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Een bijzondere GOAL. 
Toen alles klaar was, kwam 
de ene maatregel na de 
ander. Door corona ligt alles 
op z’n gat. Geen voetbal, 
geen activiteiten voor jong en 
oud. Zelfs de feestweek gaat 
niet door.  En als je dit leest 
misschien nog wel meer niet. 
In ieder geval zal er in juni 
geen GOAL verschijnen.
Bijzondere tijden, maar we 
slaan ons erdoor!

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

Geen voetbal betekent tijd 
om een poging te doen ons 
hoofdveld iets minder glad 
te maken. Zand eruit en 
misschien nieuw zand erin.
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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
De kogel is door de kerk. Ook 
zondag 1 speelt vanaf komend 
seizoen de wedstrijden op de 
zaterdag. Met de overgang van 
ons “twidde” naar de zaterdag dit 
seizoen was het proces natuurlijk al 
in gang gezet. De vraag was alleen: 
wanneer gaat het eerste over. Lang 
hebben wij de hoop gehad dat er 
vanuit de KNVB beweging zou 
komen dat we één op één konden 
overstappen. Op hetzelfde niveau 
blijven spelen, maar dan op de 
zaterdag. Of deels op de zaterdag en 
zondag, wanneer er gekozen werd 
voor regiovoetbal. Het mixen van 
zaterdag en zondagverenigingen, 
maar nog wel steeds op hetzelfde 
niveau als nu. Niet meer naar 
Bemmel, Nijmegen, Wageningen 
of Gendt. Maar tegen SVZW, Dos 
’37, Enter Vooruit en Hulzense 
Boys. Diverse gesprekken hebben 
we gevoerd met de KNVB. In klein 
verband waren ze heel enthousiast. 
Maar zodra de bijeenkomsten groter 
werden, bleek al gauw dat we vanuit 
Zeist niets hoeven te verwachten. 
En besluitvorming puur door de 
verenigingen zelf genomen moeten 
worden. Zoals Rigtersbleek en 
Quick ’20 dit seizoen. Waar andere 
verenigingen de keus al eerder 
hebben gemaakt. En de komende 
jaren ook meer verenigingen de 
overstap gaan maken. En dan is 
dus de grote vraag: wanneer zet De 
Zweef die stap? Volgend seizoen 
dus. De werkgroep, onder leiding 
van Niels Kolkman, die zich hiermee 
heeft beziggehouden, de Technische 
Commissie en het bestuur, vonden 
de tijd rijp om het nu te doen. 
Een besluit dat voor de leden is 
toegelicht. Een goed gevulde kantine 
tijdens deze bijeenkomst, die de 

presentatie van Niels met applaus 
begeleiden. Zijn betoog was helder. 
Soms emotioneel, want het betekent 
natuurlijk wel wat als je deze stap 
zet. De grote verliezers in dit verhaal 
zijn natuurlijk de spelers van ons 
eerste zondag elftal. Zij moeten op 
een lager niveau voetballen dan 
ze gewend waren. Maar het is een 
besluit voor de langere termijn. Voor 
de toppers die nu nog in de JO17 en 
JO15 voetballen. Of zonder enige 
kennis van voetballen op niveau 
nu nog met plezier spelen in de 
F league. Ik ben er van overtuigd 
dat we binnen enkele jaren op 
minimaal 2e klasse niveau spelen. 
Een promotie dit seizoen van 
zaterdag 1 zou daarom zeer welkom 
zijn. Een dag voor de deadline van 
het inleveren van dit stuk werd 
de tweede periodetitel binnen 
gesleept. Het toetje nacompetitie 
is in elk geval binnen. Maar de 
ploeg wil meer. Ze gaan vol voor het 
kampioenschap. En terecht. Wie 
negen wedstrijden voor het einde 
van de competitie bovenaan staat 
met twee punten voorsprong op de 
nummer twee, kan en mag zich niet 
verstoppen. Daarnaast is er nog 
een reden om kampioen te worden. 
De finale van de nacompetitie 
is in het feestweekend van ons 
100 jarig bestaan. Dan hebben 
we geen tijd om te voetballen, 
want dan staat er al wat anders 
op het programma. De eerste 
voorstelling van de theatershow. 
Datzelfde geldt misschien ook 
voor onze vrouwen van zaterdag 
1 en ons zondag eerste elftal. 
Indien zij op een nacompetitieplek 
eindigen, wordt geacht dat ze deze 
wedstrijden spelen. En die finale 
van de nacompetitie is een dag 

later tijdens de grote reünie en 
de tweede theatershow. Tenzij de 
KNVB wat anders bedenkt voor 
verenigingen die overstappen van de 
zondag naar de zaterdag. Maar als 
besluiteloosheid een van je sterkste 
kwaliteiten is, dan hou ik mijn hart 
vast. Weer typisch een gevalletje 
van: ze dronken een glas, deden een 
plas en alles bleef zoals het was. 
We zullen zien wat het gaat worden. 
Aan creativiteit geen gebrek binnen 
de club. We hebben wel vaker voor 
hetere vuren gestaan. Dus dat wordt 
ook wel opgelost. Tot die tijd wens 
ik iedereen een mooi slot van een in 
alle opzichten legendarisch seizoen. 
Hup Zwevers.   

Dat had mijn bijdrage moeten zijn. 
Geen woord over het Coronavirus. 
Op de dag van de deadline leek
het allemaal nog mee te vallen. 
Tot ruim een week later de situatie 
totaal ontplofte. Wat de gevolgen
worden? Het was allemaal ongewis. 
Nu weten we meer. Geen voetbal. 
Dat gaat de verenigingen klauwen 
geld kosten. E n veel zitten al in 
financieel zwaar water. Ik ben 
iemand die meestal denkt: “De soep 
wordt niet zo heet gegeten als die 
wordt opgediend”. Daarom ging ik 
er vanuit dat ons 100 jarig bestaan 
groots wordt gevierd. Niet dus. We 
kunnen wat het virus betreft slechts 
hopen dat het de goede kant op 
gaat. Met name voor iedereen die op 
welke manier dan ook persoonlijk 
leed hieraan over heeft gehouden. 
Qua gezondheid, misschien een 
overlijden van een dierbare heeft 
meegemaakt, of economisch 
getroffen is. Die mensen wens ik 
allemaal veel sterkte toe.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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zig waren. Niels Kolkman hield een 
uitgebreide presentatie waarin hij 
alle voors en tegens op een rij zette 
en de conclusie van de werkgroep 
presenteerde.

Uitgangspunt voor de werkgroep 
was dat er minimaal twee selectie-
teams moeten zijn en liefst nog een 
extra: De Zweef 1, 2 en liefst 3. Dat 
is volgens de werkgroep nodig voor 
stabiliteit binnen de club en een ge-
zonde toekomst. Ook denkend vanuit 
groeimogelijkheden vanuit de jeugd. 

Over de plannen van de club heeft 
De Zweef overleg gevoerd met de 
KNVB. Duidelijk is geworden dat 
de bond een vereniging is, waarbij 
de leden (verenigingen) beslissen. 
Omdat de zaterdagclubs helemaal 
niet zitten te wachten op die zondag-
clubs, is daar veel weerstand. Ook 
wel logisch, want welke club in de 
vierde klasse zit bv. te wachten op 
instromers die jarenlang een moge-
lijke promotie blokkeren? 

Het heeft dus ook geen zin te wach-
ten tot er vanuit Zeist mogelijkheden 

“We hadden ervoor kunnen kiezen 
in verband met het eeuwfeest een 
beslissing uit te stellen, maar dat 
hebben we bewust niet gedaan. De 
tijd is er rijp voor nu de overstap te 
maken en daar niet mee te wach-
ten,” zegt voorzitter Erik Heuver 
namens het bestuur. De Zweef volgt 
met deze beslissing een tendens in 
het voetbal, waarbij de wens op za-
terdag te spelen steeds meer groeit.

Werkgroep
Aan het begin van dit seizoen 
stelde het bestuur een werkgroep 
in met het verzoek een advies uit 
te brengen over de toekomst van 
het selectievoetbal bij De Zweef. De 
werkgroep (waarin onder meer de 

geboden worden. Hooguit zal het 
A-spelers vanaf volgend seizoen  zijn 
toegestaan afwisselend in zaterdag 
1 en zondag 1 te spelen. 

Alle aspecten beoordeeld
De werkgroep keek ook naar allerlei 
andere aspecten van een mogelijke 
verhuizing, zoals financiën, gebruik 
van velden en kleedkamers,  ont-
wikkelingen binnen het voetbal in 
Nederland,  enz. De uiteindelijke 
conclusie was een advies aan het 
bestuur om te besluiten het komend 
seizoen met alle standaard teams op 
zaterdag te gaan spelen. Dat advies 
heeft het bestuur overgenomen.

Jeugdvoetbal op vrijdagavond of 
zondagmorgen?
Daarmee is de kous nog niet af. Er 
zijn nog veel zaken ongewis en er 
moet nog veel geregeld worden. 
Iedereen sprak de hoop uit dat za-
terdag 1 promoveert, zodat de over-
stap makkelijker wordt. Ook hoopt 
men dat de huidige spelers van de 
zondag bij de club blijven  en niet 
elders (tijdelijk) op een hoger niveau 
gaan spelen, hoewel dat begrijpelijk 

technische commissie) onder leiding 
van Niels Kolkman bracht een 
advies uit waarbij gekozen is voor 
voetballen op zaterdag. 

Erik Heuver: “Wij merkten dat de 
belangstelling voor het tweede 
selectieteam op zondag afnam. Zo 
erg dat we met goed fatsoen niet 
eens meer een team in de benen 
konden houden.  Vandaar dat we 
vorig seizoen besloten met een 
standaardteam naar de zaterdag te 
gaan.” De Zweef za1 behoort tot de 
kampioenskandidaten.

De KNVB
De keuze voor de zaterdag toen 
leidde al een beetje de huidige keuze 

zou zijn. “We blijven De Zweef met 
al onze goede  organisatorische 
kanten.”

Zoals gezegd: er moet nog een hoop 
geregeld worden. Het bestuur heeft 
werkgroepjes in het leven geroepen 
om het besluit verder uit te werken. 
Het belangrijkste probleem dat 
opgelost moet worden is: zijn er 
genoeg velden en hebben we genoeg 
kleedaccommodatie? Niet alleen 
verhuist De Zweef Zo1; ook vrouwen 
2 wil naar de zaterdag en nog een 
nieuw op te richten team.  Bij het 
zoeken naar oplossingen komen ook 
zaken aan de orde als voetballen van 
(jeugd)wedstrijden op zondag of een 
andere dag in de week dan zaterdag. 

Verder moeten ook veel randvoor-
zieningen geregeld worden, zoals 
bardiensten, bestuursdiensten, 
voorzieningen in de snackhoek, 
openingstijden clubhuis enz. Tot nu 
toe hebben we alles kunnen regelen 
met vrijwilligers, maar of dat zo kan 
blijven is de vraag. 

in. Het afgelopen seizoen heeft het 
bestuur overleg gehad met andere 
zondagverenigingen die nadenken 
over een overstap naar de zaterdag. 
Ook werd contact gezocht met de 
KNVB om te praten over mogelijkhe-
den om een overgang te versoepe-
len. Daarbij valt te denken aan een 
1 op 1 overstap (van zondag eerste 
klasse naar zaterdag eerste klasse).

De bond is (nog lang) zo ver niet en 
kon De Zweef niet helpen. De club 
wilde ook niet langer wachten. “We 
hopen nu dat zaterdag 1 de weg 
vrij maakt zodat we via promotie 
volgend seizoen in de derde klasse 
kunnen uitkomen,“ hoopt de voor-
zitter.

In 2006 deed De Zweef onderzoek 
onder de leden naar een groot 
aantal aspecten van het voetballen 
en alles daar omheen. Een van de 
onderwerpen was zaterdagvoetbal. 
Uit dit onderzoek kwam toen (al) 
naar voren dat er binnen De Zweef 
belangstelling was voor voetballen 
op zaterdag. Het heeft daarna nog 
even geduurd, maar nu zijn er vier 
mannenteams en een vrouwenteam 
actief op zaterdag.  

Ledenbijeenkomst
Het besluit van het bestuur om 
van de zondag naar de zaterdag te 
verhuizen werd toegelicht tijdens 
een drukbezochte ledenbijeenkomst 
op 3 februari 2020, waarbij uiteraard 
ook veel betrokkenen (spelers van 
zaterdag1, zondag 1 en A1) aanwe-

WE VOETBALLEN OP ZATERDAG, 
MAAR DE ZWEEF BLIJFT DE ZWEEF

Recreatievoetbal op zondag zal nog lang blijven…

Op maandag  28 januari maakte het bestuur het 
besluit bekend dat De Zweef “verhuist” naar de 
zaterdag. Met ingang van het seizoen 2020-2021 
geen standaard-teams meer in de zondagcompeti-
tie. Terug naar “af”, namelijk de vierde of -met een 
beetje geluk- derde klasse zaterdag. 

Sportief lever je in, dat klopt. Maar daar komt ook 
wat voor terug: plaatselijke en streekderby’s bij-
voorbeeld. Of kampioenschappen.  Emotioneel 
gezien is de verhuizing misschien zwaar. Honderd 
jaar voetbal op zondag en in het jaar van het eeuw-
feest daarmee stoppen. Dat kan best zeer doen. 
Aan de andere kant: dat je met je eerste elftal op 
een andere dag gaat voetballen, betekent natuur-
lijk niet dat je je identiteit, je eigenheid, verliest. De 
Zweef blijft De Zweef; met alles erop en eraan.
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0537 - 891 131

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

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!

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

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

Als we haar spreken woont ze nog in 
het appartement boven Ziengs aan 
het Keizerserf. Op zich een leuke 
plek, maar het appartement is niet 
zo groot en tamelijk verouderd. 
Natuurlijk is het lekker zo’n warme 
gashaard in de kamer, maar dat be-
tekent ook dat dat de enige warme 
plek in huis is. “Verder is alles enkel 
glas en behoorlijk (k)oud.”

Op het moment dat je dit leest woont 
Kyra in een van de nieuwe huizen 
aan het Hendrik Wormserplein 
(achter de Jumbo).  Als tenminste 
alles gelukt is: de nieuwe meubels, 
de keuken, het schilderwerk en an-
dere klussen. Het zal wel goed zijn 
gegaan, want ze heeft hulp genoeg.

Het is de dag na de playbackshow. 
Vrouwen Za1 hebben niet gewonnen. 
Het is laat geworden en het was 
een leuk feest. “Maar ik ben best 
wel fit,” zegt ze als we de trap zijn 

opgeklommen.  Eerst een kop koffie 
en dan kunnen we beginnen. Kyra 
is 26 jaar geleden geboren aan de 
Zonnedauw in de Kruidenwijk. 

Daar gaat ze natuurlijk naar de Tri-
angel en heeft een fijne schooltijd. 
“We hadden een hele hechte klas. 
Ik heb er mooie herinneringen aan. 
Het was een heerlijke tijd waarin 
alles mocht en kon. Wat ik bedoel? 
Dat het een onbezorgde tijd was. 
Niet dat er nu zorgen zijn, maar het 
is toch anders. Je woont op jezelf en 
zorgt (dus) ook voor jezelf.” 

Productontwikkelaar
Dat gaat haar eigenlijk best af. Na 
haar opleiding Voedingsmiddelen-
technologie tipt haar stagebegelei-
der haar dat ze bij Vivera  in Holten 
een productontwikkelaar zoeken.  Ze 
solliciteert en wordt aangenomen. 
Bij Vivera is ze productontwikkelaar. 
Dat vraagt de nodige uitleg: wat is 

Vivera en wat een productontwikke-
laar?

Allereerst Vivera: dat is een pro-
ducent van vleesvervangers. Op 
zich wel grappig, want Vivera was 
ooit een dochteronderneming van 
vleesproducent Enkco. Inmiddels is 
het bedrijf zelfstandig en is Enk-
co verkocht. Te beginnen met de 
fabricage van vleesvervangers was 
overigens geen gekke gedachte, 
want de ontwikkeling en productie 
van vleesvervangers is “booming 
business”. En je kan er dus geld 
mee verdienen. 

“Ik vind koken 
leuk: het 
past bij mij”

“Ik vind koken leuk; het past bij mij 
en ik hou van lekker eten. Dat komt 
dus goed uit.” De titel productont-
wikkelaar geeft precies aan wat 
Kyra dagelijks doet: naar het werk, 

BEDENKER VAN VLEESVERVANGERS  
EET HET LIEFSTE VLEES

“Maar ik heb een hele toffe baan”

“Waar mijn naam vandaan komt? Geen flauw idee. 
Zo hebben mijn ouders mij genoemd. Kyra komt 
niet vaak voor, maar ik had wel een naamgenoot 
in de klas.” We hebben het opgezocht voor je: Kyra 
komt uit het Grieks en betekent “heer” en ook 
“zon”. Dat laatste past wel een beetje bij haar. Het 
zonnetje in huis wezen. “Geen gezeur!” horen we 
een aantal keren tijdens het interview. Dat is ove-
rigens een week vervroegd want Kyra Nijenkamp 
(Vrouwen Za1) en haar partner Nienke krijgen de 
sleutel van hun nieuwe huis en dat betekent dat er 
gewerkt moet worden.
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bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal

de keuken in, recepten uitschrijven 
en maken, klaar maken, proeven 
en laten proeven. We zijn verbaasd: 
“Echt, helemaal nieuwe produc-
ten verzinnen?” Ja, echt helemaal 
nieuw.

Vijf tot tien nieuwe producten 
per jaar
Op dit moment maakt Vivera vijf tot 
tien nieuwe producten per jaar. Dat 
is echt veel. “Normaal” maak je er 
een of twee in een paar jaar. “Alles 
is mogelijk in deze markt en dat 
blijft nog zeker tien jaar zo, wordt 
voorspeld.” 

Als Kyra op vakantie in een super-
markt komt, kan ze het niet laten 
even naar de vegetarische afdeling 
te lopen. Op de verpakking kijken 
wat erin zit. Soms gaat er iets mee 
naar huis. Althans, naar Nederland 
om daar in de Holtense keuken van 
Vivera geproefd te worden. 

Als zo’n product dan klaar is, gaat 
eerst het team proeven en daarna 
mensen van het bedrijf dat het 
product wil gaan verkopen. Niet elk 
product dat ze maakt is helemaal 
nieuw. Er worden ook modificaties 
gemaakt: ”Als de Jumbo komt met 
een kaas-spinazieburger, wil Albert 
Heijn dat ook, maar niet exact het-
zelfde.” 

Nog jaren werk
Gezien de ontwikkelingen op de 
vleesvervangersmarkt is ze voorlo-
pig nog jaren verzekerd van werk. 
“Als je ziet hoe we gegroeid zijn 
sinds ik daar vierenhalf jaar geleden 
ben komen werken. Toen ik kwam 
waren we met z’n drieën; nu met 
zes. Het gaat heel hard. Ook de 
marktontwikkeling. Onze vertegen-
woordiger koopt een jaar vooruit 
soja. Als we nu extra zouden willen 
hebben om meer te kunnen produ-
ceren, is er niets. Alles is verkocht.”

Vivera werkt vooral veel met soja, 
maar ook wel met tarwe, groenten 
en (vegetarische) kaas. Dat voor 
soja veel tropisch regenwoud wordt 
gekapt, weet ze, maar ze wijst er 
terecht op dat 90% van de soja ge-
bruikt wordt voor veevoer. 

“Of ik zelf ook vleesvervangers eet? 
Ha ha, ik ben zelf een echte vlees-
eter”, bekent ze. “Dan kook ik liever 
eten zonder vlees(vervanger). Ge-
woon lekker pasta met veel groen-
ten. Heel af en toe als ik heel veel 
haast heb, neem ik wel eens iets van 
het werk mee naar huis. Als ik dan 
moet kiezen, vind ik onze visburgers 
het lekkerst.” Dat ze zelf graag vlees 
eet, zegt niets over wat ze van haar 
werk vindt. 
Ze heeft een prachtige baan vindt ze, 
waar ze hartstikke blij mee is: “het 
is best wel tof”.

Het koken is voor haar echt een 
hobby. Zij is ook degene die thuis 
’s avonds het eten klaar maakt. “Ik 
kook bijna altijd zelf. Het is leuk 
nieuwe dingetjes te maken.“ Goed. 

Genoeg over eten en werk. Hoewel  
interessant genoeg.

Dit jaar bestaat De Zweef 100 jaar. 
Net zoals bij meer (vooral jongere) 
leden, leeft het nog niet echt. Niks 
mis mee. Ze verheugt zich wel op 
het feest, maar weet nog niet wat 
het programma zal worden. Wel 
heeft ze twee boeken over 100 jaar 
De Zweef besteld. “Waarom twee? 
Een is er voor mijn schoonvader. “

Die schoonvader is Erik Velnaar, 
zoon van Gerrit Velnaar die velen van 
ons kennen als “man van het Pink-
sterkamp”.  Zo zijn we dus terecht 
gekomen bij een echte “Zweeffami-
lie”: blauwwit aan twee kanten.

Vriendinnenteam 
“Wat ik met De Zweef heb? Omdat 
we al zolang samen voetballen, 
hebben we een vriendinnenteam en 
hebben veel plezier. We doen buiten 
de voetbal ook veel leuke dingen. 
Door de jaren heen ken ik er ook 
veel mensen. Er heerst een goe-
de sfeer.  Met een broer die bij De 
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Zweef voetbalt (zaterdag 2) en een 
vader die leider was van B1 ligt het 
voor de hand dat Kyra gaat voetbal-
len bij onze club. “Ik speelde al veel 
voetbal op straat, maar ging naar 
atletiek. Toen de meesten na een 
jaar of zes stopten, ben ik naar De 
Zweef gegaan.”

“Eigenlijk ben ik te laat begonnen 
met voetballen. Ik kwam direct in 
MC1 en heb het spelen met jongens 
gemist. Daar had ik veel van kunnen 
leren, denk ik, vooral fysiek.” In 
MC1 heeft ze het wel naar haar zin. 
Speelt dan met Lisanne Dikkers en 
Leonie Verduin. “We speelden toen 
op een klein veld; dat kun je je toch 
niet meer voorstellen?” Later in de 
B komen Lisa Hegeman en Sharon 
Wieldraaijer erbij.  

Via MB1, MA1 en Dames 2 komt ze 
in Vrouwen 1. “Ik speel op het mid-
denveld en voorin, maar speel niet 

Van welke muziek word je vrolijk?
Nou, maakt mij niet zoveel uit. Vind 
alles wel mooi. In de auto is het toch 
vaak het standaard lijstje op Spotify.

Hoe wil je graag gezien worden in 
de ogen van je vrienden?
Gezellig, vriendelijk, niet te moeilijk, 
dat ze mij er graag bij hebben.

Hoe zou de wereld eruit zien als 
vrouwen de macht zouden hebben?
Direct: Slecht!! Nee, de wereld 
wordt niet beter als de vrouwen de 
macht zouden hebben. Een combi-
natie man/vrouw is het beste. 

Naar welk land zou je willen ver-
huizen?
Frankrijk of Spanje. Lekker weer. Ik 
ben er vaak geweest. De Fransen 
zijn niet zo leuk. Spanjaarden wel. 
De siësta lijkt me wel wat! Ik mag 
graag slapen. Je mag me alleen 
wakker maken voor lekker eten. 
Mexicaans of tapas; als het maar 
niet vegetarisch is.

Naar welk concert zou je graag 
willen?
Ik ben bij Coldplay geweest. Dat was 
wel tof. Ik hou ook wel van Marco 
Borsato. 

Wat zie je het liefst op tv?
Ik kijk heel weinig tv. Nienke kijkt 
vaker en dan kijk ik wel mee. Of 
speel op m’n Playstation. Fifa of 
Fortnite.  Soms alleen, soms online 
met Romy, Jody of Dunya. Nee, ik 
geef niet zoveel om tv. Heel Holland 
bakt vind ik wel leuk. Of voetbal. 

Wat vind je het vervelendste klus-
je?
Schoonmaken; daar vind ik echt 
geen zak aan.

elke wedstrijd. Ik speel wel maar 
zit geregeld op de bank. Er zijn veel 
goede spelers bij ons. En ik heb niet 
altijd helemaal de goede mentali-
teit”,  zegt ze schouderophalend. 

“Ik ben op m’n 
best als ik licht 
onder druk sta”

Op de vraag wanneer ze op haar 
best is, antwoordt ze: “Als ik licht 
onder druk sta. Niet te erg, een 
beetje. Dat geldt bij de voetbal, maar 
ook op het werk.” 

Dat wil niet zeggen dat voetballen 
haar niet genoeg interesseert. “Ik 
zou heel graag dit jaar kampioen 
willen worden. Dat zou heel gaaf 
zijn. OZC is wel een sterk team, 
maar als we spelen zoals we 
gewend zijn en ons het beste ligt, 
kunnen we winnen.”

Waar ben je het meest trots op?
Dat mensen om mij heen trots op 
mij zijn.

Welk rapportcijfer geef je je leven?
Een 8 of zo? Het kan altijd wel wat 
beter.

Wat is het mooiste compliment dat 
je ooit kreeg?
Op het werk als ik iets gemaakt heb 
dat goed is. 

Wat of wie inspireert jou?
Mijn ouders. Door wat ze bereikt 
hebben. Ze hebben het goed voor 
elkaar. Zijn een voorbeeld voor mij.

Welke e-moi gebruik je het vaakst?
Even kijken. Pakt de telefoon. 
Checkt berichten. Het lachpoppetje 
en die met het kusje.

Welk seizoen vind je het mooist?
De zomer. Lekker warm. Ik heb een 
hekel aan kou. 

Gelukkig en gezond zijn
Het lijkt Kyra leuk om door te blijven 
voetballen in een team met allemaal 
vriendinnen.  En misschien haar 
partner Nienke . Die voetbalt nu bij 
DES. Zat bij Hulzen, maar stapte 
met vriendinnen over nadat het 
vrouwenteam daar stopte.  Andere 
wensen: het nieuwe huis, eventueel 
kinderen, een mooi leven.  “Gelukkig 
zijn en gezond. Niet teveel gezeur.”

“Ik zou ook graag nog een keer naar 
Amerika gaan. De eerste keer was ik 
klein en zijn we vier weken geweest. 
Later ben ik nog naar mijn oom en 
tante gegaan. Die wonen in Atlanta. 
Ik hou wel van reizen. We zijn laatst 
nog naar Mexico geweest.  Mijn 
nichtje uit Atlanta ging daar trouwen 
op het strand. Heel romantisch.  
Ik ben altijd wel veel op vakantie 
geweest. Nienke vindt op vakantie 
gaan wel leuk, maar hoeft niet zo 
ver weg.”

KYRA KORT
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Met wie woon je?
Mama Marjan, papa Bas en broer 
Daan

Waar zit je op school?
Ik zit in groep 8 van de Rietslenke. 
Ik denk dat ik volgend jaar naar 
Noetsele ga als de laatste Citotest 
goed is.

Wie zijn je beste vrienden?
Daan, Jesse en Lenn. (Daan Middel-
kamp is bij het gesprek aanwezig en 
dreigt af en toe het interview over te 
nemen). 

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Door mijn vader. Ik ging al vaak 
kijken en zo kwam ik bij de voetbal. 
Natuurlijk bij De Zweef. Mijn  opa 
voetbalde daar en papa en mijn oom 
Niels en nog veel meer familie. 

Wat vind je leuk aan voetbal?
Acties maken en scoren. Ik scoor 
niet zoveel, maar geef wel veel 
assists. Ik speel centraal achterin en 
op het middenveld. Op wie ik lijk als 
voetballer: papa of Niels? Ik weet 
het niet. Wie van die twee de beste 
is? Ik denk Niels.

Wat vind je leuk aan De Zweef?
Bij De Zweef is het gezellig. Al mijn 
familie is daar.
 
Heb je een voetbaldroom?
Nee, niet echt. Ik hoef geen topvoet-
baller te worden. Elke dag trainen 
en naar een andere school. Dan ben 
je de hele dag alleen maar bezig met 
voetballen. Dat wil ik niet.

Wanneer heb je voor het laatst heel 
hard gelachen en waarover?
Op school. We hadden bij verkeer 

een vraag en je moest kiezen uit 
een aantal antwoorden. Daar stond 
bij “snorfiets zonder motor”. Daar 
moesten we wel om lachen.

Heb je een huisdier?
We hebben kippen. Die aai ik wel 
eens. We hadden er vier. Twee zijn er 
niet meer. Er was een hond ontsnapt 
van de Vrugteveensweg uit Hellen-
doorn en die is het hok in gegaan. 
Heeft een kip opgegeten. De andere 
leefde nog, maar die is doodgebloed. 
Toen hebben we twee nieuwe kippen 
genomen.
 
Wat vind je echt niet leuk?
Witlof en zuurkool eten.

Wat heb je het laatst gedroomd?
Dat was vanmorgen. Ik droomde dat 
ik met oud en nieuw met papa bij 
een boer was; een klant van papa. 
Die gooide iets dat verpakt zat in het 
weiland en dat vloog ineens in de fik.

Waar word je blij van?
Als ik scoor of een goeie assist geef.

Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
De Middellandse Zee in Zuid 
Frankrijk. Daar zijn we vorig jaar 
met vrienden (de familie Van den 
Born met zoon Lenn) geweest. We 
zijn toen naar het stadion van FC 
Barcelona geweest. Wat was dat 
groot. Ook die fanshop. Wel drie 
verdiepingen. 

Wat is je belangrijkste bezit?
Mijn FC Barcelona pakje (trainings-
tenue).

Wat vind je het leukst aan jezelf?
(Moet heel lang nadenken, terwijl 

oma Thea zo een handvol voorbeel-
den noemt). Dat ik goed kan voet-
ballen en veel kan lachen op school 
en dan kijk je mij zo dom aan (tegen 
vriend Daan).

Wie is de liefste van de hele we-
reld?
Mijn broertje Daan.

Van welke muziek word je vrolijk?
Ik heb niet zoveel met muziek. (dan 
als een echte Kolkman:) Neder-
landstalig vind ik wel leuk.

Waar zou je het allerliefste wonen?
Hier.

Welk klusje vind je vreselijk om te 
doen?
De vaatwasser uitruimen.

Wat is de favoriete dag van het 
jaar?
De dag dat de zomervakantie begint.

Wat vind je doodeng?
Achtbanen. In groep 5 gingen we 
op schoolreisje naar een pretpark. 
Toen ging ik daarin. Dat ding gaat 
helemaal schuin en over de kop. Ik 
moest ervan kotsen. 

Wat eet je het liefst?
Krokante kipschnitzel. Dat eten we 
maar een keer per maand of zo. Bij 
jullie (Daan) wel elke week!

Naar welke tijd zou je gaan in een 
tijdmachine?
De Gouden Eeuw. Kon ik lekker veel 
geld verdienen. Nederland was toen 
heel rijk met veel handelaren.

Met wie zou je willen ruilen?
Mijn broer Daan. Ik zou wel eens 

28 VRAGEN AAN... KOEN KOLKMAN (11 JAAR, JO12-1)
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geworden dan voorheen. Het is raad-
zaam om elk gebruik van die KNVB-
apps te koppelen aan individuele (dus 
persoonlijke) e-mailadressen.

Vooral bij jeugdleden jonger dan 16 
jaar is dit van belang. Zij kunnen in de 
apps namelijk niet zelf hun persoon-
lijke gegevens, pasfoto en privacy-in-
stelling aanpassen, dit kan alleen een 
ouder/verzorger met een e-mailadres 
bij “Contactgegevens ouder(s)/ver-
zorger(s)”. Als ouder/verzorger kun je 
daarmee ook een account aanmaken 
en via het menu “Mijn kinderen” hun 
gegevens beheren.
 
Zoals gezegd: we proberen al onze 
leden en/of ouders daarvan te be-
reiken. Heb je geen mail gehad, geef 
dan je actuele gegevens aan ons door, 
via het formulier op onze website: 

GEEF JE ACTUELE GEGEVENS DOOR 
AAN JE CLUB!
Veel Zwevers en ouders van Zwevers 
hebben inmiddels een berichtje ge-
had van de ledenadministratie over 
de gegevens die we als club van jul-
lie hebben. Onze ledenadministratie 
blijkt namelijk soms niet helemaal 
up-to-date te zijn doordat (ouders/
verzorgers van) leden zich niet be-
wust zijn dat wijzigingen in hun leef- 
en woonsituatie ook van belang kun-
nen zijn voor de ledenadministratie 
van onze vereniging. 

Daarom heeft onze ledenadmini-
strateur Jaap Bregman iedereen 
waarvan een mailadres bekend is de 
gegevens gestuurd zoals die bij De 
Zweef bekend zijn, met het verzoek 
eventuele correcties aan te brengen. 

Met de komst van de KNVB-apps 
“Voetbal.nl” en “Wedstrijdzaken” zijn 
de e-mailadressen véél belangrijker 

www.dezweef.nl/vereniging/lidmaatschap/wijziging-gegevens

willen meemaken hoe het met hem 
zit. Wat er in z’n hoofd zit. Maar ook 
zijn school en wat hij daar leert.

Toelichting: Daan heeft door een 
genetische afwijking een lichame-
lijke en geestelijke ontwikkelings-
achterstand. Hij is 6 jaar en functi-
oneert op een leeftijd van ongeveer 
2 jaar. Kan niet praten (wel wat 
gebaren), dus het begrijpen is soms 
wat lastig. Daarnaast is hij moto-
risch beperkt.

Wat is het leukste dat je ooit hebt 
gedaan?
Naar het FC Barcelona stadion.

Wat is je leukste programma op 
internet of tv?
Ik vind heel veel programma’s leuk, 
maar het leukst is De kluis van 
stuk-TV.

Welk boek heb je het laatst gelezen?
Ik lees best wel veel. Boeken en 
Donald Ducks. Het laatste boek 

dat ik las was “Het leven van een 
loser”. 

Hoe ziet je leven er over tien jaar 
uit?
Dan ben ik 21. Ik weet niet hoe het 
er dan uit ziet. Zal nog wel studeren 
denk ik. Wat ik wil worden ? Ik weet 
het nog niet. (vriend Daan: nou, ik 
weet het wel. Ik neem het bedrijf van 
mijn vader Ido over).   



 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.

Iedereen weet het wel. Het ver-
kopen en schenken van alcohol 
aan jongeren onder de achttien is 
verboden. Ik kan er mee leven en ik 
ben het er ook mee eens dat we ons 
hieraan moeten houden. De Zweef 
ontving onlangs een brief van de 
gemeente met de mededeling dat in 
ons clubgebouw is geconstateerd, 
dat aan jongeren onder de achttien 
alcohol is geschonken. Het is bij een 
waarschuwing gebleven, maar bij 
de volgende constatering wordt De 
Zweef een boete van € 1360,00 in 
het vooruitzicht gesteld. Dat is nogal 
wat, niet? Waar ik moeite mee heb, 
is dat de gemeente bij de actie een 
anonieme lokjongere heeft ingezet. 
Een mystery quest die onze barme-
dewerker uitlokt een drankje  met 

alcohol te schenken. De lokjon-
gere ziet er ouder uit dan hij of zij 
is. Dus met baardgroei waar onze 
Sint jaloers op zou worden of met 
een enorme bos hout voor de deur, 
waarmee moeiteloos drie strenge 
winters gestookt kan worden.  De 
gemeente zet dus een lokjongere 
in om iemand aan te zetten tot het 
plegen van een onrechtmatige daad. 
Op zich strafbaar, maar bovenal 
laf. Voetbalvereniging De Treffers 
heeft in een soortgelijke zaak een 
opgelegde boete van € 1360,00 bij 
de rechtbank Gelderland met succes 
aangevochten. In beroep 
heeft de Raad van State 
echter bepaald dat een 
dergelijke actie van de 
gemeente geoorloofd is. 

Wij zijn dus dubbel gewaarschuwd. 
Als de gemeente ballen heeft stuurt 
zij in het vervolg toezichthouders die 
in ons clubgebouw kunnen observe-
ren of alcoholhoudende drank aan 
jongeren onder de achttien wordt 
verstrekt. Fair play dus. Ik mag er 
niet aan denken dat de lokjongere 
ons clubgebouw besmeurd met pek 
en veren zou moeten verlaten. Zeker 
niet in 2020, het jaar waarin we 
herdenken dat we 75 jaar in vrijheid 
leven.

CR
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Henk, hoe gaat het met je?
Heel goed. Ik vermaak me prima in 
Lochem. Begin 2015 werd darmkan-
ker bij me geconstateerd. Na een 
operatie in dat jaar ben ik ‘schoon 
verklaard’. Dat was een enorme 
opluchting. De chirurg vertelde me 
toen dat ik wel 100 kon worden…  
Het gaat goed met mijn gezondheid.

Dat is even schrikken als ze je het 
bericht brengen dat je darmkanker 
hebt?
Klopt. Maar ik ben een positief 
mens. Gelukkig heb ik de chemo, 
bestralingen en later de operatie 
goed doorstaan. Het had natuurlijk 
ook anders kunnen aflopen. Dit jaar 
stoppen de laatste reguliere con-
troles die de laatste 5 jaar om het 
halve of hele jaar plaatsvonden. De 
uitslag daarvan krijgen blijft altijd 
spannend.

Wie is Henk Roelofs?
Ik ben geboren in Nijverdal, aan de 
Van Limburg Stirumstraat. Daar 
weet ik niets meer van, want toen 
ik een jaar of 4 was zijn we verhuisd 
naar de Duivenbreeweg. Uiteraard 
net zoals alle katholieke jongens 

naar de Sint Antoniusschool gegaan. 
Meisjes zaten op de Mariaschool. 
Daarna 4 jaar naar de Canisius ULO 
in Almelo. Ik wilde het onderwijs in. 
Omdat de ULO opleiding niet aan-
sloot moest ik eerst nog 2 jaar HAVO 
doen. Dat heb ik in Steenwijkerwold 
gedaan. Aansluitend daar een jaar 
PABO. De opleiding beantwoordde 
niet aan mijn verwachting en ben 
ermee gestopt. Niet heel lang daar-
na moest ik in militaire dienst. Tot 
die tijd ben ik melkventer geweest. 
Dat werk vond ik wel leuk. In mijn 
jongensjaren hielp ik vaak melkboer 
Zwienenberg die 100 meter van ons 
af woonde. Nadat ik uit militaire 
dienst kwam heb ik het melkventen 
weer opgepakt. Met studeren was 
ik ondertussen helemaal klaar. Ik 
bracht zuivelproducten aan de deur. 
Later kwamen daar allerlei ande-
re producten bij. In 1982 moesten 
de melkventers kiezen: stoppen, 
of verder als zelfstandige. Ik ben 
gestopt en kreeg werk aangeboden 
als vrachtwagenchauffeur bij de 
RMO (Rijdende Melk Ontvangst). 
In plaats dat ik melk wegbracht, 
haalde ik nu melk op bij de boeren. 
Dat werk heb ik 9 jaar gedaan. In 

1991 werd een planner op kantoor 
in Lochem ziek en ben ik de plan-
ning gaan doen voor de provincies 
Overijssel en Gelderland. Dat beviel 
mijn baas zo goed dat ik dat werk 
ben blijven doen. Het beviel mij ook 
uitstekend. In 1995 ben ik dat voor 
heel Coberco gaan doen in Zuthpen. 
Coberco fuseerde in 1997 en de 
provincies Drenthe, Friesland en 
Groningen kwamen erbij. Het werk 
bleef hetzelfde, maar de planning 
gebeurde nu in Meppel. 12 jaar ben 
ik dagelijks naar Meppel gereden 
totdat we in 2009 gingen fuseren 
met Campina. De standplaats werd 
Amersfoort en de reis ging toen 
dagelijks met de trein. Het plan-
ningsgebied werd steeds groter. 
Heel Nederland en delen van België 
en Duitsland moesten van melk wor-
den voorzien. Al met al ben ik ruim 
25 jaar melkplanner geweest. Een 
superdrukke en uitdagende baan. 
In 2017 ben ik met prepensioen 
gegaan. Vond het na 44 jaar intensief 
werken welletjes. Lenneke, die ik in 
1994 heb leren kennen bij Coberco, 
zag dat ik het thuis enorm naar mijn 

HOE IS HET TOCH MET... 
HENK ROELOFS
Henk Roelofs (65) was speler van het bij De Zweef 
wereldberoemde 10e elftal. Charles Rozendal, de 
schrijver van het boek “Ballen uit de broek”, met 
belevenissen van datzelfde 10e elftal, heeft zelfs 
een hoofdstuk aan Henk gewijd: Jesus. Dat was de 
bijnaam van Henk die in 1995 verhuisde naar Lo-
chem om samen te gaan wonen met Lenneke (63), 
waar hij nu mee is getrouwd. Inmiddels ruim 25 
jaar geleden vertrokken uit Nijverdal. We zijn be-
nieuwd hoe het met hem is.

“Wanneer we een wed-
strijd wonnen, en dat 
was vaak het geval, dan 
werd er in de kantine 
steevast gezongen: “Je-
sus redt, Jesus redt.”
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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.

zin had. Zij is ruim een jaar geleden 
gestopt. Het leven bevalt prima zo 
met zijn tweeën. 

Waar ben je nu druk mee?
Eén dag in de week, meestal op 
maandag, help ik mijn neef. Die is 
samen met zijn vriendin eigenaar 
van Bokhove aan de Rijssensestraat 
in Nijverdal. Dit bedrijf is gespecia-
liseerd in graveren. Je kunt het zo 
gek niet bedenken of zij maken het. 
Maar ook full colour printen, laseren 
en uitfrezen. Ik graveer meestal en 
ben ook van het opruimen. Ten-
nissen doe ik twee avonden in de 
week. Daarnaast ben ik druk bij de 
volleybalvereniging Avanti in Lo-
chem. Daar heb ik van 1995 tot 2015 
competitie gespeeld. Volleybal is 
een erg leuke sport. Acht jaar heb ik 
in de technische commissie gezeten. 
Zit nu in het bestuur en doe de le-
denadministratie. Ben bij thuiswed-
strijden de vaste scheidsrechter van 
het team waar ik in gespeeld heb. 
Maar ik ga ook met ze mee naar 
de doordeweekse uitwedstrijden. 
Het zijn mijn kameraden, zeg maar. 
Op zaterdag ga ik vaak kijken naar 
de thuiswedstrijden van de andere 

teams. Zit ook in de materialencom-
missie. Op vrijdagmorgen help ik 
met de afgifte van voedselpakketten 
bij de voedselbank in Lochem. De 
helft van de vrijdagen sta ik inge-
roosterd. Verder hebben Lenneke 
en ik een museumkaart. De bedoe-
ling daarvan was dat we één dag in 
de week samen wat zouden doen. 
Maar omdat zij ook vrijwilligerswerk 
doet, komt het daar niet van. We 
gaan  hooguit één keer in de maand 
samen uit naar een museum. Aan-
gezien ik de enige ben in dit blok van 
4 woningen met een ladder, maak ik 
ook de dakgoten schoon en was de 
ramen boven. Sinds dit seizoen heb 
ik een jaarkaart van FC Twente. 

Verder wandel ik met een kennis 
elke woensdagmorgen. We ‘trap-
pen’ dan een kilometer of 10 à 12 
weg. Met dezelfde kennis bezoek 
ik jaarlijks volleybalwedstrijden 
van de Nederlandse dames en 
herenteams, schaatswedstrijden in 
Heerenveen en het tennistoernooi 
in Ahoy Rotterdam bezoeken we ook 
regelmatig. In 2018 Roger Federer 
in Rotterdam zien spelen. Dat was 
hartstikke leuk.

Waarom van Nijverdal naar Lochem 
verhuisd? 
Lenneke en ik leerden elkaar ken-
nen in 1994. We waren collega’s en 
hadden allebei een verbroken relatie 
achter de rug. Het huis waar we nu 
wonen had zij op dat moment net 
gekocht. We hebben eerst de boel 
verbouwd en een maand of 3 later 
zijn we samen gaan wonen. Dus 
verhuisd voor de liefde. 

De kans dat je ooit weer in Nijver-
dal gaat wonen is klein.
Inderdaad. Wij wonen hier mooi. 
Lochem is een prima plaats. Vlak 
achter ons is een groot bos. Voorzie-
ningen zijn er voldoende. Lenneke 
is geboren in Leiden, zij gaat zeker 
niet terug naar het westen. Net als 
Nijverdal heeft Lochem een schouw-
burg. Per seizoen bezoeken we die 
een keer of 10. Dingen die leuk zijn 
moet je nu niet nalaten. Waarschijn-
lijk leven we maar één keer.

Terug naar je jaren bij De Zweef. 
Dat 10e elftal, wat was dat voor 
team?
Dat was een vriendenteam. De 
meeste jongens kenden elkaar al 
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heel lang en hebben in de jeugd ook 
met elkaar gevoetbald. Ik ben erbij 
gekomen door Antoon Zwienenberg, 
de zoon van de melkboer die ik 
vroeger hielp. De meesten van het 
team voetbalden al van jongs af aan. 
Ik kwam pas bij hen spelen toen ik 
een jaar of 21 was. Daarvoor had ik 
nooit gevoetbald. Had dus een tech-
nische achterstand die je nooit meer 
inhaalt. Ik speelde linksback. Kon 
daar niet zoveel kwaad. Heb uitein-
delijk een jaar of 12 jaar gevoetbald. 
Omdat ik vanwege het werk op de 
vrachtwagen de helft van de tijd 
geen wedstrijden kon spelen ben ik 
ermee gestopt. Naast het voetballen 
deden we veel samen. Onder andere 
op vakantie naar Gulpen. En we 
gingen daar ook naar het carnaval. 
Gebroken kwam je dan weer thuis. 
Het was een geweldige tijd. Bij 
elkaar op de verjaardag komen. De 
avonden en nachten duurden steeds 
langer. Een keer meegemaakt dat 
mijn vader ’s morgens om 06.30 uur 
uit de nachtdienst kwam en zei: Goh, 
zitten jullie er nog! Meen te weten 
dat een verjaardag bij Gerrit ten 
Dam het langst heeft geduurd; van 
vrijdagavond 9 uur tot zaterdagmor-
gen half 10.

Waarom werd je Jesus genoemd en 
wie heeft deze naam bedacht?
Gerrit ten Dam of Charles Rozendal 
heeft dit bedacht. In die tijd had ik 
lang, donker haar en een baard. 
Leek volgens hen wel een beetje op 
de afbeeldingen van de echte Jesus, 
vandaar. Wanneer we een wedstrijd 
wonnen, en dat was vaak het geval, 
dan werd er in de kantine steevast 
gezongen: “Jesus redt, Jesus redt.”

Vond je het vervelend dat ze jou 
Jesus noemden?
Nee. Als ik in Nijverdal kom en oude 
bekenden komen mij tegen, dan 
is het nog steeds : “Hé, Jesus.” In 
die tijd hadden wel meer spelers 
een bijnaam. Berto Broens werd 
“schoensmeer” genoemd omdat hij 
op vakantie in Gulpen schoensmeer 
bij zich had. Jan Nijenhuis werd ‘Sil-
verstar’ genoemd. Hij was helemaal 
gek van dat plaatje van The Four 
Seasons.  Antoon Zwienenberg werd 
‘AZ 57’ genoemd. 

Er is zelfs een hoofdstuk aan je 
gewijd in het boek “Ballen uit de 
broek”. 
Daar keek ik van op. Ben bij de 
boekpresentatie geweest. Ik vind 

het knap dat iemand een boek vol 
kan schrijven! 

Volg je De Zweef nog?
Zeker. Ik kijk op zondag altijd naar 
de uitslagen, tegenwoordig op zater-
dag ook…
Meestal op mijn mobiel, soms op de 
site. Verder lees ik het Twents Volks-
blad dat mijn neef voor me bewaart. 
Af en toe staan daar ook artikelen 
over De Zweef in. Geregeld kijk ik 
ook op de site van De Zweef en lees 
dan ook het clubblad Goal!Magazine.

Over een paar maanden bestaat de 
Zweef 100 jaar. Drinkt Henk Roelofs 
dan een biertje aan de bar? 
Zeker! Ik heb al een kaartje voor 
bieproat’n, de lunch en theater-
show voor reünisten. Dan tref ik de 
jongens weer en komen de verhalen 
van vroeger wel weer los. 

Heb je nog leuke anekdotes van 
vroeger die je met ons wilt delen?
Weet niet of het een anekdote is. 
In Gulpen zaten we jaarlijks op een 
camping. In Nijverdal werd een grote 
oude tent gekocht waar de slaapca-
bines uit werden gesloopt. Aan het 
eind van de vakantie werd er met de 
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campinghouder eerst afgerekend 
om vervolgens met de auto’s door 
de tent te rijden. We namen niet de 
moeite om de tent mee naar huis te 
nemen. Dat gaf natuurlijk bekijks. 
Later nog meer toen de resten ook 
nog eens in brand werden gestoken. 
Daarna gingen we er snel vandoor. 
De campinghouder met de rommel 
achterlatend. Het jaar erop mochten 
we wel weer op de camping. Per slot 
van rekening waren we aardige jon-
gens en goede klanten in de kantine.

Wil je verder nog iets kwijt?
Heb gelezen dat De Zweef met 
ingang van volgend seizoen met alle 
standaardteams op zaterdag gaat 
spelen. Dat zal een drukte geven op 
de velden en in de kantine. Organi-
satorisch zal het een uitdaging zijn 
om alles in goede banen te leiden. 
Wat ik mee wil geven is zuinig zijn op 
je kader. Met hen ga je overleven/het 
verst komen.
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Den Ham was onze beste. Deze 
wonnen we met 11-4. De wedstrijd 
tegen Langeveen, dat heb je net 
gehoord, die willen we het liefst snel 
vergeten.” Gelukkig was de uitslag 
tegen Langeveen vandaag al een 
stuk beter! Door iets beter over te 
spelen naar elkaar en soms wat 
feller te zijn op de bal, hoopt Bram 
dit jaar iets hoger uit te komen dan 
de zevende plaats. “We gaan voor 
de top 5!”,  aldus Bram. “Maar dan 
moeten we wel beter luisteren naar 
Arnoud,” vult Pim aan. De jongens 
kunnen er gelukkig allemaal om 
lachen.

De Training
Nílton vertelt ons over de training. 
“We trainen iedere dinsdag en 
donderdag. We trainen samen met 
JO11-1. Dimitri Hulshof is de hoofd-
trainer en iedere dinsdag wordt 
hij geholpen door Nick Hilberink. 
Op de donderdag wisselen enkele 
ouders van JO11-2 elkaar af.” Leider 
Arnoud is één van die ouders die ook 
de training geeft. “De Zweef heeft 
geprobeerd ook voor de donderdag 
een trainer erbij te regelen, maar 
dit is niet gelukt. Daarom wordt dit 
nu door ouders opgepakt. Op de 
trainingsdagen bereidt Dimitri alles 
perfect voor. Hij zet alles klaar en 
legt ons voor de training uit wat de 
bedoeling is. Daarna beginnen we 
met de training,”  aldus Arnoud.

Nílton vindt eigenlijk alles wel leuk 
om te doen. Zelfs als er op conditie 
getraind wordt. “Dat doen we ook 
meestal met de bal. Maar ook één 
op één spelletjes vind ik leuk. Het 
allerleukst vind ik natuurlijk het par-
tijtje.” Philip is dat met Nilton eens. 
“Eigenlijk vind ik alleen het warmlo-
pen niet zo leuk.” 

Dit seizoen gaan de jongens vooral 
trainen om beter samen te leren 
spelen. “Het gaat steeds beter,” 
volgens Arnoud, “maar de spelers 

Als we een jeugdteam interviewen, 
dan schuiven er vaak een stuk of 
drie spelers aan. Het is dan wat 
rustiger aan tafel en vaak zit toch 
niet iedereen op een interview te 
wachten. “Geen probleem hoor om 
een paar spelers te regelen, hart-
stikke leuk dat jullie ons vragen” is 
de reactie van JO11-2 leider Arnoud 
Roosendaal als we dit team benade-
ren. -Maar als we dan op een zater-
dagochtend de kantine binnenstap-
pen, zijn het er toch een paar meer 
geworden. Geen probleem hoor! “Ik 
zoek wel even een rustig plekje”, 
zegt leider Twan Schrijver die even 
later aan komt lopen met de sleutel 
van de bestuurskamer. 

Eerst even voorstellen
Als alle spelers plaats hebben 
genomen, stellen de spelers zich 
eerst even voor. Verdedigers Robin 
Staman, Thijs Roosendaal en Nout 
Looms, middenvelders Nilton Kok, 
Bram Hofstede, Jesse Landhuis 
en Philip Putirulan, aanvallers 
Ralph Maathuis en Pim Schrijver 
en natuurlijk de leiders Arnoud 
Roosendaal en Twan Schrijver zitten 
bij ons aan tafel. Verder bestaat het 
team uit Bram Kleinjan (verdediger) 
en Bas van Stuijvenberg (aanvaller). 
Een vaste keeper is er niet vertelt 
Pim ons. “We wisselen een beet-
je. Wel staan Bas, Robin en ik wat 
vaker op doel.” Pim vindt het team 

hartstikke gezellig. “De meesten 
zitten bij elkaar in de klas in groep 6 
of 7 van de Rietslenke of de Triangel. 
Eigenlijk zijn we allemaal wel vrien-
den van elkaar.” Dat vindt Bram ook, 
hij spreekt ook buiten de voetbal om 
af met zijn vrienden Ralph en Nout 
om te voetballen op het schoolplein 
of op een veldje in de buurt. 

Het is erg gezellig aan tafel. Het 
ijs is gebroken. De vragen wor-
den meestal wel door twee of drie 
spelers tegelijk beantwoord. De 
grootste lolbroeken zijn Nout en 
Philip volgens Robin. “Ik zal maar 
niet vertellen welke grappen ze al-
lemaal maken, eigenlijk zijn dat nog 
geen grappen voor iemand van 11!” 
Laten we het dan maar over voetbal 
hebben. 

Langeveen uit, altijd lastig
De jongens hebben net hun tweede 
wedstrijd na de winterstop gespeeld. 
Nout: “We hebben uit gevoetbald te-
gen Langeveen. Helaas met 3-2 ver-
loren. Maar het was wel beter dan 
de vorige keer. Voor de winterstop 
verloren we met 11-1 van dezelfde 
tegenstander. Deze keer hebben 
we zelfs met 2-1 voorgestaan. Dus 
eigenlijk super goed gedaan!” Ook 
Twan en Arnoud vonden het super 
goed gaan. “Eigenlijk was een over-
winning wel verdiend geweest.”

Thijs legt ons uit dat er goed werd 
samengespeeld. “We verdedigden 
goed op de bal, maar er waren ook 
kleine foutjes. We moeten elkaar 
beter inspelen. De bal moet strakker 
over de grond en soms gaat de bal 
te ver over het veld. Of we verdedi-
gen uit door het midden en daardoor 
kregen we ook een aantal doelpun-
ten tegen.” Thijs geeft het antwoord 
helemaal zelf. Vanuit de hoek krijgt 
Thijs complimenten van Twan en 
Arnoud omdat hij al zo goed onder 
woorden kan brengen wat er goed 
gaat en beter kan. 

“Onze doelstelling 
is lol hebben
met elkaar”

De wedstrijd van JO11-2 bestaat 
uit vier keer vijftien minuten speel-
tijd. Leider Twan legt uit waarom 
dit goed werkt. “Op deze manier 
kunnen we spelers na ieder kwartier 
zeggen wat er beter kan. Sommige 
tegenstanders vragen of we twee 
keer een half uur willen spelen, 
maar wij spelen liever zoals het 
hoort met twee extra pauzes. Ik vind 
dit wel een goede opzet. Je kunt 
spelers kleine correcties meegeven, 
maar ook complimenten geven. 
Want natuurlijk gaan we voor de 
winst, daarvoor zijn we fanatiek 
genoeg, maar de doelstelling is 
vooral dat de spelers lol hebben met 
elkaar.” 

In de najaarscompetitie eindigde 
JO11-2 op de zevende plaats, in 
de middenmoot dus. “We hebben 
eigenlijk net zoveel wedstrijden 
gewonnen, verloren als gelijk ge-
speeld”,  zegt Robin. “Eigenlijk ging 
het best redelijk. De wedstrijd tegen 

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 
jongens van JO11-2.

KENNISMAKEN MET JO11-2
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moeten leren naar de bal toe te 
lopen, in plaats van er vanaf. Er 
mag wel iets minder afwachtend 
gespeeld worden. Iets feller. De 
jongens laten zich soms de kaas van 
het brood eten. Dat is jammer.”

En dan, de training is voorbij. Tijd 
om te douchen. Voor Bram is er dan 
speciale belangstelling. “De meiden 
van MO11-1 en 2 proberen dan altijd 
bij ons in de kleedkamer te komen. 
Ze zijn wel op mij, maar ik niet op 
hen.” De jongens gieren het uit. “Ja 
zet dat maar in het interview, maar 
dan moet je er ook bij zeggen dat 
het die meiden never nooit gaat 
lukken!”, aldus Nout. 

De Leiders
We hebben ze net al even gehoord, 
maar nu zijn ze echt aan de beurt. 
De leiders Arnoud en Twan. Arnoud 
is voor velen een bekende binnen 
De Zweef als een oud selectiespe-
ler en vindt het leuk nu iets terug 
te doen voor de vereniging. “Vier 
jaar geleden vroegen ze mij leider 
te worden. Omdat ik anders toch 
wel kom kijken en het mij wel leuk 
leek, zei ik ja. Ik doe het nu voor het 
vierde jaar. Vorig jaar deed ik het 
alleen, dat vond ik niet zo prettig. Nu 
heb ik Twan erbij en kunnen we wat 
beter taken verdelen en hij is fijn als 
klankbord.” 

“Ik ben niet
zo goed met
de computer”

Tot een aantal weken geleden was 
Twan misschien nog een onbeken-
de binnen De Zweef. Nu hij heeft 
geschitterd als Prins Carnaval, kan 
niemand meer om hem heen. “We 
hebben een mooie taakverdeling 
afgesproken hoor. Arnoud bepaalt 
vooral de opstelling en de zaken op 
het veld en ik regel de randzaken 
zoals het rij- en was-schema. Al 

moet ik eigenlijk toegeven dat mijn 
vrouw die schema’s maakt, want ik 
ben niet zo goed met de computer. 
Maar ik regel dan bijvoorbeeld dat 
we na de wedstrijd even wat na blij-
ven drinken, of ik vertel aan ouders 
die niet meerijden bij uitwedstrijden 
hoe laat we ongeveer weer terug 
zijn.”

Twan vervolgt: “Het is gewoon mooi 
om die jongens te zien genieten. 
Daarnaast wil ik Arnoud graag 
ondersteunen zodat hij niet alles al-
leen hoeft te doen. Met vrijwilligers 
moet je het doen en ik doe het graag 
omdat ik er plezier aan heb.” Maar 
minder leuke kanten zijn er ook 
volgens Twan, vooral als JO11-2 op 
zaterdag om negen uur uit voetbalt 
in Gramsbergen. “Daar word je niet 
vrolijk van. Voordeel is dan wel weer 
dat je op tijd thuis bent om dingen 
voor jezelf te doen!”

“De moeders
bemoeien zich 
het meest”

Terug naar de spelers, of eigenlijk 
hun ouders. Want schamen de jon-
gens zich wel eens voor alle papa’s 
en mama’s die de jongens van JO11-
2 aanmoedigen? Ze zijn er, zeker bij 
thuiswedstrijden, eigenlijk allemaal 
wel volgens Jesse. “Soms kletsen 
ze best veel maar gelukkig letten ze 
meestal wel op en dan roepen ze ook 
wel eens wat.” Pim vult Jesse aan. 
“Vooral de moeders, die bemoeien 
zich het meest met het spel.” Ook 
Nout is het duidelijk eens met zijn 
teamgenootjes. Philip denkt soms 
dat hij iets niet kan en zijn vader 
helpt hem dan toch door hem een 
beetje zelfvertrouwen te geven. Ook 
Bram is blij met de steun van zijn 
vader. “Hij helpt mij echt, dat vind 
ik juist fijn. Als ouders te veel gaan 
lopen roepen is dat soms wel irritant, 
maar dat doet mijn vader nooit.”

We doen het veilig 
       of we doen het niet
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JO11-2
Boven: Arnoud Roosendaal en Twan Schrijver
Midden: Thijs Roosendaal, Ralph Maathuis, Bram Hofstede, Bas van Stuijvenberg 
en Nout Looms. Onder: Robin Staman, Pim Schrijver, Nílton Kok, Jesse Landhuis 
en Bram Kleinjan. Op de foto ontbreekt Philip Putirulan.
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De leukste vereniging van 
Nijverdal!
Daarom voetballen Nout, Thijs en 
Robin bij De Zweef. Een sportieve 
club met leuke kinderen en gezelli-
ge activiteiten. Thijs: “En mijn vader 
wou graag dat ik bij De Zweef ging 
voetballen, omdat hij er zelf ook 
voetbalde. Maar ik wist ook dat er 
een vriendje van mij speelde hoor.” 
Voetballen in de zaal, de sponsor-
loop en de familiedag zijn activitei-
ten die in de smaak vallen bij de jon-
gens. “En natuurlijk het kamp, dat 
was vorig jaar echt gaaf!” zegt Nil-
ton. De animo voor de playbackshow 
was dit jaar minder groot. “Iedereen 
kreeg koudwatervrees” volgens 
Arnoud. “Een paar moeders hebben 
toen een bowlinguitje als alternatief 
georganiseerd. We stimuleren zeker 
dat spelers aan verenigingsactivitei-
ten deelnemen, maar we kunnen ze 
niet verplichten hè.”

Een activiteit waar de jongens van 
JO11-2 dit jaar niet omheen kunnen, 
is natuurlijk het carnaval met hun 
eigen leider als prins. “Eigenlijk 
moeten we daar wel heen met z’n 
allen,” zegt Pim, die op school ook 
zelf in de Raad van Elf zit. Naast alle 
activiteiten die De Zweef organi-
seert, zeggen Twan en Arnoud bij 
deze ook nog een barbecue aan 
het einde van het seizoen toe. “Dan 
mogen de ouders ook komen. De 
saamhorigheid tussen ouders en 
spelers onderling vinden we ook 
heel belangrijk,” aldus beide leiders. 

“Met mijn 
fanatisme de
jongens naar de
overwinning slepen”

Met de sfeer zit het wel goed in 
het team. Er wordt nog heel wat 
af gekletst aan tafel. “Het is soms 
net een damesteam. Een gezellig 
en rumoerig clubje”, aldus Arnoud. 

“En ze kunnen best goed voetballen 
hoor, soms hebben ze dat zelf niet in 
de gaten. Sommige spelers moeten 
alleen wat meer vertrouwen krijgen 
in zichzelf dat ze de bal er wel in 
kunnen schieten. En wat minder 
dromen in het veld.” 

Over dromen gesproken: zijn er, als 
afsluiter van dit interview, binnen 
JO11-2 eigenlijk nog dromen? “Mijn 
droom is om nog eens kampioen te 
worden met een team. Daar gaan we 
ons best voor doen. Ik hoop dat ik 
met mijn fanatisme de jongens naar 
de overwinning kan blijven slepen. 
Als het maar met respect gebeurt 
naar elkaar toe, naar de scheids-
rechter en de tegenstander”,  aldus 
Twan. 

twee12.com
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WIJ STAAN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN DE 

CLUBACCOMMODATIE

VENEBERG.COM

NIEUWJAARSRECEPTIE 2020 

1. Twee nieuwe ereleden erbij
Gerrit Verschoor en Jan-Pieter van Vree worden in de Alge-
mene ledenvergadering van oktober dit jaar zonder twijfel 
benoemd tot ereleden van voetbalvereniging De Zweef. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de club deelde voorzitter 
Erik Heuver mee dat het bestuur beiden zal voordragen. 
Gezien het daverende applaus van de vele aanwezigen tij-
dens de receptie, is die benoeming straks een formaliteit.

Gerrit Verschoor is al bijna 40 jaar de materiaal- en 
klusjesman van De Zweef. Hij timmert, zaagt, verbouwt, is 
lid van de schoonmaakploeg geweest en nog steeds elke 
maandag poetsend in het clubgebouw te vinden. Een stille 
werker die deze onderscheiding meer dan verdient, sprak 
Heuver.
De verdiensten van Jan-Pieter van Vree “waren te veel om 
op te noemen”, maar hebben te maken met de werkzaam-
heden voor het 100-jarig bestaan van de club, zo’n 12 jaar 
bestuurslid (waaronder 7 jaar voorzitter) en meer.

Het clubhuis zat weer helemaal vol op 5 januari. 
De nieuwjaarsreceptie wordt steeds drukker be-
zocht. Zeker als je in aanmerking neemt dat we 
dit jaar de jubilarissen pas huldigen bij de officiële 
receptie bij het 100-jarig bestaan. Naast heel veel 
gezelligheid, kende de receptie drie belangrijke 
zaken.
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2. Gerrit ten Dam Vrijwilliger van 
het jaar
Gerrit ten Dam is uitgeroepen tot 
Vrijwilliger van het jaar 2019 van 
De Zweef. Na de bekendmaking 
tijdens deze nieuwjaarsreceptie 
overhandigde voorzitter Erik Heuver 
de beduusde Gerrit de bijbehorende 
oorkonde, bloemen en dinerbon.

Gerrit organiseert al 27 jaar de 
traditionele Playbackshow, zit in 
de seniorencommissie, was trai-
ner van tweede en derde elftal, is 
bezorger van het clubblad GOAL, lid 
van de jubileumcommissie 100 jaar, 
mede-organisator van de 35+-com-
petitie in de gemeente, scheidsrech-
ter en verzorgt verslag en foto’s van 
zaterdag 1. Redenen genoeg dus om 
hem te onderscheiden.

3. Verbouwing van het clubhuis en 
nieuwe kantine
De Zweef heeft vergaande plannen 
de bestaande kantine te verbeteren 
en te verfraaien. In deze volgorde, 
zei voorzitter Heuver nadrukkelijk 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. De 
prioriteit ligt bij een nieuw dak, 
waarvoor de offerte-aanvragen de 
deur uit zijn. Als de financiën het 
toelaten, komen op dat nieuwe dak 
ook zoveel zonnepanelen dat de 
club in de eigen stroombehoefte 
kan voorzien. Vorig jaar maakte 
onze club al een slag waar het gaat 
om verduurzaming. Coördinator en 
bestuurslid Helmut van Rhee zorgde 
ervoor dat de kleedaccommodatie 

werd voorzien van nieuwe ketels, 
waarvoor op het dak “heatpipes” 
zijn geplaatst om zonnewarmte te 
gebruiken voor verwarming van het 
water. Een succesformule tot nu toe.
Helmut is ook coördinator van het 
werk voor het nieuwe dak, waarbij 
opnieuw duurzaamheid een be-
langrijke rol speelt. “Als de zonne-
panelen er komen, kunnen we op 
het gebied van duurzaamheid een 
voorbeeld zijn”, zegt hij.

Als de viering van het eeuwfeest 
financieel geen roet in het eten 
gooit, kan daarna ook het interieur 
van het clubgebouw een opknap-
beurt krijgen. Daarbij valt te denken 
aan nieuw meubilair, een nieuwe 
bar, nieuw plafond en dergelijke. 
“Als jullie in de feestweek genoeg 
bestellen, zuipen jullie je eigen 
nieuwe kantine bij elkaar”, grapte de 
voorzitter.



41

Adv_deZweef_A5_Liggend.indd   1 13-11-13   16:07

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

 

 

  

NIEUWE SPONSOREN

Het gaat daarbij om: 
• Ditt Almelo
• Twee12 Crossfit Nijverdal
• Hypotheekdeal Nijverdal
• Eye4Talents Nijverdal
• Gewoon Bouwen Nijverdal
• Kapsalon Hair by Marleen Nijverdal

EVEN VOORSTELLEN

1. DITT Officemakers te Almelo 

>> www.ditt.nl
>> 5 meter boarding aan de hoofdtribune

Ontwerpen, bouwen, inrichten
Een heel nieuw concept voor een flexibel kantoor, turn-key projectinrich-
tingen en prachtige kantoor(bouw)projecten: bij Ditt doen we dat. Met ons 
team van ruim 40 mensen bouwen we iedere dag aan inspirerende kantoor-
ruimtes. En daarmee aan het succes van jouw bedrijf.
Zaken snel voor elkaar
Een duidelijke prijs, een praktische planning en een uniek kantoor dat past 
bij jou en jouw mensen. Heel rap klaar voor gebruik. Daar gaan we voor en 
staan we voor. Voor je het weet, hebben jij en je medewerkers een werkplek 
waar concurrenten alleen maar van dromen. Zonder stress, want wij nemen 
je alle zorgen over de verbouwing of herinrichting uit handen. Jouw taak: 
bepalen wat je wilt en snel genieten van het resultaat.

2. TWEE12 Crossfit te Nijverdal 

>> www.twee12.com
>> Gouden Sponsor met 5 meter boarding in de ballenvanger en daarnaast 3 
meter boarding aan het hoofdveld)

In beweging
Bij 211 graden is water heet. Bij 212 graden kookt ‘t. Kokend water geeft 

We hebben er weer zes nieuwe sponsoren bij. Dat 
is een prachtige prestatie van onze sponsorcom-
missie. Want hoewel de economie op volle toeren 
draait, blijft het een hele klus bedrijven te vinden 
die de sport een warm hart toedragen. Namens De 
Zweef willen wij de nieuwe sponsoren een warm 
welkom heten en danken voor hun financiële bij-
drage. 
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stoom. En stoom zet iets in beweging. Die ene graad is het verschil. Het 
verschil tussen blijven waar je bent,  of in beweging komen. Lekker in bewe-
ging voor een fit en vitaal leven !

Motivatie
Van jou verwachten wij ‘slechts’ de bereidheid om er voor de volle 100% voor 
te gaan.

Meet the team
Een goede coach is van groot belang. Onze coaches zijn uniek, gekwalifi-
ceerd en vol passie bezig met hun werk. Als coach staan wij vlak achter je. 
Jij moet het doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Wij zijn er voor je 
om je te steunen, je een spiegel voor te houden en je te helpen het beste in 
jou naar boven te halen!

3. HypotheekDeal te Nijverdal 

>> www.hypotheekdeal.nl
>> Gouden Sponsor met 5 meter boarding in de ballenvanger aan het hoofd-
veld

Wij zijn erkende onafhankelijke hypotheekadviseurs. Dat betekent garantie 
voor kwaliteit en keuze uit (bijna) alle hypotheken. Wij leveren niet alleen 
een goede, passende hypotheek. We vinden ook dat het afsluiten anders 
kan: oplossingsgericht, snel en duidelijk. Dus gebruiken we heldere taal en 
werken we met een helder proces in vier stappen. Verfrissend!

Daarbij krijg je ook nog eens een flinke bak ervaring. Achter iedere Hy-
potheekDeal zit namelijk een groot regionaal hypotheekkantoor. Al deze 
expertise en ervaring zetten we in als dat nodig is. Zo kunnen we echt 
iedereen aan een HypotheekDeal helpen. Ook als je ondernemer bent, als je 
al een koopwoning hebt of als je in een scheiding verwikkeld bent.

4. Eye4Talents te Nijverdal 

>> www.eye4talents.nl
>> 3 meter boarding aan het hoofdveld

Heeft u behoefte aan advies of ondersteuning op het gebied van perso-
neelsvraagstukken? EYE4Talents voorziet u op uurbasis van een passend 
advies. Denk hierbij aan vaststellingsovereenkomst, functioneringsgesprek, 
opzetten van een salarishuis, advies met betrekking tot aanname of ont-
slag, project zachte landing, consultancy op personeelsvraagstukken of 
Rent-a-Recruiter. € 75,- per uur.

5. Gewoon Bouwen te Nijverdal 

>> www.gewoonbouwen.nl
>> 3 meter boarding aan het hoofdveld
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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

Als Twentse aannemer in hart en nieren zijn we altijd bezig met waar we 
goed in zijn: bouwen. Zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie. Van comple-
te woning tot schuur, veranda, dakkapel of erker. Uiteraard alles geheel naar 
uw wens. Met ons vakmanschap durven wij alles aan, met plezier. Ongeacht 
omvang of complexiteit. Onderscheidend, met oog voor detail en omgeving. 
Gewoon Bouwen is een platte organisatie met korte communicatielijnen. 
Deze organisatiestructuur zorgt ervoor dat we flexibel zijn en snel kunnen 
anticiperen op uw vragen. Ook spreekt u hierdoor snel met de juiste persoon 
binnen onze organisatie, iets dat wel zo prettig is! De sectoren waar Gewoon 
Bouwen werkzaam is, zijn ruim in diversiteit. Wonen, zorg, industrie, kan-
toren zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie worden bediend. Dit brengt 
met zich mee dat de opgebouwde kennis en kunde breed is. Alle specifieke 
kennis uit de verschillende sectoren worden ingebracht, waardoor elk soort 
project volle optimalisatie krijgt.

Gewoon Bouwen heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een veel-
zijdige onderneming die breed in de sector werkzaam is. Ons werkgebied 
is naast de regio noord/oost verbreed doordat het werkgebied is uitgebreid 
naar het midden en westen van het land. Dit is mogelijk vanwege de ver-
houdingen kennis, kwaliteit, no nonsens en prijsniveau en omdat opdracht-
gevers hun vertrouwen geven en ons in het hele werkgebied opdrachten 
gunnen.

Waarborgen
We garanderen een bedrijfsvoering die tegemoet komt aan uw belangen. 
Hiertoe leggen we onszelf verplichtingen op. We zijn gecertificeerd voor ISO 
9001, ISO 14001, VCA**, FSC en KOMO. Allemaal borgen die onder externe 
controle staan, zodat u er van verzekerd bent dat het voor u goed geregeld 
is. Binnen ons bedrijf zijn wij aangesloten bij Woningborg, zodat u zich ook 
financieel geen zorgen hoeft te maken.

6. Kapsalon Hair by Marleen te Nijverdal 

>> www.hairbymarleen.nl
>> Advertentie op de gehele achterzijde van ons Goal!MAGAZINE

Hair by Marleen, even voorstellen: ik ben Marleen en ben sinds 1 juli 2019 
de nieuwe eigenaar van kapsalon Audrey. Na 10 jaar voor dit mooie bedrijf 
te hebben gewerkt, heb ik het stokje overgenomen. We zijn een gezellig, 
vakkundig team dat 6 dagen per week voor je klaar staat. Hair by Marleen 
is een salon in Nijverdal voor vrouwen, mannen en kinderen die het beste 
uit hun haar willen halen. Of het nu gaat om een nieuw model, trendy kleur, 
aanschaf van haarverzorgingsproducten of een periodieke knipbehandeling, 
wij geven je graag advies en helpen je aan het door jou gewenste kapsel.
Onze salon beschikt over airco en WiFi. 

Adres Groen van Prinstererstraat 32 te Nijverdal. 
Voor een afspraak of advies kun je ons bellen op: 0548-615827.

Hair by

Marleen

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

VOOR HET HELE GEZIN,  MAN,  VROUW EN KIND
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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

Theo werd geboren op 20 december 
1949 aan de Zonnebloemstraat in 
Nijverdal als zevende kind in het 
gezin ten Hove. Er waren toen al vier 
zussen en twee broers. “Mijn vader 
werkte voor twaalf stuivers bij de 
KSW en mijn moeder was er voor de 
huishouding. Breed hadden we het 
niet, des te groter was de saamho-
righeid en de familieband. Helaas 
zijn we nog maar met z’n vieren 

over. Mijn ouders, broers en één zus 
zijn al overleden.”

“Wij wonnen 
altijd met
dikke cijfers”

“Mijn lagere schooltijd bracht ik 
door op de Antoniusschool. Vooral 
het schoolvoetbal herinner ik me 

nog goed. Het waren prachtige 
wedstrijden door de onderlinge 
strijd van de scholen in de gemeente 
Hellendoorn, die altijd met dikke 
cijfers door de katholieke scho-
len werd gewonnen. Na de lagere 
school kon je als jongen kiezen voor 
timmeren, metselen, schilderen of 
bankwerken. 

De praktijk was dat je koos wat je 
kameraden ook kozen. Mijn ka-
meraden kozen voor metaal, dus 
ik deed de metaalopleiding op de 
ambachtsschool. Eerst in Rijssen en 
later op de bedrijfsschool bij Stork 
in Hengelo. Daar ben ik alleen van af 
gestuurd. Iemand gooide een appel 
naar mij, ik liet dat niet gebeuren en 
gooide terug. Volgens mij was het 
meneer Mullema die het zag. Ik kon 
mij melden en vertrekken. Ik kwam 

IN DE BLESSURETIJD 
THEO TEN HOVE
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! Deze 
keer Theo ten Hove. “In de blessuretijd? Nee, ik sta 
midden in het leven! Ik ben nog met zoveel dingen 
bezig.”
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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!!

dus overdag thuis en dat was niet 
best, ik kon direct vertrekken naar 
boven.”

Aan het werk
“Ik moest dus wat anders zoeken en 
kwam terecht bij Universal in Alme-
lo. Hier werkte ik totdat ik in 1969 
in militaire dienst moest. Doordat ik 
veel last had van migraine, maakte 
ik ook mijn diensttijd niet af. Uit 
dienst kwam ik terecht bij Nemaco 
aan de Smidsweg in Nijverdal. Een 
mooie tijd met veel vrijheid. Het 
land in met de bus om reparaties uit 
te voeren en materieel te demon-
streren. Ik maakte lange dagen, 
maar dat maakte niets uit. Het werk 
vond ik hartstikke leuk. Hier werkte 
ik totdat ik in 1974 een baan kon 
krijgen bij UCN, Ultra Centrifuge 
Nederland, in Almelo (later Urenco, 
red.). De salarisontwikkeling die mij 
hier onder de neus werd geschoven, 
kon ik niet weigeren. Ik heb hier 
nagenoeg veertig jaar gewerkt, tot 
aan mijn pensioen in 2014.”

De eerste jaren werkt Theo als 
draaier en frezer, later als team-
leider en vervolgens als fulltime 
voorzitter van de ondernemings-
raad. “Vooral aan de omgang met 
de Duitse collega’s en Engels ‘work 
council’ heb ik mooie herinnerin-
gen. In die jaren werden in zowel 
Duitsland, Engeland als Nederland 
eigen centrifuges gemaakt. De 
directie besloot dat er nog maar één 
type gemaakt moest worden. Door 
inbreng van de ondernemingsraad 
bleef de werkgelegenheid in Almelo. 
De Duitsers kregen de ontwikkeling 
en het hoofdkantoor werd gevestigd 
in Engeland.”

In 2004 stopt Theo met het voor-
zitterschap. Hij gaat dan aan de 
slag bij de afdeling QAS: Quality 
Assurance Suppliers. “Deze afde-
ling kwalificeert toeleveranciers om 
onderdelen aan Urenco te mogen 

leveren. De Fransen, die tot die 
jaren nog verrijkt uranium uit grafiet 
haalden, stapten over op de goedko-
pere centrifugetechnologie. Omdat 
de Fransen 80% van hun energie 
uit kernenergie halen, hadden wij 
daar gigantisch veel werk aan. Er 
moesten zoveel onderdelen komen, 
die wij zelf niet meer konden maken. 
Bij de afdeling QAS controleerden 
wij dan de onderdelen die door toe-
leveranciers werden gemaakt. Een 
functie die ik mede te danken had 
aan de toenmalige bestuursvoorzit-
ter van Urenco Nederland. Ondanks 
dat ik als voorzitter van de onder-
nemingsraad hem wel eens de deur 
had gewezen, heeft hij mij later toch 
voor deze functie  voorgedragen.” 

“Ik had me
nooit verdiept
in de natuur”

In 2014 gaat Theo met pensioen, 
maar dat betekent geen lege agen-
da. “Straks trek ik weer mijn jasje 
van Staatsbosbeheer aan en loop ik 
weer de berg op, heerlijk! 

Vlak na mijn pensioen las ik dat ze 
bij het Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug een gastheer zochten. Ik 
solliciteerde en werd aangenomen. 
Als metaalbewerker wist ik niets 
van de natuur. Ik vond de natuur 
wel mooi, maar had me er nooit 
in verdiept. Door cursussen, maar 
vooral door boswachters als Arend 
Spijker en Sjaak van Dijk leerde ik 
heel veel. Inmiddels werk ik iedere 
dinsdag- en vrijdagmiddag en soms 
een dagdeel in het weekend als hei-
deslakchauffeur. Ik ontvang mensen 
van alle nationaliteiten en vanuit 
heel Nederland. Prachtig om met 
die mensen om te gaan. Het houdt 
me jong! Nee, over stoppen denk ik 
nog lang niet na. Ik blijf het doen zo 
lang ik fit blijf. Ik leer nog elke dag 
bij.”
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dat ik op mijn 47ste stopte met 
voetballen.”

Theo traint in de jaren daarna nog 
een aantal jaren het damesteam, 
is samen met Daniël Middelkamp 
leider van het derde en zorgt als 
technisch coördinator voor een 
soepele overstap van jeugdspelers 
naar het eerste, tweede of derde. 
“Inmiddels kom ik niet heel veel 
meer bij De Zweef. Soms kom ik op 
zaterdag kijken naar mijn kleinzoon 
Jonas, maar door mijn vrijwilligers-
werk ontbreekt het aan de tijd. Bij 
het 100-jarig bestaan zie je me wel 
hoor. Ik heb al kaarten voor ‘Even 
bijpraten’ besteld en ga ook naar de 
theatervoorstelling.”

De liefde
We zitten al even bij Theo aan de 
keukentafel. Naast hem zit zijn 
vrouw Dinie, de vrouw die hij 51 jaar 
geleden leerde kennen. “We waren 
achttien jaar en ik zag haar staan, 
achterin de zaal bij Topcorner, dat 
is waar nu makelaar Rensen zit. We 
werden verliefd, verloofd en trouw-
den. Zo ging dat hè. Waarom ze de 
vrouw van mijn leven is?” Dinie be-
moeit zich met het gesprek en geeft 
Theo lachend aan dat hij nu wel 
iets liefs moet zeggen. “Ze is heel 
behulpzaam en wil alles doen voor 
een ander. Ik werd verliefd op haar 
omdat er toch wel iemand stond, 
daar achter in Topcorner! Een knap 
meisje, anders gaat het niet hè.”

Theo en Dinie krijgen twee kin-
deren: Xander en Raymond. “Het 
contact met beide jongens is heel 
intens. Met z’n drieën bezoeken we 
voetbalwedstrijden in het buiten-
land. Zo gingen we al naar New-
castle tegen Tottenham Hotspur 
en staat dit voorjaar de wedstrijd 
tussen Borussia Mönchengladbach 
tegen Wolfsburg op het programma. 
Ook komen ze zeer regelmatig op 
bezoek in het weekend. We zitten 

De Zweef 
Tweeënzestig jaar geleden wordt 
Theo lid van De Zweef. “Een gezel-
lige vereniging. Zeker spelers die 
van vroeger uit bij De Zweef spelen, 
zullen niet gauw overstappen  naar 
een andere vereniging. Dat geeft 
al wel iets aan. Vraag me niet in 
welke jeugdteams ik heb gespeeld, 
ik wist dat die vraag zou komen. Ik 
weet wel zeker dat ik met Hennie 
Heetkamp, Sinus Wennemers, Wim 
Krukkert , Jan Winkels, Herman 
Schwarte,  Tonnie Nijenhuis en Pe-
ter Middelkamp speelde. Eigenlijk 
de jongens die toen ook bij mij in de 
klas zaten.”

Bij de senioren valt Theo steeds 
net buiten het eerste. “Ik geloof dat 
Johan Alferink als spits uit beeld 
raakte bij het eerste vanwege zijn 
diensttijd. Ik was toen de spits, 
maar belandde weer op de bank 
toen hij terug kwam. Maar ook in 
het tweede elftal onder leiding van 
Johan Haas heb ik een geweldige 
tijd gehad hoor. Ik speelde met Ar-
nold Korbeld, Frits Kolkman, Sinus 

dan met z’n allen aan de keukenta-
fel. Dinie kookt dan voor iedereen 
en er wordt een lekker potje bier 
gedronken.”

Toen de kinderen Xander en Ray-
mond klein waren, was Dinie vooral 
thuis. 
Later werkte ze veel als coupeuse 
en heeft uiteindelijk achttien jaar 
lang haar eigen bedrijf Midi vakkle-
ding aan de Kerkstraat in Nijverdal. 
“Inmiddels vult ze haar dagen met 
vrijwilligerswerk bij de Hoge Es en is 
ze oppas-oma van onze vijf kleinkin-
deren. Eigenlijk zijn we drukker dan 
ooit.”

Wennemers, Peter Middelkamp, 
Jan Winkels, Bertus Heuver, de 
‘Biele’(Herman Hegeman), Bernard 
Oldenhof, Harrie Westerik en Tonnie 
Willems. Onvoorstelbaar eigenlijk hè 
wie er van hen al overleden zijn.”

“Wij speelden in de eerste klasse 
reserve amateurs, de hoogste klas-
se voor een tweede team. Natuurlijk 
zijn er de kampioenschappen als 
hoogtepunt, maar vooral de wed-
strijden tegen Quick ’20 springen 
eruit. Zij waren voetbaltechnisch 
veel beter dan wij. Ik weet nog dat 
wij in de carnavalstijd een keer 
tegen hen moesten. Staan we om 
acht uur klaar bij het clubgebouw, 
komt Wim Krukkert aanlopen in 
carnavalskleding. Die man was ook 
zo gek als een deur. We wonnen de 
wedstrijd wel, met 0-1. Die lui waren 
zo donders kwaad. En ook de thuis-
wedstrijd wonnen wij dat seizoen 
grandioos. We hadden aan een punt 
genoeg en werden kampioen. En ja, 
Wim Krukkert, dat was ook echt een 
komiek. Over hem vertel ik nog wel 
eens op feestjes. Een mooie anek-

“Inmiddels zijn we bijna 48 jaar ge-
trouwd. Het huwelijk houdt zo lang 
stand omdat we naast dingen samen 
doen, zoals familieaangelegenhe-
den, ook onze eigen dingen hebben, 
zoals het vrijwilligerswerk.”

Oud worden
“Oud? Ik vind mezelf helemaal niet 
oud. Op wat prostaatproblemen 
na ben ik ook helemaal gezond. Ik 
heb soms het idee dat ik nog zo de 
wedstrijd in kan, zo voel ik mij wel. 
Onlangs ben ik met Xander, zijn 
vrouw Els Geuzendam en de klein-
kinderen Saar en Jonas op vakantie 
geweest in Duitsland. Ik was aan 

dote is natuurlijk de bal die uitging 
en Wim die moest ingooien, zegt de 
scheids: “Andersom!” Wim keert 
zich om en gooit de bal zo de strui-
ken in. De tegenstander en scheids-
rechter lagen helemaal dubbel. Dat 
zal me altijd bij blijven!”

“Ik hield
de broek 
niet schoon!”

Als spits maakt Theo de onmoge-
lijkste doelpunten, maar ook de 
grootste missers. “Ik maakte veel 
doelpunten en hield de broek niet 
schoon. Als we dan achter stonden 
tijdens de rust, dan lustten Peter 
Middelkamp en ik elkaar wel rauw. 
We konden elkaar flink de huid vol 
schelden. Andere jongens waren 
stil, maar de knop moest om en we 
wonnen vaak alsnog de wedstrijd! 

Ik kleunde er flink in. Dat vond ik 
prachtig. Het nooit uit de weg gaan 
van een duel, leidt uiteindelijk wel 
tot rugklachten en is ook de reden 
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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.

het voetballen met mijn kleinzoon 
Jonas. Hij tikte zo een voet onder 
mij weg. En daar lag ik! Jonas is zo 
fanatiek joh, dat zit er dan in hè. Als 
je dan overeind komt, dan voel je je 
wel oud.” 

“Ik onderhoud mezelf goed. Wandel 
drie keer in de week vijftien kilo-
meter. Ook ben ik overal in geïn-
teresseerd. Maar het moet je wel 
gegeven zijn. Zelfs als sporter kun 
je te maken krijgen met die vrese-
lijke ziekte. Kijk maar eens naar al 
die vrienden met wie ik voetbalde 
en die er al niet meer zijn. Som-
migen overlijden zelfs al ver voor 
hun vijfenzestigste. Als ik 75 mag 
worden, dan geef ik een groot feest. 
Drie kwart eeuw, dat vind ik wel een 
mijlpaal.”

Toekomstdromen zijn er zeker. 
“We hebben al aardig wat van de 
wereld gezien hoor. Amerika, Nieuw 

Mexico, Thailand en verschillende 
Europese bestemmingen. Ik heb 
eigenlijk nog drie wensen. Samen 
met Dinie wil ik graag een cruise 
maken langs China, Japan, Taiwan, 
Zuid Korea, de Filipijnen en ande-
re landen in die regio. Een reis die 
half februari in vervulling zou gaan, 
maar door het coronavirus moest 
worden uitgesteld.
 

“We hebben
al heel wat van
de wereld gezien”

Daarna wil ik nog graag een keer 
met de Oriëntexpress van Sint 
Petersburg naar Peking reizen en 
nog een keer naar Canada. Maar de 
grootste toekomstdroom is na-
tuurlijk gezond blijven. En dat onze 
kinderen en kleinkinderen gezond 
blijven, dat is natuurlijk het allerbe-
langrijkste.”

De dood
“Als je verder nog gezond blijft, dan 
denk je niet echt na over het einde. 
We hebben het wel eens over begra-
ven of cremeren. De kinderen weten 
dat ook wel van ons. Maar we staan 
er niet echt bij stil. In de blessuretijd? 
Nee, ik sta midden in het leven! Ik 
ben nog met zoveel dingen bezig. We 
zijn gezond en hebben geen licha-
melijke klachten. Mochten die er wel 
komen, dan wonen we hier mooi. 
Alles is gelijkvloers, de rolstoel kan 
zo naar binnen. Als het zover is, dan 
ben ik er niet bang voor. Het klinkt 
misschien gek, maar ik heb altijd ge-
zegd dat ik in reïncarnatie geloof. Ik 
hoop alleen niet dat ik als mug weer 
kom, want dan slaan ze me dood. 
Wat heeft anders het leven voor zin 
gehad? Denk ik dan. Je kunt ook niet 
met z’n allen bovenin terecht. Daarin 
geloof ik niet meer. Als het morgen 
gebeurd zou zijn, dan hoop ik dat ze 
mij aardig hebben gevonden.” 
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TEAM VAN DE WEEK

Een kantoorruimte speelt een 
grote rol in het succes van ieder 
bedrijf. Juist daarom is het van 
belang een kantoor te hebben dat 
hieraan bijdraagt. Het ideale kan-
toor kan namelijk invloed hebben 
op de cultuur van uw bedrijf, het 
geluk van medewerkers, de pro-
ductiviteit en het imago.

Een duidelijke prijs, een prakti-
sche planning en een uniek kan-
toor dat past bij jou en je collega’s. 
Ditt. Officemakers neemt je alle 
zorgen over de verbouwing of 

herinrichting uit handen. Jouw 
taak: bepalen wat je wilt en snel 
genieten van het resultaat.

Ditt. Officemakers: 
Wij maken kantoren die 
werken!

Dankzij onze kantoren in het oos-
ten en westen van het land stroomt 
er net zoveel Twentse nuchterheid 
als Amsterdamse branie door onze 
aderen. Het maakt dat we durven, 
maar ook dat we realistisch zijn. 

We zijn er voor alle ondernemers 
die hun medewerkers een fijne 
omgeving gunnen.

Benieuwd wat Ditt. Officemakers 
voor jou kan betekenen? 
www.ditt.nl/ 
Bekijk ook ons portfolio via: 
www.ditt.nl/ditt-reports/

Ditt. is Zweeds. Het betekent ‘voor jou’. Wij ontwer-
pen en bouwen voor jou. Een heel nieuw concept 
voor een flexibel kantoor, turn-key projectinrichtin-
gen en prachtige kantoor(bouw)projecten: bij Ditt 
doen we dat. Met een team van ruim 40 mensen 
bouwen wij iedere dag aan inspirerende kantoor-
ruimtes en daarmee aan het succes van jouw (toe-
komstige) bedrijf.

SPONSOR UITGELICHT: 
DITT.
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AMATEURVOETBAL

Je hebt tegen elkaar gevoetbald 
en je geeft een hand aan je tegenstander. 
Ook al is die van DES. Allemaal vriendjes. 

Zo hoort het.

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

Marleen

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


