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Wat moet je nou schrijven in 
deze tijd? Iedereen wil weer 
voluit voetballen, vriend(in)
en ontmoeten. Elkaar op 
de schouder kunnen slaan. 
Ouwehoeren in de kantine. 
Maar dat kan allemaal niet. 
Dat doet zeer en is vervelend. 
Hoe het verder gaat, is een 
groot vraagteken. Dat geldt 
ook voor de nieuwe poging ons 
eeuwfeest te gaan vieren. Het 
boek is in ieder geval klaar en 
verschenen. Met groot succes! 
Lees alles daarover in deze 
GOAL.

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
Deze bijdrage had natuurlijk 
moeten gaan over het “niet 
degraderen” van heren zondag 
1, ondanks de overstap naar 
de zaterdagcompetitie. Het 
kampioenschap van zowel heren 
als vrouwen zaterdag 1. De 
geweldige feestweek vanwege 
ons 100 jarig bestaan. De (oud) 
leden die elkaar na jaren weer 
ontmoeten en verhalen uit de 
oude doos ophalen. De prachtige 
trilogie over de geschiedenis van 
de club, geschreven door Jan 
Pieter van Vree. Het vervangen 
van het dak. Het plaatsen van 
160 zonnepanelen waardoor we 
in onze eigen energiebehoefte 
kunnen voorzien. Over onze 
nieuwe accommodatiebeheerder, 
Paul Morsink. En natuurlijk een 
vooruitblik op de komende derby’s 
tegen DES, SVVN en vv Hellendoorn. 
Dat we na een paar maanden 
zomerreces weer zin hebben om 
naar de club te gaan. Elkaar weer 
te zien en met een biertje in de 
hand even bijpraten.  

De uitbraak van het coronavirus 
maakte alles anders. Het afgelopen 
seizoen was helder. Het voetballen 
werd gestaakt. De accommodatie 
bleef gesloten. Einde seizoen en 
richten op het komende. En daar 
wringt nu de schoen. Het virus is 
niet bedwongen. Sterker, in de grote 
steden laaien de besmettingen weer 
op. En dat heeft grote gevolgen voor 
alles en iedereen. Dus ook voor 
(sport)verenigingen en dus ook voor 
De Zweef. Maximaal 100 personen 
in de kantine. Voorwaarde is wel op 
1,5 meter afstand. Op zich hebben 
we een grote kantine. Toch kunnen 
we slechts 80 stoelen aanbieden. 

Geen stoel betekent geen plek in 
de kantine. Hoe moet dat met een 
thuiswedstrijd van heren zaterdag 
1? Teams die al gespeeld hebben en 
een paar supporters en het is vol. 
Onze jongens die net gevoetbald 
hebben kunnen niet eens na het 
douchen in de kantine een biertje 
bestellen. Seniorenteams mogen 
slechts met een beperkt aantal 
personen in de kleedkamer door 
de 1,5 meter afstand regel. Maar ze 
mogen wel met 4 personen in een 
auto naar een uitwedstrijd. En als 
er 6 spelers gebruik mogen maken 
van één kleedkamer, ben je gauw 
door je kleedkamers heen. Hoe 
gaan we een bespreking doen in de 
rust als je afstand moet houden? 
Meer dan 250 toeschouwers bij 
een wedstrijd betekent iedereen 
registreren. Wie bewaakt dat? 
Hoe doe je dat met een derby 
waar misschien wel 1000 man op 
afkomt? De eersten mogen zich 
om 12.00 uur wel melden. Anders 
is de laatste geregistreerd, net 
op het moment dat de wedstrijd 
is afgelopen. Voor het eerst in de 
13 jaar dat ik in het bestuur zit, 
zie ik het somber in. Of mogen 
er misschien wel meer dan 250 
toeschouwers langs 
de lijn staan, zonder 
registratie, wanneer 
we mondkapjes dragen 
langs de lijn? En 
maatregelen kunnen zo 
weer aangepast (lees 
verscherpt) worden. Het 
is niet te doen. Uiteraard 
zijn de maatregelen 
genomen om verdere 
verspreiding van het 
virus tegen te gaan. En 
dat is goed. Maar dit gaat 

de verenigingen handen vol geld 
kosten. 

Wat zou kunnen helpen is het 
tijdelijk toestaan van verkoop 
van drank langs het veld tijdens 
de wedstrijd. Uiteraard met 
de 1,5 meter afstand regel in 
achtneming en met drank in 
plastic bekers. Waarbij er uiteraard 
toezicht is om te voorkomen dat 
het uit de hand loopt. Dat blijft 
de verantwoordelijkheid van de 
thuisspelende vereniging. Hiervoor 
is er toestemming nodig van de 
KNVB. Maar zoals zo vaak, als je 
die nodig hebt dan zijn ze er niet. 
Zoals het er nu naar uitziet, wordt 
het een heel vervelend begin van 
het nieuwe seizoen. Met daarnaast 
de onzekerheid hoe lang het 
allemaal gaat duren. We kunnen 
slechts hopen dat het mee gaat 
vallen. Desondanks hoop ik op het 
allerbeste. Voor iedereen. Maar 
ook dat onze leden en gasten zich 
houden aan de maatregelen en 
afspraken die we hebben gemaakt. 
Het overlijden van René Rodijk 
hebben we allemaal nog vers voor 
de ogen. En zoiets wil niemand 
meer.

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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aan. Konden we weer mooi even 
voetballen.”

Elke dag voetballen
Want dat is wat Hans en bijna al zijn 
leeftijdgenootjes elke dag doen na 
school: voetballen. De twee families 
Middelkamp aan de Parallelweg 
beschikken gezamenlijk over 13 
voetballende jongens, dus mede-
standers om een partijtje te spelen, 
zijn er altijd wel te vinden. Of buurt-
jongens trappen mee, zoals Rini 
Poelakker. “Hij was van DES, maar 
dat interesseerde ons niks. Het was 
onze buurjongen en hij kon goed 
voetballen.”

Dat voetballen gebeurt aan de Pa-
rallelweg waar een stuk rood zand 
ligt en de hele buurt speelt. In dat 
rode zand begraven mijn ouders de 
aardappels in een kuil. Zand erover 
en wij daar bovenop voetballen. 
“Als er op zaterdag geen wedstrijd 

Het zal tussen 1955 en 1957 zijn ge-
weest dat ze voor de camera moes-
ten verschijnen. Jongens van   11 
– 13 jaar. Ongeveer, want niemand 
weet het nog precies. De namen 
leveren geen probleem op. Boven 
van links naar rechts: Johan Haas, 
Theo Siero, Joop Oldenhof, Herman 
Woesthuis, Johannes ten Hove en 
Harry Nijveld. Onder van links naar 
rechts: Tonnie Kok, Bennie ten Hove, 
Frans Middelkamp, Willy Kaizer en 
Hans Middelkamp.

Ze kijken allemaal netjes in de lens, 
met uitzondering van Joop Oldenhof, 
die in de onmetelijke verte staart. 
En zoals gebruikelijk in die leeftijds-
categorie zijn de lengteverschillen 
groot. Kijk maar eens naar “reus” 
Johannes ten Hove met naast hem 
de mannetjes van Woesthuis en 
Nijveld.

Bijzonder zijn  de tenues. Een 
witte bloes is standaard, maar de 
uitvoering verschilt. Theo Siero 
bijvoorbeeld heeft een blouse met 
knoopjes, terwijl Joop Oldenhof een 
polo draagt. Opvallend is dat alleen 

was, gingen we naar Dalzicht. Waar 
nu het parkeerterrein is, lag een 
voetbalveldje en dan speelden we 
daar. Hoe we daar naar toe gingen? 
Lopend natuurlijk. Wij hadden thuis 
maar één fiets en daar moesten we 
het allemaal mee doen.” 

12 mensen in een 
piepklein huis en 
ook nog eens
met opa en oma

Als de jongens uit school komen, 
is er vaak geen tijd om even bij 
moeder binnen te lopen. Ondanks 
het feit dat jongens in de groei 
best wel wat lusten, lokte de bal 
meer. “Mijn moeder deed het raam 
open en schoof de plakken stoete 
zo in onze handen. Bols Lucassen 
(nog familie) moest er altijd zo om 
lachen.”

Johan Haas, Herman Woesthuis, 
Johannes ten Hove en Hans Mid-
delkamp een Zweef-logo dragen. 
Die kon je los kopen. Moeder naaide 
die op het shirt. Kocht je daarna 
een nieuw shirt, dan werd het logo 
los getornd en op het nieuwe shirt 
genaaid.

Onder in het midden draagt Frans 
Middelkamp een keeperstrui. Een 
echte trui zo te zien met een rits en 
een colletje. Hij volgt bij De Zweef 
zijn vader op, die als doelman de 
nodige faam vergaarde. De broekjes 
lijken allemaal verschillend; zowel 
qua kleur als vorm. Hetzelfde geldt 
voor de sokken. Die van Johan Haas 
hebben een streep aan de onder-
kant. Willy Kaizer’s sokken bijvoor-
beeld, zijn van beneden tot boven 
gestreept. 

“Een donders goed team”
Hans Middelkamp, nu 76, staat dus 
ook op de foto. Toen een jochie van 
een jaar of 11 dat vrolijk lachend de 
lens in kijkt. De fotograaf zal voor 
hem geen onbekende zijn geweest, 
hoewel hij zich van het hele gebeu-

Als je nu op het huidige Marktplein 
de oude huisjes ziet (waar overigens 
veel vrijgezelle Zwevers met plezier 
een tijdje wonen), kan zich niet 
voorstellen dat daar twee van die 
grote gezinnen woonden. “Wij waren 
al met 12 en dan woonden opa en 
oma Verschoor ook nog eens bij ons 
in. Hele fijne mensen. Die leefden 
in de voorkamer, waar ook hun bed 
stond. Bij ome Jan (onze buurman) 
Middelkamp hadden ze elf kinderen 
en daar woonden opa en oma Mid-
delkamp bij in.” 

Achter het huis (op de plek waar de 
Rabobank stond) is in die tijd een 
grote boomgaard: “Dat was allemaal 
grond van ome Jan.” Staat op, loopt 
naar boven en komt terug met een 
oude familiefoto. Daarop een stukje 
van die boomgaard. 

Behalve aan de Parallelweg wonen 
er ook nog veel Middelkampen in 

ren niets meer herinnert.  De namen 
kent hij wel en het feit dat het een 
“donders goed team was”.  Daar 
heeft hij gelijk in, want bijna alle 
spelers halen later het eerste elftal.

“Johannes ten Hove was de beste. 
Dat was zo’n goeie voetballer. Had 
alleen niet zo’n goede mentaliteit. 
Vond dat de anderen het werk wel 
konden doen en dan de bal bij hem 
inleveren,” lacht Hans. 

We bekijken de foto nauwkeurig 
om te kunnen vaststellen wanneer 
deze gemaakt zou kunnen zijn. 
“Ik ben met 11 jaar bij de voetbal 
gegaan.” Hans schat zichzelf op die 
leeftijd; een jaar of 11, 12. Denkt 
dat hij toen bij meester Tijhuis in de 
zesde klas zat. Met uitzondering van 
broer Frans (twee jaar ouder), Joop 
Oldenhof en Johan Haas. “Tijhuis 
was een mooie man. Een beetje 
vergeetachtig. Pakten we een sigaar 
uit zijn doos en boden hem die later 

HANS MIDDELKAMP KAN TROTS 
EN TEVREDEN ZIJN

Van ventje van 11 naar trotse opa van voetballende kleinkinderen

Elf jongens voor de camera. Kwalitatief een beste foto, 
want een uitvergroting levert nog steeds een scherp 
beeld.  De foto is gemaakt op het deel van het sport-
park waar nu DES is gehuisvest.  Als de foto rond het 
middaguur is gemaakt, zou het maar zo kunnen zijn 
dat deze is gemaakt op het huidige hoofdveld van DES. 
Dan staan de jongens met de rug naar het bos aan de 
Duivecatelaan.



9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBZ  
 
 
 

Smidsweg 51

7441 EK  NIJVERDAL

0537 - 891 131

nijverdal@zichtadviseurs.nl

WWW.ZICHTADVISEURS.NL

Zicht Advertentie De Zweef 2.indd   1 20-03-17   20:01
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het Rooie Dorp. “Nee, veel contact 
hadden we niet. Alleen als de hele 
familie bij elkaar kwam en dat was 
niet zo heel vaak.”

“Mijn eerste colaatje; wat lekker”
Net zoals heel veel oudere Zwevers 
krijgt Hans z’n eerste voetballessen 
van Gait Westerik en Joannes Sou-
verijn. “Hele fijne mensen; hebben 
ook veel voor de vereniging gedaan. 
Ik herinner me nog dat we een keer 
hadden gewonnen van Rohda en dat 
ik bij de Bagatelle voor het eerst 
van mijn leven een colaatje kreeg. 
Heerlijk was dat.” 

Hans ontwikkelt zich als voetballer 
en onderscheidt zich door een hoge 
mate van inzet. “Ik speelde eerst 
rechtshalf met Johan Galgenbeld 
als rechtsback achter mij. Ik zat er 
iets strakker op dan hij en zo werd 
ik rechtsback.” Naast een tomeloze 
inzet heeft Hans als voordeel dat 
hij snel is. “Ik ging ook vaak mee 
naar voren. Kon dat best belopen.” 
Hij herinnert zich een nederlaag-
toernooi waarin hij achterin de bal 

oppakt, het hele veld oversteekt, 
hier en daar mannen passeert en 
uiteindelijk scoort.  

Dubbele beenbreuk
“Ik was best een harde voetballer. 
Ook voor me zelf. Ik weet nog dat 
Willy Kaizer een keer wat had en 
het bestuur met een fruitmand 
naar het ziekenhuis ging, terwijl 
Willy al weer thuis was. “Als ik ga 
liggen, is er echt wat aan de hand”, 
zei ik. Dat is een keer gebeurd en 
toen had ik mijn been gebroken. 
Dubbele breuk. Er moesten pinnen 
in en dat was na twee jaar klooien 
het einde van mijn selectie-perio-
de.” 

“Ik ben nog terug kunnen komen 
tot het derde en toen was het 
afgelopen. Zo ben ik bij het achtste 
elftal terecht gekomen. Wat een 
elftal. Wat een prachtige periode 
was dat. Wat we allemaal deden. 
De plaatjes die we uitbrachten. 
Zingen bij het gemeentehuis toen 
we in de hoofdklasse kwamen. Een 
hele mooie tijd.”

In de jaren dat hij in het eerste 
speelt gebeurt er eerst niet zo veel 
op voetbalgebied. Dat is in het begin 
van de jaren zestig. In de loop van 
dat decennium begint het team 
te groeien en bereikt hele goeie 
posities onder leiding van “Bokkie” 
Middelkamp (neef van Hans uit het 
rooie dorp). 

“Ik gaf die voorzet 
waarop Theo 
ons kampioen kopte”

Trainer Langkamp maakt als op-
volger van Bokkie dat succes af in 
het eerste jaar bij De Zweef. In 1970 
wordt het team kampioen en kan 
men eindelijk de vierde klas ver-
laten. Wat heeft de club daar lang 
op gewacht. Op het daadwerkelijke 
kampioenschap overigens ook, want 
het is ver in blessuretijd als Theo 
Siero De Zweef naar de derde klasse 
kopt. Hans weet het nog goed: “Ik 
stond reserve en kwam er later in. 
Was erop gebrand nog iets te laten 
zien. Ik was degene die de voorzet 

Vader Antoon Middelkamp: van legendarische keeper tot trouw lid van de Vriendenkring en dus ook te vinden als 
deelnemer aan een viswedstrijd.
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gaf op de kop van Theo.” Hij is er 50 
jaar na dato nog trots op en terecht. 

“We gingen toen op zaterdag vaak 
kijken bij DES, die hadden een heel 
mooi team onder aanvoering van 
Kas Woudsma. In onderlinge duels 
ging het er vaak goed vanaf. Ook 
tegen Nijverdal trouwens. Karel 
Meijer van DES was echt bikkelhard. 
Schoppen dat die kon!”

Aanleggen het liefst bij Bartje
Naast het voetballen is ook het aan-
leggen na uitwedstrijden een heel 
avontuur. Altijd dezelfde cafés. “Het 
mooist was het bij Bartje in Wierden. 
Daar hadden ze zo’n leuke cafébaas. 

Altijd was het aan het einde: “Nog 
een rondje van mij en dan weg-    
wezen.” 

“Weet je trouwens dat ik indirect 
ook ervoor heb gezorgd dat Jan 
Karmerood voorzitter werd bij De 
Zweef? Hij werkte namelijk net als 
ik bij Udema en al pratende kwam 
ik erachter dat hij best een goede 
voorzitter voor ons zou kunnen zijn. 
Ik vertelde het tegen Harm Galgen-
beld en die is met het idee naar het 
bestuur gestapt.”

Dat brengt ons op het werkzame 
leven van Hans. Na de basisschool 
is het leren voor hem afgelopen. 

“Er moest voor thuis geld verdiend 
worden en ik moest naar de fabriek. 
Daar was ik afzetter: volle klos-
sen vervangen door lege.” Na zijn 
diensttijd (“Geen uitzending of zo, 
maar oefenen –vooral veel drinken- 
in La Courtine”) werkt hij als chauf-
feur bij een vleesfabriek in Wierden, 
een jaar als kolenboer bij Heuver in 
Hellendoorn en een jaar als stu-
kadoor in Duitsland. Dan komt hij 
terecht bij vleesfabriek Udema in 
Holten waar hij 33 jaar werkt als 
chauffeur en in de vleesverkoop.

“Ik heb een 
mooi leven 
achter de rug”

Terugkijkend heeft hij een mooi 
leven achter de rug. “Ik heb een 
prachtige jeugd gehad. Kom uit een 
prachtig gezin en fijne familie. Echte 
Zweefmensen ook. Mij pa heeft zo-
veel voor de club gedaan. Zo zorgde 
hij jarenlang voor de ballen. Trok ik 
op zaterdag mijn schoenen aan en 
was de tong weg. Had hij die afge-
knipt om een bal mee te repareren.”

“Ik trainde twee keer in de week 
en moest van huis de ballen mee-
nemen. Fietste met twee netten 
vol ballen naar De Zweef. Als er 
per ongeluk een ontbrak, ging mijn 
vader de andere dag nog voor 6.00 
uur als de vroege ploeg begon, naar 
het sportpark om die bal te zoeken. 
Soms kwam hij met meer ballen 
thuis, want ook DES en Nijverdal 
voetbalden daar.”

Levensgenieter 
Hans is in zijn jeugd een levens-
genieter. Als we vragen wat hij 
uitspookte bij lunchroom Mulder 
(“Hans Middelkamp en zijn vrienden; 
dat was ruig volk” is ons verteld), 
beginnen z’n ogen te glanzen. Veel 
wil hij er niet over los laten, maar 
hij weet zonder aarzelen de namen 
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te noemen van zijn kameraden die 
op de zwarte lijst stonden. “Nee, ik 
niet. Ik kocht binnen het bier dat zij 
buiten op het bankje opdronken.”

Later trouwt Hans met Annie Haas, 
de zus van Johan, waarmee hij als 
jochie op de foto staat. Dat had hij 
toen ook niet kunnen denken. Annie 
heeft het voetbal van en bij De Zweef 
ook met de pap- cq soeplepel bin-
nen gekregen. “Die pannen soep die 
mijn vader kookte voor de jongens 
na de wedstrijd en in de rust van de 
training.“

Annie net zo betrokken
Annie is ook bij de voetbal betrokken 
door haar broers Antoon en Johan. 
“Antoon was degene die in augustus 
1954 door een motorongeluk om het 
leven kwam, samen met Herman 
Haas van de Grotestraat. Antoon 
was een hele goeie voetballer.” Hans 
beaamt dat: “Hij was midvoor en kon 
porachtig passeren. Hij is begraven 
met militaire eer, want hij diende op 
de Karel Doorman. Ik zie het nog zo 
voor me: die saluutschoten op het 
kerkhof. Indrukwekkend.” 

“Mijn broer Johan was ook zo fana-
tiek. Ook als leider bij het eerste. 
De voetbal ging altijd voor. Hij was 
peetoom van onze Marco, maar 
kwam niet naar de kerk toen Marco 
daar wat had. Hij moest met het 
eerste mee en vond dat hij het niet 
kon maken weg te blijven.” 

Gouden huwelijk
Hans Middelkamp wil graag 
laten weten dat hij en Annie op 4 
september 50 jaar getrouwd zijn. 
Daar is hij trots op en is een mooi 
aanknopingspunt voor de rest van 
dit verhaal. Zoals gezegd, Hans 
trouwt met Annie Haas en ze 
krijgen drie kinderen: een jongen 
(Marco) en twee meisjes (Petra en 
Sandra).

Alle drie gaan ze voetballen. Marco 
direct bij De Zweef en de twee mei-
den indirect via Eversberg. De rol 
van Sandra bij de heroprichting van 
het vrouwenteam is al eens in deze 
GOAL belicht. Ook dat vader Hans 
daarvan de trainer is. Wat betreft 
voetbal bij de jongens maken Hans 
en Annie de successen mee van De 
Zweef A1 in de tweede divisie. 

“We zijn met mijn vader en Toone en 
Marie heel Nederland door geweest. 
Alle wedstrijden van Marco bekijken. 
GVAV, Drachten, Emmen, Veendam. 
Broer Frans uit Drachten had een 
grote mond. Zijn club zou De Zweef 
wel eens een lesje leren. Na afloop 
was hij stil: ze verloren met 1-5! 
Op een keer wilde Paul Doppen, de 
vader van Klaas, ook graag mee. 
Heeft hij de hele reis in de kattenbak 
gezeten; zo graag wilde hij mee.”

Kleinkinderen
De Zweef is nog lang niet van de 
familie Middelkamp af. Bijna elke 
zaterdag zijn Hans en Annie op het 
sportpark te vinden. Kijken ze naar 
de kinderen van Sandra (Kyran in 
JO8-3) en Petra (Mitchell in JO13-
3  en Shalemar in MO11-1). Zoon 
Marco woont in Enschede en heeft 
de kinderen nog klein, “maar daar 
zit wel voetbal in”, weet opa Hans te 
vertellen. 

De overgang van de zondag naar de 
zaterdag met het eerste elftal, snapt 
hij wel, “maar ik vind het jammer 
vanwege de traditie op zondag. Ik 
kan het wel goed begrijpen.” 
Hans vindt het prachtig dat zater-
dag 1 is gepromoveerd en zondag 
1 daardoor in de derde klasse kan 
inschuiven. “Mooi toch, tegen Hel-
lendoorn, SVVN en DES?”

13

WE ZIJN WEER BEGONNEN!
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Waar zit je op school?
Ik zit in de brugklas van Reggesteyn. 
Ja, het is een beetje raar. Door die 
corona mogen we nu zelf weten 
wat je wilt. Overgaan, blijven zitten, 
afstromen.

Met wie woon je?
Vader Jeroen, moeder Tabitha en 
oudere zus Myrthe.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Ik zat op volleybal, maar een vrien-
dinnetje vroeg of ik op voetbal wilde. 
Ik wilde wel eens wat nieuws. Toen 
ben ik wezen kijken en vond het heel 
erg leuk. Ik zit ook in een heel leuk 
team.

Heb je een vaste positie in het veld?
Jazeker. Ik ben de keeper. Dat is 
heel leuk. Ik denk dat ik beter ben in 
iets doen met m’n handen dan met 
m’n voeten. Ik voel me fijner in de 
goal dan in het veld. Ook omdat ik 
aanvoerder ben, kan ik coachen. Dat 
is heel leuk om te doen. De mensen 
luisteren ook, maar zeggen ook als 
ze het er niet mee eens zijn.

Wat vind je leuk aan De Zweef?
Het is heel gezellig. Met de voetbal, 
maar er zijn ook veel activiteiten. 
Het is een leuke club. Ik ken ook 
heel veel mensen van school na-
tuurlijk.

Heb je een voetbaldroom?
Nee hoor. Ik speel voor de gezellig-
heid. Professional zijn lijkt me he-
lemaal niet zo leuk. Plezier maken 
en hebben is voor mij het belang-
rijkst. Ik ga later wat anders doen. 
Wat weet ik nog niet, maar iets met 
kinderen.

Wanneer heb je voor het laatst heel 
hard gelachen en waarover?
Dat weet ik niet. Ik lach heel veel. 
Elke dag. Ben een echte lachebek.

Wie of wat zou je voor één dag in je 
leven willen zijn?
Niemand. Ik ben het liefst mezelf. 
O ja, ik zou wel één dag zonder 
glutenallergie willen zijn. Dan kan ik 
eten wat ik wil. Ik heb echt coelia-
kie. Als ik ook maar één kruimeltje 
brood eet, word ik direct ziek. We 
eten hier in huis vaak met z’n allen 
glutenvrij. Gelukkig word ik er niet 
mee gepest. De school weet het en 
regelt uit zichzelf iets anders voor 
mij. Als de rest bv. patat krijgt, is 
er voor mij iets anders. Hoef ik niet 
om te vragen. Dat vind ik heel goed. 
Nee, hoor; dat ik glutenallergie heb 
is geen geheim. Ik heb er op school 
zelfs een presentatie over gegeven. 

Heb je een huisdier?
Nee, want ik ben allergisch voor alle 
dieren. Jammer, want ik zou wel 
graag een hond willen hebben, maar 
dat kan nou eenmaal niet. 

Waar ben je heel erg goed in?
Mensen blij maken als ze zich niet 
lekker voelen. Niet door grapjes of 
zo, maar door dingen te bedenken 
die ze leuk vinden. Bijvoorbeeld iets 
doen.

Waar word je blij van?
Afspreken met vriendinnen. Dat heb 
ik de afgelopen weken ook ge-
daan. Niet met veel, maar met één 
vriendin (Linde Ruis). Van de corona 
heb ik niet zoveel last gehad. Er was 
geen school, maar we hadden les 
via de laptop. Nee, ik vond dat niet 
erg, Toen ik voor het eerst weer naar 

school kon, was het wel een beetje 
raar. We waren maar met acht kin-
deren in de klas. 

Wat is je leukste herinnering aan de 
Rietslenke?
De werkweek in groep 7 in Ommen 
en het afscheidsfeest van de klas-
senmoeders. Dat was bij de scou-
ting. We hebben een nacht geslapen. 
Nou ja, geslapen; we zijn de hele 
nacht wakker geweest. Het was heel 
mooi. Lasergamen in het bos en zo.

Wat doe je met het geld als je de 
Postcodeloterij wint?
Ik geef wat aan het goeie doel (dat 
is wel netjes denk ik). Verder delen 
met familie en sparen op de bank 
voor later. 

Wie is de liefste van de hele 
wereld?
Mijn oma (Theresia Kuipers-Eng-
bers). Ze woont vlakbij en ik ga vaak 
naar haar toe. Ben ook wel geweest 
in de coronatijd, maar heb netjes 
afstand gehouden.

Van welke muziek word je vrolijk?
Ik ben een fan van One Direction.

Waar zou je het allerliefste wonen?
Amerika. Waarom? Dat weet ik niet 
echt. Ik vind die taal mooi. Spreek 
het ook graag.

Waarvoor kan men jou ’s nachts 
wakker maken?
Eten. Lekker eten. Vooral veel vlees. 
Daar houd ik van.

Welk klusje vind je vreselijk om te 
doen?
Schoonmaken.

21 VRAGEN AAN...   ELIZA KUIPERS (13 JAAR MO13-1)
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Wat is je favoriete spel?
30 seconds. Dat is een spel waarbij 
het de bedoeling is dat twee of meer 
teams namen en woorden gaan 
beschrijven zonder het daadwerke-
lijke woord of naam op het kaartje te 
gebruiken.

Naar welke tijd zou je gaan in een 
tijdmachine?
Ik ga sowieso vooruit. Niet te ver. 
2050 of zo omdat ik nieuwsgierig 
ben hoe het er dan uitziet. Of die 

corona dan voorbij is bijvoor-
beeld.

Wat is het leukste dat je ooit hebt 
gedaan?
Vliegen in een klein vliegtuigje 
en ik mocht zelf sturen!! Dat was 
geregeld door het ziekenhuis in 
Assen waar ik naar toe ga voor mijn 
allergie. Mijn moeder en zus gingen 
ook mee. Mijn vader wilde ook, 
maar dat kon niet. Het was best 
spannend. 

Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
Ja zeker lees ik. Ik ben nu “Eer-
wraak” aan het lezen. Een heel mooi 
boek over een moslim meisje dat 
een Nederlandse jongen wil. Dat 
mag niet van haar familie. 

De Zweef bestaat 100 jaar, maar 
kon door de coronapandemie geen 
feest vieren. Het enige tastbare dat 
de vereniging de club kon aanbie-
den was het boekwerk 100 jaar De 
Zweef. Voorzitter Erik Heuver bood 
de burgemeester het eerste exem-
plaar aan. In  een korte toespraak 
ging hij niet in op de inhoud van het 
boek, maar op de toekomst van de 
club, waarvan hij hoopt dat die de 
beste van de gemeente gaat worden 
binnen het zaterdagvoetbal.

Burgemeester Anneke Raven ver-
telde diep onder de indruk te zijn 
van het lijvige boekwerk, waarin 
niet alleen de geschiedenis van de 
jubilerende club wordt beschreven, 
maar waarin ook uitgebreid wordt 
ingegaan op de geschiedenis van 
Nijverdal en de andere clubs in het 
dorp. “Het is een boek dat zeker ook 
voor niet-Zwevers heel erg leuk is”, 
zei ze.

“Ik was samen met mijn man aan 
het lezen geslagen en ontdekte 
ineens dat het tijd werd te gaan 
koken”,  vertelde de burgemeester. 

Vervolgens noemde ze een aantal 
passages waaruit bleek dat niet 
alleen de voetbal, maar ook het 
tijdsperspectief en de geschiede-
nis van Nijverdal en de gemeente 
Hellendoorn uitgebreid aan de orde 
kwamen. 

De presentatie van het boek 100 jaar 
De Zweef stond verder in het teken 
van een quiz die de club de wijde 
wereld in had gestuurd. Presentator 
Bas Kolkman en schrijver Jan-Pie-
ter van Vree gingen aan de hand van 
de vragen in op teksten in het boek. 
Uiteraard was daarbij veel ruimte 
voor de meer komische aspecten uit 

het boek en de gegeven antwoorden. 
Ook werd bekend gemaakt wie de 
winnaar was geworden van de prijs-
vraag hoe vaak de namen Middel-
kamp en Alferink voorkomen in het 
boek. Vroeger namelijk gold bij de 
Zweef de gevleugelde uitdrukking 
“het zijn de Middelkamps en Alfe-
rinks die hier de dienst uitmaken”. 
Saillant detail is dat deze prijsvraag 
werd gewonnen door Johan Alferink, 
die de prijs moet delen met zijn 
vrouw Gerrie.

De presentatie van het boek werd 
rechtstreeks uitgezonden via 
Facebook en Hoi tv waar een paar 
honderd mensen naar keken. Na af-
loop van deze officiële bijeenkomst 
begon de aflevering en verkoop 
van het boek. Binnen twee dagen 
was de voorraad van 350 gedrukte 
exemplaren uitverkocht en kon 
het onderzoek beginnen naar de 
mogelijkheid van een tweede druk. 
“Bij de viering van ons eeuwfeest 
volgend jaar kunnen we misschien 
wel een tweede druk presenteren”, 
hoopte presentator Bas Kolkman.  
Nou Bas, het is iets eerder gewor-
den…

GEMEENTELIJKE EREPENNING VOOR 
100 JARIG DE ZWEEF
De gemeente Hellendoorn heeft op de dag van oprich-
ting (15 juni) voetbalvereniging De Zweef onderschei-
den met de gemeentelijke erepenning. “De Zweef is 
de eerste vereniging in onze gemeente die 100 jaar 
bestaat en dat willen we gedenken met deze erepen-
ning”, zei burgemeester Raven tijdens de presentatie 
van het boek 100 jaar De Zweef in het tot studio omge-
toverde clubgebouw aan de Koersendijk. Wethouder 
Henk Nijhof was de persoon die namens de gemeente 
de erepenning overhandigde. 
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Met trots voor u gebrouwen. Geen 18 geen alcohol.

Wie mocht denken dat de militaire 
dienstplicht in Nederland is afge-
schaft, komt bedrogen uit. Sterker, 
sinds 1 januari van dit jaar geldt de 
militaire dienstplicht ook voor vrou-
wen. Ter geruststelling: de militaire 
dienstplicht bestaat nog steeds, 
alleen de opkomstplicht is voor on-
bepaalde tijd uitgesteld. De opkomst-
plicht heb ik nog meegemaakt. Ben 
dus maar gegaan, om binnen zes we-
ken afgekeurd te worden. Ongeschikt 
voor alle diensten. En dat alleen maar 
omdat ik slechthorend, zeg maar 
nagenoeg doof zou zijn. Onzin. Slecht 
luisteren is natuurlijk heel iets anders 
dan slecht horen. Een voormalige 
teamgenoot van mij werd in het-
zelfde jaar ook voor militaire dienst 
afgekeurd. Na een ongeval bleek 
hij zo scheel als een otter te kijken. 

Zien kon hij dus nog wel, maar in het 
militair hospitaal werd de diagnose 
gesteld dat hij aan zijn linkeroog blind 
zou zijn en dat hij met de rechter niet 
kon zien. Ook hij werd ongeschikt 
voor alle diensten geacht.
Voor ons beiden een streep door de 
rekening van een sportieve carrière, 
die nog niet eens was begonnen. 
Via het militair voetbalelftal hadden 
we ons in de kijker willen spelen. 
Wie is niet groot geworden door het 
militair voetbalelftal? De topscorer 
aller tijden uit de eredivisie bijvoor-
beeld: Willy van der Kuijlen. Maar 
ook slangenmens Rob Rensenbrink 
en keeper Jan van Beveren. En dat 
allemaal onder bezielende leiding 
van Jan Zwartkruis, die in 1965 nog 
voor een jaar werd geschorst, nadat 
hij een scheidsrechter een flinke 

klap had gegeven. In 1979 werd Jan 
Zwartkruis geridderd in de Orde van 
Oranje Nassau.
In het jaar dat wij werden afgekeurd 
was zover ik mij kan herinneren 
Bram Stemerdink minister van defen-
sie. Was aanvankelijk kapitein bij de 
Landmacht, maar verloor bij een mili-
taire oefening een oog, dat nooit werd 
teruggevonden. Ter compensatie 
werd hem de ene na de andere goed 
betalende baan aangeboden.
Wij, paria’s van de militairen, willen 
net zoals Jan Zwartkruis en Bram 
Stemerdink, ook genoegdoening en 
hebben inmiddels de Staat der Ne-
derlanden aangeklaagd.  
Niet geschoten is altijd mis.

CR

MILITAIRE DIENSTPLICHT
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PAUL MORSINK NIEUWE KANTINEBEHEERDER
Al geruime tijd was het bestuur 
op zoek naar een nieuwe kantine-
beheerder. De man/vrouw die als een 
spin in het web zaken in en rond het 
clubgebouw in goede banen leidt of 
doet leiden. Ten langen leste besloot 
het bestuur een professionele 
beheerder te gaan zoeken met 
een uitgebreider takenpakket. Dat 
werd gepubliceerd en leidde ertoe 
dat Paul Morsink zich meldde. Na 
een paar gesprekken was de kogel 
door de kerk en kon Paul worden 
geïntroduceerd als de nieuwe man. 
En als vrijwilliger…. wat wil je nog 
meer!

Paul (59) is een bekende Zwever. 
Ruim 50 jaar lid. Oud speler en 

trainer, zowel bij de jeugd als 
senioren. Op dit moment draait Paul 
op zondagmorgen bardienst. De 
functie accommodatiebeheerder 
kwam toevallig op het juiste moment. 
Mooi voor hem en voor De Zweef. 
Voor de club nog mooier dat hij dit op 
vrijwillige basis doet. 

Paul wordt het aanspreekpunt voor 
alles wat te maken heeft met de 
kantine. Vanaf komend seizoen wordt 
het heel druk op de zaterdag. Ook 
dient de bezetting in de keuken een 
grote impuls te krijgen. Uiteraard 
krijgt hij hierbij steun van vaste 
krachten als Bart van Rhee, Lisanne 
Dikkers, Gerrit Verschoor en de 
klussenploeg. 



21

Johan, hoe gaat het met je?
Het glas is halfvol. Ik ben redelijk 
tevreden. De laatste paar jaar heb ik 
in de lappenmand gezeten. Zes jaar 
geleden een hartinfarct gehad op de 
begraafplaats. Ik ben misschien wel 
de enige die de begraafplaats levend 

is afgedragen. Normaal gespro-
ken dragen ze je erop. Haha. Begin 
maart heb ik mijn heup gebroken na 
een val van de trap. Het lopen is wat 
minder nu, maar het herstel gaat 
steeds beter. Ik heb wel wat ingele-
verd, de conditie wordt wat minder. 

Maar we zijn nog steeds met zijn 
tweeën. 

Voor degene die je niet kent: wie is 
Johan Kuipers?
Ik ben in Nijverdal geboren (1940) 
op de Brakenbelt. Dat was toen nog 
gemeente Wierden. Na de lagere 
school ben ik naar het gymnasium 
in Sterksel gegaan. Ik wilde missio-
naris worden. Daar zat ik intern en 
kwam alleen met de grote vakantie 
en feestdagen thuis. Na 2,5 jaar 
moest ik weg. Mijn taalkant was niet 
goed. Later kom je aan het naden-
ken. Bij de opleiding zaten veel 
studenten van gegoede families. Die 
schoven regelmatig geld naar het 
klooster. Bij ons thuis kon dat niet. 
Ik denk nog steeds dat dit de reden 
was dat ik weg moest. Op mijn 15e 

HOE IS HET TOCH MET... 
JOHAN KUIPERS
Johan Kuipers (80) was in de jaren 80 van de vo-
rige eeuw jeugdsecretaris van De Zweef. Wij zijn 
benieuwd hoe het ruim 30 jaar later met hem 
gaat. En heeft hij nog gevoelens voor onze club. 
Verderop het antwoord op beide vragen. Johan is 
getrouwd met Corrie (77) en samen hebben ze 5 
kinderen, Bea (54), Mirjam (52), Han (51), Frank 
(49) en Karin (48). Daarnaast een elftal kleinkin-
deren, Manon (21), Britt (21), Maud (20), Stan (19), 
Floor (19), Joris (19), Teun (18), Pepijn (16), Dana 
(16), Pien (14) en Mees (11). 
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ben ik gaan werken bij de PTT. En 
werd al snel postbode. Op mijn mili-
taire dienst na heb ik heel mijn leven 
voor de post gewerkt. In 1970 zijn wij 
verhuisd naar Oldebroek. Zes jaar 
later naar Dalfsen. In 1980 werkte 
ik in Zwolle op personeelszaken. 
Drie jaar later zijn we verhuisd naar 
Nijverdal. Na 40 dienstjaren ging ik 
in 1996 met pensioen. Ik heb me nog 
geen dag verveeld. 

Hoe ben je bij De Zweef als jeugd- 
secretaris terecht gekomen?
Ik had natuurlijk een verleden bij 
De Zweef. Toen ik op mijn 15e terug 
kwam van de opleiding uit Brabant, 
wilde ik voetballen. Ik kwam in 
het derde elftal terecht. Dat heb ik 
gedaan tot ik op mijn 28e de knie-
banden scheurde. Daarna ben ik 
nog een aantal jaren leider geweest 
van dat team. Daar ben ik mee 
gestopt toen we zijn verhuisd naar 
Oldebroek. Uiteraard werd ik op de 
hoogte gehouden door mijn zwager, 
Theo Siero. Toen we ons in 1983 

weer nestelden in Nijverdal had ik 
aangegeven wel wat voor De Zweef 
te willen doen. Onze jongens waren 
aangemeld bij De Zweef en ik bla-
derde in de bewaargoal om te kijken 
in welk team ze ingedeeld waren. 
Ik blader wat verder en zie onder 
het kopje jeugdbestuur staan dat ik 
secretaris was. Terwijl ik van niets 
wist. De volgende dag kwam Bert 
Heuver, voorzitter jeugdbestuur, bij 
mij langs. Ze waren wat vooruitgelo-
pen op de zaken. Hij vroeg of ik het 
nog wilde doen. Dat wilde ik wel en 
heb het zo’n vijf of zes jaar gedaan. 

Heb je nog een leuke anekdote uit 
die tijd?
De Zweef wilde een groot toernooi 
organiseren voor de A of B jeugd. 
Maar Nico Jannink zei dat er voor 
hen al genoeg geregeld werd. Voor 
de C jeugd was er niet veel. Toen is 
het Kas Woudsma toernooi ont-
staan. Gerard Cents zou de omroep 
verzorgen vanuit het wedstrijdsecre-
tariaat. Dat was helemaal niet nodig. 

Met zijn stem kon hij het ook wel 
zonder microfoon af. Haha. Gerard 
was trouwens wel een goede vent. 
Hij had nierproblemen en moest een 
paar keer in de week dialyseren in 
Zwolle. Nam hij zijn typemachine 
mee en maakte daar de formulieren 
voor wedstrijden, tijden en spelers-
namen voor elkaar die in de aan-
plakkastjes hingen.

En uit de tijd dat je zelf voetbalde?
Hennie Oldenhof was een medespe-
ler en een ondeugd. We speelden 
een keer in Rijssen tegen RKSV. Op 
een gegeven moment schreeuwde 
hij: “Scheidsrechter, scheidsrechter. 
Wacht even.” De man keek op en 
legde het spel stil. Hennie sprintte 
naar de kleedkamer. Wij wisten niet 
wat er aan de hand was. Even later 
kwam hij terug met een boterham 
in de hand. Stak een duimpje op 
naar de scheidsrechter dat we weer 
verder konden. 
Wat ik ook niet vergeet is de ver-
kiezing van Kappert als voorzitter 
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van De Zweef in 1961. De Zweef was 
op zoek naar een nieuw bestuur en 
voorzitter. Op de algemene leden-
vergadering zei Harry Oogink dat 
een zekere Kappert wel interesse 
had. Hij was geen lid van de club 
dus ook niet aanwezig bij de verga-
dering. Theo Siero heeft hem toen 
met zijn brommer opgehaald. De 
vergadering ging verder en Kappert 
werd gevraagd of hij in het bestuur 
wilde. Antwoord: “Ja.” Vervolgens 
werd hem gevraagd of hij ook voor-
zitter wilde worden. Antwoord: “Ja.” 
En hij maakte de vergadering af als 
voorzitter. 

De kinderen waren behoorlijk 
sportief en fanatiek. De jongens 
met voetbal, de meiden met wa-
terpolo en handbal. Hebben ze dat 
van jou?
Nee. Dat hebben ze van Corrie. Wij 
waren thuis met tien kinderen. Zes 
ervan waren bij de muziek. Met 
sport hadden ze niet zoveel. Ik voet-
balde wel maar niet op niveau. Bij 

Corrie thuis waren ze met elf kin-
deren. Die waren altijd met elkaar 
aan het spelen en sporten. En altijd 
willen winnen. Dat fanatisme heeft 
Corrie ook. Nog steeds. 

En dan ben je op een gegeven 
moment de vader van de beste 
waterpoloster van de wereld. Hoe 
gaat zoiets en wat doet dat met 
je?
Karin was 16 en moest twee keer 
in de week trainen in Zeist. Ze was 
zo’n beetje de enige uit deze regio,  
dus bracht ik haar met de auto. De 
meiden van haar team zeiden dan: 
“Meneer Kuipers, even zoenen.” Dat 
heeft een jaar of vier geduurd. Toen 
kreeg ze een auto van het NOC/NSF. 
Wedstrijden van haar in Nederland 
bekeken we wel. Ze is wereldkam-
pioen geworden in Australië. Maar 
naar toernooien in het buitenland 
gingen we niet. Dat kostte veel geld 
en we hadden nog vier kinderen 
thuis. In Amerika hangt haar foto 
in The Hall of Fame, tussen een 

paar van de beste speelsters uit de 
geschiedenis van de waterpolo. Daar 
ben ik wel trots op.  

Gaan we in de toekomst nog een 
kleinkind van Johan Kuipers zien in 
de topsport?
Pien, de dochter van Karin, zit in de 
Nederlandse selectie onder 15. Die 
is in goede handen bij haar trainer, 
Jasmine Smit. Die was zelf jaren-
lang speelster van het Nederlands 
waterpoloteam. We zullen zien. 

De Zweef is gestopt met presta-
tievoetbal op zondag. Wat vind jij 
hiervan?
Aan de ene kant vind ik het wel 
jammer. Waren toch altijd mooie 
wedstrijden tegen Stevo en TVC. Aan 
de andere kant begrijp ik het wel. 
De jeugd wil op stap op zaterdag. 
En dat gaat niet samen met een 
prestatie leveren op zondag. Je moet 
wel investeren in jezelf. Karin moest 
op zaterdagavond om 21.00 uur wa-
terpoloën in Barendrecht. En kwam 
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vervolgens midden in de nacht thuis. 
Dan heb je geen zin meer om te 
stappen. 

Bijkomend voordeel is na de on-
verwachte promotie naar de derde 
klasse, dat we veel derby’s spelen. 
Ga je kijken?
Ik beloof niets. Ik zal wel regelmatig 
bij het tweede elftal gaan kijken. 
Teun voetbalt daar komend seizoen. 
En als hij tegen zijn neef Stan moet 
spelen, die zit in het tweede elftal 
van Hulzense Boys, sta ik natuurlijk 
aan de lijn. Dan kunnen we altijd 
juichen, maar de eerlijkheid gebiedt 
me wel te zeggen dat ik hoop dat 
De Zweef wint. Sorry, Stan. Daar-
naast kijken wij natuurlijk ook bij de 
waterpolo en bij onze kleinzoons die 
bij Luctor in Almelo voetballen. Dus 
genoeg om handen in het weekend. 

Heb je nog andere hobby’s om de 
dagen te vullen?
Het wandelen staat nu even op een 
laag pitje, maar dat komt wel weer. 

We dobbelen en kaarten nu veel. 
Maar mogen ook graag fietsen. We 
hadden als eerste van de familie 
een elektrische fiets. Onze broers 
en zussen lachten ons uit, maar 
het duurde niet lang of zij hadden 
dat ook. Daarnaast heb ik jaren als 
vrijwilliger het onderhoud van de 
begraafplaats verzorgd. Dat kan ik 
niet meer. Ik zet wel de koffie voor 
de maandagploeg. Verder ben ik 
betrokken bij het maken van het 
kerkblad en zingen Corrie en ik in 
het gemengd kerkkoor.   

Jullie zijn gelovige mensen. Hoe zie 
je de toekomst van de katholieke 
kerk in Nijverdal? 
Ik ben daar niet zo positief over. 
De aanwas van vrijwilligers wordt 
steeds minder. De grote groep die 
het nu doet is al op leeftijd. Dus dat 
wordt een probleem. Ook het kerk-
bezoek wordt minder. Als Weldam 
de dienst leidt zitten er zo’n 80 men-
sen in de kerk. Anders ongeveer 50. 
Ik verwacht dat de kerkdienst straks 

in het uitvaartcentrum gehouden 
wordt. Af en toe gebeurt dat al. De 
kerk is van het bisdom Utrecht. En 
zal wel worden verkocht aan een 
projectontwikkelaar. Ik denk dat dit 
over een jaar of vijf het geval is.

We hebben nog steeds te maken 
met de gevolgen van het coronavi-
rus. Qua leeftijd zitten jullie in de 
risicogroep. Wat betekent dit voor 
jullie?
Begin maart brak ik mijn heup. Dus 
ik kon toch al niet veel. Gelukkig 
was het mooi weer en hebben we 
veel op het balkon kunnen zitten. 
We hebben veel spelletjes gedaan. 
Het was geen straf. En toen het weer 
kon zijn we veel gaan fietsen. 

Tot slot, wil je nog wat kwijt?
Ik hoop dat het goed gaat met De 
Zweef en dat ze in de toekomst 
weer op een hoger niveau komen te 
voetballen.   
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ik de eerste stappen als trainer 
gezet. Vandaar overgestapt naar de 
vrouwen- en meisjes afdeling van 
Victoria Boys.”

Vandaar groeit zijn ambitie en traint 
en coacht hij de eerdergenoemde 
clubs. “Ik wil deze ervaringen graag 
delen bij De Zweef en daarmee een 
positieve bijdrage leveren in de ver-
dere ontwikkeling van het vrouwen- 
en meisjesvoetbal binnen de club. 
Ik heb enorm veel zin om te starten 
en verheug me op de samenwerking 
en verdere kennismaking met alle 
betrokkenen binnen de club.”

Individuele gesprekken
De kennismaking is al begonnen 
door individuele gesprekken te 
voeren met alle vrouwen uit de 
A-selectie. “Kijken wie ze zijn, waar 
voetballend hun voorkeuren liggen 
en welke ambities ze hebben. Ik heb 
hun mijn  werkwijzen uitgelegd en 
hoe ik tegen het voetbal aankijk.”

Buiten de voetbal is Leen dagelijks 
te vinden bij de gemeente Losser 
waar hij werkt in het team plan en 
gunnen. “Heb bouwkunde en later 
bestuurskunde gestudeerd en ben 

nu adviseur Omgevingsrecht.” Hij 
heeft het daar prima naar de zin en 
kent vanuit zijn werk het Twentse. 
De Zweef is zijn eerste club in deze 
streek.

De Zweef is een leuke club
“Of ik De Zweef al kende? Ja  en 
nee. Wist dat de vrouwen hoog heb-
ben gespeeld op zondag. Zien spelen 
heb ik ze nog niet. Corona was 
daarvan mede de oorzaak, maar ook 
dat ik pas laat solliciteerde vanwege 
onze andere plannen. Inmiddels ben 
ik hier al een paar keer geweest en 
heb ontdekt dat het een erg leuke 
club is.”

Voor De Zweef is het mooi dat Leen 
z’n “eigen” teammanager mee-
neemt. Vooral omdat Frederique 
Heuver had aangegeven met dit 
werk te zullen stoppen. Mélani: 
“Ik heb zelf altijd met heel veel 
plezier gevoetbald. Was zelf een 
aanvallend ingestelde speler. Door 
blessures kan het niet meer, maar 
door met Leen mee te gaan blijf ik 
toch bij het spel betrokken. Behal-
ve bezig zijn met voetbal is Mélani 
medewerker bij een administratie-
kantoor. 

“Leen is en blijft verantwoordelijk”
Als teammanager is ze de rechter-
hand van de trainer. “Ik regel alles 
rond het team. Maak schema’s, houd 
statistieken bij. Evalueer samen met 
Leen de wedstrijden. Hij overlegt 
ook met mij over allerlei zaken en 
situaties in het veld. Maar Leen is en 
blijft verantwoordelijk. Thuis praten 
we ook veel over de wedstrijden en 
het voetbal in het algemeen.” Leen 
vult aan: “Natuurlijk hebben we 
wel eens discussie, maar (lachend) 
uiteindelijk wint zij.”

Pratend over voetbal vindt Leen dat 
er binnen het meisjes- en vrouwen-
voetbal alle mogelijkheden moeten 
zijn: “Ruimte voor recreatie en pres-
tatie. Om de meisjes en vrouwen dat 
platform te kunnen geven, moeten 
er wel genoeg spelers zijn.” 

Vanuit deze visie zal hij zich niet 
alleen bezig houden met vrouwen 1, 
maar ook gaan kijken naar andere 
teams, spelers gaan volgen in hun 
ontwikkeling en gaan praten met 
trainers. Als het nodig is zelfs initia-
tieven ontplooien om meer meisjes 
aan het voetballen te krijgen.  

“Waarom vrouwen?” Leen Bronk-
horst is er helder over: “Ik raakte 
betrokken bij het vrouwenvoetbal 
door Mélani. Toen ik haar leerde 
kennen, speelde ze bij Victoria Boys 
en ik ging kijken. Ze hebben me toen 
uitgedaagd om trainer te worden en 
ik heb die uitdaging opgepakt. Het is 
me prima bevallen”. 

“Waarom ik erbij ben? Nou, niet om 
te controleren!” Mélani moet lachen. 
Die vraag heeft ze nog nooit gehad 
en is ook totaal niet aan de orde.  
“Zoals ik al zei: we hebben beiden 
een passie voor voetbal en zo blijf 
ik betrokken bij het spel.” Net zoals 

Leen moest zij vroegtijdig stoppen 
met voetballen door blessures, maar 
de liefde voor het spelletje bleef.

Ruime ervaring
“Zo rolde ik het trainersvak in en 
ben samen met Mélani zo’n 12,5 jaar 
betrokken geweest bij Victoria Boys. 
Daarna wilde ik wel eens ergens 
anders heen en zo werd ik hoofd-
trainer bij de vrouwenteams van FC 
Zutphen, SDOUC, en SJO Oeken/
Brummen. Ik ben het vrouwenvoet-
bal ingerold en daar gebleven. Vind 
het ook belangrijk een bijdrage te 
leveren aan het meisjes- en vrou-
wenvoetbal in het algemeen.”

“Het afgelopen seizoen hebben 
we geen team gehad. We waren 
namelijk bezig met het realiseren 
van onze droom; een speedsoccer-
zaal.” Corona gooit echter roet in het 
eten en het soccerplan staat in de 
ijskast. “Toen zijn we om ons heen 
gaan kijken en zagen de vacature 
bij De Zweef.” De eerste kennisma-
king met Romy van den Heuvel en 
Xander ten Hove verliep voorspoedig 
en zo zijn de twee vanaf het nieuwe 
seizoen te zien bij vrouwen 1.

Leen en Mélani hebben samen twee 
kinderen: zoon Tim van 13 en doch-
ter Naomi van 11. Beiden hebben 
niks met voetbal en doen andere 
sporten. “We hebben altijd gezegd 
dat de kinderen iets moeten gaan 
doen wat ze leuk vinden en dat doen 
ze nu dus ook.”

Ik wil een bijdrage 
leveren aan de 
ontwikkeling van 
vrouwenvoetbal

De voetbalcarrière van onze nieuwe 
vrouwentrainer begint bij Alexan-
dria in zijn geboortestad Apeldoorn. 
Na een jaar in de senioren daar 
kan hij de lokroep van de club van 
zijn familie in Ugchelen niet langer 
weerstaan en verhuist naar Alba-
tros. Een vervelende blessure maakt 
een einde aan het actief spelen. “Ik 
ben toen mijn jongere broertje bij 
Columbia gaan trainen. Daar heb 

“MEISJES EN VROUWEN MOETEN PLATFORM 
KRIJGEN OM ZICH TE ONTWIKKELEN”

Gepassioneerd team gaat Vrouwen 1 leiden

Zoals het er uit ziet na het kennismakingsgesprek 
voor dit verhaal, krijgt Vrouwen 1 een gemotiveerd en 
ervaren team aan het stuur. Leen (41) en Mélani Liu 
(39) Bronkhorst zijn respectievelijk de nieuwe trainer 
en teammanager van onze vrouwen. Beiden hebben 
naast een passie voor het spel een lange ervaring in  
de begeleiding van vrouwenteams.
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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

Heb je het nog steeds naar je zin bij 
De Zweef?
Afgelopen seizoen heb ik (wederom) 
met een fantastische spelersgroep 
en staf mogen samenwerken. De 
Zweef is een gemoedelijke en war-
me club. Dit alles tezamen maakt 
dat ik het nog steeds enorm naar 
mijn zin heb.

Hoe vind je het dat je nu de enige 
“echte” hoofdtrainer bent van De 
Zweef?
De Zweef heeft een grote naam in 
de regio en dat ik dan hoofdtrainer 
van deze mooie club mag zijn is voor 
mij persoonlijk fantastisch, want om 
voor het eerst hoofdtrainer te zijn 
van zo’n grote club had ik op zo’n 
korte termijn alleen maar kunnen 
hopen. En dat dit dan nu voor mij zo 
uitkomt is geweldig.

In de GOAL vorig seizoen had je 
deze uitspraak: “Kampioenschap? 
Nou, denk eerder aan het “linker 
rijtje”. Is het gelopen zoals je had 
gedacht?
Afgelopen seizoen hadden we bij 
zaterdag 1 veel spelers uit heel veel 

verschillende elftallen, waaronder 
ook recreatieve teams. Hoe verder 
we in het seizoen kwamen, hoe 
meer we op elkaar ingespeeld raak-
ten. We hadden wel op een periode 
gehoopt, die hebben we ook gepakt 
(2e  periode red.). Deze periodeti-
tel hebben we zonder puntverlies 
gepakt. Dit geeft wel aan dat we een 
goede ploeg hadden en dat we onze 
draai hadden gevonden.
We wisten ook niet wat we in de 4e 
klasse konden verwachten, maar we 
hebben het heel goed gedaan.

Hoe heb je het afgelopen seizoen 
ervaren wat betreft prestaties en 
wat betreft bezetting?
Is er progressie gemaakt? Zo ja, 
hoe kwam dat?
De prestatieve ambities hebben we 
gedurende het seizoen bijgesteld 
naar het direct behalen van de 
periode om vervolgens kampioen te 
kunnen worden. Een aantal jongens 
hebben de laatste jaren geen pres-
tatievoetbal gespeeld en hadden ook 
even de tijd nodig om zich hieraan 
aan te passen, alsmede de nieuwe 
samenstelling, waarin veel jongens 

nooit met elkaar samen gespeeld 
hadden. Gedurende het seizoen zag 
je de automatismen steeds vaker 
terug met steeds beter voetbal.

Ben je tevreden over je nieuwe 
staf? Heb je al kennis gemaakt met 
Demis? Heb je al contact gehad 
met Tonnie van Veen? Ook al met 
Marcel van de Berg? Kende je deze 
mensen al?
Ook nu is het de TC weer gelukt 
om een goede staf te vinden voor 
het eerste. Ten tijde van de crisis 
konden we fysiek niet bij elkaar ko-
men, reden waarom ik alle stafleden 
persoonlijk gebeld heb, waaronder 
ook Marcel. Marcel kende ik wel van 
naam, maar niet persoonlijk.
Vanaf het moment dat we onder 
bepaalde omstandigheden bijeen 
konden komen, hebben we met 
de gehele staf kennisgemaakt en 
verdere afspraken gemaakt voor het 
komende seizoen. Ook met Tonnie 
heb ik inmiddels kennisgemaakt. 
Ik kijk uit naar een mooie samen-
werking met de staf, maar ook met 
Tonnie (en zijn staf).

TRAINER/COACH RUTGER WIJKMAN 
MIKT OP TWEEDE KLASSE
Rutger Wijkman is het komende seizoen opnieuw 
trainer/coach van zaterdag 1. Maar nu van een 
“echt” zaterdag 1, omdat De Zweef met ingang van 
dit seizoen een zaterdagclub is voor standaard-
teams. Met zaterdag 1 was hij in 2019-2020 op weg 
om ons eeuwfeest te bekronen met het kampioen-
schap. Corona strooide roet in al dat eten. Als alles 
meezit kunnen we volgend jaar ons eeuwfeest wel 
vieren. En Rutger mikt op de tweede klasse. Zou 
alles dan helemaal goed komen? 
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Ben je blij met de totale overgang 
naar de zaterdag?
Ja, ik ben hier positief over. Ik schat 
zo in dat over een jaar of 5 à 6 het 
zaterdagvoetbal groter is dan op de 
zondag. Hoe eerder je hier op antici-
peert hoe groter onze kans is om te 
promoveren.  

Heb je nog een vorm van overdracht 
gehad met Anton Wennemers?
Nee, ik heb geen overdracht gehad 
met Anton. 

Je hebt er voor het nieuwe seizoen 
een hoop spelers bij gekregen. 
Ik neem aan dat de jongens van 
zondag 1 voor het overgrote deel 
in zaterdag 1 komen. Dat betekent 
dus afvallers uit het zaterdag 1 van 
vorig jaar. Uit een team dat een 
goeie kans maakte op het kampi-
oenschap. Dat maken die jongens 
allemaal niet mee. Hoe kijk je daar 
tegen aan? Ben je al bezig met het 
selecteren van een selectie voor 
zaterdag 1? Lukt het?
De selecties voor het eerste en 
tweede zijn enige tijd geleden al 
bekend gemaakt. Een aantal spelers 

van vorig seizoen zit inderdaad niet 
bij de eerste selectie voor komend 
seizoen. Dat lijkt mij inherent aan 
het feit dat we maar één eerste elf-
tal overhouden. Afgelopen seizoen 
was een mooi seizoen met uitein-
delijk het behalen van de promo-
tie naar de 3e klasse. Ik denk dat 
niemand dit had willen missen. 

Wat vind je van de (nagekomen) 
promotie naar de derde klasse? 
Wat is daarin ons perspectief? Hoe 
hoorde je het? Wat was je reactie?
In mijn ogen is dit ook reëel ge-
weest. Wij waren op dat moment 
de koploper, waarbij we ook een 
periode op zak hadden. Ik vind dat 
dan ook een logisch gevolg wan-
neer clubs onder omstandigheden 
kunnen promoveren. Onderweg naar 
De Zweef was dit bericht in onze 
groepsapp gekomen. Toen ik bij het 
clubhuis arriveerde, was de app 
“ontploft”. Vervolgens kreeg ik het 
verlossende telefoontje van het be-
stuur en tc. Ik stond toen op het veld 
samen met mijn assistent van afge-
lopen seizoen (Henk Harmeling) de 
training al uit te zetten. Het nieuws 

is uiteraard fantastisch ontvangen, 
ook later bij de spelersgroep. 

Supporters verwachten dat je dit 
seizoen zeker direct kampioen 
wordt. Ook in de 3e klasse. Hoe 
schat je dat zelf in? Worden wij 
een tweede PH dat achter elkaar 
kampioen werd met hele grote 
doelcijfers?
Wij hebben wel de doelstelling 
kampioen te worden. Ik denk ook 
dat dit een reële doelstelling is. Ik 
zie onszelf niet als een tweede PH. 
Wij moeten gewoon ons eigen ding 
doen en onze eigen wedstrijden 
winnen. We spelen veel wedstrijden 
binnen de gemeente Hellendoorn. 
Dit levert hele mooie affiches op. En 
als alles volgens plan gaat zitten we 
het jaar erop bij PH in de competi-
tie. En daarbij hoop ik dat we weer 
(minstens) net zoveel toeschouwers 
mogen ontvangen als afgelopen 
seizoen.

Tonnie van Veen (56) woont in Vrie-
zenveen “op de tweede rij”, zoals 
de huizen daar staan: een lange 
rij langs de weg en een tweede 
rij daarachter. Voor hem en naast 
hem aannemer Webbink, waar hij 
binnenkort 40 jaar in dienst is. Stapt 
’s morgens het huis uit en staat twee 
seconden later op de werkvloer. 
“Ik ben begonnen als metselaar en 
onderhand allround renoveerder.” 
Vanwege een rugoperatie afgelo-
pen najaar doet hij het nu nog even 
rustig aan. 

Mooi avontuur
Eigenlijk is zijn benoeming bij De 
Zweef iets wat hij vorig jaar niet had 
bedacht. “Ik trainde toen de jeugd 
van DOS’37 en kon er op de fiets 
naar toe. Had ook het idee dat dit 
mijn laatste klus was.” Door om-
standigheden veranderde de situatie 
en kwam het telefoontje van Xander 
wel goed uit. “Een nieuwe club met 
een heel nieuw team  wordt een 
mooi avontuur.”

Als geboren Vriezenvener (“Ik kom 
van een klein eindje verder op het 

Oosteinde”) en talentvolle voetballer 
gaat hij naar DETO waar hij speelt 
van de F-jes tot DETO 1, dat toen 
uit kwam in de hoogste zaterdag 
amateurklasse, de eerste klasse. 
“Prachtige wedstrijden gespeeld 
tegen clubs als IJsselmeervogels en 
Spakenburg. Mooi ook waren de pot-
jes tegen DOVO en de derby tegen 
Enter Vooruit met Folkert Velten.”

“Op mijn 28e / 29e  ben ik ge-
stopt. Scheurde mijn kruisbanden 
en kreeg last van de enkel. Ben 
geopereerd en heb het nog wel een 
dik jaar geprobeerd. Dat was van de 
sportschool naar het trainingsveld, 
naar de wedstrijd en weer naar de 
sportschool. Toen kreeg ik weer last 
van m’n enkel en ben gestopt als 
voetballer.”

Imposante loopbaan
Inmiddels is hij dan al begonnen met 
het trainen van de jeugd bij DETO. 
Hij haalt de diploma’s TC3 en TC2 en 
klimt mee omhoog. Traint bij DETO 
alle selectieteams van de C- tot en 
met de A-jeugd. Daarna begint een 
imposante trainersloopbaan langs: 

ASVO (Overdinkel) 1, Hulzense 
Boys 1, DOS’37 A1, Bruchterveld 1, 
Lemele 1, DETO 2, Voorwaarts 1, De 
Esch 1, DES 1, HHC jeugd (A en B) 
en momenteel DOS’37 2.

“In al die jaren ben ik maar één keer 
weggestuurd als trainer en dat was 
bij DES. Dat liep een beetje raar, 
maar daar wil ik het niet meer over 
hebben.” Hij kent De Zweef eigen-
lijk alleen als buurman van DES. 
Hij kent wat jongens (Xander ten 
Hove zoals gezegd, Robert Heuver, 
Herman Hegeman), maar dat is het. 
“We gaan zien hoe het is bij deze 
club.”

Wat is nou trainen op anderhalve 
meter?
Dat brengt het gesprek op deze 
Coronatijd. “Ik begin donderdag 
weer met DOS 2, maar zie het zelf 
niet zo zitten. Het seizoen is afgelo-

“HET IS ZO’N RARE TIJD; JE WEET NIET OF JE 
STRAKS WEL AAN HET VOETBALLEN KOMT”

Tonnie van Veen (nieuwe trainer za 2): 

Kennis gemaakt heeft hij nog niet. Wel een gesprek 
met Xander ten Hove van de technische commissie, 
die hem vroeg trainer te worden van het nieuwe za-
terdag 2. Een heel nieuw team, waarvan nu (juni) nog 
niemand weet wie daarin gaan spelen. “Ik ken Xander 
nog uit de tijd dat hij bij DETO speelde. Ik trainde toen 
het tweede daar, maar mocht als interim een oefen-
wedstrijd coachen van DETO 1 tegen Heracles”. 
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pen, maar de jongens willen graag. 
Dat snap ik; dus ik ben er, maar hoe 
trainen op anderhalve meter moet, 
weet ik nog niet. Voetbal is een 
contactsport; dus wat moet je op 
anderhalve meter?”

Hoe het afloopt is moeilijk te zeg-
gen. Het kan best zijn dat dit hele 
interview opnieuw geschreven moet 
worden. Dat we op 1 september nog 
niet eens kunnen beginnen. Het is 
voorlopig afwachten. “Het is raar. 
Vanaf mijn zesde ben ik gewend 
twee keer of zelfs drie keer in de 
week te trainen met in het weekein-
de een wedstrijd. Nu ligt alles stil. 
Je mist het al gauw.”

“Ik ben fanatiek en 
verwacht dat ook 
van mijn spelers”

Vanaf nu thuis gaan zitten wachten 
op het nieuwe seizoen is een lange 
zit. Misschien gaan er wat vakan-
tielanden open en kan hij zich wijden 
aan hobby 2: vakantie vieren. “We 
begonnen met kamperen met de 
tent en eindigden met rondreizen 
met de camper. Noodgedwongen is 
die weggedaan en nu kamperen we 
weer. Heerlijk!”

Als kamperen hobby 2 is, is de vraag 
wat dan hobby 1 is. Wie rond kijkt 
in de woonkamer had het kunnen 
weten: een kist met speelgoed en 
het antwoord is helder: “De klein-
kinderen. Ik heb twee dochters: een 
in Vriezenveen en een op Urk. Ik 
zie die kleinkinderen vaak. Vind het 
prachtig om daarmee bezig te zijn.”

Je moet plezier uitstralen
Zo te horen is Tonnie een familie-
man. Dat doortrekkend naar voetbal 
is zijn mening: “De sfeer moet goed 
zijn. Dat is belangrijk.” Wat overi-
gens niet betekent dat trainingen 
en wedstrijden vooral voor de lol 

zijn. Integendeel: “Ikzelf ben heel 
fanatiek en gedreven. Verwacht dat 
ook van de jongens, maar dat moet 
wel uit henzelf komen. Als je wilt 
voetballen op selectieniveau moet 
je er ook wat voor over hebben. Wie 
geen zin heeft en dat ook uitstraalt, 
kan beter thuis blijven.”

“Ik ben geen schoolmeester en ga 
me ook zo niet gedragen. Als selec-

tiespeler moet je de dingen accepte-
ren die horen bij dat selectie spelen. 
Plezier is belangrijk. Dat heb je 
nodig om te kunnen presteren. Dat 
moet je uitstralen.“ Dat doet hij zelf 
ook. Na de verplichte Corona-stop 
staat hij klaar voor een nieuw sei-
zoen. Een nieuwe club. Beginnen 
met zaterdagvoetbal. Nog niet weten 
welke spelers je straks hebt. “Het 
wordt een mooie uitdaging!”

twee12.com
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VEILIGHEID VAN DE 

CLUBACCOMMODATIE
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Maar goed, dat is lang geleden en 
nu is nu. In zijn mooie appartement 
aan de Dahliastraat (boven De 
Kachel) kijkt hij naar het komen-
de voetbalseizoen waaraan hij als 
keeperstrainer van De Zweef (en 
ook nog het Blauw Wit van Hel-
wich Machielsen) gaat deelnemen. 
“Gelukkig in de derde klasse. Dat is 
heel mooi voor de club. Een nieuwe 
start in een nieuwe klasse met al 
die derby’s. Prachtig toch?”

Beroepsmatig is Marcel (55) pro-
cesmanager bij Post NL in Zwolle. 
Vanuit zijn geboorte- en woonplaats 
Hengelo is Nijverdal ongeveer 
halfweg. Of dat de belangrijkste 
reden was om vier jaar geleden te 
verhuizen, is onduidelijk. Zeker is 
dat Marcels’ vriendin Miriam uit ons 
dorp komt en twee zoons (Tom en 
Bas Huistede)  heeft in JO15-1 en 
JO17-1 van De Zweef. 

“Ik ken eigenlijk alleen de jeugd 
een beetje”
Hij kent de club dus al een beet-
je als hij wordt benaderd door de 

technische commissie in de perso-
nen van René Jannink en Xander 
ten Hove of hij keeperstrainer wil 
worden. “Ik heb vooral de jeugd ge-
zien waarin die twee jongens spelen. 
Zaterdag  1 en Zondag 1 heb ik beide 
één keer gezien. Daar kan ik niet 
veel over zeggen.”

Marcel van den Berg begint zijn 
voetballoopbaan als keeper bij HVV 
Hengelo. Zijn carrière begint op 
6-jarige leeftijd en eindigt 22 jaar 
later met een ernstige knieblessure 
als gevolg van een voetbalongeluk. 
Na vijf jaar begint het echt te kriebe-
len en wordt hij keeperstrainer. Dat 
doet hij nu net zolang als hij keeper 
is geweest: 22 jaar.

Twee verenigingen tegelijk trainen
Daarbij heeft hij heel wat clubs 
versleten: HVV Hengelo, UD Weerse-
lo, Vosta, Rigtersbleek, Berghuizen, 
BWO, Juventa, Voorwaarts Twello, 
Wijhe, Witkampers, PH en Blauw 
Wit. In bijna alle gevallen traint hij 
de keepers van de A-selectie. Heel 
vaak traint hij twee verenigingen te-

gelijk. Dat gaat hij straks ook doen. 
Naast De Zweef blijft hij Blauw Wit 
trainen.

“Nee hoor, twee clubs trainen is 
geen probleem. Ik train de keepers, 
maar ga niet tijdens de wedstrijd 
coachen of op de bank zitten. Na-
tuurlijk ga ik wedstrijden wel kijken, 
maar niet als lid van de staf of zo. In 
het veld tijdens de wedstrijd kunnen 
en mogen ze hun eigen gang gaan. 
Ikzelf had als trainer een ‘gloe-
pense’ hekel aan trainers die in de 
wedstrijd kwamen coachen.”

Keepers zijn bijzondere mensen
Keepers zijn bijzondere mensen; 
nemen in het spel ook een bijzon-
dere positie in. “Je bent de held of 
de schlemiel, zo gaat dat. Eigenlijk 
mag je geen fouten maken, want 
elke fout kan je de wedstrijd kosten. 
Ik train de jongens individueel als 
individuen in de selectie. Dat wil niet 
zeggen dat ik verder geen contacten 
heb met de trainer. Na afloop van de 
training op donderdag, sluit ik aan 
bij de selectie. Doe ook mee met 

MARCEL VAN DEN BERG HEEFT AL 
EEN BLAUWWIT HART…
Marcel van den Berg heeft één voordeel als hij 
bij ons aan de slag gaat: hij heeft een blauwwit 
hart. Weliswaar geen Zweefhart, maar toch. “Ik 
kom van oorsprong uit Hengelo en HVV Hengelo 
is mijn cluppie. Blauwwit dus. Ik ben nu keepers-         
trainer van Blauw Wit Holten; weer die kleuren.” 
Als keeper in HVV1 herinnert hij zich een wedstrijd 
tegen De Zweef waar aan Nijverdalse kant Hans 
Galgenbeld en Edwin Veldhuis (ver weg nog fami-
lie) in het veld stonden. “Het werd 4-4 volgens mij, 
waarbij Galgenbeld mij twee keer passeerde.”
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besprekingen en overleg en spar 
met de trainer over wie wanneer op 
te stellen.”

Marcel staat te popelen om weer te 
beginnen. Door de corona lag alles 
zo’n beetje op z’n kont. Ook aan 
hobby’s komt hij niet toe. “Ik hou 
van reizen, doe het vaak, maar dat 
is op dit moment moeilijk.” Om z’n 
energie kwijt te raken, heeft hij een 
e-bike gekocht en inmiddels heel 
wat kilometers achter de kiezen. 
“Het is hier zo verschrikkelijk mooi. 
Telkens ontdek je weer wat nieuws.”

“Jongens van Zo 1 
zullen moeten 
laten zien 
dat ze beter zijn”

Zijn manier van praten verraadt hoe 
hij zelf is en wat hij eigenlijk ook van 
z’n keepers verwacht: enthousiast 
en gedreven. “Er moet ook een 
goede samenwerking zijn. Je moet 
bereid zijn samen te werken en met 
trainer en andere keepers een team 
vormen. Zo krijg je beleving en ple-
zier en dat is het belangrijkste.“

Het nieuwe seizoen ziet hij met 
spanning tegemoet. “Het is prachtig 
dat we in de derde klasse terecht 
zijn gekomen. Al die derby’s die ons 
te wachten staan.” Natuurlijk zal 
het straks even moeilijk zijn als de 
selecties worden samengesteld. “De 
jongens die uit Zo1 komen, zullen 
waar moeten maken dat ze terecht 
in de eerste klasse hebben gevoet-
bald. Ze zullen echt moeten laten 
zien dat ze beter zijn dan jongens 
die voor het eerste gaan afvallen.”

De Zweef kennende van wat hij heeft 
meegemaakt, denkt hij dat het alle-
maal goed zal komen. Dat er straks 
twee goeie selectiegroepen zijn, die 
met elkaar zullen gaan zorgen voor 
de best mogelijke resultaten. 
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De digitale presentatie van het 
boek 100 jaar De Zweef is heel 
goed ontvangen. Uit de vele reac-
ties bleek dat heel wat Zwevers 
en niet-Zwevers de uitzending 
via Facebook of Hoi tv volgden en 
genoten van wat voor het voetlicht 
werd gebracht. 

De uitzending begon een beetje 
stroef omdat op het laatste moment 
het geluid uitviel. Na een kwartier-
tje was het spul weer aan de praat 
en kon Erik Heuver de bijeenkomst 
openen. In een korte toespraak ging 
hij vooral in op de toekomst van de 
club en de projecten waaraan we op 

dat moment werkten: zonnepanelen 
en een duurzaam dak

“We zijn daarmee nog groener dan 
SVVN”, grapte de voorzitter die deze 
opmerking gebruikte als bruggetje 
naar de vele derby’s die ons in het 
nieuwe seizoen te wachten staan. 
En waarbij De Zweef in zijn ogen na-
tuurlijk als winnaar aan het langste 
eind gaat trekken. “Wij zijn straks 
weer de beste van Hellendoorn.” 

Penning 
Burgemeester Raven was blij met 
het boek, waarover ze een zeer 
lovend verhaal hield en de nadruk 
legde op het feit dat het ook voor 
niet-Zwevers een prachtig boekwerk 
is met heel veel aandacht voor de 
historie van Nijverdal. Aansluitend 

EXPLOSIEVE VERKOOP 
BOEK 100 JAAR DE ZWEEF
Een explosieve verkoop van het boek 100 jaar De 
Zweef. Dat was het. Niks meer en niks minder. Op 
maandag 15 juni begon de verkoop en op dinsdag 
was de hele voorraad van 350 stuks uitverkocht. 
Het besluit om een tweede druk te laten verschij-
nen, was snel genomen. De 200 extra exempla-
ren vlogen net zo hard over de toonbank. Na twee 
weken was de voorraad op en werd een voorzichtig 
lijstje aangelegd voor een derde druk. Of die er 
komt…?
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aan haar verhaal overhandigde 
wethouder Henk Nijhof voorzitter 
Erik Heuver de bronzen erepenning 
van de gemeente Hellendoorn (zie 
elders in deze Goal). 

Na dit officiële deel presenteerde 
Bas Kolkman met schrijver Jan-Pie-
ter van Vree de uitslagen van de 
verschillende quizzen. Begonnen 
werd met de quiz met vragen uit de 
historie. Voor wie het niet heeft ge-
zien, hieronder nog enkele wetens-
waardigheden.

Bijzonderheden
Yvonne Kerkdijk-Slag was de eerste 
inzending en met een hele hoge 
score. Zij is de enige die wist dat 
Dick Bergman 118 goals scoorde in 
officiële wedstrijden voor DES, maar 
ja da’s niet zo gek met een DES-
man aan haar zijde. 

Helmut van Rhee wist maar één 
erevoorzitter en bedoelde Dick 
Bergman toen hij schreef Dick 
Zandbergen. Harco Evers noemde 
deze man Dick Bergboer. Helmut: 

antwoord op jouw vraag hoe vaak 
de Van Rhee’s voorbij komen in het 
boek: 267

Gerrit ten Dam schreef een heel uit-
gebreid verhaal over bakker Berend-
schot. Waar die was, aangevuld met 
een live-verslag van de oorlog in die 
tijd. Maar Gerrit vergat  Jan Kar-
merood als  erevoorzitter. Als een 
van de weinigen wist Gerrit wel dat 
op 1 mei 1983 niet alleen De Zweef 
1, maar ook De Zweef 2 kampioen 
werd. Overigens staat de naam Ten 
Dam 83 keer in het boek.

Jan Evers werd door verschillenden 
genoemd als (nog levende) voorzit-
ter. Dat klopt niet. De nog levende 
Jan Evers was geen voorzitter, maar 
trainer van het damesteam. De 
Evers die voorzitter was, is reeds 
lang overleden.

Wim Krukkert kent Charles’ ge-
woonten
Wim Krukkert wist het: een wip 
in de morgen is een dag zonder 
zorgen. Hij wist ook van wie die was, 

namelijk Charles Rozendal die deze 
spreuk volgens Wim vaak in prak-
tijk bracht. De Krukkerts zijn van 
oudsher bekende Zwevers. De naam 
komt in het boek 218 keer voor. 

Willy Geurtse scoorde beter in de 
quiz dan haar man Leo, die toch 
bekend staat als de samensteller 
van onze gouwe oude Bewaargoal 
waarin hij uitgebreid de geschiede-
nis beschreef. Zowel Leo als Willy 
wisten overigens dat de kopgoal 
van Arnold Hiddink (op aangeven 
van Tonny Willems) het kampioen-
schap bracht in 1980, 1-2 tegen 
Twenthe Goor. O ja, Leo, de naam 
Geurtse komt 155 keer voor in het 
boek. 

Uiteindelijk werd Willy Geurtse met 
29 punten de winnares van deze 
quiz. Zij kreeg een gratis boek en de 
nodige munten om deze naar keuze 
te besteden in onze kantine. Yvonne 
Kerkdijk (28 punten) eindigde als 
tweede en op een gedeelde derde 
plaats Wim Krukkert en Gerrit ten 
Dam (26 punten)

 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl
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Middelkamps en Alferinks
De vraag over de namen Alferink en 
Middelkamp leidde tot veel hilariteit. 
Vroeger werd wel gezegd dat deze 
twee families alles  regelden binnen 
De Zweef; dat zou dan in het boek tot 
uitdrukking moeten komen. Na telling 
bleek de naam Middelkamp 778 keer 
voor te komen en de naam Alferink 
403 keer. Tussen deze twee nestelden 
zich de namen Evers en ten Hove. 

Johan Alferink maakte met zijn 
inzending een grote fout en dat was 
dat hij dacht dat de Alferinks één 
keer vaker zouden voorkomen dan 
de Middelkamps. Deze arrogantie 
kon bij deze presentatie niet worden 
afgestraft. Sterker nog: hij zat er het 
dichtste bij en won dus de eerste 
prijs: 30 munten naar keuze om op 
te maken in onze kantine. Als die 
ooit weer open gaat. Die prijs moest 
Johan echter wel delen. Namelijk 
met zijn vrouw Gerrie. 

Zo eindigde de presentatie en kon 
het uitreiken van de bestelde boe-
ken beginnen.

ADVERTEREN 
BIJ DE ZWEEF?

 
MAIL NAAR: 

SPONSORINGDEZWEEF@GMAIL.COM
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ZO MAAR WAT REACTIES OP HET BOEK

De reacties op het boek zijn tot nu toe allemaal lovend. 
Mensen die midden in de nacht een Appje sturen van 
een open boek met daarnaast een borrel en de bood-
schap “Ik wilde op tijd naar bed, maar kan niet stop-
pen!” 

Of een reactie als deze: “We hebben het boek opge-
haald, zijn naar huis gegaan en begonnen met lezen. 
We zijn nu twee uur verder...”. 

“Wat was het een mooie tijd in het derde team van 1974 
t/m 1981 met vele kampioenschappen en toen ook 
uitbreiding clubgebouw. Zal dat nooit vergeten. Jammer 
dat jullie dit nu niet kunnen vieren.”

“Mooie boeken, ben er de eerste tijd nog wel mee onder 
de pannen.”

“Super mooi boek. Zit er iedere avond in te lezen.”

“Mijn complimenten. Wat een geweldig boek!! Super. Je 
blijft ermee bezig.”

“Wat een super gaaf boek JP. Mag je heel erg trots op 
zijn.”

“Gefeliciteerd met dit meesterwerk. Fantastisch. Kip-
penvel als ik er alleen nog maar door heen blader. Trots 
dat iemand van De Zweef dit over De Zweef en Nijverdal 
heeft geschreven. Alle lof en waardering voor jou.”

“JP… wat mooi, geweldig. Bedankt voor dit unieke 
naslagwerk.”

“Complimenten! Prachtige boeken. Heb al meerdere 
mensen gespamd met foto’s.“

“Allereerst bedankt voor je geweldige boek. Je hebt 
iedere Zwever iets gegeven waar hij of zij trots op kan 
zijn. Echt geweldig.”

“Wat is dit veel werk geweest. Doorgebladerd en met 
tranen in de ogen foto’s bekeken en teksten gelezen. 
Wat heb je er een fantastisch mooi stuk van gemaakt. 
Om te janken zo mooi!”

“Ik ben om zeven uur onder de overkapping gaan zitten 
en om 12 uur had ik deel 1 uit. Wat een mooi stuk 
werk.”

“Ik heb dingen over mijn vader gelezen, waar ik het 
bestaan niet van wist. Bedankt daarvoor!”

NASCHRIFT SCHRIJVER (JP):
Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het 
boek. Op wat voor manier dan ook. Interviews, gesprek-
ken, een naam leveren bij een foto. Zonder die mede-
werking was het maar een half boek geworden! 
Ook iedereen bedankt voor de lovende woorden en 
meer. Krijg er rode oortjes van! #hupzwevers. 
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Miny Smit (meisjesnaam Ten Den), 
geboren op 24 mei 1940 in Nieuw 
Heeten, is het op één na jongste 
kind in een gezin van acht kinderen. 
Haar jeugd bracht ze door op het 
boerenbedrijf van haar ouders waar 
koeien en varkens werden gehouden. 
“Iedereen hielp mee op de boerderij, 
maar met drie zussen en drie broers 
boven mij, was het altijd vechten voor 
je plekje.” Haar vroegste herinnering 
grijpt terug naar het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. “Achterop ons 
perceel stond een bosje met daaron-
der een schuilkelder waarin onder-
duikers zaten. In onze schuur stond 
een militaire kookwagen. Ik liep 
rustig tussen de militairen door.”

“Ik was
vooral een
dromer”

Haar basisschooltijd bracht ze door 
in Nieuw Heeten en daarna op de 
fiets naar het Voortgezet Gewoon 
Lager Onderwijs (VGLO) in Heeten. 
“Dat is zeg maar de huishoudschool. 
Ik was vooral een dromer en goed 
opletten kostte me moeite. Dat heb 
ik nog steeds wel hoor. Met jeu de 

boules moet ik me echt goed concen-
treren, anders gaat het niet goed.” 
Ze wou in die tijd handwerklerares 
worden, maar moest na de VGLO 
thuis helpen in de huishouding. “Mijn 
oudste zus trouwde en ging het huis 
uit, de zus die volgde ging in betrek-
king en mijn derde zus overleed al op 
haar drieëntwintigste. Ik moest dus 
thuis helpen. De Mulo zat er helaas 
niet in. Ik vind het wel jammer hoor, 
maar zo ging dat in die tijd.” 

De liefde van haar leven
“Ik leerde Johan kennen op een 
dansavond in Haarle. Ik was 19 en 
Johan was toen 22. Vier 
jaar later trouwden we en 
kochten we een huis aan 
de Wilhelminastraat in 
Nijverdal.” Miny en Johan 
krijgen drie kinderen. 
Twee meiden en een 
jongen. Geen van drie lid 
of actief bij De Zweef en 
inmiddels uitgewaaid naar 
Enschede, Arnhem en 
Amersfoort. “Ik heb goed 
contact met mijn kinde-
ren, we overlopen elkaar 
niet. Zeker tijdens de 
Corona maanden niet. Wel 

is er veel telefonisch contact.” Sinds 
1984 huurt Miny een woning aan de 
Potgieterstraat. Eerst samen met Jo-
han en de laatste zeven jaren alleen. 
“Voorlopig ga ik hier niet weg. Ik kan 
me prima vermaken met de grote 
tuin en bij slecht weer handwerk ik.”

Johan is de enige en grote liefde 
in Miny haar leven. “Johan liep de 
school helaas een beetje mis. Door 
problemen met zijn gezondheid en 
werk was het niet altijd gemakkelijk 
in het huwelijk. Maar ieder huwelijk 
kent moeilijkheden toch? Zeker de 
laatste jaren was hij erg dankbaar 
voor wat ik deed voor hem. Hij was 
ook zeker behulpzaam hoor, hij hielp 
me bijvoorbeeld trouw met de was.” 

Op de dag dat dit interview wordt 
afgenomen, is het precies zeven jaar 
geleden dat Johan op 
76-jarige leeftijd is overleden. “Be-
trekkelijk jong, maar zijn lichaam 
was op volgens de artsen. En dan is 
het oud. Natuurlijk mis ik hem. Als ik 
naar bed ga, zeg ik wel eens ‘Johan, 

IN DE BLESSURETIJD 
MINY SMIT
Ze vindt het mooi geweest. Na 34 jaar zo’n 400 
wastrommels per jaar de was doen van de 
vereniging. De reserve shirts, thee- en handdoeken 
uit de keuken, shirtjes van de mini’s en -vooral- 
de wedstrijdkleding van de selectie. “Twee jaar 
geleden had ik een dipje en besloot ik op mijn 
tachtigste te stoppen.” Inmiddels heeft ze de daad 
bij het woord gevoegd en laat ze het bij haar eigen 
was.
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ik ga slapen’. Maar het echte verdriet 
is er niet meer, houden van is ook 
loslaten. Ik was blij dat hij van zijn 
pijn verlost was.” Na het overlijden 
van Johan is Miny ook zeker niet bij 
de pakken neer gaan zitten. “Dat 
hadden we ook met elkaar afgespro-
ken. We hebben altijd ons eigen ding 
gehad, mocht één van de twee dan 
wegvallen, dan moet de ander verder 
kunnen.”

De Zweef
De binding die Miny heeft met De 
Zweef loopt via haar overleden man 
Johan. Hij was lid van De Zweef. 
Nooit actief als voetballer maar wel 
was hij fervent klaverjasser, beman-
de hij de bar op zondagmorgen en 
was hij enkele jaren kantinebeheer-
der. “Die functie was in verband met 
zijn gezondheid te zwaar voor hem 
en moest hij dus neerleggen.”
Als in 1986 de vrouw van Johan 
Zwakenberg in verband met haar 
gezondheid moet stoppen met de 
was, wordt Miny benaderd. “Ik zei ‘ja’ 
omdat het gedaan moest worden en 

ik de tijd had. Dus waarom niet? Het 
kostte mij hooguit wat extra water 
en stroom, maar gelukkig werden de 
onkosten vergoed. Ik vond het ook 
niet vervelend. Nog steeds niet en 
denk ook wel dat ik het ga missen.” 

“Het nieuwe
kunstgras
vond ik niet
prettig”

Miny begint met het wassen van de 
reserveshirts, daarna kwam de was 
van het eerste, tweede en later ook 
het derde er bij. “Vooral nadat Johan 
overleed, had ik mooi wat te doen 
in de weekenden. Ik heb wel eens 
twaalf of dertien trommels in het 
weekend gedraaid. Je hebt dan niet 
van die kale avonden. Anderen gaan 
met het gezin op pad. Daar wil je niet 
tussenkomen.” Dat het wassen niet 
het meest schone werk is, deert Miny 
niet. “De wasmachine doet het werk 
wel. Ik kreeg de shirts en broekjes 

bijna altijd schoon. Alleen het nieuwe 
kunstgras vond ik niet prettig. Het 
gaf groen af en dat kreeg ik er niet af. 
Daar kon ik wel van balen. Het moet 
gewoon schoon zijn.”

Miny is nooit verlegen om een praat-
je. “Ik vroeg altijd wel of ze gewonnen 
hadden en bij de jeugd of ze het ook 
leuk hebben gehad. Anekdotes sla ik 
niet echt op. Ik vergeet dingen snel. 
Dat geldt ook voor minder leuke 
dingen. Als shirtjes te laat komen 
bijvoorbeeld. Die gaan stinken en 
dat is niet leuk. Heb wel eens pas op 
de dinsdag de tas gekregen en dan 
kwam het wel eens voor dat ik de tas 
terugstuurde. Dat vergeet ik dan ook 
snel.”

Twee jaar geleden heeft Miny een 
dipje. Dan besluit ze dat het een mooi 
moment is om te stoppen als ze 80 
jaar zou worden. Die leeftijd heeft 
ze afgelopen mei bereikt. “Het is 
mooi geweest. Ik ga het wel missen 
hoor. Vooral de inloop in de winter. 
Spijt heb ik niet, want ondanks dat ik 

verder helemaal gezond ben, merk je 
toch wel dat je ouder wordt.”

Is het bereiken van je 80-jarige leef-
tijd een mijlpaal, of een dag om snel 
te vergeten?
“Ik sta er niet lang bij stil. We gaan 
gewoon verder. Ik vind het ouder 
worden ook niet moeilijk omdat ik 
nog veel te veel kan. Zou ik minder 
kunnen, dan zou het me meer moeite 
kosten. Hooguit word ik wat onze-
kerder over de dingen die ik doe. 
Zeker omdat ik alleen ben. Wie zou 
me bijvoorbeeld vinden als ik van de 
trap val? Gelukkig heb ik een lieve 
buurvrouw die regelmatig naar mij 
omkijkt en dagelijks kijkt of ze mij 
wel ziet.”

“Ik ga iedere 
week op de 
fiets naar Haarle” 

Miny zit zeker niet achter de gera-
niums. Al heeft ze dit jaar bij toeval 
wel voor de eerste keer geraniums in 

de voortuin geplant. “Ik heb genoeg 
hobby’s: lezen, handwerken of spel-
letjes op de I-pad. In Haarle help ik 
wekelijks oudere mensen met hand-
werken. Dan bedoel ik echt oudere 
mensen. Mensen van boven de 85. 
Niet dat ik mezelf niet oud vind, maar 
naar verhouding kan ik veel meer. Ik 
ga, behalve als het echt heel slecht 
weer is, altijd op de fiets. Net zoals 
ik af en toe mijn nog enige levende 
broer in Nieuw Heeten bezoek. Dan 
pak ik gewoon de fiets. We moesten 
het altijd doen van een minimum loon 
en maakten in 1985 de keuze om de 
auto de deur uit te doen. Ik ben dus 
ook niet anders gewend.”

Nog niet in de blessuretijd
“Alles gaat in een wat lagere versnel-
ling, dat is ook goed. Het lijkt mij veel 
lastiger te accepteren als je in één 
keer minder zou kunnen. Toch vind 
ik niet dat ik in de blessuretijd zit. 
Je weet dat het een keer afgelopen 
is, 80 is ook een mooie leeftijd. Als 
het gebeurt, dan gebeurt het. Ik ben 
er niet bang voor. Ik hoop nog wel 

op een paar jaren hoor, dat ik mag 
blijven genieten van hetgeen ik kan 
en wat er om mij heen gebeurt. Dat 
ik belangstelling blijf houden voor 
andere mensen en blijf luisteren naar 
wat anderen zeggen. Hopelijk blijf ik 
in de herinnering van mijn kinderen 
ook de moeder die altijd naar ze ge-
luisterd heeft en ze zo goed mogelijk 
heeft proberen op te voeden.” 

Tot slot danken wij Miny voor al die 
schone shirts, broekjes en sokken. 
Een woord van dank is er ook na-
mens Miny: “Jongens, bedankt voor 
het vertrouwen voor het doen van de 
was.”
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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 
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VLAGGEN OVERAL EN 40 TAARTJES
100 jaar bestaan en vanwege corona geen 
feest. Dat kan niet, vonden jubileum-
commissie en bestuur. Besloten werd 
sowieso de boekpresentatie te houden. 
Daarnaast kon Charles Rozendal zijn idee 
ten uitvoer brengen: het verkopen van 
vlaggen (desnoods met stok en houder). 
Vlaggen zonder het 100 jaar logo, want 
dan kun je ze nog eens gebruiken. De 150 
exemplaren waren heel snel uitverkocht. 
Datzelfde gold voor een tweede bestelling 
van 75 extra. 

Het idee om op zondag 14 juni de vlag uit te 
steken en een week te laten hangen, vond 
iedereen prachtig en een hele week lang 
was er geen straat in Nijverdal (en een paar 
in Hellendoorn….) waar geen blauwwit te 
zien was. Een foto-impressie hierachter. 

Namens bestuur en jubileumcommissie 
gingen Ewald Wennemers en Jan-Pieter van 
Vree op onze oprichtingsdag (15 juni) met 
40 taarten op stap om die uit te delen aan 
jubileumcommissie, ereleden, erevoorzitters 
en Gulden Zweef, vijf oudste leden, vijf 
jongste leden en rondom een paar Zwevers.

Dat viel in de smaak, hoewel er misschien 
mensen waren die op een taartje rekenden, 
omdat de eerste ontvangers direct de 
traktatie virtueel op facebook deelden. Maar 
900 leden een taartje geven zou teveel in de 
papieren gaan lopen. De groep van 40 stond 
voor alle leden. Leuk voor taartenmaker 
Lorkeers was dat er mensen belden met de 
vraag of ze voor hen ook zo’n taartje konden 
maken. Hierachter ook een foto-impressie 
van de taartjes uitdelerij.
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Om deze noodzakelijke renovatie 
(met isolatiewaarde RC=6) mogelijk 
te maken, hebben we dus flink moe-
ten sparen. Met diverse sponsorac-
ties door de jeugd, enkele donaties 
van  (overleden) leden, verkregen 
duurzaamheidssubsidies en het 
jaarlijks reserveren in de begroting 

kwam het moment van doorpakken 
steeds dichterbij. Ondertussen is er 
ook gekeken naar de exploitatiekos-
ten van onze accommodatie. Hoe 
kunnen we die nu structureel omlaag 
krijgen? Eén van de grootste kosten-
posten was de jaarlijks terugkerende 
energierekening voor gas en stroom. 

Zoals bekend hebben we vorig jaar 
al besloten om “heatpipes” op het 
dak van de kleedkamers te plaatsen. 
Dit zorgt ervoor dat het douchewater 
in de boilers wordt voorverwarmd, 
zodat we dus besparen op gas.
Daarnaast zijn er in juni van dit 
jaar 160 zonnepanelen met een 
totaal-vermogen van 53.600 Wp 
geïnstalleerd. De oost-west opstel-
ling zorgt ervoor dat we gedurende 
de dag ons eigen stroomverbruik 
afdekken.

Naast de vele uren inzet van onze 
eigen vrijwilligers onder aanvoering 
van Helmut van Rhee (waarvoor 
dank allemaal!) hebben de volgende 
bedrijven deze projecten mogelijk 
gemaakt.
Met deze duurzaamheidsinveste-
ringen hopen we weer jaren verder 
te kunnen met onze accommodatie. 
Laten we er met z’n allen zuinig op 
zijn! #hupzwevers

EINDELIJK EEN NIEUW DAK 
EN OOK NOG EENS 160 ZONNEPANELEN
Eindelijk hebben we het langverwachte nieuwe 
dak op onze kantine. Al hele lange tijd werd er 
door verschillende besturen en commissies over 
gepraat, maar telkens verschenen er andere 
zaken met een hogere prioriteit aan de horizon, 
waardoor het op dat moment (financieel) niet 
verantwoord was om het dak van kantine 
(403 m2) en entree (212 m2) te vervangen. 
De afgelopen jaren hebben er wel diverse 
noodreparaties plaatsgevonden. Want dat het 
dak uit 1972 op zijn ‘laatste benen’ liep, was 
ondertussen wel duidelijk. We hebben de zaak 
kunnen rekken tot nu. 
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NIEUWE SPONSOREN
Ondanks corona en bijbehorende economische malaise zijn vijf bedrijven bereid 
gevonden te investeren in onze mooie club. Het gaat om: 

Te Pas & Te Pas Accountancy en Advies Nijverdal 
www.te-pas.com

Te Pas & Te Pas Accountancy en Advies uit Nijverdal. Paul en Marije te Pas zijn 
namens dit accountants –en adviesbureau een betrouwbare partner voor het 
financieel ontzorgen van uw organisatie. Persoonlijk betrokken en ondernemend 
en daar staan ze voor. Een breed scala aan dienstverlening kan aan u als 
ondernemer of onderneming worden aangeboden.

Edwin Kok Bouw –en Timmerwerken Nijverdal 
www.edwinkok.nl

Afspraken nakomen, kwaliteit leveren en oplossingsgericht werken. Dat zijn de 
speerpunten van Edwin Kok. Ruim 30 jaar ervaring in de bouw, van nieuw –en 
verbouw tot renovatie en onderhoud. VCA Vol gecertificeerd en gevestigd in 
Nijverdal. Heeft u vragen of wilt u advies op maat? Neem contact op met Edwin 
Kok: hij komt graag bij u langs.

 
Green-Line B.V. Kunststof Kozijnen Nijverdal 
www.greenlinekozijnen.nl

Welkom bij Green-Line B.V. gevestigd in Nijverdal, de specialist in kunststof 
kozijnen, nieuw- en verbouw en renovatie van uw woning of bedrijfspand. Zoekt 
u een professionele, betrokken en betrouwbare partner die uw bouwproject 
vakkundig oppakt, dan bent u bij ons aan het juiste adres. 

Den Leeuw Koffie Groep Lichtenvoorde
www.denleeuw.nl

Den Leeuw koffie, gevestigd in Lichtenvoorde, is een uniek eigen label, met een 
historie van Hollandsche Meesterbranders, stijlvol verpakt en verkrijgbaar in 4 
smaakvolle varianten: blond, swart (bonen), snelfilter en freshbrew. Den Leeuw 
is van nature eigenzinnig, zit niet graag stil en brult graag verder. Met deze 
inspiratie blijven wij ons assortiment ontwikkelen.

Besamu Electronics Almelo
www.besamu.nl

Besamu Electronics gevestigd aan Bedrijvenpark Twente in Almelo is al bijna 
30 jaar specialist in de ontwikkeling en productie van high-end dynamische 
LED applicaties Tot onze producten behoren onder meer lichtkranten, tijd- 
temperatuursystemen, informatiepanelen, scoreborden, grote videoschermen en 
banners, valuta- en renteborden en route- informatiesystemen.
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Rini Siero (85) overleden

Het nieuws ging op 8 juli als een 
lopend vuurtje door de vereniging: 
Rini Siero is overleden. Natuurlijk 
geen verrassing, maar dergelijk 
nieuws komt altijd onverwacht. De 
laatste jaren verliepen voor Rini 
niet zonder gezondheidsklachten en 
toen bij hem uitgezaaide darmkan-
ker werd geconstateerd zonder kans 
op genezing, wist iedereen dat het 
einde in zicht was.

Rini Siero was na Wim Kolman het 
langst levende lid van onze vereni-
ging. Maar liefst 73 jaar hield hij het 
vol. Turbulente jaren, want bij Rini 
was er altijd wel iets. Hij maak-
te zich snel boos, was overtuigd 
van zijn  gelijk, stronteigenwijs, 

maar een man met een klein hart. 
Iemand, die altijd klaar stond voor 
een ander. 

Iemand ook met plezier in het leven. 
Altijd in voor een grap, een Duitse 
schlager, een biertje, borrel of een 
stukje spelen op z’n mondharmoni-
ca. Bij Siero duurde het nooit lang of 
tijdens een feestje ging het hele spul 
in polonaise. Door z’n aard heeft Rini 
het voor zichzelf niet altijd makkelijk 
gemaakt, maar het was niet anders. 
“Hij zag zaken vaak zwart/wit of 
liever blauw/wit”, klonk het tijdens 
de herdenkingsdienst.

Voetballend had hij een imposante 
carrière. Toen hij in 1967 afscheid 
nam, had hij maar liefst 16 jaar in 
De Zweef 1 gespeeld.  Als voetballer 
was hij hard, niet te passeren en een 
voorbeeld waar het ging om inzet en 
strijdlust. Liep tegen heel wat kaar-
ten op; mede omdat hij het opnam 
voor jonge spelers. Onrechtvaardig-
heid was hem een doorn in het oog; 
dergelijke zaken moesten onmiddel-
lijk worden rechtgezet. Binnen en 
buiten het veld.
Buiten het veld speelde Rini een rol 
bij de oprichting van De Vrienden-

René Rodijk (62) overleden

Op indrukwekkende wijze is afscheid 
genomen van René Rodijk die op 23 
april overleed aan de gevolgen van 
een coronabesmetting. Langs de 
hele route van mortuarium tot aan 
de r.-k. begraafplaats stond een ere-
haag van mensen die op deze wijze 
van hem afscheid namen. Uiteraard 
familie, kennissen en collega’s van 
de politie. En heel veel Zwevers. 
Op verschillende plekken was er 
een indrukwekkend eerbetoon aan 
René, die voor de vereniging -en met 
name het vrouwenvoetbal- van grote 
waarde is geweest. Vrouwenteams 
met spandoek en blauwwitte rook, 
vrouwenteams met foto’s en span-
doek. We hopen dat dit de familie 
troost geeft. 

Dankzij de inzet van onder meer 
René is het vrouwenvoetbal bij De 

kring, waarvoor hij jarenlang in het 
bestuur zat. Daarvoor werd hij lid 
van verdienste. Naam maakte hij 
(samen met broer Theo) als enter-
tainer. Binnen het “wereldberoem-
de” achtste elftal en ook binnen de 
club. Als er wat te vieren was, kwam 
er altijd een lied, een sketch of een 
heel toneelstuk.

Met het achtste elftal brachten Rini 
en Theo, gesteund door het hele 
team en echtgenotes, de eerste 
grammofoonplaat uit met twee 
clubliederen, die nog steeds door 
iedereen worden gekend. Later 
werden daar nog twee liederen aan 
toegevoegd. 

Door corona was de uitvaartplech-
tigheid kleinschalig: schriftelijk con-
doleren en een herdenking in kleine 
kring. Tijdens die herdenking (met 
veel muziek waar Rini van hield) 
zong broer Theo een zelfgemaakt 
afscheidslied. Het was logisch dat in 
deze dienst De Zweef uitgebreid aan 
bod kwam, waarmee duidelijk werd 
gemaakt dat met Rini een markant 
persoon met veel verdiensten voor 
de club van ons is heen gegaan. 
Moge hij rusten in vrede.

Zweef geworden tot wat het nu is. 
Hij was leider en trainer van ver-
schillende meidenteams en het 
eerste vrouwenteam. Als lid van 
de technische commissie zette hij 
zich in die functie in voor deze tak 
van sport. Vanwege die verdiensten 
huldigde de club hem door hem te 
benoemen tot Vrijwilliger van het 
jaar 2011. Een waardering die hem 
meer dan toe kwam.

Voor hij zich inzette voor het mei-
denvoetbal was René zelf actief 
als voetballer. Een medespeler 
herinnert zich: “Hij ging zoals een 
goed marinier betaamt, voorop in 
de strijd. Ik heb hem in die tijd goed 
leren kennen. Hij was stoer, maar 
ook heel sociaal en geliefd bij zijn 
medespelers”. Behalve speler was 
hij ook jeugdleider. René is 62 jaar 
geworden.
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AMATEURVOETBAL

Corona, corona en nog eens corona. 
Regels, regels, regels. Afstand houden 
lukt nog niet zo. Regels beperken het 

kantinebezoek. Een beetje troosteloos. 
Kameraadschaploos. Zo gaat het 

amateurvoetbal het seizoen in. Bestaat 
het nog aan het einde van het seizoen 

2020-2021?
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Hair by

Marleen

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


