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Wie had dit voorjaar kunnen 
weten dat we een tweede golf 
corona zouden krijgen en we 
weer gedwongen zouden zijn 
te stoppen met onze geliefde 
sport. Alleen de jeugd kan 
een beetje ballen. Gelukkig 
ziet het er voor het komende 
jaar beter uit en is er zicht 
op terugkeer naar de “oude” 
situatie. Tot die tijd nog de 
regels volgen met misschien 
iets meer ruimte voor 
familiebezoek de komende 
kerst en nieuwjaar. Maak 
er wat moois van binnen de 
regels!
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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Met veel plezier voldoe ik aan het 
verzoek van de clubbladredactie 
om de rubriek ”Van de voorzitter”, 
die Erik Heuver de afgelopen jaren 
heeft geschreven, voort te zetten. 
Dat brengt mij meteen bij de 
algemene ledenvergadering [ALV] 
en de bestuurswisseling die er heeft 
plaatsgevonden. De ALV moest 
dit jaar vanwege de corona-crisis 
digitaal plaatsvinden en werd door 
ruim veertig leden gevolgd. Hierdoor 
kreeg Erik niet het afscheid, dat 
hij na twaalf jaar voorzitterschap 
verdiende. Dit had moeten gebeuren 
in een volle kantine ten overstaan 
van de trouwe leden van onze club. 
In het afscheidswoord dat naar 
hem toe is uitgesproken werd Erik 
bedankt voor zijn vele inspanningen 
voor de vereniging. Langs deze weg 
wil ik Erik nogmaals bedanken voor 
twaalf jaar voorzitterschap.

Algemene Ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering is 
goed verlopen. Er was een reguliere 
agenda die geen bijzonderheden 
opleverde. Alle besluiten waarover 
vooraf gestemd kon worden zijn 
met overweldigende meerderheid 
aangenomen. Jan Fikken is 
herbenoemd voor drie jaar. 
Daarnaast ben ik erg blij met de 
komst van Jos van Rhee als mede 
bestuurslid. Als man van de club 
zal hij de taak van vice-voorzitter op 
zich nemen. 

We staan er als vereniging over 
het algemeen goed voor. Er is nog 
wel een aantal zaken op te lossen 
rondom het kunstgrasveld en de 
verlichting, maar hier wordt hard 
aan gewerkt. We hopen dat het 
uiteindelijk allemaal goed komt. De 

ALV heeft Gerrit Verschoor benoemd 
tot erelid. Ook hem hadden we 
graag een reguliere ALV gegund om 
de bijbehorende gouden speld en 
felicitaties in ontvangst te nemen. 
Op maandag 2 november heeft 
de werkelijke uitreiking, corona-
proof, in een kleine bijeenkomst 
plaatsgevonden. Verderop in dit 
Magazine staat hiervan een verslag.

Corona-crisis
We maken als maatschappij, maar 
ook als voetbalvereniging, een 
vreemde en spannende tijd door. We 
zitten op dit moment [eind oktober] 
in een gedeeltelijke “lockdown”. 
De competitie is stilgelegd en de 
kantine en de kleedkamers zijn voor 
de tweede keer dit jaar gesloten. Er 
mag alleen door de jeugd regulier 
getraind worden en de senioren 
mogen dat alleen in groepjes van 
vier. Dat laatste heeft weinig meer 
met echt trainen te maken. Op 
het moment dat ik dit schrijf is 
niet duidelijk hoe het zich verder 
zal ontwikkelen maar ik ben er 
weinig optimistisch over. Binnen de 
vereniging wordt er steeds gekeken 
wat er binnen de afgekondigde 
maatregelen nog wel mogelijk is. 
Het onderlinge toernooi dat op 
zaterdag voor de jeugd is opgezet 
is daar een mooi voorbeeld van. 
Graag wil ik iedereen die daar mee 
bezig is geweest hiervoor een groot 
compliment geven.

Afspraken

Tegelijkertijd wil ik ook aandacht 
vragen voor de regels die we moeten 
hanteren om de corona-crisis te 
bedwingen. Deze worden door het 
grootste deel van de leden goed 
nageleefd. Kinderen worden keurig 
bij de poort afgezet en jeugd die 
alleen komt, vertrekt ook meteen 
na de training of wedstrijd. Ik wil 
iedereen op het hart drukken zich 
ook de komende periode strikt 
aan de afspraken te houden. Dit 
maakt dat we met zijn allen weer 
eerder ons reguliere leven kunnen 
oppakken en het voorkomt dat we 
als De Zweef geconfronteerd worden 
met boetes en dat het onze goede 
relatie met de gemeente onder 
druk zet. En het allerbelangrijkste 
is natuurlijk dat het goed is voor 
de gezondheid van een groep 
kwetsbare mensen in onze 
samenleving.

Tenslotte spreek ik de wens uit dat 
we zo snel mogelijk weer terug 
kunnen gaan naar de reguliere 
situatie met een competitie die 
uitgespeeld kan worden, met op 
zaterdagochtend veel ouders en 
grootouders langs de lijn en met 
een kantine waar het gezellig 
samenkomen is.

Mede namens het bestuur,

Richard Benneker

In verband met de coronapandemie heeft het 
bestuur zowel de nieuwjaarsreceptie 2021 
als de playbackshow voor jeugd en senioren 
in januari afgeblazen. 
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Eigenlijk is Erik bij iedereen wel 
bekend, maar voor de enkeling die 
hem nog niet kent, stellen we hem 
kort voor. Erik is op 23 september 
1965 geboren aan de Schansertweg 
als zevende telg in het gezin Heuver. 
“Zoals zoveel katholieke jongens 
ging ik naar de Mariaschool. Na de 
MAVO op College Noetsele en de 
MEAO in Raalte, begon ik aan de 
HEAO. Dat had ik na twee maanden 
al bekeken en ben in 1985 aan de 
slag gegaan bij de Woningstichting 
Hellendoorn. Hier heb ik tot 2018 
gewerkt. Inmiddels ben ik werk-
zaam als woonconsulent bij Woning-
corporatie Ons Huis in Enschede.”

De Zweef
Sinds zijn achtste is Erik lid van 
De Zweef. “Ik zat altijd in selectie-
teams, maar na een akkefietje met 
Kas Woudsma in A1, heb ik bedankt 
voor dat team en het seizoen afge-
maakt in A2. In de senioren was het 

derde elftal het hoogst haalbare. Als 
Kas een beetje beter zijn best had 
gedaan, dan had De Zweef een top 
spits gehad.” Erik omschrijft zichzelf 
niet als een heel goede voetballer, 
maar kwam met zijn goede conditie 
wel vaak voor het doel en scoorde 
geregeld. “Natuurlijk had ik in het 
veld de instelling om te winnen, 
maar zonder derde helft, voor mij 
geen voetbal.”

Ligt de nadruk bij De Zweef meer 
op de prestatie of draait het om de 
gezelligheid?
“Beide. De Zweef is een gezellige 
club waar prestatievoetbal hoog in 
het vaandel staat. Als bestuur moet 
je zorgen dat de randvoorwaarden 
voor prestatievoetval op orde zijn. 
Rekenkundig gezien voetbalt het 
merendeel van de leden op recrea-
tieniveau. Gezelligheid is bepalend 
in een vereniging, mensen haken 
af als het niet gezellig is. Het is de 
kunst om iedereen aan boord te 
houden.”

“Ik vind het mooi om te zien dat hele 
generaties met elkaar opgroeien. 
Neem de groep van Marcel Siero, 
Bart Broens en Bart van Rhee. 
Voetbalden ooit met elkaar, gaan 
trouwen, krijgen kinderen die ook 
bij De Zweef gaan voetballen. Het 
is een wederkerend verhaal bij veel 
generaties. Kijk naar de groep van 
Charles Rozendal, Eppo, Barry en 
Jos. Allemaal groepen die blijven 
hangen. En ook ‘buitenstaanders’ 

zijn welkom. Als je je normaal 
gedraagt, een beetje kunt voetballen 
en bier drinkt, dan hoor je al gauw 
bij de groep!”

“Ik denk dat bij De Zweef de nadruk 
toch wel ligt op het presteren. Als 
het moet gebeuren, gebeurt het ook. 
Kijk naar al die nacompetities die we 
vaak net wél redden. Wij voetballen 
eerst en gaan dan bier drinken. We 
hebben de boel hier ook goed voor 
elkaar en doen het goed binnen de 
mogelijkheden die we hebben.”

Is De Zweef arrogant?
“Ik vind het jammer dat mensen 
dit soms zo ervaren. Bij de digitale 
presentatie van het boek zei ik dat 
wij de beste zijn van Gagelman. Na-
tuurlijk zeg ik dat om de boel op te 
stoken, als je elkaar dan tegenkomt, 
dan heb je weer iets om over te pra-
ten. De één neemt dat serieuzer dan 
de ander. Kwam Erwin Looms kort 
na de presentatie tegen. Volgens 
hem moest ik niet denken dat wij 
ook maar één punt zouden pakken 
tegen Hellendoorn. Ik vertelde hem 
dat we Hellendoorn één keer laten 
winnen, als wij kampioen zijn. Hij 
lachte smakelijk!”

“Ik denk ook wel dat we beter zijn 
dan DES, SVVN en Hellendoorn en 
dat we kampioenskandidaat zijn. 
De jongens moeten gewoon lekker 
voetballen. Een kampioenschap 
is mooi, maar vallen we buiten de 
boot, dan voetballen we volgend jaar 
gewoon weer in de derde klasse.”

Je voetbalt zelf niet meer?
“Nee, acht jaar geleden ben ik ge-
stopt met voetballen. Door de week 
was ik veel weg, op zaterdag kijken 
naar mijn zoons Tom en Niek en ook 

ERIK HEUVER ZWAAIT AF ALS VOORZITTER
Erik Heuver stopt als voorzitter en kijkt met een 
goed gevoel terug. “Het meest trots ben ik op het 
verbeteren van de financiële situatie.” In dit in-
terview praten we met Erik over zijn beeld van De 
Zweef, het voorzitterschap en de toekomst.
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op zondag de hele dag bij De Zweef. 
Voor Frederiek was dat te veel en 
dus stopte ik. Nu wil ik wel weer be-
ginnen, maar hebben de veteranen 
geen plek voor mij. Eigenlijk moet ik 
daar als voorzitter nog iets aan doen 
nu het nog kan.”

Heeft je huwelijk geleden onder het 
voorzitterschap?
“Nee. Voor mij niet, ik weet niet 
wat Frederiek daarop antwoordt. Je 
bent wel veel weg, zo simpel is het. 
Ze vond het niet altijd leuk, maar 
bij deze functie horen bepaalde 
verplichtingen. Soms komt het zo 
uit dat je vier avonden per week weg 
bent. Vooral in de beginjaren zeiden 
de jongens wel eens: ‘Moet je nu al 
weer weg?’ Maar toen ze ouder wer-
den, konden ze mij wel weg kijken. 
Dan hadden ze mooi het rijk alleen.”

Het is voor Erik onvoorstelbaar om 
alleen maar aan één kant van de bar 
te staan. “Iedereen heeft een ver-
antwoordelijkheid binnen een club. 
De één besteedt alleen meer tijd aan 
De Zweef dan de ander. Ik heb nog 
nooit van mijn leven Netflix gekeken. 
Het is maar net waar je je tijd aan 
besteedt.”

In 2007 ben je benaderd door Gerrit 
Oude Roelink, was je verbaasd?
“Een beetje. Ik had al veel vrijwil-
ligersfuncties gehad en dacht wel 
eens aan een bestuursfunctie. Toen 
ik in het voorjaar van 2007 werd 
benaderd, kwamen drie functies in 
het bestuur beschikbaar. Ik dacht 
dat het om de functie van secretaris 
zou gaan, het bleek om de voorzit-
tersfunctie te gaan.”

Waarom was je verbaasd?
“Met 42 jaar was ik relatief jong. 
Veel jonger waren de voorzitters bij 
De Zweef niet geweest. En ik had 
natuurlijk wel een bepaald karak-
ter: onbenullig en soms een grote 
bek. Sommigen waren daar ook 

wel sceptisch over. Maar de knop 
kan bij mij echt wel om. Als ik bij 
een wethouder aan tafel zit bijvoor-
beeld, probeer je het beste resultaat 
voor de club binnen te halen. Met 
een geintje tussendoor probeer ik 
gesprekken wel minder stijf te laten 
verlopen. Ik krijg hierdoor uiteinde-
lijk wel meer voor elkaar.”

Toen je begon had je geen 
bestuurservaring
“Dat klopt, maar mensen moeten 
zichzelf niet onderschatten en de 
functie niet overschatten. Als je een 
gezond verstand hebt, je de club 
kent en je een beetje tijd wil vrijma-
ken, dan kan 80% van de leden deze 
functie aan. Hoeveel leden tussen 
de 30 en 40 telt De Zweef wel niet 
die een grote verantwoordelijkheid 
hebben op het werk, waarom zou 
dat dan binnen de club niet kunnen? 
Het enige is dat je soms in het open-
baar of voor een grote groep moet 
presenteren, daar doe je sommigen 
geen plezier mee. Maar het is verder 
geen hogere wiskunde hoor, Richard 
Benneker kan het toch ook? Haha.”

Erik zegt ‘ja’ in 2007 maar wel met 
de voorwaarde om eerst een jaar 
mee te lopen om te zien hoe de ha-
zen lopen. Jan Pieter van Vree blijft 
dan nog een jaar aan als voorzitter 
en in 2008 neemt Erik de hamer 
van hem over. In de jaren die volgen 
komt er kunstgras op het hoofdveld 
en verbetert het clubgebouw van 
binnen en buiten. Ook verbetert de 
financiële situatie van de vereniging, 
waar Erik het meest trots op is.

“In de jaren daarvoor kenden we de 
papieren winst toe aan de reserves 
van de club. We hielden onszelf 
voor de gek. Het banksaldo ver-
anderde namelijk niet. Activiteiten 
zoals de playbackshow en carnaval 
heb ik altijd toegejuicht. Het is leuk 
en  belangrijk: het levert de nodige 
centen op. Maar ook andere maatre-
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gelen waren nodig, als we echt geld 
op de bank wilden overhouden. De 
ledenvergadering stemde in 2014 in 
met de voorgestelde verhoging van 
de contributie en kantineprijzen. Met 
deze beslissing is een behoorlijke 
financiële slag gemaakt. Achteraf 
gezien had ik in 2008 al moeten 
zeggen dat we meer moesten gaan 
sparen als vereniging.”

Toch heeft Erik nergens spijt van. 
“Volgens mij hebben we ook niet 
echt vervelende beslissingen moe-
ten nemen. Alle beslissingen neem 
je als bestuur weloverwogen met 
elkaar. In ledenvergaderingen leg je 
uit hoe je tot keuzes komt. Achteraf 
hoor je dan wel eens geschreeuw en 
gebulk van mensen die niet bij die 
ledenvergadering waren, maar echt 
gefundeerde kritiek hoor ik weinig. 
Dat is misschien ook wel het geluk 
van een dorpsclub. Wat hebben wij 
nu aan excessen gehad in de club 
waarbij dingen compleet uit de hand 
lopen?”

Als Erik dan toch een lastige keuze 
moet aanwijzen, dan noemt hij de 
overstap naar het zaterdagvoetbal. 
“Een aantal leden zijn gehecht aan 
het zondagvoetbal. Of het geloof 
daarachter zit weet ik niet. Mis-
schien ook wel omdat we nu weer 

van onderaf moeten beginnen. Maar 
de jonge aanwas wil niet meer 
voetballen op de zondag. En als ik 
nu op zaterdag zie hoe gezellig het 
is in een soms uitpuilende kanti-
ne, dan vind ik dat we een goede 
keuze hebben gemaakt. Soms kwam 
het eerste op zondag terug in een 
lege kantine, dat is toch ook niets. 
Sportief gezien voetbal je wel op een 
lager niveau, maar ook hier zullen 
we aan de bak moeten.”

Wanneer ben je een goede 
voorzitter?
“Als anderen mij vragen wat ik doe, 
dan zeg ik dat ik in het bestuur van 
De Zweef zit. Ik zeg nooit dat ik 
voorzitter ben. Mensen kijken daar 

tegenop of denken dat het interes-
sant is. Sommigen geilen daarop, 
mij interesseert het niets. Sommi-
ge mensen zeiden ook dat ik zou 
aanblijven tot het 100-jarig bestaan. 
Voor mij was het ook prima als er bij 
het 99-jarig bestaan een opvolger 
was hoor. Nu gaat het eeuwfeest 
dit jaar niet door en vieren we het 
hopelijk volgend jaar met Richard 
als voorzitter. Ik drink er mooi een 
biertje op hoor!”

“Ik heb het nooit om mijn ego 
gedaan. Je doet als bestuur wat 
het beste is voor de club. Dat kan 
op verschillende manieren, als je 
maar dicht bij jezelf blijft. Ik zie het 
in mijn geval vooral als voordeel dat 
mensen minder tegen mij opkijken 
dan eerdere voorzitters. De drempel 
om naar mij toe te stappen is lager. 
Maar dat maakt mij niet een goede 
of minder goede voorzitter hoor. Ik 
ben alleen gevoelig voor mensen 
die komen met goede ideeën, daar 
maak ik graag tijd voor.”

Dat Erik de vereniging van binnen en 
buiten kent is een pré. Een oproep 
op de website of in het magazine, 
levert doorgaans geen vrijwilligers 
op. Erik heeft het vermogen men-
sen binnen te halen bij de club en 
gaat deze kracht ook inzetten in zijn 
nieuwe functie. “Toen ik de knoop 
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heb doorgehakt om te stoppen als 
voorzitter, heb ik aangegeven de 
functie van vrijwilligerscoördinator 
in te willen vullen. Mijn belangrijkste 
taak is het aan boord halen van veel 
mensen. Ik weet nog niet precies 
hoe ik het ga doen, daar ga ik nog 
eens rustig over nadenken.”

Had je een moment in gedachten 
om te stoppen?
“Nee. Door mijn andere baan was 
de verhouding tussen werk, privé en 
voetbal verstoord. Het reizen met 
de trein, bijeenkomsten met bewo-
ners in de avonduren en cursussen 
die ik mogelijk moet volgen kosten 
veel tijd. Aan het einde van de week 
waren de knollen op. Was het op 
deze manier doorgegaan, dan zou 
het plezier van het bestuurswerk 
afgaan.” 

En dus kondigde Erik zijn vertrek 
aan op de website. De datum van 
vertrek hing af van de snelheid 
waarmee zich een vervanger zou 
melden. Na één dag meldde Richard 
Benneker zich al en dus zwaait Erik 
af met de ledenvergadering van 
2020.

Wat wil je Richard meegeven?
“Niets, ik ga mij daar echt niet mee 
bemoeien hoe hij het gaat doen. Ze 
moeten doen wat goed is voor de 
club. Het enige wat ik hoop is dat we 
ieder jaar afsluiten met een positief 
saldo van € 20.000. Daar ga ik in de 
ledenvergaderingen op toezien. We 
moeten niet terug naar de situatie 
dat de penningmeester facturen niet 
kan betalen vanwege een negatief 
banksaldo. Daar heb ik me kapot 
aan geërgerd. Dat we de broekriem 
hebben weggegooid, wil niet zeggen 
dat we achterover kunnen leunen.”

Waar staat De Zweef over 5 jaar?
“Sportief gezien verwacht ik, gezien 
de grootte van de club, dat we mini-
maal uitkomen in de tweede klasse. 

Het zou mooi zijn als we bovenin 
meedraaien. Stel dat het ons met 
een aantal jaren lukt om in de eerste 
klasse te voetballen, dan zullen we 
ook daar vechten tegen de bierkaai. 
Als De Zweef maar niet gaat betalen, 
er is toch niets mooiers om jongens 
te zien voetballen die vanaf de F bij 
De Zweef zijn begonnen. Dan maar 
een klasse lager voetballen”.

“Financieel gezien is de boel goed 
op orde. Covid-19 zit ons nu dwars. 
Dat maakt het lastig om ver vooruit 
te kijken. Ik heb altijd het gevoel 
gehad dat we de touwtjes in handen 
hadden, nu is het de vraag hoe we 
uit deze crisis gaan komen. We gaan 

niet omvallen, maar veel plannen 
die we hadden, moeten nu nog even 
wachten. Het is niet anders.”

Tot slot, hoe ga jij je vrije uren 
besteden?
“Ik weet niet of ik zoveel tijd over 
heb. Ik ga in ieder geval geen televi-
sie kijken. Frederiek hoeft niet bang 
te zijn dat ik op de bank ga zitten. 
Ik ga in ieder geval terugkijken op 
een plezierige tijd. Het was altijd 
leuk om te doen. Het waren dertien 
mooie jaren waarin veel is gereali-
seerd. Vooral omdat de financiële 
situatie het toeliet. Maar dat was 
ook gelukt met een andere voorzit-
ter hoor.”
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Vergaderd werd er via Teams en het 
is uiteindelijk allemaal gelukt; zij 
het dat de verbinding soms niet op-
timaal was. Bestuurslid Jan Fikken 
sprak Erik Heuver toe namens de 
vereniging. Hij begon met een citaat 
dat van de scheidende voorzitter zelf 
geweest zou kunnen zijn: “Tis mooi 
ewes”. Dertien jaar geleden kwam 
hij in het bestuur om ingewerkt te 
worden als opvolger van Jan Pieter 
van Vree. Hij was in totaal twaalf 
jaar de eerste man en het “uithang-
bord” van de club.

Belhamels 
Het leuke aan de toespraak van Jan 
Fikken was dat hij de scheidende 

voorzitter al kent sinds zijn jeugd. 
Toen Erik met Gert Cents en Marcel 
Eilders de buurt onveilig maakte als 
regelrechte belhamels.  Waarom 
Jan dat vertelde kwam later terug 
in zijn rede: “De Zweef was zijn 
uitlaatklep, niet alleen als voetballer 
en supporter maar ook als vrijwilli-
ger. Hij bleef dit op zijn manier doen: 
op een sympathieke brutale en 
nadrukkelijk aanwezige manier en 
met overal een uitgesproken mening 
over. Maar steeds in het belang van 
de vereniging!”

In zijn twaalfjarig voorzitterschap 
is heel wat tot stand gebracht. In 
deze periode groeide De Zweef 

van 750 naar 930 leden, er kwam 
een klein kunstgrasveld in 2014, 
de vergaderruimtes in het clubge-
bouw en de toiletgroepen werden 
gerenoveerd, het hoofdveld werd in 
2018 van kunstgras voorzien met de 
hulp van heel veel vrijwilligers, de 
kleedaccommodatie werd voorzien 
van nieuwe ketels, er kwamen heat-
pipes, zonnepanelen en een nieuw 
dak. Belangrijke gebeurtenis voor 
De Zweef was natuurlijk de over-
gang van het eerste elftal mannen 
en vrouwen van de zondag naar de 
zaterdag.

Financiën op orde
“Vanaf zijn aantreden nam Erik Heu-
ver zijn verantwoording. Hij stelde 
zich als taak  versneld de schulden 
af te lossen, meer inkomsten te ge-
nereren en meer aandacht te krijgen 
voor de jeugd. Dat is grotendeels 
gelukt”, vertelde Jan Fikken. 

“Maatschappelijk verantwoord 
verenigen” werd onder Erik een hot 
item. Instanties als De Zonnebloem, 
KBO, Aveleijn, VluchtelingenWerk 
en de Parkinsonstichting konden bij 
de club terecht. Jan Fikken: “Dat is 

AFSCHEID IN DE LEDENVERGADERING
Na 12 jaar heeft Erik Heuver op maandag 26 okto-
ber afscheid genomen als voorzitter van onze club.  
Dat gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring in een leeg clubgebouw en voor zo’n veertig 
digitaal aanwezige leden. Een door corona zeer 
bijzondere vergadering. In het clubhuis op ruime 
afstand van elkaar alleen de (meeste) bestuursle-
den. Plus fotograaf Bart B. Met z’n twaalf jaar is 
Erik (na Jan ten Hove) de op één na langst zittende 
voorzitter. 



goed voor de gebruikers maar ook 
voor de leden, familie en de vereni-
ging. Het is goed dat de jeugd ziet 
dat er meer is dan alleen voetbal.”

In zijn  bestuursperiode schreef Erik 
Heuver als hobby vijf toneelstukken 
die telkens voor een volle kanti-
ne werden gespeeld, waarbij voor 
hemzelf uiteraard ook een rol was 
weggelegd. In zijn afscheidsrede 
typeerde Fikken Erik als een man 
die wars is van de gevestigde orde, 
hiërarchie en autoriteit. Daarom ook 
had hij aangegeven niet te zitten 
wachten op een erevoorzitterschap 
of een ander huldeblijk. Het bestuur 
heeft dat gerespecteerd. 

Als opvolger koos de vergadering 
Richard Benneker. Verder kwam Jos 
van Rhee nieuw in het bestuur als 
vice-voorzitter. In deze functie volgt 
hij Jan Pieter van Vree op, die was 
afgetreden. Bestuurslid Jan Fikken 
was aftredend, maar herkiesbaar. 
Aldus geschiedde.  
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Waar zit je op school?
Ik zit in groep 7 van de Triangel.

Met wie woon je?
Papa Arnoud, mama Danielle, zus 
Demi en verder Punkie de cavia en 
Boemel de hond.

Wie zijn je beste vrienden?
Tim, Julius en Thijn en Roef.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Mijn papa speelde daar en ook mijn 
vriendjes.

Wat vind je leuk aan voetbal?
Het leukst vind ik het partijtje op de 
training.

Heb je een vaste positie in het veld?
Ik speel in JO11-2. Meestal speel ik 
achterin. Het is een leuk team; ook 
als we verliezen. We hebben alle 
wedstrijden tot nu toe verloren. Ik 
denk dat we te hoog zijn ingedeeld. 
Papa zegt dat we na de winter lager 
gaan spelen.

Heb je een voetbaldroom?
Ik zou wel profvoetballer willen 
worden, maar ik denk niet dat dat 
gaat lukken. Daar ben ik niet goed 
genoeg voor.

Wanneer heb je voor het laatst heel 
hard gelachen en waarover?
Gisteren nog. Ik ging zwemmen met 
Julius. Die had een papiertje en wil-
de dat niet in de prullenbak gooien. 
Hij gooide het zomaar ergens heen, 
keek niet uit, gleed uit over een 
broek en viel. Daar moest ik wel om 
lachen.

Wie of wat zou je voor één dag in je 
leven willen zijn?

Ik denk mezelf. Ik ben blij dat ik 
überhaupt besta. Vind het prima.

Heb je een huisdier?
Ja, Punkie de cavia (we hadden 
er eerst meer, maar die zijn dood 
gegaan). Punkie is van mij en Demi. 
Boemel is van iedereen, ik speel er 
veel mee. Het is een kruising. Een 
lieve hond, maar bijt soms als-ie iets 
niet leuk vindt. Hij is pas 5 maanden 
oud. Een puppy. We gaan er ook mee 
naar de hondenschool. 

Wat vind je echt niet leuk ?
Als kinderen andere kinderen 
pesten. Soms zeg ik dan wat, maar 
soms ook niet. Gelukkig zie ik dat 
niet zo vaak. 

Waar word je blij van?
Als we iets leuks gaan doen. Naar 
een pretpark of zo. Bijvoorbeeld de 
Efteling of Toverland. Pap, waar ligt 
dat? O ja, in Sevenum bij Venlo. Wij 
gingen er heen toen we in Brabant 
op vakantie waren. 

Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
Naar Italië. We zouden er dit jaar 
heen gaan, maar door corona kon 
dat niet. We zouden naar camping 
Bella Italia gaan aan het Gardameer.  

Ben je verliefd?
Ik heb wel een vriendinnetje, maar 
daar spreek ik niet zoveel meer mee 
af.

Wat doe je met het geld als je de 
Postcodeloterij wint?
Ik geef wel wat aan een goed doel. 
Dan koop ik een mooie villa met 
alles erop en eraan. De rest gaat op 
de bank.

Wie is de liefste van de hele we-
reld?
Dat weet ik niet. Er zijn heel veel 
lieve mensen en ik wil geen keuze 
maken. 

Waarvoor kan men jou ’s nachts 
wakker maken?
Om op vakantie te gaan en dan ’s 
middags al ergens zijn. 

Welk klusje vind je vreselijk om te 
doen?
Opruimen. 

Wat is de favoriete dag van het 
jaar?
Mijn verjaardag (cadeautjes) en 
kerst vanwege de gezelligheid en de 
sfeer. En heel soms sneeuw. 

Wat eet je het liefst?
Pizza van de Jumbo of uit een res-
taurant.

Naar welke tijd zou je gaan in een 
tijdmachine?
Vooruit tot we bij de tijd zijn dat er 
geen corona meer is. Corona verpest 
heel erg veel. 

Hoe belangrijk is internet voor jou?
Best wel belangrijk. Het liefst speel 
ik Fall Guys: gekleurde poppetjes 
moeten een parcours met hindernis-
sen afleggen in een afvalrace.

Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
Ja hoor. Nu niet zoveel meer, want 
ik heb alle boeken al uit.  Ik lees 
veel  Donald Duck. Het laatste boek 
dat ik las was Julius Zebra. Julius 
is een zebra die allerlei avonturen 
meemaakt. In de oudheid tegen de 
Romeinen of Egyptenaren. 

23 VRAGEN AAN...   THIJS ROOSENDAAL (11 JR. - JO11-2)
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BRUILOFT HARM OOGINK
Een prachtige oude prent uit het foto album van Rini Siero. Het is een foto ter gelegenheid 
van het huwelijk van Marie en Harm Oogink (ongeveer 1960). Gemaakt bij café  Hegeman. 

Voor vlnr: Gerard Hegeman zelf, Marie Oogink, Gait Pfeiffer (“Gait Knol”), Harm Oogink.
Midden vlnr: Harry Oogink, Rini Siero, Johan Zwakenberg, Poppe (?), ??, Kolman.
Boven vlnr: Joop (de Baale) Woertman, Jan ten Hove, ??, Dieks Hobert (?), Jaap Poppe, ??, ??

Als iemand weet wiens naam moet worden ingevuld bij een van de vraagtekens, kan zich 
melden op info@dezweef.nl of Jan-Pieter van Vree: 06 461 604 74.



17





19

Gerrit, hoe gaat het met je?
Goed te pas. Ik ben gezond van lijf 
en leden. En dat in een bijzonder 
jaar. Dit jaar 60 geworden, ons 
bouwbedrijf bestaat 100 jaar, daar 
hebben we een koninklijke onder-
scheiding voor gekregen als eerste 
in de gemeente Wierden, en per-
soonlijk ook nog eens de vrijwilli-
gersspeld van de gemeente Wierden 
gekregen. Het is alleen jammer dat 
we dit allemaal niet groots hebben 
kunnen vieren in verband met coro-
namaatregelen. 

Wie is Gerrit Jannink?
Ik ben geboren en getogen op het 
Hoge Hexel (Gemeente Wierden). 
Kom uit een gezin van drie kinderen. 
Na de MAVO, waar ik een jaar langer 
over heb gedaan, ging ik naar de 
MEAO. Ook daar deed ik een jaar 
langer over dan nodig. Na een con-
flict met de directeur moest ik van 
school af. Heb mijn diploma toen 
gehaald op de avondschool. School 
was niet echt mijn ding. Later heb 
ik nog wel op de avondschool de 
opleiding assistent uitvoerder met 
goed gevolg afgelegd en mijn aan-
nemersdiploma gehaald. Ik werkte 
toen al bij mijn ouders en ooms in 
de zaak als timmerman. Dat heb 

ik ongeveer tot mijn 30e gedaan. 
Toen ging ik over naar kantoor. Mijn 
opa heeft het bedrijf opgericht. 
Mijn vader en twee neven van hem 
hebben dat later overgenomen. Nu 
ben ik samen met mijn neef Frank 
directeur. 

We zijn uiteraard benieuwd wat dat 
conflict is geweest.
Ik had al een jaar langer over de 
MAVO gedaan. En het examenjaar 
van de MEAO moest ook over. Ik 
kreeg toen een brief dat ik in dienst 
moest. Omdat ik nog studeerde had 
ik een verklaring van school nodig 
en dat moest die man tekenen. Dat 
duurde en duurde maar. Toen ben 
ik naar zijn kantoor gegaan. Hij was 
er niet. Zei ik tegen de secretaresse 
dat zij tegen hem moest zeggen dat 
hij een grote klootzak was. Toen ik 
vervolgens thuis kwam waren mijn 
ouders al op de hoogte wat er was 
gebeurd. Haha. 

Wat betekent het coronavirus voor 
jouw bedrijf?
Het klinkt raar, maar we hebben het 
nog nooit zo druk gehad. Wij doen 
veel nieuwbouw, met name in het 
luxere segment. Er is altijd vraag 
naar duurdere woningen. Mensen 

met geld willen altijd bouwen. Wat 
dat betreft ben ik wel positief over 
de toekomst van het bedrijf. On-
danks dat we niet weten hoe het 
coronavirus zich gaat ontwikkelen. 
En wat ook meehelpt is dat we een 
mooie ploeg mensen aan het werk 
hebben. We hebben 12 personen 
op de loonlijst staan. En de meeste 
werken er al lang. We zeggen wel 
eens: “Als je bij ons komt werken, is 
dat voor de rest van je leven”. 

Je bent nu 60. Hoe lang ga jij nog 
door en komt er ook een vierde 
generatie die het bedrijf voortzet?
In principe ga ik nog zeker 5 jaar 
door. Fysiek heb ik geen beperkin-
gen. Heb geen last van hoge bloed-
druk of stress. Als Mick de zaak over 
wil nemen, moet hij wel leren. Hij 
moet kunnen calculeren en de finan-
ciële administratie doen. En goede 
mensen om zich heen hebben. 
Maar net als zijn vader is school 
niet helemaal zijn dingetje. Wat dat 
betreft valt de appel niet ver van de 

HOE IS HET TOCH MET... 
GERRIT JANNINK
Gerrit Jannink (60) kwam in 1980 over van SV Om-
hoog naar De Zweef. Voetbalsokken naar beneden, 
geen scheenbeschermers voor, toen kon dat nog, 
en tekeergaan op het middenveld. Veertig jaar 
later, in een bijzonder jaar voor Gerrit, kijken we 
terug naar hoe het toen ging en nu gaat. Gerrit is 
getrouwd met Mirjam (55) en zij hebben 4 kinde-
ren: Lotte (30), Anouk (28), Mirthe (26) en Mick (24).
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boom. Haha. Wat de toekomst van 
het bedrijf betreft, ligt alles dus nog 
open. En misschien verkopen we 
het bedrijf wel. Tot die tijd vol gas. 
Ik zie voor ons voorlopig geen dip 
ontstaan.   

Je bent geboren en getogen in de 
gemeente Wierden. Dat is net zo’n 
gat als Nijverdal. Wat betekent 
Wierden voor jou?
Mijn hele sociale leven speelt zich 
hier af. Ik ga hier ook nooit meer 
weg. Familie en vrienden wonen 
hier. Ons bouwbedrijf is hier geves-
tigd. Alle voorzieningen die we nodig 
zijn hebben we bij de hand. Op de 
twee seizoenen bij De Zweef na ben 
ik altijd betrokken geweest bij SV 
Omhoog. Heb daar 9 jaar in het be-
stuur gezeten als lid van de TC. Ben 
daar mee gestopt na de fusie met 
Wierden omdat er toen een nieuw 
bestuur moest komen. 

De fusieclub waar we het over 
hebben is Juventa. Was jij een voor-
stander van de fusie?
Ja. Dat hadden ze veel eerder moe-
ten doen. Op deze manier hebben ze 
veel meer potentie. Persoonlijk denk 
ik dat er in de toekomst ook nog een 
fusie komt met SVZW. Dat maak ik 
nog mee.   

En dan word je ook nog eens onder-
scheiden met de vrijwilligersprijs 
van de gemeente Wierden.
Ik was stomverbaasd en had ner-
gens op gerekend. Ik zit 26 jaar in 
het bestuur en ben penningmeester 
van de Goudsclub. We noemen dat 
ook wel de bejaardensoos Hexel, 
want we doen dit voor de gepensio-
neerden van Wierden. Elke dinsdag 
organiseren we activiteiten in het 
Kulturhus Hoge Hexel. En een keer 
per jaar gaan we met de bus een dag 
weg. Mensen hoeven geen lid te zijn, 
maar moeten zich wel aanmelden 
voor een activiteit. Gemiddeld zijn er 
zo’n 20 tot 25 personen aanwezig. 

Ons bouwbedrijf bestond 100 jaar, 
maar in verband met corona konden 
we dit niet groots vieren. Ik heb op 
diverse adressen daarom gebak 
bezorgd. Waaronder de Goudsclub. 
De burgemeester was aanwezig en 
ook de oud-voorzitter van Omhoog. 
Ik had nog niets in de gaten. Ze 
vroegen of ik het openingswoord 
wou doen. Vervolgens kreeg de 
burgemeester het woord en die gaf 
aan ook voor mij te komen. Ik vond 
het teveel van het goede (beschei-
denheid siert de mens, red.) en dat 
andere mensen het meer verdie-
nen. Maar voel me wel gestreeld, 
uiteraard. Maar deze waardering is 
geen motivatie om het nog 10 jaar te 
doen. Dat kan zonder deze prijs ook. 

We gaan terug naar de jaren bij De 
Zweef. Hoe ben je bij ons terecht 
gekomen?
Ik was 20 jaar en speelde in het eer-
ste van SV Omhoog. Hoorde goede 
verhalen over De Zweef. Ze waren 
net gepromoveerd naar de derde 
klasse. Ik speelde met Omhoog in 
de vijfde klasse TVB. Dat was het 
laagste niveau. Vaak ergerde ik me 
kapot aan de mentaliteit bij Omhoog. 
Vandaar dat ik me heb aangemeld. 
Bij De Zweef was dat wel anders. De 
training was vaak nog mooier dan de 
wedstrijd. Donders fanatiek. 

Wat voor type speler was je?
Ik was een buffelaar op het mid-
denveld. Vergelijkbaar met Wout 
Brama nu. Alleen wel de sokken 
naar beneden en was niet vies van 
het uitdelen van een tik. Zo heb ik 
dat eerste seizoen uit tegen Holten 
Henri Bronsvoort uit de wedstrijd 
geschopt. Thuis tegen Holten kreeg 
ik een flying tackle op mijn knie. 
Meniscus kapot. Moest geopereerd 
worden en lag een week in het zie-
kenhuis. Tegenwoordig ben je met 
een dag al weer weg. Dat betekende 
einde eerste seizoen. Het tweede 
seizoen moest ik eerst revalideren. 
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Ik begon in het tweede. Maar het is 
nooit weer goed gekomen. Ik ging 
behoudend voetballen, tegennatuur-
lijk. Fysiek kon ik het niveau niet 
meer aan. Ben daarom teruggegaan 
naar Omhoog. Daar heb ik 2 jaar in 
de lagere seniorenteams gespeeld. 
Toen vroeg de trainer van het eerste 
elftal of ik weer in de selectie wilde 
voetballen. Heb vervolgens nog 5 
jaar in het eerste gespeeld. Maar 
dat kon ik op een gegeven moment 
fysiek ook niet meer aan. 

Volg je De Zweef nog?
Ik kijk wel elke maandag in de krant 
hoe ze het hebben gemaakt. Of op 
teletekst bij TV Oost. 

Heb je nog een leuke anekdote uit 
je jaren bij De Zweef?
Ik was een basisspeler. Bij De Zweef 
werd toen op vrijdagavond getraind. 
In Enter was er jaarlijks een wieler-
ronde. Ik ging daar met mijn zwager 
naar toe. Ik dacht: eerst kijken, dan 
trainen. We kwamen in Enter in de 
kroeg terecht. Biertje pakken en 
vervolgens nog een. Toen zijn we 
daar blijven hangen. Heb de trai-
ner, Henk Buursink, gebeld om te 
zeggen dat ik het dorp niet uit kon 
omdat alles afgezet was. En daarom 
niet kon trainen. De zondag erop 
werd de opstelling bekend gemaakt. 
“Jannink, reserve”, zei Buursink. 
“Die praktijken kunnen misschien 

wel bij Omhoog, maar hier niet.” 
Haha. Terwijl Henk zelf ook niet vies 
was van een biertje. Maar hij had 
wel gelijk natuurlijk. 

Heb je nu nog iets met voetbal?
Dat is wel minder geworden. Vroe-
ger wilde ik niets missen. Dat is nu 
niet meer het geval. Af en toe kijk ik 
naar een wedstrijd van FC Twente. 
Onze dochter Mirthe heeft twee jaar 
in het eerste van De Zweef gevoet-
bald. Dan gingen we bij haar kijken 
en bij Mick. Mick voetbalde jaren 
in het eerste van Juventa. Maar die 
zijn nu ook met het eerste elftal 
overgegaan naar de zaterdag. Dan 
is hij aan het werk, dus voetbalt hij 
nu in zondag 2. Daar ga ik meestal 
wel kijken, maar het niveau is wel 
een stuk minder. Dat is wel jammer. 
Zaterdag blijft toch de mooiste dag 
van de week. En Champions League 
voetbal kijk ik ook weinig. Vanavond 
speelt Ajax tegen Liverpool. Maar 
kijk ik ook niet. Je vraagt om een 
voorspelling? Ik denk 1-3. 

Heb je hobby’s?
Niet echt. Ik zeg altijd: “Mijn werk is 
mijn hobby”. Ik probeer wel elke dag 
een uur te wandelen. Ik ben nu 90 
kilo en heb er al 12 kilo af gelopen. 
Oortjes in, Spotify erop met muziek 
uit de jaren 70/80 en gaan. CCR en 
The Eagles. En het maakt niet uit 
wat voor weer het is. Bij slecht weer 
doe ik een regenjas aan. Als ik thuis 
kom even onder de douche en ik 
ben weer fris en fruitig. En mocht ik 
straks gestopt zijn met werken, kan 
ik altijd naar de klussenploeg van 
Omhoog. Vroeger was ik timmer-
man, maar ik ben helemaal niet 
handig meer. Maar koffiedrinken 
met die gasten lukt natuurlijk wel. 
Haha. 

Tot slot, wil je nog wat kwijt?
Gezond blijven met zijn allen. Dat is 
het allerbelangrijkste.   
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Onduidelijk was op de vergadering 
of er nog verdere compensatie 
komt van de overheid,  KNVB of 
gemeente. Penningmeester Ewald 
Wennemers (over een jaar aftre-
dend; wie belangstelling heeft mag 
zich melden) had zo’n situatie niet 
eerder meegemaakt. Hij heeft het 
er wel goed vanaf gebracht en hij 
niet alleen. 

Complimenten alom
De accountant gaf als commentaar 
bij de financiën complimenten aan 

het bestuur voor de inzet in coro-
natijd om de club in de benen te 
houden. Complimenten ook voor 
de leden en sponsoren die de club 
trouw zijn gebleven. Complimenten 
tenslotte voor de Stichting 100 jaar 
De Zweef, die de financiën buiten de 
reguliere boeken en begroting heeft 
gehouden, waardoor de club niet 
geconfronteerd kan worden met 
eventuele tegenvallers. 

In zijn openingswoord en mede-
delingen gaf scheidend voorzitter 

Erik Heuver een overzicht van het 
afgelopen zeer bijzondere sei-
zoen. Het overlijden door corona 
van René Rodijk, de pech van het 
missen van kampioenschappen, 
het stilleggen van de competities, 
toch nog promotie voor mannen 1, 
het niet doorgaan van de feesten 
wegens ons 100-jarig bestaan; het 
grandioze succes van het boek over 
een eeuw De Zweef.

Veel onzekerheden
Naar voren kijkend zijn er een groot 
aantal onzekerheden. Kunnen we 
een nieuwjaarsreceptie houden? De 
playbackshows voor jeugd en seni-
oren? Carnaval? Het was moeilijk 
een goede begroting te maken. 

Naast deze bijzondere omstandig-
heden signaleerde de voorzitter een 
aantal belangrijke punten waarmee 
de club aan het werk moet. 

Glad hoofdveld
We hebben inmiddels ruim twee 
jaar een kunstgras hoofdveld vol-
gens de nieuwste inzichten van Ten 
Cate. Ondanks diverse pogingen 
daarin verandering te brengen, is 
het veld nog steeds te glad. Om tot 
een oplossing te komen heeft Ten 
Cate een “griptester” geplaatst en 
wil men door middel van erva-
ringsgegevens van gebruikers we-
ten wat men ervan vindt. Door een 
QR-code (te vinden rond het veld) 
te scannen kan een vragenlijst 
worden ingevuld. Uiterlijk 1 januari 
aanstaande moet er een plan van 
aanpak liggen om het veld minder 
glad te maken.

NIEUW BESTUURSSEIZOEN 
MET VEEL UITDAGINGEN
Tijdens de Algemene ledenvergadering op maan-
dag 26 oktober werd het al snel duidelijk: er wacht 
een nieuw bestuursseizoen met veel uitdagingen.  
Neem alleen al het wel of niet verder gaan van de 
competitie vanwege corona: komen er nieuwe be-
perkingen of juist verruimingen? Niet alleen op het 
voetbal zelf heeft corona invloed, wat dacht je van 
de begroting? Over het afgelopen jaar boekte de 
club nog een positief saldo, maar voor het komend 
seizoen staat de teller op 0. En dan wordt er nog 
wel rekening gehouden met een (kleinere) kanti-
ne-opbrengst.
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Verlichting
Wat ook nog niet optimaal is, is 
de verlichting op het hoofdveld. 
Diverse metingen hebben uitgewe-
zen dat de lichtopbrengst te laag 
is. Daar tegenover staat de mening 
van de installateur dat het goed is 
zo. Om deze patstelling te doorbre-
ken is nu afgesproken nogmaals 
te gaan meten. Behalve het feit dat 
het licht onvoldoende is, moet ook 
nog gekeken worden naar de ver-
lichting die noodzakelijk is voor het 
spelen van competitiewedstrijden.

Krappe kleedaccommodatie
Een punt van zorg is ook de 
kleedaccommodatie. Door de ver-
schuiving van het seniorenvoetbal 
van de zondag naar de zaterdag is 
de druk op de kleedaccommoda-
tie groot geworden. Het bestuur 
bekijkt momenteel hoe daarmee 
om te gaan. Een optie is om de 
twee “oude” kleedkamers die nu 
in gebruik zijn bij de klussenploeg, 

in ere te herstellen. Op dit moment 
wordt het probleem kleiner, omdat 
we de hele winter gebruik kunnen 
maken van de kleedkamers van 
NKC. Als we al kleedkamers nodig 
hebben wegens corona…..

Afscheid
Behalve Erik Heuver is ook 
Jan-Pieter van Vree gestopt als 
bestuurslid. Van hem werd een me-
dedeling voorgelezen: “Beste leden, 
helaas kan ik deze vergadering niet 
aanwezig zijn. Het zou mijn laatste 
vergadering zijn als bestuurslid, 
omdat ik aftredend ben en niet her-
kiesbaar. Jammer, want ik had nog 
wel door willen gaan. Vanaf deze 
plaats wil ik mijn collega’s in het 
bestuur bedanken voor de samen-
werking en jullie voor de steun. 
Verder wil ik van de gelegenheid 
gebruik maken jullie te bedanken 
voor de vele, vele complimenten, 
woorden van trots, dankbaarheid, 
waardering, ontroering, verbazing 

en ik weet al wat niet meer over 
het boek 100 jaar De Zweef. Ik ben 
daar wel heel erg stil van. Zoveel 
waardering compenseert op dit 
moment ruimschoots het feit dat 
het erelidmaatschap nu niet door 
kan gaan.”

Vluchtelingenwerk
Sinds dit jaar werkt De Zweef 
samen met de Stichting Vluchte-
lingenwerk. Een van hun mensen 
werkt momenteel tot grote tevre-
denheid in de keuken. Het bestuur 
is van plan de samenwerking te 
intensiveren en wellicht meer men-
sen in te zetten binnen de club. 
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Hoe ging de training?
Thijs: “Goed hoor. We hebben van 
alles gedaan. Eerst moesten we 
dribbelen langs de pionnen, passen 
naar Morris en langs de pionnen 
weer teruglopen.” De jongens 
kletsen gezellig door elkaar heen 
en zijn nog niet moe van de training. 
Aeden vertelt over het partijtje. “Ik 
zat bij Reef in, Sem Klink en Sem 
Woesthuis. We hebben gewonnen! 
Eigenlijk vind ik het partijtje het 
leukste van de training. Zelfs als het 
regent. Dat maakt mij niet uit.” Sem 
Klink is het met Aeden eens. 

“We krijgen training van Julliet 
Bolink. Zij gaat nog naar school en 

daarom helpt iedere training één 
van de vaders”, legt Sem ons uit. 
Aan tafel is het goed te merken dat 
de hulp van de vaders nodig is. “Af 
en toe moeten we even ingrijpen”, 
lacht leider en trainer Kevin Klink. 
“Naast de hulp van ons, bereidt Roy 
Luttenberg iedere maandag een cir-
cuit-training voor. De jongens doen 
dan veel verschillende oefeningen”, 
legt Kevin uit. “Vooral op passen, 
samenspelen en het uitspelen van 
de tegenstander moeten de jongens 
nog oefenen.”

Wie zitten nog meer in JO8-2?
Tygo: “Morris Sezen, Reef Kelder 
en Sem Woesthuis. Eigenlijk zijn we 

ook allemaal vrienden van elkaar. 
Na de voetbal spreken we wel eens 
met elkaar af. We voetballen dan of 
hebben het over voetbal. We zitten 
ook allemaal bij elkaar op school, op 
de Rietslenke. Alleen Aeden zit op 
de Wingerd.”

Het is vooral belangrijk dat de 
jongens plezier hebben in voetbal-
len. De plek in het veld is voor de 
pupillen tegenwoordig iets minder 
belangrijk. Toch heeft iedereen wel 
een beetje een vaste plek in het 
veld. Aeden vertelt welke. “Ik zelf 
sta met Morris vaak achterin. Sem 
Klink, Reef en Sem Woesthuis zijn 
onze middenvelders. Tygo en top-
scoorder Thijs staan in de aanval. 
Een keeper hebben we niet, iedere 
week staat er iemand anders in de 
goal.”

Nieuwe opzet competitie
Sinds dit seizoen ziet de competi-
tie van de O8 t/m O12 pupillen er 
iets anders uit. In plaats van een 
voorjaars- en najaarsreeks spelen 
de pupillen in vier blokken van in 
totaal vierentwintig wedstrijden. 
Zo kunnen tussen de blokken door 

KENNISMAKEN MET JO8-2:
KLETSKOUSEN DIE GRAAG WILLEN WINNEN!
De training is net afgelopen. De spelers van JO8-
2 hoeven zich niet om te kleden of te douchen. 
Sem legt ons uit dat omkleden nu niet mag. “Dat 
komt omdat er corona is.” Gelukkig zijn we voor 
dit interview welkom aan de keukentafel bij Thijs 
Wennemers. Bij binnenkomst zit de sfeer er di-
rect goed in. Er is ranja, snoep en er wordt heel 
veel gekletst. Ook spelers Aeden te Lintelo, Sem 
Klink en Tygo Schellevis en de leiders van dit team 
schuiven aan. We maken kennis met JO8-2.
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JO8-2
Leiders: Kevin Klink en Peter Wennemers
Boven vlnr: Aeden te Lintelo, Sem Klink,Tygo 
schellevis
Onder vlnr: Reef Kelder,Sem Woesthuis,Thijs 
Wennemers, Morris Sezen



31



twee12.com



33

teams ook op het juiste speelniveau 
worden ingedeeld. 

“Ons eerste blok zit er nu op”, 
vertelt Aeden ons. “We hebben alle 
wedstrijden gewonnen en zijn dus 
kampioen geworden!” Het kam-
pioenschap hebben de jongens 
gevierd bij Morris thuis. De moeder 
van Morris had voor het hele team 
patat gebakken. Volgens Sem was 
vooral de wedstrijd tegen Ommen 
een gemakkelijke wedstrijd. “We 
hebben met 19-2 gewonnen! Dus 
eigenlijk zijn we beter dan Ajax, zij 
wonnen tegen VVV maar met 0-13.” 
Omdat de opa van Tygo bij Ommen 
voetbalt, was voor Tygo de winst 
tegen Ommen extra bijzonder. “Mijn 
opa dacht dat we dik gingen verlie-
zen in Ommen. Nou, volgens mij wa-
ren ze in Ommen met hun verkeerde 
been uit bed gestapt.” Gelukkig 
waren niet alle wedstrijden even 
gemakkelijk. Thijs vond de wedstrijd 
tegen Hulzen wel iets moeilijker. 
“Daar zat een hele goede speler in. 
Hij beukte iedereen aan de kant.”

Of de nieuwe opzet van de competi-
tie beter is dan andere jaren weten 
de leiders niet. Peter is dit jaar voor 
het eerst leider en voor Kevin is het 
zijn tweede jaar. “We kunnen het dus 
niet goed vergelijken”,  zegt Kevin. 
“We voetballen nu in de tweede 
klasse. Of we in het volgende blok 
hoger ingedeeld worden, weten we 
niet. Ik denk dat we nu wel op een 
goed niveau voetballen en dat een 
aantal teams die bij ons inzitten te 
hoog waren ingedeeld.”

Het tweede deel van de competitie is 
nog niet gestart. Door alle coro-
namaatregelen mogen de jongens 
van JO8-2 geen competitie spelen. 
Gelukkig hoeven de jongens nog 
niet thuis te zitten. Thijs: “Afgelo-
pen zaterdag hebben we geoefend 
tegen JO8-1 en hebben we met 7-6 
gewonnen.” Sem vult Thijs aan: 
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“Alles ging goed. Ik heb veel ballen 
voorgelegd aan Tygo en Thijs.” Toch 
ziet Tygo nog wel iets dat beter kon. 
“We waren tijdens de wedstrijd nog 
wel eens aan het kletsen”, aldus de 
grootste kletskous van het team. 

Wie zijn jullie leiders?
Thijs en Sem: “Onze papa’s!”
Peter Wennemers (vader van Thijs) 
is geen onbekende bij De Zweef. 
Hij voetbalde er zelf zijn hele jeugd 
en moest ruim tien jaar geleden 
stoppen door een knieblessure. En 
mocht je Peter zelf niet kennen, dan 
ken je vast iemand uit zijn familie. 
Wennemers is zo’n echte Zweef 
familie! 

Kevin Klink (vader van Sem) is wat 
onbekender. “Vroeger heb ik mis-
schien wel eens gevoetbald, maar 
dat was denk ik geen succes. Toen 
Sem in de F league speelde, kreeg 
ik op vrijdagavond een appje of ik 
een dag later kon helpen. Ik gaf aan 
dat ik het niet wist, ik had niet veel 
verstand van voetbal en vond mezelf 
niet direct geschikt. ‘Okay, dan zie ik 
je morgen’, stuurde Marcel Hofstede 
mij terug! En zo ben ik er eigenlijk 
ingerold. Inmiddels ken ik steeds 
meer mensen bij De Zweef.”

Peter en Kevin zijn beide aanwezig 
tijdens de wedstrijden en helpen 
de trainer, net zoals alle ande-
re vaders dat doen. Peter geeft 
aan dat hij Kevin zoveel mogelijk 
probeert te helpen. “Dat regelen 
is eigenlijk niets voor mij, dat doet 
Kevin meer. Ik vind het leider zijn 
verder wel leuk hoor. Vooral nu het 
corona is, kan ik als leider wél bij 
alle wedstrijden zijn!” Ook Kevin is 
bescheiden over zijn rol als leider. 
“Ik vraag me wel eens af of ik wel 
de juiste man op de juiste plek ben. 
Er zijn veel meer mensen die meer 
verstand hebben van voetbal dan ik. 
Maar ze vroegen of ik het wou doen 
en er was niemand anders. Geluk-

kig leer ik steeds meer 
en is het leuk om te 
zien dat de jongens 
zoveel plezier hebben. 
Ik ga het steeds leuker 
vinden!”

Hoe zouden jullie 
JO8-2 omschrijven?
Kevin: “De jongens 
hebben een echte 
winnaars mentaliteit! 
Ze zijn gedreven om te 
winnen. Bij de training 
zijn de jongens wel 
aan elkaar gewaagd 
en zijn ze veel met 
elkaar aan het klieren. 
Eenmaal in het veld, 
dan staat er echt een 
team dat maar één 
ding wil: winnen! Aan 
zelfvertrouwen hebben 
ze dan geen gebrek.”

Het is nu rustig langs 
de lijn, hoe vinden 
jullie dat?
Sem: “Ik vind het niet 
leuk, ik heb liever dat 
er wel wat ouders zijn 
die komen kijken.” 
Tygo is het daar niet 
helemaal mee eens. 
“Onze ouders kletsen 
wel veel. Mijn vader 
zegt me altijd wat ik 
moet doen. Dat doet 
me dan zeer aan de 
oren.” Kevin is wel blij 
met de steun langs de 
lijn. “Jullie gaan er wel 
beter van voetballen.”

Naast de steun langs 
de lijn rijden de ou-
ders natuurlijk mee 
naar uitwedstrijden 
en zijn ze soms aan 
de beurt om de shirts 
en broekjes te was-
sen. “Iedereen wil wel 
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wat doen. Zo moeten de ouders ook 
de thuiswedstrijden fluiten, maar 
dat doet trainster Julliet ook vaak. 
Ouders vinden dat toch wel eens 
lastig”, aldus Kevin.

Tot slot willen we het nog even over 
De Zweef hebben
Normaal gesproken hebben we het 
ook over de activiteiten die De Zweef 
organiseert en waar de jongens aan 
meedoen. De Zweef is niet voor niets 
de leukste vereniging van Nijverdal. 
Maar door corona is alles anders en 
zijn er geen activiteiten. Toch vinden 
de jongens het nog steeds leuk om 
bij De Zweef te voetballen. 

Thijs: “Natuurlijk voetbal ik bij De 
Zweef. Mijn vader, oom Rob en 
opa Henk hebben allemaal bij De 
Zweef gevoetbald.” Sem is bij De 
Zweef gaan voetballen omdat al 
zijn vriendjes bij De Zweef voetbal-
len. “Eigenlijk moest ik eerst de 
zwemles afmaken, maar ik was zo 
fanatiek dat ik ben gaan voetballen.” 
Ook voor Tygo geldt dat hij eerst zijn 
zwemdiploma’s binnen moest heb-
ben. “Mijn vader voetbalt bij Hulzen, 
maar omdat alle jongens uit mijn 
klas bij De Zweef voetballen, ben ik 
ook bij De Zweef gegaan.”

De jongens hopen nog wel op acti-
viteiten dit seizoen. Het ‘ouder-kind 
toernooi’ en het Zweefreisje zijn dan 
de favorieten. “We wachten wel af 
wat er met corona gebeurt”, zegt 
Peter. Maar of er nu wel of geen ac-
tiviteiten komen dit seizoen, de sfeer 
is er niet minder om. Dat was wel te 
merken tijdens deze kennismaking. 
Het bleef nog lang onrustig bij Thijs 
aan de keukentafel. 
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Het is wel bijzonder als iemand die 
officieel zelfs nog afscheid moet 
nemen van zijn werk, al direct een 
nieuwe klus oppakt. “Nou, voor mij 
hoeft het niet; eerst een half jaar 
niks en dan eens rustig kijken. Daar 
heb ik geen zin in. En ook niet om in 

zo’n half jaar voor van alles en nog 
wat gevraagd te worden en daarop 
dan nee te moeten zeggen.”  

De mededeling dat De Zweef een 
nieuwe voorzitter zocht, kwam pre-
cies op het goede moment. “Ik hoef-

de er niet lang over na te denken. Ik 
kijk prettig terug op de tijd dat ik in 
het bestuur zat. Het voorzitterschap 
is een mooie klus bij een vereniging 
die mij na aan het hart ligt.” 

Erelid
Voor wie het nog niet weet: Richard 
Benneker was vanaf 1999 elf jaar 
secretaris van De Zweef en daarna 
nog zes jaar ledenadministrateur. 
Voor zijn verdiensten werd hij tijdens 
de Algemene Ledenvergadering in 
2016 benoemd tot erelid.

“Mijn zoon Bart zat op de voetbal 
en ik weet nog dat er in de GOAL 
een inlegvel zat waarin stond dat 
men onder meer op zoek was naar 
een secretaris. Ik heb toen gebeld 
met Jan Winkels om te vragen wat 
dat allemaal inhoudt en binnen een 
week was het rond”, lacht hij. Zo 
komt hij terecht bij de club waarin 
hij vervolgens dus 17 jaar actief is.

Een man dus die binnen de club 
zijn sporen al heeft verdiend. Die 
ook heel veel mensen kent uit die 
periode. Die daarnaast ook nog eens 
heel veel mensen kent, omdat hij als 
directeur van de Mariaschool heel 
wat jongens in de klas heeft gehad. 

Scouting won het van voetbal
Richard (62) komt van oorsprong 
uit Rossum, diep in Twente. Een 
klein dorp waar je in je jeugd als 
jongen kon kiezen tussen scouting 
of voetbal. “We waren thuis met 
z’n zessen en iedereen koos voor 

“EEN STABIELE CLUB WAAR HET GOED 
TOEVEN IS. DAAR GA IK VOOR”

Richard Benneker (62) nieuwe voorzitter:

“Als ik kijk naar de toekomst van De Zweef, dan stel 
ik mij een stabiele club voor waar het goed toeven is 
voor leden en vrijwilligers. Een club ook waar je trots 
op mag zijn, maar wel een beetje ingetogen. We moe-
ten oppassen niet arrogant te zijn.” Richard Benneker, 
onze nieuwe voorzitter, heeft er zin in. “Qua inhoud en 
taak is De Zweef precies wat ik graag wil.”
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scouting.” Daarin is hij ook blijven 
“hangen”: in de leiding, organisator 
van kampen en dergelijke. Daar legt 
hij dus de basis voor het runnen van 
een vereniging.

“Voetbal deed ik op het schoolplein. 
O ja, en bij de misdienaars. Die 
hadden elk jaar een toernooi met 
misdienaars uit andere plaatsen. Ik 
zat ook in dat team. Wij hadden het 
geluk dat Hans Bossink (de latere 
trainer, ook bij De Zweef) bij ons 
speelde. Zo kwamen we zelfs te-
recht in de finale in Hilversum waar 
we met een bus naar toe gingen.”

Carrière 
Na de pedagogische academie gaat 
Richard voor de klas en is vanaf 
1988 directeur van de Mariaschool 
en betrokken bij de fusie die uitein-
delijk de Rietslenke oplevert. Zijn 
leidinggevende kwaliteiten vallen 
zodanig op bij de scholenstichting 
dat hij in 2005 benoemd wordt tot 
“voorzitter van het college van be-
stuur” zoals dat heet, van het SKOT, 
de Stichting Katholiek Onderwijs 
Twenterand. Zeg maar directeur van 
een stichting die (in dit geval) katho-
lieke basisscholen runt in

Dedemsvaart, Vrooms-
hoop, Wierden, Nijverdal, 
Hellendoorn, Haarle, 
Rijssen, Enter, Borner-
broek en Zenderen.

Bij het SKOT werkt hij 
tot 1 augustus dit jaar. 
“Ik heb nog net een 
klein beetje afscheid 
kunnen nemen voor de 
nieuwe coronaregels 
in werking traden. We 
hebben twee dagen 
in kleine groepen en 
verschillende sessies 
afscheid genomen en 
ook nog eens kun-
nen afsluiten met een 
diner.” 

Met Ernie en Vera op de fiets
Richard is getrouwd met Nardi en 
samen met haar heeft hij twee kin-
deren: Bart en Anne. Van deze twee 
is vooral Bart bij de club bekend: 
als voetballer (hij schopt het tot het 
tweede) en succesvol trainer. Zo 
succesvol dat hij nu hoofdtrainer is 
bij de VV Hellendoorn. Dochter Anne 
woont met vriend Erwin in Canada. 

Dat er al kleinkinderen zijn, hoef je 
Richard niet te vragen. Kijk in zijn 
serrekamer en wat direct opvalt zijn 
een poppenwagen en vooral een 
grote Ernie-pop in een hobbelpaard. 
Kleindochter Vera van tweeënhalf is 
er verzot op. 

“Bestuur komt 
pas in beeld als er 
problemen zijn”

“Als ze hier komt is het een streep 
naar de poppenwagen en Ernie. Die 
moet overal mee naar toe. Zelfs 
voor op de fiets.” Opa Richard trapt 
heel wat af met Vera en pop op de 
fiets. Naar de vistrap, door naar de 
Grimberg. Met het pontje naar de 

overkant en na “Opa nog een keer” 
weer vice versa de Regge over. Hij 
is blij dat hij zijn kleinkinderen in de 
buurt heeft wonen.

Behalve bij De Zweef is Richard 
Benneker ook nog voorzitter van 
de Zonnebloem en de stichting De 
Welle. “Dat zijn geen zware functies. 
Bij de Zonnebloem hebben we een 
grote groep hele goeie vrijwilli-
gers en beperkt mijn bijdrage zich 
voornamelijk tot een keer of tien 
vergaderen per jaar. Bij De Welle 
is het besturen op afstand; Laura 
(Westerik, red) regelt als directeur 
de dagelijks gang van zaken prima.”

Dat laatste staat hem bij De Zweef 
ook voor ogen. “Commissies en 
clubjes die hun eigen zaken regelen, 
ga ik niet voor de voeten lopen. De 
activiteitencommissie Jeugd, jeugd-
bestuur, seniorencommissie, noem 
maar op, doen prima hun werk. Het 
bestuur komt wat mij betreft pas in 
beeld als er problemen zijn.”

Plan maken voor komende vijf jaren
Voorafgaand aan zijn benoeming 
draait de voorzitter al een paar 
maanden mee in het bestuur. 
Daardoor heeft hij al kijk op wat 
hij wil gaan doen. “We moeten een 
plan maken voor de komende pak-
weg vijf jaren: wat gaan we doen? 
Waarop gaan we ons richten?” Hij 
noemt zaken als communicatie met 
ouders, gebrek aan kleedruimte, 
vrijwilligersbeleid, opknappen van 
de kantine. Verder wil ik als bestuur 
vaker bij elkaar komen. We zijn als 
bestuursleden samen verantwoor-
delijk voor de club.”
Gezegd wordt wel dat nieuwe 
bezems schoon vegen. Dat geldt 
natuurlijk ook voor onze nieuwe 
voorzitter. Zelf zegt hij daarover: 
“Iedereen is anders en wie mij kent, 
weet dat ik hou van structuur en een 
strakke organisatie. Ik ben van de 
korte klappen. Duidelijkheid schep-
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pen in de zin van ”dit is zo afge-
sproken en zo gaan we het doen” en 
“regels zijn regels en daar houden 
we ons aan”.  
 

Corona blijft 
een onzekere 
factor

“We zijn”, zo vervolgt hij, “in eerste 
aanleg een voetbalclub en geen 
feestfabriek, waarbij kost wat kost 
tot diep in de nacht lol getrapt moet 
worden. Natuurlijk hebben we onze 

vaste momenten waarop we uit ons 
dak gaan, zoals de playbackshows 
en activiteiten van de Vriendenkring. 
Dat is prima, maar het moet niet 
ontaarden.”

De samenwerking met Jos van Rhee 
als vice-voorzitter ziet hij wel zitten. 
“We vullen elkaar feilloos aan. Dat 
is goed voor ons, maar ook voor de 
club. We hebben beiden veel be-
stuurlijke ervaring, kennen De Zweef 
en hebben een blauwwit hart. Wat wil 
je nog meer?” Ook van het zittende 
bestuur heeft hij een goede indruk. 

Richard is er klaar voor. Heeft er zin 
in. Eigenlijk is er maar één onzeker-
heid en die heet corona. “Dat kan 
wel eens langer gaan duren dan de 
weken die nu genoemd worden. Het 
zal mij niets verbazen als de maat-
regelen (en dus: geen competitie) 
tot na de winterstop voortduren. En 
misschien nog wel daarna. We zul-
len alert moeten blijven en ons aan 
de regels moeten houden. Dan komt 
het (uiteindelijk) wel goed.”



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
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Ervaring als bestuurder heeft hij 
dus. Tel daarbij op nog eens dertig 
jaar levenservaring en je hebt een 
man in het bestuur waar je blij mee 
mag zijn. Jos (67) is in 2019 met 
pensioen gegaan. In het voorjaar 
nam hij afscheid als manager stu-
dentzaken bij het ROC van Twente. 
“Aanvankelijk had ik het idee het 
eerst eens rustig aan te doen. Ik 
was en ben betrokken bij de The-
atershow ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan en had het idee 
daarna eens te kijken wat ik zou 
willen doen.”

Corona
Iedereen weet dat corona roet in het 
eten gooide en alle feestelijkheden 
zijn uitgesteld tot volgend jaar. Toen 
er vanuit het bestuur de vraag kwam 
of hij geen zin had daarin te komen 
zitten, hakte hij de knoop door en zei 
“ja”. Zo werd Jos beoogd opvolger 
van Jan-Pieter van Vree. “Jammer 
dat hij gestopt is; ik had graag 
samen met hem in het bestuur 
gezeten.”

Zijn bemoeienis met de Theater-
show blijft. Op het moment dat deze 
GOAL verschijnt, zal misschien dui-
delijk zijn of van een voorstelling nog 
iets terecht komt. Corona mag het 
weten. Jos hoopt dat de voorstelling 
nog door kan gaan. “We moeten het 
in 2021 opvoeren, 
anders hoeft het 
wellicht niet meer; 
dan is het “momen-
tum” echt weg.” We 
zullen zien!

Lange ervaring 
binnen de club
“Ik heb altijd bij De 
Zweef gevoetbald, 
ben leider geweest 
en heb andere 
functies vervuld. 
Alle drie mijn zoons 
Niels, Niek en 
Jordie hebben bij de 
club gespeeld. Doen 
dat niet meer actief, 
maar vervullen 
wel allerlei func-

ties bij de jeugd. En van mijn acht 
kleinkinderen zitten er zes bij De 
Zweef!” Donders trots is hij op dit 
gezin. Aan de muur een grote foto 
van al zijn kleinkinderen (inclusief 
de niet-Zwevers) in Zweefkostuum. 
Gekregen voor Vaderdag in de vorm 
van een puzzel die na hard werken 
dit resultaat opleverde.

Dat gezin deelt Jos niet alleen. Lia 
is als moeder en oma natuurlijk net 
zo trots op het hele spul. Van huis uit 
is ook zij een echte Zwever. Hoewel 
niet de bedoeling, neemt ze even 
deel aan het gesprek.

Mooie herinneringen
Dat komt omdat herinneringen bo-
ven drijven uit de tijd dat Jos en Lia 

JOS VAN RHEE: “WE MOETEN 
HET ZWEEF-GEVOEL BEHOUDEN”

Nieuwe vice-voorzitter vol met ideeën

Je hoeft Jos van Rhee niets te vertellen over het be-
sturen van een voetbalvereniging. En zeker niet van De 
Zweef. Jos zat van 1979 tot 1990 in het bestuur. Begon 
als afgevaardigde van de jeugdcommissie en groeide 
door tot penningmeester, vice-voorzitter en voorzitter. 
Die laatste functie zou hij tijdelijk bekleden voor een 
half jaar, maar dat werden er uiteindelijk tweeënhalf. 
En ook nog eens in de meest hectische periode bij 
onze club, namelijk in 1985 toen het eerste elftal de 
hoofdklasse bereikte.
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als jeugdigen (Lia: “Ik was 17”) een 
aantal jaren meegaan als begelei-
ding naar het Pinksterkamp van de 
club. Jos: “Ik was ook 17 en het was 
een hele verantwoordelijkheid met 
zo’n grote groep. We hebben veel 
ervaring opgedaan. Hoe het was in 
Saasveld met een niet-af onder-
komen, een kalf met twee koppen, 
slapeloze nachten voor de leiding 
enz. staat uitgebreid in het boek 
over 100 jaar De Zweef. Leuk om te 
lezen!”

“Door 100 jaar 
De Zweef
laaide het vuur 
weer op”

Het gebeurt niet zo vaak dat ex-be-
stuurders terugkomen in het 
hoogste orgaan van een club. Jos: 
“Aanvankelijk had ik daar niet zo aan 
gedacht, maar door mijn bemoeienis 
met de Theatershow en het ver-
schijnen van het boek over 100 jaar 
De Zweef laaide het vuur weer op. 
Werkloos thuis zitten is niks voor mij 
en ik vind het vooral leuk om weer 
wat te doen voor de club.“

“Hoe heb ik het ooit kunnen doen”
“Als ik terugdenk aan die eerste 
periode vraag ik me wel eens af hoe 
ik het ooit heb kunnen doen. Ik was 
hartstikke jong, we zaten midden in 
de kleine kinderen. Als Lia er niet 
voor 100% achter had gestaan, was 
het ook niet gelukt. Die kampioen-
schappen toen en het bereiken van 
de hoofdklasse kostten zo veel werk, 
maar waren onvergetelijke ervarin-
gen!” Toen Jos in 1990 stopte in het 
bestuur was dat omdat hij was ge-
vraagd zitting te nemen in de BLOS 
(gemeentelijk orgaan, dat adviseert 
over sportaangelegenheden).

Nu is Jos terug in het bestuur. Hij is 
met pensioen, maar vindt niet dat 
het bestuurslidmaatschap zoveel 



47

verplichtingen oplegt dat hij dan niet 
zou kunnen genieten van veel vrije 
tijd. Jos heeft zich geen maximum 
opgelegd wat betreft het aantal 
jaren dat hij het bestuurswerk wil 
doen. “Ik zie het wel, belangrijk is 
dat het leuk moet blijven.” 

Nog meer inhoud 
geven aan
“Leukste vereniging
van Nijverdal”

Vol goede moed is Jos over de sa-
menwerking met voorzitter Richard 
Benneker. “Ik denk dat we aardig 
complementair zijn. Daarmee be-
doel ik dat we elkaar goed aanvul-
len. We hebben ook afgesproken 
samen op te trekken.”

Vice-voorzitter is mooi, maar heeft 
Jos specifieke taken? “Na de al-
gemene ledenvergadering hebben 

Richard en ik samen met het be-
stuur het totale takenpakket van het 
bestuur doorgenomen. Wat daarvan 
geworden is, heb je kunnen lezen.  
“Los van die verdeling, zie ik het als 
mijn taak om de eigen Zweef-cul-
tuur te bewaken. Niet dat die zal 
verdwijnen, helemaal niet, maar de 
samenleving is veranderd en we zijn 
nu ook een weekendvereniging met 
het prestatievoetbal op de zaterdag 
in plaats van de zondag.” 

“Nu ik weer wat intensiever bij de 
club betrokken ben, proef ik de-
zelfde sfeer en beleving als toen 
ik voor het eerst in het bestuur zat 
en dat is iets wat ons onderscheidt 
van de andere verenigingen in onze 
gemeente.”

Onderlinge communicatie kan beter
Hij vervolgt: “Dat Zweef-gevoel 
moeten we behouden. Plus nog 
meer inhoud geven aan de slogan 
“de leukste vereniging van Nijver-

dal”. Daarnaast vind ik de onderlin-
ge communicatie tussen commis-
sies en bestuur maar ook tussen 
leden en vereniging belangrijk.” 

“Op onderdelen is daar zeker nog 
winst te behalen. Maar zeker ook in 
de communicatie tussen ouders van 
onze jeugd en de club. Belangrijk 
vind ik ook aandacht voor normen 
en waarden. Duidelijkheid over wat 
kan en mag en wat niet. Hoe gaan 
we met elkaar om.”

Kijk naar de toekomst
“Het belangrijkste is naar de toe-
komst te kijken. Wie en wat willen 
we zijn? Hoe zien wij ons in de 
toekomst als sportvereniging en 
hoe komen we daar? We moeten 
keuzes en stappen maken om daar 
te komen. Kleine stapjes met z’n 
allen, wellicht veel stappen, maar 
zo komen we er en ligt er een mooie 
toekomst voor onze club in het 
verschiet.”



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!!
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GERRIT VERSCHOOR ERELID

Gerrit Verschoor loopt al z’n hele 
leven rond bij De Zweef. Hij begon 
als voetballer en was nog actief toen 
oud-voorzitter Jan Rikmanspoel 
hem ergens in 1979 benaderde met 
de vraag of hij zin heeft één keer per 
maand de ballen na te kijken, op te 
pompen of te repareren als lid van 
de materialencommissie. Dat was 
voor Gerrit niet zo’n probleem. 

Hij was nog niet goed en wel be-
gonnen toen de voorzitter van de 
materialencommissie vroeg of Ger-
rit hem even kon vervangen in het 
bestuur. Dat vervangen duurde bijna 
elf jaar. Hij was blij de bestuurs-
functie te kunnen inruilen voor 
het handwerk: timmeren, zagen, 
poetsen, boenen, ballen pompen en 

repareren. En ook nog eens mee-
draaien in de bardiensten. 

Het was een korte, door corona zeer 
intieme, bijeenkomst in de kantine 
van De Zweef, waarbij voorzitter 
Richard Benneker het besluit van de 
digitale ledenvergadering uitvoerde 
om Gerrit Verschoor te benoemen 
tot erelid. Het daadwerkelijk opspel-
den van de gouden speld liet hij over 
aan Gerrits’ vrouw Jannie. 

Tijdens zijn eerste officiële optreden 
als voorzitter ging Richard Benne-
ker niet in op alle verdiensten van 
Verschoor. Die waren tijdens de 
vergadering al uitgebreid aan de 
orde geweest. Na het aansnijden 
van de taart met foto van Gerrit 

wees de voorzitter op de lange staat 
van dienst van Verschoor. “Als we 
alle schroeven en spijkers uit het 
gebouw trekken die jij erin hebt 
geschroefd en geslagen, hebben we 
waarschijnlijk geen kantine meer,” 
grapte Benneker naar waarheid. 

Mensen als Gerrit zijn volgens hem 
nodig om de club in de benen te 
houden. Woorden van dank ook aan 
vrouw Jannie. “Niet alleen heb je 
Gerrit niet aan de ketting gelegd, 
maar je hebt zelf ook veel gedaan bij 
de club, zoals het koffie schenken 
in de rust van het eerste. Bloemen 
voor Jannie en een gouden speld 
voor Gerrit. En een applaus van de 
hele kleine groep aanwezigen. 

Tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering op 
26 oktober is Gerrit Verschoor benoemd tot erelid. 
Iedereen was het roerend eens met het voorstel 
van het bestuur om hem deze titel te verlenen voor 
het feit dat hij al bijna 40 jaar zonder onderbreking 
voor de club actief is. Gerrit is een man op de 
achtergrond, wars van publiciteit en huldeblijken. 
“Geef mij maar een hamer in m’n handen en dan 
ben ik tevreden.” 



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

splashwash.nl  

NOVUSFORMA.NL

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

De Zweef brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die

veel verder gaat dan voetbal alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor

de lokale omgeving en dat ondersteunen we van harte.

Rabobank ondersteunt De Zweef 

Waardoor
iedereen
wint.

Uw club én
de buurt

versterken.
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Met trots voor u gebrouwen. Geen 18 geen alcohol.

“ Net die stap 
  verder 
  in jouw 
  sportherstel ”

Jacob van Houtenstraat 8
7442 NC Nijverdal
Tel: 0548 610 958
info@fysiotherapienijverdal.nl

fysiotherapienijverdal.nl
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53

Zondagochtend 11 oktober 2020. 
Het zal tegen een uurtje of vier zijn 
geweest.  Een soort van paniekaanval 
maakte zich van mij meester. Daar 
zat ik dan, rechtop in bed. Het zweet 
gutste van mijn voorhoofd. “Je hebt 
de krant gelezen.” Het was geen 
vraag, maar een vaststelling. Ze kent 
me door en door, dus ontkennen 
had geen zin. In de weekendbijlage 
van dagblad Tubantia stond het vet 
afgedrukt. Niet te missen.  In het 
rubriekje ‘Joost mag ’t weten’ mag de 
lezer aan Joost Prinsen een probleem 
voorleggen. Een vrouw geeft Joost 
te kennen, dat zij haar man voor 
het eerst in vijfentwintig jaar heeft 
gevraagd de wc schoon te maken en 
dat anderhalve week daarna haar 
man hieraan gevolg heeft gegeven. 
Volgens de vrouw had de man zeker 
de helft vergeten. “Joost, hoe maak 
ik hem dit duidelijk zonder ruzie?”, 
aldus de vrouw. Dat bedoel ik nou. 
Dit soort gedrag bezorgt mij paniek-

aanvallen. Mijn vrouw excuseert zich 
door te vertellen dat ze echt heeft 
geprobeerd de krant te verstoppen. 
Ik heb met de man te doen. Die zit 
echt opgescheept met een schijtwijf. 
Excuus voor mijn woordgebruik, maar 
iets anders kan ik er niet van maken. 
Ik had haar in de wc-pot kopje onder 
laten gaan. Een dergelijke vraag 
stel je niet aan je man en zeker niet 
na vijfentwintig jaar. En wat heeft 
zij gedaan in de anderhalve week 
voordat de man met het schoonma-
ken is begonnen? In ieder geval niet 
de wc schoongemaakt! Viespeuk! 
Waar het op neerkomt is dat de vrouw 
geen zaken moet veranderen die al 
vijfentwintig jaar goed zijn gegaan. Ik 
zou de vrouw wel willen vergelijken 
met Erik ten Hag. Erik heeft hogere 
wiskunde gestudeerd bij Bayern Mün-
chen en zijn (on)kunde in de praktijk 
gebracht bij FC Utrecht. Erik weet als 
geen ander hoe je Ajax moet bestrij-
den. Tempo uit de wedstrijd halen, 

tijdrekken en veel overtredingen ma-
ken. Erik weet echter niet hoe hij Ajax 
op z’n Ajax moet laten spelen. Erik wil 
graag de vrije man tussen de linies 
vinden. Of we oorlogje aan het spelen 
zijn.  Zo ook tegen FC Groningen. Gro-
ningen kopieerde met succes Utrecht 
en Erik had niet het idee dat hij aan 
de andere kant stond. Sukkel. Zaken 
die al vijfentwintig jaar of langer goed 
gaan moet je niet veranderen. Met 
Suurbier en Krol speelde Ajax al met 
opkomende backs. En met Piet Keizer 
en Sjaak Swart met vleugelaanval-
lers. En met een spits, die de ballen 
erin trapte. Erik ten Hag bezorgt mij 
paniekaanvallen door met een valse 
spits van FC Utrecht te spelen en met 
een spits op de vleugel. Het zal mij 
niet verbazen dat Erik thuis de wc 
schoonmaakt. Ik denk met rubberen 
handschoentjes, maar ik wil het niet 
eens weten. Misschien Joost wel.

CR

ERIK
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Den Leeuw Koffie is een uniek 
eigen label, met een historie van 
Hollandsche Meesterbranders, 
stijlvol verpakt en verkrijgbaar in 
smaakvolle varianten: blond, swart 
(bonen), snelfilter en freshbrew. 
Met Il Leone, espresso in 2 blends, 
verzekeren wij onze klanten van 
de allerbeste Italiaanse espresso. 
Een smaaksensatie in een frisse en 
stijlvolle verpakking, perfect pas-
send in ieder concept. Natuurlijk 
completeren we ons assortiment 
met LOVE 100% Organic Coffee. 
Een fairtrade kwaliteitsproduct, 
bestaande uit verse handgepluk-
te koffiebonen in een duurzame 
verpakking. Al onze merken zijn 
voorzien van passend porselein en 
bijproducten die uw klanten zullen 
aanspreken! Solide en vakbekwa-
me importeurs met een uitste-
kende servicedienst leveren onze 
superieure koffiemachines. Den 
Leeuw is van nature eigenzinnig, zit 
niet graag stil. Met deze inspiratie 
blijven wij ons assortiment ontwik-
kelen.

Onze koffie - Den Leeuw Koffie - 
Hollandsche Meesterbranders
In de gouden eeuw slaagden Hol-
landse kooplieden erin om enkele 
koffieplantjes uit Arabië mee te 
smokkelen naar de vaderlandse 
koloniën. Die actie getuigde destijds 

van ‘leeuwenmoed’ en bleef niet 
zonder gevolgen. In de vruchtbare 
berglanden van West-Java gedij-
den de koffieplanten zeer goed. De 
koloniale schat in de vorm van ruwe 
bonen ging vanuit de havens direct 
door naar de vele stoomkoffiebran-
derijen die ons land telde. Daad-
krachtige pioniers werden ‘Holland-
sche Meesterbranders’ die ons nog 
steeds voorzien van de allerbeste 
koffie van constante kwaliteit in 
sublieme smaken.
We zijn een nuchter volk, dol op 
tradities, trots op onze tolerantie, 
vrijheid en handelsgeest. Uniek 
in gezelligheid, samen in Oranje, 
creatief in design en als we werken, 
vieren, winnen en samen zijn willen 
we genieten. Met een superieure 
kop koffie van Den Leeuw, de stille 

Wij zijn Den Leeuw Koffiegroep (www.denleeuw.nl) 
uit Lichtenvoorde en voor jullie wellicht ook bekend 
van de plaatselijke voetbalclub Longa 30. Een be-
drijf dat zich specialiseert in het produceren van 
hoogwaardige kwaliteitskoffies en verzorgen van 
koffiemachines en  koffievoorzieningen. Via zaken-
relaties in Salland, Twente en Nijverdal zijn wij in 
contact gekomen met mensen binnen de organi-
satie van De Zweef en dat heeft ons doen besluiten 
sponsor van deze gemoedelijke en gedreven club 
te worden.

SPONSOR UITGELICHT: 
DEN LEEUW KOFFIEGROEP
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kracht van Hollandsche Meester-
branders.

IL LEONE Espresso Originale
Nergens nemen ze koffie zo seri-
eus als in Italië. Koffie drinken is 
een lifestyle in het beste koffieland 
ter wereld. Die status werd bereikt 
met handelsgeest, goede smaak 
en natuurlijk de uitvinding van de 
espressomachine.  In en om Venetië 
werden de koffiebonen eeuwen ge-
leden al met scheepsladingen aan 
wal gebracht.

Het oudste koffiehuis ter wereld 
staat sinds 1720 op de Piazza San 
Marco. Floriano Francesconi opende 
toen het Caffè alla Venezia Trionfan-
te, later omgedoopt tot het inmid-
dels wereldberoemde Caffè Florian. 
Venetië is een stad vol leeuwen. 
‘Il Leone’ is zelfs de mascotte van 
de stad en op het filmfestival van 
Venetië wordt jaarlijks een Gouden 
Leeuw uitgereikt voor uitzonderlijke 
acteerprestaties. De Venetiaanse 
barista’s beheersen als geen ander 
de kunst van het koffie zetten. De 
beste espresso komt alleen tot 

stand als aan alle voorwaarden is 
voldaan. Dat begint met de perfecte 
melange van IL LEONE. Het leven is 
mooi ofwel ‘La vita è bella!’

LOVE 100% Organic Coffee
De zoektocht naar duurzaam 
geteelde ‘eerlijke’ koffie leidt ons 
naar Latijns-Amerika. Daar behe-
ren families van Maya indianen, in 
coöperaties, kleine plantages met 
bezieling en spiritualiteit. Res-
pect voor de aarde en werken aan 
evenwicht tussen alles wat er is, 
staat bovenaan in de rijke Maya-cul-
tuur. Daarom vindt u in onze ‘LOVE’ 
koffie geen bestrijdingsmiddelen 

maar uitsluitend 100% biologische 
teelt volgens traditionele methodes. 
De koffiestruiken groeien tussen 
schaduwrijke bomen die tegelijk 
helpen het kwetsbare ecosysteem 
te beschermen. Je hoeft geen 
hippie te zijn om te snappen dat dit 
de ingrediënten zijn voor de beste 
organische koffie. Onze koffiebran-
ders branden er de mooiste koffie-
melanges mee, het resultaat is een 
fluweelzachte koffie: LOVE! ENJOY 
LOVE! 100% Organic Coffee

Zwevers het is fijn een sponsor van 
jullie mooie club te zijn. Op weg naar 
101 jaar De Zweef.
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De Zweef wenst jullie allemaal 
een hele fijne kerst en een goed 

nieuwjaar met uitzicht op misschien 
“normale” omstandigheden. 
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Hair by

Marleen

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


