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Het laatste nummer van dit seizoen nog net 
voor de vakantie bij u op de mat. een seizoen 
waar we, sportief gezien, tevreden op kunnen 
terugkijken. in dit nummer gaan we dat dan 
ook doen. we hebben natuurlijk nog meer. 
we zijn nog even in de oude doos gedoken en 
daarnaast nog even bij enkele bekende Zwe-
vers op bezoek geweest. Al met al wederom 
het lezen en het kijken meer dan waard. Al-
len een fijne vakantie gewenst.
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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



de voorzItter aan het woord
Een nieuwe vriendin, een spannende 
ontknoping en de starheid van de KNVB

DE VLAG IN TOP

elke kopij dient voor een bepaalde datum aangeleverd te worden. 
Deze zogenaamde deadline is in principe geen probleem. Nu we 
een magazine hebben wordt het wat dat betreft alleen maar mak-
kelijker. omdat we vier keer per jaar uitkomen heb je wat meer 
tijd om je stukje te doen. in de aanloop weet je wel zo ongeveer 
welke kant je op wilt. 

Zo ook nu. Toch zit ik in een lastig 
parket en heb de overige redactiele-
den verzocht om de deadline van 7 
juni één week op te mogen schuiven. 
een streng doch rechtvaardig “nee” 
was het antwoord. Sterker nog, 
omdat ik één week voor de deadline 
op vakantie ga, moet ik dit verhaal 
doen in de hoop dat het allemaal 
goed uitpakt. Daarom, voor een deel, 
op hoop van zegen.

De vlag in top deel 1
Als voorzitter van deze prachtige 
club kijk ik terug op een geweldig 
sportief seizoen. een groot aantal 
kampioenen bij de pupillen in de na- 
en voorjaarscompetitie. Het kampi-

oenschap van c1, met de promotie 
naar de hoofdklasse. een mooi jaar 
met A1, die de periodetitel net niet 
met promotie naar de hoofdklasse 
kon verzilveren.  Dames 2 kampioen 
en dames 1 in de finale om promotie 
naar de eerste klasse. Zaterdag 2 
kampioen en zaterdag 3 die dit weer 
op onverklaarbare wijze heeft laten 
lopen (6-5 verliezen na een 5-0 voor-
sprong). ons twidde dat de derde 
periode pakt en vervolgens de finale 
speelt om promotie naar de reserve 
hoofdklasse tegen concordia wehl 
2. Precies, datzelfde concordia die 
ons vlaggenschip op weg naar de 
finale om promotie naar de eerste 
klasse in de weg zat. De Zweef 4 
kampioen en het vijfde bijna. Al met 
al kon het niet op. wie herinnert 
zich niet de wedstrijden van ons 
eerste elftal thuis tegen luctor et 
emergo en Dieze west en uit tegen 
sv Grol? wedstrijden op het scherpst 
van de snede. voetbal zoals voetbal 
gespeeld moet worden. Jammer dat 
we volgend seizoen niet in de eerste 
klasse uitkomen? Sportief gezien, ja. 
Anderzijds, nee. we spelen in veruit 
de mooiste klasse van het amateur-
voetbal. met STevo en Sportclub 
enschede krijgen we komend sei-

zoen weer een paar mooie, roem-
ruchte verenigingen op sportpark 
Gagelman te zien. we gaan er weer 
een mooi jaar van maken, met Her-
man Hegeman aan het roer. 

De vlag in top deel 2
Privé hoop ik dat in huize Heuver 
ook de vlag in top kan. Tom doet dit 
jaar eindexamen HAvo en krijgt op 
13 juni bericht of hij geslaagd is. 
weet u meteen waar de vraag om 
de deadline met één week op te 
schuiven vandaan komt. De inschat-
ting van zijn kant tot nu toe ziet er 
goed uit. maar ja, hij dacht ook de 
finale om promotie met A1 te spelen 
na de 1 – 3 overwinning in de eerste 
wedstrijd tegen B.w.o. en dat ging 
ook mis. mijn mede redactieleden, 
Jan Pieter en charles, vinden angst 
een slechte raadgever en een beetje 
vader heeft vertrouwen in zijn zoon 
en doet nu de vlag al in top. vooruit 
dan maar, bij deze: Tom jongen, 
van harte gefeliciteerd met jouw 
diploma. Super gedaan. Ben trots 
op je. 

De vlag in top deel 3
Dit seizoen hebben we afscheid ge-
nomen van het clubblad Goal en zijn 

we begonnen met de uitgifte van een 
magazine. Gezien de reacties van 
velen een juiste beslissing. en eerlijk 
is eerlijk, het is ook een prachtblad. 
ik heb nog nooi zoveel reacties gehad 
op mijn bijdrage dan die van het 
laatste magazine. Dat komt uiter-
aard door de quote over mijn nieuwe 
vriendin die werd uitgelicht. Hulde 
aan Sander Pronk, de vormgever van 
het magazine. in datzelfde nummer 
schreef ik een stuk over het invoeren 
van een ouderwetse winterstop tot 
eind februari, en dat ik dit aan de 
orde zou stellen in de regioverga-
dering van de knvb. is gebeurd. De 
regio afgevaardigde vond dit grap-
pig, omdat bij zijn aantreden, 30 jaar 
geleden, dit ook al speelde en nog 
steeds speelt. Zo grappig is het niet. 

Het is een serieuze aangelegenheid. 
Toch lijkt dit allemaal niet te kunnen 
volgens het bestuur van de knvb. 
Twee dagen later, toeval bestaat niet, 
stond er een artikel in TcTubantia 
over het feit dat het mooie weer er 
aan zat te komen en dat de pupillen 
bijna klaar waren met hun competitie 
en een deel van hun wedstrijden in 
de snijdende kou heeft gespeeld. ik 
heb hierop een mail gestuurd naar 
de redacteur van het  stuk in de 
TcTubantia. Daarbij een aantal oplos-
singen aangedragen die een lange 
winterstop en doorvoetballen tot eind 
mei mogelijk maken. Tevens heb ik 
hem geadviseerd om een enquête 
te houden onder de clubs over dit 
onderwerp. vond hij een goed idee 
en zou dit voorstellen binnen zijn 

team. mocht u binnenkort iets lezen 
hierover, dan weet u wie de tipgever 
is. en mocht dit vervolgens leiden tot 
een lange winterstop, dan doen we 
weer de vlag in top.

Tot slot: het seizoen zit er op als u dit 
leest. ons twidde en de dames strij-
den nog om promotie op het moment 
van schrijven. Het mix toernooi moet 
nog worden gespeeld. Teams gaan 
een weekendje weg en het feest-
weekend De Zweef 93 jaar, op naar 
de 100 moet nog worden gevierd. 
foto’s hiervan in GoAlmAGAZiNe 
jaargang 2 nummer 1. ik wens u 
allen een heel fijne vakantie en kom 
heel  thuis. we hebben u ook in het 
seizoen 2013/2014 weer hard nodig.     

“Als voorzitter van 
deze prachtige 
club kijk ik terug 
op een geweldig 
sportief seizoen.”

“We gaan er 
weer een 
mooi jaar 
van maken, 
met Herman 
Hegeman 
aan het roer”
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tIm en mIke In de voetsporen 
van gerald gescher:  Iedere dag 
voetbal, behalve op vrIjdag.

een interview plannen met Gerald, Tim en mike Gescher valt 
niet mee. De agenda van de mannen is iedere dag van de week 
gevuld met voetbal. eén dag voor de deadline van deze editie 
lukt het toch een afspraak te maken. even lijkt een voetbalwed-
strijd van mike roet in het eten te gooien, maar die wedstrijd 
ging op het laatste moment toch niet door. 

Beleefd als we zijn, bellen we aan bij de voordeur. ‘Kom 
maar achterom’ zegt Gerald, ‘de voordeur gebruiken we 
eigenlijk nooit’. Achter het huis zit mike al klaar onder 
de veranda, hij is net thuis van de training. Naast mike 
zit zijn moeder Agnes, vrouw van Gerald. Agnes schuift 
ook aan tijdens het interview, we zijn immers ook wel 
benieuwd naar wat de enige vrouw in het huis vindt van 
alle dagen voetbal. Tim schuift ook aan, de koffie is ge-
zet en Agnes gaat rond met koeken. laat het interview 
maar beginnen. 

‘ Opa was een echte fanatieke 
Zweef supporter’

Gerald is geboren in 1964 aan de Spijkerweg. Hij groeit 
op samen met 1 broer en 3 zussen in een gezin van 7. 
Gerald: ‘mijn jeugd bestond voor een groot deel uit voet-
ballen. ik ging naar de mariaschool en als ik vrij was, 
gingen we voetballen in de zandkuil aan de Bonteweg.’ 
Na de basisschool ging Gerald naar de lTS, waarna hij 
direct bij Bolletje aan de slag kon. ‘Het was nog de tijd 
dat een vader plaatsmaakte voor zijn zoon. mijn vader 
kon met een regeling vervroegd stoppen met werken. Hij 
deed dat onder de voorwaarde dat ik, die op dat moment 
nog vakantiewerk had bij Bolletje, een vaste aanstelling 
kreeg. Bolletje ging akkoord en mijn vader stopte dus op 
zijn 57ste met werken en ik kon aan de slag.’ 

De vader van Gerald is inmiddels overleden. Gerald 
vertelt verder: ‘mijn vader stond altijd op een vast plekje 
bij het hoofdveld, zeg maar als je de kleedkamers uit 
komt links in het hoekje. Dat is ook de plek waar hij is 
overleden. een echte Zwever, hij zag maar twee kleu-
ren: blauw en wit!’ mike: ‘was opa dan kleurenblind?’ 
Gerald: ‘Nee, daar bedoel ik mee dat opa een fanatieke 
Zweef supporter was. Hij leefde echt voor het voetbal-
len. Helemaal op de zaterdagavonden, dan werd thuis 
Duits voetbal gekeken. ik kan mij nog herinneren dat ik 
op een zaterdag om kwart voor zes thuis kwam en de 
tv was stuk. Geen tv, dus ook geen Duits voetbal. mijn 
vader belde direct naar freie voor een tijdelijke tv. De tv 
kwam en dus keken we ook die zaterdagavond gewoon 
Duits voetbal.’

‘Zijn talent werd nooit ontdekt’
Naast het veld kennen we Gerald als oud lid van de 
seniorencommissie, scheidsrechter en als keepers-
trainer van de jeugd. ‘Daarnaast geef ik tegenwoordig 
op dinsdagavond ook training aan het meisjes B team. 
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vooral de leeftijdsgroep tot 10 jaar 
vind ik een mooie groep om mee te 
werken. ik geniet ervan om jeugd 
iets te leren en probeer vooral het 
plezier in het spelletje over te bren-
gen’ aldus Gerald. De periode dat 
Gerald nog in ploegen werkt, is niet 
altijd gemakkelijk met het trainen te 
combineren. ‘ik moest dan wel eens 
de jongens afbellen en daar baalde 
ik van.’ in het veld kennen we Gerald 
als keeper van het veteranenteam 
en ook oud keeper van het eerste. 

Gerald vertelt: ‘ik heb de 7 glorie 
jaren van de Zweef meegemaakt, we 
promoveerden jaar na jaar en gingen 
van de 4e klasse naar uiteindelijk de 
hoofdklasse. ik was keeper in het 5e 
elftal. Tijdens het mixtoernooi vroeg 
trainer Jan Kemkens waarom ik 
nooit in een hoger team keeper was. 
Niet veel later kwam leo Geurtse 
met een briefje dat ik voor het 3e ge-
selecteerd was. wederom kwam Jan 
Kemkens bij mij, nu met de vraag of 
ik mee wilde trainen bij het eerste. 

Toen keeper molenaar geblesseeerd 
raakte, kwam ik onder de lat te 
staan. eerst als invaller en later als 
vaste kracht toen molenaar hele-
maal stopte. met tussenposen heb 
ik al met al 3 of 4 jaar in het eerste 
gespeeld.’ volgens Agnes, de vrouw 
van Gerald, werd zijn talent nooit 

echt ontdekt. Gerald: ‘ik heb het 
daar zelf ook naar gemaakt. werk 
en uitgaan gingen niet samen met 
voetballen. van trainer Kas wouds-
ma moesten we drie keer in de week 
trainen. ik meldde mij eens af voor 
een training in verband met mijn 
werk. ik moest mijn werk dan maar 
afzeggen.’

Nooit een goede relatie met Hel-
lendoorn
Gerald leerde zijn vrouw Agnes ken-
nen via Harry legtenberg (kameraad 
van Gerald en broer van Agnes). Ze 
trouwden 21 jaar geleden en gingen 
wonen aan de constantijn Huygens-
straat. inmiddels wonen Gerald en 
Agnes al 18 jaar aan de Rijnstraat. 
Hier kregen ze ook twee kinderen: 
Tim (13) en mike (10). Beide zoons 
zijn actief bij De Zweef en treden dus 
in de voetsporen van hun vader. Als ik 
Tim vraag sinds wanneer hij lid is van 
De Zweef, weet hij de datum precies 
te noemen van wanneer hij als lid is 
aangemeld, 24 februari 2000. 

Tim: ‘ik was 3 dagen oud en toen 
ben ik al aangemeld als lid. Toen 
mijn moeder nog in verwachting was, 
zei mijn vader dat als hij een zoon 
mocht krijgen, hij hem bij De Zweef 
zou aanmelden.’ Gerald vult aan: 
‘mensen maakten toen direct op-
merkingen over “weer een Gescher 
onder de lat”, maar dat heb ik nooit 
gepusht.’ Tim staat dan ook niet on-
der de lat, maar voetbalt als midden-
velder of aanvaller. Dit jaar in D2G en 
volgend jaar in c2. ‘Na één wedstrijd 
keeperen wist ik al dat een plek in 
het doel niets voor mij is’ zegt Tim. 

‘mijn mooiste herinnering is het 
kampioenschap in e2. Het kam-
pioenschap zijn we dit jaar op een 
haar na misgelopen. De voor het 
kampioenschap beslissende wed-
strijd werd door erik Braamhaar 

gefloten, dat is dan wel weer leuk. 
we moesten tegen Hellendoorn en 
verloren deze wedstrijd. met Hel-
lendoorn heb ik nooit een goede 
relatie gehad!’ zegt Tim lachend. 
Naast voetballen is Tim ook pupil-
lenscheidsrechter. ‘ik heb een certi-
ficaat gehaald en mag e en f teams 
fluiten. Het is leuk om op een andere 
manier naar voetbal te kijken.’ Tim 
gaat inmiddels naar het Pius X col-

lege in Rijssen. ‘iedere dag op de 
fiets, maar dat is maar een klein 
eindje.’ Na schooltijd eerst huiswerk 
maken en daarna is het tijd om te 
voetballen. Tim: ‘meestal met mijn 
broertje. Als we niet voetballen, dan 
spelen we op de Playstation een 
potje fifa. Tegen mijn broertje of 
samen met mijn neef Nick Praas.’ 

Huiswerk maken op de wc
mike is sinds zijn 5e lid van de 

Zweef. moeder Agnes: ‘we kwamen 
iedere zaterdag bij De Zweef kijken 
naar Tim en zo kwam mike ook aan 
het voetballen.’ mike is net zoals zijn 
vader keeper. Het is een keuze van 
hem zelf. ‘in f1 wou niemand keeper 
zijn en toen ben ik maar in de goal 
gaan staan’ aldus mike. inmiddels 
heeft mike zijn eerste seizoen in e1 
erop zitten. officieel kampioen werd 
hij nooit. ‘Dit jaar heb ik wel tijdens 

de thuiswedstrijden vaak met e3 
meegedaan. Daar hadden ze geen 
keeper en vaak kon ik het met een 
wedstrijd van e1 combineren.’ e3 
werd dit jaar wel kampioen en dus 
kon mike toch een beetje proeven 
aan het kampioenschap. 

Naast het spelen van wedstrijden en 
de trainingen is mike ook thuis vaak 
met bal te vinden. Gerald: ‘Terug van 
school heeft hij geen tijd  om wat te 

drinken en doet zijn huiswerk op de 
wc!’ Qua tijdsinvulling na schooltijd 
hebben Tim en mike hun bezigheden 
dus niet van een vreemde meege-
kregen. mike zit in groep 6 van de 
Rietslenke en weet al goed wat hij 
wil worden, politieagent of kapitein. 
‘ik wilde eerst piloot worden, maar 
toen ik op het nieuws zag dat heel 
veel kinderen piloot willen worden 
en er niet zoveel banen zijn, ben ik 
maar voor politieagent gegaan.’ De 
interesse voor politieagent is gewekt 
op de vrijdagavond. Agnes: ‘Dat is 
de enige avond hier in huis zonder 
voetbal, ook niet op Tv. we kijken 
dan “flikken maastricht” of “com-
missaris witse”’.

‘Als keeper een dikke 8!’
Het is wel duidelijk dat we met een 
echt voetbalgezin te maken heb-
ben.  Trainen op maandag tot en met 
donderdag en op zaterdag en zondag 
de wedstrijden. Agnes vindt het 
allemaal prima: ‘eigenlijk gaat het 
allemaal vanzelf, je groeit vanzelf 
mee. van huis uit heb ik natuurlijk al 
heel veel voetbal en heel veel Zweef 
meegekregen. Als je vervolgens 2 
zonen krijgt die allebei bij de Zweef 
gaan voetballen, groei  je vanzelf 
mee. Al moet ik wel zeggen dat ik 
het nu wel weer even mooi geweest 
vind met al die extra wedstrijden 
door de week.’ 

een belangrijke rol dus voor voetbal 
en voor De Zweef in het gezin.  ‘in 
het weekend kiezen de mannen ook 
altijd een winnaar. Zeg maar degene 
die gewonnen heeft met de meest 
doelpunten voor en minste tegen’ 
aldus Gerald. Agnes vult aan: ‘en 
Gerald verliest altijd!’ Tim en mike 
komen af en toe kijken bij hun vader. 
mike: ‘Als mijn moeder op zondag 
moet werken, gaan we wel eens mee 
naar de voetbal.’ Het fanatisme van 
Gerald valt dan ook de kinderen op. 

Tim: ‘voetballend is hij wat minder, 
maar als keeper geef ik hem een 
dikke 8! Hij haalt de lastigste ballen 
uit het doel. en laatst had hij een 
gele kaart gekregen tijdens een 
wedstrijd. Die kaart werd door de 
scheidsrechter doorgegeven. we 
wachten mijn vader op bij de achter-
deur om te horen of hij gewonnen 
of verloren had. Nou, we moesten 
het wel even weten dat hij geel had 
gekregen!’ 

Op vakantie
Naast voetballen heeft de familie 
Gescher nog een andere passie: 
skiën. Sinds 1996 binden Gerald en 
Agnes (en later ook Tim en mike) 
iedere voorjaarsvakantie de latten 
onder. Agnes: ‘we gaan ieder jaar 
naar Altenmarkt (Salzburgerland) 
met mijn ouders, zus Ria met haar 
man en kinderen en mijn broer Har-
ry en zijn vrouw en kinderen.’ Gerald 
vult aan:  ‘Alleen in 2000 zijn we niet 
gegaan, toen is Tim geboren.’ De 
familie Gescher leeft dan bijna een 
week zonder voetbal, behalve op de 
zaterdag. ‘Dan kijken we Duits voet-
bal’ zegt Tim. waar komt dat ook al 
weer vandaan? 

eerst komt nu de zomervakantie. 
voor deze zomer heeft de familie 
Gescher nog geen plannen. Gerald: 
‘we boeken meestal iets op het 
laatste moment.’ Tim en mike heb-
ben al wel plannen gemaakt. Tim 
zou graag een dag naar Amsterdam 
willen en mike een dag naar het 
Archeon. waar de bestemming heen 
gaat, maakt de jongens niet zoveel 
uit. ‘Als de bal maar meegaat!’ sluit 
mike af. 

“ Ik meldde mij 
eens af voor 
een training in 
verband met 
mijn werk. Ik 
moest mijn 
werk dan maar 
afzeggen.”
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Een heldere kijk 
op zekerheid  

Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs 
biedt u als particulier of ondernemer 
inzicht in uw financiële situatie. In alles 
wat we doen, willen we u behoeden voor 
het onnodig en onbewust lopen van 
financiële risico’s. Met onze jarenlange 
ervaring en dienstverlening helpen we  
u met het maken van bewuste keuzes  
en bieden we u inzicht, gemak, tijd- en 
kostenbesparing. En de zekerheid dat 
het goed geregeld is én blijft. Wij zijn u 
graag van dienst.

www.zichtadviseurs.nl

11996 ZICHT_Adv_Corp_A5_liggend.indd   1 05-04-12   14:54
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Mede dankzij haar heerlijke pasvorm, kwaliteit en waterdichtheid. Deze multifunctionele wandelschoen heeft een 
frisse look, een soepele pasvorm, is licht van gewicht en heeft een stabiele en gripvaste zool. 

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!
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vormgeving
in een ander perspectief
Sander ontwerpen helpt opdrachtgevers met het creëren van 
structuur, inhoud en vorm voor hun (visuele) communicatie. 
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de zweef: de leukste verenIgIng 
van nIjverdal… ook voor dIeren!
De Zweef probeert de “leukste vereniging van Nijverdal” 
te zijn. Daar moet je heel wat voor doen. en dat doet de 
club ook. we barsten van de activiteiten. voor jong en oud. 
Denk aan voetbalclinics, playbackshow, Kas woudsma 
toernooi, sponsorloop, jeugdkamp, uitgaansdagjes, Sin-
terklaas, eieren gooien en zoeken, toernooien in binnen- 
en buitenland. en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

ook voor dieren is De Zweef blijk-
baar de leukste vereniging. vorig 
jaar nam een koppel mezen bezit 
van de peukenbak op het drukste 
stuk van ons sportpark, namelijk 
bij de schuifdeur van de kantine. 
Af en toe wat zenuwachtig, maar 
beschermd door de maandagploeg, 
konden pa en ma mees hun kleintjes 
op laten groeien.

Dit jaar waren ook onze trouwe 
gasten, de scholeksters, weer van de 
partij. Terwijl pa het veld inspecteer-
de, broedde ma eieren uit tussen het 
mos op het dak van de kantine. Twee 
eieren kwamen uit en de jonkies kon-
den ongestoord rommelen op het dak. 
Natuurlijk, toen de fotograaf langs 
kwam was het even paniek, maar 
spoedig keerde de rust weer. Straks 
worden voetballers weer achter de 
broek gezeten als zij het vrolijke gezin 
komen storen om te voetballen…

maar dat niet alleen. een paar 
koolmezen vonden het veiliger om 
een andere plek aan ons clubhuis 
als woonruimte te kiezen. Nu was 
het de peukenpot bij de hoofden-
tree. Geen bescherming van de 

maandagploeg, maar van een echt 
beveiligingsbedrijf. Dat kon niet voor-
komen dat iemand toch achteloos 
een brandende peuk in de pot gooide. 
Rookontwikkeling volgde, maar een 
dag later was dat weg en hoorden we 
de jongen schreeuwen om eten. Dat 
pa en ma onafgebroken aanvlogen.

Tot slot hadden we ook nog bijna een 
ooievaar gehad. Terwijl De Zweef 
druk bezig was te voetballen in de 
nacompetitie kwam een ooievaar 
aangevlogen die boven het hoofdveld 
bleef vliegen. Natuurlijk, het was 
moederdag, maar wat kwam het 
beest doen? Zoeken naar een ge-
schikte plek voor een nest of het afle-
veren van een toekomstige Zwever? 

Zo is De Zweef voor iedereen de 
leukste: jong, oud, mees en schol-
ekster……
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 Voor de organisatie van uw verjaardags-, huwelijks-, kraam- of  
‘zo maar’feest… 

Voor een dag weg, een weekend of wat langer… 
Voor de organisatie van uw bedrijfsuitje of een familiedag… 

 
Of u nu exact wilt weten wat er gebeurt of verrast wilt worden…  

 
Alles is bespreekbaar en bijna alles is mogelijk. Dát is  

Geregeld Verrassend. 

 
06-14866895 

info@geregeldverrassend.nl 
www.geregeldverrassend.nl 

	  

                           
 

verzorgt de gehele administratie voor 
eenmanszaken en ZZP’ers 

U bent de hardwerkende eigenaar van een 
eenmansbedrijf of u bent als ZZP’er aan de slag. 
U steekt veel tijd in uw bedrijf(je), waardoor u aan de 
noodzakelijke administratie - die daar nu eenmaal bij 
hoort -  niet of nauwelijks toekomt. Het kan ook zijn dat 
het goed bijhouden van de administratie u niet ligt en 
dan een noodzakelijk kwaad wordt.  
Is dan niet het moment gekomen dat iemand anders 
de administratie voor u gaat doen? 
De boekhouding moet nu eenmaal gedaan worden. 
Denk ook aan de aangiften Omzet- en Inkomsten-
belasting en Loonheffing en de cijfers waar de bank 
om vraagt. 
Een goede administratie is niet alleen daarom 
belangrijk maar geeft u ook inzicht in uw bedrijf. 
 
Wat kan ik voor u doen? 
 -uw gehele administratie bijhouden 
 -de salarisadministratie verzorgen 
 -de jaarstukken samenstellen 
 -de aangiften OB, IB en Loonheffing 
 
 Tel:     06-21835379 
 Email: info@gerritharmsen.nl 
 Web:  www.gerritharmsen.nl 
 

Gerrit Harmsen 
  Administratieve diensten 



scheIdend traIner phIlIp  
agteres kIjkt terug met heel 
goed gevoel

“Zo snel in de eerste klasse was echt een bonus”

Na drie seizoenen De Zweef is Philip Agteres gekomen aan het 
einde van zijn carrière bij De Zweef. vroeg in het seizoen al be-
sloten trainer en club het aan het einde van de competitie voor  
gezien te houden. 

Philip zou zijn diploma oefenmees-
ter 1 vermoedelijk wel halen en 
wilde dat ook te gelde maken. Dat 
gaat hij doen bij het Tubbergse 
Tvc, dat zich knap handhaafde 
in de eerste klasse. en met een 
tweede in de reserve hoofdklasse, 
heeft hij daar ook nog iets “achter 
de hand”.

Drie jaar De Zweef zijn Philip goed 
bevallen. en dat is wederzijds. in 
zijn eerste jaar promoveerde het 
vlaggenschip naar de eerste klasse; 
in het tweede jaar volgde degrada-
tie en in het derde jaar bijna weer 
promotie. Gemiddeld een prima 
resultaat, dat aansluit bij wat het 
team kan en de vereniging wil. Dat 
is “goed meedoen in de tweede 
klasse”. Zeker als je uitgaat van het 
gegeven dat een trainer het bij De 
Zweef moet doen met eigen jongens 
en een vereniging die niet betaalt.

Vragen
we hadden heel wat vragen voor 
Philip. eigenlijk hadden die al-

lemaal met elkaar te maken en zij 
zijn door de vertrekkende trainer in 
één keer beantwoord. 

Hoe kijk je terug op drie seizoenen 
voetbal bij De Zweef 
1. wat betreft het trainerschap (je 

verwachtingen, je rol als trainer, 
heb je geleerd, ben je gegroeid? 
Heb je het waar kunnen maken? 

2. wat betreft de groep (groei van 
spelers in drie jaar de rol van 
oudere spelers – hoe belangrijk 
zijn die)

3. wat betreft de vereniging (voet-
ballend, ook de relatie met het 
tweede). Hoe zie je de toekomst 
van het eerste (nieuwe talenten, 
klasse e.d.)

 
“eigenlijk wist ik niet goed wat ik 
kon verwachten bij de start in 2010. 
Tuurlijk heb ik me verdiept in de 
spelersgroep en de nodige wed-
strijden bekeken. mijn verwach-
tingen in de drie seizoenen heb ik 
ook deels laten afhangen van de 
verwachtingen van de spelers. we 

bepaalden elk seizoen een doel-
stelling en probeerden die te halen. 
uiteindelijk hebben we twee van de 
drie seizoenen de doelstelling ge-
haald. Het tweede seizoen wilden 
we logischerwijs graag handhaven. 
Dit is niet gelukt. eerlijk gezegd 
had ik zelf niet verwacht al zo snel 
in de eerste klasse te raken. Dit 
was een enorme bonus”. 

Veel geleerd
“De samenwerking met de club, 
de begeleiding en de spelersgroep 
heeft mij veel gebracht. ik begon 
met slechts 1 jaar ervaring als 
hoofdtrainer. ik heb een uitgespro-
ken mening en visie over zaken 
en soms kom je erachter dat er 
ook andere manieren zijn die even 
goed zijn of misschien wel beter. 
Daar denk je over na en vervolgens 
neem je de dingen mee in je ba-
gage als trainer waar je zelf alleen 
maar beter van wordt”. 

“ik leer elke dag van anderen maar 
probeer dicht bij mijzelf te blijven 
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dan kom je het verst. in de jaren bij 
de De Zweef heb ik mezelf verbe-
terd op tactisch vlak. Als trainer 
moet je gewoon veel wedstrijden 
zien, momenten herkennen uit 
eerdere wedstrijden en dus word 
je gedurende de tijd een betere 
trainer. Zeker als je wil investeren 
en leren van anderen”. 

“De cursus Trainer coach 1 in het 
afgelopen jaar heeft me daarin ze-
ker geholpen. een prachtige cursus 
waar je veel van leert. maar ook 
hier geldt dat je leert van anderen. 
Je ziet andere trainers en kijkt of 
bepaalde zaken ook geschikt zijn 
voor jou als trainer. Soms wel, 
soms niet en zo probeer je jezelf 
elke dag, elke week en elk seizoen 
stap voor stap te verbeteren. en of 
dit dan lukt is aan anderen om dat 
te beoordelen”. 

Samenhang en balans
Het woord ‘team’ zegt eigenlijk 
genoeg. Als trainer van een presta-
tieteam wordt van je verwacht dat 
je zoveel mogelijk wedstrijden wint 
en het liefst ook met mooi voetbal. 
uit mijn ervaring als speler heb 
ik geleerd dat niet altijd het team 
met de beste individuele spelers 
wint. Het gaat om de samenhang 
en om balans in het team. in mijn 
ogen heb ik altijd de beste spelers 
opgesteld die samen de grootste 
kans maakten op winst. wel vind ik 
het jammer dat er pas aan het eind 
van mijn laatste seizoen jeugd-
spelers op de deur klopten die het 
niveau ook daadwerkelijk hebben. 
om de stap naar het eerste elftal te 
maken wordt veel van je verwacht 
en dat is best lastig natuurlijk.

Prachtige vereniging
De Zweef is een prachtige vereni-
ging. er zijn veel vrijwilligers en 
iedereen staat voor elkaar klaar. 
veel spelers uit het eerste en 
tweede zijn jeugdtrainer en maken 
jonge spelers beter. De jeugdoplei-
ding is flink vooruit gegaan en dat 
zie je ook terug in de uitslagen en 
op de ranglijst van de verschillende 
(prestatieve) jeugdteams. ik ga er-
van uit dat deze stijgende lijn wordt 
vast gehouden en zelfs verbeterd. 

Het meest lastige voor jeugdspe-
lers is de overgang naar het eerste 
of tweede elftal. Hier worden ande-
re dingen verwacht. Het onbevan-
gen jeugdvoetbal wordt ingeleverd 
voor puur prestatievoetbal en dat 
kan voor sommigen lastig zijn. wat 
de samenwerking met het ‘twidde’ 
betreft kom je tot de conclusie dat 
er door de vele trainerswisselingen 
weinig sprake is geweest van con-
tinuïteit. in mijn die jaar als hoofd-
trainer heb ik vier trainers meege-
maakt op het tweede elftal. Dat was 
niet ideaal natuurlijk. Trainer zijn 
van een tweede elftal is best lastig. 
De balans tussen prestatie en 
opleiden slaat vaak negatief door 
in prestatiecultuur. wat dat betreft 
moet ik Harco evers een compli-
ment maken. ik heb met hem één 
seizoen goed samen gewerkt. een 
trainer met oog voor ‘opleiden’ en 
daarnaast een fijne vent. Niet voor 
niets dat hij koos voor een jeugd-
team bij Deto Twenterand. 

Goede toekomst in het verschiet
De toekomst ziet er goed uit voor 
het eerste team. er komen twee 
jeugdspelers door die goed mee 
kunnen komen en daarnaast weten 
ook jongens van DeS en SvvN 
inmiddels de weg naar (ons deel 
van) Gagelman te vinden. een wat 
bredere selectie is voor iedereen 
goed. meer concurrentie en nog 
meer ‘drive’ om jezelf te bewijzen. 
uiteindelijk komt dat het eerste en 
tweede team ten goede. De Zweef 
zal weer in 2J komen met mooie 
tegenstanders. ik zit zelf bij een 
zondag-club. Anders was ik zeker 
komen kijken. 

Hoe blijft De Zweef in z’n alge-
meenheid in je herinnering?  
ik herinner De Zweef als een 
club waar een goede mix is tus-
sen prestatie en gezelligheid. een 
warme club waar ik- en zeker ook 
ons gezin- zich vanaf minuut één 
heeft thuis gevoeld. een club waar 
geen afgunst heerst maar iedereen 
elkaar helpt en waar iedereen blij 
is als er weer een team kampioen 
wordt. enorme saamhorigheid. 
 
Jouw vertrek is ook het afscheid 
van Serkan als assistent. Hoe kijk 
je daarop terug? Zul je hem mis-
sen? Hoe gaat dat bij TVC straks; 
krijg je daar ook een assistent?
De samenwerking met Serkan 
is niet van gisteren. we kennen 
elkaar door en door en zijn ook 
vrienden buiten het voetbal om. 
we zijn samen in 2001 van excel-
sior naar SvZw gegaan en heb-
ben daar prachtige jaren gehad. 
vervolgens hebben we samen een 
jaar bij Sv colmschate gezeten. 
Serkan als speler en ik als assis-
tent trainer. Daarna heb ik Serkan 
mee gevraagd naar Blauw wit ‘66 
in Holten waar hij voor het eerst 
mijn assistent werd. Toen De Zweef 

om de hoek kwam kijken hebben 
we samen de stap naar Nijverdal 
gemaakt. 

Al met al werken we al een tijd 
samen. Serkan is een geweldige 
vent en een echte persoonlijk-
heid. Daarnaast was Serkan in zijn 
periode één van de beste spelers 
uit de regio en dat zie je ook nu nog 
terug op het trainingsveld. Serkan 
geeft aan het geweldig naar zijn zin 
te hebben bij De Zweef en bij het 
elftal. op 2e klasniveau en hoger 
kun je niet zonder assistent trainer. 
ook bij Tvc ‘28 zal ik gaan werken 
met een assistent.
 
Hoe was je samenwerking met 
André? Hoe belangrijk was hij? 
Hoe ging het met Robert Spenke-
link erbij?   
André heb ik leren kennen in mijn 

periode bij Sv colmschate. Toen 
Hugo Kok vroeg of ik nog een 
persoon wist die het medisch team 
kon aanvullen pakte ik direct de 
telefoon. André kwam naar Nij-
verdal ná 10 jaar colmschate. een 
man die weet waar hij over praat op 
het medische vlak. misschien wel 
de beste en meest fanatieke ver-
zorger/masseur waar ik mee heb 
gewerkt. Daarnaast beschikt André 
ook nog over een Tc2 trainersdi-
ploma. 

André is een man die goed de 
balans weet tussen plezier en 
prestatie in de medische ruimte. 
Daarnaast hebben we als club/
team stappen gemaakt met fysieke 
trainingen onder leiding van Robert 
en André.  Robert als fysiothera-
peut heeft zeer veel kennis op me-
disch vlak en werkt fijn samen met 

“ Als trainer van 
een prestatieteam 
wordt van je ver-
wacht dat je zo-
veel mogelijk wed-
strijden wint”
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André. Het eerste half uur op de 
dinsdag training verzorgen Robert 
en André het fysieke gedeelte. 

Krachttraining, core-stability, coör-
dinatieoefeningen en de touwlad-
der. Dit werkt allemaal mee aan 
het steeds fitter worden en het 
voorkomen van spierblessures. De 
kennis van Robert en de enorme 
winnaarsmentaliteit van André zal 
ik zeker missen. we  hebben enorm 
fijn samen gewerkt. Gisteren zijn 
we met de volledige begeleiding 
en partners uit eten geweest ter 
afsluiting van drie mooie jaren. 
iedereen was aanwezig en dat vond 
ik mooi om te zien. 
 
Hoe kijk je terug op Hans Souve-
rijn als leider. Hoe belangrijk was 
hij?
Hans is iemand die eerst ‘de kat 
uit de boom’ kijkt. wij zijn totaal 
verschillend qua mens maar het 
mooie is dat we het over veel zaken 
rondom het eerste en tweede team 
volledig op één lijn zaten. Hans is 
iemand die mij goed kon aanvullen. 
Als ik bijvoorbeeld vond dat iets per 
direct veranderd moest worden dan 
zei Hans vaak “wacht maar, komt 
wel goed”. Hij zei nooit “dat regel 
ik wel”, maar als hij zei “komt wel 
goed” dan wist ik dat hij het zou 
regelen. 

Niet alleen regelde Hans het faci-
litaire gedeelte rondom het team. 
Hans had in mijn ogen een rol als 
‘adviseur’. De kennis van de club 
en de kennis van de spelers kon ik 
goed gebruiken. Daarnaast heeft 
Hans ook kijk op het spelletje en 
dacht hij goed mee in de wedstrijd. 
Hans had een niet te onderschat-
ten rol binnen de begeleiding. een 
samenwerking waar we trots op 
kunnen zijn.
 

Hoe was je samenwerking met 
Rolf Westerik?
Jammer dat Rolf stopt. voor het 
elftal, voor de nieuwe trainer. Rolf 
ligt geweldig in de groep en is altijd 
vol vertrouwen. Nooit dacht hij dat 
we het lastig zouden krijgen. “Die 
pakken wie wah”.  Zo zei hij aan 
het einde van het eerste seizoen 
met nog aardig wat wedstrijden te 
gaan in de bus naar AGovv:  “wij 
pakken de derde periodetitel, let 
maar op, ik zegget oe”.  Terwijl op 
dat moment AGovv een ploeg was 
waar je niet zomaar van won. Dat 
vertrouwen siert Rolf. 

Net als André kan Rolf ook goed de 
weg vinden tussen plezier en weten 
wanneer je serieus moet zijn. Dat 
is een kwaliteit. ook heb ik Rolf wel 
eens vervloekt op de bank, maar 
dan kwam hij later doodleuk bij 
me met de melding “was gin but’n 
spel”. ook zal ik Rolf onthouden als 
de man van de geweldige uitspra-
ken en opmerkingen.....

Hoe was je relatie met de suppor-
ters?
De Zweef heeft een trouwe ach-
terban waarbij de harde kern er 
altijd is. veel echte clubmensen 
die nooit schelden of schreeuwen 
op de eigen spelers. Dat is elders 
echt wel anders. De supporters 
zijn trots op het team en de club. Al 
met al kan ik geen negatief woord 
zeggen. ik heb met veel suppor-
ters een goed contact opgebouwd. 
Bij Tvc trainen we op vrijdag om 
kwart voor zeven....dus hoef ik het 
‘Heilig avondje’ in december niet te 
missen. “Kokkovic, hulde zoals je 
dat elke keer doet en ik kom zeker 
weer kijken”. Nu mag H.H. als eer-
ste naar voren. ik kruip ergens diep 
verscholen achter in de zaal. 
 

Hoe was je samenwerking met het 
bestuur? 
Dat was best een bijzondere sa-
menwerking. Dit komt omdat het 
bestuur enorm betrokken is bij de 
club en ook echt tussen de leden 
staat. Zo hebben Bas en erik de 
nodige wedstrijden bij het eerste 
gevlagd. Stefan Scholten speelt 
in het eerste team. Hugo Kok is 
mee op trainingskamp naar Turkije 
geweest etc etc. om nog maar 
niet over charles te praten. De 
samenwerking was gewoon ToP! 
we konden elkaar hard aanpakken 
maar altijd over en weer respect. in 
veel zaken waarvan ik dacht dat dit 
het team en de club ten goede zou 
komen, werd in mee gedacht. Niet 
alles kon natuurlijk, maar het be-
stuur staat altijd open voor nieuwe 
ideeën. met deze houding liggen er 
nog enorm veel kansen voor deze 
mooie club. 

Waar kan De Zweef verbeteren?
Voetballend
Natuurlijk kun je en moet je elk 
jaar beter worden. maar pas echt 
grote stappen in de jeugdopleiding 
en eerste en tweede elftal kunnen 
worden gemaakt met de komst van 
kunstgras. Hopen dat dit er snel 
komt. 
 
Als vereniging
een club die niet betaalt aan spe-
lers moet de faciliteiten helemaal 
top voor elkaar hebben. op deze 
manier hou je spelers binnenboord 
en zal de aantrekkingskracht als 
vereniging groeien. in de afgelopen 
jaren zijn hier flinke stappen ge-
maakt maar er liggen nog kansen 
en uitdagingen op dit gebied. 
 
Wat wil je nog kwijt?
ik wil het twidde van De Zweef via 
deze weg van harte feliciteren met 
de promotie. ik was niet in de gele-

genheid om de bewuste zaterdag 
aanwezig te zijn. Niets dan hulde 
aan de spelers en begeleiding. 
Daarnaast wil ik Bartje en de Sie-
ro’s bedanken voor de muziek bij 
de thuiswedstrijden en natuurlijk 
alle andere vrijwilligers die altijd 
klaar staan voor de club. ook de 
maandagploeg niet te vergeten !!
 
Als laatste wil ik iedereen met een 
blauw-wit hart hartelijk bedanken 
voor de prachtige jaren en wens 
alle spelende leden veel succes 
en in het bijzonder het eerste 
team van De Zweef. Als ik met 
Tvc ‘28 een uitwedstrijd speel 
gaat Amiëlla jullie aanmoedigen 
en spelen de kids op Gagelman....! 
Het moet niet gekker worden !
 
veel groeten en een fijne zomer 
gewenst.
 
Philip Agteres.
 
p.s. King charles, in de 10 jaar 
dat we samen hebben gewerkt 
begreep ik nooit waarom je elke 
woensdag zo brak als een garnaal 
achter je computer zat. Je zei dan 
altijd: ‘De Zweef, mooie club joh’. 
Nu begrijp ik het !!

“Hij zei nooit 
‘dat regel ik 
wel’, maar als 
hij zei ‘komt 
wel goed’ 
dan wist ik 
dat hij het 
zou regelen.”
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Alleen in februari !! 
 Bestellingen via de webshop en aankopen in de fanshop op 2, 9, 16 en 23 februari 2013 

 20% korting* 
Aanbieding geldt voor alle bestellingen en leveringen in de maand februari en 
is van toepassing op het hele assortiment**!  
 
*   Uitgezonderd het bedrukken van kleding. 
** Voor artikelen die niet tijdig kunnen worden besteld geldt; zolang de  voorraad strekt. 

www.landstede.nl • 0800-0245666 (gratis)

Welkom bij 
Landstede Raalte
Landstede MBO
 Leren in Landschappen

Training, Opleiding & Advies
 Cursussen, workshops en opleidingen voor volwassenen
 Volksuniversiteit

Welzijn
 Activiteiten en ondersteuning voor jong en oud

Vrijwilligerspunt Raalte
  Voor passend vrijwilligerswerk en nieuwe vrijwilligers

de zweef webshop:
www.dezweef.premIum-shop.nl



waar blijft de tijd? De Duitser wordt weer gerespec-
teerd, althans zo lijkt het. Dat is wel eens anders ge-
weest. voor nog geen tien jaar terug werd de Duitser 
nog geassocieerd met bratwurst en opa’s fiets. Tegen-
woordig is het allemaal anders. 

duItsers! puzzel: zoek de 10 verschIllen

Duitsers zijn weer geliefd. Zelfs 
erwin, voormalig voetballer van het 
roemruchte achtste elftal.  in die 
tijd bracht erwin het niet verder dan 
reservespeler. vandaag de dag zou 
erwin een basisplaats hebben afge-
dwongen. erwin wordt weer vrien-
delijk gegroet. Door Jan en alleman. 
erwin is op de maandag te vinden op 
ons sportpark Gagelman, waar hij 
als Geschäftsführer de maandag-
ploeg aanstuurt. 

Hoe heeft het zo kunnen komen? 
Zijn we aan het verduitsen? Blijk-
baar kijken we tegen de Duitser op. 
omdat het de Duitser wel lukt, wat 
wij maar niet voor elkaar kunnen 
krijgen. we krijgen de huizenmarkt 
maar niet  in beweging. Duitsland 
reikt ons de helpende hand, door 
ons voor miljarden aan hypotheken 
te verstrekken. een geweldige im-
puls voor onze economie. maar laten 
we ons op deze manier niet inpak-
ken? vallen hierdoor onze banken 
niet om en wordt Nederland op deze 
wijze niet geannexeerd? De tijd zal 
het leren. 

voorlopig staat Duitsland met één 
nul voor. ook op voetbalgebied. ik 
heb gelezen, dat we dit jaar een 
Duitse championsleague finale  heb-
ben gehad. Duitsland heerst weer 

en dat kan haast geen toeval meer 
zijn. Nederlandse voetballers praten 
van een stap hoger op wanneer zij in 
de Bundesliga mogen spelen. ook 
Nederlandse trainers vinden het een 
eer om in de Duitsland te mogen 
werken. De Duitse clubs zijn in het 
algemeen financieel gezond. over 
het ontduiken van belasting wordt 
niet moeilijk gedaan. Als voetballer 
of trainer kom je echter Duitsland 
zo maar niet binnen. Dat is alleen 
maar weggelegd voor degene die 
zich als een Duitser weet te gedra-
gen. Je moet dus kunnen schreeu-
wen als louis van Gaal of kunnen 
gehoorzamen als luuk de Jong; een 
matennaaier zijn zoals mark van 
Bommel of kunnen vallen als Arjen 
Robben. laatstgenoemde heeft er 
persoonlijk voor gezorgd dat het 
woordje “Schwalbe” in de dikke van 
Dale is opgenomen. ik accepteer het 
allemaal. Het recht van de sterkste 
geldt. 

waar ik wel moeite mee heb is het 
na-aapgedrag van de Nederlanders. 
een schwalbe is eerder geleerd, 
dan het begrip buitenspel. Zo kan 
ik nog wel duizendeneen voorbeel-
den geven.  we vergeten maar al te 
vaak ons zelf te blijven. Zo genoot ik 
onlangs van een welverdiende mid-
weekse vakantie op vlieland. Kom ik 

daar een jonge Zwever op het strand 
tegen. liggend in een zelf gegraven 
kuil met om zijn rechterarm een 
aanvoerdersband met opschrift 
“mannschaftskapitän”. Daar kan ik 
dus niet tegen. Dat gaat te ver.

Nee, ik heb het meer op met Jamai-
canen. Don't worry about a thing, 
cause every little thing gonna be all 
right. Alles komt goed. ook voor de 
Zwever in de kuil op vlieland.

cR
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een club met een eIgen trIbune: 
wat een bIjzonderheId
voordat De Zweef terecht kwam op sportpark Gagelman, speelde 
de vereniging op een aantal locaties in Nijverdal. Je moet daarbij 
niet denken aan sportparken zoals wij dat nu kennen. De meeste 
clubs waren maar klein en hadden één of hooguit twee velden. Dat 
was het. met een beetje geluk lag er vlakbij een café waar je je kon 
omkleden en misschien zelfs wel een beetje kon wassen na afloop.

De trots van De Zweef was het veld 
“boven op de berg”. Dat lag op de 
plek waar nu de “Paarse Poort” 
staat te pronken alsof er geen crisis 
is en de bomen groeien tot voorbij de 
sterren(wacht). een voorganger van 
Dalzicht (café Koedijk) fungeerde als 
kleedkamer en kantine. Daar stond 
ook  de prijzenkast van De Zweef. 
we hebben het dan over begin jaren 
dertig van de vorige eeuw.

Het eerste veld was door de leden 
zelf aangelegd. een eigen veld; hoe 
ging dat in die tijd? 
1. Je zocht een geschikte plek.
2. Je ging naar de eigenaar van dat 
terrein
3. Je vroeg die man (carrièrevrou-
wen had je toen niet) of je dat terrein 
mocht gebruiken en hoeveel huur hij 
wilde vangen.

4. Na goedkeuring ging je met man 
en macht aan het werk om van dat 
terrein een voetbalveld te maken.
5. voor de Zweef betekende dat: 
plaggen steken, boomwortels 
rooien en het veld zo vlak mogelijk 
maken.

met name dat laatste lukte niet he-
lemaal, want verteld wordt dat het 
veld nogal afliep en er tussen de 
noord- en zuidkant wel een meter 
hoogteverschil was. maar goed, een 
kniesoor die daarop lette. 

Dat werken om een mooi veld te 
krijgen, kostte heel veel tijd en wie 
denkt dat in die tijd mensen meer 
bereid waren de handen uit de 
mouwen te steken, heeft het mis. 
Het kostte het toenmalige bestuur 
heel veel praten om werkende 
handjes te krijgen. een beetje lo-
gisch ook als je weet dat de meeste 
mensen lichamelijk werk deden op 
de fabriek en ook nog eens een uur 
of tien per dag plus de zaterdag-
morgen. 

Toen dat veld er eenmaal was, de 
pastoor het had ingezegend op 8 

augustus 1931 en heel katholiek 
Nijverdal was wezen kijken, kon er 
gevoetbald worden. Nee, gras lag 
er niet of nauwelijks. Het was één 
grote stofboel. De lijnen waren niet 
van kalk, maar van wit zand. maar 
trots waren de Zwevers wel op hun 
eigen accommodatie.

Zo trots dat al snel na de ingebruik-
neming besloten werd een heuse 
tribune te bouwen met daaronder 
twee kleedkamers! De tribune 
(gebouwd in 1935) was een beziens-
waardigheid. Niemand had zo’n 
ding. Bijkomend voordeel ervan 
was dat verliefde paartjes er ’s 
avonds ook terecht konden. “ie zat 
daor mooi dröge”, vertelde Bokkie 
middelkamp in 1985 met een brede 
grijns op het gezicht.

“in 1935 werd er ook een tribune 
gebouwd, bij de bouw daarvan was 
in elk geval aannemer Antoon Jan-
nink betrokken. voorheen vond de 
omkleding plaats bij Dalzicht. De 
tribune is in de oorlogsjaren door 
de Duitsers voor een groot deel 
vernield”. willem Jannink in 1985: 
“De Duitsers begonnen hier instal-

laties te bouwen om de v1-raketten 
te lanceren. Ze hadden materiaal 
nodig en dat was dus heel dichtbij 
te vinden”.

Nijverdaller Henk Tijhuis (1925-
2012) speelde in die tijd bij de 
junioren van volharding (SvvN). Hij 
herinnerde het zich nog goed: “we 
speelden toen tegen De Zweef. Dat 
was een belevenis. Zij hadden een 
tribune en ook nog eens met twee 
kleedkamers daaronder. we wisten 
niet wat we zagen. wij hadden wel 
een kleedkamer, maar niet zo mooi 
en ook geen tribune. Bij ons stond 
buiten een pomp en kon je een 
beetje water halen om je te wassen. 

De meesten gingen na de wedstrijd 
zo naar huis en daar in de teil”.

De Zweef heeft niet zo heel lang van 
het “wereldwonder” kunnen genie-
ten. Toen men na de bevrijding in 
1945 het veld weer terug kreeg, was 
er van de tribune niets meer over. 
Het enige dat restte was een oude 
schutting, die in opdracht van het 
bestuur is gesloopt. 

er kwamen plannen  voor verbe-
tering van het veld en de bouw van 
kleedkamers. De plannen waren 
al zover dat het bestuur van De 
Zweef er in eerste aanleg niets voor 
voelde te verhuizen naar het eerste 

gemeentelijke sportpark Gagelman, 
dat in 1949 in gebruik werd geno-
men. Gelukkig zag men snel in dat 
verhuizing toch z’n voordelen had 
en kwam onze club op Gagelman 
terecht. eerst samen met DeS en 
Nijverdal en later alleen op een 
nieuw deel dat werd aangelegd aan 
de Koersendijk.

“De trots van 
De Zweef 
was het veld 
boven op de 
berg.”

“Na de bevrij-
ding was van 
de tribune  
niets meer over.”
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waar kennen we everhard Krukkert ook al weer van? Hij was 
jeugdspeler bij De Zweef, masseur bij het eerste elftal en betrok-
ken bij de oprichting van de vriendenkring, praatte de prestatie-
loop aan elkaar, was Zwarte Piet bij Sint Herman verschoor en 
natuurlijk als de broer van wim. misschien zegt de naam eddie 
Krukkert u meer. onder die naam is hij beter bekend. Hoe hij daar 
aan komt leest u verderop in dit verhaal.  

hoe Is het toch met...
everhard “eddIe” krukkert

everhard (72) is een vitale zeven-
tiger, een goede verteller met oog 
voor detail en een scherp geheugen. 
is gehuwd met Trees (64) en samen 
hebben ze 2 dochters, Judith ( 42) en 
marie-louise (40) en 5 kleinkinde-
ren (14, 11, 10, 8 en 8). ondanks het 
scherpe geheugen moet everhard, 
tot zijn eigen schande, toch aan 
Trees vragen hoe oud hun kinderen 
zijn. er zijn ergere dingen.

Hoe is het allemaal begonnen 
bij De Zweef?
mijn vader was destijds al betrokken 
bij De Zweef. Hij was gevraagd als 
penningmeester. Toen ik ging voet-
ballen was er daarom maar één club 
om voor te spelen: De Zweef. ik heb 

het niet lang volgehouden want in de 
A jeugd ben ik al gestopt. ik had veel 
last van groeipijnen.

Wat ben je vervolgens gaan doen?
ik ben onder andere vertegenwoor-
diger geweest in zoetwaren. De 
laatste 25 jaar van mijn werkzame 
leven was ik vertegenwoordiger 
bij Tencate. ik moest ondergoed 
en lingerie aan de man brengen. 
Specifieke onderkleding die geschikt 
was onder warme en koude omstan-
digheden. Pionieren bij bedrijven en 
instellingen. mooi werk. Naast mijn 
baan ben ik altijd met andere dingen 
druk geweest. ik was met mijn 
hobby bezig of op een andere manier 
geld aan het verdienen. ik was gek 

van muziek. Speelde dixieland 
muziek in een orkest.  Daar kon 
op gedanst worden. later was 
ik slagwerker in de jazz muziek. 
Speelde op bruiloften en partijen. 
ik was niet de meest getalenteerde 
van de familie, wim had meer 
aanleg, maar zong wat harder om 
dat te verbloemen. Daarnaast heb 
ik ook rijles gegeven.

Als rij-instructeur heeft jouw liefde 
voor wielrennen een versnelling 
gekregen.
ik vond wielrennen een leuke sport. 
Bij ons in de straat waar ik ben 
opgegroeid, Zonnebloemstraat, zat 
vroeger autorijschool Scholten. ik 
reed auto voor mijn werk, dus men 
vond dat ik wel instructeur kon wor-
den. Papieren had je toen nog niet 
nodig. een bestuurslid van de Ronde 
van Twente, Jan Reijerink, kreeg les 
van mij. ik heb hem aangeboden om 
1,5 uur les te geven voor de prijs van 
1 uur op voorwaarde dat ik in de ju-
rywagen kon zitten. Kon ik met eigen 
ogen zien hoe een wedstrijd verliep in 
plaats van op één plek te staan en ze 
langs zien sjezen. een half uur voor 
aanvang van de koers kwam Jan bij 
mij. Ze hadden een groot probleem. 
De microfonist had problemen met 
de auto van waaruit hij de wedstrijd 
moest verslaan en vertrok naar huis. 
Toen hebben ze mij de microfoon 
gegeven en ik moest het wedstrijd-
verslag gaan doen. ik werd voor de 
leeuwen gegooid. er waren altijd veel 
toeschouwers in enter. Had net de 
verkering uitgemaakt met een en-
terse, dus er lag behoorlijk wat druk 

op. maar het is allemaal goed ge-
gaan. De consul die daar zat vroeg of 
ik een week later weer verslag wilde 
doen. in de jaren daarna heb ik het 
verslag bij zesdaagsen gedaan, NK’s, 
wK’s, en criteriums in Nederland. 
Dick van Berkum, een bekende mi-
crofonist, vroeg hoe ik heette. “ever-
hard Krukkert” zei ik. Dat vond Dick 
geen goede naam. “een microfonist 
is een artiest. en een artiest heeft 
een korte maar krachtige naam. we 
maken er eddie van”. in de pro-
grammaboekjes van de volgende 
wielerronden die ik versloeg stond 
vanaf toen telkens eddie Krukkert 
genoemd als microfonist. en zo is 
dat ook gebleven. Na een wedstrijd 
ben ik een keer met de rondemiss 
van Raalte op stap gegaan. Trees en 
ik zijn inmiddels al 45 jaar samen.             
De Zweef kwam weer op jouw pad.
Bijna iedereen van De Zweef tankte 
bij morsink en middelkamp. Dus ik 
ook. Toone middelkamp en Johan 
Kok wilden een supportersvereni-
ging oprichten, naar het model van 
f.c. Twente. Het kreeg ook dezelfde 
naam: De vriendenkring. Ze vroegen 
mij bij de pomp of ik de oprichtings-
vergadering wilde leiden. vervolgens 

“Een microfonist 
is een artiest. En 
een artiest heeft 
een korte maar 
krachtige naam. 
We maken er 
Eddie van”
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Grand Cafe hartje Centrum nijverdal
Willem Alexanderstraat 9a, 0548-624131
7 dagen per week geopend

aCtie! (tegen inlevering van deze bon):

- all inClusive lunCh € 10,-
 (kop soep, broodje kroket, kopje koffie en glas fris)

- drieGanGen diner € 25,- / daGplate € 12,50
 incl. consumptie en kopje koffie

ben ik blijven hangen: als voorzitter.  
Je werd als het ware meegezogen 
in de prettige sfeer van de club. Het 
klikte met die jongens. Heb dat 5 jaar 
met plezier gedaan. Het doel van de 
vriendenkring was geld  genereren 
voor de club. Dat is ook wel gelukt. 
we zijn begonnen met de reclame-
borden langs het veld. Puzzeltochten 
werden uitgezet, eierzoeken met 
Pasen waarbij Jan Broens verkleed 
was als paashaas. wekelijks was er 
een trimavond voor de dames onder 
leiding van Jan evers, de latere trainer 
van het damesteam. Zo’n 100 dames 
deden daar aan mee. een eclatant 
succes was dat. evenals de busreis-
jes met de dames. we wilden graag 
de vrouwen betrekken bij de club. 
De achterliggende gedachte was dat 
wanneer we hen binnenboord hadden, 
het makkelijker was om de mannen te 
benaderen voor een functie binnen de 
club. Al hebben we dat natuurlijk nooit 
zo naar buiten gecommuniceerd. 

Naast jouw werk bij de Vrienden-
kring was je ook masseur bij het 
eerste elftal.
mijn neef Bennie ten Hove was 
masseur bij het eerste elftal. en dat 
vond ik interessant. Toen hij ermee 
ophield heb ik gezegd dat ik dat wel 
wou doen. ik heb toen een cursus 

sportmassage gevolgd en zo ben ik 
in dat wereldje gerold. Heb ik een 
aantal jaren gedaan. Het laatste jaar 
heb ik de spelers wedstrijdklaar 
gemaakt en ging daarna de wed-
strijd van de komende tegenstander 
bekijken. mijn vader is op 37e leef-
tijd overleden aan een hartaanval 
en ik was bang dat dit mij ook zou 
overkomen van de spanning. en ik 
kon er ook heel slecht tegen wan-
neer ik een speler fit had gemaakt 
en deze een doodschop kreeg. Dan 
kon ik zo’n iemand wel aanvliegen. 
maar het is natuurlijk geen ideale 
situatie dat de verzorger er tijdens 
de wedstrijd niet bij is. vandaar dat 
ik bij De Zweef ben gestopt.
vervolgens werd je masseur in de 
wielrennerij.
ik was gelijktijdig masseur bij De 
Zweef als microfonist bij wielerwed-
strijden. Dat raakt bekend natuur-
lijk. Toen hebben ze mij gevraagd 
of ik ook masseur van renners wou 
worden. Heb de meeste regionale en 
amateurtoppers gesoigneerd. Hen-
nie Stamsnijder, Jos lammertink en 
Hennie Kuiper. 

Wat doe je tegenwoordig?
Naast mijn rol als vader en opa doe ik 
met Trees de tuin. ik sportte 6 uur in 
de week. Druk met tennissen. Door 

knieproblemen heb ik daar mee moe-
ten stoppen. Zal wel een familiepro-
bleem zijn. mijn vader en opa hadden 
hier ook last van. verder fiets ik veel. 
inmiddels ben ik al 12 jaar  vrijwilliger 
bij slachtofferhulp. ik probeer hierbij 
een slachtoffer of getuige van een 
ongeval of misdrijf te leren dat hun 
reactie op een abnormale gebeurtenis 
normaal is. Hun emoties te kanali-
seren en het leven weer op de rit te 
krijgen. Daarnaast begeleid ik ze ook 
op juridisch gebied. Kost wel veel tijd, 
soms wel 20 uur in de week, waarbij 
ik tussen de 12 en 20 slachtoffers 
begeleid. maar het is prachtig werk 
dat veel voldoening geeft.     

Volg je De Zweef nog?
ik kom niet meer bij wedstrijden want 
ik kan niet tegen die spanning. ik bel 
regelmatig meteen na de wedstrijd 
hoe ze het hebben gemaakt.  wel hoop 
ik dat ze komend seizoen in de eerste 
klasse uitkomen (helaas everhard). 

Tot slot: heb je nog een leuke anek-
dote om mee af te sluiten?
in de periode dat ik in de vrienden-
kring zat hadden we een activiteit op 
een zaterdagavond waar veel inge-
nomen werd. Anton “Bols” lucassen 
kon niet meer op eigen gelegenheid 
thuiskomen, waarop Jan ten Hove 
zei: “ik breng je wel met de auto 
naar huis”. maar Jan had zelf ook 
teveel op. Toen kon dat nog. Sterker, 
politieagent Pauw kwam melden in 
de kantine als er gecontroleerd werd. 
“Jongens, vanavond piepke blazen”, 
zei hij dan en dan wisten wij genoeg. 
enfin, Jan zet Anton op de achter-
bank die daar in slaap viel. Jan is nog 
wat gaan drinken en reed later naar 
huis. Thuisgekomen zette hij de auto 
in de garage. De volgende morgen 
moest hij met mimi op bezoek bij 
zijn schoonmoeder. Hij haalt de auto 
uit de garage, waar Anton nog lag te 
slapen op de achterbank. Haha...
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v.l.n.r. Gerrit verschoor, Gerrit oude Roelink, leo Geurtse, Sinus morsink, Bernard evers, Joop Kogelman, 
erwin Salzbrun, Sinus freie, Johan Alferink, wim Dijkstra, Joop engbers en Johan Kok.



De maanDagmiDDagploeg: ‘Hoe Het 
klaar komt, maakt nIet uIt. het werk 
komt klaar en met veel lol!’

Te beginnen op de maandag als een 
team van vutters en gepensioneer-
den zorgen dat alles in en rondom 
onze kantine en kleedkamers weer 
keurig oogt. vrijwilligers die we niet 
altijd zien, maar wel missen als ze 
het werk niet zouden doen. we lopen 
een dag mee met de maandagmid-
dagploeg (deel 1). 

De maandagmiddagploeg maakt 
zijn opwachting
maandagochtend 3 juni. eén van de 
drukste weekenden van dit seizoen 
bij De Zweef is afgesloten. Het Kas 
woudsma en mixtoernooi en de 
promotiewedstrijden van het 2e en 
Dames 1 laten hun sporen na. Alle 
deelnemers en bezoekers drinken 
en eten wat en hebben niet allemaal 
het fatsoen om het achterblijvende 
afval daar te laten waar het hoort. 
ook het kwakkelende voorjaar 
zorgt voor genoeg werk. Zon en 
regen zijn dé ingrediënten voor het 
snel groeien van onkruid. om alles 
rondom de kantine weer toonbaar 
te krijgen, trekken 12 vutters en ge-
pensioneerden hun oude kleren aan. 
De maandagmiddagploeg maakt zijn 
opwachting.

Maandagmiddagploeg begint al op 
maandagochtend
eerst even iets rechtzetten. met 
de naam maandagmiddagploeg 
doen we de groep mannen eigen-
lijk tekort. De mannen beginnen 
namelijk op maandagochtend al. 
Kantinebeheerder Johan Kok legt 
uit: ‘Toen Annie en ik zo’n 16 jaren 
geleden het beheer van de kantine 
op ons namen, waren Toone middel-
kamp, Bernard evers, Joop engbers, 
Bernard Slaghekke, Jo Knobben, 
Herman Rudde, Jan Kameroord en 
ik al actief op de maandagmiddagen 
met het weghalen van het onkruid 
en legen van de prullenbakken 
langs het hoofdveld. Pas toen leo 
Geurtse stopte met werken en ons 
kwam versterken, kwam de tech-
nische inslag.’ Tegenwoordig zijn 
Joop Kogelman en Bernard evers 
als enigen nog actief op alleen de 
maandagmiddagen. Johan Alfe-
rink vult aan: ‘Ze halen afval uit de 
prullenbakken langs het hoofdveld 
en controleren de rugleuningen 
van de stoelen op de tribune en de 
dugouts’. De rest van de groep is 
meer een klussengroep, bestaande 
uit leo Geurtse, Joop engbers, 

Sinus morsink, wim Dijkstra, Tonnie 
Kok, Gerrit oude Roelink, Johan 
Alferink, Johan Kok, Sinus freie, 
Gerrit verschoor en erwin Salzbrun. 
‘we doen schilderwerk in en rondom 
de kantine, bestraten af en toe wat, 
halen onkruid tussen de tegels weg, 
maken reclameborden schoon en 
ga zo maar even door’ vertelt wim 
Dijkstra.

‘We hebben alleen nog wat domme 
sterke krachten nodig’
Daar waar het interview oorspron-
kelijk voor de maandagmiddag ge-
pland stond, schuif ik dan ook maar 
tijdens de maandagochtend aan. ik 
wil immers een goed beeld schetsen 
van het werk dat deze mannen ver-
richten. Het is half elf en de mannen 
zijn dan al ruim een uur aan het 
werk. ‘we beginnen om 9 uur met 
koffie en na de koffieronde van half 3 

een vereniging draait op vrijwilligers. vrijwilligers die 
we zien als we zelf ook aanwezig zijn op het sportpark, 
op een trainingsavond of in het weekend, maar ook vrij-
willigers die we niet zien als we zelf bijvoorbeeld aan 
het werk zijn. 
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in de middag, keren we huiswaarts’ 
aldus Sinus freie. Als ik aankom op 
het sportpark blazen Gerrit oude 
Roelink en wim Dijkstra de tribune 
schoon. De rest van de mannen staat 
op of rondom een steiger die tegen 
de gevel van de kantine aan staat. 
Het stucwerk aan de verhoogde 
gevel  van de kantine (hieraan hangt 
de klok aan het hoofdveld en het 
Zweef logo aan de straatzijde) blad-
dert af en de klussers voorzien de 
gevel nu van plaatmateriaal. een klus 
die nauwkeurig is voorbereid door 
leo Geurtse en het grootste deel van 
deze maandag in beslag neemt. Het 
is een komisch tafereel. Zou je een 
camera ophangen en beelden uitzen-
den op een willekeurige avond in de 
kantine, dan zouden we een hoop lol 
hebben met elkaar. ‘Het idee is om 
de platen vast te zetten met kit’ geeft 
Gerrit verschoor aan. ‘we hebben al-
leen nog wat domme sterke krachten 
nodig om de zware platen omhoog 
te krijgen’ grapt Johan Alferink. op 
de steiger staan leo Geurtse, Sinus 
freie en Sinus morsink om de laatste 
latten vast te zetten, waarop de kit 
moet komen om vervolgens de platen 
mee te bevestigen. Zoveel mannen, 
zoveel meningen. Als Tonnie Kok 
komt kijken, adviseert hij schroeven 
te gebruiken. ‘Deze laten nooit los 
en je kunt makkelijker met een plaat 
manoeuvreren’ aldus Tonnie Kok 
(die op de maandagen modder uit 
doucheputjes haalt om verstoppin-
gen te voorkomen). Johan Alferink uit 
zich: ‘Tonnie komt uit de bouw en dus 
hebben we het meeste vertrouwen in 

hem’. Het plan wijzigt, maar dat komt 
straks. eerst tijd voor koffie.

Koffietijd
Tijdens de koffie komt de taakverde-
ling aan de orde. een vaste taakver-
deling kennen de mannen niet. ‘Als 
je iets kunt, stijg je zo op de ladder’ 
aldus Johan Alferink. Sinus morsink 
vult aan: ‘maar je daalt ook zo weer’. 
ook verbaas ik mij over het gereed-
schap dat ik dan al in een oogopslag 
heb gezien. een steiger, veegmachine, 
bladblazers en ga nog maar even 
door. Alles is in eigen bezit van de 
mannen. ‘we hebben het allemaal ooit 
eens geleend’ grapt Johan Kok. ‘maar 
laat dat maar achterwege, anders 
durft niemand ons meer iets uit te 
lenen’ vervolgt hij zijn verhaal. Spullen 
die kapot gaan, repareren de mannen 
zelf, alles om kosten te besparen.

Het bevestigen van plaatmateriaal 
deel 2
Na de koffie gaat het grootste 
gedeelte van de ploeg verder met 
het bevestigen van de platen of het 
geven van adviezen. Door eerst 
gaatjes in het plaatmateriaal voor 
te boren, gaat het schroeven aan 
de gevels straks gemakkelijker. op 
twee klaargezette banken tekent 
leo Geurtse ondertussen heel 
nauwkeurig uit waar hij straks moet 
boren. ondertussen komt de voorzit-
ter van de accommodatiecommissie 
(Nico Jannink) langs. Nico houdt de 
technische staat van het gebouw in 
de gaten. vanuit zijn bouwkundige 
achtergrond adviseert hij om ook te 
zorgen voor sparingen in de lat-

ten. Zo kan eventueel vocht achter 
de platen weg. Het plan wijzigt, 
het bevestigen van platen kan toch 
nog niet. Gerrit verschoor bedenkt 
ondertussen hoe de platen (die dan 
nog tegen de kantine aanstaan) 
omhoog komen. Hij haalt van huis 
snel drie glaszuignappen. Ze zijn zo 
bevestigd, maar dan moeten de pla-
ten nog omhoog. ik wil wel helpen, 
alhoewel het een mooi schouwspel 
blijft om naar te kijken. leo Geurtse 
staat nog steeds keurig gekleed 
op de steiger. in zijn ene hand een 
accuboormachine en in zijn andere 
hand heeft hij zijn mobiele telefoon 
waarmee hij aan het bellen is. Johan 

Alferink: ‘Dat doet hij alleen maar 
om interessant te doen’. 
ondertussen verschijnen eric Siero 
en Henk Dikkers op het sportpark. 
Ze waren hier in het weekend nog 
niet genoeg geweest en kwamen 
daarom vandaag nog maar even 
buurten. Ze komen als geroepen en 
kunnen direct aan het werk, helpen 
met het tillen van platen. De klus-
sengroep is eric en Henk dankbaar, 
totdat eric Siero (die de hele discus-
sie al lang heeft meegekregen) 
vraagt waarom de mannen de platen 
toch niet lijmen. De wereld is dan 
even te klein.  Gerrit oude Roelink 
trekt zich van de platen niets aan en 
maakt een ijverige indruk. ‘ik werk 
niet mee aan het interview, straks 
denken de lezers nog dat ik de hele 
dag niets doe’ zegt hij cynisch. on-
dertussen loopt hij met de onkruid-
krabbers richting Johan Alferink om 
een begin te maken met het weg-

halen van onkruid tussen de tegels. 
‘onkruidverdelgers gebruiken wij 
niet’ geeft Gerrit verschoor aan, 
‘dat kost geld én de klussengroep 
wil milieuvriendelijk werken. Het is 
gewoon een kwestie van bijhouden’. 
wim Dijkstra helpt Gerrit en Johan 
met het verwijderen van onkruid. 
een klusje dat 3 à 4 keer per jaar 
terugkeert. 

Arbeidsvitaminen 
Na ruim een uur werken, discus-
siëren en ouwehoeren is het weer 
tijd om bij te komen en de nodige ar-
beidsvitaminen te nuttigen. De 78 ja-
rige Johan legtenberg heeft dan de 
tafel gedekt en Annie Kok heeft het 
eten klaargemaakt in de keuken. ik 
heb mijn broodtrommel meegeno-
men, maar deze blijft dicht. De tafel 
is gedekt met bolletjes kaas en ham 
die van het Kas woudsma Toernooi 
zijn overgebleven. voor deze keer 
mag ik mee eten. ik moet dan wel 
beloven een positief artikel te schrij-
ven en ik mag niet opschrijven wat 
voor lekkers allemaal op tafel staat. 
‘Anders hebben onze vrouwen door 
waarom we op maandagavond de 
helft van onze warme maaltijd laten 
staan’ geeft Sinus morsink aan. ik 
laat dan maar achterwege dat de ta-
fel ook gedekt is met rundvleesslaa-
tjes, bekertjes yoghurt, kroketten, 
braadworsten en hamburgers. voor 
een ‘onze vader’ is geen tijd. Johan 
Alferink heeft het eerste broodje 
dan al in de mond. ondertussen 
komt ook erwin Salbrun binnenlo-
pen. Hij heeft vandaag vrijaf, maar 

weet nog wel tijd vrij te maken voor 
de teamfoto, waarvoor straks de 
fotograaf langskomt. ook Joop Ko-
gelman en Bernard evers schuiven 
aan. De laatste twee overgebleven 
hamburgers zijn voor Bernard. Joop 
slaat deze keer over: ‘ik heb thuis al 
gegeten’. maar als Joop merkt dat 
ook de hardgekookte eieren nog op 
tafel staan, schuift hij toch nog even 
aan. wim Dijkstra ziet ondertus-
sen bordjes met sponsoren van het 
mixtoernooi in de kantine hangen. 
‘Die hebben ze erin geschroefd’ zegt 
Joop engbers. wim Dijkstra weet 
dan al wat zijn volgende klus is, het 
stoppen van gaatjes. 

Het bevestigen van plaatmateriaal 
deel 3
Na de lunch is het bevestigen van 
plaat nummer 2 aan de beurt. Johan 
Alferink heeft dan nog niet op de 
steiger gestaan en dus staat Johan 
Alferink na de middagpauze als 
eerste op de steiger. Sinus freie 
neemt het tafereel rustig in zich op. 
Gerrit verschoor, Sinus morsink en 
leo Geurtse beuren de plaat op. Als 
de plaat bijna op de plek zit, merkt 
Johan op dat deze plaat nog niet 

voorgeboord is. De plaat moet dus 
weer naar beneden. ondertussen 
komt ook de fotograaf. Zodra Johan 
de fotograaf ziet, weet hij niet hoe 
snel hij naar de bladblazer moet 
grijpen. ‘De Zweef heeft het mooi-
ste complex van de hele gemeente’ 
roept Johan tussen het suizende 
geluid van de bladblazer door. Johan 
blaast en krabt het onkruid weg 

op de plekken waar Gerrit oude 
Roelink dan al is geweest. Nacon-
trole heet dat volgens Johan. Aan de 
andere kant van het hoofdveld zitten 
Bernard evers en Joop Kogelman 
ondertussen uit te rusten op de 

tribune. De eerste 3 prullenbak-
ken zijn geleegd en dus tijd om de 
rugleuningen van de tribunestoeltjes 
te controleren. lang tijd om te zitten 
hebben ze niet. voor de teamfoto 
moeten de mannen helemaal naar 
de andere kant van het hoofdveld. 
Na de teamfoto vind ik het ook mooi 
om te gaan. De mannen zijn toch 
wat onrustig om in het magazine 
zo gunstig mogelijk voor de dag te 
komen. en ik wil ze ook niet te veel 
in de weg lopen. De mannen moeten 
immers ook nog platen aan de 
voorzijde bevestigen, waaraan het 
in led-verlichting uitgevoerde Zweef 
logo komt te hangen.

Tot slot
De maandagmiddag of klussen-
ploeg. Het blijft mooi om dit team 
aan het werk te zien. Samen verzet-
ten ze heel wat werk dat niet direct 
opvalt, maar dat wel zorgt dat ons 
clubgebouw nog jaren meekan. Bui-
tenstaanders en toevallige passan-
ten mogen dan soms heel wat tips 
hebben, maar om met de woorden 
van wim Dijkstra af te sluiten:  ‘Hoe 
het klaar komt, maakt niet uit. Het 
werk komt klaar en met veel lol!’

…volgend jaar een vervolg op dit 
interview, dan met de dames van de 
schoonmaakploeg!
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mIxtoernooI mooIe 
afsluItIng seIzoen
met het mixtoernooi op zondag 2 juni is het seizoen 2012-2013 afgesloten. 
een mooi einde van een mooi seizoen vooral voor de selectieteams met 
nacompetitie om promotie voor het eerste, tweede en dames 1. onder een 
heerlijk zonnetje en een niet te hoge temperatuur was het heerlijk voetbal-
len, waarbij het 7 tegen 7 weer prima in de smaak viel. Hegeman-team 
Novicon trok aan het langste einde in de finale. Het leukst was natuurlijk de 
nazit in onze gezellige kantine met veel muziek.
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marcel 

sIero:
ras-zwever

een interview met marcel Siero is praten over 
gezelligheid, gezin, feest, emotie, onrecht, on-
voorwaardelijke vriendschap, strak werk en de 
voetbal natuurlijk. Dat begint eigenlijk al op het 
moment als je bij hem binnen komt.

Het is mooi weer en de ontvangst is in zijn “huiscafé” achter in de 
tuin; een nogal uit de hand gelopen prieel compleet met bankstel, 
bar, muziekinstallatie en kaarttafel. later blijkt de leD-verlichting te 
werken in alle kleuren en zelfs disco-effecten zijn mogelijjk. Hij moet 
er zelf om lachen. Dat vindt hij gaaf. Daar begint de gezelligheid. 
marcel praat en praat. woorden als “gezellig”, “mensen”, “mooi”, 
“gaaf”, “genieten”, “Jolanda”, “cris”, ”De Zweef” dwarrelen als 
glittertjes naar beneden. marcel zit goed in z’n vel.
 
Jolanda heeft de koffie al klaar, maar wil niet bij het gesprek zijn 
en ook niet op de foto. Dat is marcels pakkie-an. Kleine cris van 
18 maanden ligt al in bed. Die had hij er wel even bij willen hebben 
voor de foto, maar de kleine meid heeft last van tandjes die door-
komen en is al lang en breed in dromenland. even rust in de tent. 

“Soms denk ik wel eens: Is 
het niet allemaal veel te 
gek? Maar het is allemaal 
zo verschrikkelijk mooi!”
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Prominent in het huiscafé hangt een 
lantaarn en een foto van marcel met 
zijn grootste vriend: René Kok. vanaf 
de foto kan die mooi meekijken 
als er aan tafel gekaart wordt. Dat 
gebeurt elke maand. “Hij is al best 
wel een tijdje dood, maar ik mis hem 
nog steeds”.  De lantaarn heeft hij 
van René’s broer Jeroen gekregen. 

Trots laat hij een tattoo zien op de 
binnenkant van z’n arm. “ik ben 
helemaal niet zo’n tattoo-man, maar 
ik wilde iets hebben als herinnering 
aan René. omdat wij samen alles 
deden onder de naam Siko, hebben 
we die naam als een soort handels-
merk laten tatoeëren. Ja, René ook. 
we hebben er met chantal, Jolanda 
en Jeroen erbij een mooie dag van 
gemaakt met elkaar. René moest die 
dag eigenlijk voor een chemokuur, 
maar die heeft-ie afgebeld. ik ga 
toch dood zei hij en hij wilde liever 
dit project doen”. 

marcel praat nog even door over zijn 
vriend en met name diens ziekte, 
overlijden en begrafenis. De dingen 
die René nog deed en graag wilde. 
op de motor voorafgaand aan de 
begrafenisstoet, een glas bier als 
laatste groet, kratten bier en borrel-
nootjes bij de afscheidsdienst. “De 
mensen zullen wel eens gedacht 
hebben van: ‘die lui zijn gek’, maar 
zo was René en we hebben alles 
gedaan wat hij wilde”. onvoorwaar-
delijke vriendschap. 

Strak werk
Schilder marcel (“toen ik vijf was 
wist ik al dat ik schilder wilde 
worden”) houdt van strak werk. Niet 
alleen schilderwerk; maar alles. Dat 
zie je aan de inrichting van zijn huis 
aan de Bergleidingweg, aan de in-
richting van zijn tuin en het huiscafé. 
uit de muur van de schuur komt 
een klaterend watervalletje. “Heb ik 

vorige week in elkaar gezet. Grote 
bak uitgegraven, pomp erin en klaar. 
Als het straks donker wordt,  zit er 
mooi verlichting in. Ja, dat is wat ik 
mooi vind”. 

Het serieuze strakke werk levert hij 
met zijn werkmaat Robin ter Hedde. 
Dat gebeurt al sinds marcel in 1996 
bij Robin en zijn vader aan de slag 
ging als zelfstandige schilders. “Zijn 
vader is ermee gestopt en nu doen 
we het samen.  we hebben wel eens 
personeel gehad, maar zo met z’n 
tweeën is beter. we liggen elkaar 
heel goed, vullen elkaar aan en het 
loopt prima”. 

“Het enige nadeel aan Robin is dat 
zijn zoontje voetbalt bij DeS. Hij 
sponsort daar ook trainingspakken 
en vroeg mij of ik het erg vond dat 
mijn naam op een DeS-pak kwam 
te staan”.  marcel moet er zelf om 
lachen. “Dat jong is met zijn vriend-
jes mee gegaan naar DeS. Nou en, 
zo hoort het toch?”

Het schilderswerk is de afgelopen 
jaren flink veranderd. Alleen al 
de verf en de manier van werken. 

Strenge voorschriften. Alles moet 
op waterbasis. Dat vraagt andere 
technieken van werken. ondanks de 
crisis in de bouw hebben Ter Hedde 
en Siero genoeg werk. “we zijn 
ook heel andere dingen gaan doen. 
Bijvoorbeeld het spuiten van schut-
tingen. of damwanden”. Je moet 
creatief zijn om werk te houden en 
als je dat bent, is er werk zat.

marcel: “we werken bijna al-
leen maar voor particulieren. mijn 
stelling is dat als we weg gaan de 
mensen tevreden moeten zijn over 
ons werk. Kwaliteit is belangrijk; we 
leveren geen prutswerk. Het moet 
er strak op zitten. Daar kan ik van 
genieten. werk blijft zo mijn hobby. 
Het is prachtig om te doen….”

Zweefgezin
marcel Johanna maria Siero (“de 
tweede naam is van mijn oma”.) is 
geboren op 29-5-1970 in een echt 
Zweefgezin. Hij heeft één broer 
(eric) en één zus (monique). vader 
Rini speelde jarenlang in het eerste 
elftal. Zijn moeder is Rikki Zwaken-
berg, zus van Johan, die jarenlang 
in het bestuur van De Zweef zat en 

vanuit dien hoofde onder meer de 
Goal vol schreef.  

Rikki overlijdt aan borstkanker als 
marcel vier jaar oud is. “Het enige 
heldere beeld dat ik van haar heb is 
het moment dat ik op haar ziekbed 
in de huiskamer mocht liggen nadat 
ik boven vast had gezeten aan een 
stroomdraad en mijn vader mij 
daarvan af had getrokken”. veel 
weet hij verder niet van zijn moeder. 
Dat vind hij wel jammer.

Kort na het overlijden van zijn vrouw 
trouwt Rini opnieuw en wel met Ans 
Koopman, de beste vriendin van 
Rikki. “Zo hoefde mijn pa niet alleen 
achter te blijven met drie kleine 
kinderen”. Ans is dus inmiddels 
marcels’ moeder. Zo noemt hij haar 
ook en hij is gek met haar. 

“Ik kan niet tegen onrecht”
wat marcel een “Siero-kwaal” 
noemt, komt al snel naar voren: het 
kleine hartje. Daar hebben ze in de 

familie behoorlijk last van. “ik ben 
een emotioneel mens en ben niet 
de enige in de familie”. De tweede 
Siero-kwaal: “ik kan niet tegen on-
recht. Daar word ik behoorlijk pissig 
van. ik kan me een tijdje inhouden, 
maar op een gegeven moment dan 
barst de bom”. 

Dat “probleem” komt bij de Siero’s 
vaker voor. Te beginnen met vader 
Rini. “Je moest in het veld niet aan 
ome Theo komen, want dan kreeg 
je Rini achter je aan”. Dat gaat zover 
dat spelers en zelfs scheidsrechters 
moeten rennen om aan klappen te 
ontkomen. De daarop volgende schor-
singen worden voor lief genomen.

marcel moet erom lachen, want het 
zijn curieuze verhalen, maar ze ge-
ven aan hoe de Siero’s in de wereld 
staan. eric is er ook zo een. marcel 
heeft heel veel waardering voor zijn 
broer als voetballer. “Zo’n sterke 
mentaliteit. vaak geblesseerd ook. 
Kreeg veel klappen, maar deelde 
ook uit. was hij net terug van een 
blessure, geeft hij er in zijn eerste 
wedstrijd na een paar minuten een 
speler een schop en kon direct met 
rood vertrekken”.

eric ligt zo vaak op de grond dat 
marcel zich er niet druk meer om 
maakt. Zelfs niet als zijn broer op 
een brancard van het veld wordt 
gedragen na een schop tegen zijn 
hoofd. “Toen ze me op kwamen 
halen en naar de kleedkamer brach-
ten, dacht ik dat het wel mee viel. Hij 
komt niet meer bij, werd mij verteld 
en toen schrok ik wel even. lag eric 
daar onbeweeglijk. wij slaan en 
roepen en heel langzaam kwam hij 
weer bij”.

De mooiste wedstrijd van zijn broer 
vindt hij de wedstrijd van het Nijver-
dals elftal tegen Ajax (met cruijff). 
“eric speelde als linksback Rob de 
wit1  helemaal uit de wedstrijd. Hij 
leefde echt voor de voetbal. Altijd 
trainen. Altijd discussies over voet-
bal. Kreeg van pa vaak op z’n kop dat 
hij het anders moest aanpakken”. 

“mijn vader speelde hard en soms 
gemeen. ook in het achtste. Dat 
was nou eenmaal de aard van het 
beestje. Hij trok als het ware een 
streep op het veld en waarschuwde 
de aanvaller ”hier kom je niet voor-
bij….”. Als klein ventje gaat marcel 
vaak met pa mee naar het achtste. 
Jan ten Hove, de voorzitter, zit ook in 
dat team.

“Jan nam mij ook mee naar uitwed-
strijden van het eerste. Hup, mee 
de bestuurskamer in. “Dat is mien 
zunne”, zei hij dan. ik kreeg ook van 
alles daar. Snoep, eten, drinken. 
maakte van alles mee. Ging naar de 
optochten van carnaval of kampi-
oenschap (ook van het achtste). met 
carnaval kregen we  van Jan een 
envelopje met geld om iets lekkers 
te kopen”. 

En je mag ook niet aan De Zweef 
komen
Net als aan zijn familie mag je ook 
niet aan De Zweef komen. marcel 
heeft een verschrikkelijke hekel 
aan zeurders die altijd de mond los 
hebben en zelf vaak niks doen voor 
de club. Hij probeert zich dan te 
beheersen, maar dat houdt hij niet 
lang vol. op zo’n moment heeft hij 
wel eens zin het bijltje als vrijwil-
liger erbij neer te gooien.

 “Woorden als:  
gezellig, mensen, 
mooi, gaaf, ge-
nieten, Jolanda, 
Cris, en De Zweef 
dwarrelen als 
glittertjes naar 
beneden.”

1 Rob de wit is een voormalige voetballer van fc utrecht, Ajax en het Nederlands elftal, die zijn carrière voortijdig zag stranden. in het seizoen 1982-1983 debuteerde De wit in de 
hoofdmacht van fc utrecht. Na twee seizoenen in de Domstad vertrok hij juli 1984 naar Ajax als opvolger van de naar manchester united vertrokken Jesper olsen. Bij Ajax groeide de 
linksbuiten al snel uit tot publiekslieveling en hij speelde bijna alle wedstrijden. op 1 mei 1985 debuteerde hij voor het Nederlands elftal. Aan zijn carrière kwam zomer 1986 een ab-
rupt eind door een hersenbloeding op vakantie in Spanje. Na een onsuccesvolle behandeling in Zweden bleek De wit nooit meer betaald voetbal zou spelen. in vier seizoenen voetbal 
op het hoogste niveau speelde hij 103 wedstrijden, waarin hij 23 maal scoorde.
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“maar dat doe ik niet. Als ik weer 
een beetje ben afgekoeld, ga ik weer 
verder. ik vind het zo donders mooi 
om dingen te organiseren. ik kan 
niet stoppen en ik wil niet stop-
pen. Doe alles met plezier. ik kan 
verschrikkelijk genieten als ik zie 
dat mensen plezier hebben. Dat ze 
het leuk vinden. op de voorgrond 
hoef ik niet. Dat doen anderen maar. 
Ze hoeven me ook niet naar voren te 
halen om te bedanken of zo. Geen 
enkele behoefte aan”.

een voorbeeld van spontaan iets 
doen voor de club is het draaien van 
muziek bij thuiswedstrijden van het 
eerste. Na afloop van een feest is 
de draaitafel blijven staan en men 
vraagt of hij voor een stukje muziek 
kan zorgen. “Als jullie winnen, draai 
ik volgende keer weer. Net zolang 
als je blijft winnen”. Het eerste 
houdt woord en dj’s marcel en Bart 
Broens houden woord. 

Muziek
wat na voetbal (of misschien wel 
vlak voor voetbal) komt bij marcel is 
muziek. Dat is hem met de paplepel 
ingegoten. “Bij ons thuis was er 
altijd muziek. er werd altijd gezon-
gen. en bijna altijd Nederlandstalig. 
mensen vinden het vreemd, maar ik 
kan al die oude liedjes meezingen”. 
Zelf houdt hij ook van Nederlands-
talig. Af en toe een geheime zender 
aan, is hem niet vreemd. 

Tijdens het interview heeft hij Sky 
Radio aan staan. “Dat is ook wel 
mooi, maar als je Nederlands aan 
hebt, ga je al gauw meezingen en 
dan wordt het nog gezelliger”. in 
het huiscafé gebeurt dat vaak. met 
verjaardagen. of een andere zelfge-
creëerde gelegenheid. is na afloop 
van de Helderse feesten de Budde al 
dicht (raar he, midden in de nacht?), 
neemt marcel alle Zwevers mee 

naar huis. feest in de keet met het 
halve eerste elftal. “Dat is ook zo 
mooi bij De Zweef; het zijn allemaal 
eigen jongens”.

Hoofdklasse
De Zweef in de hoofdklasse is een 
schitterende tijd. ook voor marcel en 
zijn kameraden2  die heel wat uitha-
len om de club te steunen. “er werd 
zo goed gevoetbald”. Dat is deels de 
verdienste van Kas woudsma, die 
zorgt voor een keiharde mentaliteit. 
“ik heb zelf ook training van hem 
gehad. op een gegeven moment had 
ik een snee in mijn vinger en wilde 
even een pleister halen. “Als je weg-
gaat om een pleister te halen, kun je 
direct helemaal wegblijven”, zei Kas. 

Niet alleen de mentaliteit is in die 
tijd belangrijk. er zijn ook talenten 
in het team. “Die hele groep jongens 
had er alles voor over; echt alles. 
Dag en nacht waren ze met de voet-
bal bezig. Daar waren we verschrik-
kelijk trots op”.

Zo trots dat de kameradengroep 
echt alles doet om het team te 
steunen. Zoals die wedstrijd in wes-
terbork tegen oosterparkers. “wij 
op zaterdag weg. in de stromende 
regen. onderweg de boel versierd 

en richtingbordjes geplaatst. Komen 
we in westerbork, krijgen we een 
kleedkamer toegewezen en worden 
een paar kratten bier om de hoek 
geschoven. wij daar alles versierd in 
blauwwit. en het bleef maar rege-
nen. Die lui wilden per se dat de 
wedstrijd doorging en hebben alles 
gedaan om het veld goed te krijgen. 
Schepten zelfs met emmertjes het 
water weg”. 

“’s Avonds terug naar Nijverdal en nog 
doorgezakt bij de Budde. Het bleef 
maar regenen. Toen we zondags terug 
reden naar westerbork hadden we 
echt het gevoel dat het niet door zou 
gaan. Gelukkig kon er wel gespeeld 

“Bij ons thuis 
was er altijd 
muziek. Er 
werd altijd 
gezongen. 
En bijna al-
tijd Neder-
landstalig.”

2 marcel ter Halle, Bart Broens, René Kok, martin Hoonhorst, mark Kamphuis, Dennis Blankhorst.
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Fitness en uitgaan
perFect gecombineerd.

ontdek ook de andere concepten van drW:

worden. wij hadden blauwwitte over-
als aangetrokken en deden met de 
spelers mee in de warming-up. Hele-
maal gek waren we,” lacht marcel.
Hij is trouwens blij dat hij zelf niet 
hoefde te spelen. miste de kwaliteit 
om in het eerste te komen, maar 
heeft ook te veel last van spanning. 
“Als het eerste moest spelen en er 
stond wat op het spel, dan maakte ik 
me veel te druk. Kreeg gigantische 
koppijn, die pas over ging als het 
was afgelopen”. Hij heeft dat zelfs 
als hij met het zesde elftal de beker-
finale moet spelen….

Vaak van huis
De voetbal, het vrijwilligerswerk, het 
clubhuis kosten veel tijd. “Proble-
men omdat ik te vaak van huis ben? 
Nee, ik heb het donders getroffen 
met Jolanda. Ze weet dat ik geniet 
van de voetbal en wat ik daar doe. 
weet dat ik dat nodig heb. voor haar 
zelf hoeft dat allemaal niet. Zij gaat 
dan lekker met een boek hier ach-
terin zitten en ik vermaak mij”.

“ik vind het heerlijk met mensen om 
me heen. Daarom is het hier vaak 
te doen. voor de familie of voor een 
elftalfeestje. Dan komen de micro-
foons tevoorschijn en verschijnen 
karaokevideo’s op tv. Gaan de deu-
ren dicht, eventueel de kachel aan 
en geht’s loss…”. Hij aarzelt zelfs 
niet om een sneeuwkanon neer te 
zetten, de deuren los te schuiven en 
sneeuw naar binnen te blazen. “Gaaf 
toch….?” met oud en nieuw staat er 
een bord “Sansiero oliebollen” aan 
de Bergleidingweg en mag iedereen 
aan komen. “Soms denk ik wel eens: 
is het niet allemaal veel te gek? 
maar het is allemaal zo verschrik-
kelijk mooi”. 

Serieus
wie dacht dat het marcel alleen 
maar gaat om lol en plezier, heeft 
het mis. Dat zou niet goed zijn. Hij 
heeft zijn werk dat zijn aandacht 
vraagt. Zijn gezin met de kleine cris. 
“voor haar ben ik gestopt met roken. 
Toen ik haar kleertjes rook met 
sigarettenlucht eraan, ben ik direct 

gekapt”. Hij loopt twee keer in de 
week 6,5 km hard en oefent zo voor 
de Survivalloop straks in september. 
“ik weet dat ik het niet makkelijk 
zal krijgen, maar loop het wel uit. 
Zo eigenwijs ben ik als Siero wel”. 
familiekwaal nummer drie.

o ja, en hij wil ook wel graag het 
stuk van tevoren lezen. “ik heb al 
gezegd dat ik er niet van hou op de 
voorgrond te staan. maar voor het 
blad, ja. ik vind het zo’n donders 
mooi blad. vroeger las in de GoAl 
nooit, maar nu wel en bewaar ze 
ook. ik ben er trots op daarin te 
mogen staan”.  



succesvol en spannend
seIzoen 2012-2013
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Het seizoen 2012-2013 
was voetballend een mooi 
seizoen. vooral als je kijkt 
naar de selectieteams, 
zijn successen geboekt. 
om dat te constateren 
hoef je niet per se kam-
pioen te zijn geworden 
of te zijn gepromoveerd. 
meedoen in de top is vaak 
net zo mooi. en als je (net) 
niet promoveert, zal het 
komende seizoen er zeker 
zo mooi uitzien???

De Zweef 1
ons eerste begon slecht met vier 
keer verlies op een rij. Gelukkig 
vond trainer Philip Agteres het lek 
al snel en door de speelwijze aan 
te passen, stond er ineens een heel 
ander team. Dat liet bij vlagen heel 
mooi en flitsend voetbal zien. en een 
voorhoede die op twee na het meeste 
het net vond in de tweede klasse J! 
Zo werd de derde periodetitel ge-
haald en dus de na-competitie. Daar 
had de ploeg geen verweer tegen 
concordia uit wehl, dat terecht de 
volgende ronde haalde. voor emiel 
Blikman en leider Hans Souverijn 
was het een beetje een jammerlijk 
einde van hun carrière bij De Zweef 1, 
maar het was niet anders. ook voor 
trainer Philip Agteres is het afgelo-
pen bij De Zweef 1. voor hem komt 
volgend jaar Herman Hegeman.

Twidde 
ons Twidde begon pas lekker te 
draaien aan het einde van het 
seizoen. een periodetitel was de 
beloning en daarom speelde de 
ploeg die als zevende eindigde in de 
competitie, in de nacompetitie. Zoals 
het De Zweef betaamt werd dat een 
spektakel. vooral de twee wedstrij-
den tegen Dio (die eindigden met 
12 strafschoppen) spraken tot de 
verbeelding. 

Tegen concordia ging het in wehl 
niet helemaal goed. De ploeg 
speelde beter, maar moest toestaan 
dat de tegenstander scoorde, terwijl 
men dat zelf vergat. Zo begon de 
ploeg met een foute uitgangspositie 
aan de return in Nijverdal.

wat daar werd getoond was buiten-
gewoon. 0-0 bij rust. Daarna een 
schitterende goal van concordia. 
Gevolgd door de gelijkmaker van 
De Zweef en de 2-1. Toen iedereen 
rekende op ene verlenging en de klok 
al vet in de 45 minuten stond, maakte 
Nathan Papilaya de 3-1 en knalde de 
kurk van de fles. feest en promotie 
naar de reserve-hoofdklasse.

De Zweef Vrouwen 1
De dames deden het in het tweede 
jaar in de tweede klasse opnieuw 
heel goed. De 5-0 winst tegen unitas 
aan het einde van de competitie 
betekende ook een periodetitel en 
dus nacompetitie. Amstenrade uit 
Geleen trok zich daaruit terug en zo 
bereikten de Zweefmeiden gemak-

kelijk de finaleronde. Begonnen 
werd met een uitwedstrijd tegen 
BSc in Roosendaal. verlies met 2-1 
was het resultaat.

met het mixtoernooi achter de rug 
begonnen de dames met volle moed 
aan de return. De eerste helft ging 
gelijk op met meer kansen voor 
De Zweef. Na rust maakte BSc 
een vuist, maar scoorde niet. De 
Zweef kwam terug in de wedstrijd, 
maar verzuimde een aantal goede 
aanvallen af te maken. en in dat 
soort gevallen scoort meestal de 
tegenstander. Dat gebeurde nu ook. 
Na 0-1 werd het ook nog 0-2. Geen 
promotie, wel een heel goed seizoen 
en bloemen voor de tegenstander. 

De Zweef Vrouwen 2
Het tweede damesteam had een 
droomseizoen. op woensdag 15 mei 
was de apotheose. in De uitwedstrijd 
tegen Bornerbroek werd met maar 
liefst 1-7 gewonnen. De vlag kon 
uit en het feest beginnen. een mooi 
succes voor deze meiden en hun 
(scheidende) trainer Gerard van der 
Kolk.  

De Zweef Zaterdag 2
De Zweef 2 (zaterdag) werd eind april 
kampioen in de 4e klasse en de eer-
ste kampioen bij De Zweef. Dat ge-
beurde een week eerder dan eigen-
lijk werd verwacht. Het team zelf won 
met 4-2 van PH en naaste concurrent 
Twenthe verloor thuis verrassend 
met 1-6 van vroomshoopse Boys.  
Hierdoor was De Zweef 2 niet meer 
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in te halen door de concurrentie. ui-
teraard werd na afloop in de kantine 
alvast een voorschot genomen op het 
kampioensfeest.

De Zweef 4
ook het vierde werd kampioen. er 
was nog maar één puntje nodig. 
Toch werd het iets later dan gedacht, 
want in de thuiswedstrijd, waarin 
vrouwen, bloemen en drank (in deze 
of een andere volgorde, dat weet ik 
niet….) klaar stonden, lukte het niet. 
“voor straf” gebeurde het toen maar 
in de eerstkomende uitwedstrijd 
tegen Sallandia; een in de ogen van 
de Zwevers kansloos team dat nog 
nauwelijks punten had gehaald. Dat 
pakte anders uit. 1-0 achter, gelijk, 
2-1 achter, 2-2 en zelfs 4-2 voor de 
thuisclub. Alles in de strijd leidde tot 
4-4 en het kampioenschap. 

De Zweef A1
Promotie lonkte ook voor de jongens 
van A1. Na een mooi seizoen gingen 
de jongens voor een plek in de 
hoofdklasse. Dat ging heel voor-
spoedig. De laatste serie was een 
tweeluik tegen Bwo uit Hengelo. 
opgetogen reacties na een 1-3 winst 
in het uitduel. Dat zou een makkie 
worden! Niets was minder waar. op 
eigen terrein verloor de jeugd met 
1-4 en was het Bwo dat promoveer-
de. Jammer, maar volgend seizoen 
is een nieuwe kans.

De Zweef B3
Heel weinig tegenstand hadden de 
mannen van Henk Beverdam en Jan 
Kok. Ze werden met twee vingers 
in de neus ongeslagen kampioen 
en zelfs geen gelijkspel. Niet dat 
ze daar niets voor hoefden te doen, 
maar het liep lekker. Ruim voor het 
einde van de competitie was het 
kampioenschap al zeker. een mooi 
seizoen voor deze mannen.

De Zweef C1
De jongens van c1 hadden een 
prachtig seizoen. Toen alle teams 
nog volop aan het spelen waren en 
vochten voor promotie, degradatie 
of behoud, kon bij dit team de vlag 
in top. Hulzense Boys werd met 4-0 
overtuigend verslagen: Kampioen en 
promotie naar de hoofdklasse. Niet 
alleen voor de jongens een wereld-
prestatie, maar ook een belangrijke 
ontwikkeling voor De Zweef, dat 
graag met alle selectie-jeugdteams 
in de hoofdklasse wil spelen. c1 is 
daar nu aangekomen, maar je kunt 
nog hoger...

De Zweef E3
Het kampioenschap van e3 werd 
lang voor het einde van het seizoen 
behaald. van de 11 wedstrijden 
werden er 10 gewonnen en één 
gelijkgespeeld. in de beslissende 
wedstrijd werd de enige concurrent, 
Hulzense Boys, met 6-1verslagen. 
e3 mocht zich daarmee de aller-
eerste kampioen van het afgelopen 
seizoen noemen.

De Zweef E4
eind mei stelde De Zweef e4 in een 
erg nat duel uit bij Sv Raalte het 
kampioenschap veilig door met 
1-6 te winnen. Na afloop een korte 
huldiging op het veld en als verras-
sing werden de leiders getrakteerd 
op een (warme) douche. in een 
competitie waarin ook De Zweef e5 
zat, bleef het tot het eind spannend, 
want ook lemelerveld e4 bleef maar 
winnen. uiteindelijk zijn beide teams 
met 27 punten bovenaan de ranglijst 
geëindigd en waren er dus twee 
kampioenen. 

De Zweef F2 
op donderdagavond 23 mei is f2 
ongeslagen  kampioen geworden in 
de 3e klasse. Tegenstander (en gast-
heer) was vv Hellendoorn f4 en dat 

maakte het gelijk ook zo spannend 
want die stonden op de tweede  plek 
en zouden bij winst samen met f2 
kampioen worden. Dat bleek ook wel 
toen het team na een paar minuten 
speeltijd al tegen een 2-0 achter-
stand  aankeken. Gelukkig werden 
de spelers op tijd wakker om het 
kampioenschap binnen te halen.

De Zweef F3
op zaterdag 11 mei werd De Zweef 
f3 kampioen door in de zenuwslo-
pende kampioenswedstrijd Blauw 
wit '66 f4 met 5-4 te verslaan! 
Na de wedstrijd was het tijd voor 
een groot feest met spandoeken, 
slingers, toeterende auto's over 
Nijverdal, taart en patat. Het was 
een spannende wedstrijd waarin de 
Zweef met 2-0 achter kwam, uitein-
delijk op voorsprong kwam, maar 
met twee eigen (!!!) doelpunten het 
kampioenschap nog even in gevaar 
bracht. Gelukkig scoorde de jongens 
daarna de winnende treffer en was 
de buit binnen.

Buitenlandse successen
De Zweef haalde dit seizoen ook 
nog successen in het buitenland. c1 
stuntte in het pinksterweekeinde 
tijdens het sterk bezette Jugend fur 
europa toernooi in de Harz (Duits-
land). in het toernooi op zondag werd 
het Tsjechische kampioensteam fK 
Sumperk in de finale met 2-0 versla-
gen. Daarmee werd een driedaags 
verblijf in het Duitse Bad Sachsa met 
een prachtig succes afgesloten.

De meiden mc1 hadden succes door 
het winnen challenge cup in het in-
ternationale meisjesvoetbaltoernooi 
Girls cup in het Duitse malente. ook 
dat was in het weekend van Pinkste-
ren. er was volop strijd op het veld 
en ontzettend veel lol daarbuiten. 
Het winnen van de cup was de vette 
bonus op dit prachtige weekeinde.
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sponsor uItgelIcht:
splash carwash: “je moet het samen doen”
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Sinds vorig jaar sponsort 
ook Splash carwash voet-
balvereniging De Zweef.
“ik ben niet zo besmet met het 
blauwe virus als partner Dennis 
Blankhorst, maar ik vind het wel een 
leuke vereniging”, zegt eigenaar van 
het bedrijf lydian Stegeman.
Splash carwash zit al sinds jaar en 
dag in Nijverdal op industrieterrein 
’t lochter.
in 2008 is het bedrijf verhuisd naar 
de huidige locatie en dat is een 
goede beslissing geweest.

Je moet meer doen om een goed 
resultaat neer te zetten
op zich heb ik niet zo heel veel 
met voetbal en heb er zeker geen 
verstand van, ik weet bijvoorbeeld 
absoluut niet wat ‘buiten spel is’. 
maar binnen het verenigingswezen 
en in het bedrijfsleven zie je veel de-
zelfde dingen terug. vooral in deze 
tijd. Je moet het samen doen, soms 
durven investeren in nieuwe dingen, 

uitdagingen aangaan. Kijk alleen op 
het moment maar naar het sponsor-
verhaal. Hoe moeilijk is het niet om 
een hoofdsponsor te vinden. 

ook binnen het bedrijfsleven moet 
je steeds actiever en creatiever wor-
den. Dat merken we ook bij Splash 
carwash. Het goed wassen van 
auto’s is niet meer genoeg. mensen 
verwachten terecht een correcte 
behandeling en een superschoon 
resultaat maar willen ook aanbie-
dingen, acties etc.
Als de markt onder druk staat en 
mensen hun euro’s liever even in 
de zak houden, dan is het zaak om 
meer te bieden. en dat doen we dan 
ook bij Splash carwash:
•	 Dinsdag seniorendag 
•	 woensdag ladiesday.  

Dit betekent voor die groepen 
wassen met kortingen op drie 
van de vier wasprogramma’s. 

•	 Korting voor pashouders
ook het meer onder de aandacht 
te brengen van de Splashpas bij de 

particuliere wasser is een goede zet 
geweest. Pashouders krijgen ook 
een korting op de drie van de vier 
wasprogrammas’s.
Kijk voor meer informatie op  
splashwash.nl

Sparen voor je club
Splash carwash is ook van plan om 
voor een aantal voetbalverenigingen 
het zogenaamde  ‘clubsparen’ te 
introduceren. Denk hierbij aan een 
korting op een wasprogramma. van 
die korting komt dan een gedeelte 
ten goede aan de club en kun je een 
gedeelte zelf houden.
lydian: “Als je dat met een groepje 
doet, kan het zomaar zijn dat de 
vereniging een leuk bedrag krijgt 
aan het eind van het jaar en op die 
manier kun je samen wat opbouwen. 
Zo worden de club, de individuele 
clubleden en de sponsor er allemaal 
beter van”.

Kijk voor meer informatie op  
splashwash.nl
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