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Al een jaar lang zit het 
sportpark op slot voor een 
deel van onze leden. Mannen 
en vrouwen die graag zouden 
willen voetballen, maar 
moeten wachten tot het weer 
mag. Om die mensen een 
beetje een hart onder de riem 
te steken, in deze GOAL veel 
foto’s van voetballende jeugd, 
die na een lange winterstop 
ook weer het veld op mochten. 
Voor de rest geldt: nog even 
volhouden!

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
Het is begin maart als ik dit voor-
woord voor het eerste clubblad van 
2021 schrijf. Zeker in deze corona 
tijd is het belangrijk dat we met 
elkaar in contact blijven. Daar levert 
dit clubblad, zeker richting onze ou-
dere leden, een belangrijke bijdrage 
aan.

Wie had kunnen bedenken dat er in 
mijn eerste seizoen als voorzitter 
van De Zweef maar vier officiële 
wedstrijden gevoetbald zouden 
worden. Bij mijn aantreden had ik 
me bij het voorzitterschap toch een 
andere start voorgesteld. Graag 
was ik aangeschoven bij de ver-
schillende commissies om te horen 
waar zij mee bezig zijn en had ik 
met verschillende mensen langs de 
lijn een gesprekje gehad over hoe 
zij tegen onze vereniging aankijken 
en wat er mogelijk anders of nog 
beter kan. Ook had ik graag de 
collega bestuurders en een grote 
supportersschare van andere ver-
enigingen binnen onze gemeente 
ontvangen bij de vier derby’s die er 
op het programma stonden. Maar 
helaas niets van dat alles is mo-
gelijk gebleken en derby’s zonder 
publiek is helemaal niets. Dat bleek 
maar weer tijdens de derby van het 
oosten, FC Twente-Heracles.

Aan de andere kant gebeurt er 
natuurlijk wel van alles binnen onze 
vereniging en laten we met elkaar 
zien dat we, ondanks de crisis 
waarin we zitten, de vereniging 
goed draaiende houden. Binnen de 
jeugd wordt volop getraind en op de 
zaterdagochtend onderling gevoet-
bald. Voor de leiders en trainers 
is er koffie en ook is er met enige 
regelmaat een traktatie voor de 

spelers. De klusploeg blijft bezig op 
het sportpark om te voorkomen dat 
er achterstallig onderhoud ont-
staat. Ook houden zij dagelijks een 
oogje in het zeil om te zorgen dat 
er door de jeugd die overdag komt 
voetballen niets vernield wordt. Een 
compliment aan iedereen die hier 
mee bezig is!

De commissies die verantwoordelijk 
zijn voor de invulling van het kader 
voor het nieuwe seizoen hebben 
al flinke stappen gemaakt en de 
nieuwe hoofdtrainer, Niels Kolkman, 
is aangesteld. De selectie elftal-
len, zowel de dames als de heren 
hebben met de spelers tot 27 jaar 
de draad weer opgepakt en hope-
lijk kan binnenkort iedereen weer 
trainen. Of er de komende maanden 
nog vriendschappelijk of in toernooi-
vorm gevoetbald wordt hangt van de 
versoepeling van de coronamaatre-
gelen af. Laten we het hopen! 

Richting het nieuwe seizoen zijn we 
ook als bestuur met een aantal din-
gen bezig die we weer hernieuwde 

aandacht willen geven. Een van deze 
dingen zijn de huisregels die we 
binnen onze club en op het sport-
park hanteren. Hierbij valt te denken 
aan sportiviteit, gastvrijheid, letten 
op je taalgebruik en sportief gedrag. 
Met elkaar moeten we hier aandacht 
voor hebben zodat iedereen met 
plezier bij De Zweef kan zijn.

De komende maanden zullen wij ook 
iedereen zoveel mogelijk proberen 
te informeren over wat er in onze 
vereniging leeft. Via de rubriek 
‘even bijpraten’ geven we na elke 
bestuursvergadering in een nieuws-
brief een update van wat er binnen 
de vereniging allemaal leeft. Houd 
dus ook de komende tijd de website 
in de gaten.

Rest mij iedereen gezondheid toe 
te wensen en hoop ik dat we elkaar 
zo snel als mogelijk weer kunnen 
ontmoeten langs de lijn of in de 
kantine.

Richard Benneker

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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lijk. Dat soort onderwerpen. Ik was 
vanmorgen nog even bij mijn ouders. 
Heb nog gevraagd wat ik zeker niet 
moet vergeten om te vertellen, maar 
ze wisten niks.” O ja, hij vroeg z’n 
moeder of die wist hoelang hij al lid 
is van De Zweef.

“In ben nu 30 en ben begonnen op 
het eind van mijn vierde jaar. Tijdens 
mijn uitstapjes naar Twente, DOS en 
SVZW ben ik wel lid gebleven, dus 
dit jaar ben ik 25 jaar lid.” Een tip 
voor het bestuur dus. Hij is scherp. 
Weegt z’n antwoorden. Is zich ervan 
bewust dat alles wat hij zegt in het 
artikel kan komen. Nou, zo erg is het 
allemaal niet geworden.

Saaiheid troef
In afwachting van de derde coro-
na-golf is ook in huize Hegeman 
de saaiheid toegeslagen. “Uit bed, 
kinderen verzorgen, naar het werk, 
eten, voor de kinderen zorgen en op 
de bank zitten. Dat is best wel saai.” 
Tom mist niet alleen het spelletje, 
maar ook het geouwehoer in de 
kleedkamer en na afloop in de kan-

tine. Het ligt voor de hand dat ook hij 
vindt dat het wel eens over mag zijn.

En dan heeft hij nog het geluk dat hij 
naar het werk moet. Dan zie je nog 
eens iemand; al is het op afstand. 
Het werk van Tom speelt zich af bij 
Novicon Staalbouw - Dak & Wand-
beplating – Toelevering. Dat is het 
bedrijf dat is overgenomen door va-
der Gerard en een compagnon. Als 
pa met pensioen gaat en zoon Niels 
hem opvolgt, komt er een plekje vrij 
voor een “modelleur” (tekenaar). 
“Niels bood mij die baan aan.”

“Het ergerde mij 
dat pa en Niels altijd 
omhoog keken. Nou
doe ik het zelf ook”

Op dat moment is Tom bezig zich 
met vallen en opstaan door het-le-
ven-buiten-voetbal te worstelen. “Ik 
heb tot dan veel gedaan en weinig 
afgemaakt. Over de havo deed ik 
al 7 jaar en vervolgens staakte ik 

meerdere hbo-studies. Ik werkte bij 
Coulisse in Enter via Harco Evers 
en wilde me daar opwerken toen ik 
met Niels praatte over Novicon. Ik 
heb het aanbod aangenomen en heb 
twee jaar de tijd gekregen om me te 
ontwikkelen. Dat gaat goed.”

Ook nu weer blijkt dat als je wat 
wil en je gaat ervoor, dat het lukt. 
“Sterker nog, ik vind het heel erg 
leuk werk. Vroeger kon ik mij ver-
schrikkelijk ergeren aan Niels en 
mijn vader. Overal waar ze kwamen 
liepen ze omhoog te kijken hoe de 
staalconstructies in elkaar zaten. 
Ik baalde daar zo van. En nou doe 
ik het zelf ook. Onbewust kijk ik 
naar boven.” Tom moet er zelf om 
lachen.

“Als ik bij Go Ahead was geble-
ven….”
“Als je ergens echt voor gaat, lukt 
het ook.” Is deze uitdrukking ook 
van toepassing op Toms voetbalcar-
rière? Het blijft een beetje de vraag. 
Blessures hebben een soepele 
carrière in de weg gestaan. Maar… 

Er zijn voor Tom verschillende re-
denen om zijn carrière als selectie-
speler te beëindigen. Zijn vriendin 
Lotte werkt in de zorg en moet 
normaal gesproken elk weekeind  
om de veertien dagen werken. Ver-
der speelt de gezinsuitbreiding van 
onlangs een rol: “Als je er één hebt, 
kun je die nog wel eens wegbren-
gen, maar twee wordt moeilijker.“ 
Tot slot wacht in het najaar een ver-
bouwing van het oude huis van pa 
en ma aan de Holterweg, dat door 
Tom en Lotte is gekocht. 
 
“We zijn van plan daar flink aan te 
gaan verbouwen en dat gaat veel 
tijd kosten. Alles bij elkaar is er 
geen tijd om twee keer in de week 
te trainen en zaterdags in het eerste 
te voetballen.” Tom zou Tom niet 
zijn als hij geen escape zou hebben 

ingebouwd. “Ik heb voor trainer 
Niels Kolkman en mezelf de deur op 
een kier gezet. Als de verbouwing 
klaar is en Lotte niet om de veertien 
dagen op zaterdag hoeft te werken, 
ga ik misschien wel weer voor het 
eerste.” Voorlopig zal hij zich echter 

beperken tot het voetballen op zon-
dag in het team van broer Niels. 

Klompen bij de deur
De eerste afspraak met Tom is op 
20 januari, maar dat gaat niet door. 
Logisch want op die dag bevalt 
Lotte van hun tweede zoon, Mels. 
Twee weken later ligt Mels in de 
box, slaapt grote broer Sam boven 
en doet ook Lotte de ogen even 
dicht. Even rust. Om die te houden 
moeten we ons achterom melden. 
Bij de deur een paar klompen. “Of 
dat verplicht is bij de Hegemannen? 
Nee, natuurlijk niet. Ze zijn van m’n 
pa geweest en aangezien ik vaak 
op sokken loop, is het handig die 
dingen bij de deur als ik even naar 
buiten moet.”

Ondanks het ouderschapsverlof en 
het feit dat het (even) rustig is in 
huis,  is Tom een beetje gespannen. 
Heeft zich op het interview voorbe-
reid. “Over voetbal en maatschappe-

Als je dit leest is al duidelijk hoe de rest van het 
voetbalseizoen eruit gaat zien. Als we dit schrijven 
is de kans nog een kans: geen “einde” aan de 
competitie. We gaan ervan uit dat die kans klopt: 
geen halve competitie met een beperkte promotie-
degradatieregeling. Een verloren seizoen. Voor 
Tom (Antonius) Hegeman (30) is het desondanks 
een belangrijk seizoen, “want”, zo zegt hij, “ik 
heb een nieuwtje. Ik stop aan het einde van het 
seizoen.” Dat is schrikken. Waarschijnlijk ook 
voor nieuwe hoofdcoach Niels Kolkman, die Tom 
ongetwijfeld een belangrijke rol had toegedacht in 
het seizoen 2021-2022 waarin De Zweef 1 in een 
normale competitie kampioen moet worden in de 
derde klasse.

“TOP TWEEDE KLASSE IS HAALBAAR, MAAR MET 
NIELS KOLKMAN WEET JE MAAR NOOIT…”

Vertrekkende Tom Hegeman kijkt vooruit:
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“Als ik gebleven was bij Go Ahead, 
was het misschien anders gelopen. 
Ik weet het niet.” Maar zover zijn we 
nog niet. Terug naar het begin. 

Zoals gemeld begint Tom op z’n 
vierde bij De Zweef. Valt al snel op 
als talent en wordt bij de D-jeugd 
gescout voor FC Twente. Na dik een 
jaar in Enschede scheurt er een 
kruisband. “Ja, best wel bijzonder 
voor een jeugdspeler. Ik zat dat jaar 
heel erg in de groei. Begon bij de 
kleinsten en eindigde bij de lang-
sten. Misschien dat de blessure 
daardoor is ontstaan.”

Kruisband 
Opereren van de voorste kruisband 
kan niet omdat hij in de groei zit. Als 
die groei stopt en er geopereerd kan 
worden is Tom een jaar of zestien. 
Hij herstelt, komt terug bij De Zweef 
in B1, A1 en snel De Zweef 1. “Tus-
sendoor heb ik nog stage gelopen 
bij Go Ahead A1. Dat betekende zes 
keer meetrainen met A1. Ik vind 
die trainingen niet zo leuk. Kon 
best meekomen, maar kon het niet 
opbrengen. Heb zelf de stekker eruit 
getrokken.” 

Achteraf gezien heeft hij daar wel 
spijt van: “Het seizoen erna had de 
club door blessures helemaal geen 
linksbuiten meer. Heeft zelfs tech-
nisch directeur Marc Overmars zelf 
weer de wedstrijdkleren aangetrok-
ken. Als ik dat had geweten….” Aan 
de andere kant: “Zit je in Go Ahead 
A1 en dan moet je op maandagavond 
tegen Telstar spelen”. Op de vraag 
of hij spijt heeft van de keuze om 
niet verder te gaan in het betaalde 
voetbal, is het antwoord kort en 
krachtig: ”Absoluut niet”. 

Dubbel gevoel bij kampioenschap 
2014
Het blijft dus De Zweef 1 waar 
inmiddels het seizoen 2013-2014 
is aangebroken; het jaar waarin 

het team onder Herman Hegeman 
kampioen wordt. Voor Tom is het 
allemaal een beetje dubbel. Natuur-
lijk is er vreugde om het kampioen-
schap. Aan de andere kant zijn z’n 
gedachten bij broer Niels, de trotse 
aanvoerder van het team.  “Ik had 
hem zo graag dat kampioenschap 
gegund.” 

“De avond daarvoor zie ik hem de 
kamer in komen. Hij weet dat hij 
door een blessure niet mee kan 
doen. In al die jaren voetbal ben 
ik vaak kampioen geworden. Hij 
nog nooit en dan kan hij niet mee 
doen. Hij had de tranen in de ogen 
staan.” Tom eert zijn broer tijdens 
en na afloop van de wedstrijd tegen 
PH met een aan hem opgedragen 
ondershirt.

“Buitenlands” avontuur
Voor Tom is het seizoen 2013-2014 
ook het seizoen waarin hij afscheid 
neemt en vertrekt naar DOS. “Ik 
wil direct even een misverstand uit 
de weg ruimen. Het is niet zo dat 
Philip Agteres (vanaf 2014-2015 de 
nieuwe trainer van DOS) mij heeft 
opgehaald. Toen ik met DOS over-
eenstemming bereikte was John van 
Loen daar nog de trainer en ik had 
me erg op de samenwerking met 
hem verheugd.”

Na drie jaar DOS volgen nog twee 
jaren SVZW. Opnieuw onder Philip 
Agteres. “Bij DOS botste het nog wel 
eens tussen ons als het om voetbal 
ging. Buiten het veld kunnen we pri-
ma met elkaar overweg. Toen Philip 
naar SVZW ging, zei ik dat ik voor 
geen goud naar die club zou gaan. 
Nou, het was maar even of ik kreeg 
een telefoontje van Freddy Nijhof 
of ik bij de Zwaluwen wilde komen 
spelen.”

Dat was -ondanks Agteres- niet 
tegen dovemansoren gezegd. Twee 
jaar blijft Tom in Wierden. Komt 
door blessures weinig aan spelen 
toe.  Toch vindt hij het daar mooier 
dan bij DOS. “Ik had gedacht dat 
SVZW een koele, koude club zou zijn 
met het eerste elftal op een soort 
eiland. Dat was helemaal niet het 
geval. Een groot voordeel was dat bij 
SVZW alle spelers betaald werden 
en er dus geen scheefgroei was 
met onbetaalde eigen jongens op 
de bank die geen of nauwelijks een 
kans kregen. “

“Ik denk dat ik
er wel alles 
heb uitgehaald”

Als voetballer valt Tom op door zijn 
snelheid (“gebaseerd op een ex-
plosieve start”) en goede schot. Hij 
noemt dat als twee van zijn sterkste 
kanten, naast inzicht en anticiperen. 
Hij kent ook zijn zwakke punten: 
fysiek en gebrek aan kopkracht. 
Alles opgeteld en afgetrokken blijft 
een speler over met het talent om 
op een hoog niveau te acteren. 

Terugkijkend op de eigen carrière 
komt de vraag of hij er alles uit heeft 
gehaald wat erin zit. “Ik denk van 
wel. Hoe hoger je gaat spelen, hoe 
meer je ziet waar je maximum ligt. 
Ik dacht dat ik snel was, maar je 
krijgt steeds betere tegenstanders 
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en die blijken soms wel sneller 
te zijn. Ook krijg je te maken met 
steeds betere verdedigers. Nee, het 
divisie-niveau zou voor mij te hoog 
gegrepen zijn.”

“Herman Hegeman leerde mij om 
te gaan met mijn emoties in het 
veld”
Tom is een eigenzinnige voetbal-
ler. Botst regelmatig met trainers. 
Laat in en buiten het veld duidelijk 
merken hoe hij erover denkt. “Wat 
ik van trainers heb geleerd? Van 
Philip Agteres heb ik veel geleerd op 
technisch/tactisch gebied.” Herman 
Hegeman wijst Tom op zijn gedrag in 
het veld. “Ik maakte wegwerpgeba-
ren, mopperde. Herman leerde mij 
beter omgaan met mijn emoties. Hij 
zei altijd: “Jouw medespelers kijken 
naar jou. Ze letten op je. Je moet 
meer positiviteit uitstralen.”

Na twee jaar Wierden gaat hij weer 
terug naar zijn oude liefde. “De 
Zweef is voor mij echt thuiskomen. 
Toen ik de eerste keer na SVZW in 
de kleedkamer rond keek zag ik al 
die bekende gezichten. Jongens net 
als ik die ik kende vanaf de jeugd. 
Het waren voor mij net neefjes. Dat 
is De Zweef.

Respect
“Wat binnen onze club normaal is, 
ervaar je als abnormaal als je bij 
andere clubs kijkt. Iets wat ik wil 
noemen is dat ik ongelooflijk veel 
respect heb voor ons bestuur en 
oud-bestuursleden.
Eigenlijk voor alle vrijwilligers. Het 
zal heel wat vrije tijd opslurpen, 
maar toch al dat werk doen voor de 
club. Heel knap. Bij De Zweef is het 
vanzelfsprekend dat je wat doet voor 
de club. Senioren die wedstrijden 
in de jeugd moeten fluiten. Met je 
team (ook het eerste) bardiensten 
draaien. Dat zie je niet bij clubs als 
DOS en SVZW. Bij ons is het voor en 
met elkaar.” 

Door de verhuizing van de zondag 
naar de zaterdag voorziet hij op dat 
gebied wel problemen. “Toen ik als 
zondagspeler voor het laatst om 
me heen keek zag ik dat bijna het 
hele team als vrijwilliger bezig was. 
Trainer of leider van een jeugdteam. 
Door het zaterdagvoetbal kan dat 
niet meer. Dat zal de club proble-
men opleveren. Je ziet nu al dat voor 
het komend seizoen meer mensen 
van buiten aangetrokken moeten 
worden.”
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“Met Niels Kolkman weet je het 
maar nooit…..”
Terugkomend op zijn einde in de se-
lectie: “Ik vind het wel jammer. Had 
me erop verheugd met Niels Kolk-
man te werken. Hij is misschien wel 
niet zo’n goede voetballer, maar hij 
kan wat brengen wat anderen niet 
kunnen. Een echte teamplayer die 
iets extra’s uit mensen kan halen. 
Voor het huidige team is top tweede 
klasse, onderkant eerste klasse 
haalbaar, maar met Niels Kolkman 
weet je maar nooit….”

Niet dat het allemaal zo van een 
leien dakje zal gaan. “Kijk bijvoor-
beeld maar naar de wedstrijden 
die we speelden in het begin van 
deze competitie. Het ging niet altijd 
gemakkelijk. Natuurlijk hadden we 
tegen DES een groot overwicht en 
hebben zij geen kans gehad. Toch 
werd het maar 1-0. Ik had er zelf 
twee of drie moeten maken. Ik baal-
de ontzettend.”  

“Van wie we dat 
talent hebben? 
Dat vragen 
wij ons ook af!”

Met het vertrek uit de selectie is 
(voorlopig) een einde gekomen aan 
talentvolle Hegemannen in selectie-
teams. Hoe het in de toekomst gaat, 
ligt nog verborgen. Niels zoontje is 
een enthousiaste mini en Tom hoopt 
dat zijn twee jongens ook hun weg 
bij de club gaan vinden, maar je weet 
nooit of het talent erfelijk is. Op de 
vraag waar hij en Niels het vandaan 
hebben, is het lachende antwoord: 
“Dat hebben wij ons ook wel eens 
afgevraagd. Pa is nooit verder ge-
komen dan af en toe in het tweede. 
Het had meer voor de hand gelegen 
als we zoons van Willie (oom die 
speelde in het hoofdklasseteam) 
waren geweest, maar die heeft juist 
een zoon die er niks van kan.”

Vanaf het nieuwe seizoen komt er 
dus een (voorlopig) einde aan het 
selectievoetbal en is Tom te bewon-
deren op zondagen waar hij in het 
team vol oud-eerste-elftal-spelers 
zijn hart kan ophalen. Weer samen 
met broer Niels aan wie hij het 
nodige heeft te danken. Logisch, 
want oudere broers zijn  prima 
wegbereiders. “Hij heeft het straat-
je voor mij mooi schoon geveegd. 
Thuis praatten wij veel en natuurlijk 
ook over voetbal. Niels is een van de 
redenen waarom ik het bij De Zweef 
zo mooi vond.”

Tijd om volwassen te worden”
Daaraan toevoegend: “Dat was ook 
een reden om weg te gaan. Ik wilde 

ook zelf eens rondkijken. Ging in 
korte tijd het huis uit, voetballen bij 
een nieuwe club en ander werk. Ik 
had te lang als een puber geleefd. 
Het werd tijd om volwassen te wor-
den.” 

Dat lijkt prima gelukt: lieve vriendin, 
goede baan, twee gezonde jongens 
en een nieuw huis in het verschiet. 
Wat wil je nog meer. “Verder kijk ik 
wel wat de toekomst brengt. Heb 
geen ambities die ik wil nastreven. 
Gelukkig zijn is het belangrijkste 
en dat is nu het geval.” Zo komt het 
gesprek aan z’n eind. Alle vragen 
zijn gesteld. Aan de Esweg kunnen 
twee mensen stiekem trots zijn op 
hun jongste zoon.

TOM HEGEMAN IN HET KORT

Van welke muziek word je vrolijk?
Top 2000 muziek; de jaren ’60 en ’70. De Eagles. 
Mijn pa luisterde veel Queen en Phil Collins. 
Dat vond ik mooi. Ben gaan zoeken en vond veel 
mooie muziek uit die tijd. Daarnaast Pearl Jam en 
af en toe een hardstyle setje doen het ook prima.

Waar droom je al jaren van en heb je nog nooit 
gedaan?
Emigreren. Naar Canada of zo. Dat gaan we nu 
niet meer doen. We zijn daar op vakantie geweest 
en het was zo mooi en relaxt.
Trouwen? Ja dat ook, maar schuift telkens op. Als 
we dat doen willen we het goed doen en dat kost 
geld. Daarom komt er telkens wat tussen. Nu 
gaan we weer verbouwen. 

Wie heeft grote invloed gehad op je leven?
Mijn pa en ma natuurlijk. Niels en Lotte.

Waar zou je het allerliefste wonen?
Canada.

Welke belevenis zou je opnieuw willen ervaren?
Het kampioenschap in 2014;  we waren kampioen, 
maar de dag ging zo snel voorbij. Voor ik het wist, 
was het maandagmorgen en voorbij.

Naar welk concert zou je graag willen?
Pearl Jam. Heb ik vorig jaar nog geprobeerd, 
maar is mislukt. Muse in het Goffert Park en Me-
tallica heb ik live gezien. Vind ik ook prachtig. Als 
er maar gitaarmuziek in zit.

Wat helpt jou om door te zetten op het moment 
dat je eigenlijk wilt stoppen?
Als je wat wil moet je er voor gaan en dan lukt 
het.

Welke eigenschap in een ander waardeer je het 
meeste?
Eerlijkheid en oprechtheid. Ik heb een hekel aan 
politieke correctheid.

Wat wil je bereiken in ’t leven?
Niet echt een idee over. Gelukkig zijn is belang-
rijk. Verder zie ik wel wat er op me af komt en dan 
het beste er van maken.

Wat is de favoriete dag van het jaar?
Een zonnige vakantiedag waarop niks hoeft. (Hij 
loopt naar de kast. Komt terug met een fotoboek 
van Canada. Tom aan het meer bij Penticton, Ca-
nada. Luie stoel. Biertje op tafel). Dat bedoel ik.

Wat zou je het meeste missen als het er niet 
meer was?
Mijn gezin en nu (corona) vrijheid om te doen 
waar je zin in hebt. 

Waar krijg je energie van?
Van hem daar (wijst op zoon Sam) als hij praat en 
hier rond stuitert in de kamer.

Waar kun je je enorm aan ergeren?
Ik erger me nogal snel. En ook enorm. Ook over 
kleinigheden.

Welk rapportcijfer geef je je leven?
Een 9 en ik weet eigenlijk niet waarom ik geen 10 
geef. 

Wat doe je het liefst op zaterdagavond?
Met kameraden. Biertje. Voetbal. Vrij simpel 
allemaal.

Wat is je favoriete serie, film of tv-programma?
Ik kijk niet zo veel TV. Band of Brothers (oorlogs- 
opus van Spielberg en Hanks) vind ik prachtig. 
Heb ik al meerdere keren gezien. Ken ik hele-
maal.

Wat is je leukste herinnering aan de basis-
school?
Vrijdagmiddag. Na het knutselen kastiebal op het 
schoolplein. Groep 5/8 tegen 6/7 en de leraren 
deden ook mee. Volgens mij Benneker ook. 
Prachtig was dat.
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Hoe heb je corona ervaren tot nu?
Het is niet het allerergste. Ik was 
vorige week jarig en heb een online 
feestje gegeven.

Waar zit je op school?
De Rietslenke, groep 8. Is maar 150 
meter!

Wat ga je volgend jaar doen?
Ik sta ingeschreven voor selectie-
training bij CSE in Zwolle, een com-
binatie sport/school. Daarvoor moet 
ik nog geselecteerd worden. Lukt 
dat niet, dan ga ik naar Noetsele.
Vorig jaar deed Laura in Hengelo 
mee aan een clinic van Valencia. Van 
de 90 kinderen was zij de beste en 
de beloning was een geheel verzorg-
de reis (incl. vliegtuig) naar Valencia, 
plus natuurlijk een wedstrijd in het 
stadion.

Met wie woon je?
Moeder Montse, vader Peter en 
broer Arnau.

Wie zijn je beste vrienden?
Jim, Suz, Saar en Roos.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Mijn vader was bij De Zweef en mijn 
schoolvrienden voetbalden er ook.

Wat vind je leuk aan voetbal?
Plezier maken met andere mensen. 
Het houdt je bezig. Spelletje zelf.

Heb je een vaste positie in het veld?
Jazeker; ik speel centraal verdedi-
ger. Ik heb wel goed inzicht. 

Wat vind je leuk aan De Zweef?
Het is gezellig, de omgang met 
elkaar is leuk. En natuurlijk de 
activiteiten.

Heb je een voetbaldroom?
Als het kan zou ik in Engeland willen 
gaan voetballen of bij Barcelona. En 
bij de Oranje Leeuwinnen. Maar ik 
ben al blij als het een Nederlandse 
profclub wordt. Lukt dat niet, dan 
zoek ik wat anders. Advocaat wor-
den of bij de politie.

Wanneer heb je voor het laatst heel 
hard gelachen en waarover?
Ja, net nog (iedereen lacht). En nu 
dus weer. Moeder Montse: Laura is 
een hele vrolijke meid; lacht heel 
vaak.

Wanneer heb je voor het laatst 
gehuild en waarover?
Bij series op Netflix zoals Riverdale. 
Als er iemand dood gaat of zo.

Wie of wat zou je voor één dag in je 
leven willen zijn?
Virgil van Dijk als voetballer. Anders 
Lili Reinhart (speelt Betty Cooper in 
Riverdale). 

Heb je een huisdier?
Nee, maar ik wil wel graag een 
hond.

Waar ben je heel erg goed in?
Behalve voetbal in Engels. Sta ik 
gemiddeld een 10 voor.

Waar word je blij van?
Voetballen en (nu in coronatijd) face-
timen met vriendinnen. 

Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
Spanje. Daar woont de familie van 
mijn moeder. Vlakbij Barcelona. Ik 
zou ook heel graag een keer naar 
Japan willen of Australië.

Wat is je belangrijkste bezit?
Mijn telefoon (zelf gespaard en 
gekocht). 

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Mijn enthousiasme. Ik ben spontaan 
en maak gemakkelijk contact met 
andere mensen.

Ben je verliefd?
NEE!

Wat doe je met het geld als je de 
Postcodeloterij wint?
Het meeste naar het goede doel en 
de rest sparen. Misschien nog een 
paar voetbaltenues kopen.

Wie is de liefste van de hele we-
reld?
Ikzelf. 

Waar zou je het allerliefste wonen?
Engeland en als dat niet kan Zwolle 
(want daar zit PEC).

31 VRAGEN AAN...   LAURA ROSENKAMP (12 JR. JO13-1)
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Waarvoor kan men jou ’s nachts 
wakker maken?
Een potje El Classico. Moet Barca 
wel winnen!

Welk klusje vind je vreselijk om te 
doen?
Mijn kamer opruimen. 

Wat is de favoriete dag van het 
jaar?
31 december. Een nieuw jaar komt 
eraan en dan ben ik benieuwd wat er 
allemaal gaat komen.

Wat zou je het meeste missen als 
het er niet meer was?
In deze volgorde: voetbal, mijn tele-
foon en Netflix.

Wat eet je het liefst?
Pasta pesto.

Naar welke tijd zou je gaan in een 
tijdmachine?
Naar de toekomst om te zien hoe 
het met mij gaat.

Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
De Donald Duck. Ik lees eigenlijk 
alleen op school. 

Hoe ziet je leven er over tien jaar 
uit?
Dan voetbal ik hopelijk in Engeland 
of bij Barca. 

Een hypotheek lastig? Nee, joh!
Regel in vier stappen jouw 

HypotheekDeal. 

HypotheekDeal.nl

 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl
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Rob, hoe gaat het met je in deze 
coronatijd?
Goed. Ben aan de beterende hand. 
Half december heb ik een maagver-
kleining ondergaan. Mijn probleem 
was dat ik alles lekker vond wat 
niet goed was voor mijn lichaam. 
Daarnaast moet het eten warm 
zijn. Koude salade is niets voor mij. 
Dus dat betekent ook nog eens snel 
eten. We zitten nooit zo lang aan 
tafel. Op basis van mijn BMI kwam 
ik niet voor een maagverkleining 
in aanmerking. Maar in combinatie 
met slaapapneu, daar had ik nog 
nooit van gehoord, laat staan dat ik 
wist dat ik het had, artrose en hoge 
bloeddruk kon het wel. Inmiddels 
ben ik 20 kilo kwijt. En er gaat nog 
meer af. Het proces is nog niet afge-
lopen. Soms wel lastig als je 30 keer 
moet kauwen op een hapje nasi. Ons 
gezin heeft van de corona nog geen 
last gehad. Wel in de familie. Mijn 
broer Erik en zijn vrouw hebben het 
gehad. Erik heeft 4 dagen in het zie-
kenhuis gelegen en is herstellende. 
Mijn oudste broer Henk is voor de 
dood weggehaald. Maar is wonder-
baarlijk weer opgeknapt. Ook hij is 
bezig aan zijn herstel. 

Rob is geboren en getogen aan de 
Smidsweg. Naast de al genoemde 
Henk en Erik had Rob nog twee 

broers, Edwin en Ton. De jeugdjaren 
van Rob zijn zoals zoveel katho-
lieke jongens die in zijn buurt zijn 
opgegroeid. Naar de Mariaschool 
en veel voetballen op de twee 
grasveldjes aan de Schansertweg 
en bij de Draaitol, de toenmalige 
kleuterschool aan de H.A. Hartholt-
straat waar nu De Burg is gevestigd. 
Na de MAVO op College Noetsele 
(nu Reggesteyn) naar de MEAO in 
Raalte. Daar had Rob het kennelijk 
naar zijn zin want hij deed maar 
liefst 5 jaar over deze 
3-jarige opleiding. Toch 
was Rob verre van dom. 
Na de MEAO haalde hij 
het ondernemersdiploma, 
slaagde voor een aan-
tal deelcertificaten SPD 
en ging aan de slag bij 
Raamsman transport in 
Haarle. Daar deed hij de 
administratie en plan-
ning. In de eerste jaren 
bij Raamsman deed Rob 
ook al wat administratieve 
zaken voor de Sallandse 
Wegenbouw, het bedrijf 
van Johan Middelkamp 
die jarenlang keeper van 
ons eerste elftal was in 
de hoogtijdagen van onze 
vereniging. En die ook 
als een rode draad door 

het leven van Rob loopt. Johan was 
zijn eerste leider bij De Zweef (F3) 
en het tweede elftal. Rob had een 
klik met Johan en maakte in 1994 
de transfer van Raamsman naar de 
Sallandse omdat daar meer men-
sen op de administratie zaten. Dat 
was gezelliger, want bij Raamsman 
zat hij alleen op kantoor. Inmid-
dels heeft Rob zich opgewerkt tot 
controller en doet hij de financië-
le- en projectadministratie. En het 
bevalt hem nog steeds goed. Ook de 
relatie met Johan is nog altijd uit-
stekend. Rob: “Johan is erg sociaal 
en rechtvaardig. Werknemers die 
ergens anders in de keuken hebben 
gekeken, komen regelmatig terug. 
Dat zegt wel wat over de cultuur van 
het bedrijf. Daarnaast is Johan zeer 
maatschappelijk betrokken. Hij doet 
ook veel voor werknemers die in een 

HOE IS HET TOCH MET... 
ROB WIPPERT
Rob Wippert (54) ruilde in 1992 Nijverdal in voor 
Wijhe. Daarmee ook De Zweef 2 voor Wijhe ’92 11. 
En dat alles voor zijn Edith (52), inmiddels 15 jaar 
zijn vrouw. Samen hebben ze twee dochters, Juul 
(20) en Kiki (19). We zijn benieuwd hoe het met 
hem gaat in dat dorpje aan de IJssel.
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Bakkerij Nieuwenhuis
Constantijnstraat 48
Nijverdal Tel: 621014

Dagelijks een heerlijke sortering 
gebak uit eigen bakkerij en vele 
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www.bakkerijnieuwenhuis.nl

Een sportieve dag kan 
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BOUWMATERIALEN   DOEN WE.
WAT JE OOK ZOEKT IN HOUT EN 

Beste service

Juiste voorraad Vakkundig advies

Flexibele logistiek

lastige (privé)situatie zitten. Hij heeft 
vaak zijn nek uitgestoken.” Dochter 
Kim werkt inmiddels ook in de zaak. 
Zij is met name bezig met innovatie-
ve zaken en duurzaamheid. 
 
Wordt er bij de Sallandse nog wel 
over De Zweef gesproken?
Jazeker. En ik volg de club ook nog 
steeds. Maar het is voornamelijk 
voetbal in het algemeen. Ik ben 
de enige Ajacied op het kantoor. 
De meeste collega’s zijn voor die 
ponyclub (bedoelt FC Twente). Toen 
die laatst in Amsterdam wonnen 
was het natuurlijk allemaal tegen 
mij. Misschien dat dit ook komt door 
de manier waarop ik het kantoor 
binnenkom als Ajax weer eens 
gewonnen heeft. Vroeger kon ik dan 
ontzettend bloed zuigen. Nu niet 
meer. 

Waar komt dat weg, die liefde voor 
Ajax?
Van jongs af aan is dat zo gegroeid. 
Mijn vader en onze Henk waren 
fanatiek voor Feyenoord. Mijn 
vader had hartklachten en vroe-
ger luisterde hij altijd op zondag 
naar Langs de lijn. En als het dan 
te spannend werd, kreeg hij het 
regelmatig aan zijn hart. Hij is 
diverse malen met de ambulance 
afgevoerd. Op een gegeven moment 
wist het ambulancepersoneel het 
al: “Feyenoord gevoetbald, meneer 
Wippert?” Al mijn andere broers 
waren voor Ajax. Ik dus automa-
tisch ook. Mijn moeder was voor 
(053) FC Twente. Maar ja, die had er 
dan ook niet veel kijk op. 

Je bent nu 54. Je broer Edwin over-
leed op zijn 47e aan een hartstil-
stand. Jij was drie jaar jonger toen 
dat gebeurde.
Dat was een enorme klap. Edwin 
was mijn beste maat. We trokken 
veel met elkaar op. Gingen samen 
op vakantie. Onze partners konden 
goed met elkaar. Hij was die dag aan 
het houthakken en voelde zich niet 
goed. Hij kreeg een hartstilstand. Op 
weg naar het ziekenhuis gebeurde 
het nog eens. Deze werd hem fataal. 
Omdat mijn vader ook hartklachten 
had, heb ik mij laten onderzoeken. 
Ze hebben niets gevonden. Het 
hoort natuurlijk niet zo te zijn dat je 
als ouder je kind wegbrengt. Mijn 
oudste broer Henk heeft een ernstig 
ongeluk gehad toen hij 8 jaar was. 
Ook daar hebben mijn ouders veel 
verdriet en zorgen om gehad. Net 
als, in mindere mate weliswaar, de 
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ziekte van hun jongste zoon, Ton. 
Die woont nu alweer een jaar of 7 
op Curaçao. Voor zijn fysiek is het 
beter dat hij daar zit. Ik ben er nog 
niet geweest, maar dat gaat nog wel 
gebeuren. Naarmate ik zelf ouder 
word krijg ik steeds meer respect 
voor mijn ouders hoe ze met deze 
tegenslagen zijn omgegaan. Knap. 

Inmiddels woon je langer in Wijhe 
dan je in Nijverdal hebt gewoond. 
Hoe heb je het ervaren?
In het begin was het wennen. De 
mentaliteit is toch een stuk anders 
dan ik gewend was. Wijhe is iets 
kleiner dan Nijverdal. Ook hier 
kennen we een “Kruidenwijk”. Niet 
zo groot weliswaar, maar uiteinde-
lijk is Nijverdal ook een gat. Maar 
inmiddels kennen ze me allemaal 
en bevalt het mij uitstekend in dat 
plaatsje aan de IJssel. Goed te-
ken, toch? Ik heb me meteen in 
het verenigingsleven gestort. Mijn 
buurman voetbalde in het 11e. Ben 
ik daar ook maar begonnen. Als je 

van het tweede van De Zweef komt, 
hoor je eigenlijk in het eerste elftal 
van Wijhe te spelen. Maar goed. Ik 
was gewend om bij een ingooi de bal 
terug te krijgen en dan weer door 
te voetballen. Hier gooide ik een bal 
naar de medespeler en hoppa, de 
slof eronder en naar voren rammen 
die bal. Ik was daar het Dreh- und 
Angelpunkt op het middenveld. Mooi 
seizoen gehad en tweede geworden. 
Na dat seizoen kwamen het bestuur 
en de trainer van het tweede vragen 
of ik hogerop wou. Dat heb ik ge-
daan. Daarna nog een aantal jaren 
in het tweede, derde, vierde en vijfde 
gevoetbald. In het vijfde voetbalden 
veel oud eerste elftalspelers. Dat 
was lekker voetballen. Elk jaar kam-
pioen en niet promoveren. Speelde 
je uit bij Vilsteren 2. Moest je om tien 
uur voetballen. Kwartier voor tijd 
aan komen lopen. Sommigen met 
een shaggie onder de bovenlip. De 
tegenstander druk bezig met Steige-
rungen op het veld. Om vervolgens 
met 5-1 geklopt te worden. Heerlijk.  

In 1996 heb ik mijn JVT (jeugdvoet-
bal trainer) gehaald en ben 4 jaar 
trainer geweest van C1 en B1. In 
2000 ben ik gestopt met voetballen 
na een botsing met de keeper van 
de tegenstander. Knie kapot. Stuk 
kraakbeen weg. Ben toen drie jaar 
succesvol  leider geweest van het 
vijfde. Ook ben ik zeven jaar pen-
ningmeester geweest bij de voetbal-
club. Toen we kinderen kregen ben 
ik daarmee gestopt en leider gewor-
den bij de handbal. Ik kan ze niet 
beter leren handballen, dat moet de 
trainer doen, maar wel enthousiast 
maken. “Entertainer”. Daarnaast 
ben ik nog handbalscheidsrechter in 
de zaal voor de bond en fluit ik af en 
toe een jeugdwedstrijd handbal bij 
Wijhe. Ze hebben me gevraagd om 
zitting te nemen in het bestuur van 
de handbal, maar dat zie ik niet zit-
ten. De handbal in Wijhe heeft alleen 
maar vrouwen en meisjesteams. Dat 
werkt voor mij minder prettig. Ben 
meer van een mannencultuur.   

Hoe kijk je terug op jouw jaren bij 
De Zweef?
Dat was perfect. Heb een hele mooie 
tijd gehad. Alles was goed geregeld. 
Dat is natuurlijk ook het voordeel 
als je in de selectieteams hebt 
gespeeld. Je hebt altijd trainers en 
leiders. Bij lagere teams is dat soms 
moeilijker in te vullen. Maar ook 
de sportieve haat en nijd met DES 
bijvoorbeeld. Tijdens die wedstrijden 
om de gemeentebokaal. Maar ook 
buiten het voetbal om. De activitei-
ten voor de jeugd en senioren. Met 
Pasen  gekleurde eieren zoeken, 
Sinterklaas, de Playbackshows. 
Maar wat me ook nog goed bij staat 
was de jaarlijkse prestatieloop. Elke 
eerste zaterdag van het jaar. Uitste-
kend geregeld. Ik zie Gerrit Voort-
man (destijds een zeer bekende 
hardloper uit Rijssen en meervoudig 
winnaar van de halve marathon) nog 
zo in de kantine staan met die lange 
bontjas aan. Zelf heb ik met Martin 



24 25

Rodijk een keer de 21 kilometer 
gelopen in 1 uur en 37 minuten. 
Zijn toch dingen die je nooit meer 
vergeet. Jammer dat deze activiteit 
er niet meer is. Maar ook de vrijdag-
avond training bij de senioren. Eerst 
fanatiek trainen. Een biertje in de 
kantine en dan met elkaar op stap 
naar Nite Life. Ik vond dat altijd het 
ei van Columbus, die vrijdagavond 
training. Geweldig. 

Hoogtepunten?
Het hoogtepunt voor mij was het 
kampioenschap met A1. Dat was 
het kampioenschap op het hoog-
ste niveau wat ik heb gehaald. Kas 
Woudsma was toen trainer. Kas 
was een gelovig man. Elke woens-
dagavond zong hij in een koor. Wij 
moesten een inhaalwedstrijd spelen 
bij De Tukkers in Albergen. Op een 
woensdag. Zij waren medekoploper 
en wij wonnen daar met 0-8. Kas 
was zo euforisch, hij is niet naar 
de zang gegaan. Iedereen in de 
kantine kreeg te horen hoe goed we 
gespeeld hadden. Daarnaast zijn er 
andere dingen die me bij zijn geble-
ven. Geen hoogtepunten. Ik speelde 
in het tweede. Af en toe deed ik bij 
het eerste mee. Zo ook uit tegen 
Germanicus. Boniek (Herman He-
geman) werd gewisseld in de rust 
bij 0-0. Ik kwam erin en we wonnen 
met 0-2. Dat zijn mooie momenten. 
Ik herinner me ook een minder 
moment, een bekerwedstrijd tegen 

Oldenzaal. Na verlenging was de 
stand gelijk en penalty’s moesten de 
beslissing brengen. Niemand wilde 
de beslissende 5e penalty nemen. 
Die moest erin. Dus deed ik het. De 
bal lag in een kuiltje en het werd een 
terugspeelbal op de keeper. Hij kon 
de bal zo oprapen. Uitgeschakeld. 
Ik hoefde niet weer mee te doen. 
Haha. Maar eerlijk is eerlijk, ik kwam 
gewoon tekort voor het eerste elftal. 
Had een gaaf linkerbeen. Met rechts 
kon ik niets. Was niet de snelste. Had 
wel een heel goed loopvermogen. 
Ook wel een winnaarsmentaliteit. 
Wel iets minder dan de generatie 
voor mij. Maar een stuk beter dan de 
meesten vandaag de dag. Ook legen-
darisch was het weekendje weg met 
het tweede naar Geesbrug, Drenthe. 
Daar had de straatverlichting van die 
grote ronde bollen. Die werden door 
Silvo Nijenhuis en Hans Pluimers 
eraf gehaald en vervolgens deden ze 
die dingen over hun hoofd. Waren ze 
marsmannetjes geworden. Haha. 
Dat Rob bijna 30 jaar geleden is 
verhuisd naar Wijhe heeft natuur-
lijk ook persoonlijke gevolgen voor 
het boek 100 jaar De Zweef. “Een 
prachtig boek. Complimenten aan 
de schrijver. Een koopje voor die 
€ 39,95. Ik sta er helaas maar één 
keer in. Johan Middelkamp veel 
vaker. En hij zegt dan dat dat logisch 
is omdat hij veel meer heeft bereikt 
dan ik. Tja, wat moet je daar op 
zeggen?” 

Het gesprek met Rob is in het car-
navalsweekend. Althans, wat daar 
van over is. Want nergens wordt dit 
jaar carnaval gevierd. Had hij zich 
anders in het feestgedruis gestort? 
Rob: “Nee. Nu niet meer. Toen ik 
17/18 jaar was wel. En daarvoor het 
kindercarnaval. In Wijhe is wel een 
carnavalsvereniging. Mijn schoon-
vader zat in de Raad van Elf. Edith is 
nog dansmarieke geweest. Wel kijk 
ik bij de optocht in Raalte. Maar na 
afloop niet meer de kroeg in.”

We ronden af. Heeft Rob eigenlijk 
hobby’s? Rob: “Ik heb twee linker-
handen. Dus klussen is aan mij 
niet besteed. Wel maak ik deel uit 
van fietsclub Tandje erbij. Met een 
vast groepje van 4 mensen gaan we 
één keer in de week 35 kilometer 
mountainbiken. Alleen bij mooi 
weer. En het mag ook niet rege-
nen. We noemen onszelf de Josti’s, 
omdat we altijd hetzelfde rondje 
fietsen. Ik wandel bijna elke dag met 
onze hond, een Flatcoated Retriever. 
Maar sport kijken vind ik geweldig. 
Dat doe ik heel veel. Straks ook 
weer met de Olympische Spelen. 
Mooi.    

Tot slot. Heeft Rob nog toekomst-
plannen? Rob: “Ik heb geen bucket-
list waar allemaal dingen opstaan 
die ik nog wil doen. Gezond blijven. 
Dat is het allerbelangrijkste.“   

We treffen Lenn, Yuri, Ties, Saar, 
Kyran, Gijs en Cris en hun leiders 
Patrick en Marcel op een zaterdag-
ochtend op het industrieterrein in 
Nijverdal. Patrick: “Ik heb daar mijn 
zaak zitten, er is genoeg ruimte om 
voldoende afstand te houden.” Alle 
ouders komen de spelers brengen. 
Een enkeling drinkt nog even een 
kop koffie. “We horen nooit gemor”, 
vult Marcel aan. “Nu er niet gevoet-
bald wordt is het leuk om soms bij 
elkaar te zijn. Kijk dan wat ze een 
lol met elkaar hebben. Dat is toch 
mooi?!”

Tijd om te beginnen. De ouders 
keren huiswaarts. “Wie brengt ze 
wê thuus”, roept Marcel nog na. 
Patrick schenkt nog wat drinken bij 
voor iedereen en zet een paar grote 
schalen snoep neer. Het is even 
rustig aan tafel. 

Wat vinden jullie er van dat er nu 
niet gevoetbald wordt?
Lenn: “Dat is niet de grootste ramp 
die er is hoor. Vind het eigenlijk 
wel fijn dat je niet zo vroeg op hoeft 
te staan. Dat vind ik nog wel eens 
vervelend aan het voetballen op 
zaterdagochtend. Dan blijf ik liever 
nog even liggen.” Cris heeft daar 

helemaal geen last van. “Ik wil juist 
niet op staan voor school. Als ik 
moet voetballen, heb ik geen enkele 
moeite met opstaan.” Een echte 
Siero, het mag helder zijn van wie 

zij een dochter is. Lenn vervolgt zijn 
verhaal over het niet voetballen en 
corona. “Gelukkig is iedereen ge-
zond. Volgens mij hebben alleen de 
ouders van Ties corona gehad.”

Trainen jullie ook niet dan?
“Op dit moment niet”, zegt Yuri. 
“Normaal gesproken trainen wij 
twee keer in de week. Op maandag 
circuit training en op donderdag ge-
ven Marcel en Patrick training.” Yuri 
wordt door de trainers omschreven 
als de ‘stofzuiger op het midden-
veld’. “Mijn tegenstander is nooit 
lang aan de bal als ik in het veld sta. 

KENNISMAKEN MET JO10-4:
“WIJ PROBEREN ALLE RANDZAKEN TE WINNEN”
Voetbal is een teamsport! Als spelers individueel 
iets te kort komen is dat niet erg, zolang er maar 
als team gepresteerd wordt. “Voetballend doen we 
niet in de top mee, daarom proberen wij wel alle 
randzaken te winnen”, zegt leider en trainer Pa-
trick Weyn over zijn JO10-4 als we hem treffen op 
Nijverdal. Onze aandacht is gewekt, tijd om kennis 
te maken met JO10-4.
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Ik beuk er wel op los. Ik ben niet 
echt van de trucjes. Gijs haalt vooral 
trucjes uit op de training. Hij doet 
altijd hakjes.”

Tijd voor veel trucjes is er niet. Er 
moet ook wat geleerd worden. “Jul-
lie moeten vooral leren beter samen 
te verdedigen. Als de tegenstander 
aanvalt, dan staan Lenn en Cris 
meestal alleen te verdedigen. Dat 
kan nog wel anders.”

Zijn de trainers streng voor jullie, 
Ties?
“Ik denk Patrick. Ik sprak hem wel 
eens in straattaal aan. Dat viel 
niet in goede aarde. Als we teveel 
klieren op de training, zegt Patrick 
er ook wat van.” Patrick vult Ties 
aan. “Als het teveel een speeltuin 
wordt op de training dan zeg ik er 
inderdaad iets van. De meiden en 
jongens beseffen dan niet dat wij 
eerder moeten stoppen met wer-
ken om op tijd op het veld te staan. 
Als ze er dan een potje van maken, 
dan moeten we ze soms wel eens 
streng toespreken.”

Toch vindt Ties het fanatisme niet 
erg. “Ik heb veel van ze geleerd. 
Ik stond eerst in de spits. Marcel 
heeft mij toen teruggezet op rechts 
half. Toen ging ik veel doelpunten 

maken, ik denk wel één of twee per 
wedstrijd. Inmiddels ben ik top-
scoorder.” Cris vertelt ons onder-
tussen dat Ties vooral goed was 
tegen het meisjesteam van Hel-
lendoorn. “Nee joh!” zegt Patrick, 
“Ties is wel een beetje de casanova 
van het team. Hij werd toen veel 
te veel afgeleid door alle mooie 
billen.”

Over meiden gesproken, in dit team 
zitten er ook twee. Cris, hoe is het 
om met jongens te voetballen?
“Leuker dan met alleen meisjes!” 
Lenn vult Cris direct aan. “Zeker 
omdat je met de jongens kunt 
flirten na de wedstrijd.” De meiden 
Cris en Saar lachen beiden. “De 
jongens proberen gewoon indruk 

te maken nu. Vooral Lenn en Ties. 
Maar we leren van ze hoor. Jongens 
voetballen gewoon op de goede 
manier.” Vooral Ties maakt indruk 
op Cris. “Hij maakt de meeste 
doelpunten en ik vind het ook fijn 
om met Yuri te voetballen, hij houdt 
veel ballen tegen op het midden-
veld.”

Andersom kunnen de jongens 
ook van de meiden leren. “Vooral 
het fanatisme van Cris”, vertelt 
Patrick. “Soms hebben de jongens 
hun kop niet goed staan. Het lukt 
Cris ook niet altijd, maar die is 
altijd fanatiek.” Van wie zou ze dat 
toch hebben? “Van mien va!” lacht 
Cris.
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• Zeer	  scherp	  geprijsde	  kwaliteits	  brandstoffen	  
• Washal	  en	  doe	  het	  zelf	  wasbox	  
• Aanhangwagen	  verhuur	  
• Vriendelijke	  medewerkers	  en	  goede	  service	  
• Op	  Zaterdag	  service	  saterday	  !!!	  
• Sandwiches	  en	  een	  groot	  shop	  assortiment	  

	  

ALTIJD WAARDEVOL ADVIES,
EEN DESKUNDIG TEAM EN ALLE 
TOPMERKEN ONDER EEN DAK

WWW.FIETSSHOPDEVALK.NL

Tel: 0548 612 990
info@fietsshopdevalk.com
Rijssensestraat 237
7441 AE Nijverdal

DEALER VAN: KOGA, RIH, GAZELLE, SPARTA, FOCUS, PUKY ETC.

Meer dan 600    

  fietsplezi
er!

m2 

Personal Training & Bootcamp

Bootcamp Training:

Zondag       09.00  - 10.30 

Bootcamp Beginners:

Vrijdag  10.30 - 11.45

Vertrek P- Het Ravijn Nijverdal

www.vgpt.nl

wOENSDAG   19.00  - 20.15

vRIJDAG      09.00  - 10.20

De meiden zijn duidelijk fanatiek, 
zouden jullie ook prof willen worden?
Saar: “Echt wel. Maar dan wil ik wel 
met Cris blijven voetballen, we spe-
len altijd al bij elkaar. Ik zou dan het 
liefst voetballen bij de ‘Oranjeleeu-
winnen’ of bij Barcelona.” Barcelona 
zou ook de keuze van Cris zijn. Ze 
draagt niet voor niets een Barcelona 
shirt van Lieke Martens. “Die kan 
echt heel goed voetballen. Ja dat 
shirt zou ik echt wel willen dragen 
als ik dan in het stadion van Barce-
lona speel. Wel met ‘Siero’ achterop 
dan hè!”

We laten de meiden even dromen. 
Kyran, hoe zit het met jullie publiek?
“Goed hoor. Bijna alle ouders komen 
altijd wel kijken. Mijn vader is mijn 
trouwste supporter. Net als opa 

Hans en oma Annie. Ik vind het altijd 
leuk als ze komen, maar let er ook 
niet heel erg op. Mijn vader geeft 
altijd wel goede tips. Wie ik moet 
pakken of op wie ik af moet stappen 
zeg maar. Hij kan ook wel heel ge-
meen kijken als ik het niet zo goed 
doe. Dan zeg ik hem na de wedstrijd 
dat hij niet zo stom moet kijken.”  
Lenn vult Kyran aan dat hij eigenlijk 
wel blij moet zijn met alle aandacht. 
“Kijk eens naar de moeders. Die 
staan altijd te kletsen met andere 
moeders. Neem mijn moeder, ze 
vraagt altijd wie er gescoord heeft 
als er een doelpunt valt!” Leiders 
Patrick en Marcel zijn blij met alle 
support. “Ouders zijn gezellig, 
fanatiek en kunnen goed met elkaar. 
Ook is het fijn dat ze van alles willen 
doen en ons in onze waarde laten.”

Is er eigenlijk wel eens iemand 
gespannen voor de wedstrijd?
“Ik niet”, zegt Gijs. “Ik moet soms 
wel een beetje wakker worden. 
Meestal moeten we er kwart voor 
acht al zijn. Marcel geeft ons dan 
een peptalk, zegt dat we goed moe-
ten verdedigen, aanvallen en bij welk 
poppetje we moeten staan.” 

Rituelen heeft Gijs ook niet voor de 
wedstrijd, in tegenstelling tot Cris. 
“Ik kijk de avond voor de wedstrijd 
altijd voetbalfilmpjes. Normaal eet 
ik een rijstwafel als ontbijt, maar als 
ik moet voetballen eet ik havermout-
pap. Net als Lieke Martens.”

Gijs is niet van het bijgeloof. Wel 
vindt hij het leuk dat er muziek 
wordt gedraaid voor de wedstrijd. 
“Patrick neemt een grote box mee. 
Die is er in de kleedkamer, bij de 
warming up, tijdens het nemen van 
penalty’s en tijdens het douchen. We 
luisteren dan naar de Snollebollekes 
en zo.” Gezellige muziek dus, waar 
ook na een nederlaag naar geluis-
terd wordt. “Ik word nooit zo boos 
als we verloren hebben. Volgens mij 
vinden Patrick en Marcel het erger.” 
Patrick legt uit dat hij het niet erg 
vindt als er verloren wordt, als de 
inzet er maar is!

Inzet en gezelligheid zijn vooral 
belangrijk, of niet?
Patrick: “Zoals ik net ook aangaf ko-
men we qua individuele kwaliteiten 
eigenlijk te kort. De hogere teams 
hebben individueel misschien meer 
kwaliteit, maar wij zijn wel echt een 
team. Helaas doen we niet in de top 
mee. Daar leggen we ons bij neer 
als de inzet er maar is. We hebben 
wel tegen elkaar gezegd dat als er 
voetballend niet meer in zit, we dan 
proberen alle randzaken te win-
nen. Zo waren we tijdens het vorige 
seizoen bij het ‘Ouder-kind toernooi’ 
het beste verkleed en wonnen we de 
Playbackshow voor de jeugd.” Vooral 
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Staand vlnr: Patrick Weyn, 
Saar Stals, Cris Siero, Kyran 
Huffmeijer en Marcel Siero.
Gehurkt vlnr: Ties Freie, Yuri 
Meijer, Lenn Weyn en Gijs 
Hazebroek.

JO10-4
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met de playbackshow was er vorig 
jaar veel fanatisme in dit team. “We 
oefenden hier in de hal. Alle ouders 
deden net zo gezellig en fanatiek 
mee, ze waren druk met het bestel-
len van kleding en verkleden van de 
jongens.”

Toch is volgens Marcel voetbal het 
feest dat hij het meeste mist. “De 
zaterdagen doorbrengen met deze 
meiden en jongens vind ik echt ge-
weldig. Het is een feest op zich. Dat 
maakt dat wij dit ook al zo lang doen. 
Ze zijn al sinds de F-league bij elkaar. 
We moeten ieder jaar knokken om ze 
bij elkaar te houden. Op de zaterda-
gen leer ik ze vooral samen te spelen 
en inzet te tonen. Ik weet dat ik soms 
misschien wel te fanatiek ben, maar 
ik vind het gewoon jammer als ze 
geen inzet tonen. Het voetbal komt 
vanzelf wel.”

Het fanatisme in het veld, gaat ook 
buiten het veld door. “Voor en na 
de wedstrijd, we doen alles samen. 
Samen verzamelen, samen naar de 
kleedkamer en iedereen blijft nazit-
ten. Ook de ouders”, legt Patrick uit. 
“Neem dit interview, hoe leuk is het 
om weer even bij elkaar te zijn. Kijk 
hoeveel lol ze hebben met elkaar. Al 
hoop ik wel weer snel op het veld te 
staan.”

twee12.com
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WIJ STAAN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN DE 

CLUBACCOMMODATIE

VENEBERG.COM

In de uitgebreide analyse komt 
het bureau tot de conclusie dat De 
Zweef (heel) goed presteert waar 
het gaat om dakisolatie, LED-ver-
lichting, zonnecollector (heatpipes), 
koeling en zonnepanelen. 

Op verschillende onderdelen kun-
nen we nog maatregelen nemen. 
Daarbij valt te denken aan betere 
glasisolatie, nieuwe ketel voor 
verwarming van de kleedkamers, 
aanbrengen van tijdschakelaars e.d.

Op basis van de bevindingen heeft 
men een lijst gemaakt van verbete-
ringen die het meeste rendement 
opleveren. Waardoor we dus de kos-
ten voor energie omlaag brengen. 

Met het nemen van deze maatrege-
len wordt het leefklimaat aanzien-
lijk verbeterd. Er wordt efficiënter  
omgegaan met de geproduceerde 
warmte en er is minder elektriciteit 
nodig. Hiermee bespaar je kosten 
en het  milieu.  

1. Isoleren 
Het meest haalbare het aanbren-
gen van isolatiefolie op de ramen. 
Ook  beperkte delen muur (panelen) 
extra isoleren helpt voor de warm-
tevraag in het pand.  

2. Kleine maatregelen 
Denk hierbij aan het optimaliseren 
van de ruimteverwarming door 
radiatoren te verbeteren (ventilato-
ren), radiatorfolie, buizen isoleren & 
waterzijdig in te regelen. 

3. Verlichting verbeteren 
Het grootste deel van de lampen is 
al vervangen door een LED variant. 
Hier en daar zijn nog gewone TL  
lampen aanwezig. Door ook deze 
te vervangen bespaar je op het 
verbruik.

4. Hybride warmtepomp als vervan-
ger van de HR ketel.  
Als het pand verder geïsoleerd is 
(vooral de ramen en mogelijk de 

muur) en de afgifte (radiatoren) 
geoptimaliseerd kan beoordeeld 
worden of de ruimte op 40-50 
graden verwarmd kan worden. Als 
dit het geval  is dan is een hybride 
warmtepomp in combinatie met de 
zonnepanelen erg interessant. 

5. Overige maatregelen 
Hieronder vallen kleinere maatre-
gelen, maar ook kan het vervangen 
van de veldverlichting zorgen voor  
besparingen, maar dat is de taak 
van de gemeente als eigenaar van 
veld en verlichting.

Het bestuur heeft zich achter de 
conclusies van het rapport ge-
schaard en gaat bekijken wanneer 
welke maatregel genomen wordt. 
Om te kijken op welke plekken onze 
kantine het meeste warmte “lekt” 
zijn opnamen gemaakt met een 
warmtebeeldcamera. Daarbij is bv. 
duidelijk te zien dat, ondanks het 
dubbelglas, veel warmte door de 
ramen verdwijnt.

WE GAAN DOOR MET DUURZAAMHEID
Na het plaatsen van heatpipes, 160 zonnepanelen 
en nieuwe ketels is De Zweef nog niet klaar met 
het nemen van maatregelen om de duurzaamheid 
te vergroten. Om daar op een goede manier aan te 
kunnen werken, heeft de club door een bureau een 
rapport laten maken over ons energieverbruik en 
de mogelijkheden om te “verdienen”. Dat bureau 
kwam met een aantal bevindingen die voor het 
bestuur aanleiding zijn verder te gaan met het 
verduurzamen van de accommodatie.
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Het valt niet mee. Het sociale leven 
ligt op z’n gat. Het is even niet 
anders. Wandelen deed ik al veel 
en de kilometers zijn alleen maar 
meer geworden. Op een groepje 
relschoppers en complotdenkers na 
begin je steeds meer van mensen te 
houden. Spreken doe je die door de 
coronamaatregelen nog amper. Wil 
je mensen ontmoeten, dan moet je 
gaan wandelen. 
Uit alle hoeken van Nederland ko-
men ze aangewaaid. Omdat het hier 
zo mooi is. De Sallandse Heuvelrug, 
De Noetselerberg, Sprengenberg 
en Holterberg trekken ongekende 
aantallen wandelaars. De anderhal-
ve meter regel is bijna niet te doen.  
Groeten doe ik ze wel. Een enkeling 
groet terug. Het kon niet missen. De 
vrouw die terug groette, kwam zo 
te horen uit Friesland. Ik heb niets 
tegen de taal, maar als ze proberen 
Nederlands te praten, komt het 
zeurderig over.

Om maar beleefd over te komen 
vroeg ik naar de bekende weg. 
“Waar komt u vandaan?” Het 
verwachte antwoord volgde. “Uiiit 
Frieslaaand.” Een inkoppertje. “Goh, 
wat brengt u van zo ver hier?” Hier-
op volgde een antwoord dat gevoels-
matig een kwartier in beslag nam. 
“Bij oons hebben we de Elfsteden-
tocht, maaar die word je geacht te 
schaaatsen en dat gaaat niet meeer. 
Teeegenwooordig wordt de tocht 
ook wèl gefietst. Looopend is het 
echt te vèr. T’is wel tweeehonderd 
kiloomeeter hè.” 
Om het gesprek een beetje op gang 
te houden, gaf ik aan dat ik ze wel 
mag, de Friezen. “Oooh, bent u 
toevallig met een Friezin getrouwd, 
of zoo?” Alleen al van “of zo” krijg ik 
de kriebels. “Nee, met een Brabant-
se, al zou het alleen maar zijn om 
samen een biertje te drinken. Jullie 
zijn meer van de Berenburg heb ik 
begrepen. Ik zie me zo niet met een 

Friezin een Berenburg drinken.” 
Ze vond dat ik te snel oordeelde en 
dat er echt wel goede Friezen zijn, 
die met mij wel samen een bier-
tje zouden willen drinken. “Ach”, 
bekende ik, “een goeie heb ik ook 
wel gehad. Heb er prachtige zomers 
mee doorgebracht.” Ze keek me aan 
of ze water zag branden. “Waaar 
is het dan misgegaaan?”, vroeg ze 
met verbazing. “Nou simpel, ze was 
gewoon op. Maar ik heb al weer een 
nieuwe.” 
Ze vond me niet meer leuk en ik 
mocht wel iets meer eerbied tonen. 
“Ach mevrouw, we hebben het maar 
over een diepvries.” Een grapje, 
gestolen uit de oude doos, maar 
het werkte wel. Ze wandelde aan, 
zonder ook nog maar één woord te 
zeggen. Ik vermoed dat ze de tocht 
van 200 kilometer toch gaat wande-
len. Al zou het maar in etappes zijn.

CR

WEES LOYAAL, WANDEL LOKAAL
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LEKKER BALLEN OP EEN VOORJAARSDAG
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op afspraak langs 
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Inbraaksignalering
Brandmeldinstallaties
Toegangscontrole
Camera observatie
Intercomsystemen
Technische beveiligingen

 

 

  

Als het niet meer kan, merk je hoe heerlijk het is op 
een mooie voorjaarsdag de wei in te kunnen. Lekker 
ballen met je vrienden.  Als senior jaloers op de jeugd 
“die alles mag”. Natuurlijk mis je “echte” tegenstan-
ders. Winnen van SVVN of Hulsen is toch mooier dan 
winnen van een ander Zweefteam. Wie de tegenstan-
der ook is, voetballen is het mooiste wat er is!
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Hét adres om 
ZorgSaam in Beweging 
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In onze vestiging in Hellendoorn:

De specialist in het aanmeten van hardloop- en wandelschoenen

Fysiotherapie
(Sport)

diëtetiek

(Sport)
revalidatie

Echografie

Dry 
needling

Shockwave
(Sport)

podotherapie

Oedeem
fysiotherapie

Manueel
therapie

Sport
fysiotherapie

Geriatrie
fysiotherapie

Zoon Wilfried heeft net de woon-
kamer verlaten. “Op de donderdag 
passen wij altijd op de kinderen 
van Wilfried en op woensdag is het 
de oppasdag voor de kinderen van 
Robert. Hermien is dan vooral bezig 
met de kleinkinderen. Ik ben daar 
niet zo handig in.” We nemen plaats 
aan de eetkamertafel bij Wim en 
Hermien, thuis aan de Gerard Dou-
straat. “We wonen hier al zolang als 
dat we getrouwd zijn.”

Opgegroeid zonder vader
Wim is geboren in 1948 en groeit op 
zonder vader die op 37-jarige leef-
tijd overlijdt aan hartfalen. “Ik was 
nog maar een jaar oud en heb he-
laas geen herinneringen aan hem. 
Mijn moeder kwam alleen te staan 
voor mijn opvoeding en die van mijn 
twee broers en drie zussen. We 
woonden aan de Wolterskampsweg, 
toen nog een zandweg, bij mijn oma 
die in het voorhuis woonde. Ik her-
inner me dat er geen riolering was, 
we water uit de put haalden en mijn 

moeder kookte op petroleum. Toen 
mijn oma te oud werd, trok zij in bij 
mijn oom Dieks die een sigarenwin-
kel had aan de Meyboomstraat. Het 
huis werd verkocht en wij verhuis-
den noodgedwongen naar de Zon-
nebloemstraat. Eindelijk stromend 
water en een eigen tandenborstel. 
Daar heb ik met plezier gewoond 
tot aan mijn trouwen op mijn 27ste. 
Uitzonderlijk laat voor die tijd. Als je 

met 21 jaar niet getrouwd was, dan 
hadden ze twijfels of dat wel goed 
zou komen. Ik had een goede jeugd 
hoor, wel op mijn eigen manier. On-
danks dat velen denken dat het niet 
zo is, denk ik dat ik wel een beetje 
een einzelgänger ben.”

Het gezin Krukkert heeft het niet 
breed. Wims moeder moet het doen 
van een uitkering van de ‘Weduwen 
en Wezenwet’. De afwezigheid van 
een vader in het gezin heeft Wim 
gevormd. “Zo ging ik naar de Am-
bachtsschool in Rijssen, omdat mijn 
buurjongen, die ik wel vertrouwde, 
daar ook naar toe ging. Mijn moeder 
vond het allemaal wel goed. Ik zat bij 
de zang. Als mijn vader geleefd had, 
dan had hij vast gezegd dat ik op de 
voetbal moest gaan. Pas op mijn 
zeventiende ben ik, op aanraden van 
Theo ten Hove en Peter Middelkamp, 
gaan voetballen bij De Zweef. Was ik 
eerder gaan voetballen, dan weet ik 
zeker dat ik veel beter was geweest. 
Of dat erg is, weet ik niet. Misschien 
heb ik er niet alles uit gehaald.”

IN DE BLESSURETIJD
WIM KRUKKERT
In deze serie interviews spreken we Zwevers die 
terugkijken op hun actieve leven als voetballer of 
vrijwilliger bij De Zweef. De leuke en minder leuke 
kanten van het ouder worden én we kijken voor-
uit naar alle mooie plannen! In deze editie, Wim 
Krukkert. Hij hoeft niet zo nodig op de voorgrond 
te staan. Dus we beloven hem dat zijn foto niet 
op de cover verschijnt. En als het interview niets 
zou worden, dan mochten we het verscheuren. Hij 
heeft het Magazine gehaald, gelukkig, want met 
Wim Krukkert aan tafel is er genoeg gespreksstof. 
“Of ik in de blessuretijd zit? Ik ben in ieder geval 
over de helft heen.”
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De Zweef
Na een half jaar in een lager team 
te hebben gevoetbald, komt Wim 
op zijn 18e  bij de A-junioren. “We 
werden direct kampioen. Ik heb 
weinig gevoetbald en ben toch vijf of 
zes maal kampioen geworden. Uit-
zonderlijk eigenlijk. Toen ik naar de 
senioren ging, kwam bijna ons hele 
team in het derde elftal terecht. Het 
jaar daarop ging ik met vijf jon-
gens naar het tweede elftal. In dat 
team ben ik vaak gepromoveerd en 
kampioen geworden. Dat was mijn 
mooiste tijd bij De Zweef: voetballen 
met je kameraden in de mooiste tijd 
van je leven.”

‘De slechtste 
trainer bij De Zweef
is de trainer die 
mij opgesteld heeft’

Wim heeft ook in het eerste elftal 
gespeeld. “In mijn jeugd voetbalde 
ik op een veld waar nu het ge-
meentehuis staat. Ik voetbalde er 
samen met Theo ten Hove en de 
jongens van Middelkamp. Ik wist dat 
ik nergens voor onder deed, maar 
echt goed was ik niet. Dat kun je 
rustig zeggen. Ik zeg altijd maar zo, 
de slechtste trainer bij De Zweef, is 
de trainer die mij opgesteld heeft 
in het eerste. De trainer passeerde 
daarmee Alois Jannink. Eén van 
de betere spelers destijds, in ieder 
geval beter dan ik. Ik schaam me 
er nog steeds wel eens voor. Ik kon 
goed lopen en liep op de training 
altijd vooraan. Alleen Paul Souverijn 
kon mij bijhouden. Misschien dat ik 
daardoor opviel.”

Na drie wedstrijden keerde Wim te-
rug naar het tweede elftal. Hier had 
hij succes, maar ook veel plezier. 
Wim vertelt onder andere over een 

carnavalsweek-
end waar gewoon 
gevoetbald zou 
worden. “Ik kwam 
op die zondag 
buiten en voelde bij 
ons thuis aan het 
gras, knetterhard. 
De voetbal zou 
wel niet doorgaan. 
Dus ik trek mijn 
carnavalspak, een 
pyjama, aan om 
in de kantine een 
biertje te gaan 
drinken. Eenmaal 
in de kantine zijn 
alle gezichten op 
mij gericht. Som-
migen durfden niet 
te kijken, want de 
trainer in die tijd 
was heel streng. 
Peter Middelkamp 
zei dat we gewoon 
moesten voetbal-
len. Ik had geen 

voetbalkleding bij mij, maar moest 
wel meedoen want er waren er 
maar elf. We wonnen ook nog, tegen 
Almelo 2. Mijn directe tegenstan-
der en ik spraken wel af dat we het 
rustig aan zouden doen.”

Ook vertelt Wim over een laatste 
wedstrijd van het seizoen, waarbij er 
voor het tweede elftal niets meer op 
het spel stond, maar de tegenstan-
der moest winnen om degradatie te 
voorkomen. “Theo ten Hove sprak 
af dat we voor twee kratten bier de 
tegenstander zouden laten winnen. 
Onze keeper, Jans Willems, was 
het daar niet mee eens en wou er 
gewoon om voetballen. Hij hield alle 
ballen tegen en heeft er in zijn een-
tje voor gezorgd dat de tegenstander 
degradeerde!”

De ingooi
In vele interviews in dit Magazine 
herinneren mensen zich de le-
gendarische ingooi, waarbij Wim 
de bal het veld in wil gooien en de 
scheidsrechter ‘andersom’ aangeeft. 
Wim draait zich om en gooit de bal 
resoluut het publiek in. “Ik zou niet 
weten waar het was, iedereen heeft 
het gezien, maar ik kan me niet 
voorstellen dat er zoveel mensen bij 
waren. Achteraf wel een leuke grap. 
Vind ik zelf ook wel. Het gebeurde in 
een opwelling.”

Wim stopt vrij vroeg met voetballen 
door enkelblessures en legt zich toe 
op het hardlopen. “Daar had ik aan-
leg voor. Ik liep de halve marathon 
in 1:12u en over een hele marathon 
deed ik 2:48u. Keurige tijd, zeker 
omdat ik mij na 10 kilometer ook 
moest laten behandelen aan een 
blessure.” Wim blijft wel bij De 
Zweef betrokken als vrijwilliger in 
verschillende functies. Leider van 
het eerste, trainer van A2, pupillen-
trainer, lid van de seniorencommis-
sie, de organisatie van het mixtoer-
nooi (“toen de seizoensafsluiter nog 

een uitje was”) en de laatste jaren 
vooral actief achter de bar.

Anekdotes over die tijd zijn er volop. 
“De pupillen voetbalden toen nog in 
de Onderlinge Pupillen Competitie 
(OPC). We fietsten naar uitwedstrij-
den en hoefden nooit verder dan 
Rijssen of Luttenberg. Ik weet nog 
dat ik ooit eens een paar spelers van 
ons met de tegenstander mee liet 
doen. Zij hadden er te weinig en dan 
kon je toch 11 tegen 11 spelen. Daar 
heb ik een trammelant mee gehad 
joh. Ik zit er nog wel eens mee, was 
dat nou fout of niet?” Als jeugdtrai-
ner was Wim samen met Sinus en 
Johannes Wennemers en drijvende 
kracht Bennie Winkels, degene die 
op dinsdagavond meer dan zestig 
jongens uit de pupillenbus opvingen 
om te trainen.
“Als jeugdleider was ik ook actief als 
wagenbouwer voor de carnaval. Eén 
keer bedachten we een rups. Anton 
Wissink regelde een lang doek bij 
de KSW en om de meter knipten 
we een gat voor iedere pupil. We 
hadden alleen nooit nagedacht over 
de start. Als de ene pupil stil stond, 
ging de ander lopen. Nou daar had 
je ze allemaal op de grond liggen. 
We waren al een uur verder voordat 
we de start bereikten. Ze konden de 
optocht niet bijhouden, op het laatst 
kwamen we hem zelfs tegen. We 
hebben ons doodgelachen. Dat was 
weergaloos.”

‘We hebben
ons doodgelachen,
dat was weergaloos!’

Wim noemt zichzelf ook de leider 
die het meest is gedegradeerd. Hij 
heeft het dan met name over de tijd 
halverwege de jaren ‘90 dat het eer-
ste elftal degradeerde van hoofd-, 
naar eerste, tweede en derde klas-
se. “Niemand wou leider zijn, dus 
pakte ik deze taak op samen met 

Laurens Kok.” Ook de jongens van 
A2 heeft Wim jarenlang getraind. 
“Die jongens hadden geen trainer en 
wat maakt het mij uit. Ik was toen 
een jaar of 50 en kon harder lopen 
dan zij, daar kon ik met de kop niet 
bij. Ik pakte ze dan aan joh! De jon-
gens konden het goed hebben hoor. 
Ik zag er de humor ook wel van in.” 

In 2006 wordt Wim benoemd als lid 
van verdienste. Ondanks dat het van 
hem allemaal niet hoeft, is hij erg 
trots op deze onderscheiding. “De 
waardering is mooi, maar anderen 
doen veel meer. Ik kijk altijd nog wel 
tegen bestuursleden op, ik vind het 
echt knap wat die jongens doen.”

Bankwerker bij Philips 
Zoals gezegd belandde Wim bij 
toeval in de techniek. “De Am-

bachtsschool doorliep ik redelijk 
eenvoudig. Ik heb zelfs nog een 
prijs gewonnen omdat ik een van de 
beste leerlingen was. Rond mijn 14e 
kon ik al aan de slag bij Philips (later 
overgenomen door VDL) in Almelo 
waar ik tot mijn 63ste heb gewerkt. 
Ik moest er frezen, draaien, boren, 
slijpen en solderen. Achteraf vond 
ik het mooi werk. Ik heb het nooit 
geweten, maar het is wel zo. Later 
kwam ik in de montage. Dat vond ik 
minder mooi. Wij maakten machi-
nes, zoals lampen- en scheerma-
chines, voor de productie van Philips 
producten. Ik werkte samen met 
Zwevers Jan Broens, Joop Geerdink, 
Tonny Nijenhuis en Bennie Win-
kels. Als er weinig werk was, en dat 
gebeurde nog wel eens, werd ik uit-
geleend aan fabrieken in Oldenzaal, 
Voorthuizen, Almere en Groningen. 

WIM KRUKKERT LID VAN VERDIENSTE

Vanwege vele jaren trouwe dienst benoemt de ledenvergadering in 
2006 Wim Krukkert tot lid van verdienste. Rond 1970 begint hij met 
vrijwilligerswerk voor de club. Hij traint de jeugd. ’s Morgens gaat 
hij eerder naar de baas om ’s middags eerder weg te kunnen om 
de jeugd te kunnen trainen. Naast pupillentrainer is Wim lange tijd 
trainer en leider van met name A-2 elftallen, zit hij in de senioren-
commissie en is hij organisator van het mixtoernooi. Zolang als dat 
bestaat was hij een van de drijvende krachten achter die jaarlijkse 
afsluiting van het seizoen. 
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Inmiddels geniet ik van mijn vrije 
tijd. Ik fiets of loop overdag, doe 
vrijwilligerswerk bij De Zweef, het 
Parkinsoncafé waar ik samen met 
Hermien gastheer en -vrouw ben en 
geef biljartles bij Krönnenzommer 
aan Korsakov patiënten.” 

De liefde 
Op zijn 25ste  leerde Wim Hermien 
Wennemers kennen, tijdens de car-
naval. “Ik kende haar niet terwijl ik 
veel bij de familie Wennemers over 
de vloer kwam. Eigenlijk best apart, 
maar zij werkte toen in Zeist. Ik zag 
haar vooral in de weekenden dat ik 
niet voetbalde.” Wim en Hermien 
trouwen en krijgen drie kinderen, 
Wilfried, Robert en Arjan. “Ik vind 
het leukste aan Hermien dat ze erg 
actief is. Te actief soms voor mij. 
Ik wil nog wel eens rustig zitten. Ik 
denk wel dat er goed met mij valt 
samen te leven hoor, ze heeft geen 
last van mij, ik kan rustig een boekje 
lezen en wil wel van alles doen.”

Over ouder worden
“Ik voel me niet oud, vind je dat ik 72 
lijk? Ik heb wel eens de neiging om 
mij jonger voor te doen. Ik ben ook 
niet echt met leeftijd bezig, zeker 
als je lekker in je vel zit. Ik ben altijd 
actief geweest. Toen ik stopte met 
hardlopen, heb ik een wielrenfiets 
gekocht. Na drie weken fietste ik al 
op de Alpe d’Huez. We hebben heel 
wat mooie fietsweekenden gehad 
met Anton Wennemers, Luciën Gal-
genbeld, Xander ten Hove en mijn 
eigen jongens. Prachtig!”

Als Wim in juni 2019 een toertocht 
gaat fietsen met zeventig oud 
collega’s, waaronder zoon Wilfried, 
passeert een trekker de groep 
wielrenners en komt Wim tegen de 
wielkast van de aanhanger. Wim 
ligt vier weken in het ziekenhuis en 
revalideert acht weken bij het Roes-
singh omdat zenuwbanen in zijn nek 
beklemd zitten en beschadigd zijn. 

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!!

Inmiddels gaat het beter, hoewel de 
pijn aan beide armen blijft en twee 
vingers aan zijn rechterhand het 
niet meer doen. “De wielrenfiets 
blijft op zolder staan, daar mag ik 
niet meer op van Hermien. Ik krijg 
tabletten voor de pijn die ik aan mijn 
arm heb. Daar wil ik er niet te veel 
van hebben, dan kan ik niet meer 
autorijden. Ik kan weer lopen en 
fietsen, dat kon ik eerst niet, dus wil 
niet te veel zeuren.” Wim fietst nog 
regelmatig het rondje dat hij ooit 
aflegde op zijn wielrenfiets, nu op de 
gewone fiets. 

“Ik ben niet anders in het leven gaan 
staan. Mijn beperking herinnert 
mij aan het ongeluk. Ik heb nooit 
gedacht dat het nu gebeurd is. Ik 
ben er nooit chagrijnig om geweest. 
Op de één of andere manier is alles 
aan mij voorbij gegaan. Ik vind nog 
niet dat ik in de blessuretijd van 
mijn leven zit, maar ben wel over de 
helft. Mijn moeder werd 99 en oma 
101, dus ik kan nog wel even.”

‘Ik heb een paar
geweldige nummers
in mijn hoofd zitten’

Wim is niet veeleisend wat de 
toekomst betreft. “Zolang ik hier 
kan blijven wonen, gezond blijf en 
af en toe met de caravan weg kan, 
ben ik tevreden. Met de dood ben ik 
zeker nog niet bezig, hooguit met 
de muziek tijdens de uitvaart. Ik heb 
een paar geweldige nummers in 
mijn hoofd zitten, die heeft nog nooit 
iemand gedraaid op z’n begrafenis. 
Zoals gezegd, heb ik nog wel even. 
Als het zo blijft, doe ik het ervoor. Ik 
hoop dat we elkaar snel weer zien 
bij De Zweef!”
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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.

De volgende vraag is: gaan we nog 
wat doen en zo ja wat en wanneer. 
Het antwoord is voor een groot deel 
al duidelijk. Dit jaar kunnen we niets 
of nauwelijks iets organiseren. De 
vraag is of we het hele programma 

dan moeten doorschuiven naar 2022 
en of dat dan nog zinvol is. Som-
mige onderdelen misschien wel, 
andere niet. Te beginnen met de 
Theatershow in ZiNiN. Op z’n vroegst 
verwachten we ergens in 2022 het 

theater in te kunnen zonder maatre-
gelen als anderhalve meter e.d. En 
dat is voor de organisatie te laat. Het 
“momentum” zoals dat heet, is dan 
helemaal weg.

Besloten is dus af te zien van de show. 
Heel erg jammer. Jammer voor de 
spelers, koor en kader, die met groot 
enthousiasme heel wat uren in de 
show hebben gestopt. Jammer voor 
al die mensen die een kaartje hebben 
gekocht voor de show. Dank aan 
iedereen die op een of andere manier 
bij de Theatershow betrokken was. 

FEESTELIJKHEDEN EEUWFEEST OP HEEL 
LAAG PITJE; THEATERSHOW AFGEBLAZEN
Corona blijft een groot deel van ons leven bepalen.  
Het zal nog wel even duren eer we weer “normaal” 
met z’n allen in de kantine kunnen zitten. Met die 
wetenschap is gekeken naar het eventueel vieren 
van ons 100-jarig bestaan in juni aanstaande. De 
conclusie ligt voor de hand: dat gaat niet lukken. 
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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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ADVERTEREN 
BIJ 

DE ZWEEF?
 

MAIL NAAR: 
SPONSORINGDEZWEEF@GMAIL.COM

We hebben geprobeerd de mensen 
die kaartjes hebben gekocht per 
mail erop te wijzen dat ze hun geld 
terug kunnen krijgen. Met daarbij 
de boodschap dat we schenking van 
het bedrag wegens gemaakte on-
kosten en het gebrek aan inkomsten 
in de kantine op hoge prijs stellen. 

Wie geen mail heeft gehad over de 
teruggave van het geld, kan bij in-
levering van de ontvangen kaartjes 
cash geld terug krijgen. Dat gebeurt 
op zaterdag 17 april van 10.00 – 
11.00 uur in de kaartverkoop bij 
onze kantine.  

Voorlopig blijft in ieder geval het 
“Bieproat’n” nog staan als pro-
grammaonderdeel. Omdat het hier 
eigenlijk een reünie is, kun je die 
altijd wel een keer houden. Er zijn 
vage plannen om onderdelen uit de 
Theatershow te verwerken tot een 
voorstelling die we dan zouden kun-
nen doen. Ook gaan we misschien 
andere onderdelen uit het program-
ma nog uitvoeren. Vooralsnog staat 
alles op een heel laag pitje. 

We houden jullie op de hoogte!
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De hele groep spelers en kader van de Theatershow. Onder vlnr: Bart Broens, Tom Heuver, Gerrit Claessen. Midden 
vlnr: Jacco ten Hove, Rolf Westerik, Roy Nijenhuis, Theo Siero, Ans Galgenbeld, Lucien Galgenbeld, Leidi Schwarte, 
Tineke Schwarte. Boven vlnr: Jan-Pieter van Vree, Joop Timmer, Jeroen Kok, Erik Heuver, Eppo Kleine Staarman, 
Charles Rozendal, Marja Heerink, Ingrid Bouwmeester, Maria Heetkamp, Bennie Hofstede, Ans Winkels, Nathalie 
Pas, Johan Reinders, Jan Winkels, Jan Schwarte, Jos Nijenhuis, Tom van Alstede en Jos van Rhee. Op de foto ont-
breken Ciska Keverkamp en Mylène Rodijk.

Voor de show zijn ook filmpjes opgenomen. Acteurs die daaraan meededen en nog niet hierboven staan vermeld: 
Frits en Thea Kolkman, Gerard Hegeman, Gerald Gescher, Alex Keverkamp, Dick Bergman, Jan Karmerood, Cees 
ten Hove, Cor van Weert. En dan zou een afvaardiging van ons vrouwenteam nog een lied zingen over het vrouwen-
voetbal. 
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BINGO GAGELKEALTJES  

Ze hebben er een schitterende show van 
gemaakt. De Gagelkealtjes met hun 
“aangeklede” bingo. Terwijl Stef Broeks de 
balletjes trok, praatten Jeroen Kok en DJ Lars 
het spul aan elkaar, aangejaagd door prins 
Twan en adjunct Ramon. Prijzen buitelden 
over elkaar heen, tussendoor nog een quiz en 
een verloting. Dat alles vakkundig in beeld 
gebracht met aan het einde (hopen we voor 
“onze” carnavalsclub) een flink bedrag op 
de bank. Wie het gemist heeft hier de foto’s. 
Wegens corona niet live, maar vanaf de pc.
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Het sneeuwt. Een dik 
pak. Geen voetbal. Kon 
toch al niet door corona. 
Verveling. Gaan we toch 
wat leuks doen? Logootje 
van sneeuw op de muur. 
Sjaaltje uit de kast. 
FF buik inhouden.
Toch wel trots. 
#hupzwevers
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Hair by

Marleen

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

VOOR HET HELE GEZIN,  MAN,  VROUW EN KIND


