naar het derde 
elftal waarmee we dat jaar kampi-
oen werden. Als ik later voor mijn 
werk naar Nijverdal verhuis ga ik in 
1971 bij De Zweef voetballen.”

Lang duurt Ton zijn voetbalcarrière 
niet. In zijn derde seizoen staat hij 
op een regenachtige dag eenmalig 
onder de lat. Hij komt oog in oog 
te staan met de midvoor van de 
tegenstander. “Beiden gingen we 
voor de bal en mijn knie raakte zo 

IN DE BLESSURETIJD 
TON BOOTSVELD
Tijdens deze serie interviews zijn 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! Deze 
keer Ton Bootsveld.
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een succesvolle periode dat leidde 
tot meer entreegelden en een hoge-
re kantineomzet. Ik was nogal zuinig 
en had het credo ‘Niet consumeren, 
maar investeren’.

“De vereniging groeide en de wens 
was er om het clubgebouw uit te 
breiden en te renoveren. Een hiertoe 
in het leven geroepen commissie 
stelde een verbouwingsplan op met 
een begroting  van 375.000 gulden. 
Naast de inzet van eigen middelen, 
een hypotheek en het beroep dat 
werd gedaan op de zelfwerkzaam-
heid van leden, opperde ik om obli-
gaties uit te geven. Het plan werd 
uiteindelijk goedgekeurd. Vervol-
gens was het zaak om de obligaties 
van 100, 500 en 1000 gulden aan de 
man te brengen. We strikken Jan 
ten Hove om ons daarbij te helpen. 
Hij heeft een hoog aanzien binnen 
de club en weet mensen te over-
tuigen. Tijdens de lunchpauze van 
het mixtoernooi verkoopt Jan voor 
14.000 gulden aan obligaties. Hier-
door werd het daarna gemakkelijker 
om ook buiten de club obligaties 
te verkopen. Het levert uiteindelijk 
een bedrag op van 57.500 gulden. 
Samen met de aanwezige eigen 
middelen en de zelfwerkzaamheid 
van de leden, komt de renovatie/
uitbreiding van het clubgebouw 
tot stand met een hypotheek van 
slechts 45.000 gulden. Niet consu-
meren, maar investeren!”

Als bestuurslid heb je gouden 
jaren binnen De Zweef meege-
maakt, wat was voor jou het hoog-
tepunt?
“Ik heb meerdere hoogtepunten. 
In het seizoen ‘79/’80 maakt de se-
lectie van het eerste elftal een hele 
verjonging door. Johan Haas was de 
leider van het elftal. Hij heeft een 
zeer belangrijk aandeel gehad in de 
successen van het eerste elftal in de 
jaren ‘80. Johan had niet alleen ver-

erg geblesseerd, dat de dokter mij 
adviseerde niet meer te voetballen.”

Je vertelde dat het werk je naar 
Nijverdal bracht
“Na mijn middelbare schooltijd op 
het Pius X College (HBS-B) in Alme-
lo, kwam ik te werken bij de Ko-
ninklijke Nijverdal ten Cate (KNtC) 
in Almelo. Daar volgde ik een aantal 
cursussen tot arbeidsdeskundige. 
Nadien werd ik overgeplaatst naar 
Nijverdal waar ik de Koninklijke 
Stoom Blekerij (KSB) als werkter-
rein kreeg. Ik zette daar een pro-
ductiviteitsmeting systeem op. Het 
systeem beviel zo goed, dat ik op 
verzoek van directeur Piet Stork van 
d’ Oale Bleek (Nijverdalse Stoom-
blekerij, NSB) dat systeem daar ook 
opzette net zoals later bij Seahorse 
Meijerink in Hengelo.”

Ton komt terug in Nijverdal om bij 
de KSB het productiviteitsmeting 

stand van voetbal, hij was ook een 
aanspreekpunt voor de spelers en 
wist hen te motiveren. Hij had ver-
stand van het spelletje. We worden 
dat seizoen kampioen bij Twenthe in 
Goor. Bij het laatste eindsignaal liep 
iedereen juichend het veld op. Johan 
liep alleen richting kleedkamer. Ik 
liep hem achterna, trof hem in de 
kleedkamer en gaf hem daar een 
schouderklop. Hij zei toen: “Ton, met 
dit team, gaan we naar de eerste 
klasse.” Achteraf profetische woor-
den. Ze zijn mij altijd bijgebleven. Dit 
kampioenschap, bleek inderdaad het 
begin van het succes in de jaren die 
volgden.”

Ook aan de kampioenschappen in 
de derde, tweede en eerste klasse 
heeft Ton mooie herinneringen. “Zo 
werden wij kampioen van de derde 
klasse bij Vosta in Enschede, de 
club van mijn schoonvader en in de 
tweede klasse kampioen tegen de 
Enschedese Boys, de club van een 
oom van Anneke. In de eerste klasse 
werden we ongeslagen kampioen 
bij Longa. Ik had haast om op tijd bij 
die wedstrijd aanwezig te zijn. Die 
dag kreeg mijn nichtje namelijk haar 
eerste (heilige) communie. Bij Azelo 
reed ik veel te hard en dat leverde 
mij een dikke prent op.”

De promotie naar de hoofdklasse is 
Ton zijn absolute hoogtepunt. Het 
levert De Zweef een tribune op. “De 
dag na het kampioenschap zaten we 
met de selectie en een deel van het 
bestuur bij de chinees aan de Gro-
testraat. De Raad van Bestuur (RvB) 
van KNtC kwam daar ook binnen 
voor een hapje. Jan Rikmanspoel 
en ik schoven aan bij de RvB en 
spraken na enige tijd over sponso-
ring. Reudink, de voorzitter van de 
RvB, kende mij en ik moest maar 
eens bij hem langskomen op het 
hoofdkantoor in Almelo. Daar ben ik 
enkele keren geweest en De Zweef 
kreeg van de KNtC een bijdrage 

systeem uit te bouwen tot  een kost-
prijscalculatiesysteem. Vervolgens 
doet hij hetzelfde bij de NSB en de 
Koninklijke Twentse Stoomblekerij 
(KTSB) in Goor.

Tijdens een grote reorganisatie in 
de jaren ’70 verdwijnen er stafaf-
delingen en komen er werkmaat-
schappijen. Ton gaat als hoofd 
bedrijfsbureau aan de slag bij één 
van die werkmaatschappijen. “Dit 
heb ik enkele jaren gedaan maar 
daarin beleefde ik geen plezier. Ik 
stapte als bedrijfskundige over naar 
Ten Cate Technical Fabrics. Daar 
ontwierp ik in de jaren die volgden 
systemen voor recepturen, produc-
tiebesturing en verkoopanalyse. 
Maar met het millennium in zicht, 
moest er wat anders komen. KNtC 
had centraal een integraal software-
pakket aangeschaft met daarin alle 
functies van inkoop via productie 
tot en met verkoop en de financiële 

van 20.000 gulden om van de reeds 
door de Vriendenkring gerealiseer-
de staantribune te veranderen in 
een prachtige overdekte zittribune. 
Via langlopende contracten van de 
reclameborden bovenaan de tribune, 
hadden we een tribune die uiteinde-
lijk niets heeft gekost.

Wat zijn voor jou gedenkwaardige 
momenten in de historie van De 
Zweef.
“Op de eerste plaats de voorzitters 
waaronder ik gediend heb. Jan ten 
Hove: een bevlogen man, zijn hart 
klopte voor De Zweef, een goede or-
ganisator, een peoplemanager. Jan 
Rikmanspoel: gedegen, to the point, 
rationeel, sociaal en rekening hou-
dend met het thuisfront. En Johan 
Haas om eerder vermelde redenen.”

“Uiteraard ook de kampioenschap-
pen van het eerste elftal. De tweede 
thuiswedstrijd in de hoofdklasse 
tegen Rohda Raalte met meer dan 
3.300 toeschouwers. Niet te gelo-
ven.”

“Als speler staat Hans Galgenbeld 
mij heel goed bij. Van De Zweef 
maakte hij de overstap naar De 
Graafschap. Toen zij tegen FC 
Twente speelden, ging mijn zoontje 
Robert met zijn opa, een echte FC 
Twente supporter, naar die wed-
strijd. Robert kreeg een FC Twente 
sjaaltje om en een petje op. Als 
Hans de 1-0 scoort voor De Graaf-
schap is er maar één iemand die 
juicht op de hoofdtribune: dat kleine 
jochie met dat rood-witte sjaaltje 
en dat rood-witte petje. Uiteraard 
waren we zeer verheugd dat Hans, 
nadat hij geen contractverlenging 
kreeg, terugkeerde op het oude nest 
en we nog hebben kunnen genieten 
van de vele, vaak bijzonder mooie 
doelpunten.”

“En tot slot het eerste elftal van de 
80’er jaren. Hun teamgeest, ka-

administratie. Gezien mijn ervaring 
in het bedrijfsgebeuren heb ik een 
belangrijke bijdrage bij de imple-
mentatie mogen leveren.” In 2008 
vindt Ton het mooi geweest en trekt 
hij voor het laatst de deur bij KNtC 
achter zich dicht.

Terug naar De Zweef, je hebt hier 
ook in het bestuur gezeten.
“Na de bouw van het clubgebouw 
werd de organisatiestructuur van De 
Zweef, naar voorbeeld van Quick’20 
uit Oldenzaal, aangepast en werden 
allerlei commissies in het leven 
geroepen. Ik werd benaderd voor de 
kantinecommissie waarin ik plaats-
nam met Joop Middelkamp, Toon 
Evers en Toontje Bouman. In die tijd 
werd iedere dag de kantineomzet 
naar Toon en Marie Evers gebracht 
en één keer per week brachten 
zij het geld naar de kantine waar 
de weekstaat werd opgemaakt. Ik 
stoorde mij aan deze manier van 
werken. Toen Gerrit Oude Roelink 
mij erop attendeerde dat de kluis 
uit het oude postkantoor in Hellen-
doorn vrijkwam, haalde ik deze op 
voor in het clubgebouw. Bij de KSB 
liet ik acht geldkistjes maken welke 
aan de binnenkant van de kluisdeur 
zijn bevestigd. De kistjes werden op 
maandag door de penningmeester 
van het clubgebouw geleegd. Een 
systeem dat nog steeds goed functi-
oneert.”

Mijn credo:
“Niet consumeren,
maar investeren.”               

“Iedere commissie werd door één 
iemand vertegenwoordigd in het 
algemeen bestuur. Daarnaast had je 
een dagelijks bestuur met Jan ten 
Hove als voorzitter, Wim van ’t Hoff 
als penningmeester, Gerard Klink 
als secretaris en ik werd vicevoorzit-
ter. In 1979 werd ik penningmeester. 
Een verjongd eerste elftal begon aan 



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

splashwash.nl  

meraadschap, passie en doorzet-
tingsvermogen waren de grondslag 
voor onvergetelijke jaren.” In 1988 
nam Ton Bootsveld samen met Jan 
Rikmanspoel en Gerard Hilberink 
afscheid van het bestuur. Ton werd 
benoemd tot lid van verdienste en 
kreeg de bondsspeld van de Twent-
se Voetbalbond (TVB).

Heb je nog andere hobby’s naast 
de voetbal?
“Van jongs af aan heb ik veel gevist 
en dat doe ik nog steeds. Weke-
lijks trekken we er op uit. Lekker 
ontspannen, heerlijk in de natuur. 
Ik doe ook aan wedstrijdvissen. Ben 
enkele keren kampioen geworden 
bij de club en heb meerdere keren 
meegedaan aan de Nederlandse 
kampioenschappen. Toen ik in het 
bestuur zat, heb ik ook veel met 
Jan Rikmanspoel gevist. Tijdens 
het vissen hadden we het veel over 
De Zweef en hebben we heel wat 
ideeën uitgewisseld en voorstellen 
voorbereid.”

“Daarnaast was de racefiets mijn 
grote hobby. Als gezin brachten wij 
veel vakanties door met de caravan 

aan het meer van Annecy. Het was 
voor ons het walhalla. De kinderen 
gingen surfen, Anneke had heel wat 
boeken te lezen en ik trok met de 
racefiets de Alpen in. Ik was lid van 
de toerafdeling van CC’75 en heb 
veel toertochten gereden zoals 
de Tecklenburg rundfahrt en een 
aantal keren Luik Bastenaken Luik 
(LBL). Ik ging ook wel eens op de 
racefiets naar uitwedstrijden van 
het eerste, bijvoorbeeld samen 
met Jan Rikmanspoel naar De 
Treffers in Groesbeek.”

Maar het fietsen is verleden tijd?
“Het wil niet meer wat mijn 
gezondheid betreft. Zo’n twee en 
een half jaar geleden werd er bij 
mij galwegkanker geconstateerd. 
Een vervelende tijd mede vanwe-
ge de nodige complicaties. Ik ben 
daaraan geopereerd in het AMC in 
Amsterdam en na drie weken werd 
ik schoon verklaard. Ik ben giste-
ren weer in Amsterdam geweest 
voor de uitslag van de CT-scan en 
de bloedafname. Het ziet er goed 
uit. Wat conditie betreft heb ik, ook 
door artrose aan mijn rug en knie, 
heel wat moeten inleveren. Fietsen 

op de racefiets en de mountain-
bike zit er niet in. Mijn schoonzoon 
heeft onlangs de mountainbike 
opgehaald. Staat die ook niet weg 
te roesten”.

“Ik sta positief in het leven hoor. Het 
liefst wil je nog wel een keer LBL 
fietsen, maar dat zit er niet meer 
in. Het zijn de momenten dat je je 
realiseert dat je er niet jonger op 
wordt. Maar we zijn er nog, dat is 
het belangrijkste.”

“Pluk de
dag”

“Het houdt me niet dagelijks bezig, 
het gaat inmiddels goed met me. Ik 
doe wel veel meer samen met mijn 
vrouw. We genieten van onze klein-
kinderen en zijn al met al wel drie 
maanden per jaar op vakantie. We 
genieten van elke dag. Wandelen, 
fietsen, lezen, puzzelen en uiteraard 
vissen. Over de dood hebben we het 
nagenoeg niet en ik ben er ook niet 
bang voor. Voorlopig zijn ze nog niet 
van me af, maar het komt zoals het 
komt. En tot die tijd: pluk de dag!”

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.
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Vrijdag 12 juni  Opening tentoonstelling   17.00 uur   Gemeentehuis

   Presentatie boek 100 jaar De Zweef 20.00 uur   Clubgebouw

Zaterdag 13 juni   FIFA voor JO15 t/m JO17
 
   Theatershow eerste uitvoering  15.30 – 18.00 uur  ZinIN-theater

   Mixtoernooi voor spelers en oud-spelers  18.30 – 22.00  Sportpark
   (m/v) vanaf 18 jaar,

   Live-muziek in clubgebouw

Zondag 14 juni  Bieproate’n: borrelen en eten voor  Inloop  vanaf11.00-12.30  Clubgebouw
   oudere leden    Lunch 12.30 – 13.30 uur Clubgebouw
        Naar theater vanaf 13.30  ZinIN-theater

   Theatershow tweede uitvoering  14.30 – 17.00 uur  ZinIN-theater

   Theatershow derde uitvoering  20.00 – 22.30 uur  ZinIN-theater

Maandag 15 juni  Receptie / huldiging jubilarissen  19.30 uur   Clubgebouw

Dinsdag 16 juni  Ladies-night    20.30 uur   Clubgebouw

Woensdag 17 juni Voetbalcity voor de jeugd met eten  Vanaf 14.00 uur   Hoofdveld
   na afloop

   Mensnight    20.30 uur   Clubgebouw

Donderdag 18 juni Feestavond sponsoren en leden  
   Gast is Sierd de Vos
   Groot scherm aanwezig met Nederlands elftal

Vrijdag 19 juni  Avondactiviteit voor JO 15 t/m JO19    Sporthal het Ravijn

   Pubquiz     20.30    Clubgebouw

Zaterdag 20 juni  Buikschuifbaan     13.00 uur   Veld 7

   Activiteiten voor jeugd    Vanaf 13.00 uur   Hoofdveld 
 
   Groot slotfeest    20.00 uur   Clubgebouw

In maart 2015 zijn Inge Siero en 
Sjoerd Braamhaar begonnen met 
TWEE12 CrossFit in Nijverdal. 
In bijna 5 jaar tijd zijn ze, samen 
met hun team van enthousiaste 
coaches, uitgegroeid naar een van 
de grootste boxen van Nederland 
waar ruim 400 members met veel 
plezier sporten. 

CrossFit is een basic manier van 
trainen waarin verschillende 
onderdelen (zoals bijvoorbeeld 
kracht en conditie) verwerkt zijn. 
Het mooie is dat iedereen het kan! 
Of je nou man of vrouw bent, fit of 
helemaal niet fit… de lessen zijn 
zo gemaakt dat iedereen op zijn/
haar eigen niveau kan meedoen. 
En dat is wat ze zo succesvol 
maakt; iedereen voelt zich er thuis 
wat ook weer met stip op nummer 
1 staat in de jaarlijks gehouden 
enquête die zij onlangs weer onder 
de leden hebben gehouden. 

Bij TWEE12 kan je terecht vanaf 
6 jaar voor kids & teens lessen 
en vanaf 17 jaar doe je met de 
volwassenen mee. Naast groeps-
trainingen bieden zij ook personal 
training/coaching aan. 
Met hun nuchtere en no-nonsense 
aanpak hebben ze al vele mooie 
successen behaald zowel met 
de groepstrainingen als met de 
personal coaching trajecten. Meer 
hierover lees je op de website 
www.twee12.com 

Sinds kort hebben ze een samen-
werking met De Zweef voor de 
selectie elftallen. De eerste teams 
gaan zich binnenkort melden voor 
hun eerste training. 

Wil jij de TWEE12 gezelligheid ook 
wel eens ervaren? Kom dan langs 
voor een vrijblijvend gesprek of 
voor een proefles. Bel of app ons 
op 06-40647980. Je bent van harte 
welkom!

Voor iedereen… of je nou gewoon lekker wilt komen 
trainen, sterker of fitter wilt worden, wilt afvallen of 
meer energie wilt… TWEE12 is er ook voor jou! 

De jubileumcommissie is bijna klaar met de invulling van het feestprogram-
ma. Hier en daar moet nog worden gefinetuned, maar de hoofdlijn staat. Ter 
gelegenheid van de festiviteiten wordt ons clubgebouw tijdelijk uitgebreid met 
een feesttent, die aan de serre wordt gemaakt. Hieronder een overzicht van de 
activiteiten.

SPONSOR UITGELICHT: 
TWEE12

FEESTPROGRAMMA 100 JAAR



MINI’S
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ELFTAL VAN DE WEEK

Op maandag 11 november is Gerard 
Woesthuis overleden. Zes jaar 
geleden hoorde hij van de dokto-
ren dat hij nog twee jaar te leven 
had. Gerard was er de man naar 
om direct te zeggen “dat zullen we 
nog wel eens zien.” Dat tekent hem 
als persoon. Die twee jaar zijn er 
zes geworden. Zijn overlijden was 
versneld door een val, beenbreuk en 
noodzakelijke operatie. Dat was ook 
voor hem      te veel. Hij is maar 62 
jaar geworden.

Gerard Woesthuis kwam in 1979 
in het bestuur (onder meer als 
secretaris) en maakte de turbulen-
te jaren mee op weg naar en in de 
hoofdklasse. Bestuurlijk een zware 
periode, omdat de vereniging groeit 
en bloeit; soms sneller dan men 
kan bijbenen. Toen aan het einde 
van Gerards bestuurscarrière in het 
bestuur een serieuze discussie ont-
stond over het gaan betalen van spe-
lers, besloot hij een punt te zetten 
achter zijn werkzaamheden.

Als rots in de branding 
en man met principes 
heeft Gerard zijn werk 
in het bestuur gedaan. 
Zelf zei hij over deze 
periode: “Als ik geen be-
stuurslid van De Zweef 
was geweest, had ik op 
mijn werk nooit kunnen 
bereiken wat ik bereikt 
heb.” 

Naast het bestuurslid-
maatschap heeft hij zich vele jaren 
ingezet voor De Zweef in de seni-
orencommissie. Jos van Rhee, de 
toenmalige voorzitter, zegt: “Hij was 
veelal een man achter de schermen 
met een groot hart voor De Zweef. 

Toen ik voorzitter was had ik in hem 
een trouwe metgezel en klank-
bord. Hij had ook veel invloed bij de 
KNVB, de scheidsrechtersvereni-
ging en de sportfederatie en was 
in deze een uithangbord voor onze 
vereniging.” 

Gerard was ook betrokken bij de 
recreatiesport van De Zweef (tophit 
in de jaren 80), namens het bestuur 
betrokken bij de oprichting van het 
G-elftal en het pinksterkamp voor de 
jeugd. Voor al dat werk en inbreng is 
hij bij zijn vertrek in 1991 benoemd 
tot lid van verdienste.  Zijn laatste 
strijd is nu gestreden.

Op weg naar het crematorium rijdt 
de stoet genodigden via de twee toe-
gangspoorten langs het hoofdveld 
van De Zweef. 

GERARD WOESTHUIS (LID VAN VERDIENSTE) 
OVERLEDEN



62 63

AMATEURVOETBAL

Een zondag in de vroege najaar. 
Een heerlijk zonnetje. Lekker 

gras. Wisselen mag. Langs de lijn 
gaan staan als er stoelen in de 
buurt zijn? Op de nek en mee 

naar het veld. Wisselen? 
Dacht het niet…
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Hair by

Marleen

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


