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InhoudVan de redactie

Colofon

Nog steeds zijn de reacties op het magazine Goal 
meer dan positief. ook onze erevoorzitter heeft 
zijn complimenten aan de redactie overgebracht. 
terecht tikt  hij daarnaast de redactie op de 
vingers: hoe het toch mogelijk is, dat een 
redactie van zes leden niet hebben gezien dat 
in het artikel over de maandagmiddagploeg 
zijn familienaam is verbasterd tot Kameroord. 
Dat moet natuurlijk Karmerood zijn. ook over 
het ontstaan van de maandagmiddagploeg wil 
hij nog even kwijt, dat deze is ontstaan naar 
aanleiding van een rondvraag op de algemene 
ledenvergadering. Dat de maandagmiddagploeg 
maar niet van de grond wilde komen en 
uiteindelijk toone middelkamp hieraan vorm 
heeft gegeven. waarvan akte.  Het houdt ons 
scherp. Het eerste nummer van het nieuwe 
seizoen is  naar onze mening  (wederom) 
geslaagd. beoordeel het zelf maar. De redactie 
wenst u veel kijk- en leesplezier.

GoAl magazine is een uitgave van rksv De Zweef in 
Nijverdal, verschijnt vier keer per jaar in full color en 
wordt kosteloos verspreid onder alle leden en dona-
teurs van de Zweef.
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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



Het sportieve succes door de hele 
vereniging, in combinatie met de 
goede opkomst en positieve re-
acties bij activiteiten als het ok-
toberfest, Sinterklaasavond, de 
playback shows, de feestavond voor 
de vrijwilliger van het jaar willie 
broekhof, carnaval, mixtoernooi  en 
het feestweekend, en de daarmee 
samenhangende kantine inkomsten, 
heeft mij veel voldoening gebracht. 
maar bovenal, of misschien wel 
dankzij, het is rustig binnen de club. 
Het afgelopen seizoen hebben zich 
geen, of minimale, incidenten voor-
gedaan wat negatieve energie kost, 
en waardoor er rust heerst. Saai? 
integendeel. Het is heerlijk werken 
zo. ik zou blind tekenen wanneer 
het seizoen 2013/2014 op dezelfde 
manier verloopt.
toch is het lekker om even afstand 
te nemen van het voetbal(gebeuren) 
en de accu opnieuw op te laden in 
de zomerperiode. Al veel eerder 
dan normaal was de accu vol. De 
grootste zorg die wij als bestuur 
hadden was het vinden van een 
nieuwe hoofd en subsponsor. en die 
zijn binnen. met uitZeNDbureAu 
oost-Nederland en trans mission 
zijn we de eerste vier jaar onder de 
pannen. wat het nog mooier maakt 
is dat deze twee bedrijven  onder 

leiding staan van twee bekende 
Zwevers: Hugo Kok en George praas. 
wekelijks staan ze langs de lijn te 
kijken naar de prestaties van hun 
kinderen en het eerste elftal. waarbij 
Hugo ook nog eens oud speler en 
bestuurslid is. Hierbij spreek ik de 
wens uit dat we een goede samen-
werking hebben de komende jaren. 
verderop in het magazine meer 
hierover. u begrijpt wellicht waarom 
de accu eerder vol was. ik krijg hier 
positieve energie van en voel me net 
een Duracel konijntje.  
De komst van deze twee nieuwe 
sponsoren betekent ook het afscheid 
van twee, langdurig trouwe spon-
soren: Serbo Serres en van buren 
bouwmaterialen. twee prachtige 
bedrijven die ons ongeveer tien jaar 
hebben gesteund. Zowel financieel 
als materieel. twee bedrijven ook 

die na een hele goede economische 
periode getroffen zijn door de crisis.  
Hierbij wil ik Gert Jan Keupers en 
Henk van buren bijzonder hartelijk 
bedanken voor de steun die De Zweef 
de afgelopen jaren heeft ontvangen. 
Als het goed is speelt ons eerste 
elftal op de zaterdag van het eer-
ste inhaalweekend, medio oktober, 
tegen vv Hellendoorn 1 om de van 
buren bokaal. Dat lijkt mij een mooi 
moment om afscheid te nemen van 
zowel Henk als Gert Jan.  uiteraard 
wens ik beide heren veel economisch 
voorspoed de komende jaren. 
tot slot. ik hoop dat bij de accu ook 
opgeladen is en dat u er weer een 
jaar tegenaan kunt. Als speler, on-
dersteunend lid en/of medewerker.  
ik wens u allemaal een buitenge-
woon enerverend seizoen toe. in alle 
rust uiteraard.   

de voorzItter aan Het woord In de voetsporen van Hans souverIjn

De tijd vliegt. Dit is al weer het zevende seizoen dat ik deel 
uitmaak van het bestuur.  in de laatste bestuursvergadering 
van het afgelopen seizoen heb ik aangegeven dat ik het seizoen 
2012/2013 als het leukste heb ervaren van allemaal. 

‘rust in de tent en positieve energie’

Hij zat in totaal 15 jaren als elftalleider van het eerste 
op de bank. Daarvoor was hij ook nog eens 15 jaren 
actief als speler van het eerste:  Hans Souverijn, een 
echt verenigingsmens. 

“De Zweef 
draag ik 
altijd bij 
mij”

Als je praat met Hans, dan weet je 
dat zijn hart bij De Zweef ligt. Je 
hoort het niet alleen, je ziet het ook. 
om zijn hals hangt een ketting met 
daaraan een hanger met het Zweef 
logo. ‘Deze hanger heb ik gekregen 
van André Spenkelink toen we 
kampioen werden en promoveerden 
naar de hoofdklasse. Het hele team 
kreeg deze hanger. ik heb hem nooit 
afgedaan en draag de Zweef op deze 
manier altijd bij mij.’  we spreken 
Hans samen met zijn zonen Sander 
en robin; zij treden in de voetsporen 
van hun vader.

Hans is op 2 april 1962 geboren 
aan de van limburg Stirumstraat 
in Nijverdal. met één oudere zus 
(lucia) is het gezin dan compleet. 
Het is een echt voetbalgezin. vader 
Joannes is jeugdtrainer, moeder 
Jannie gaat mee op reisjes van de 
vriendenkring en Hans voetbalt 
veel op straat met de buurjongens 
van poppe en Galgenbeld. ook de 
wedstrijd- en trainingsballen van 
de vereniging liggen dan nog bij de 
familie Souverijn thuis opgeslagen. 
Alleen zus lucia heeft niets met 
voetballen.
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‘Techniek had mijn vader niet’
Zoals gezegd was de vader van Hans 
jeugdtrainer. ruim 20 jaren heeft 
hij samen met de oom van Hans, 
Gerrit westerik, heel wat pupillen de 
eerste beginselen van het voetballen 
bijgebracht. ‘Hij heeft zelf nooit 
gevoetbald, maar vond voetbal zo’n 
mooi spelletje dat hij samen met 
mijn oom jeugdtrainer is geworden. 
toen bij een wedstrijd in de e jeugd 
een keer te weinig spelers waren, 
zei hij dat “onze Hans” wel mee kon 
doen. vanaf toen zat ik op voetbal. 
eigenlijk moest je 8 jaar oud zijn 
om bij de voetbal te mogen. ik was 
nog maar 5, maar ze hadden één 
speler te weinig. mijn vader leerde 
mij vooral het hebben van plezier in 
het spel. Daarnaast bracht hij mij 
het spelinzicht bij. Geen techniek, 
want dat had mijn vader niet’ vertelt 
Hans lachend. Hans vervolgt: ‘wel 
moet ik eerlijk zeggen dat we met 
30 jongens het met één bal moesten 
doen, voor techniek training was dus 
nauwelijks ruimte.’ 

ook de moeder van Hans komt veel 
bij De Zweef. ‘tijdens reisjes van de 
vriendenkring ging ze samen met 
mijn tantes mee. ik herinner me 

haar nog in een bus vol vrouwen 
(en eddie Krukkert) op weg naar 
een spelshow voor de televisie. Dat 
is nu wel anders. Spelersvrouwen 
zijn nu een stuk minder betrokken 
bij de voetbal.’ Henriëtte, de vrouw 
van Hans waar hij 30 jaar mee is 
getrouwd en tijdens het interview 
ook in de kamer zit om Hans af en 
toe te helpen met enkele feiten, vult 
Hans aan: ‘behalve dan bij het 8ste 
(het team waarin Hans nu voetbalt 
- red.) waar de spelersvrouwen 
regelmatig komen kijken bij 
wedstrijden en ook bij feestjes 
allemaal aanwezig zijn.’

Hans is 13 als zijn moeder in 1975 
aan kanker overlijdt. ‘mijn vader 
stond toen alleen voor de zorg van 
mij en mijn zus. een jaar na het 
overlijden van mijn moeder weet ik 
mij nog te herinneren dat we naar 
Annie (meenhuis-Zwakenberg) 
gingen. we zouden één nachtje 
blijven logeren, maar we bleven 
slapen.’ Het gezin was daarmee 
direct uitgebreid met nog eens 2 
kinderen. ‘ik heb Anita (inmiddels 
ten Dam) en Adriaan altijd als mijn 
eigen zus en broer gezien.’ Joannes 
Souverijn blijft de rest van zijn leven 

samen wonen met Annie aan de 
Zonnebloemstraat. Hij werkt bij ten 
cate in de fabriek en is erg betrok-
ken bij zijn kleinkinderen waar hij 
regelmatig komt kijken als ze moe-
ten voetballen. Net als Hans staat 
Joannes liever op de achtergrond. 
‘ik herinner mijn vader vooral als 
een rustige man die van gezelligheid 
om zich heen hield’ aldus Hans over 
zijn vader die na een tijd van ziekte 
overlijdt in 2009. 

‘Kampioenschap in de 4e klasse 
was mijn mooiste’
Zoals gezegd is Hans al op zijn vijfde 
te vinden op de voetbalvelden. onder 
leiding van trainer Kas woudsma 
blijkt in D1 dat Hans talent heeft. 
‘ik speelde alle jaren in het hoogste 
jeugdteam.’  Na één jaar in de A 
jeugd te hebben gespeeld, mag Hans 
op zijn 17e in het eerste voetballen. 
‘vooral de kampioenschappen 
waren onvergetelijk. Het mooiste 
kampioenschap vond ik toen we 
kampioen werden in de 4e klasse en 
promoveerden. we speelden toen uit 
tegen twenthe Goor en wonnen met 
0-2. Het was de mooiste, omdat het 
mijn eerste kampioenschap in de 
senioren was. De seizoenen daarna 

volgen ook de kampioenschappen 
naar de 3e, 2e en 1ste klasse. 
twee seizoenen daarna volgt de 
promotie naar de hoofdklasse. 
Na een degradatie naar de eerste 
klasse in het seizoen ’90 – ’91 volgt 
3 seizoenen later opnieuw promotie 
naar de hoofdklasse. Hans weet dus 
wel hoe je een kampioenschap moet 
vieren. 

De gloriejaren van De Zweef, de 
periode van halverwege de jaren ’80 
tot begin jaren ’90. Hans maakte 
het mee en droeg bij aan het 
resultaat als speler en aanvoerder 
van het vlaggenschip. last van 
wedstrijdspanning had Hans niet. 
De successen brachten wel een 
ander probleem voor Hans mee. 
‘ik had last van wagenziekte. een 
keer heb ik overgegeven in de 
bus. toen ik in de jeugd voetbalde 
ging ik al met Jan winkels mee 
achter op de brommer. Door 
de kampioenschappen van het 
eerste, moesten we steeds verder 
reizen naar onze tegenstander. De 
brommer was geen optie meer, 
maar gelukkig kon ik met tonnie 
wijnen mee in de auto’. 

‘De ambitie om trainer te worden 
had ik niet, laat mij maar op de 
achtergrond staan’
Na het seizoen ’93-’94 stopt Hans 
als speler van het eerste. ‘ik was 
toen 32 en vond het wel mooi 
geweest. ‘ik heb toen eerst een 
paar jaren in het tweede gevoetbald, 
afbouwen zeg maar. Na een aantal 
jaren in het tweede ben ik toen 
leider geworden van het eerste. 
Het eerste had geen leider en 
nadat de toenmalige voorzitter 
Jan Karmerood mij een keer of 
vijf had gebeld, heb ik ‘ja’ gezegd.’ 
Hans: ‘ik vind dat lid zijn van een 
vereniging verplichtingen met zich 
meebrengt.’ Hans geeft invulling 

aan deze “verplichting” door leider 
te worden. Geen trainer, want Hans 
wil niet te veel in de schijnwerpers 
staan. ‘Deze ambities had ik ook 
niet, nee laat mij maar op de 
achtergrond staan.’ Dat Hans niet 
aan het roer staat van het team, 
wil niet zeggen dat hij zich niet met 
technische zaken heeft bemoeid. ‘ik 
wou zeker niet alleen formulieren 
invullen, mijn visie was wel degelijk 
aanwezig.’ Net zoals Hans ideeën 
heeft bij vrijwilligerswerk als 
“verplichting” die het lid zijn van 
een vereniging met zich meebrengt, 
vindt Hans ook dat lid zijn van een 
vereniging betekent dat je het beste 
voor hebt met een vereniging. ‘Als 
leider van het eerste heb ik mij wel 
eens geërgerd aan jeugdspelers 
die zich niet willen inzetten in het 
eerste. Je moet niet altijd alleen aan 
jezelf denken. ik vind wel dat het in 
de loop der jaren verbeterd is en zie 
dat de laatste jaren jeugdspelers 
steeds vaker binden aan het eerste’

Na een aantal jaren als leider stopt 
Hans. Zijn zoon Sander voetbalt dan 
al in het eerste. Sander: ‘ik heb mij 
nooit gestoord aan mijn vader als 
leider. ook binnen de spelersgroep 
werd nooit negatief over mijn vader 
gesproken. bij kritiek gaat het ook 
eerder over een trainer.’ De tweede 
termijn van Hans als leider komt als 
Henri Kuipers hem opnieuw vraagt 
voor deze functie. in de seizoenen 
die volgden komt ook zoon robin 
de selectie versterken. voor zowel 
Hans als robin en Sander is het 
nooit een punt geweest. Hans: ‘we 
hebben hier eigenlijk nooit specifiek 
over gesproken, het maakte voor mij 
geen verschil dat Sander en robin 
toevallig mijn zonen waren.’

in het seizoen ’12-’13 geeft Hans 
definitief te kennen om te stoppen 
als leider bij het eerste. ik werkte 
28 jaren bij bieze Stork toen ik te 
horen kreeg dat het bedrijf verplaatst 

“Toen bij een 
wedstrijd in 
de E jeugd een 
keer te weinig 
spelers waren, 
zei hij dat 
‘onze Hans’ 
wel mee kon 
doen”
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werd naar Slovenië en ik dus op zoek 
moest naar ander werk. werk vond ik 
bij euro mouldings op het industrie-
terrein in Nijverdal. Het bracht met 
zich mee dat ik in ploegen moet wer-
ken en mij ook moet laten bijscholen. 
De functie van leider valt hier niet 
mee te combineren. De kans dat ik 
weer begin is klein. ik wil nu genieten 
in de weekenden.’  toch laat Hans het 
eerste nog niet helemaal los. Hans: 
‘Het is schandalig dat je binnen een 
vereniging van 900 leden geen leider 
en vlagger voor het eerste kunt 
vinden. Nu is frits Kolkman leider, 
met als reden dat niemand anders 
deze functie wil invullen. Sommige 
mensen doen gewoon helemaal niets 
en daar verander je ook niets aan.’ 
De naam Souverijn blijft na 30 jaar 
nog wel steeds verbonden met het 
eerste. weliswaar niet meer via Hans 
als leider, maar wel via verdediger 
Sander en middenvelder robin. 
Sander (27) is de eerste zoon van 
Hans en Henriëtte. Hij is al een 

aantal jaren een vaste kracht in ons 
vlaggenschip. Daarvoor voetbalde 
hij in A1, b1 en de pupillen. in de 
c jeugd heeft Sander een uitstapje 
gemaakt naar de jeugd van 
Heracles. Sander: ‘tijdens mijn 
eerste jaar bij Heracles, kwam 
ik nog wel aan voetballen toe. 
maar tijdens het tweede seizoen 
zat ik veel op de bank. Je ziet dan 
aankomen dat je het topniveau 
niet gaat halen. in het begin vond 
ik het vervelend dat ik niet verder 
kon, maar heel erg heb ik het nooit 
gevonden. De tijd bij Heracles vond 
ik vooral leuk. Je speelt tenslotte 
tegen teams waar je normaal nooit 
tegen speelt. van de jongens met 
wie ik toen speelde, heeft alleen 
marc Höcher (aanvaller roda Jc) 
uiteindelijk het betaalde voetbal 
gehaald.’ 

‘Zou ik dan bij Hulsen moeten gaan 
voetballen?’

Na twee seizoenen Heracles was 
het voor Sander vanzelfsprekend 
om terug te keren bij De Zweef. 
‘Zou ik dan bij Hulsen moeten gaan 
voetballen?’ vraagt Sander lachend. 
Sander houdt geen rekening 
met een avontuur bij een andere 
vereniging. ‘Als ze me vragen dan 
ligt het aan waar het is en ik doe het 
natuurlijk niet voor twee tientjes. 
ik verwacht echter niet meer dat ze 
me nog ooit vragen, daarvoor ben 
ik waarschijnlijk al te oud.’ Naast 
voetballer is Sander ook actief als 
vrijwilliger binnen de vereniging. 
‘momenteel sta ik alleen achter de 
bar. Daarvoor was ik ook nog actief 
binnen de jeugd als leider, trainer 
en vlagger. Sinds eind vorig jaar 
heb ik samen met mijn vriendin een 
huis gekocht aan de Spijkerweg. 
Hier zijn we ruim een half jaar 
aan het verbouwen geweest. 
vrijwilligerswerk was lastig met 
het klussen te combineren. Daarom 
hield ik de activiteiten binnen de 
jeugd het vorige seizoen even voor 
gezien.’

Sinds twee seizoenen voetbalt 
Sander met zijn jongere broer robin 
(25) in het eerste. Sander: ‘vroeger 
voetbalden we veel met elkaar en 
met de broers Gijs en chiel bodt in 
het bos tegenover ons huis. in de 
jeugd speelden we niet bij elkaar. ik 
vind het mooi om nu bij elkaar in het 
team te zitten, maar onze relatie als 
broer telt eigenlijk niet in het veld. ik 
zie robin gewoon als teamgenoot.’ 
robin kwam vanuit de jeugd niet 
direct in het eerste. Hij ging van het 
3e naar het 2e en later het 1ste. ‘bij 
Sander gaat het meer vanzelf. Hij is 
snel, sterk en heeft een goede tech-
niek. mijn ouders zeggen wel eens 
dat Sander met de bal is geboren. 
ik heb harder moeten werken voor 
mijn plek in het eerste’ aldus robin 
over zijn broer en zichzelf. waarop 

Sander op zijn beurt vertelt: ‘robin 
brengt ontzettend veel fanatisme 
en loopvermogen in het veld. Hij is 
niet moe te krijgen. Het is mooi om 
te zien bij trainingen en wedstrijden 
dat hij zijn directe tegenstander het 
hele veld over sleept en dat tegen-
standers soms zelfs balen als robin 
tegenover hen staat!’ 

‘ik vind het mooi dat we nu samen 
met elkaar in één team spelen. 
Helaas ben ik nu geblesseerd. 
ik ben tijdens de eerste 
oefenwedstrijd (tegen DeS) door 
mijn knie geklapt. De schade lijkt 
mee te vallen, maar voetballen 
zal voorlopig wel niet lukken’ 
zegt robin. De blessure wil niet 
zeggen dat we robin niet zien bij 

de Zweef. Als coördinator van de 
c en D jeugd is hij met name in 
het begin van het seizoen druk om 
organisatorisch gezien alles binnen 
de c en D jeugd op rolletjes te laten 
verlopen. robin: ‘toen ik zelf in de 
jeugd voetbalde was alles geregeld. 
ik voel mijzelf verplicht om mij ook 
voor de vereniging in te zetten. Het 
is niet iets dat mijn vader heeft 
gestimuleerd.’ Het is wel helder dat 
goed voorbeeld doet volgen.

‘Lang blijven zitten in de kantine 
heb ik van mijn vader geleerd’
voordat robin coördinator werd, 
heeft hij zich als trainer in de f jeugd 
en leider van b1 ingezet. ‘ik vond het 
vooral belangrijk om het plezier in 
het voetballen over te brengen. en 

lang na blijven zitten in de kantine, 
dat heb ik dan wel van mijn vader 
geleerd! maar napraten over voetbal 
hoort er gewoon bij, even je gezicht 
laten zien’ aldus robin.

Naast het napraten over een 
wedstrijd in de kantine, spreken 
Sander en robin vaak ook nog even 
na over de wedstrijd op de fiets op 
weg naar huis. Hans vult aan: ‘ook 
thuis hebben we het nog wel eens 
over de wedstrijd. Dat ik dan vader 
ben en geen leider maakt niets uit. 
over voetbal moet je altijd kunnen 
praten.’

Wie herkent u in één van deze foto’s? 
onder de goede oplossingen wordt een kleine attentie verloot.

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Fotopuzzel

Foto 4

8 9



10 11





 


 


 
 


 


 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 





















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

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

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!

Renegade GTX® Mid Ws  I  ATCR dR dRenegadRenegadRenegadRenegadg GTXGTXe GTXe GTXe GTXe GTX®®®®® Mid WMid WMid WsMid WsMid Ws Mid Ws I ATI ATI ATI ATI AT I  ATCCCCCCRenegade GTX® Mid  I  ATCR dR dRenegadRenegadRenegadRenegadg GTXGTXe GTXe GTXe GTXe GTX®®®®® MidMidMidMidMid Mid I ATI ATI ATI ATI AT  I  ATCCCCCC
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Zonder scheidsrechter, geen wedstrijd. ook bij De 
Zweef is sprake van een scheidsrechterstekort. 
Door ouders en seniorenteams wedstrijden te laten 
fluiten van jeugdteams, is voor de meesten het 
tekort niet merkbaar. 

goed geFloten scHeIds!

Gelukkig is de versterking in 
aantocht: Kaj Zwakenberg (15 jaar) 
en Job oldenhof (14 jaar) volgden 
een cursus bij de SNo en fluiten nu 
wedstrijden voor de e en f jeugd.

Hoe het begon
Kaj: ‘vier jaar geleden heb ik 
mij via “Kennis maken met 
sport” opgegeven voor een 
scheidsrechtercursus bij de 
SNo (Scheidsrechtersvereniging 
Nijverdal en omstreken). ik heb 
geen speciale reden dat ik mij 
hiervoor heb opgegeven. Het leek 
me gewoon leuk. De cursus bestond 
uit vijf of zes avonden waarna ik 
wedstrijden van e en f pupillen 
mocht fluiten’. Job vervolgt: ‘tijdens 
de cursus leer je vooral spelregels 
en kijk je naar televisiebeelden. we 
moesten dan bepaalde spelsituaties 
of overtredingen beoordelen. Aan 
het einde van de cursus moesten we 
een wedstrijd van e pupillen fluiten.’ 

inmiddels fluiten Kaj en Job al vier 
en drie jaar wedstrijden van e en 
f pupillen bij De Zweef. ‘teams 
met oudere spelers mogen wij 
nog niet fluiten,’ legt Kaj uit, ‘hier 
heb je een vervolgcursus van 
de KNvb voor nodig.’ Naast het 
fluiten van jeugdteams moeten de 
beide jonge scheidsrechters hun 
spelregelkennis op peil houden. 
Job: ‘we hebben regelmatig een 

herhalingscursus bij de SNo 
voor het opfrissen van spelregels 
en het leren van nieuwe regels. 
Daarnaast kunnen we iedere week 
op de dinsdagavond ook meedoen 
aan een training en werken 
aan onze conditie.’ een goede 
conditie is inderdaad nodig, want 
een scheidsrechter maakt meer 
kilometers in het veld dan een 
veldspeler. over de condite van Kaj 
en Job hoeven we ons geen zorgen 
te maken. Als keeper van b1 traint 
Kaj al drie keer in de week  en als 
speler van b3 traint Job twee keer in 
de week bij De Zweef. 

‘Indruk op jeugdspelers’
Als Kaj en Job een wedstrijd moeten 
fluiten, verschijnen ze in een officieel 
KNvb scheidsrechterstenue op 
het veld. ‘Spelers reageren dan 
altijd: “hebben we een echte 
scheidsrechter?”, we maken dus wel 
indruk op jeugdspelers’ geeft Kaj aan. 
Job gaat verder: ‘Ze vragen me dan 
ook altijd of ik kaarten bij me heb, 
dan zeg ik altijd dat ik deze heb thuis 
gelaten’. Het werkelijke verhaal is 
dat het geven van kaarten in de e en 
f jeugd eigenlijk niet nodig is. ‘we 
sturen hoogstens een keer een speler 
even het veld uit’ geeft Job aan. 

toch krijgen Kaj en Job ook te maken 
met de minder leuke kanten van 
het scheidsrechtersvak. Kaj: ‘ik heb 

meegemaakt dat een spits alleen op 
de keeper kwam aflopen, de keeper 
haalde de speler onderuit. ik gaf 
direct een penalty. De leider van het 
team waarin de keeper speelt, was 
het niet met me eens en kwam het 
veld ingestormd. Daar ben ik zo van 
geschrokken, dat ik de penalty niet 
heb gegeven. Achteraf gezien had ik 
gewoon de penalty moeten geven.’ 
Dit is al een tijd geleden gebeurd en 
inmiddels weet Kaj wel beter. ‘Als ik 
toch fouten maak, vergeet ik deze 
in de wedstrijd. Als mensen mij dan 
achteraf om uitleg vragen, dan leg ik 
het uit en dan hebben mensen daar 
wel begrip voor.’ 

ook Job stond een keer met de 
mond vol tanden, toen een ouder zo 
boos op hem was, dat hij zijn zoontje 
uit het veld haalde. ‘Na de wedstrijd 
ben ik toen erg goed opgevangen 
door mijn vader en Stefan Scholten 
(voorzitter jeugdcommissie) en 
heeft de betreffende ouder ook zijn 
excuses aangeboden.’ Als Job moet 
fluiten, staat de vader van Job vaak 
langs de lijn te kijken. ‘mijn vader 
houdt zich altijd wel stil, meestal 
krijgt hij leuke reacties van ouders 
die enthousiast reageren op een 
jeugdige scheidsrechter. en als 
mensen commentaar hebben, dan 
zegt hij ze dat ook ik het nog moet 
leren en dat ze blij moeten zijn dat 
er een scheidsrechter is. Achteraf 
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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 



komen ouders dan ook naar me toe 
en zeggen: Goed gefloten scheids.’

Wat maakt een goede 
scheidsrechter?
volgens Kaj en Job zijn de 
eigenschappen van een goede 
scheidsrechter dat deze fouten 
durft toe te geven, altijd achter zijn 
beslissing staat en achteraf uit kan 
leggen wat de redenen zijn van een 
beslissing. Kaj: ‘ik vind het ook 
belangrijk dat het spel vooral door 
moet gaan, spelers moeten plezier 
in het spelletje hebben’. ‘verder  
is het ook in ons voordeel dat we 
zelf voetballen, zo krijg je meer 
begrip voor spelers die wel eens 
wat zeggen tegen de scheidsrechter. 
Je weet hoe spelers tijdens een 
wedstrijd kunnen reageren’ vertelt 
Job. Kaj en Job hebben niet alleen 
begrip als scheidsrechter voor 
spelers, maar ook als speler voor de 
scheidsrechter. Job legt uit: ‘Als je 
één keer gefloten hebt, dan zie je pas 
dat het fluiten van een wedstrijd niet 
gemakkelijk is. ik ben het ook wel 
eens niet met scheids eens, maar 
dan loop ik naar hem toe en zeg ik 
rustig dat hij het volgens mij niet bij 
het goede eind heeft.’ Kaj vult aan: 
‘Als mijn teamgenoten boos zijn op de 
scheids, dan probeer ik ze wel rustig 
te krijgen. Dat valt alleen niet altijd 
mee, ik ben namelijk keeper dus kan 
vanaf de achterlijn bijvoorbeeld niet 
goed beoordelen of iets buitenspel is 
of en niet en of een protest naar de 
scheids dan terecht is.’

om zelf een betere scheidsrechter te 
worden, kijken Kaj en Job ook naar 
scheidsrechters op (inter)nationaal 
niveau. Kaj heeft björn Kuipers 
en Job heeft erik braamhaar als 
voorbeeld. Kaj: ‘Als we thuis naar een 
wedstrijd kijken en de scheidsrechter 
neemt een beslissing, dan vraagt 
mijn vader vaak of ik het een goede 

beslissing vond. ik kijk dan altijd of 
een scheidsrechter de regels goed 
heeft toegepast.

Mening  over nieuw beleid
Kaj en Job zijn net terug van 
vakantie. Helemaal op de hoogte 
van alle nieuwe regelgeving, die de 
KNvb deze zomer presenteerde, 
zijn de jongens nog niet. een 
goede mening over de tijdstraf 
(die vanaf komend seizoen geldt in 
combinatie met een gele kaart in het 
amateurvoetbal) hebben Kaj en Job 
ook nog niet. Het spelregelbewijs 
voor b junioren spreekt hen meer 
aan. Kaj: ‘ ik denk dat hierdoor meer 
begrip ontstaat voor beslissingen 
van een scheidsrechter. Job: ‘Het 
is goed dat spelers de regels beter 
kennen’. van een hele andere 
orde zijn doellijntechnologie 
(scheidsrechter ontvangt 
trillend signaal als bal doellijn 
passeert) en het invoeren van een 
videoscheidsrechter (bij twijfel 
beslissing scheidsrechter, stilleggen 
spel en terugkijken beelden). in het 
amateurvoetbal is hier zeker geen 
sprake van en al helemaal niet bij de 
e en f jeugd. toch spreken we hier 
met twee echte scheidsrechters en 
die hebben ongetwijfeld een mening 
over deze onderwerpen. Job over 
doellijntechnologie: ‘ik vind het goed 
dat deze techniek bestaat. ik heb 

zelf een keer getwijfeld of een bal 
over de lijn was of niet. ik heb wel 
gefloten voor een doelpunt. later 
hoorde ik dat ik de juiste beslissing 
had genomen, maar ik kan me 
voorstellen dat het soms moeilijk te 
zien is.’ en ook Kaj heeft zijn mening 
over de videoscheidsrechter: ‘ik zou 
het wel goed vinden, grote fouten 
van een scheidsrechter kun je dan 
terugdraaien. wel vind ik dat een 
scheidsrechter deze regel maximaal 
twee keer per wedstrijd mag 
toepassen. uitendelijk horen kleine 
fouten er wel een beetje bij. Net als 
spelers, maken ook scheidsrechters 
wel eens fouten.

Toekomstplannen
voorlopig hebben Kaj en Job hun 
handen vol aan het fluiten van 
wedstrijden van e en f teams bij De 
Zweef. ‘fluiten bij andere verenigingen 
is vaak lastig te combineren met onze 
eigen wedstrijden die ook op zaterdag 
zijn’ legt Kaj uit. Kaj en Job denken 
zeker nog niet aan stoppen.  ‘ ik wil 
nu eerst een cursus volgen om ook 
op groot veld wedstrijden te mogen 
fluiten, maar dat mag pas vanaf je 
zestiende’ aldus Kaj. Job vervolgt: 
‘pas dan mag je ook kaarten  geven.’ 
wie weet zien we Kaj en Job 
later terug als opvolgers van hun 
voorbeelden björn Kuipers en erik 
braamhaar.

gerrIt oude roelInk: 
een bIjzonder mens en dat Is-Ie 
Niet dat hij die te pas of te onpas ventileert, maar Gerrit oude 
roelink heeft een uitgesproken mening over mensen, net 
zoals sommigen die ook wel over hem zullen hebben. 

Zoals een schrijver zijn pen wel 
eens in gif doopt, kan hij dat met zijn 
tong. Soms pijnlijk, maar wel heel 
helder en duidelijk. tegenspraak is 
er dan vaak niet bij. Hij is kritisch; 
vooral over voetbal. weet daar meer 
dan voldoende van af om kritisch te 
mogen zijn. 

maar hij kan ook genieten van 
een mooie combinatie of een gave 
passeerbeweging. was zelf iemand 
die op het middenveld een bal kon 
controleren en het spel verdelen. 
technisch begaafd met veel inzicht. 
Aardig ook. iemand waarmee je 
graag in het veld staat. 

buiten het veld een man waarvan 
je je af en toe afvraagt wat hij nou 
(werkelijk) denkt. Hij vindt het leuk 
zich als Sfinx te gedragen en te 
kijken wat er gebeurt. onderwijl zijn 
eigen conclusies trekkend en een 
scherpe opmerking plaatsend op het 
juiste moment. een slimme jongen, 
die Gerrit. we wilden wel eens meer 
weten van dit voetbaldier.

Dus op een vrijdagmorgen naar 
de esweg gewandeld. Gerrit is 
alleen thuis en zit al te wachten. 
vrouw Andrea is met haar zus 
een paar dagen wandelen en hij 
heeft het rijk alleen. Dat betekent: 
onbekommerd en eindeloos voetbal 

kijken. Niet op tv, maar real live. 
bij het beloftenteam van Heracles, 
bij zijn kleinzoon, bij excelsior, bij 
Heracles (de grote jongens), bij De 
Zweef 2 en De Zweef 1. Daarna nog 
even kantinedienst en dan is het 
zondagavond. tijd voor Studio Sport.

De vragenlijst heeft hij al eerder 
opgevraagd en hij heeft ook alle 
antwoorden al ingetikt. lekker 
spontaan, zo’n interview. Snel de 
antwoorden doorlezend concludeer 
ik dat Gerrit niet heeft gelogen toen 
hij mij ooit eens toevertrouwde 
dat historie hem geen ene zier 
interesseert en dat hij ook maar 
heel weinig onthoudt.

“wie had indertijd het initiatief 
genomen om met carnaval te 
beginnen?”. weet-ie niet meer.
“weet je nog welk afscheidscadeau 
je kreeg toen je stopte in het eerste 
van De Zweef”? weet-ie niet meer.
“waarom in 1972/1973 bijna 
gedegradeerd”? weet-ie niet meer.
“…?” ”weet ik echt niet meer”. 

Hoe ben je bij De Zweef gekomen
Gerrit is geboren op 21 februari 
1946 in berghuizen; toen nog 
zelfstandig, nu onderdeel van de 
gemeente oldenzaal. Hij begint 
zijn voetbalcarrière bij DSvD in 
Deurningen. is daar een talent 

en stapt in de c-jeugd over naar 
oldenzaal, dat toen een profclub 
was (tweede divisie). Daar doorloopt 
hij de jeugdselecties. op het 
moment dat hij doorgeschoven zou 
worden naar de eerste selectie 
besloot de hoofdsponsor (fabrikant 
H.p.Gelderman) te stoppen. Dat 
betekende tevens het einde van het 
betaalde voetbal en moest oldenzaal 
als amateurvereniging starten in de 
vierde klasse.  van oldenzaal stapt 
hij over naar berghuizen. Als hij 
verkering krijgt  met een leuke meid 
uit Nijverdal wordt al snel duidelijk 
dat ze daar ook zullen gaan wonen. 
Gerrit oriënteert zich op een nieuwe 
club in zijn nieuwe woonplaats. Zijn 
keuze valt op DeS, want die speelt 
in de tweede klasse; het hoogst van 
alle Nijverdalse verenigingen. De 
keuze van Gerrit past echter niet in 
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het straatje van zijn schoonfamilie. 
“Dat kun je niet maken”, laat men 
duidelijk weten, “katholieken 
voetballen bij De Zweef en niet bij 
DeS”.

Nou is Gerrit niet voor een kleintje 
vervaard, maar direct al trammelant 
met de hele schoonfamilie is niet 
iets waarop hij zit te wachten. 
Het wordt dus De Zweef. Al direct 
heeft men daar in de gaten dat er 
een talent bij gekomen is. behalve 
basisspeler in De Zweef 1 wordt hij 
ook direct als aanvoerder gekozen. 

Hij vindt het zelf ook wel vreemd: 
je komt als buitenstaander binnen 
en krijgt direct een belangrijke rol 
te vervullen. “Dat zie je overigens 
niet alleen bij De Zweef. ook bij 
andere Nijverdalse verenigingen is 
dit dikwijls zo. Het zijn vaak mensen 
van buiten die leidinggevende 
functies bekleden, terwijl er 
voldoende geschikte mensen 

hiervoor binnen de vereniging 
aanwezig zijn”.       

Stapje terug
voetballend doet Gerrit een stapje te-
rug als hij in 1969 bij De Zweef komt. 
om zich heen kijkend in het veld, 
ziet hij staan: Jans willems, paul 
Souverijn, Johan Galgenbeld. Hans 
middelkamp, Hennie Kok, tonnie 
Kok, theo Siero, Jan Klein Staarman, 
toon middelkamp, Alwie Jannink. 
paul, Hennie, Johan en theo zijn de 
talenten met daarnaast ervaren oud-
gedienden als toon middelkamp.

De Zweef speelt in het dan geldende 
algemene systeem 3-4-3: Drie man 
achterin vóór de keeper en daarvoor 
een viermans-middenveld, waarvan 
er twee doorschuiven naar voren, 
zodat je lekker aanvallend speelt 
met een linksbuiten, linksbinnen, 
spits, rechtsbinnen en rechtsbuiten. 
“er werd bij de opstelling niet 
gekeken naar persoonlijke 

kwaliteiten, maar naar het systeem. 
Daarin werden spelers ingepast”. 

De Zweef kampioen
voor De Zweef maakt het op dat 
moment niets uit. De ploeg is 
uitgebalanceerd en speelt goed 
onder trainer Johan langkamp. Het 
gevolg is dat het team in de laatste 
wedstrijd in het seizoen 1969-1970 
(ook nog eens tegen rivaal Nijverdal) 
kampioen wordt door een inmiddels 
legendarische kopbal van theo 
Siero, ver, heel ver in blessuretijd. 
De Zweef is kampioen.

“of De Zweef daar aan toe was? 
Gezien de feestvreugde heel hard”, 
lacht Gerrit, die zich verder niet veel 
meer weet te herinneren van het 
feest en de bijbehorende recepties. 
en dat is ook zo. Heel lang al speelt 
de club in de vierde klasse. Heel 
lang al hoopt men op een promotie. 
Deze promotie is voor Gerrit een 
hoogtepunt in zijn carrière. 

“of ik toen al een lijn omhoog zag 
naar uiteindelijk de hoofdklasse? 
Nee. we vonden de derde klasse al 
heel wat en het duurde ook lang eer 
we de lijn naar boven weer oppak-
ten”. Dat klopt ook wel, want twee 
seizoen na de promotie staat het 
team op het punt van degraderen, 
maar redt het nog net op tijd. in 
1977 echter lukt het niet en moet 
Gerrit toezien dat in zijn afscheids-
jaar het eerste degradeert naar de 
vierde klasse. er kwam nog een 
beslissingswedstrijd op het neutrale 
terrein van luctor aan te pas, maar 
dit mocht niet baten: pH bleef erin 
en het eerste ging een klasse lager.

Achtste elftal
Na negen jaren in het eerste elftal 
stopt Gerrit en maakt de overstap 
naar het toen wereldberoemde acht-
ste elftal. Het team dat onder bezie-
lende leiding van onder meer theo 
Siero staat en met van alles bezig is 
dat niets met voetbal maar alles met 
plezier, lol en entertainment te ma-
ken heeft. bij het 60-jarig bestaan 
en ook daarna komt het team met 
liedjes en zelfs grammofoonplaten. 

Trainer
Heel veel kan Gerrit daarvan niet 
meemaken. Hij is al tijdens zijn 
loopbaan in het eerste begonnen als 
trainer. “op een gegeven moment 
vroeg Haarle of ik bij hen trainer 
wilde worden. Ja, dat kon je toen, 
gewoon zonder papieren. Ze vonden 
mij blijkbaar geschikt en ik was best 
trots dat ze me vroegen”.

eenmaal aan de slag wordt het 
trainerschap serieuzer en gaat 
Gerrit op cursus. Hij haalt zijn 
papieren en stapt na Haarle over 
om vier jaar lang het eerste van 
Heeten te trainen. “Aan die twee 
clubs heb ik nog steeds de mooiste 
herinneringen. Nog steeds als ik 

daar nu kom, is het “Hoi Gerrit” en 
“Kom even in de bestuurskamer”.  
Het was een hele mooie tijd.

Nog drie andere clubs halen hem 
binnen als trainer: Holten, Gfc Goor 
en Daarlerveen. in totaal is Gerrit 
15 jaar hoofdtrainer. Hij vindt het 
prachtig, ondanks dat hij daarvoor 
veel mist bij De Zweef. “ik zat bij 
een zondagclub en dat betekende 
dat ik soms een hele, maar heel 
vaak maar een halve wedstrijd in 
ons veteraneteam kon meespelen. 
maakte dus ook lang niet alles 
mee wat er verder  in dat team 
gebeurde”,

en dat niet alleen. Al die jaren ziet 
hij ook het eerste elftal niet spelen. 
Hij heeft ook geen tijd om zaken 
rond het vlaggenschip mee te 
krijgen. “De rol van Kas woudsma? 
ik weet het niet; heb hem niet 
meegemaakt”. 

Het achtste elftal en alles wat 
dat team meemaakt, brengt een 
glimlach om z’n lippen. “Het was 
echt een club binnen de club. Dat 
zou nu nog wel kunnen, maar ik 
vraag mij af of het goed is. Heel veel 
ex-selectiespelers hadden in hogere 
elftallen  voetballend nog veel 
kunnen betekenen. Nu gingen ze 
rechtstreeks naar de veteranen”. 

Goeie trainers
pratende over zijn loopbaan kom 
je al gauw op het begrip goede , 
slechte  en toptrainers. van die 
laatsten  zijn er niet veel.  Dat zijn de 
trainers die de individuele spelers 
en de teamprestaties  echt beter 
kunnen maken. Zij zijn dus niet 
alleen afhankelijk van de kwaliteit 
van de selectie.

“Neem Henk buursink. Hij bracht 
De Zweef van de derde klasse 

naar de hoofdklasse. is hij daarom 
een toptrainer?   ik weet het niet. 
waarschijnlijk klikte het prima 
tussen hem en de groep en gelet 
op zijn profcarrière wist hij wel hoe 
het voetbal gespeeld moest worden. 
bij andere verenigingen heeft hij 
echter geen bijzondere prestaties  
behaald”. 

 “wat was dan wel het geheim van 
De Zweef? Het elftal was een hechte 
vriendengroep met spelers die in het 
veld alles voor elkaar over hadden 
en maximaal gemotiveerd waren. 
Daarnaast was het ook nog eens een 
lichting met echt grote talenten. Je 
hoeft dan geen toptrainer te zijn om 
met zo’n spelersgroep uitstekende 
prestaties te behalen”.

Bestuur
in het begin van deze eeuw zit 
Gerrit drie jaar in het bestuur 
van De Zweef. uiteraard met als 
belangrijke taak de technische 
gang van zaken. Aanstellen van 
en contact houden met trainers, 
aanspreekpunt voor spelers van de 
selectie. en daarnaast de “gewone” 
bestuursbeslissingen. vanuit zijn 
achtergrond (organisatiekunde) 
levert hij een belangrijke bijdrage 
aan de verdere professionalisering 
van de vereniging wat betreft 
organisatie en beleid.

Excelsior
Na zijn bestuurslidmaatschap 
blijft hij op de achtergrond  nog 
even bezig met voetbaltechnische 
zaken, maar dat duurt niet lang. Hij 
zoekt een nieuwe uitdaging. erwin 
looms haalt hem naar excelsior 
waar hij samen met hem in de 
technische commissie komt, die 
verantwoordelijk is voor de eerste 
selectie. lang heeft dit echter niet 
geduurd, want op andere gronden 
dan voetbaltechnische zaken heeft 
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Gerrit er zelf een punt achter gezet. 
tot zijn spijt, want hij geniet van het 
werk. 

Pensioen
inmiddels is hij gestopt met zijn 
werk als manager bij tNt en is hij 
met pensioen. besteedt een deel 
van zijn tijd aan De Zweef  
(klussengroep) . Het met pensioen-
zijn is iets waaraan hij nog steeds 
niet echt kan wennen. Hij mist zijn 
werk. of liever: de inhoud van het 
werk. Het o.a. bezig zijn als leider 
van een project met een eigen groep 
mensen en een uitdagend projectre-
sultaat. en dan keihard werken om 
het project succesvol te laten zijn. 
voorzitten, sturen, de weg wijzen en 
het beste uit mensen proberen te 
halen. Dat is wat hij mist. 

“in het vrijwilligerswerk vind je der-
gelijke uitdagingen nauwelijks. Het 
is allemaal een beetje te vrijblijvend. 
“Alsof je als je met pensioen bent 
ineens niets meer kan. Alsof je echt 
een ouwe lul bent”. Gerrit zegt het 
niet met zoveel woorden, maar dat 
is wel waar hij van baalt. en terecht, 
maar misschien komt er wat op zijn 
pad om zich op te storten. 

Gestopt met voetbal 
Gerrit heeft tot zijn 60ste in het 
veteranenteam gespeeld. Door 
problemen met zijn heup moest hij 
toen jammer genoeg stoppen. Hij 
kreeg een nieuwe heup en op advies 
van de arts is hij daarna niet weer 
begonnen. tennis en zaalvoetbal 
(geen contactsporten) kon hij wel 
weer oppakken. inmiddels krijgt hij 
steeds meer last van zijn nieuwe 

heup. Dit is een metalen heup, 
waarvan achteraf bleek dat die tot 
vervelende bijwerkingen kan leiden. 
De verwachting is dat deze op niet 
al te lange termijn  moet worden 
vervangen. 
ouderen onder ons kennen 
ongetwijfeld het verhaal van Dik 
trom. Dat heeft niets met Gerrit 
te maken. maar wel de opmerking 
van vader trom, die over zijn zoon 
telkens zegt: “een bijzonder kind 
en dat is-ie”. en dat heeft wel alles 
met Gerrit te maken: een bijzonder 
mens. in veel opzichten. en dat is-ie.

ondanks de explosieve groei van het 
damesvoetbal heeft de KNvb besloten 
een flinke streep door het damesvoet-
bal te halen. blijkbaar is de KNvb van 
mening dat voetbal een mannensport 
is. De geschiedenis heeft geleerd dat 
wij mannen niet zonder vrouwen kun-
nen. De KNvb dus ook niet. opheffing 
van het damesvoetbal zou betekenen 
dat het ledental van de  KNvb met 
zo’n  honderdduizend zou krimpen. 
Dat laat de KNvb niet toe. om het 
dames- en meisjesvoetbal een  ietwat 
mannelijker imago te geven heeft 
de KNvb besloten het damesvoetbal 
voortaan vrouwenvoetbal te noemen 
en het meisjesvoetbal meidenvoetbal. 
waarom toch, zo vraag ik mij af. 

De tijd dat de dames op hoge hakken 
het voetbalveld betraden ligt ver ach-
ter ons. ook het meppen met hand-
tasjes kan ik mij niet meer  voor de 
geest halen.  Het knijpen, krabben en 
elkaar de haren uit het hoofd trekken, 
komt ook bij het mannenvoetbal voor. 
misschien wel vaker. Zijn wij man-
nen zelf niet aan het verwijven? Het 
verwijven  van het mannenvoetbal heb 
ik jarenlang met lede ogen aangezien. 
vroeger had je nog van die lekkere 
overtredingen. ik verlang terug naar 
de tijd van theo laseroms en,  om 
maar dichter bij huis te blijven, rini 
Siero. flink uitdelen, maar ook kun-
nen incasseren.  Na de wedstrijd toch 
met je tegenstander bier drinken en 
elkaar de opgelopen verwondingen  
laten zien. toen kon het nog.

ik ben dus met het voetballen gestopt. 
in de jeugd had ik mijn bedenkingen 
al. thee drinken in de rust. thee! 
met de benen over elkaar en de pink 
nog net niet omhoog. in die tijd was 

het damesvoetbal marginaal. Daar 
kan de thee dus niet vandaan komen. 
De KNvb heeft het verzonnen. De 
KNvb heeft inmiddels ook een eigen 
webshop. waar je voetbalschoenen 
kunt kopen in allerlei kleuren. Geen 
zwarte schoenen van het merk Quick, 
puma of Adidas, waar wij vroeger op 
speelden. ingesmeerd met ledervet.  
met een beetje geluk kon je dan het 
hele seizoen overbruggen. wat een 
schoenen! Zwarte schoenen. Het 
ledervet is verdwenen.  in het haar van 
de mannen, zo lijkt het wel. want het 
haar moet goed zitten. 

Door het verwijven van het 
mannenvoetbal en  de invoering 
van het vrouwenvoetbal, lijken de 
verschillen steeds kleiner te worden.  
Zelfs Zlatan ibrahivovic speelt , zoals 
u heeft kunnen zien,  in een sport 
bh. Kleine cup, in ieder geval geen 
europacup. Zlatan kan wat dat betreft 
nog veel van vrouwen leren. er zijn 
vrouwen die met een beugel bh spelen 
en daar loop je niet graag tegen aan. 
Al met al geloof ik dat op korte termijn 
ook in de senioren gemengd wordt 
gespeeld. Net zoals bij korfbal.  een 
fusie met NKc sluit ik niet uit. 

Natuurlijk heb ik mijzelf ook wel 
afgevraagd of ik niet aan het 
verwijven ben. Gelukkig kan ik hierop 
volmondig met nee antwoorden. ik 
kan niet koken en weet niet hoe de 
magnetron werkt. mijn brood wordt 
door mijn lieve vrouw gesneden  en zij 
vervangt ook  een eventuele kapotte 
lamp. ik ben namelijk als de dood 
voor elektriciteit. ik zou het gras wel 
willen maaien, maar mag het niet. 
wij hebben een motormaaier en 
mijn vrouw is bang voor ongelukken. 

Zij maait het gras omdat ik het niet 
mag. Zelfs niet met een helm op. 
Soms,heel soms,heb ik de neiging te 
protesteren. ik doe het niet. Zij heeft 
het recht om geëmancipeerd te zijn. 

ik wil me ook niet meer overal  druk 
over maken.  Zoals bijvoorbeeld Johan 
Huis in ’t veld en leo Steur. Zij willen 
een park nabij het station. ik ben 
een grote voorstander. om het park 
te realiseren zouden bomen gekapt 
moeten worden. ik ben een liefhebber 
van bomen, dus daar ben ik tegen. ik 
ben van mening, dat een park zonder 
bomen geen park is. bomen horen in 
een park. ik zou Johan en leo willen 
adviseren een park met bomen te 
bedenken. en laten we blij zijn dat 
we in Nederland leven! in Duitsland  
bijvoorbeeld zijn parken verboden, 
zo is mij wel duidelijk geworden  
afgelopen vakantie in monschau.  Net 
zoals het park is het damesvoetbal 
nog niet verloren. ik ga voor een 
park met bomen.  en natuurlijk voor 
damesvoetbal zonder beugels.

cr

damesvoetbal verleden tIjd

Gerrit oude roelink (rechts) in gesprek met oud-traininer Johan langkamp (links) en oud-college uit het eerste 

Johan Alferink (midden). langkamp maakte De Zweef kampioen in 1969-1970.
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Nee, er is geen nieuwe scout aangesteld bij De Zweef. 
tijdens renovatiewerkzaamheden in utrecht liep eppo 
hem tegen het lijf. Humprey mijnals (21-12-1930), was 
de eerste voetballer van Surinaamse komaf die voor 
het Nederlands elftal speelde.  in 1960 debuteerde hij 
in het Nederlands elftal tegen bulgarije.  in die wed-
strijd schreef mijnals geschiedenis door een legenda-
rische omhaal. De foto van deze omhaal ging de hele 
wereld over. op de foto zit op de grond keeper frans 
de munck, die met verbazing naar het kunststukje 
keek. overigens is gebleken dat Humphrey mijnals het 

kunststukje voor niets uitvoerde. De scheidsrechter 
had al gefloten voor een overtreding van een bulgaarse 
aanvaller. mijnals bracht het tot drie interlands voor 
Nederland. Niet veel in vergelijking met andere Suri-
naamse voetballers  zoals Aron winter, Gerald vanen-
burg, ruud Gullit, frank rijkaard, clarence Seedorf, 
edgar Davids en patrick Kluivert.  Geen van hen werd 
echter  in december 1999 uitverkoren tot Surinaams 
voetballer van de eeuw. Dat werd Humprey mijnals, 
mede dankzij de legendarische omhaal. 

op bezoek bIj HumpHrey mIjnals
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Herman Hegeman wIl 
belevIng en presteren 
naar vermogen

“De rooie is terug op het nest” meldde onze website nadat bekend 
werd dat Herman Hegeman (54) de nieuwe trainer is van De Zweef 1. 
Dat was op 14 november vorig jaar. we zijn driekwart jaar verder. 
De “rooie” is gekomen en is zijn nieuwe taak begonnen. tijd voor 
een interview. Dat gebeurt in zijn mooie huis in Hulsen, dat stijf 
tegen de velden van Hulzense boys ligt. Het is prachtig weer; we 
zitten in de tuin met een bak koffie. Herman trekt nog even snel de 
korte broek aan. Dochter Judith plukt bloemen voor op tafel.
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“Hoe hoger de standaard; hoe meer je bereikt. 
  Dan gebeurt bijna alles wat je wil” 
Herman is een voetbaldier in hart 
en nieren. Dat is hij al sinds hij aan 
de hand van vader wim, zo’n vijftig 
jaar geleden, voor het eerst mee ging 
naar De Zweef. “mijn vader is altijd 
supporter geweest en vanaf dat ik 
een bal zag, wilde ik voetballen”. Zo 
kwam hij bij de blauwwitten en heeft 
zijn hele ziel en zaligheid als voetbal-
ler aan onze club gegeven. en, hem 
kennende, dat gaat hij nu weer doen. 

Herman bezit al jaren het diploma oe-
fenmeester 3 en nu zo’n vier jaar ook 
oefenmeester 2. Dat maakt het mo-
gelijk om ons eerste te trainen. “om 
oefenmeester 3 te halen en te combi-
neren met voetballen en trainen, kostte 
me iets te veel tijd om direct daarna 
verder te gaan. toen ik oefenmeester 2 
kon halen via het cioS in Arnhem (één 
dag in de week) heb ik dat gedaan en 
met veel plezier”. 

Eerst buiten de deur kijken
Herman begint zijn loopbaan als 
trainer van ons derde en tweede. 

ook is hij een tijdje samen met 
Anton wennemers trainer van het 
eerste. voordat philip Agteres komt, 
oppert men dat hij het eerste zou 
gaan trainen, maar hij kiest ervoor 
eerst eens buiten de deur te kijken. 
Drie jaar geleden maakt hij de over-
stap naar DeS; hetzelfde sportpark, 
zodat je het clubgebouw van De 
Zweef kon zien liggen. en natuurlijk 
het domein van zijn vrouw betsy, 
dochter van oud-voorzitter pekkeriet 
van deze club.

indertijd maakt hij met het bestuur 
van De Zweef de afspraak “ooit” het 
eerste te gaan trainen. Als duidelijk 
wordt dat philip Agteres gaat ver-
trekken en DeS op zoek gaat naar 
een nieuwe trainer, komt deze oude 
afspraak bovendrijven. Aangezien 
één en één twee is, keert Herman 
terug op het nest.

“Het is niet zo dat ik weg wilde bij 
DeS; ik had best nog wel een jaartje 
willen blijven. Daar is echter het 

beleid dat een trainer na drie jaar 
wordt opgevolgd en mijn tijd zat 
erop”. pratend over de duur van een 
contract zegt Herman dat lange con-
tracten uitzondering zijn, maar hij 
kan zich voorstellen dat een bestuur 
een toekomstvisie maakt en daarbij 
een trainer zoekt en het vertrouwen 
geeft in een jaar of vier, vijf naar het 
einddoel toe te werken.

Ik ga proberen een goede trainer 
te zijn
Hij heeft niet het idee dat hij acht of 
negen jaar bij De Zweef zal blijven. 
“we zien wel hoe het gaat. ik ga pro-
beren een hele goeie trainer te zijn”. 
De spelersgroep is voor hem geen 
verrassing, hoewel hij de jongens uit 
de A-jeugd (ruben timmermans en 
Anthony wennemers) niet zo goed 
kent. wel goed bekend is hij met 
Sjoerd poorterman en michel Kerk-
dijk die van DeS met hem meever-
huisden naar de Zweef. Nieuw is ook 
roy mulder van SvvN.

“ik ben bewust gaan trainen met 23 
man. iedereen moet een kans krijgen 
zich waar te maken”. De definitieve 
selectie maakt hij bekend als de spe-
lersgroep compleet en fit is. “ik ga nu 
met vier geblesseerden geen keuzes 
maken. Dan zou ik ineens met nog 
maar 14 jongens trainen en dat wil 
ik niet”.  De meeste jongens kent hij. 
Hun manier van voetballen; wat ze 
kunnen en hoe ze in het veld zijn. Dat 
maakt het makkelijk in de aanloop-
fase naar het nieuwe seizoen.

op de vraag wat we van hem kunnen 
verwachten als trainer, aarzelt hij 

niet: “ik wil iets meer naar voren 
gaan voetballen. Sneller en vaker in 
balbezit komen. uitgaan van balbe-
zit. Daar ga ik de nadruk op leggen. 
Het gaat erom dat als je naar voren 
speelt en dominant bent, je eerder 
druk zet en voorkomt dat een tegen-
stander op de counter of de lange 
bal speelt. Als we dat doen, gaan we 
stappen maken”.

90 minuten concentratie en snel 
schakelen
Hij zegt: “wat ik wil is voor de spelers 
veel moelijker, maar ze worden er 
wel beter van. Je moet 90 minuten 
geconcentreerd zijn en snel schake-
len. Het belang van “het moment” in-
schatten. Sommigen zullen het daar 
moeilijk mee krijgen, maar het is wel 
wat nodig is om mee te doen”. 

over “meedoen” is hij uitgesproken: 
“Hoog in de tweede klas meedoen is 
heel reëel ”maar Herman wil meer. 
Hij is ervan overtuigd dat als spelers 
beter worden, De Zweef bij een 
eventuele promotie ook mee moet 
kunnen doen in de eerste klasse. “Je 
moet altijd je top zoeken. Als speler 
en als team. Zeggen dat iets niet kan 
(zoals spelen in de eerste klasse) 
past niet in mijn woordenboek”.

Dat typeert Herman de gedrevene. 
Hij vertelt over de tijd dat hij in de 
hoofdklasse speelt en het team, 
bijna zonder uitzondering, de lat 
heel hoog legt en met uitzonderlijk 
fanatisme bezig is. Gelukkig kan hij 
relativeren. Nu is toen niet; tijden 
zijn veranderd. “maar De Zweef is 
altijd in staat een stapje meer te 

Anton wennemers en Herman 

Hegeman nemen trainer Herman 

Schouwink op de schouder na het 

behalen van het kampioenschap. 
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doen. Dat was toen en dat is nu nog 
steeds. Dat hoort bij onze club. te-
genstanders van toen (ook trainers 
van bvo’s) kunnen nog vol ontzag 
praten over onze manier van voet-
ballen toen wij met de A-jeugd in de 
tweede divisie voetbalden”. 

“binnen de lichting die er nu is, zijn 
er zeker zo’n zeven/acht man die 
gemakkelijk in het team van toen 
hadden mee kunnen doen. De men-
taliteit is nu anders, maar zeker niet 
slechter. ik ga ze niet op een andere 
mentaliteit afrekenen en stimule-
ren net zo “gek” te zijn als wij toen 
waren. maar ik zie dat ze ook nog 
alles willen geven. misschien anders 
dan toen, maar vanuit dezelfde ge-
dachte. Dat is ook het mooie van De 
Zweef. Diezelfde mentaliteit zie je 
bij het tweede, het derde en lagere 
teams. Het plezier dat je hebt als 
je wat geeft; kijk eens wat je ervoor 
terug krijgt. Dat is toch prachtig?

Als Duitsers in de competitie
lachend: “Zoals wij praten over 
Duitsers (voetbal is een spel tussen 
twee partijen en aan het einde wint 
Duitsland, omdat ze tot de laatste 
minuut doorgaan) zo praten tegen-
standers over ons: als je denkt dat je 
er bent, gaat het gas erop en wint De 
Zweef”. Dat geldt niet alleen voor de 
senioren, maar gaat ook op voor de 
jeugd. Hij refereert aan de tijd dat De 
Zweef met de A-jeugd in de tweede 
divisie speelde en vooral door heel 
veel inzet en strijd punten pakte. 
maar het wel negen jaar vol hield.

Het fanatieke, de beleving, de inzet. 
Daar wordt Herman gelukkig van. 
Dat ziet hij binnen de hele vereni-
ging  en dus ook als hij trainer is van 
het derde en van het tweede. vertelt 
over het derde in de bekerfinale 
tegen het tweede van HSc’21. of 
de promotie van het tweede terug 

naar de hoofdklasse. wedstrijden en 
ontwikkelingen die hem bij blijven 
omdat het gaat om inzet en beleving; 
alles willen geven en dat ook doen. 
presteren naar vermogen.

“in het voetbal heb je nooit zeker-
heid; het blijft een dubbeltje op z’n 
kant. Soms valt het de goede kant 
op, soms net niet. Je moet altijd 
meer doen dan je tegenstander. 
en dat 26 wedstrijden volhouden. 
pas als je meer doet en overwicht 
hebt, kun je de afgesproken tactiek 
uitvoeren. Het lijkt een dooddoener, 
maar het is zo”, is zijn overtuiging.

De verbrede selectie leidt tot extra 
inzet. midden in de vakantie zijn 
er al 19 man op de training. bijna 
niemands plek is veilig. Herman kan 
voor diverse posities zelfs kiezen uit 
meer dan twee man. met de concur-
rentie om de hoek is de inzet groot. 
Hopelijk zien we dat straks terug in 
de competitie. 

Ik verheug me op de samenwerking 
met Serkan
waar het eerste nog op wacht is een 
leider en een vlaggenist. Daaraan 
wordt gewerkt en zal aan het begin 
van het seizoen geregeld moeten 

zijn. Herman verheugt zich op de sa-
menwerking met Serkan Karaali, die 
onder philip Agteres ook assistent 
was. “we liggen elkaar en denken 
hetzelfde over voetbal. Dat betekent 
dat ik tijdens de training en op zon-
dag heel goed taken kan afstoten”. 

“op de training kan hij een paar 
groepjes begeleiden en ik een paar. 
op zondag kan hij bepaalde aspec-
ten beoordelen en ik andere. Zo 
moeten we elkaar aanvullen en kun-
nen we gemakkelijker werken en 
betere resultaten bereiken. Serkan 
is een soort buffer tussen mij en 
de groep. Daar staat hij middenin. 
Hij is, zeg maar, de  eddy Achter-
berg van de Zweef”. De medische 
verzorging blijft in goede handen van 
Andre Nijenhuis en (enigszins op de 
achtergrond) robert Spenkelink. 

kennIs maken met 
de selectIe 2013 / 2014
deel 1

André Nijenhuis frits Kolkman Henk Koershuis Herman Hegeman

robert Spenkelink 

John Damman 

michel Kerkdijk

Serkan Karaali 

Koen meijerink 

Anthony wennemers 

mark Scholten 

Jacco ten Hove 

michel Dikkers 
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Boven van links naar rechts: robin Souverijn, Niels Kolkman, Sander Souverijn, Sven Dikkers, 
André Nijenhuis (medische begeleiding), michel Kerkdijk, roy mulder, Stijn Klein robbenhaar, Niels Hegeman.
Midden: frits Kolkman (leider), michel tijhof, mark Scholten, michel Dikkers, Koen meijerink, Niek Huis in ‘t veld, 
Sjoerd poorterman, John Damman, robert Spenkelink (medische begeleiding)
Onder: ruben timmermans, tom Hegeman, Serkan Karaali (technische staf), Herman Hegeman (trainer/coach), 
Henk Koershuis (technische staf), Jacco ten Hove, Xander ten Hove.
Ontbrekende speler: Anthony wennemers



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

kennIs maken met 
de selectIe 2013 / 2014
deel 2

michel tijhhof  Niek Huis in ‘t veld Niels Hegeman Niels Kolkman 

robin Souverijn 

Sjoerd poorterman 

Xander ten Hove

roy mulder 

Stijn Klein robbenhaar 

ruben timmermans 

Sven Dikkers 

Sander Souverijn

tom Hegeman
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kennIs maken met de nIeuwkomers

Ruben Timmermans
ruben timmermans is 18 jaar en komt uit A1. vorig jaar al heeft hij een paar 
keer meegedaan in het eerste. in zijn debuutwedstrijd tegen AJc maakte hij 
direct een mooie goal. Zijn voorkeursplek  in het veld is het middenveld.
in het dagelijks leven is hij student communicatiewetenschappen aan de ut 
in enschede. Doel is journalist te worden. Als bijbaan werkt hij als journalist 
bij fc twente. 
“voor mij als nieuwkomer is het moeilijk te zeggen welke resultaten wij dit 
seizoen kunnen boeken. persoonlijk hoop ik bij het eerste elftal te blijven en 
zoveel mogelijk minuten te maken. Gezien de concurrentie wordt dat lastig, 
maar ik ga mijn best doen”.

Anthony Wennemers
ook Anthony wennemers (18) komt uit A1 en heeft vorig jaar al speelmi-
nuten in het eerste bij elkaar gesprokkeld. treedt in de voetsporen van zijn 
vader Anton, die bij De Zweef jaren in de hoofdklasse speelde. Anthony 
studeert aan de universiteit Groningen bewegingswetenschappen. 

Sjoerd Poorterman
Sjoerd poorterman (27) komt van buurman DeS. “ik ben naar De Zweef 
gekomen omdat ik voor mijn gevoel toe was aan een nieuwe uitdaging. ik 
heb bij DeS met veel plezier gevoetbald, maar na bijna tien jaar in het eerste 
was het voor mezelf tijd voor wat anders.
wat mij persoonlijk aantrok is dat ik hier op hoger niveau kan voetballen”.  
Sjoerd werkt in het speciaal onderwijs als onderwijsassistent.
in het veld is hij te vinden op het middenveld. Hij begon als voetballer cen-
traal achterin, maar is langzaam verder doorgeschoven. “De laatste jaren 
was ik verdedigende middenvelder. Dat heeft ook mijn voorkeur”. Als nieu-
weling bij De Zweef heeft hij nog niet zulke verwachtingen van het komende 
seizoen. “wel weet ik dat we een leuke groep hebben met veel kwaliteiten, 
dus goed kunnen meedraaien in deze competitie”. 

Roy Mulder
roy mulder (24) gaat het als ras-echte aanvaller de verdediging van te-
genstanders moeilijk maken. Hij heeft zich dit jaar laten overschrijven van 
SvvN. Daarvoor voetbalde hij ook bij Heracles Almelo. in het dagelijks leven 
is hij werkzoekende.
Hij besloot de overstap naar De Zweef te maken omdat het niveau waarop 
hier wordt gespeeld hem aansprak en ook de gezelligheid na de voetbal (“is 
ook belangrijk”).
wat verwacht je van het komende seizoen van ons eerste? “Gezien het feit 
dat het team vorig jaar tot het einde mee heeft gedaan in de competitie, ver-
wacht ik dat nu ook. omdat we -denk ik- ook dat we kwalitatief sterker zijn 
geworden in de breedte, moeten we goed kunnen presteren!” 

Michel Kerkdijk
bij DeS zullen ze hem missen vanwege zijn conditie en loopvermogen Hel-
lendoorner michel Kerkdijk (26) is een beetje een vreemde eend in de bijt. 
Hij begon zijn sportloopbaan weliswaar als voetballertje bij vesos, maar 
stapte al snel over naar de atletiek. Haalde als junior de top van Nederland, 
maar vond zichzelf net niet goed genoeg om door te stoten naar de echte 
top. Stopte met lopen en ging met vrienden spelen in het derde van DeS. 
Kreeg kriebels om binnen die club het hoogste te halen en belandde als 
rechtsback in het eerste. blijft gaan voor het hoogste en nam de beslissing 
het bij De Zweef te gaan proberen. Heeft in de voorbereiding al meegedaan 
en hoopt op een vaste plek in de basis.
Nee, hij is niet door Herman Hegeman gevraagd (zie interview tctubantia), 
maar besloot zelf het hogerop te zoeken.

Frits Kolkman
Geen speler, maar wel nieuw is ook frits Kolkman. frits is de nieuwe leider 
van ons eerste elftal. Al jaren “redder in nood” als er bij De Zweef onver-
vulde functies zijn. of dat nou trainer is van b3 of –zoals nu- leider van ons 
vlaggenschip; het maakt niet uit. frits heeft in vroeger jaren in ons tweede 
elftal gespeeld en beëindigde een paar jaar geleden zijn carrière bij de vete-
ranen. voordat hij leider werd was hij al bijna elke week bij ons eerste langs 
de lijn te vinden. Natuurlijk, omdat hij liefhebber is van het spelletje, maar 
ook omdat zoon Niels in de wei acteert. 
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onderzoek naar prIvatIserIng 
van velden-onderHoud
binnen de Hvc (Hellendoornse voetbal clubs) is het idee ontstaan 
om te gaan onderzoeken of het mogelijk is het onderhoud van de 
sportaccommodaties als verenigingen zelf te gaan doen. 

Niet dat er leden wekelijks in de 
weer moeten met grasmaaiers en 
heggenscharen, maar dat er voor 
minder geld een bedrijf komt die het 
werk doet.

binnen de voetbalclubs bestaat het 
idee dat zelf (laten) doen minder 
kost. Als dat zo is en de gemeente 
werkt mee, kun je een regeling 
treffen waarbij de gemeente het 
jaarlijks bedrag voor onderhoud 
overmaakt op de bankrekening van 
de voetbalclubs. Die besteden het 
onderhoud aan en delen de winst 
met elkaar en de gemeente. Zo is ie-
dereen beter af. De clubs verdienen 
geld en de gemeente kan bezuini-

gen. voorwaarde voor de verenigin-
gen is dat de kwaliteit van de velden 
op minimaal hetzelfde niveau moet 
liggen.

of de ideeën werkelijk kunnen wor-
den, is nog onduidelijk. Natuurlijk, 
er zijn veel meer gemeenten waar 
het onderhoud is geprivatiseerd, 
maar niet elke omstandigheid is 
gelijk. in Nijverdal bijvoorbeeld, heb-
ben we te maken met personeel in 
dienst van de gemeente en werk dat 
is uitbesteed aan Soweco.

uitbesteding aan een andere partij 
betekent voor de gemeente dat men 
mensen overhoudt en voor Soweco-

mensen ander werk moet gaan 
zoeken. lukt dat niet, dan kost dat 
heel veel geld. Zo zijn er nog meer 
punten die aan de orde moeten 
komen. 

in een vergadering met de sportver-
enigingen heeft wethouder coes ge-
zegd dat hij wil meedenken over het 
idee van de voetbalclubs en dat alle 
genoemde punten aan de orde gaan 
komen. Dat gebeurt op 24 septem-
ber als er een overleg is tussen de 
voorzitters van Hulzense boys, DeS, 
vv Hellendoorn, SvvN en De Zweef 
en gemeente.

algemene ledenvergaderIng
Wat: de jaarlijkse Algemene ledenvergadering
Wanneer: maandag 4 november
Hoe laat: 20.00 uur
Waar: clubgebouw Koersendijk
Wie: iedereen is van harte welkom.
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marcel brInks HeeFt 
ambItIes met een jong 
“twIdde”
marcel brinks is een nieuw gezicht bij onze club. Althans, nieuw….. wie heeft opge-
let heeft hem al een tijdje gesignaleerd in en rond het clubhuis en op het veld. in die 
zin is marcel eigenlijk een beetje een Zwever geworden. Zijn zoontje voetbalt in onze 
jeugd en als vader wist hij de weg naar Gagelman te vinden. Nu hij trainer van het 
tweede is geworden, is het tijd voor een kennismaking in ons magazine.   

marcel is van huis uit Nijverdaller. Hij 
werd hier geboren op 29 september 
1977. Samen met zijn Henriette heeft 
hij een zoon, Jordy die 8 jaar is. Jordy 
speelt bij ons in de f pupillen.  

Vertel eens wat over je 
voetbalcarrière  
“ik heb tot mijn 25e bij excelsior ’31 
in rijssen gevoetbald. bij excelsior’31 
heb ik via het tweede elftal het eerste 
elftal gehaald met als hoogtepunt de 
promotie naar de Hoofdklasse en de 
wedstrijden daarin tegen o.a. HHc, 
wHc, Harkemaseboys etc.  Nadat ik 
samen met Henriette een huis had 
gekocht aan de beethovenlaan in 
Nijverdal heb ik nog een aantal jaren 
bij SvvN in het eerste elftal gespeeld. 
rugklachten zorgden ervoor dat ik op 
mijn 31e een punt heb gezet achter 
het selectievoetbal”.   

Waarom ben je naar De Zweef 
gekomen?  
“in 2010 heb ik al eens een gesprek 
gehad met Hugo Kok over het reilen 

en zeilen binnen De Zweef. Hierna 
hebben we nog een aantal keer con-
tact gehad en o.a. gesproken over 
een mogelijke rol voor mij als trai-
ner bij de club. Afgelopen seizoen 
heb ik mijn tc ii diploma gehaald. in 
de opleiding voor dat diploma heb ik 
bij De Zweef 1 stage gelopen en op 
die manier een goede indruk gekre-
gen van de vereniging”. 

“er staat een goede organisatie en 
ook de medische begeleiding is erg 
goed georganiseerd. Het geringe 
aantal blessures afgelopen sei-
zoen, door een goede periodisering 
(opbouw van trainingen), is daar 
een direct gevolg van. toen vanuit 
de technische commissie de vraag 
kwam om trainer te worden van 
het tweede elftal na het vertrek van 
John bloemhart, heb ik eigenlijk ook 
direct ja gezegd. ik denk met mijn 
achtergrond als voetballer en trainer 
het nodige toe te kunnen voegen aan 
de 2e selectie van De Zweef”.   

Wat vind je van De Zweef als 
vereniging?  
“De Zweef komt op mij over als 
een hechte vereniging waarbij 
naast prestatievoetbal gezelligheid 
belangrijk is. Al de portretten van de 
prinsen carnaval in de ruimte waar 
de wedstrijdbesprekingen plaatsvin-
den zegt al genoeg…”  

“Nagenoeg alle (standaard)jeugd 
elftallen hebben gediplomeerde trai-
ners. erg belangrijk voor de ontwik-
keling van jeugdspelers. Daarnaast 
vind ik de betrokkenheid van spelers 
van het eerste en tweede elftal bij de 
jeugd erg positief”.   

En voetballend?
“De meeste selectieteams in de 
jeugd spelen 1e klasse. een mooi 
niveau waar De Zweef ook graag in 
wil spelen. uiteindelijk moet de indi-
viduele ontwikkeling van een speler 
altijd voorop staan, tenslotte leiden 
we spelers op voor het eerste elftal. 
een positieve bijdrage hierin vind ik 

dat Serkan Karaali vanaf septem-
ber een rol zal gaan spelen op de 
vrijdagmiddagen op het gebied van 
talententrainingen voor de jeugd van 
De Zweef. Hier plukt de vereniging 
op termijn zeker haar vruchten van”.   
“ook beschikt de club over een digi-
bord met voetbalsoftware, echt een 
toevoeging voor mij als trainer. Hier-
mee kan ik heel duidelijk aangeven 
wat ik van een speler vraag op welk 
moment in een wedstrijd. Daarnaast 
is het voor de spelers ook veel meer 
herkenbaar!!”  

Wat vind je van de organisatie 
bij de jeugd?
 “ik heb op dit moment eigenlijk al-
leen contact gehad met de hoofdco-
ordinatoren. Dat ging dan met name 
over de overgang van jeugdspelers 
naar de selecties. een groot aantal 
van deze (jeugd)spelers maken dit 
jaar deel uit van de selecties. mijn 
eerste kennismaking met de jeugd 
was de f-league waarin mijn zoon-
tje speelde, echt een visitekaartje 
voor de vereniging als je ziet met 
hoeveel enthousiasme de kinderen 
op zaterdagochtend worden ge-
traind. prima georganiseerd!” 

En wat bij de senioren?
 “periodiek is er overleg tussen de 
trainers en de technische commis-
sie om te praten over bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van spelers en 
allerlei zaken die komen kijken bij 
de begeleiding van de selecties. 
Daarnaast vindt er eigenlijk continue 
afstemming plaats met de medische 
staf over de fitheid van spelers en 
trainingsintensiteit”.   

Wat zijn je ambities met het 
tweede?
 “Het tweede is na een eindsprint 
afgelopen seizoen gepromoveerd 
naar de reserve hoofdklasse. met 
de huidige jonge spelersgroep is 

het vooral belangrijk dat we beter 
worden, individueel en als elftal. Het 
uitgangspunt is dat we gaan spelen 
vanuit een vaste speelwijze en dat 
we binnen deze speelwijze tijdens 
het seizoen stappen vooruit kunnen 
maken. Als we na het seizoen kun-
nen zeggen: “we zijn echt beter gaan 
voetballen” en als we ons dan ook 
nog kunnen handhaven ben ik een 
tevreden trainer”.  

Wat wil je bereiken als trainer bij 
De Zweef?
 “Als speler en als trainer vind ik 
altijd dat je het hoogste moet nastre-
ven. voor mij als trainer is het vooral 
belangrijk om mijzelf te kunnen 
blijven ontwikkelen. bij De Zweef heb 
ik nu die mogelijkheid. Het accent ligt 
bij het 2e elftal nog steeds op oplei-
den voor het eerste elftal waarbij we 
op een zo hoog mogelijk niveau wil-
len spelen, ook met het 2e elftal”.

“ik heb afgelopen seizoen de oplei-
ding uefA b/ tc ii afgerond, een erg 
interessante en leerzame opleiding. 
met dit diploma kan ik een tijd 
vooruit. op de opleiding heb ik veel 
bijgeleerd op tactisch vlak. tegen 
sommige zaken kijk in nu anders 
aan, bijvoorbeeld het periodiseren 
(opbouwen) van een voetbalsei-
zoen. Je kijkt nu ook meer naar het 
totaalplaatje en probeert je minder 
met details bezig te houden tijdens 
de wedstrijden”. 

“Het ontwikkelen van deze manier 
van werken geeft veel voldoening. 
met dit diploma kan ik hoger trai-
nen. op dit moment is dat niet aan 
de orde. vooralsnog is het geweldig 
om met deze jonge groep te kun-
nen en mogen werken. uiteindelijk 
streef ik (net als in mijn periode als 
speler) het hoogste na”.
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ik heb er geen moeite mee, maar ben 
van huis uit van S.v. Nijverdal. Ster-
ker nog: mijn opa was één van de op-
richters van die club en mijn vader is 
jaren voorzitter geweest”. Daar komt 
nog bij dat hij er zelf maar een jaar 
of vier, vijf heeft gevoetbald, ontdekte 
dat hij er niet veel (“niets”zegt hij 
zelf) van kon en is gaan volleyballen. 

Gelukkig (voor De Zweef) bestaat 
Sv Nijverdal als zodanig niet 
meer en heeft George twee kin-
deren bij De Zweef: dochter Kim 
speelt in het vrouwenteam en 
zoon Nick in het tweede. via zijn 
kinderen kwam hij bij onze club 
terecht en sponsort hij al een 
paar jaar het vrouwenvoetbal. Dat 

blijft zo en is onderdeel van de 
sponsorovereenkomst.

“Alle spelende leden van De Zweef 
krijgen een nieuw tenue. op dat 
van alle mannelijke leden staat 
uitzendbureau oost-Nederland aan 
de voorkant en transmission aan 
de achterkant. bij alle meisjes- en 
vrouwenteams is dat andersom”. 

George praas zit in de directie van 
Zwier veldhoen in Deventer: een 
transportbedrijf met ongeveer tachtig 
medewerkers. Het werkgebied is 
naast Nederland, belgië, luxemburg 
en Duitsland. om concurrerend te 
kunnen werken is het bedrijf deelne-
mer in transmission: Samen met 16 
partners heeft elke deelnemer een 
eigen afgebakend gebied om te be-
zorgen. Dat scheelt tijd en (dus) geld.

Deze formule werkt; er wordt nog 
geld verdiend en er spelen nog geen 
zaken als faillissementen en ontsla-
gen. Daarom ook kon George praas 

presentatIe HooFdsponsor

george praas - transmIssIon
George praas is geen Zwever in hart en nieren. lachend: 
“op de site staat dat de sponsors echte Zwevers zijn. 

“Ik vind het 
belangrijk 
De Zweef 
in deze tijd 
verder te 
helpen”

namens transmission De Zweef 
gaan sponsoren. Niet met een direct 
doel. “Naamsbekendheid is prima”, 
zegt hij, ”maar ik doe het vooral om-
dat ik zie dat de club het financieel 
nodig heeft. ik vind het belangrijk De 
Zweef in deze tijd verder te helpen”. 

Dat is een heel nobel standpunt en 
daar profiteren we als club van. en 
nog wel voor een periode van vier 
jaar. Hoe het zo gekomen is? “ik ben 
vanuit de sponsorcommissie al eens 
gevraagd door ruud ten Dam, vorig 
seizoen leider van het tweede en ook 
van Nick dus. ik heb toen niet gelijk 
“nee” gezegd, maar ook geen “ja”. 

“iets later werd ik door Hugo Kok 

benaderd met de vraag of we samen 
niet wat konden doen. Zo kwam 
het idee van de combinatie met het 
bedrijf van Hugo”. Gecombineerd met 
het gevoel wat voor De Zweef te kun-
nen doen, levert de combinatie onze 
club een hoofdsponsorschap en een 
co-sponsorschap van vier jaar op. 

De reacties die George heeft gekre-
gen op zijn besluit, zijn (natuurlijk) 
positief. men stelt zijn medewer-
king op prijs. leden zijn blij dat het 
gelukt is  deze sponsors aan te trek-
ken. Straks is transmission samen 
met uitzendbureau oost Nederland 
nadrukkelijk aanwezig in en bij het 
clubgebouw. George  is ook best 
wel trots op zijn sponsoring; en dat 

mag ook wel: wij zijn trots op onze 
sponsors en onze sponsors op ons; 
een prima basis voor een goede 
samenwerking. 
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Het logo staat ook groot op de grote 
glazen tafel, die hij druk aan het 
poetsen is om de bezoeker netjes 
te ontvangen. Het bureau vol papier 
(“als je een foto maakt, moet ik het 
eerst even opruimen”). Achter hem 
in de kast allemaal keurige ordners, 
uiteraard ook in de huiskleur. 

Hugo Kok is een perfectionist en dat 
zie je. bevlogen en fanatiek. “van 
wie ik dat heb? van mij pa; zeker 
weten”. en die kennen we natuurlijk 
allemaal: Johan Kok, onder meer 
kantinebeheerder van onze club. 
“Die man die spoort niet”, lacht 
hij, “die gaat altijd voor meer dan 
100%”. vertelt verhalen over het 
fanatieke van zijn vader. “en thuis 
gaat het wat hem betreft altijd over 
De Zweef. over de kantine en de ac-
commodatie”, voegt hij nog toe. 

Het is wel een beetje raar. een inter-
view met de nieuwe hoofdsponsor 
die ook nog eens bestuurslid is en 
oud eerste elftalspeler. Dan gaan 
zaken een beetje door elkaar heen 
lopen. Niet erg, want dat maakt het 
gesprek interessant.

“waarom ik hoofdsponsor ben gewor-
den? eigenlijk omdat ik Zwever ben. 
ik zag hoe moeilijk het was om een 
nieuwe sponsor te zoeken nadat Serbo 
stopte. Het ging moeizaam en ik had 
het gevoel dat het niet zou lukken een 
goede vervanger te zoeken”. omdat hij 
net voor zichzelf was begonnen, had 
Hugo niet zoveel zin om op een traditi-
onele manier te gaan sponsoren.

creatief als hij is, ging hij nadenken 
om de club op een andere manier 
te helpen. Zo kwam hij op de relatie 
met transmission. Hij kende George 
praas uiteraard via het damesvoet-
bal, waar George al enige jaren  
optreedt als (gelegenheids)sponsor 
en waaraan Hugo als bestuurslid 
de nodige aandacht schonk. “ik heb 
hem gebeld en we hebben zitten 
brainstormen over hoe het zou 
kunnen. en het duurde niet lang 
of ze waren er uit: Hugo sponsort 
met uitzendbureau oost-Nederland 
alle mannen en George praas met 
transmission alle dames. 

Hugo’s belangrijkste doel met de 
sponsoring is naamsbekendheid. bij 
De Zweef zijn zo’n vijftig bedrijven 
betrokken. Als er daarvan een paar 
van zijn diensten gebruik maken, is 
het goed. “Hoe het zo gekomen is? 
toevallig kwam ik in contact met de 
eigenaar van uitzendbureau oost-
Nederland. Hij wilde stoppen en had 
geen opvolger. ik ben gesprekken 
begonnen en je ziet het, ik heb de 
zaak overgenomen”. 

“Dat was wel een gok. Het bureau 
was gespecialiseerd in slagerijper-
soneel: echte vakmensen die weten 
hoe ze bijv. een biefstukje moeten 
snijden. Daar heb ik natuurlijk geen 
moer verstand van. maar goed, ik 
heb de stap genomen en inmiddels 
ontdekt dat het een leuk bedrijf 
is en het ook leuk werk is. ik zit 
rechtstreeks met ondernemers (veel 
supermarkten) aan tafel om samen 
te bespreken hoe ik kan helpen hun 
problemen op te lossen”.  

inmiddels is hij bezig het producten-
pakket van uitzendbureau oost-Ne-
derland uit te breiden. tegenwoordig 
kun je bij hem ook terecht voor per-
soneel in de bouw en logistiek. Dat 
ligt meer in de richting van zijn oude 
werk. “maar uiteindelijk maakt het 
niet zoveel uit. Het gaat allemaal om 

presentatIe HooFdsponsor

Hugo kok, eIgenaar van 
uItzendbureau oost-nederland
Hij is pas een half jaar eigenaar van uitzendbureau oost-Ne-
derland, maar dat is niet te zien in het kantoor. mooi bureau, 
knal-oranje logo groot achter hem aan de muur. 

“Het gaat  
allemaal om 
netwerken, 
contacten 
leggen, men-
sen kennen”

netwerken, contacten leggen, men-
sen kennen. ik adverteer nauwelijks, 
maar investeer vooral in relaties en 
dat gaat goed”. 

behalve naamsbekendheid wil Hugo 
met zijn hoofdsponsorschap ook een 
boodschap afgeven aan alle Zwe-
vers. “een signaal om ook eens wat 
te doen. “Geen tijd” als je gevraagd 
wordt wat te doen, is geen excuus. 
ik heb ook geen tijd, maar pak wel 
aan als dat nodig is”. Zijn boodschap 
is: “Doe jij ook eens wat”. oK, het 
gaat nog best goed bij De Zweef, 
maar het is een kleine groep die het 
meeste werk verzet”. 

Hoe hij het doet, is onduidelijk: 
twee eigen bedrijven runnen en een 
fulltime baan. Dat lukt dus nooit in 
36 uur. Hugo ziet wel dat het veel is. 
maar zo is nu de situatie en hij vindt 
het leuk om bezig te zijn met de 
dingen die hij nu doet. “De fulltime 
baan was tijdelijk, maar dat lijkt 
minder tijdelijk te worden. ik heb 
wel ruimte om wat voor mezelf erbij 
te doen, maar het is afwachten hoe 
alles zich ontwikkelt”.

De toegenomen hoeveelheid werk 
leidt er wel toe dat hij straks in de 
algemene ledenvergadering stopt 
als bestuurslid. “maar ik blijf nog 
wel actief als het kan. met name het 
onderdeel “technische zaken” zou ik 
willen houden, maar dan iets meer 
op de achtergrond; de grote lijnen”. 

Dat laatste wenst hij ook het bestuur 
toe: minder bezig zijn met de details 
en de dagelijkse sleur, meer organi-
seren, aansturen, faciliteren. Dat is 
moeilijk, maar noodzakelijk om niet 
om te komen in het werk. 

Het onderdeel ‘technische zaken’ in 
zijn bestuursfunctie vindt hij prachtig. 
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Het ligt in het verlengde van zijn voet-
balcarrière, zijn liefde voor het spelletje 
en de wens om De Zweef voetballend 
op een hoger niveau te krijgen.  “Je 
moet als vereniging zo hoog mogelijk 
willen spelen. Dat begint bij een goede 
jeugdopleiding. ondanks geldgebrek 
zijn we er de afgelopen jaren in ge-
slaagd overal gediplomeerde trainers 
te krijgen. Kijk eens hoeveel mensen 
het diploma oefenmeester 2 hebben. 
Dat zijn allemaal eigen mensen en 
daar ben ik trots op”.

Zo hoog mogelijk spelen met het 
eerste is zijn streven. “maar niet ten 
koste van alles, zoals betalen van 
spelers. Dat moet je niet willen. wel 
moet de vereniging het eerste elftal 
zo goed mogelijk faciliteren. Dat be-
tekent: goede kleding, goede ballen, 
een goede trainer en dergelijke”. 

volgens Hugo heeft het eerste de 
potentie om in de eerste klasse te 
kunnen spelen. “Het team is de laat-

ste jaren beter geworden en dit jaar 
nog meer door de komst van veel 
nieuwe spelers. Als jongens van DeS 
en SvvN om wat voor reden dan ook, 
overkomen naar De Zweef, dan zegt 
dat iets over onze club. Dat komt 
door onze uitstraling”. 

Hugo Kok met uitzendbureau 
oost-Nederland als één van de 
twee hoofdsponsors van De Zweef 
is weer eens wat anders dan Hugo 
Kok als bestuurslid of Hugo Kok als 
voetballer. een nieuwe dimensie die 
ons als vereniging financieel vooruit 
helpt.  en dat is mooi in deze tijd. 
Als spelers gaan we dat binnenkort 
merken. voor iedereen is een nieuw 
tenue in de maak met -als je man 
bent- het uitzendbureau op de voor-
kant en transmission op de 
achterkant en als je vrouw bent, 
precies andersom.

“ Als jongens van DES 
en SVVN om wat 
voor reden dan ook, 
overkomen naar De 
Zweef, dan zegt dat 
iets over onze club. 
Dat komt door onze 
uitstraling” 
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en net als Hans kwam hij van Nijver-
dal naar onze club. Dat is inmiddels 
alweer 25 jaar geleden. tijd om eens 
te informeren hoe het met marcel is.

Marcel, hoe gaat het met je?
Het gaat goed met me. ik woon 
al weer bijna 30 jaar in friesland. 
eerst in Heerenveen en sinds 1996 
in Sneek.
ik  woon 4,5 jaar samen met ester 
(42) en samen hebben we 4 kinde-
ren. Zelf heb ik 2 dochters (12 en 9) 
en ester heeft een zoon (11) en een 
dochter (9). De verhoudingen met 
onze exen is gelukkig ook uitstekend. 
Ze wonen dichtbij, eten af en toe 
mee, en vieren de verjaardagen en 
zelfs soms oud en Nieuw met ons.

Hoe zagen jouw jeugdjaren eruit?
ik ben geboren en getogen aan de 
Schansertweg 14 in Nijverdal. veel 
gevoetbald op het veld tegen over 

ons huis, staan nu huizen, met jon-
gens uit de buurt zoals Dick berg-
man en robert Heuver, die later ver-
huisde naar het rooie Dorp. later 
bij de sporthal en op de speelplaats 
van een kleuterschool tegenover het 
huis van robert Asbroek.
ik  zat op de lagere school De pep-
pel, bestaat die nog? (jazeker marcel 
(red.)), en ben daarna in Holten naar 
de middelbare school gegaan, met 
onder anderen mark roeterdink en 
manfred Hofstede, om vervolgens 
samen met mark naar het cioS in 
Heerenveen te gaan. mooie tijd gehad.

Wat doe je tegenwoordig?
tegenwoordig ben ik huisman en 
voetbaltrainer. ik heb de iNG als 
laatste werkgever gehad, maar 
tijdens een grote ontslagronde 
kwam daar een eind aan. Aangezien 
mijn vriendin ester een drukke baan 
heeft bij Delta lloyd is het zo een 
beetje gegroeid. Het mooiste zou 
zijn als ik een baan zou vinden voor 
ongeveer 20 uur in combinatie met 
het voetballen.

Je bent niet bij De Zweef begonnen 
met voetballen, maar bij Nijverdal. 
Hoe zat dat?
mijn  vader was een echte Nijverdal-
man, dus was het logisch dat ik op 

Hoe Is Het tocH met… 
marcel valk
er zijn niet veel voetballers die via De Zweef de weg 
naar het betaalde voetbal hebben bewandeld. Hans 
Galgenbeld is wellicht het meest bekende voorbeeld. 
toch is het marcel valk (47) ook gelukt.

“Ik  zat op de 
lagere school 
De Peppel, 
bestaat die 
nog?”
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mijn zesde daar ging voetballen. 
Hele mooie jaren gehad daar met 
leuke voetbalkampen aan het einde 
van een seizoen.

Waarom en wanneer ben je naar De 
Zweef gegaan?
ik ben in 1986 naar De Zweef ge-
gaan. ten eerste omdat de toenma-
lige trainer Herman morsink mij een 
jaar eerder al had gevraagd en ten 
tweede omdat foppe de Haan, mijn 
docent op het cioS, mij aanraadde 
om op een zo hoog mogelijk niveau 
te gaan spelen in verband met mijn 
ambitie om later trainer te worden. 
via het cioS heb ik ook mijn oefen-
meester 1 diploma gehaald. Dat was 
toendertijd een nogal veel bewogen 
en besproken overgang dat ik naar 
het rooms Katholieke De Zweef ging.

Met wie heb je onder andere ge-
speeld en op welk niveau was dat?
Dat was in de hoofdklasse, met 
onder andere Johan middelkamp, 
de keeper, Hans Souverijn, robert 
Heuver,  Gerard van Schooten, Anton 
wennemers, eric Siero, Herman 
Hegeman, Hannes Joël en edwin 
veldhuis.

Hoe lang ben je gebleven?
ik ben maar 1 jaar gebleven. Aan 
het einde van het seizoen had ik de 
mogelijkheid om of naar pec Zwolle 
of naar Sc Heerenveen te gaan. Het 
werd toen Heerenveen. mooi jaar 
gehad en heel veel geleerd. via een 
beslissingswedstrijd tegen rKHvv 
in raalte het hoofdklasserschap 
gehandhaafd.

Heb je nog lang doorgevoetbald?
Door een beenbreuk in 1989 en het 
verkeerd zetten van het scheenbeen 
heb ik maar tot mijn 30e kunnen 
voetballen. Daarnaast had ik ook nog 
vaak spierblessures. erg jammer.

Ben je nog actief in de voetballerij?
ik ben nog steeds trainer. Komend 
seizoen train ik de A1 van oNS boSo 
Sneek, de club waar ik vroeger 
ook 3 jaar heb gevoetbald en 5 jaar 
hoofdtrainer ben geweest. met als 
hoogtepunt het kampioenschap 
in 2006 in de hoofdklasse c en de 
daarop volgende kampioenscom-
petitie tegen iJsselmeervogels en 
rijnsburgse boys.

Heb je nog contact met 
oud spelers?
Nee, ik heb geen contact meer met 
oud spelers. Alleen Anton wenne-
mers nog tegengekomen als trainer.

Volg je De Zweef nog?
Heel soms bekijk ik de uitslagen van 
de clubs waar ik heb gespeeld of 
getraind.

Heb je naast het voetbal nog meer 
hobby’s?
ik mag heel graag tennissen. Daar 
ben ik na mijn voetballoopbaan mee 
begonnen.

Heb je nog een leuke anekdote over 
jouw periode bij De Zweef?
Nee, geen anekdote. wel dat het 
een fantastisch jaar was. we had-
den een goede groep en trainer. 
Destijds had ik een relatie met 
Simone middelkamp die vaak mee-
ging en in de weekenden sliepen we 
vaak bij haar thuis. Heel gezellig 
bij Joop en Joke. Geweldige tijd en 
mooie herinneringen.
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open brIeF aan “de zweeF FamIlIe”
vaak voel ik mij super als ik bij De 
Zweef ben en op onze mooie ac-
commodatie rondloop. ik loop er al 
mijn hele leven, eerst aan de hand 
van mijn vader en vanaf mijn 6e vele 
jaren als speler. ook de afgelopen 
jaren ben ik er vaak te vinden; als 
bestuurslid, lid van de technische 
commissie, “uitbater” van de fan- en 
webshop, als leider, trainer en spe-
ler en nu ook nog eens als hoofd-
sponsor. ik heb enorm veel energie 
in al deze zaken gestoken. energie 
die vanzelf komt als je plezier en 
voldoening hebt aan hetgene waar je 
mee bezig bent.
 
Naast al deze zaken ben ik naast 
trotse vader van drie kinderen ook 
eigenaar van een tweetal bedrijven 
en werk ik als (interim) manager bij 
een productie- en handelsbedrijf. 
ook hiervoor geldt: als je zaken met 
veel plezier kunt oppakken krijg je 
daar enorm veel energie van en kun 
je ook bergen werk verzetten.
 
Als ik eerlijk ben heb ik steeds meer 
moeite gekregen om de diverse 
zaken te combineren. Natuurlijk 
hoor ik u hardop denken; “vind je het 
gek, die neemt veel te veel hooi op 
de vork”. Het is mij ook vaak gezegd, 
zelfs verweten. en als het moeilijker 
wordt dan ga je dat zelf ook denken. 
Dus moet ik verstandig zijn, priori-
teiten gaan stellen en zaken gaan 
afstoten. Daar ben ik dan ook maar 
aan begonnen door het besluit te 
nemen met een aantal zaken waar-
mee ik bij De Zweef actief ben, te 
stoppen. Zaken gaan voor het meisje 
toch…?

maar…
ik gaf al aan dat als je plezier en 
voldoening beleeft aan datgene wat 

je doet het eigenlijk in verhouding 
weinig energie kost. ik heb over de 
laatste maanden goed nagedacht en 
kom tot de conclusie dat niet zozeer 
de tijd maar wel het ontbreken van 
plezier en voldoening de echte reden 
is waarom ik steeds meer moeite 
krijg om zaken bij De Zweef te 
blijven oppakken. Het plezier en de 
voldoening zijn (deels) tenietgedaan 
door randzaken. en dat is natuurlijk 
geen leuke constatering en ook de 
reden van deze brief aan jullie allen. 
willen wij als vereniging ons blijven 
onderscheiden zullen we toch een 
aantal zaken onder ogen moeten 
zien. want….

Zwevers vinden jullie het normaal 
en vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld:
•	onze voorzitter naast al zijn 

bestuurstaken (en dat zijn er veel) 
regelmatig staat te vlaggen bij ons 
eerste, fluit bij de jeugd in diverse 
commissies actief is?

•	onze penningmeester naast zijn 
bestuurstaken ook heel actief is in 
de sponsorcommissie daarnaast 
leider en trainer bij de jeugd. 

•	Dat er maar een paar vrijwilligers 
zijn, die heel, heel erg druk zijn 
om het dames en meisjesvoetbal 
in goede banen te leiden.

•	Dat er jeugdcoördinatoren zijn die 
wel 15 tot 20 uur in de week als 
vrijwilliger bij de zweef zijn om 
allerlei zaken te regelen.

•	Het financieel elk jaar weer klopt 
en er een sluitende begroting is in 
een tijd dat sponsoren massaal af-
haken en de overheid onmogelijke 
kostenverhogingen doorvoert? en 
dat als ik u ook nog eens vertel dat 
er gemiddeld bij een voetbalver-
eniging maar 24% van de inkom-
sten uit contributiegeld komt.

•	ons prachtige clubgebouw en 

alles er omheen er altijd spik en 
span uitziet. wist u dat daar elke 
maandag wel 20 vrijwilligers ver-
antwoordelijk voor zijn?

en dan vergeet ik natuurlijk een 
aantal andere zeer actieve leden al 
dan niet actief in diverse besturen of 
commissies. Daarnaast zijn er op de 
achtergrond mensen vele uren bezig 
om allerlei zaken in goede banen te 
leiden te houden. Zonder iemand te 
kort te doen is het ondoenlijk ieder-
een of alle functies te benoemen. er 
zijn gelukkig nog mensen die heel 
veel voor de club doen
en weer hoor ik jullie hardop den-
ken; “nee, dat is niet vanzelfspre-
kend of normaal” en “maar dat vind 
ik ook helemaal niet, ik heb dat ook 
nooit gezegd”. oké, dan is onder-
staande alinea niet voor u bestemd…

Dagelijks maak ik mee dat de 
vrijwilligers die alle ballen van onze 
prachtige vereniging “hoog moe-
ten houden” en alle zaken zo goed 
mogelijk proberen te regelen soms 
bijna worden geschoffeerd door 
leden of ouders die het ergens niet 
mee eens zijn. Het komt regelmatig 
voor dat er mailverkeer rondgaat 
over vrijwilligers die zich op die 
manier nauwelijks kunnen verdedi-
gen. Daarnaast wordt er op plaatsen 
of bij gelegenheden die daar niet 
voor bedoeld zijn ongebreidelde 
kritiek op hardwerkende vrijwilligers 
geuit. Dat dan vaak door mensen 
die verder geen vrijwilligersfunctie 
uitoefenen. en als het wel iemand 
is die zich inzet voor de club zou die 
toch beter moeten weten…. Deze 
mensen moeten zich wat mij betreft 
schamen!

Dan weer voor iedereen;
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Heb respect voor elkaar en zeker 
voor degenen die zich telkens weer 
belangeloos inzetten voor onze 
club. we kunnen allemaal fouten 
maken. Sterker nog, ze worden ook 
gemaakt. maar niemand doet expres 
iemand of iets tekort. Heb je een 
klacht, probleem, opmerking leg het 
dan neer op de juiste plek en bij de 
juiste persoon. Doe dat met respect 
en met de gedachte dat er altijd 
de beste oplossing wordt gezocht. 
Soms is dat iets waar u zich niet 
100% in kunt vinden. maar dat kan 
ook niet. in een vereniging waarbij 
bijna 900 leden actief zijn en waar 
daarnaast nog vele vrijwilligers, 
ouders of andere belanghebbenden 
zijn, zal er altijd wel iets of iemand 
zijn waar je een opmerking over 
hebt.
vrijwilligers binnen de vereniging 
zijn het belangrijkste gedachten-
goed. Het is de motor van onze 
prachtige club. omdat het steeds 
moeilijker wordt om als vereniging 
in alle tegenwind vooruit te blijven 
gaan is het dringend gewenst onze 

motor te versterken met meer pk’s. 
met andere woorden we zijn meer 
vrijwilligers nodig en we moeten 
minder roofbouw plegen op de vrij-
willigers die we hebben. Help elkaar 
en de vereniging. Als je dat niet kunt 
door af en toe een paar uurtjes in de 
club te steken doe dat dan in ieder 
geval door respect te tonen voor 
degenen die dat wel doen!

vanuit diverse situaties ben ik bij 
heel veel andere verenigen geweest. 
wij hebben het in vergelijking met 
veel verenigingen fantastisch voor 
elkaar. ik ken helaas veel situaties 
bij verenigingen waar het water 
tot aan de lippen staat. Situaties 
waarbij, door vooral het gebrek aan 
vrijwilligers, de vereniging bijna 
onmogelijk te besturen is. Geluk-
kig hebben wij nog steeds heel veel 
mensen die zich inzetten, op welke 
manier dan ook. we moeten er met 
elkaar voor zorgen dat die mensen 
daar plezier in hebben en houden! 
ik wil dan ook graag dat u niet de 
indruk krijgt dat er niets deugd bij 

De Zweef. integendeel, we hebben 
een fantastische club met een grote 
groep vrijwilligers. Dat moeten we 
wel zo houden!

ik wil graag afsluiten met een op-
roep;
behandel elkaar met respect ook 
al gaat het niet helemaal naar je 
zin. communiceer op de juiste 
plek en bij de juiste mensen. en tot 
slot: iedereen heeft wel eens een 
paar uurtjes over. Help eens bij een 
activiteit, bij het team waar uw zoon 
of dochter in speelt (u hoeft niet 
altijd verstand van voetbal te heb-
ben). meldt u aan en wacht niet tot 
u wordt gevraagd. Zo blijven we die 
fantastische vereniging die we graag 
willen zijn. en ik weet zeker dat u 
het nog leuk gaat vinden ook!

Hugo Kok, 
vader van twee spelende jeugdleden 
en trots lid van De Zweef.

RKSV DE ZWEEF
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ontdek ook de andere concepten van drW:
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