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de tijd vliegt. Het jaar 2013 ligt voor we het 
weten achter ons. met hoogte- en dieptepunten 
op persoonlijk-, zakelijk- en sportief gebied. in 
ieder geval goed om er even bij stil te staan.  Het 
jaar 2014 ligt voor ons. wij hopen dat 2014 mag 
brengen wat u zich ervan voorstelt. 

Sportief gezien kan 2014 een belangrijk jaar voor 
de Zweef worden.  Zal Herman Hegeman ons vlag-
genschip naar de eerste klasse leiden?  bestaat de 
Zweef in 2014 nog onder deze naam? of wordt de 
Zweef, zoals wethouder coes het graag zou zien, 
tot een fusie gedwongen en zo ja, met wie?

op de laatste vraag mag u zelf antwoord geven.   
u mag hierover meepraten op 24 januari a.s. aan-
vang 20.30 uur in ons clubgebouw.  ondersteund 
door  leden uit diverse geledingen van onze ver-
eniging én een externe adviseur zal ons bestuur  
over deze kwestie een “toneelstuk”  opvoeren.
Aan het eind van de avond zal blijken of er inder-
daad toneel is gespeeld.
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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 laatste kon van een wedstrijd een 
spektakelstuk maken terwijl er in 
werkelijkheid niets gebeurde. voor 
de jongere lezer onder u die Theo 
Koomen niet heeft gekend: hij zou zelfs 
van het huidige Ajax een wervelende 
voetbalploeg maken bij zijn commen-
taar. wel op de radio uiteraard. voor 
de buis zou hij meteen door de mand 
vallen. Theo reitsma daarentegen zegt 
wat er gebeurt. weet wanneer hij moet 
zwijgen en ziet elk detail. de handsbal 
van maradona bij de wedstrijd Argenti-
nië - engeland tijdens het wK in 1986, 
zag hij bij wijze van spreken eerder 
dan de overtreding zelf. legendarisch 
is zijn uitspraak over het Nederlands 
elftal na het gewonnen eK in 1988: “dit 
is een goed stel hoor”.

wat zou Theo reitsma zeggen over 
ons eerste elftal dit seizoen? Na 9 
wedstrijden 25 punten, ik schrijf dit 
in de week na de gewonnen wedstrijd 
bij STevo, de meeste doelpunten 
voor en (bijna) de minste tegen. de 
ene wedstrijd is nog mooier dan 
de ander. de eerste periodetitel 
is binnen, dus we zijn in elk geval 
verzekerd van een mooi toetje. Ge-
makshalve ga ik hierbij ervan uit dat 
“wij” niet in degradatiegevaar komen. 
Theo zou beamen dat ons vlaggen-
schip inderdaad een goed stel is.
de wedstrijd tegen STevo was tevens 

mijn laatste wedstrijd als assistent-
grensrechter. en dat is goed voor de 
club. een voorzitter hoort niet langs 
de lijn te staan met een vlag in zijn 
hand. vorig seizoen waren we al op 
zoek naar een opvolger voor rolf. 
omdat we deze persoon niet konden 
vinden zijn we met een poule van vier 
van start gegaan: Arnold Hiddink en 
Harry legtenberg voor de thuiswed-
strijden en rob Korbeld en ik voor 
de uitwedstrijden. uiteraard hebben 
we onderling hier een competitie van 
gemaakt. Na 9 wedstrijden komt een 
eind aan deze interne competitie. 
Tussenstand: Arnold en Harry 10 
punten uit 4 wedstrijden en rob en ik 
15 punten uit 5 wedstrijden. mooi dat 
we dit winnend konden afsluiten. ik 
denk dat Theo reitsma over rob en 
mij zou zeggen: “dit is een goed stel 
hoor”. ik wil bij deze Arnold bedan-
ken voor zijn aanmelding en Harry 
heel veel succes en nog een heleboel 
punten wensen, want hij wordt de 

nieuwe vaste assistent-grensrechter.

verderop in dit magazine leest u in de 
rubriek “Hoe is het toch met ...” van 
alles over ons voormalig G-team. ook 
nu weet ik zeker dat Theo reitsma 
zou zeggen: “dit is een goed stel 
hoor”. en Theo Koomen zou dit zeker 
bevestigen. Niet om u voor de gek te 
houden. Nee, omdat het zo is.

Tot slot. Als u dit leest is de win-
terstop begonnen en staan de 
kerstdagen voor de deur. evenals 
de kaartmarathon (30 december), 
de nieuwjaarsreceptie (5 januari om 
11.00 uur), de playback show voor 
de senioren (10 januari)en jeugd (11 
januari) en de toneelvoorstelling 
(24 januari). Het belooft een mooie 
periode te worden. ik wens u alvast 
veel leesplezier, goede feestdagen 
en een voorspoedig en gezond 2014. 
we zien elkaar vast bij een van deze 
activiteiten.

de voorzItter aan het woord In de voetsporen van harry veldhuIs

Als eind veertiger, bijna vijftiger klinkt meteen zo oud, ben ik op-
gegroeid met de commentatoren Theo reitsma en Theo Koomen.

‘diT iS eeN Goed STel Hoor’

Harry veldhuis (75) was niet weg te denken uit het 
veteranenteam van de Zweef. Na 66 jaar actief te zijn 
geweest als voetballer, stopte Harry twee en een half 
jaar geleden met het spelletje. Praten met Harry, zoon 
edwin en kleindochter estée die in zijn voetsporen 
treden, is praten over graag actief bezig willen zijn, 
gezond leven en graag willen winnen.

‘Iedere fietser die voor mij fietste, 
moest ik inhalen’
Harry veldhuis, gepensioneerd en al-
tijd werkzaam geweest als postbode, 
werd op 30 december 1938 geboren 
en groeide het grootste gedeelte van 
zijn jeugd op aan de Julianastraat. 
vader veldhuis werkte in de textiel en 
moeder zorgde voor het huishouden 
en het gezin. Het gezin veldhuis telt 
5 kinderen: Harry, zijn twee broers 

Theo en bertus en zussen riky en 
leny. Harry bracht zijn lagere school-
tijd door op de Antoniusschool  en 
ging eigenlijk vrij vlot daarna aan het 
werk. ‘Na mijn schooltijd ging ik aan 
het werk bij visboer Nentjes. Toen 
ik een jaar of 17 was en achter de 
meiden aanging, kleefde steeds die 
nare vislucht aan mij. dat maakt mij 
niet populair bij de meiden. ik moest 
de fabriek in van mijn vader, maar 

dat was niets voor mij. Het verkopen 
van vis op de markt, bracht vrijheid 
met zich mee. in de fabriek voelde 
ik mij opgesloten tussen 4 muren.’ 
Na een korte tijd ging Harry dan ook 
bij de post aan het werk. Zelfs hierin 
ontdekte Harry het wedstrijdelement, 
want iedere fietser die op weg naar 
zijn werk voor Harry fietste, moest hij 
inhalen.
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in het leven van Harry veldhuis was 
voetballen belangrijker dan leren. 
Net na de oorlog kwam Harry bij de 
Zweef voetballen. ‘ik was toen 6 jaar 
oud en de Zweef speelde toen nog 
boven op de berg. een jaar of 12 later 
speelde ik in het eerste. Het was de 
tijd dat Jan Tijhuis nog linksbuiten 
stond. ik weet mijn eerste wedstrijd 
nog goed te herinneren, we moesten 
uit naar Zwolle.’

Tijdens feestjes voorop in de  
polonaise
Tijdens Harry’s jaren in het vlaggen-
schip, leerde Harry ook zijn vrouw 
willy kennen. ‘we gingen iedere 
week dansen bij het St. Jozefgebouw 
in Almelo. voor 5 gulden kon je met 
de bus naar Almelo, betaalde je de 
entree, bestelde je een biertje en had 
je een hoop plezier. op de dansvloer 
kwam ik willy tegen. met haar ben 
ik later ook getrouwd en kregen we 
drie kinderen:  Jacquelien, edwin en 
ingrid.’ Het krijgen van kinderen was 
voor Harry de reden om de voetbal-
schoenen in de kast te leggen. ‘ik 
wou meer tijd doorbrengen met mijn 
kinderen, maar het bloed kroop waar 
het niet gaan kon. ik ging voetballen 
bij de eversberg, dan was ik in ieder 

geval de zondagen nog vrij.’ de tijd 
bij de eversberg omschrijft Harry als 
een mooie tijd met als hoogtepunt 
een wedstrijd tegen Ajax waarbij 
Harry als aanvoerder de hand schud-
de met velibor vasovic. Kort daarna 
vertrok Harry bij de eversberg en 
maakte de overstap naar S.v.v.N. 
‘Nog steeds zie ik spelers waarmee 
ik in die tijd samenspeelde.’ Harry 
was de grote gangmaker van het 
team, tijdens teambesprekingen 
zorgde hij voor bier en karbonades op 
tafel en tijdens feestjes liep hij voorop 
in de polonaise. 

Halverwege de jaren ’80 keert Harry 
terug op het oude nest. Hij speelde 

eerst een aantal jaren in het vijfde 
elftal, was als bestuurslid verant-
woordelijk voor de kantine en kwam 
rond 2000 uiteindelijk in het vetera-
nenteam terecht. ook in zijn Zweef 
tijd zijn er verhalen over gezelligheid 
en feestjes. ‘ik weet nog dat we eens 
uitspeelden tegen diepenheim. op 
weg naar huis legden we aan bij een 
dorpscafé. de uitbaters waren druk 
met een bruiloft achter en ik ging 
dus maar achter het tap staan. de 
uitbater had niets in de gaten, wat 
hebben we een plezier gehad. Ja, ik 
houd wel van een feestje’. Aan het 
einde van het seizoen 2010-2011 is 
Harry gestopt met voetballen. ‘ik wou 
nog wel, maar het ging niet meer. ik 
had last van mijn rechter knie en ben 
op doktersadvies gestopt.’ de team-
genoten van Harry organiseerden 
een afscheidswedstrijd waarbij het 
veteranenteam speelde tegen een 
gelegenheidsteam onder leiding van 
Harry, waarin onder meer zijn zoon 
edwin en kleinkinderen actief waren. 
edwin: ‘we hadden met de scheids-
rechter afgesproken dat hij tijdens 
de wedstrijd een rode kaart zou 
krijgen en dat was het dan. Na een 
schwalbe tijdens de wedstrijd waarbij 
mijn vader in de buurt liep, greep 
de scheidsrechter volgens afspraak 
naar de rode kaart. Harry keek vol 
ongeloof, niet realiserende dat dit het 
einde was, naar de scheidsrechter en 
reageerde richting de scheids dat het 
“toch geen overtreding was”. Hij had 
even moeite  om die reden het veld te 
moeten verlaten, in plaats van te ge-
nieten van zijn “publiekswissel”! Zo 
fanatiek was mijn vader, zelfs tijdens 
zijn afscheidswedstrijd helemaal in 
de ban van hét spelletje.’ 

‘Mijn voetbaltas staat dan ook nog 
altijd klaar’
dat Harry is gestopt met voetballen, 
wil niet zeggen dat Harry helemaal 
niet meer actief is. Zijn gezonde 

en afgetrainde lichaam bewijst 
het tegendeel. ‘ik heb tien keer de 
vierdaagse van Nijmegen gelopen, 
drie keer de Kennedymars en loop 
iedere week twee keer twaalf kilome-
ter op een stevig tempo. overal zie 
ik het wedstrijdelement in en ben 
ook fanatiek.’ Naast zelf sporten, 
kijkt Harry ook graag naar sport. 
Zo vinden we Harry regelmatig bij 
(sport)activiteiten van zijn kleinkin-
deren montell, estée, demy, romee, 
Joey en brian. ‘of het nou bij de 
hockey, wielrennen of bij de voetbal 
is’ aldus Harry. ‘daarnaast draai ik op 
de zondag ochtend nog regelmatig 
een bardienst, om een beetje onder 
de mensen te blijven. maar als ik na 
mijn dienst bij mijn oude team ga 
kijken, kriebelt het nog wel af en toe. 
mijn voetbaltas staat dan ook nog 
altijd klaar. mochten ze me bellen, 
dan ben ik er!’

de appel valt niet ver van de boom. 
Zoon edwin is minstens zo fanatiek. 
Tijdens een wedstrijd van estée, 
waar edwin en zijn vader samen 
naar kijken, kan ook edwin het niet 
laten aanwijzingen te geven. edwin 
is geboren op 6 november 1964. Zijn 
jeugd bestond voor edwin vooral uit 
voetballen. ‘op mijn vijfde mocht 
ik nog niet bij de Zweef voetballen. 
mijn vader voetbalde toen nog bij de 
eversberg en daar heb ik toen een 
jaar ‘illegaal’ gevoetbald.’ edwin 
zijn vrienden gingen op hun zesde 
allemaal bij de Zweef voetballen en 
daar werd edwin op zijn zesde dan 
ook lid. ‘Alles draaide om voetbal, 
als ik thuis kwam van school vroeg 
mijn vader niet of ik nog huiswerk 
had, nee hij vroeg of ik die avond nog 
ging trainen.’ Nadat edwin op college 
Noetsele de mavo haalde ging hij 
in dienst, daarna is hij net als vader 
Harry bij de post aan de slag gegaan. 
‘Hier werkte ik tot 2007, daarna heb 
ik een opleiding makelaardij gedaan, 

heb bij Serbo gewerkt 
en ben nu account-
manager bij Pluimers 
isolatie in rijssen.’

Edwin: ‘Toen vond ze 
me al een  
lekker ding haha’
Als voetballer was 
edwin actief in het 
eerste tijdens de 
gloriejaren van de 
Zweef. ‘Toen ik 16 
jaar oud was, en de 
Zweef kampioen werd 
in de 3e klasse, zat 
ik samen met Jeroen 
Scholten op de bank. 
op mijn 18e werd 
de Zweef kampioen 
van de 2e klasse en 
speelde ik zelfs nog 
een helft mee.’ inge, 
inmiddels de vrouw 
van edwin, verkocht toen snoep en ijs 
bij de Zweef. ‘Toen vond ze me al een 
lekker ding haha’. Het hoogtepunt 
voor edwin kwam later toen hij met 
het eerste van de Zweef ongeslagen 
kampioen werd van de 1e klasse, uit 
bij longa. daarna volgende jaren in 
de hoofdklasse. de thuiswedstrijd 
waarbij de Zweef wKe uit emmen 
ontving, weet edwin zich nog goed 
te herinneren. ‘Het was 2-2 en bij 
verlies zou wKe degraderen. ik 
scoorde twee minuten voor tijd 3-2, 
waarna wKe speler willem Zwikker 
op mij af kwam. “Jij kunt alvast je kist 
bestellen”. dat maakte wel indruk. 
even later, diep in blessuretijd, werd 
een zuiver buitenspel doelpunt van 
wKe goedgekeurd door scheidsrech-
ter Slotboom. Na afloop vroeg ik aan 
de scheids waarom hij niet gefloten 
had voor buitenspel. waarop hij 
antwoordde dat we blij moesten zijn 
anders hadden we bij de Zweef geen 
kantine meer gehad.’ Naast succes-
sen bij de Zweef, speelde edwin in 

zijn jeugdjaren nog bij de voorselectie 
van fc Twente en kwam hij tijdens 
diensttijd uit voor het Nederlands 
militair zaalvoetbalteam. ‘ik heb er 
wel wat voor moeten laten. uitgaan 
bijvoorbeeld, maar hier had ik geen 
moeite mee. we hadden gewoon een 
super fanatieke groep. we leefden 
echt voor het voetballen. Stappen op 
zaterdagavond werd bijvoorbeeld niet 
geaccepteerd. een bruiloft op vrijdag-
vond? eerst trainen, bespreking en 
dan ku’j goan!’

Na de jaren in het eerste ging edwin 
een stapje lager voetballen. ‘eerst 
een paar wedstrijden in het 5e, maar 
toen werd ik gebeld of ik in het 2e 
wou spelen. Na een periode in het 
2e en 3e te hebben gespeeld, kwam 
ik uiteindelijk weer in het 5e terecht. 
Hier speelde ik weer met andere oud 
eerste spelers als rené en benno 
Jannink, robert Heuver, Helwich 
machielsen en eric Siero. Na een 
onderbreking van twee jaar, ik bleef 

“ Op weg naar 
huis legden 
we aan bij 
een dorpsca-
fé. Ja, ik houd 
wel van een 
feestje.”
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wel lid van de Zweef, heb ik nog twee 
seizoenen in het 6e gespeeld. dit 
seizoen speel ik in het zeven tegen 
zeven team’. 

Het valt voor edwin niet altijd mee 
om op recreatief niveau te spelen. dat 
brengt met zich mee dat edwin zich 
soms moet inhouden. edwin: ‘mede-
spelers weten ook van mij dat mijn 
reacties voortkomen uit fanatisme. 
dat zit er gewoon in. Neem nou onze 
spits, Harry Zandbergen. Heeft alleen 
oog voor het doel, links en rechts ziet 
hij niets. die geeft geen bal af, ook al 
staan er 3 man beter voor. dan heb ik 
wel eens moeite ‘vriendelijk’ te blij-
ven. en dan zegt Harry “ik heb ‘r geen 
spiet van”. Na het laatste fluitsignaal 
is alles weer vergeten.  we hebben 
veel lol samen!’ Aan stoppen denkt 
edwin nog lang niet, daarvoor vindt 
hij het spelletje te leuk. ‘Alleen als het 
lichamelijk echt niet meer wil.’

Sport als belangrijke drijfveer

bang dat edwin stil komt te zitten 
hoeven we echter niet te zijn. ‘ik 
deed dit jaar bijvoorbeeld nog mee 
aan de Strongmanrun, diepe Hel 
Holterbergloop en de drw run bike 
run. Sport is voor mij een belangrijke 
drijfveer. mijn vrouw inge stimuleert 
het ook om gezond bezig te zijn. Zij 
kan anderen laten inzien dat het goed 
is om te sporten zonder opdringerig 
te zijn. dat motiveert mij en de kids 
wel.’ Naast fysiek actief bezig zijn 
als Zwever, gaat edwin ook op een 
andere manier zijn bijdrage leveren. 
Naar aanleiding van een oproep van 
Hugo Kok heeft hij gereageerd om 
als vrijwilliger ook iets te kunnen 
doen. ‘ik ga deel uitmaken van de 
technische commissie. een nieuwe 
uitdaging waar ik veel zin aan heb!’ 

Het actief bezig zijn en willen sporten 
motiveert ook dochter estée (14). 
‘mijn ouders hoefden mij nooit te 
stimuleren. Het ging geloof ik altijd 
wel van mij zelf uit. ik zat eerst bij de 

ritmische gym, heel leuk en ik deed 
het ook best goed. we zijn tweemaal 
Nederlands kampioen geworden. ik 
was alleen op een gegeven moment 
het strenge sportregime zat. Tijdens 
vakanties kreeg ik een briefje mee 
met oefeningen die we moesten 
doen.  daarnaast had ik bij de ritmi-
sche gym één keer per half jaar een 
wedstrijd. Het liefst wil ik gewoon 
iedere week een wedstrijd spelen.  
Toen ben ik gaan voetballen bij de 
Zweef, mijn vriendinnen speelden er 
ook. ik kwam gelijk in een meiden-
team terecht. in de d jeugd speelde 
ik zelfs nog in d1, samen met myrthe 
weijermars’. dat is wel anders, maar 
van samen met jongens voetballen 
kun je wel veel leren. met jongens 
voetballen is estée niet vreemd. 
Thuis was estée vaak met haar broer 
montell (inmiddels gestopt met 
voetballen en actief met survival-
wedstrijden en hardlopen) bezig om  
een bal te vinden. ‘dat ging niet altijd 
goed, we hadden wel eens ruzie met 
elkaar omdat we allebei graag willen 
winnen. ook van mijn vader heb ik 
veel geleerd. Hij heeft mij technisch 
veel bijgebracht. ik heb regelmatig 
met hem de bal hoog gehouden’ zegt 
estée.

estée heeft ook haar opa wel eens 
zien voetballen. de leukste herinne-
ring gaat wel uit naar de afscheids-
wedstrijd van haar opa, estée mocht 
toen zelf meespelen. estée: ‘ik weet 
nog dat ik bij Paul van de Zwan stond 
en hem passeerde. iedereen in het 
publiek was aan het juichen en klap-
pen. en Paul keek mij na en begreep 
er helemaal niets van.’ 

‘Mijn opa is nog veel erger!’
inmiddels speelt estée in mb1. 
‘de ene keer gaat het beter dan de 
andere keer, maar meestal gaat het 
heel goed. we hebben een heel leuk 
team. lekker fanatiek met elkaar 

en we hebben veel plezier samen.’ 
daarnaast speelt estée ook nog in 
het damesteam onder de 21 jaar. 
‘dat vind ik ook heel leuk om te 
doen!’  estée is de afgelopen twee 
jaar samen met haar team op een 
internationaal voetbalkamp geweest 
voor meidenteams. een jaar geleden 
in denemarken en dit jaar in duits-
land. ‘dat mijn opa een trouwe sup-
porter is, bleek toen wel. Hij kwam 
dit jaar samen met oma willy met de 
caravan achter ons aan reizen. Als 
verrassing.’ Harry vult aan: ‘ik heb 
gewoon een geweldig stel kleinkin-
deren. Ze zijn altijd goed te pas en 

houden van gezelligheid. Het liefst 
kijk ik naar al hun wedstrijden om ze 
te motiveren te blijven sporten. Ge-
volg is dat ik niet altijd zonder stress 
aan de kant sta.’ estée vervolgt: ‘in 
de rust komt opa wel eens bij me 
om te vertellen wat ik wel of niet 
moet doen. mijn moeder zegt dan 
wel eens dat mijn vader erg fana-
tiek is, maar mijn opa is nog veel 
erger! maar ik weet wie het zeggen, 
meestal kan ik er wel goed tegen. en 
als ik bij een wedstrijd van m’n vader 
ga kijken, dan leg ik hem in de rust 
gewoon uit wat hij beter anders had 
kunnen doen haha’. 

“ Mijn moe-
der zegt dan 
wel eens dat 
mijn vader 
erg fanatiek 
is, maar mijn 
opa is nog 
veel erger! 

de foto’s van Harry zijn genomen bij zijn afscheid op 13 mei 2010.
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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
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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!
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www.wandelschoenen.nl
www.leferink-schoenen.nl

Pol & Pronk ontwerp | info@polenpronkontwerp.nl | 06 - 410 21 434

“wij helpen onze opdrachtgevers met het creëren van structuur, 
  inhoud en vorm voor hun (visuele) communicatie.”



Als Joas eenmaal bij de Zweef 
aankomt, staan de eerste doeltjes al 
op het hoofdveld. Stefan Scholten is 
bezig met het uitzetten van de eerste 
oefeningen. ‘ik ben hier meestal al 
om acht uur ’s ochtends. eerst zet ik 
dan de doeltjes buiten en drink ik een 
kop koffie. rond negen uur komen de 
eerste spelers er al aan en ga ik weer 
naar buiten om de oefeningen klaar 
te zetten zodat we om half tien van 
start kunnen’ aldus Stefan. Stefan 
is de spil van de f-legue en is naast 
initiatiefnemer en coördinator ook de 
man die verslagen en foto’s maakt 
voor op de website. op de zaterdagen 
heeft hij hulp van Justin marissink, 
dennie Hogenkamp, Jeroen wigger, 
rick Klumperman, evander wippert, 
Niek Heuver en valentijn Schnater.

‘Nog meer beleving voor alle  
voetballertjes’
de f-league is de eerste kennisma-
king met het voetbalspel voor jongens 
en meisjes van 4 tot 6 jaar. Het is niet 
uniek in Nederland en inmiddels ook 
niet meer uniek in Nijverdal. Stefan: 
‘Toen we in 2008 met de f-league 
begonnen, waren we wel de eerste. 

we hadden daarvoor al een training 
op de zaterdagochtend voor de mini’s. 
de training was qua opzet redelijk 
gelijk, alleen hadden we minder kin-
deren. Het idee is in het voorjaar van 
2008 ontstaan na steeds meer animo 
voor het voetballen op jonge leeftijd. 
Samen met rené Jannink en Niels 
Kolkman hebben we gekeken naar 
een opzet met nog meer beleving 
voor alle voetballertjes. de “club 
van 100” stelde acht voetbaldoeltjes 
beschikbaar en sponsoren regelden 
tenues in de clubkleuren van Ajax, 
PSv, Heracles Almelo, fc Twente, 
Ac milan, fc barcelona, chelsea, 
manchester united, lazio roma en 
borussia dortmund.’

ondertussen gaat Joas samen met 
zijn opa naar de kleedkamers. met 
het omkleden helpt opa leo vandaag. 
de meeste papa’s, mama’s, opa’s of 
oma’s helpen tijdens het omkleden. 
Joas speelt in een tenue met de 
clubkleuren van Heracles. Thijmen, 
bram, Suus en floris zitten samen 
met Joas in hetzelfde team. Als de 
kleren eenmaal zijn aangetrokken en 
de veters zijn gestrikt, dan mogen de 

de F-league, een mooIe 
manIer om te kIjken oF 
voetbal Iets voor je Is!
Het is zaterdagochtend. Samen met zijn vader pakt 
Joas Geurtse (5jr) zijn voetbaltas in. vandaag gaat 
opa leo mee naar de voetbal. Joas speelt in het 
team van Heracles. Niet het ‘echte’ team van Hera-
cles natuurlijk, maar bij de f-league!

derby tussen Heracles en Twente met vlnr. Thijmen broekmate, Jesse lorkeers, 

bram van egmond en chris Scholten
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spelers naar het hoofdveld voor de 
warming-up. Stefan: ’de warming-
up is meestal een soort tikkertje. 
Als iedereen warm is, beginnen we 
met de oefeningen afgewisseld met 
partijtjes. Tijdens de oefeningen 
moeten spelers pionnen omschieten, 
dribbelen of schieten op doel’. 

Klaarstomen voor de echte  
competitie
Tijdens de partijtjes wordt vier tegen 
vier gespeeld. er is dan zoveel 
mogelijk balcontact. Stefan: ‘in de 
reguliere f-competitie wordt zeven 
tegen zeven gespeeld. Het nadeel 
is dan dat spelers die nog niet zo 
goed zijn wat minder vaak aan de bal 
komen’. Kortom, spelertjes worden 
tijdens de f-league klaargestoomd 
voor de echte competitie. de par-
tijtjes worden in twee competities 
gespeeld. een competitie voor de 
allerjongsten (vier en vijf jaar) en een 
competitie voor de iets ouderen (vijf 
en zes jaar). ‘voor partijtjes zijn de al-
lerjongsten soms nog net iets te jong, 
zij vinden de oefeningen veel leuker’ 
zegt Stefan. 

op het veld staan de ruim veer-
tig deelnemers van de f-league, 
een pracht gezicht! langs het veld 

staan heel veel supporters: papa’s, 
mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en 
zusjes. Josephien Kok moedigt haar 
kleinkinderen Nilton, masseo en fa-
bio aan. ‘Ze spelen bij fc Twente en 
chelsea. Het maken van doelpunten 
zit er nog niet echt in vandaag’ aldus 
oma Josephien. ook Johan Alferink 
loopt langs de zijlijn. de trotse opa 
vraagt of ik even wil kijken bij klein-
zoon mats. Hij speelt bij barcelona 
en speelt nu tegen Heracles. Johan: 
‘Natuurlijk speelt mats bij barcelona. 
we beginnen direct op het hoogste 
niveau’ lacht Johan. bij de wed-
strijd tussen barcelona en Heracles 
treffen we ook opa leo, hij moedigt 
zijn kleinzoon Joas aan. de ‘strijd’ 
naast het veld tussen de opa’s Johan 
en leo lijkt groter dan de rivaliteit 
tussen beide kleinzonen. Als Joas 
uiteindelijk een penalty benut, komt 
hij trots naar zijn opa om te vragen of 
hij het wel gezien heeft. 

Na afloop is het tijd het veld op te 
ruimen. Stefan: ‘iedereen helpt mee, 
sommigen vinden het opruimen zelfs 
het leukste van de hele training. Het 
is in ieder geval belangrijk dat we 
alle spelers bijbrengen dat opruimen 
er ook bij hoort’. ook ouders helpen 
met opruimen. Alle ouders hebben 

aan het begin van het seizoen een 
brief gehad, waarin de verwachtingen 
van ouders staan. ‘Naast opruimen 
vragen we ouders de kleding te was-
sen, hun kind af te melden als ze een 
keer niet kunnen en natuurlijk posi-
tief aanmoedigen als ze op zaterdag 
langs de lijn staan’ legt Stefan uit. de 
opa van Koen Kolkman, frits, helpt 
ook met het opruimen van doeltjes. 
vol trots vertelt hij over het inzicht 
van zijn kleinzoon. opa frits: ‘de 
laatste tijd is hij vooral druk met het 
maken van een sliding, dat heeft hij 
van oom Niels geleerd!’ 

Een diploma aan het einde van de 
competitie
Joas is dan al in de kleedkamer waar 
opa leo hem helpt met douchen. Na 
het douchen zien we Joas nog even 
bij de snoepautomaat. opa trakteert 
Joas op een chocolade reep. ‘dat 
hoort er natuurlijk ook bij’ zegt opa 
leo die opnieuw geld in de automaat 
gooit, want die eerste reep was zo op!
Aan het einde van de najaarscompe-
titie krijgen alle spelers van de f-le-
ague een diploma. een aantal spelers 
mag komend voorjaar al meespelen 
in de echte competitie in een f-team. 
‘de meesten blijven voetballen, on-
geveer tachtig procent stroomt door 
naar de f-jes’ zegt Stefan. 

Nieuwe spelers zijn altijd 
welkom. dus wil je een 
keer meedoen en kijken of 
voetbal iets voor je is, zorg 
dan voor een trainings-
pak en je kunt gewoon op 
zaterdagochtend om half 
tien komen, er is altijd een 
plekje voor je vrij.

Ties Huisman, dion oldersma, dean oosterlaar, Abel rudde  
en len van oene

cas beumer, daan Tijink, fabio Kok, masseo Kok en rick Smalbrugge

roos Nij bijvank, Jesse van rhee, birgit rensen, mats oolhorst  
en Koen Kolkman

bram van egmond, floris broekmate, Suus Spijkerman, Thijmen broekmate 
en Joas Geurtse

iris Knobben, mirthe willems, Joes Ponsteen, Pim Schrijver  
en robin Staman

Nordin wiegers, Jan willem Gerritsen, Niels wigger, Huub Nij bijvank  
en Storm Kelder

Jaimy Aal, Tjeerd velzing, Jesse lorkeers, Nilton Kok en chris Scholten

loïc ekkelenkamp, mats Huisman, mick Kurvink, cas Gottemaker en 
rogier Kolman
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DRUKWERKSPECIALISTEN

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Zeer	  scherp	  geprijsde	  kwaliteits	  brandstoffen	  
• Washal	  en	  doe	  het	  zelf	  wasbox	  
• Aanhangwagen	  verhuur	  
• Vriendelijke	  medewerkers	  en	  goede	  service	  
• Op	  Zaterdag	  service	  saterday	  !!!	  
• Sandwiches	  en	  een	  groot	  shop	  assortiment	  
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SPORTSTORE NIJVERDAL

ToNEEl bIj dE 
ZwEEf!

Gedwongen tot fusie? 
Zo ja, met wie?

24 januari a.s.  om 20.30 uur in ons 
clubgebouw.  

entree € 5,00 in de voorverkoop
(incl. twee consumpties)

vol=vol

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



Vrouwenteam de Zweef 1 2013-2014 
Voorste rij (zittend van links naar rechts): mylene rodijk, fabienne Heuver, Aniek te lintelo, mijke voskus, lisanne dikkers,  
Sharon wieldraaijer, inge ruumpol, Aniek Poelhekke, ilze de vries,
Achterste rij (staand van links naar rechts): Gill van de werfhorst (assistent trainer), Kim Praas, romy van de Heuvel, Yvonne Slag, 
Albert Timmerman (hoofdtrainer), marloes Kuipers, linda Slag, melanie Tibbe en Jos Slag (assistent scheidsrechter).
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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 



de begroeting is hartelijk. Negen 
spelers van het voormalige G team 
en drie personen van de begelei-
ding kletsen in en uit voordat we 
zijn begonnen met het interview in 
de bestuurskamer. een beetje orde 
moet er zijn dus proberen we er een 
lijn in te krijgen. dat lukt uitstekend. 
we gaan in gesprek met de spe-
lers Alfred Alberts (39), erik Teun 
van Tuil (40, ja, die van zandzakken 
voor de deur), etiënne ekelenkamp 
(44), walter Klein dopke (39), André 
woertman (50), Kees Jan calkhoven 
(39), “onze” willy broekhof (58), 
Alfons Hekking (52) en Henk wippert 
(54)en begeleiders Tonnie broens 
(72), Jos Knobben (54) en frans 
Poelhekke (66).

Hoe is de oprichting van het G team 
tot stand gekomen?
frans: “ik zat destijds in de senio-
rencommissie en bij verenigingen 
om ons heen werden steeds meer G 
teams opgericht. Tijdens een verga-
dering kwam het idee om dit ook bij 
de Zweef te doen. ik werkte toen bij 
de Soweco en kende een aantal van 
die knapen. Zodoende ben ik erin 
gerold”.

Hoe kom je aan spelers en  
begeleiders en in welke volgorde 
gebeurde dit?
frans: “we zijn begonnen met de 
spelers. de eerste was Henk wip-
pert. binnen een week hadden we 
al zeven spelers. de eerste drie 
maanden trok ik de kar met Theo 
verschoor (was helaas verhinderd 
bij het interview). Jos Knobben was 
net gestopt als leider bij het vierde 
elftal en werd gevraagd als trainer. 
Tonnie broens kwam erbij voor 
de Pr (volgens Henk wippert was 
Tonnie er voor de gezelligheid red.). 
Het was maar even en we hadden 12 
spelers. de meesten kenden elkaar 
van de Soweco, dus dat verliep al-
lemaal soepeltjes”.

je hebt een groep jongens bij 
elkaar, en dan?
Jos: “we zijn begonnen met een 
gesprek met de ouders. Het is wel 
belangrijk om te weten wat de 
fysieke ongemakken zijn die we 
tegenkomen en hoe we daar het 
beste mee om kunnen gaan. we zijn 
rustig met ze aan de slag gegaan. 
Kijk maar wat je kunt. Als je maar 
je best doet, dan is het al goed. ben 
je moe? dan ga je toch even wisse-
len”. etiënne: “ik kon het wel goed 

volhouden”. Jos: “dat klopt, maar je 
deed ook niet zoveel”. volgens Jos 
ging André ook altijd door. “of hij 
nou 10 of 12 rondjes moest lopen, 
dat maakte André niet uit”. volgens 
Jos was André (keeper) net een 
bulldozer. de tegenstander werd wel 
eens boos, want André vloog erop. 
Piet Schrijvers, keeper bij Ajax, werd 
de beer van de meer genoemd, 
maar was een klein ventje vergele-
ken met André. volgens de jongens 
was André inderdaad een goede 
keeper. Hij werd ook wel vliegende 
Keep genoemd. en er waren meer 
jongens met bijnamen. willie werd 
willie van der Kerkhof, etiënne 
uiteraard eijkelkamp, Henk wippert 
(feyenoord supporter) werd Jószef 
Kiprich en Kees Jan was romario. 
Tja dat krijg je als je voor PSv bent.

werd er al gauw een wedstrijd 
gespeeld?
Jos: “dat heeft nog wel even 
geduurd. in het begin hebben we 
alleen getraind. op veld 8, 1x in de 
week op donderdag. en later ook op 
zaterdag. op een gegeven moment 
was er een activiteit voor de jeugd 
waar rené eijkelkamp (oud betaald 
voetbalspeler van Go Ahead eagles, 
PSv, Schalke 04, f.c. Groningen en 

hoe Is het toCh met... 

het g team
in 1988 werd bij de Zweef een G team in het leven 
geroepen. we kijken terug hoe het er destijds aan 
toe ging. een verhaal met een grote glimlach.

het Nederlands elftal) voor was uit-
genodigd. etiënne was een groot fan 
van hem. rené at een patatje aan de 
bar en ik vroeg of hij even mee wou 
naar etiënne. Hij had niet zoveel tijd 
maar ging toch mee. erik Teun gaf 
hem een hand en vroeg: “train jij 
vandaag voor de eerste keer mee?” 
Hahaha. rené is de hele middag 
gebleven”.

was jos een goede trainer?
Alfred: “Ja. Hij zei altijd dat we de 
bal eerst met de voet moesten 
stoppen en dan passen. Heb ik veel 
profijt van gehad. ik heb een keer 
twee keer gescoord. Als ik vaker had 
gescoord en niet was gaan basket-
ballen was ik misschien wel een 
betaald voetballer geweest”.

En toen moest het gebeuren.  
Het eerste toernooi kwam er aan.  
frans: “we hadden een toernooi in 
Haarlem. met een volle bus reden 
we daar naar toe. Zes wedstrijden 
gespeeld en alles verloren. meer 
dan 100 goals tegen. maar we won-
nen wel de sportiviteitsbeker. dat 
was de grootste beker van allemaal. 
op weg naar huis hebben we gebeld 
naar de kantine dat we de grootste 
beker hadden gewonnen. Het werd 
een groot feest. en dat we veel ver-
loren kwam natuurlijk ook doordat 
wij bijna allemaal spelers hadden 
met categorie 4 (hoge handicap) en 
veel tegenstanders een veel lagere 
categorie. die mochten al meedoen 
als ze alleen maar een stuk van hun 
arm af hadden. daar konden we 
gewoonweg niet tegenop”.  

dat was niet het enige toernooi?
Jos: “Nee. in enschede hadden we 
een toernooi vlak bij een kermis. 
op een gegeven moment waren we 
erik Teun kwijt. liep die in voetbal-
tenue op de kermis. die erik Teun 
was wat dat betreft een geval apart. 
drie maanden lang heb ik zijn veters 
gestrikt. Toen was ik er wel klaar 
mee en heb hem voorgedaan hoe hij 
dat moest doen. dat lukte meteen. 
logisch, want hij kon wel veters 
strikken. Hij heeft me gewoon drie 
maanden voor de gek gehouden”.
André heeft goede herinneringen 
aan een toernooi in Neede. “we 
moesten penalty schieten na een 
wedstrijd. ik heb er toen 8 tegenge-
houden. die andere keeper was een 
duitser. Hij was ontzettend kwaad 
want hij kon niet tegen zijn verlies”. 
er wordt gelachen om de opmerking 
dat de duitsers niet alleen de oorlog 

Alfons Hekking

Kees Jan calkhoven

erik Teun van Tuil

Andre woertman

willie broekhof

Jos Knobben

walter Klein döpke

Henk wippert

Tonny broens

etienne ekelenkamp

Alfred Alberts

frans Poelhekke
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hebben verloren, maar ook de pe-
nalty wedstrijd tegen de Zweef.
Tonnie broens (volgens Henk wip-
pert een bm, best mense en goed 
voor de sfeer) staat een ander 
toernooi nog helder voor de geest. 
Tonnie: “er was daar een optreden 
van Arne Jansen in een grote tent. 
Hij zong het lied meisjes met rode 
haren. Het was een groot feest”. 
Kees Jan weet nog goed dat hij een 
penalty scoorde tegen raymond van 
der Gouw, keeper van vitesse. “en 
dat ik met aangepaste schoenen 2x 
scoorde”. willie: “we stonden tegen 
rigtersbleek met 2 – 0 voor en ik 
scoorde beide doelpunten”. op de 
vraag of ze die wedstrijd ook hebben 
gewonnen moet willie eerlijk toege-
ven dat ze met 3 – 2 verloren. “maar 
dat mag het derde niet gebeuren”. 
Zo is het willie.
walter: “bij het toernooi in Neede 
stonden we een keer met 8 – 5 voor. 
Gelukkig hebben we ook gewonnen, 
want we verloren vaak dik”.  

Hebben jullie nog meer anekdotes 
uit die tijd?
die zijn er inderdaad. Kees Jan: 
“bennie wolterink (was een lilliput-
ter die helaas is overleden) bestelde 
koffie aan de bar. en ging kort achter 
de bar staan. de barman maar 
kijken maar zag niemand”. Jos: “we 
hadden een beker gewonnen en de 
man die de bekers uitreikte riep 
drie keer om de aanvoerder van de 
Zweef. Toen trok bennie hem maar 
aan zijn broek en zei: ik sta hier al 
een hele tijd hoor”. Jos:”Alfons zat 
altijd te roken. op een gegeven mo-
ment rookte hij een pijp op het veld. 
dat kon natuurlijk niet. Heb ik hem 
die pijp afgenomen. ik sta nog niet 
aan de kant of hij had een sigaret in 
zijn mond. Had hij een pakje siga-
retten in de broek verstopt”. Jos: 
“Henk wippert was ook zo’n slimme 
jongen. de koffie kostte toen een 

gulden. bestelt hij koffie bij Jan ten 
Hove (inmiddels overleden ere-
voorzitter), laat een gulden zien en 
vraagt: “is dit goed zo?” waarop Jan 
zegt: “Ja”. “mooi”, zegt Henk en doet 
vervolgens de gulden weer in de 
portemonnee. Jos: “willie was een 
keer zijn bril kwijt. was uit zijn etui 
gevallen en onderin de tas beland. 
Helemaal vies. willie zei: “dit is mijn 
bril niet”. frans heeft die bril maar 
even schoongemaakt. en toen had 
willie ineens zijn bril weer”.      

uiteindelijk is het G team opgeheven 
omdat er niet genoeg begeleiding 
meer was. voetbalt er iemand bij het 
G team van onze buren d.e.S.?
Allemaal: “Nee”. Gelukkig maar, an-
ders hadden we er wat de bestuurs-
kamer uit moeten sturen. degene 
die overigens steeds vrijwillig naar 
buiten gaat is Alfons. die moet....
roken.

Komen jullie nog wel eens bij de 
Zweef?
willie: “elke zondag als het derde 
speelt”. en natuurlijk is erik Teun 
een paar keer geweest. bij het 
feestje van willie ter ere van zijn 
verkiezing tot vrijwilliger van het 
jaar en bij de carnavalsavond, waar 
hij nog een optreden verzorgde.

Zouden jullie nog een keer met 
elkaar willen voetballen? bijvoor-
beeld voor de wedstrijd van ons 
eerste elftal aan.
Alfons: “moet ik dan ook douchen? 
daar hou ik niet van”. uit de dis-
cussie blijkt dat ze misschien wel 
willen, maar fysiek lukt het niet 
meer. dus spreken we maar het 
volgende af: alle spelers en bege-
leiders worden uitgenodigd bij een 
thuiswedstrijd van ons eerste elftal 
na de winterstop. en daarna gaan 
we een feestje bouwen in de kantine. 
Grote kans dat de zandzakken ook 

weer voor de deur staan. en natuur-
lijk de meisjes met rode haren. en 
uiteraard de Zweef liedjes. Kees Jan 
en willie kennen er nog een paar en 
samen zingen ze: “witte broek en 
blauwe trui, dat zijn de Zwevers lui, 
hola hieja holala, hola hieja holala-
la”. en het vermaarde: “de herder-
tjes lagen bij nachte, zij lagen bij 
nacht in het veld. daar hoorden ze 
engelen zingen: Zwevers (klap, klap, 
klap), Zwevers (klap, klap, klap)”. 
Het mooiste lied komt van Alfred: 
“Hup, hup de Zweef, we malen ze 
door de zeef, we hakken ze in de pan 
en maken er mosterdsoep van”.

Tot slot: wat is jullie het meest 
bijgebleven?
frans: “de dankbaarheid van de 
jongens en ouders”. Henk: “Kleine 
bennie die bij een tegenstander door 
de benen liep”. Alfons: “douchen”. 
Alfred: “Geen buitenspelregel. 
letterlijk en figuurlijk”. erik Teun: 
“Toernooi enschede en Naaldwijk”. 
Tonnie: “Spontaniteit van de jon-
gens”. Jos: “Altijd dankbaar. Sfeer 
was goed. Ze waren altijd goed te 
pas. Nooit moeilijk doen”. etiënne: 
“Als er gewisseld werd. etiënne erin 
en iemand anders eruit”. walter: 
Toernooi Neede”. André: Penalty 
wedstrijd tegen die duitsers”. Kees 
Jan: “de koffie die bennie bestelde 
aan de bar”. willie: “Twee keer sco-
ren tegen rigtersbleek”.   
  
Na het gesprek van twee uur drin-
ken we nog wat aan de bar. Het is 
een mooie groep mannen bij elkaar. 
Na de winterstop komen ze opnieuw 
bijeen. daar krijgen ze een mooie 
plaats op de tribune en hopelijk 
een mooie wedstrijd van ons eerste 
elftal te zien. ik heb er nu al zin in. 
Allemaal hartstikke bedankt voor 
het gesprek en we zien elkaar bin-
nenkort weer.

ook al kun je er geen hout van, toch 
is het oppassen geblazen. Je kunt 
zo maar in het boekje van de één of 
andere scout verdwijnen. wie droomt 
er niet van om in het shirt van Ajax of 
barcelona te mogen spelen. voetbal-
clubs scouten steeds vaker de jongste 
talenten in hun jacht naar het beste 
talent. waar vroeger in de      d-jeugd 
en incidenteel in de e-jeugd werd 
gescout, worden talenten nu al in de 
f-jeugd weggehaald.
Ze staan wekelijks aan de lijn. ook 
bij ons. in tegenstelling tot vroeger, 
onherkenbaar. Toen in een lange 
regenjas en standaard uitgerust met 
een blocnote. Tegenwoordig dragen 
ze geen lange regenjas meer. die 
mannen zijn er nog wel, maar hebben 
andere bedoelingen. Negeren dus. 
de hedendaagse scout is moeilijk te  
herkennen. meestal zijn het uitgeran-
geerde voetballers die hun draai in de 
echte maatschappij maar niet kunnen 
vinden. Zielepoten. 
vroeger was ik behoorlijk getalen-
teerd. ik deed er echter alles aan 
om maar niet ontdekt te worden. lid 
worden van een echte voetbalvereni-
ging vond ik levensgevaarlijk. voet-
ballen deed ik op straat. daar werd 
niet gescout. mijn drievoudige schaar 
verdween dus niet in het boekje van 
de scout die langs de lijn van een 
plaatselijke voetbalclub stond. Hoe 
vaak heb ik wel niet gehoord, dat ik 
mijn talent moest etaleren bij een 
echte voetbalclub. mooi niet dus. ik 
wilde niet gescout worden. bovendien 
wilde ik dat mijn toenmalige buur-
jongen niet aan doen. Hij was niet 
met enig voetbaltalent gezegend en 
voetbalde naar zijn beste kunnen in 
onze straat. vanwege zijn gebrekkige 

motoriek werd hem geadviseerd te 
gaan voetballen bij een plaatselijke 
voetbalclub. dat werd de club met de 
kleuren rood zwart. Hij was er geluk-
kig en dat wilde ik graag zo houden. 
op een gegeven moment liet hij mij 
weten, dat hij een betere voetballer 
was dan ik. Hij voetbalde immers bij 
een echte club. Zijn mededeling deed 
mij nog meer beseffen, dat het echt 
gevaarlijk zou zijn om bij een echte 
voetbalclub te gaan voetballen. ik ben 
mijn buurjongen nog steeds dankbaar.

Stel dat ik toen wel bij een echte voet-
balclub zou hebben gevoetbald. waar 
ik zo bang voor was, zou ongetwijfeld 
zijn geschied. ik zou zijn gescout en 
mijn hele jeugd zou ik vermoedelijk in 
deventer hebben doorgebracht. op het 
voetbalinternaat van Go Ahead. weg-

gerukt van mijn vader, moeder, broers 
en zussen. met mijn grote talent zou 
het zelfs niet ondenkbaar zijn geweest 
dat ik naar Amsterdam had moeten 
afreizen. dat ik ondergebracht zou 
worden bij een gastgezin. of nog erger, 
in een hotel. een rooms hotel. op een 
schoolreisje had in het hotel al eens 
gezien. rooms stond op de ramen van 
het hotel te lezen. mij niet gezien.

laat getalenteerde voetballers mijn 
voorbeeld volgen. Scouts brengen 
alleen maar ellende. laat alle jon-
gens en meisjes verplicht tot mini-
maal hun twaalfde jaar bij hun eigen 
club voetballen en trainen. Hoe goed 
ze ook mogen zijn. wat goed is, komt 
toch wel boven drijven.

cr

pas op, je kunt gesCout worden!
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denktank bezIg 
met toekomst 
de zweeF
Het is goed als vereniging een visie te 
hebben op de toekomst. vooral in de hui-
dige tijd waarin heel veel op ons af komt. 

Neem de bezuinigingen van de gemeente. maar ook het 
afnemen van het aantal geboorten en het toenemen van 
het aantal ouderen. 

Het afgelopen seizoen is daarom een commissie in het 
leven geroepen die de opdracht heeft meegekregen om 
te onderzoeken waar de Zweef over tien jaar staat. de 
commissie moet uiteindelijk het bestuur van adviezen 
voorzien die de toekomst van de Zweef veilig stelt. 

de commissie bestaat uit Jos van rhee, Jan-Pieter van 
vree, wim de Jong, leonie middelkamp-blauwgeers, 
Niek broeze en Pascal Galgenbeld. Namens het bestuur 
neemt erik Heuver deel aan de discussie. onderwerpen 
waarover zij zich o.a. buigen zijn: demografie, onder-
scheidend vermogen, accommodatie, concurrentiepo-
sitie, samenwerking, organisatie en maatschappelijk 
speelveld. de verwachting is dat eind dit seizoen de 
aanbevelingen worden besproken met het bestuur.

voorlopIg geen 
kunstgras
Het bestuur ziet voorlopig af van inves-
teringen in kunstgras. Zoals bekend, 
heeft de gemeente geen geld (over) voor 
kunstgras. 

daarop is het bestuur op zoek gegaan naar alternatie-
ven; bijvoorbeeld zelf aanschaffen van kunstgras of een 
veld dat een combinatie is tussen kunst en echt. er zijn 
gesprekken geweest met de gemeente, Ten cate, Sal-
landse wegenbouw en Greenfields. uiteindelijk bleek 
het allemaal vooral duur.

in de bestuursvergadering van 1 juli heeft het bestuur 
daarom besloten om voorlopig af te zien van de aanleg 
van een kunstgrasveld. Hoewel het wenselijk is om 
het hele jaar door op een goede ondergrond te kunnen 
trainen en spelen, is het op dit moment financieel niet 
verantwoord om hiervoor ruim € 300.000,00 uit te trek-
ken. “Aanleg van kunstgras blijft uiteraard onder onze 
aandacht, maar is op dit moment geen issue”, aldus erik 
Heuver in de ledenvergadering.
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vanaF 1 januarI  
geen alCohol 
meer tot 18 jaar
met ingang van 1 januari 2014 is er een nieuwe drank- 
en horecawet. deze wet bepaalt onder meer dat bene-
den de 18 jaar geen alcohol mag worden verkocht en 
gedronken in openbare gelegenheden, zoals ons clubge-
bouw. uiteraard zal de Zweef zich aan deze wet houden. 

dat betekent dus dat er vanaf deze datum geen alcohol 
verkocht mag worden aan personen beneden de 18 jaar. 
Het zal wellicht de nodige problemen met zich mee-
brengen voor de leeftijdsgroep 16-18 jaar die nu wel 
alcohol kunnen kopen en drinken in onze kantine. Het 
bestuur zal in gesprek gaan met onze A-jeugd, trainers 
en leiders om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid 
op dit gebied.   

nIeuwe lIeF en 
leed-regelIng
Het bestuur heeft een nieuwe regeling voor lief en leed 
vastgesteld. daarin staat onder meer welke acties de 
vereniging onderneemt bij bv. huwelijk, geboorte en 
overlijden. wie de nieuwe regeling wil lezen, kan deze 
terugvinden op onze website. voor het goed functione-
ren ervan is het belangrijk dat het bestuur op de hoogte 
wordt gesteld als zich zaken voordoen waarbij de lief en 
leed-regeling in werking moet treden.

munten voor 
Intern verbruIk
bij ons was het gebruikelijk dat als je bij ene vergade-
ring koffie nam of een glaasje fris, je dit noteerde op 
een briefje, dat bij de kasopbrengst werd gevoegd. een 
drankje tijdens een vergadering, kantinedienst, wed-
strijdsecretariaat e.d. noemen we “intern verbruik”. 
Het is logisch dat we als vereniging dit verbruik zoveel 
mogelijk in de hand willen houden. en dat niet alleen; 
ook de belastingdienst wil dat we dat goed controleren. 
dit alles betekent dat we zijn gestopt met het invullen 
van briefjes. in plaats daarvan zijn er roze munten, die 
kunnen worden ingeleverd. 

ContrIbutIe 
omhoog
de Algemene ledenvergadering is op 4 november ak-
koord gegaan met het voorstel van het bestuur om de 
contributies met 5% te verhogen. deze verhoging is no-
dig vanwege de gestegen tarieven van de gemeente. in 
drie jaar tijd zijn deze bijna verdubbeld. Niet alleen om-
dat we met meer teams aan de competitie deelnemen, 
maar vooral wegens bezuinigingen van de gemeente. 
Hieronder een overzicht van de nieuwe bedragen.

    2013 2014
d/e/f-Pupillen tot en met 12 jaar € 8,00 € 8,50 
b/c-Junioren 12 tot en met 16 jaar € 9,50 € 10,00
A-Junioren 16 tot en met 18 jaar € 10,50 € 11,00
Senioren (veld of zaal)  € 17,00 € 18,00
ondersteunende leden  € 6,00 € 6,50
ondersteunende leden 65+ € 3,25 € 3,50
Senioren (veld en zaal)  € 22,50 € 23,50



sponsor uItgelICht: loohuIs
Het werd tijd. onlangs heeft loohuis Heeten onze oude buderus 
verwarmingsketel uit 1987 vervangen door een Nefit cv ketel 
type Topline Hr 70 inclusief moduline 400. dat  mocht ook wel 
een keer want de oude ketel was versleten en zorgde voor (te) 
hoog energieverbruik.  

deze nieuwe ketel moet er de ko-
mende jaren voor zorgen dat onze 
kantine, wedstrijdsecretariaat, 
computerkamer voor digitale wed-
strijdformulieren,  vergaderruimte 
en bestuurskamer worden voor-
zien van een behaaglijke warmte. 

de twee laatst genoemde ruimten 
zijn uitgerust met een zgn. "kip-
penklok" (digitale timer). een slim 
apparaatje waarbij deze ruimte 
naar behoefte voor enkele uren 
bijverwarmd kan worden. Na af-
loop van de door jezelf ingestelde 
branduren zal de verwarming in 
de gebruikte ruimte automatisch 
terugkeren in de normaal-stand. 

Hierdoor wordt op jaarbasis veel 
energie bespaard.
 
de belangrijkste reden om de 
buderus te vervangen was het 
verbruik. Tussen 1987 en 2013 is er 
qua techniek veel veranderd. met 
de huidige gasprijs verwacht de 
Zweef op jaarbasis behoorlijk in de 
stookkosten te kunnen besparen.

loohuisgroep
wat loohuis doet, doet loohuis 
goed. daar staan wij voor. loohuis 
streeft voor u naar kwaliteit van 
leven, wonen en werken en levert 
hier graag haar installatietechni-
sche bijdrage aan.

u wenst betrouwbare oplossingen. 
wij leveren betrouwbare oplos-
singen. van ontwerp tot en met 
realisatie, onderhoud en beheer 
van alle technische installaties 
in en om gebouwen. door onze 
integrale totaalaanpak wordt een 
comfortabel en functioneel gebouw 
gecreëerd waarin u zich prettig 
voelt. loohuis voldoet aan alle 
eisen van innovatie, kwaliteits- en 
veiligheidsnormen en is daarmee 
gecertificeerd installateur.

u wenst duurzame maar rendabele 
oplossingen. wij leveren duur-
zame maar tegelijkertijd rendabele 

oplossingen. loohuis schenkt veel 
aandacht aan duurzame en ener-
giezuinige installaties omdat we 
hier in geloven. onze medewerkers 
hebben door scholing en ervaring 
alle benodigde kennis in huis om 
u van een duurzame oplossing te 
voorzien.

u wenst dat u wordt ontzorgd. wij 
zullen u ontzorgen. loohuis instal-
latiegroep werkt aan maatwerkop-
lossingen voor tevreden klanten. 
Zo heeft u altijd te maken met 
één aanspreekpunt en geven we u 
een vakkundig advies. of u nu de 
eindgebruiker of de opdrachtgever 
bent, wij leveren kwaliteit van het 
werk én kwaliteit van het samen-
werken. Afspraak is afspraak en 
die komen we na.

loohuis installatiegroep werkt met 
ongeveer 450 medewerkers vanuit 
de locaties fleringen, Hardenberg, 
Heeten, Hengelo, Nijverdal, raalte, 
Zwolle, Apeldoorn en Almelo in 
Nederland en rheine in duitsland 
aan technisch perfecte installaties. 
een familiebedrijf met een historie 
van ruim 60 jaar.

“Loohuis streeft voor u 
naar kwaliteit van leven, 
wonen en werken en  
levert hier graag haar  
installatietechnische  
bijdrage aan.”
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Foto 900 leden
Het was kort dag; het maken van een foto met daarop zoveel mogelijk leden. Daarom ook was waarschijnlijk ook lang 
niet iedereen gekomen. Het idee om op de middenstip het getal 900 neer te zetten was mooi, maar leverde niet het 
gewenste resultaat op. Eigenlijk kan zo’n foto alleen als je een hoogwerker hebt. Of een luchtballon. Het zicht vanaf het 
dak op de opstelling was best wel leuk. Vandaar deze foto in onze GOAL.
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lisa Nelemans is best wel een beetje zenuwachtig. Het is ook 

niet niks om als 12-jarige gehuldigd te worden en in het zon-

netje te staan. in de bestuurskamer gaat het nog wel, zo tussen 

moeder ellen en vriendin Yasi chen in, maar ook dat is onwen-

nig. Gelukkig begeleidt ewald wennemers (wiens dochter ook 

bij lisa in het team zit) haar prima. 

spektakel bIj huldIgIng lIsa 
nelemans (12) als 900e lId
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een kwartier voor het eind van de 
eerste helft de Zweef – Sdc’12 ver-
dwijnen de meiden van mb2 naar de 
kleedkamer om een nieuw Zweef-
shirt aan te trekken. Zij zullen lisa 
ondersteunen tijdens de feestelijke 
gebeurtenis. diverse Zwevers zien 
de meiden lopen en beginnen zich af 
te vragen of dat soms met de huldi-
ging te maken heeft. inderdaad dus.

die huldiging laat even op zich 
wachten, want het 900e lid moet nog 
even naar het toilet. maar dan gaat 
het gebeuren. voorzitter erik Heuver 
roept de meiden het veld op. Aan de 
kant de trotse familie onder aanvoe-
ring van opa ekelenkamp.

erik Heuver begint zijn toespraakje 
door melding te maken van de 
komst van twee nieuwe hoofdspon-
sors (uitzendbureau oost-Neder-
land en Transmission). “Het is mooi 
als in deze economisch zware tijden 
er mensen zijn die zich maatschap-
pelijk betrokken voelen en een club 
als de onze willen steunen”, zei erik 
Heuver. door de sponsors is de ge-

hele vereniging in het nieuw gesto-
ken: shirts, broeken en sokken. 

de voorzitter maakt van de gelegen-
heid gebruik om over de hoofden 
van de vele aanwezige leden heen de 
lokale overheid te vragen te stop-
pen met bezuinigingen op de sport. 
vooral verenigingen met veel jeugd-
leden zijn duur uit. “Het kan niet de 
bedoeling zijn dat juist voor deze 
groep de contributie zo hoog wordt, 
dat mensen daarom gaan afhaken. 
daarvoor is sport veel te belangrijk 
voor de ontwikkeling van kinderen”, 
zegt hij. 

“De Zweef is de 
allerbeste”

daarna gaat het om lisa. Het spon-
tane antwoord van haar op de vraag 
waarom ze koos voor de Zweef is: 
“de Zweef is de allerbeste en opa 
(ekelenkamp) is supporter”. Aan-
vankelijk deed lisa, scholier op de 
locatie willem de clercq van regge-

steyn, aan turnen, maar een team-
sport trok haar meer aan. de keuze 
viel op de Zweef. Naast voetbal doet 
ze ook aan streetdance en dat blijft 
ze doen. voetballen was haar niet 
onbekend, want ze trapte al af en 
toe een balletje met vriendinnen en 
deed mee aan schoolvoetbal.

wat ze verwacht bij de Zweef? “dat 
ik beter ga worden en in een leuk 
team kom”. die laatste wens is al 
in vervulling gegaan, want meisjes 
b2 vindt ze “super leuk”. de komst 
van lisa past keurig in het landelijke 
plaatje, want vrouwenvoetbal is ook 
landelijk gezien een snel groeiende 
tak van sport. veel verenigingen, 
waaronder de Zweef, danken groei 
vooral aan groei in deze categorie.

Na de huldiging op het veld en twee 
kussen van erik Heuver . onthult 
het kersverse 900e lid samen met 
George Praas (Transmission ) en 
Hugo Kok (uitzendbureau oost-
Nederland) het bord dat ter herin-
nering aan dit heugelijke feit is 
gemaakt. op het bord een deel van 

de foto die de week ervoor ter gele-
genheid van dit heugelijke feit was 
gemaakt. op de foto jeugd, senioren 
en niet-spelende Zwevers die de 
nieuweling verwelkomen. Naast 
deze grote foto staan foto’s van het 
eerste mannenteam en het eerste 
vrouwenteam.

daarna begint de tweede helft en 
wint de Zweef met 6-2. Prachtig 
op zo’n speciale dag. de meiden 
van mb2 zitten op dat moment in 
de kantine en genieten van een bak 
patat, aangeboden door de Zweef. 

ontwikkeling van het ledental
Het ledental van onze club is sinds 
de oprichting in 1920 schoksgewijs 
omhoog gegaan. in het begin ging 
het langzaam en geleidelijk, maar 
aan het einde van de vorige eeuw 
kregen we groeistuipen. uiteraard 
ook door de successen van het eer-
ste elftal dat uiteindelijk in 1985 de 
hoofdklasse haalde. 

bij het tienjarig jubileum in 1930 
telde de vereniging 100 leden en 
100 donateurs, waaronder ook de 

toenmalige burgemeester van de 
gemeente Hellendoorn o.c. van de 
Steen van ommeren. bij het 20-jarig 
bestaan in 1940 telde de vereniging 
192 leden. dertig jaar later (in 1970 
toen de Zweef het vijftig jarig bestaan 
vierde) telde de vereniging ruim 
200 leden. daarna kwam een snelle 
groei, want in het seizoen 1982-1983 
werd het 600-ste lid ingeschreven. in 
1990-1991 kwam het 700e lid en het 
800e meldde zich aan in 2003-2004. 
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nIels hegeman:
“We hebben genoeg 

kwaliteiten op dit 
moment om van  
iedereen te winnen”

Niels Hegeman zit al te wachten in de  
kamer. in de tuin een bord: Te KooP met 
daaronder “open dag, zaterdag 5 oktober”. 

de hele dag is hij paraat om eventuele kopers te ontvangen. 
Twee zijn er geweest. Hij denkt niet dat het wat gaat worden. 
op onze vraag waarom er geen appeltaart is te ruiken, vraagt 
hij verbaasd: “Hoe weet je dat?”. 

Nog niet eerder hoorde hij van het feit dat een huis beter 
verkoopt als je zorgt voor de lucht van versgebakken appel-
taart. maar ja, de taart die gisteren is gebakken, ruik je om 
drie uur ’s middags niet meer. Hij neemt er zelf een stuk van. 
“Nog geen lunch gehad” is de verklaring. “ik mocht niks vies 
maken”. leest een deel voor van het briefje dat vriendin mar-
greet die morgen heeft achtergelaten: “bed opmaken, gordij-
nen open. deuren dicht; behalve van de computerkamer”. 

Als oud-medewerkster van een makelaardij weet ze precies 
hoe het moet. Het heeft weinig geholpen. “Anderhalf jaar 
geleden hebben we het huis ook te koop gehad, maar hebben 
dat later ingetrokken. er kwamen geen kopers. we hadden 
het idee te gaan verbouwen, maar dat werd best wel prijzig. 
vooral ook, omdat we eigenlijk naar een wat groter huis wil-
len. Twee-onder-een-kap met een schuur en een eigen oprit”.

voor het interview echt begint (wanneer begint een interview 
eigenlijk?) geeft hij op ons verzoek een demonstratie van het 
voetbalspel fifA 13 dat hij aan het spelen was. “ik ver-
veelde mij een beetje en het was best lang geleden dat ik het 
speelde. vroeger was ik er helemaal gek van. elke avond na 
het eten eerst een spelletje”. 

door het tuinhek naar de bbQ
Niels en margreet wonen in het huis van oma aan de veldsweg. 
Hun achtertuin grenst aan die van zijn ouders aan de Holter-
weg. “via een deurtje in de schutting loop ik zo naar huis. wil je 
het zien? ”Hij gaat voor en even later staan we achter het huis 
van Gerard en marjon Hegeman.  dat is nu handig als er bij pa 
en ma een feestje is en je zo kunt aanschuiven voor de bbQ.

Niels Hendrik willem Hegeman is –wat de laatste twee 
namen betreft- genoemd naar zijn opa. of hij het oudste 
kleinkind is? “Nee, ik heb ongeveer 24 neven en nichten en 
ik zit ergens in het midden”. de oudste is hij wel in het gezin 
Hegeman. “Als oudste moet je barrières breken. Als je ziet 
wat ik moest doen om te kunnen gaan stappen en hoe laat ik 
thuis moest zijn en dat vergelijk met wat Tom nu doet, is dat 
wel even anders”, lacht hij.
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verder heeft hij geen last gehad van 
het oudste-zijn: “ik heb een leuke 
jeugd gehad”. Het gezin Gerard en 
marjon Hegeman is een close family. 
“maar niks geks. Het is zoals ik 
gewend ben. ik loop niet de deur plat 
bij mijn zussen. Het huis van onze 
ouders is eigenlijk het trefpunt. daar 
is het verzamelen. veel ruimte, lek-
kere zitjes en een grasveld waarop de 
kleinkinderen kunnen voetballen”. 

Zoals gezegd, Niels is de oudste thuis. 
dan komt zus maartje (die getrouwd is 
met michel Kurvink), zus meike (met 
een vriend in rijssen) en Tom, die 
nog thuis woont. wie kent ze eigenlijk 
niet? Natuurlijk, Tom voetbalt uiter-
aard ook in het eerste, maar de rest 
van de familie zijn bij uit- en thuiswed-
strijden aanwezig. over close family 
gesproken. “Als wij niet mee doen, 
vindt m’n zus er niets aan”. 

Voetbalcarrière laat op gang 
de voetbalcarrière van Niels begint 
in f4. daarna f2, e2 en e1. vanaf 
dat moment alleen nog maar in de 
selectieteams: d1, c1, b1 en A1.  “ik 
was in het begin niet zo’n hoogvlie-
ger. ik viel niet op. Pas later veran-

derde dat. Toen werd ik belangrijk 
voor het team”. 

moet er eigenlijk ook om lachen: 
“marco Nijenhuis, die in de b mijn 
trainer was, heeft zich weleens 
hardop afgevraagd wat hij met mij 
moest. ik was altijd aan het donder-
jagen”. Technisch en voetballend 
was het wel oK (“in de d ben ik wel 
eens voor Twente opgeschreven”), 
maar gedrag was een probleem. 
Hoe ouder hoe beter het echter ging. 

Zijn mooiste tijd was in A1. “dat 
is echt mijn allermooiste tijd bij 
de Zweef tot nu toe. onder Tonny 
Nijenhuis in de Tweede divisie. 
Supermooi”, onderstreept hij nog 
eens. “de wedstrijden tegen betaalde 
clubs, de sportparken waar je kwam, 
de busreizen, winnen van een bvo, 
de lol die je had, bier in de bus, in de 
kantine nog even een biertje en dan 
met z’n allen stappen”. Na de lichting 
van Niels ging het voetballend wat 
minder en langzaam verdween de 
Zweef uit de Tweede divisie naar de 
derde en terug naar de hoofdklasse. 
“Jammer, want wij hebben toen ver-
schrikkelijk veel geleerd”.

Plakboeken 
“of ik ook plakboeken aanlegde? 
Nee, dat niet. maar sinds ik margreet 
ken, houdt die alles bij. Knipt stukken 
uit, verzamelt foto’s enzovoorts. mijn 
moeder brengt de stukjes uit de krant, 
want die hebben wij niet. Als margreet 
tijd heeft plakt ze al die stukken netjes 
in een boek”. Niels vindt het leuk om 
die artikelen af en toe eens terug te 
lezen, hoewel ze steeds kleiner wor-
den de laatste jaren. 

Tom
Niels heeft zich op het interview 
voorbereid. de vraag hoe het is om 
samen te spelen broer Tom heeft hij 
verwacht.. “Hoezo verwacht? Toen 
ik de vraag kreeg om een interview 
ben ik gaan denken over welke 
vragen er zouden kunnen komen en 
dit is er een van”, lacht hij. “maar 
om een antwoord te geven: ik vind 
dat donders mooi. Niet alleen omdat 
het mijn broer is; ook omdat het een 
hele goede voetballer is.

“Ik vind het don-
ders mooi samen 
met m’n broer te 
spelen. Niet alleen 
omdat het mijn 
broer is; ook omdat 
het een hele goede 
voetballer is”. 

we hebben een hele verschillende 
manier van spelen, maar we zien 
hetzelfde. we zijn hele verschillende 
types en vullen elkaar zo aan. Als ik 
de bal heb, zoek ik als eerste Tom. 
we voelen elkaar ook aan. Tom is 
een speler die het verschil kan ma-
ken. Net zoals ook Sven (dikkers) en 
Stijn (Klein robbenhaar) dat zijn”.

voor Niels is zijn  broer de beste Zwe-
ver ooit. “ik kan wel gaan roepen van 
“Herman Hegeman” of zo, maar dat is 
nostalgie; die heb ik nooit zien spelen. 
Als Tom wat stabieler zou zijn en elke 
wedstrijd een dikke voldoende zou ha-
len, kan hij heel wat hoger spelen. dat 
zou heel jammer zijn voor de Zweef, 
maar wel leuk voor hem”. 

ook buiten het veld is hij close met 
zijn broer. “we denken over veel 
dingen hetzelfde”. Ja, ook buiten het 
voetbal om, hoewel Tom volgens Niels 
wel erg veel met voetbal bezig is. “Hij 
kan het er uren over hebben, terwijl 
ik ook wel eens over wat anders wil 
praten. Na een wedstrijd of training 
praat ik natuurlijk wel na, maar op 
een gegeven moment is het klaar. dan 
wil ik plezier maken met elkaar”. 

we hebben genoeg kwaliteit om van 
iedereen te winnen
wat het niveau van de Zweef betreft 
ziet hij vooral een positie weggelegd 
als topper in de tweede klasse. “we 
hebben genoeg kwaliteiten op dit 
moment om van iedereen te winnen. 
dat gaat niet gebeuren, maar het 
kan. Als je het aantal verliespunten 
genoeg kan beperken, word je kam-
pioen”. een langdurig verblijf in de 
eerste klasse zal volgens hem moei-
lijk worden. ook al omdat het eerste 
op dit moment mede afhankelijk is 
van een aantal oudere spelers. Hoe 
gaat dat straks als die kort achter 
elkaar gaan stoppen? 

Kwalitatief is de selectie dit seizoen 
in de breedte gegroeid. dat bete-
kent dat de positie in de top van de 
tweede klasse sterker wordt. “om 
die positie te houden, moeten we 
nooit gaan betalen. de Zweef is zo’n 
hechte club omdat 99% eigen men-
sen zijn. Kijk eens wat er zondags 
komt kijken; uit en thuis. Je kent ze. 
dat is de binding en daar ligt onze 

kracht als vereniging!”. binnen die 
hechte club is er de laatste jaren 
veel veranderd. bijvoorbeeld de 
komst van veel meisjes en vrouwen.

damesvoetbal
om naar te kijken vindt Niels senio-
ren-damesvoetbal niet veel. wel ziet 
hij dat het niveau de laatste jaren 
gigantisch is gegroeid. meiden die 
vanaf de f-league al spelen, hebben 
veel meer techniek en gevoel voor 
de bal. Niet voor niets zijn er die 
moeiteloos meekomen in d1 of c1. 
richting toekomst voorziet hij een 
groei op die punten.

dat hij het voetbal niet mooi vindt 
om te zien, wil niet zeggen dat hij 
tegen vrouwenvoetbal is. Het ziet 
ook wel dat dat booming-business 
is en onze vereniging minder snel 
of misschien wel helemaal niet zou 
groeien zonder meisjes en vrouwen. 
ook de aanwezigheid in de kantine 
na training en wedstrijd vindt hij 
positief. dat brengt sfeer en gezel-
ligheid. 

Zelf hoopt hij nog een poosje in het 
eerste te kunnen meedraaien. ik ben 
voor m’n werk doordeweeks weg. 
Heb wel overwogen om een half jaar 
lager te gaan voetballen. maar goed, 
Herman Hegeman zegt dat zolang 
ik voor het team meerwaarde kan 
hebben, ik mee mag doen.

Voetbal combineren met zwaar 
werk
Zo combineert hij voetbal met 
werk. Zwaar werk. voor een goede 
opleiding gaat Niels naar het Hbo in 
enschede en studeert hij technische 
bedrijfskunde. Zijn specialisatie 
is werktuigbouwkunde. Als hij van 
school komt, gaat hij op zoek naar 
werk. “ik had wel zin om bij m’n pa 
in het bedrijf te gaan. Als 14-jarige 
ging ik al met hem mee toen hij nog 
bij voortman werkte. ik heb ook 
via voortman in duitsland stage 
gelopen”.  

vader Gerard zag de komst van Niels 
in zijn nieuwe bedrijf niet zo zitten. 
“Hij had dat bedrijf samen met een 
compagnon net overgenomen en 
was nog bezig dat op poten te zet-
ten”. Niels had geluk want die com-
pagnon was de baas van het bedrijf 
in duitsland waar hij stage liep. “en 
die heeft mij gevraagd”. 

Zo had hij een makkelijke entree op 
de arbeidsmarkt. “ik ben begonnen 
als calculator (projecten berekenen) 
om het vak en bedrijf beter te leren 
kennen. “dat was niet mij hobby. 
ik wil graag actie; er moet wat uit 
mijn handen komen. iets wat je 
kunt zien”. Hij was dan ook blij toen 
hij projectleider werd. Al betrek-
kelijk snel werd hij voor de leeuwen 
gegooid.
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Hij pakt z’n telefoon erbij en zoekt in 
de map foto’s. “Kijk,” zegt hij, “dat 
ben ik aan het doen”. we zien spec-
taculaire nachtfoto’s van gigantische 
hijskranen. felle lampen. mensen 
die druk in de weer zijn. Hoog in de 
kabels hangen grote stalen loop-
bruggen. monteurs moeten delen in 
de lucht aan elkaar koppelen en de 
kranen leggen de bruggen op hun 
plek. dat alles goed en feilloos ver-
loopt is Niels’ taak als projectleider.

de loopbruggen zijn een onderdeel 
van een hele grote klus in frank-
furt  waar op een industrieterrein zo 
groot als heel Nijverdal een nieuwe 
fabriek wordt gebouwd van AKZo-
Nobel. daar worden chloor, natron-
logen en chloormethaan gemaakt. 
Novicon (zo heet het bedrijf van 
Niels’vader) doet daar alle staalcon-
structies. Geen kattenpis voor een 
relatief klein bedrijf uit het Neder-
landse oldenzaal.

de zaterdag is heilig voor ons
maar ook niet voor Niels die voor 
deze klus heel wat opoffert. op 
maandag gaat hij vroeg naar frank-
furt en op vrijdagavond is hij weer 
thuis. dan staat het eten klaar, is 
zijn tas ingepakt en staat z’n fiets 
van het slot. “Kan ik zo door naar 
de training”. de zaterdag is voor 
margreet en de zondag grotendeels 
voor de Zweef. Zo gaat dat al een 
hele tijd; zelfs in de zomer werd 
doorgewerkt.

op de dag van de duitse eenheid (3 
oktober) had duitsland een nati-
onale vrije dag en kwam Niels op 
woensdag al naar huis. “die donder-
dag en vrijdag waren onze zomer-
vakantie”, verzucht margreet later. 
Gelukkig komt het einde van het 
project in zicht. in de loop van 2014 
zal het werk klaar zijn. “we zitten 
erover te denken om dan volgend 

jaar lekker ver weg op vakantie te 
gaan. de gedachten gaan uit naar 
Thailand. mooi weer. ver weg. blau-
we zee. lekker duiken. “we willen in 
Nederland ons duikbrevet halen en 
daarginder het water in”.

“Frankfurt is 
de mooiste 
klus tot nu 
toe”

ondanks het verblijf in een ho-
tel (“we werken van 7 tot 7, gaan 
douchen, dineren, biertje, slapen 
en weer opnieuw een dag”) en veel 
stress en tijdsdruk, is frankfurt de 
mooiste klus tot nu toe in zijn leven. 
“ik leer hier zo ontzettend veel. 
Als ik straks klaar ben, denk ik dat 
andere klussen saai gaan worden. ik 
hoop op weer zoiets groots”. 

echt nadenken over zijn toekomst 
doet Niels niet; daar is hij niet echt 
mee bezig. Hij wil blijven doen 
wat hij nu ook doet, hoewel hij wat 
betreft z’n carrière in dit bedrijf aan 
zijn top zit. een volgende stap zou 
zijn voor zichzelf beginnen. of het 
bedrijf van z’n vader overnemen. 
“maar ja, mijn pa is zelf nog een jon-
ge hond; dus die kans zal wel even 
op zich laten wachten. maar ooit 
stopt-ie,” lacht Niels hard. “Je weet 
nooit wat er nog op je pad komt”. 

Taart
Hij haalt nog een kop koffie op. 
een auto stopt voor de deur en 
even later stapt margreet vrolijk 
binnen. vanuit haar werk had ze 
ook “open huizendag”. eerder dan 
de vraag of er belangstellenden 
zijn geweest, klinkt de vraag “hoe 
was de taart”? Gelukkig prima, 

want het was haar eerste zelfge-
bakken exemplaar.

met z’n tweeën onder een echte 
marije mulder gaat het gesprek nog 
even door over het werk van Niels. 
Ze gunt haar vriend alles, maar laat 
merken dat het vervelend is de hele 
week alleen thuis te zijn. eigenlijk 
hebben ze alleen de zaterdag voor 
elkaar “en die is heilig voor ons”. 

Nog even over het schilderij. een 
kleurig drieluik met stripfiguren, 
zoals the Simpsons, Sponge bob 
en m&m’s. Niet de onderwerpen, 
maar wel de stijl van de dochter van 
bakker mulder, bekend bij Zwevers 
en heel veel andere Nijverdal-
lers. “we hebben de poppetjes zelf 
aangeleverd. marije heeft een schets 
gemaakt en daarna geschilderd”. 
Het schilderij straalt wel iets weg 
van hoe de twee in het leven staan: 
vrolijk, maar kunnen relativeren 
waar het nodig is. 

margreet komt van oorsprong uit 
rijssen, maar heeft het geweldig 
naar haar zin in Nijverdal. “Als Niels 
me zou dumpen, zou ik heerlijk hier 
blijven,” knipoogt ze. Het leven is 
hier blijer en vrijer. Je kan heerlijk 
je eigen gang gaan. Ze ervaart zelfs 
verschil tussen excelsior en de 
Zweef. “Het leukste vind ik de feest-
jes. vooral als aan het einde bijna 
niemand meer over is. dan wordt 
het echt leuk”. Ze vindt het heerlijk 
onder te dompelen in de familieclub 
die de Zweef is. Ze heeft het prima 
naar haar zin.

TIP: ga de volgende open-huizendag 
naar de veldsweg 35. Kom op tijd en 
proef margreets zelfgebakken ap-
peltaart. Koop daarna wel een leuk 
doorzonhuis met tuin en achteringang 
met parkeerplaats voor een auto. 
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T  088 - 345 6 543 lokaal tarief

Hallux - Nijverdal
www.podotherapiehallux.nl

Hebt u klachten aan 
voet, enkel, knie, heup 
of lage rug?
Maak een afspraak met uw podotherapeut!

Dé specialist

in duurzame

technieken
Bel of mail voor de mogelijkheden bij u thuis c.q. bedrijf

Uilenbroekstraat 64, 8111 BE  Heeten. Tel. 0572 - 388 488 E-mail: post.heeten@loohuis.nl

Tevens deelnemer van:

www.loohuis.nl

Uilenbroekstraat 64, 8111 BE HEETEN. Tel. 0572-388 488 E-mail: heeten@loohuisgroep.nl

www.loohuisgroep.nl
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Pubquiz

20 december | 03 januari
17 januari | 31 januari | aanvang 21.00 uur

Het bestuur van de Zweef 
wenst u fijne kerstdagen 

en een sportief en 
gezond 2014.

bij de zweef



drukke vrIjwIllIgersavond

Fotopuzzel
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op vrijdag 27 september was de 
jaarlijkse feestavond voor onze 
vrijwilligers. in het begin leek het 
vooral een feest voor grijze koppen, 
maar gelukkig liet even later ook de 
jeugd zich niet onbetuigd. dat was 
mooi, want laat zien dat het niet 
alleen de ouderen zijn die onze club 
dragen. en het was een volle bak.

Het bestuur had als attractie Johnny 
feelgood ingehuurd die een simpel 

maar grappig spelletje “ren je rot“ 
deed. winnares werd mevrouw (van 
Jan) Nijenhuis. Thea Kolkman kreeg 
een publieksprijs voor haar twist. 
Heel de Zweef heeft kunnen zien dat 
er in potentie een schitterende Prins 
carnaval schuilt in Henk beverdam. 
om bij te komen was er voor iedereen 
een lekker broodje. bart broens en 
marcel Siero draaiden plaatjes en het 
was uiteraard heel laat afgelopen.

Tijdens de avond werd afscheid 
genomen van spelers die aan het 
einde van het vorige seizoen de se-
lectie verlieten. van hen was alleen 
ruud ten dam aanwezig. Gehuldigd 
werd ook rolf westerik, die na vele 
seizoenen de assistentscheids-
rechtersvlag (scrabble-woord) aan 
de wilgen hing. woorden van dank, 
bloemen en een dinerbon kwamen 
van erik Heuver.

In iedere foto zijn tweepersonen ver-stopt. weet u wie ze zijn?
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13 dec sinterklaas
20 dec Pubquiz
21 dec fifa 2014
28 dec PianoHouse

aanvang 20.30 uur kaarten € 5,-

30 dec klaverjasmaratHon 
en Pokeren

03 jan Pubquiz
05 jan nieuwjaarsrecePtie
10 jan PlaybacksHow
11 jan mini PlaybacksHow
17 jan Pubquiz
19 jan sPellendag vanaf 11.00 uur

voor jong en oud (rummikub, monoPoly, 
risk,yaHtzee, kaarten, etc.

24 jan toneel voorstelling
aanvang 20.30 uur kaarten 
€ 5,- incl. 2 munten

31 jan finale Pubquiz

winterkalender

Net als andere jaren is er een speciale ruimte ingericht waar de kinderen naar 
hartenlust kunnen spelen, knutselen of een film kijken. Uiteraard zal de Kerstman 
ook weer aanwezig zijn.
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DINSDAG 
actiedag voor 
65-plussers
WOENSDAG 
ladiesday
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DINSDAG 
actiedag voor 
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WOENSDAG 
ladiesday

Professioneel autowassen 
met een glanzend schoon 

resultaat.
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