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in maart was er een bijeenkomst 
in het Huis van cultuur en Bestuur 
over de Actief Betrokken club. Dit 
project richt zich op het stimuleren 
en faciliteren van Hellendoornse 
sportverenigingen, die binnen hun 
mogelijkheden en afgestemd op 
de lokale wensen en behoeften 
in het kader van de wmo, actief 
een maatschappelijke rol (willen) 
vervullen. een van de sprekers deze 
avond was maarten witteveen, oud 
voorzitter van de enschedese honk-
balclub Tex Town Tigers. op deze 
avond waren veel bestuursleden 
van collega verenigingen aanwe-
zig. maarten noemde het besturen 
van een sportvereniging “a hell of 
a job”. misschien dat het er in de 
honkbalwereld anders aan toe gaat 
dan in de voetbalwereld, maar dit 
seizoen heb ik daar niet veel van 
gemerkt. Natuurlijk zijn er ook een 
aantal plooien geweest bij ons die 
door de verantwoordelijke personen, 
commissies of bestuur zijn gladge-
streken. maar over de hele linie kijk 
ik met een zeer goed gevoel terug 
op het afgelopen jaar. Naast het 
voetbal en de gebruikelijke activitei-
ten is er een mooi winterprogramma 
geweest, hadden we een geweldige 
toneelavond en is het ouder/kind 
voetballen met barbecue geïntro-
duceerd. Hadden we een mooie 

afscheidswedstrijd met afterparty 
van Niels Kolkman en een, op een 
andere manier mooi, testimonial van 
Niels Kamphuis. 
maar de dag van het seizoen was 
uiteraard zondag 4 mei 2014. De dag 
waarop ons eerste elftal kampioen 
werd in de 2e klasse j. fantastische 
sfeeracties. een basisplaats voor 
Niels Kolkman die ook nog eens 
binnen 1 minuut de 1-0 binnen kopt. 
Hoe verzin je het. Alles viel op zijn 
plaats die zondag. Zelfs die ver-
dwaalde vuurpijl na de 2-0 van john 
Damman. letterlijk en figuurlijk liep 
het met een sisser af. wat volgde 
was een prachtig feest. 
Daarnaast is er ook nog een per-
soonlijk succes; ik ben op de eerste 
plaats geëindigd dit seizoen van de 
klaverjasavonden van de vrienden-
kring. Daar heeft Dennis Blankhorst 
na 15 jaar afscheid genomen als 
voorzitter en wordt opgevolgd door 
lucien Galgenbeld. ik wil Dennis 
bij deze bedanken voor al die jaren 
trouwe dienst en tevens lucien veel 
succes en plezier wensen. 
op het moment van schrijven heb-
ben we het feestweekend nog voor 
de boeg. Daarnaast zijn er nog een 
aantal activiteiten voor de jeugd.
Het zou een mooie uitdaging zijn om 
er voor te zorgen dat de kop in deze 
rubriek in het laatste magazine van 

komend seizoen is: GoeD, BeTeR, 
BeST, SeiZoeN 2013/2014, SeiZoeN 
2014/2015. 
De eerste activiteit van het nieuwe 
seizoen vindt plaats op zaterdag 12 
juli. Dan speelt ons eerste elftal te-
gen Heracles Almelo om 15.00 uur. 
voorafgaand aan deze wedstrijd is er 
een clinic voor de D en e jeugd. Zie 
verderop in ons magazine. Dus het 
begin is er. we gaan daar weer een 
geweldige dag van maken en ons als 
een ware gastheer gedragen om het 
iedereen naar de zin te maken.
Tot slot wens ik u allemaal een 
heerlijke vakantie toe. Geniet ervan.

DE vOOrzIttEr AAN HEt wOOrD

IN DE vOEtSPOrEN vAN tONNIE NIjENHuIS

GoeD, BeTeR, BeST, 
SeiZoeN 2013/2014

Tonnie en marco Nijenhuis, beiden ooit 
actief als voetballer bij De Zweef en tus-
sen eind jaren ’80 tot 2003 zijn zij twee 
belangrijke gezichten in de jeugd van De 
Zweef. Tonnie stopt met training geven en 
komt later bij De Zweef terug als suppor-
ter van zijn kleinzoon Storm. 

marco vertrekt als trainer naar DeS en 
later lemele, ijsselstreek en weer te-
rug naar DeS waar hij onder andere zijn 
zoon jared traint. Zeven moment opna-
men uit het leven van Tonnie Nijenhuis 
en de drie mannen die in zijn voetsporen 
treden. 

Nawoord:
Bovenstaande tekst had mijn 
afsluiter moeten worden van het 
seizoen. een kleine week voor de 
controle van de proefdruk kwam 
het verschrikkelijke bericht dat 
Rob Hegeman was overleden. 
Hoe groot kan een schaduw zijn 
over een prachtig seizoen?
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25 maart 1949
Aan de Grotestraat in Nijverdal 
wordt Tonnie Nijenhuis geboren. 
Hij is het derde en laatste kind van 
Herman en Na Nijenhuis-westerik. 
Tonnie heeft één broer (Herman) en 
één zus (willie). Het voetballen heeft 
Tonnie niet van een vreemde. Zijn 
vader Herman, ook wel bekend als 
‘lange Harm’ was in die tijd linker 
spits in het eerste van De Zweef. 
‘lang heeft mijn vader niet gevoet-
bald, ik heb hem althans nooit zien 
voetballen’ aldus Tonnie.
‘ik groeide op aan de veldsweg en 
zat op de Antoniusschool, meer keu-
ze was er ook niet in die tijd. Buiten 
schooltijd bestond mijn leven vooral 

uit voetballen met jongens uit de 
buurt. ik voetbalde toen met de jon-
gens van familie willems, veldhuis 
en Heetkamp.’ Als Tonnie negen jaar 
oud is, gaat hij echt bij de voetbal. 
Tonnie blonk als voetballer niet echt 
uit, wel weet hij zich te herinneren 
dat het schoolvoetbalteam waarin 
hij speelde erg goed was. Tonnie: ‘in 
die jaren hadden we training van jo 
Heetkamp, Gerrit westrik en Bokkie 
middelkamp. een echte band had je 
niet met je trainer. met Bokkie kon 
ik het goed vinden. Het was ook heel 
anders dan tegenwoordig, trainingen 
waren veel massaler.’ Na de basis-
school gaat Tonnie naar de lTS in 
Rijssen, hij wil in de metaal aan de 
slag. vanaf zijn vijftiende gaat Ton-

nie dan al vier dagen per week aan 
het werk bij Phillips en nog één dag 
naar school. Na vier jaren vindt Ton-
nie het mooi geweest bij Phillips en 
gaat aan de slag als cv monteur. ‘ik 
heb bij meerdere bedrijven gewerkt: 
in Deventer, Almelo en Nijverdal. en 
in de tussentijd heb ik ook nog bij de 
marine gezeten, van de eenentwintig 
maanden heb ik er zeventien geva-
ren’. Tonnie omschrijft de tijd op zee 
als een “verplicht goede tijd”. 

1972 – Het huwelijksbootje
Het is ook de periode in het leven dat 
Tonnie zijn vrouw joke leert kennen. 
Tonnie: ‘Ze is een stadse, ze komt uit 
Almelo. we hebben elkaar leren ken-
nen in café Topcorner. Dit café zat op 

de plek waar nu makelaarskantoor 
Rensen zit.’ in 1972 treden Tonnie en 
joke in het huwelijksbootje en gaan 
wonen in Almelo. in dat jaar wordt 
ook zoon marco geboren. ‘ik ben rond 
deze tijd ook gestopt met voetballen, 
ik voetbalde toen in het tweede elftal 
bij De Zweef. Het combineren van het 
voetballen met mijn werk was zwaar. 
Het stoppen ging dan ook met pijn in 
het hart.’ in 1975 wordt zoon ferry 
geboren en vier jaar later besluiten 
joke en Tonnie terug te keren naar 
de plaats waar Tonnie zijn roots lig-
gen: Nijverdal. Tonnie legt uit: ‘Het 
heeft mij wel heel wat praten gekost, 
maar we maakten de afspraak dat 
als joke terug wil, dan gaan we te-
rug. joke wou niet terug naar Almelo 

en ze heeft altijd met veel plezier in 
Nijverdal gewoond.’ in 1980 krijgen 
joke en Tonnie hun derde kind, het is 
dochter madalon. Het gezin Nijenhuis 
is compleet.
1979 – Bij de voetbal
marco gaat niet gelijk bij de voetbal. 
marco: ‘ik heb eerst op judo gezeten. 
op straat voetbalde ik toen al wel 
met jongens als Robert Bootsveld, 
Ronnie willems en Robin ter Hedde. 
Als judoka had ik misschien meer 
talent. voetbal vond ik leuker en dus 
koos ik op mijn elfde voor de voet-
bal.’ moeder joke vult aan: ‘wij heb-
ben onze kinderen nooit gedwongen 
ergens bij te gaan. wel waren we 
meer voorstander van teamsporten 
dan van individuele sporten. in een 

team doe je immers meer sociale 
contacten op.’ Broer ferry gaat ook 
bij de voetbal vertelt Tonnie: ‘hij 
heeft één jaar bij De Zweef gevoet-
bald, maar had meer aandacht voor 
de vogeltjes dan voor het voetbal-
len!’ marco vult aan: toch presteerde 
hij het wel om in dat jaar kampioen 
te worden’. ook madalon wou bij de 
voetbal, maar moeder joke vond dat 
maar eigenlijk niets. Ze kiest uitein-
delijk voor de waterpolo.
Tonnie: ‘Toen marco in c3 voetbalde, 
werd ik gebeld. c3 had geen trainer 
en ik besloot marco te gaan trainen. 
ik had plezier in het training geven, 
dus toen johan Kuipers mij in 1988 
belde met de vraag B1 en B2 te 
gaan trainen, besloot ik ook “ja” te 
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zeggen’. Tonnie werkt in die jaren 
bij ucN in Almelo als technisch me-
dewerker en staat in de avonduren 
twee keer per week drie uren op het 
veld. ‘ik heb rond deze tijd ook mijn 
diploma gehaald voor jeugd voetbal 
Trainer. Toen ik dat papiertje binnen 
had, moest ik weer de c jeugd gaan 
trainen. mijn ambitie lag hier niet, 
dus besloot ik te stoppen.’
marco ging ondertussen naar de 
mAvo en later de mTS en voetbalt 
als linksbuiten in de B jeugd. Het is 
ook de periode dat hij Natasja Ro-
zendom leert kennen. marco: ‘Na-
tasja is ook opgegroeid in een echt 
voetbalgezin. Haar vader voetbalde 
jaren bij excelsior en bij DeS en ook 
mijn zwager william is een echte 
DeS man.’ in de A jeugd maakt 
marco zijn laatste jaren als voetbal-
ler. onder trainer joop Geerdink was 
hij “vrije verdediger”.  ‘Na een con-
flict met mijn trainer en een aantal 
blessures ben ik uiteindelijk gestopt 
met voetballen’ aldus marco.

1991 – Samen onvoorwaardelijk 
presteren
uiteindelijk wordt Tonnie benaderd 
door jan winkels om hoofdtrainer te 
worden van de D-jeugd. Tonnie om-
schrijft het zelf als het begin van een 
goede periode. ‘Samen met onder 
andere Hennie Kok en wijlen Tonny 
willems hebben we het trainerschap 
binnen De Zweef opgepakt en verder 
geprofessionaliseerd. Na de D jeugd 
volgen jaren in de c en B jeugd.’ 
Samen met spelers als Nathan 
Papilaja, marco middelkamp, Stefan 
Dijkstra, Peter Husken, Ruud ten 
Dam, Richard winkels en michel 
Tijhof, groeide Tonnie mee vanaf de 
D jeugd. De vraag wat Tonnie een 
goede trainer maakt, wil hij niet 
over zichzelf beantwoorden. Tonnie: 
‘Daarvoor moet je bij jan winkels 
zijn. wat ik wel weet is dat het klikte 
met deze groep. we hadden echt 

een leuk team met elkaar. uiteinde-
lijk zijn de spelers bepalend voor het 
succes van het team. je kunt een 
hele goede trainer zijn, maar als je 
het talent niet hebt, haal je ook geen 
succes. ik denk dat mijn kwaliteiten 
vooral lagen in het zorgen voor een 
goede teamgeest.’ marco vult zijn 
vader aan: ‘wat mij opvalt is dat 
het samen onvoorwaardelijk willen 
neerzetten van een prestatie, iets 
typisch is wat bij De Zweef past. Dat 
heeft met clubcultuur te maken. Bij 
DeS is het willen presteren ook wel 
aanwezig, maar op een heel ander 
vlak.’ Tonnie vervolgt weer: ‘Daarom 
is het ook zo belangrijk dat je als 
trainer past bij de cultuur die heerst 
in een club.’ 

“het samen 
onvoorwaar-
delijk wil-
len neerzet-
ten van een 
prestatie, 
iets typisch 
is wat bij De 
Zweef past”

in 1995 promoveerde De Zweef A1  
naar de 2e divisie onder trainer 
joop Geerink. Twee seizoenen later 
maakt joop de stap naar het vlag-
genschip en staat Tonnie aan het 
roer bij A1. Tonnie: ‘Samen met de 
groep jongens die we net al noem-
den was handhaving in de tweede di-
visie onze grootste uitdaging. Tegen 
Bvo’s (Beroeps voetbal organisatie 
red.) was ons doel om te presteren 
naar kunnen. ik weet nog goed dat 

we in leeuwarden een wedstrijd 
tegen cambuur met 6-1 hebben 
gewonnen. op de terugweg nam 
onze bus iedere rotonde wel zes 
keer!’ Het seizoen 2001-2002 mag 
als schitterend worden omschreven. 
in dat jaar waren ook de talenten die 
vervroegd overgingen van B1 naar 
A1, Niels Hegeman en mark Schol-
ten, in beeld bij Heracles Almelo. 
A1 eindigde op een verdienstelijke 
derde plaats achter Heracles Almelo 
en Sc enschede maar voor cam-
buur leeuwarden. Tonnie vertelt: ‘ 
ik weet nog dat na een overwinning 
thuis tegen cambuur de trainer van 
cambuur vroeg hoe wij dat toch 
deden. ik nam hem mee naar de 
kantine en wees hem naar de stam-
tafel. Daar zaten alle jongens met 
een krat bier op tafel. Dat kon wel 
bij de Zweef en niet bij cambuur, dat 
paste niet bij hun cultuur.’
Het is ook de tijd dat marco aan het 
werk gaat. Hij kiest net als zijn vader 
voor een baan in de techniek en gaat 
werken bij de Gema, een bedrijf in 
recycle metaal. ook weet marco de 
weg naar De Zweef weer te vinden. 
‘ik had inmiddels vijf jaren niets ge-
daan, maar zelf voetballen was door 
allerlei blessures geen optie meer. 
ik werd benaderd om trainer te wor-
den van A2. De eerste training kan ik 
mij nog goed herinneren. ik vroeg de 
jongens of ze wouden voetballen of 
rondjes lopen. De keuze viel op het 
eerste en ik kwam er dat jaar achter 
dat ik het begeleiden van jongens 
erg leuk vond. Het was niet altijd 
even gemakkelijk. De jongens die ik 
trainde waren slechts 4 jaren jonger 
dan ik. Het leeftijdsverschil gaf 
soms problemen, toch heb ik dit jaar 
als erg mooi ervaren. we werden 
in dat jaar kampioen.’ Na A2 volgt 
voor marco de B jeugd, te beginnen 
bij B2. in de periode bij B2 haalt 
marco ook zijn diploma als jeugd 
voetbal Trainer. Het diploma helpt 

marco naar een functie als trainer 
van B1. Hier is hij vijf jaren trainer 
en werkt hij veelvuldig samen met 
zijn vader. marco: ‘ik had geregeld 
discussies met hem. mijn doel was 
toen het klaarstomen van spelers 
voor A1. Het verschil was toen heel 
groot. ik moest zorgen dat ik spelers 
rijp kreeg voor het niveau van A1 
dat in de tweede divisie speelde. 
we hadden wel eens een verschil 
van inzicht over de ontwikkeling 
van spelers. maken ze wel genoeg 
progressie? wat doe je om spelers 
(mentaal) sterker te maken?’ De 
vader en zoon relatie speelde geen 
rol, voor beiden is het nooit een punt 
van discussie geweest.

2002 – Het is mooi geweest
Na vijf seizoenen A1 te hebben 
getraind en begeleid stopt Ton-
nie in 2002. ‘Het was gewoon mooi 
geweest.’ De stap naar het vlag-
genschip lijkt voor buitenstaanders 
misschien logisch. ‘ik had de pa-
pieren er ook niet voor’ legt Tonnie 
uit. en ook kiest Tonnie, ondanks de 
vele belangstelling, niet voor een 
andere club. ‘Daar lag mijn ambitie 
niet.’  De prestaties van Tonnie met 
A1 worden in 2002 beloond met de 
titel “lid van verdienste”. een titel 
waar hij trots op is, maar waar hij 
ook direct iets aan wil toevoegen: 
‘Het succes dat wij in de landelijk 
tweede divisie hadden is afhankelijk 
van spelers, de klik met een trainer, 
maar ook de aanwezigheid van een 
goede leider. Alle lof ging naar mij, 
maar we moeten Theo Alferink niet 
vergeten. Hij was een gouden leider. 
Theo regelde alles, ik hoefde ner-
gens achteraan. in mijn ogen is hij 
daarvoor ondergewaardeerd.’
Tonnie wordt in A1 opgevolgd door 
zoon marco. marco: ‘Het eerste jaar 
lukt het ons om nog te handhaven in 
de tweede divisie. uiteindelijk valt na 
negen seizoenen wel het doek voor 
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A1 in de landelijk tweede divisie. 
GvAv/Rapiditas was in Groningen 
beter op dreef in de finalewedstrijd 
voor een plaats in de 2e divisie dan 
onze jongens. wij waren op dat 
moment niet top genoeg, ik had 
minder talenten. en talenten zoals 
Niels Hegeman en mark Scholten 
die ik had, moest ik afstaan aan het 
eerste.’ ook het seizoen daarna is 
niet succesvol voor marco, A1 degra-
deert dan naar de hoofdklasse. ‘je 
voelt je dan verschrikkelijk. je bent 
steeds jezelf aan het evalueren wat 
ik anders had moeten doen. ik kwam 
steeds tot de conclusie dat als ik het 
over had moeten doen, ik precies 
hetzelfde had gedaan. Helaas kwa-
men we kwaliteit tekort. 
Privé gezien heeft marco geluk-
kigere jaren. in 2000 trouwt hij 
met Natasja en gaat wonen aan de 
frans Halstraat. Ze krijgen twee 
kinderen: jared (2001) en liv (2005). 
Daarnaast gaat marco ook aan de 
slag bij TPc electronics in Goor 
(een assemblage bedrijf gericht 
op het samenstellen van industri-
ele elektronica). ‘in 2003 haalde ik 
mijn Tciii diploma en ben ik in de 
winterstop benaderd om trainer te 
worden bij DeS. ik was toe aan een 
andere uitdaging en ben deze bij het 
tweede elftal van DeS aangegaan. 
Hier heb ik drie jaren voor de groep 
gestaan. in deze periode heb ik ook 
mijn Tcii diploma gehaald en ben ik 
nog een half jaar interim trainer van 
het eerste geweest. 

2007 – Storm wordt geboren
op 2-11-2007 wordt het derde klein-
kind van Tonnie en joke geboren, 
Storm Kelder. ‘Storm is het eerste 
kind van mijn dochter madalon en 
haar man maurits’ aldus Tonnie. Het 
is ook het jaar dat jared, de zoon 
van marco, besluit om bij DeS te 
gaan voetballen. jared legt uit waar-
om bij DeS: ‘ik zat op de ireneschool 

en al mijn vriendjes gingen voetbal-
len bij DeS.’ een logische keuze 
dus. vader marco treedt ondertus-
sen aan als trainer bij Sc lemele. 
marco vertelt over de leuke tijd die 
hij daar heeft gehad: ‘Het voetballen 
in lemele was echt “bikkel voetbal”. 
Toen ik kwam bij lemele was het 
niveau erg laag. ik heb er zeker wel 
voetbal ingekregen door jeugd naar 
het eerste te halen en deze op te 
leiden. Het onvoorwaardelijk met 
elkaar willen presteren was een 
cultuur die ik naast De Zweef ook 
hier tegen kwam.’ Na twee jaren in 
lemele het vlaggenschip te hebben 
getraind, maakt marco de overstap 
naar Deventer. Bij vv ijsselstreek 
treft marco veel talent aan, maar 
helaas weinig moraal. De carrière 
in Deventer strandt al na één jaar 
en marco maakt de terugkeer naar 
DeS. ‘Het jaar bij ijsselstreek is 
achteraf gezien een bepalend jaar 
geweest. vooral de omgang met 
sommige spelers was moeilijk, 
maar het is wel een omslagpunt ge-
weest in mijn loopbaan als trainer. ik 
kwam er achter dat ik in het voetbal 
vooral met het opleiden van jeugd 
bezig wou zijn.’ Bij DeS gaat marco 
opnieuw in het tweede team aan de 
slag. volgens marco een ideale com-
binatie: ‘Het opleiden van jeugdige 
spelers en ze klaar stomen voor het 
eerste team. uit jeugdige spelers 
haal je meer plezier. Bijkomend 
voordeel bij een seniorenteam is dat 
je meer prestaties kunt eisen, ik kan 
dwingender zijn.’ Naast trainer bij 
de senioren besluit marco ook trai-
ner te worden van het team waarin 
zoon jared speelt.
Het woord cultuur is al een aantal 
keren naar voren gekomen. we roe-
pen wel eens dat sommige dingen 
“alleen bij De Zweef” kunnen. Net zo 
goed hoor je aan de andere kant van 
sportpark Gagelman dat DeS “zo’n 
hechte familie is”. marco kent De 

Zweef en DeS van binnen en buiten. 
‘waar mijn hart ligt? Bij De Zweef en 
bij DeS. Het zijn twee verschillende 
verenigingen. De Zweef wil altijd 
presteren op een hoger niveau, on-
geacht wat. De Zweef weet deze lijn 
door te trekken binnen de hele ver-
eniging en wordt daarom misschien 
wel kampioen van de tweede klasse. 
De Zweef heeft ook de uitstraling 
dat ze alles goed voor elkaar hebben 
en dat graag laten zien. Buiten-
staanders kunnen dat als arrogant 
ervaren, ik zie het eerder als iets 
positiefs en denk dat anderen eerder 
jaloers zijn. DeS heeft op voetbal 
gebied misschien minder kwaliteit, 
maar door meer saamhorigheid 
weet DeS zich wel in de 3e klasse te 
handhaven.’

2014 en verder
Storm is zes jaar. Hij leerde het 
voetballen van opa Tonnie. Storm: 
‘Dan gingen we samen met een bal 
tegen de muur trappen en leerde 
hij mij een bal passen.’ Nu voetbalt 
Storm al drie jaren bij De Zweef: 
twee jaren f league het afgelopen 
seizoen in f7. in de tweede uitgave 
van dit magazine schitterde hij al op 
de cover van het magazine. Storm: 
‘in de f league speelde ik eerst bij 
Heracles, toen bij fc Twente en op 
het laatst bij Dortmund. in f7 speel 
ik nu tegen echte tegenstanders. De 
meeste ken ik nog niet. ik speelde 
tegen onder andere PH, vroomshoop 
en luctor. Tegen DeS heb ik nog niet 
gespeeld. Dit jaar waren Gerard Tij-
ink en chantal Kok mijn leiders. vol-
gend jaar ga ik naar f1, f2 of f3. Dat 
weten ze nog niet precies. Gerben 
woesthuis wordt dan mijn trainer.’ 
opa Tonnie vult aan: ‘Als het enigs-
zins kan, dan probeer ik te kijken 
naar Storm. Daarna loop ik dan in 
één keer door om bij jared te kijken 
die dan bij DeS speelt.’ Storm vertelt 
over waar hij naar school gaat: ‘ik 

zit in groep 2 op de Rietslenke bij juf 
marian. Het liefst knutsel ik de hele 
dag!’ waarop opa Tonnie zegt: ‘Dat 
wordt er één die met de handen wil 
werken!’ wat Storm later worden 
wil, weet hij nog niet precies. ‘ik 
wil voetballer worden en veel geld 
verdienen’ lacht Storm!
jared, de neef van Storm en zoon 
van marco, staat bij DeS onder de 
lat. ‘Tot en met de e jeugd heb ik 
gevoetbald, sinds e4 sta ik in het 
doel. ik wou een keer iets anders 
dan voetbal.’ marco vertelt dat het in 
het voordeel is voor jared dat hij zelf 
ook heeft gevoetbald. ‘jared is met 
name heel sterk in één op één situ-
aties. Daarnaast heeft hij een goede 
reflex en is hij erg snel. ik weet ze-
ker dat hij zich als rechtsbuiten ook 
goed weet te redden’ aldus marco. 
Naast zelf voetvallen gaat jared 
samen met zijn moeder en zusje 
regelmatig kijken bij thuiswedstrij-
den van Go Ahead eagles. ‘mijn opa 
Gerrit was altijd al fan van Go Ahead 
en wij zijn lid geworden van de 
Kids club’ aldus jared. Storm gaat 
liever naar fc Twente. ‘en ik spaar 

voetbalshirts van alle verenigingen. 
ik heb al shirts van Heracles, vvv 
venlo, liverpool en manchester. ik 
zou alleen nog een shirt willen heb-
ben van het Nederlands elftal. en 
dan wel van Robin van Persie, want 
daar ben ik fan van!’ zegt Storm. 
jared wil later waarschijnlijk iets 
met sport gaan doen. jared legt uit: 
‘ik zit nu nog in groep 8 van Talen-
trijk. volgend jaar ga ik naar Het 
erasmus in Almelo, als enige uit 
mijn klas. op deze school is name-
lijk extra veel gym, het is een soort 
van sportopleiding.’ Dat jared het 
liefst met sport bezig is en niet met 
cijfers, blijkt ook wel uit zijn hobby’s 
na schooltijd. Naast voetballen bij 
opa en oma voor thuis op het gras-
veld, vindt hij het bijvoorbeeld ook 
leuk om te basketballen. 
opa Tonnie is op zijn 62ste met de 
vut gegaan en is inmiddels met 
pensioen. Tonnie: ‘ik ben veel in de 
garage te vinden achter de draai- of 
freesbank. Daarnaast heb ik een 
modeltrein als hobby, wandel ik 
veel met de hond en ga camperen 
met mijn vrouw joke. Kortom, tijd 

tekort. en op maandag pas ik op 
mijn kleinkinderen jared, liv, Storm 
en Reef (de jongste aanwinst van de 
familie) en heb ik vooral veel plezier 
met hun.’ 

“en als ik 
haar zie ge-
nieten, heb 
ik ook ple-
zier”

Plezier is ook het gene waarmee 
marco wil afsluiten. ‘carpe diem, 
ofwel pluk de dag. De afgelopen 
jaren trainde ik twee elftallen bij 
DeS. Sowieso sta ik het komende 
jaar alleen  nog bij DeS 2 voor de 
groep. Daarna zie ik wel verder. ik 
heb ook een dochter, zij zit op de 
gym en daar wil ik ook naar kijken. 
Daar geniet zij van en als ik haar zie 
genieten, heb ik ook plezier. en met 
het ouder worden en de dingen die 
je meemaakt in het leven, leer je dat 
steeds meer te waarderen!’ 

Staand vlnr: Sponsoren Nijbouw , leider Theo Alferink, trainer/coach Tonnie Nijenhuis, vincent wennemers, Robert Krukkert, 
Han Brand, Bastiaan voort, mark Alferink, Niels Kolkman, leider frits Kolkman. 
Zittend vlnr: Robert Bakker, michel Bakker, Andy te wierik, chiel van den Born, Pieter van vree, Klaas Doppen. 
Zeven jongens van deze lichting haalden het eerste elftal.
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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!

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

www.wandelschoenen.nl
www.leferink-schoenen.nl

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

pol&proNkoNtwerp; vanuit een groot inlevingsvermogen kunnen wij ons 
goed verplaatsen in de doelgroep of opdrachtgever. Daardoor ontstaat een passend 
ontwerp die aansluit bij de doelroep. Het ontwerp heeft een duidelijke boodschap 
(het doel) in een heldere communicatie (het middel).
 
we hebben een grote (maatschappelijke) betrokkenheid. Gedreven verrichten wij 
diverse soorten werkzaamheden waaronder conceptvorming, fotografiebegeleiding 
en opmaakwerkzaamheden. Daarnaast maken we online communicatie-uitingen 
als websites en digitale magazines. we denken graag mee in een breder geheel en 
met oog voor detail. we tonen initiatieven en dragen nieuwe ideeën aan.

polenpronkontwerp.nl



DE OPMArS vAN HELLENDOOrN
ondanks de slogan “Kom 
maar langs als je durft”, 
heb ik niet altijd het gevoel 
dat Nijverdallers in Hellen-
doorn welkom zijn. 

Nijverdallers die om welke reden dan 
ook zich in Hellendoorn vestigen, wor-
den niet zo maar in de Hellendoornse 
gemeenschap opgenomen. Nee, die 
moeten een soort van inburgerings-
cursus volgen. er zijn niet  veel Nij-
verdallers  die deze cursus succesvol 
afsluiten.  voor een groot deel hebben 
Nijverdallers dat aan zich zelf te wijten.

Het is allemaal begonnen met het ge-
meentehuis dat in Hellendoorn stond 
en daar ook hoort te staan. Het is 
tenslotte ook gemeente Hellendoorn.  
Nee, het gemeentehuis moest naar 
Nijverdal. Het gemeentehuis moest 
ook nog eens een beetje meer lijken 
dan het in werkelijkheid is  en heet 
nu dan ook “Het huis van cultuur en 
bestuur”. Noch het één noch het ander 
wordt waargemaakt. Nijverdal had 
een prachtig buitenbad, maar geen 
binnenbad. Dat stond in Hellendoorn. 
Hoeveel Nijverdallers hebben niet de 
eerste zwemslagen gemaakt in het 
binnenbad van Hellendoorn? Nijverdal 
moest dus ook een binnenbad heb-
ben. Groter natuurlijk. uiteindelijk is 
dat er ook gekomen. Ten koste van 
het buitenbad. ik kan mij herinneren 
dat Nijverdal op wel acht locaties een 
paasvuur had. Hellendoorn had zegge 
en schrijve één paasvuur.  maar wel 
groter dan de acht in Nijverdal. u raadt 
het al. Het paasvuur van Hellendoorn 
haalde de paasdagen niet.  Zelfs 
“Klepperderk” is van Hellendoorn naar 
Nijverdal verplaatst. 

Nog steeds is er een strijd tussen 
Hellendoorn en Nijverdal.  Bruisend 
Nijverdal kan natuurlijk bij lange na 
niet op tegen het “Helders fees”. De 
nacht van Nijverdal haalt het niet bij 
Dauwpop.  johanna van Buren en wil-
lem van Noesel daarentegen zijn wel 
aan elkaar gewaagd. 

Het moet echter geen competitie wor-
den. we moeten elkaar wat gunnen. 
ik gun de voetbalvereniging Hellen-
doorn  de kunstgrasvelden en een 
lang verblijf in de tweede klasse.  ik wil 
mijn post wel bij formido halen, maar 
ik gun Hellendoorn een mooi post-
kantoor. ik gun Hellendoorn de beste 
ijscofabriek van Nederland. ik gun een 
bekende Zwever uit Nijverdal die in 
Hellendoorn woont de eerste prijs van 
de fietspuzzeltocht van onze vereni-
ging. Het lijkt hem echter niet gegund. 

Het wordt tijd dat de toch wat gespan-
nen sfeer tussen Nijverdal en Hel-
lendoorn plaats maakt voor verbroe-
dering. in mijn ogen kan de bekende 
Zwever uit Nijverdal die in Hellendoorn 
woont hierin een grote rol spelen. Zo 
schijnt het dat hij het carnaval van 
Hellendoorn naar ons clubgebouw 
heeft gebracht. Naar mijn mening 
moet de bekende Zwever uit Nijverdal 
die in Hellendoorn woont tot meer 
in staat zijn. De oplossing is soms 
simpeler dan de raadsel. Zo vertelde 
ik de bekende Zwever uit Nijverdal die 
in Hellendoorn woont het verhaal over 
het ei van columbus. columbus had 
Amerika ontdekt maar dacht het indië 
was. Bij terugkeer uit Amerika werd 
columbus bij een diner bij kardinaal 
mendoza door edellieden voorgehou-
den dat het ontdekken van indië ook 
door andere kundige mensen had 

kunnen gebeuren. columbus ant-
woordde hierop dat het allemaal niet 
zo simpel was en wedde met de aan-
wezigen dat het hen niet zou lukken 
een ei zonder hulp rechtop te laten 
staan. Ze probeerden het allemaal, 
maar zonder succes. columbus liet 
vervolgens zien hoe het ei rechtop kon 
staan en won de weddenschap.

De bekende Zwever uit Nijverdal die 
in Hellendoorn woont begreep er niet 
veel van. ik liet hem weten dat het tot 
elkaar brengen van Nijverdal en Hel-
lendoorn in feite een eitje moest zijn. 
Tenminste als het ei van columbus 
maar werd gevonden. De bekende 
Zwever uit Nijverdal die in Hellen-
doorn woont vroeg mij waar hij moest 
zoeken. ik antwoordde dat het ei van 
columbus bij de jeugd gezocht moest 
worden en dat wij maar eens moesten 
beginnen op Gagelman. De bekende 
Zwever uit Nijverdal die in Hellendoorn 
woont heeft helaas het ei van colum-
bus niet gevonden, ook niet bij het 
eieren zoeken tussen de allerkleinsten 
op het hoofdveld van onze vereniging.

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

	  



Voor MylèNe rodijk Hoeft Het Niet 
altijd Makkelijk te gaaN

“jE MOEt KNOKKEN 
vOOr jE DOEL; 
DAAr LEEr jE vAN”

wie af en toe een het vrouwenteam van 
De Zweef ziet voetballen, weet dat mylène 
Rodijk een sterke aanvalster is, die vanaf 
het middenveld de weg naar voren zoekt. 
en dat gebeurt met grote onverzettelijk-
heid. wie mylène niet kent van het voetbal-
len, kent haar ongetwijfeld als een van de 
hoofdrolspeelsters in de jaarlijkse play-
back-act van het vrouwenteam. en sinds 
januari ook als toneelspeelster, waarbij ze 
het bestuur samen met Djarah wijkamp 
behoorlijk onder druk zet om mee te mo-
gen praten over een fusie met DeS…

mylène, Partricia (naar oma Rodijk), Hendrika (naar oma 
Telgenkamp) Rodijk is geboren op 24-4-1990 in Zoe-
termeer. Hoe komt iemand uit Zoetermeer in Nijverdal 
terecht? Nou, da’s eigenlijk niet zo moeilijk: pa René is 
Nijverdaller en opgeleid tot politieman. Komt terecht in 
Den Haag en gaat wonen in het nabijgelegen Zoetermeer. 
Na een paar jaar kan hij terug naar het oosten en neemt 
zijn gezin mee. Terug naar “huis”. 

en zo komt een Zoetermeers meisje (geboren in een flat 
vier hoog) met bijbehorende tongval in Nijverdal terecht. 
leuk is het niet; vertrekken uit je woonplaats. van school. 
van sport. en vooral weg van vriendinnen. Hetzelfde geldt 
voor broer Glenn. Zijn eerste reactie als pa vertelt dat hij 
een baan in Zwolle heeft gekregen, is: “Dat wordt ver rei-
zen daags”. Het valt hem erg tegen als het antwoord komt 
dat het bedoeling is dat iedereen mee gaat….
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maar goed, we lopen vooruit op 
het vervolg van gesprek. mylène 
zit schoon gewassen en gepoetst te 
wachten als we aanbellen aan het 
Penningkruid. Het gesprek vindt 
plaats aan de eettafel waar pa René 
en ma Tanya ook een plekje hebben. 
eerst koffie. om “warm te lopen” be-
ginnen we met vragen over haar jeugd 
en natuurlijk voetbal.

mylène heeft tot naar negende jaar 
in Zoetermeer gewoond. van jongs 
af aan is zij gek op sport en doet zo’n 
beetje  alles wat er te doen is: street-
dance, tennis, jazzdance, turnen. 
volleybal. Haar broer Glenn voetbalt 
bij fc Zoetermeer. wekelijks gaat ze 
met haar ouders mee als Glenn moet 
voetballen. “weet je nog dat jij na 
afloop van de wedstrijd ook altijd een 
penalty mocht nemen”? vraagt vader 
René. 

De verhuizing naar Nijverdal valt 
eigenlijk wel mee. mylène heeft maar 
weinig tijd nodig om hier te aarden. 
en haar grote wens in vervulling te 
laten gaan: voetballen. De Zweef is in 
die tijd zeer actief waar het gaat om 
nieuwe leden en nog geen week nadat 
het gezin Rodijk in Nijverdal woont zit 
Gerard cents (van het jeugdsecretari-
aat) al in huis om “zieltjes te winnen”. 

Nou, dat is geen probleem. voetbal 
en De Zweef zijn bij de Rodijks met 
de paplepel ingegeven (“elke keer 
als ik er overheen loop denk ik: dat 
tegelpaadje bij het clubhuis heeft 
mijn vader er nog ingelegd”, zegt 
René).  

een hele verschijning: meisjes bij 
de Zweef
mylène komt samen met marije 
Scholten bij De Zweef. Zij zijn meis-
jes nummer 2 en 3, want alleen jen-
nifer van luenen is hen voorgegaan. 
Het is bij de club een “verschijning”: 
voetballende meisjes. waar gaat dat 
heen? Zolang het er maar drie zijn 
en het nieuw is, hoor je niet zoveel, 
maar de drie meiden zijn de voor-
bode van een grote groep, want na 
een half seizoen voetballen staat er 
na de winterstop ineens een volledig 
team meisjes.

“Spelen met 
jongens 
heeft mij 
hard ge-
maakt”

en dan hoor je ineens gemopper 
en gemompel. “meisjes horen niet 
te voetballen”. “Ze kunnen er niets 
van”. “wat een niveau”. Het maakt 
mylène niks uit: “ik vind voetbal-
lende meisjes niet raar. Als ik maar 
kon voetballen”. in het begin speelt 
ze samen met jongens in één team. 
“Dat heeft me harder gemaakt. ik 
heb veel geleerd”, zegt ze.

Hard geknokt om weerstand tegen 
vrouwenvoetbal te verminderen
De weerstand tegen het vrouwen-
voetbal heeft lang stand gehouden. 
“we hebben er keihard voor moeten 
knokken”, zegt René, die van het 
begin af aan betrokken is geweest 
en nog is bij het vrouwenvoetbal. Als 
trainer, coach en leider. 

ook mylène constateert dat er bij 
De Zweef veel is veranderd waar het 
gaat om vrouwenvoetbal. in posi-
tieve zin: “De mensen om ons heen 
hebben er hard voor moeten vechten 
om een positie te veroveren”. even 
voor de duidelijkheid: vrouwenvoet-
bal is eigenlijk een andere sport. je 
kan het niet vergelijken met man-
nenvoetbal.

Hoewel zij uiteraard positief aankijkt 
tegen vrouwenvoetbal, geeft ze toe 
dat ze liever naar mannenvoetbal 
kijkt.  “Ze spelen in een veel hoger 
tempo en ik vind het knap hoe ze 
een wedstrijd kunnen lezen”. 

Bloedneus 
mylène’s carrière bij De Zweef loopt 
van D5 via meisjes c1 naar meis-
jes A1. op haar 14e speelt ze met 
regelmaat twee wedstrijden: een op 
zaterdag met mA1 en een op zondag 
bij vrouwen 1. Heel af en toe doet ze 
zelfs mee bij de jongens. Bijvoor-
beeld toen Glenn in A1 voetbalde en 
ze een man tekort kwamen. “Bart 
Huffmeijer vroeg of ik mee wilde 

doen. waarom niet? Bij een kop-
bal liep ik een bloedneus op. Die 
jongens schrokken zich dood. Dat 
is een meisje, hoor! Die bloedneus 
deed geen pijn en ik voelde me ont-
zettend stoer”.

Dat brengt haar op een nader voorval. 
ook in A1. “Sven Dikkers moest een 
vrije trap nemen. iedereen pakte z’n 
man, maar mij lieten ze staan. Dat is 
een meisje, laat die maar lopen. Sven 
schoot niet op doel, maar gaf een 
pass op mij. ik schoot hoog voor en 
de bal werd in het doel gekopt. Dat is 
wel mijn leukste voetbalherinnering. 
los natuurlijk van al die fantastische 
kampioenschappen bij de dames!!”.

over herinneringen gesproken: een 
van de dingen die ze leert is omgaan 
met bier. Het is ook haar gênantste 
ervaring bij De Zweef. “ik deed als 
heel jong meisje (net 16 of nog net 
niet) mee aan het mixtoernooi. Na 
afloop kwam er een biertje op tafel. 
ik had mijn flesje nog niet leeg of de 
volgende stond al klaar zo ging het 
maar door. ik weet nog dat ik me 
helemaal niet dronken voelde of zo. 
Daarom ging ik ook graag mee om bij 
de Budde nog even door te gaan met 
het feest. Daar ging het helemaal mis. 
Het was maar even of ik kotste Niek 
Dijkstra helemaal onder. wat voelde ik 
me beroerd. letterlijk en figuurlijk!”. 

Niveau vrouwenvoetbal erg  
gestegen
Dat ze op 14-jarige leeftijd in het 
eerste vrouwenteam meedeed is op 
dat moment logisch en mogelijk. 
Dat zou nu niet meer kunnen. Het 
niveau van de vrouwen is behoor-
lijk gestegen. Na een paar kam-
pioenschappen lonkte dit seizoen 
de eerste klasse via nacompetitie. 
Daaruit heeft het team zich vrijwillig 
teruggetrokken. 

“Vrouwen-
voetbal bij De 
Zweef heeft 
een enorme 
impuls gekre-
gen”

een belangrijke reden voor dat 
besluit is het vertrek van linda Slag 
en Aniek te  lintelo naar het tweede. 
“Dat zijn twee hele belangrijke 
spelers en dat zou ook betekenen 
dat we met nieuwe speelsters een 
nog zwaardere competitie in zouden 
moeten “. Niet dat er geen nieuwe 
talenten zijn. “Zeker niet”, vult René 
aan, “er komen juist een paar hele 
goede spelesters aan, maar die 
hebben nog een jaartje nodig om op 
niveau te komen”. 

Aan het ontwikkelen van nieuw talent 
kan mylène een belangrijke bijdrage 
gaan leveren. volgend seizoen name-
lijk wordt ze trainer/coach van mB1. 
Ze gaat een trainerscursus volgen en 
houdt de steun van johan ten Bok en 
Arjen Kapteijn in de leiding van het 
team. Het wordt een behoorlijk klus, 
want mB1 is een jong team dat op 
een hoog niveau gaat spelen.

elke week met 5-0 winnen is niks
voor mylène is dat de uitdaging. 
Daar gaat ze voor. Ze houdt van 
uitdagingen. “Als die er niet is, kap 
ik ermee”. Dat geldt voor alles wat 
ze in het leven tegen komt en dus 
ook bij het voetballen. “elke week 
met 5-0 winnen is niks voor mij. ik 
verlies liever na een harde strijd met 
2-3. je moet knokken voor wat je 
doet. Dat is lekker en is ook nodig 
om te leren”. Strijd in de wedstrijd 
is bij haar ingebakken door onder 

meer pa René. Bij de huidige mei-
dengroep is het Harry legtenberg 
die de jeugdige meiden leert vech-
ten; ook een van de grote mannen 
van het vrouwenvoetbal bij De Zweef. 

Dat ze volgend jaar trainer wordt 
van een meidenteam is niet erg ver-
rassend met een vader als René als 
voorbeeld. maar het ligt ook in het 
verlengde van mylène’s opleiding: 
“leisure & Hospitality executive”. 
vroeger ook wel “Toerisme en Recre-
atie” genoemd. “ik ben eerst opge-
leid voor een baan in de verzorging, 
maar later bleek dat niet echt mijn 
keuze te zijn. ik ben toen heel bewust 
leisure & hospitality gaan doen”..

jammer voor haar is dat op het mo-
ment dat ze aan de slag wilde de markt 
een beetje overvoerd is en de crisis 
komt. Dat betekent dat mylène geen 
vast werk heeft. in de weekenden, bij 
evenementen en in de zomer is er 
werk voor haar. Allerlei soorten werk. 

Ze heeft een tijdje als coach gewerkt 
voor een bedrijf dat mensen aan 
het werk had in recreatieteams op 
campings. mylène rijdt deze cam-
pings af, praat met de medewerkers 
over hun ervaringen, wat anders of 
beter moet. Praat met eigenaren over 

18 19



de inzet van haar bedrijf. leuk werk, 
maar ook niet echt wat ze wil. “ik heb 
echt zin weer uitvoering te gaan doen. 
Bezig zijn met mensen is prachtig”. 
Zo is ze binnenkort te bewonderen in 
lucky waar ze voor een personeels-
vereniging het spel “jongens tegen de 
meisjes” gaat presenteren. 

werken met mensen; daar ligt 
mijn hart
Het werken met mensen, uitvoerend 
bezig zijn, optreden voor een groep. 
Dat zijn de dingen waar haar hart 
ligt. Als Zweef hebben we daarvan al 
het nodige kunnen zien en kunnen 
genieten. “met acht jaar stond jij op 
de camping in frankrijk al te playbac-
ken”, zegt pa. Ze vindt het prachtig.

Dit jaar wint het vrouwenteam 
eindelijk weer eens de playback-
show met mylène in de (hoofd)rol 
van Aladin. Ze is verrast hoe het is 
gegaan. “Andere jaren hadden we 
ons verschrikkelijk goed voorbereid. 
waren we in september al begon-
nen. o, wat waren we teleurgesteld 
dat we niet wonnen. Dit jaar zijn we 
één week voor de playbackshow pas 
met de hele groep compleet geweest 
om te oefenen. en winnen we ineens 
de eerste prijs!”

en dan haar optreden in het toneel-
stuk De Zweef en de fusie met….. 
Het is een kleine rol, maar wel een 
waar mylène en Djarah zich hele-
maal kunnen uitleven. mylène is 
degene die de kar trekt. Die steeds 
de juiste draai geeft aan de teksten. 
Die ook niet bang is de voorzitter 
voor een zaal vol volk te kakken te 
zetten. een hoop improvisatie.

Het is een prachtig gebeuren dat 
toneel. De voorbereiding alleen al is 
prachtig. “we hebben zoveel plezier 
gehad; het was zo verschrikkelijk 
leuk. De hele groep. Al die mensen. 

we hebben ook veel waardering 
gekregen voor erik Heuver. eigenlijk 
keken we wel een beetje raar aan 
tegen die man, die zei dat hij vrou-
wenvoetbal maar niks vond. maar nu 
we hem beter hebben leren kennen, 
zijn we als dames heel anders tegen 
hem aan gaan kijken”. 

Het toneeltalent van mylène is ook 
opgemerkt door regisseur frans 
machielsen, die al druk bezig is 
mensen van De Zweef over te halen 
in te stappen in de toneelgroep van 
wijkvereniging wilhelminawijk. Daar 
kunnen ze nog wel wat nieuw bloed 
gebruiken. Ze denkt erover dat te 
gaan doen. we hoeven niet bang 
te zijn dat ze dan bij De Zweef niet 
meer te zien is.

de Zweef is mijn club
De Zweef is echt mylène’s club. “Als 
je ziet wat er bij De Zweef allemaal 
aan activiteiten gebeurt. ik kom 
ook wel bij andere verenigingen en 
op andere feestjes, maar nergens 
is er zoveel als bij De Zweef. ik ga 
ook overal heen, want het is altijd 
verschrikkelijk gezellig”. Ze is niet 
de enige van de vrouwenteams. Het 
is één grote vriendinnenclub. “we 
doen ook buiten de voetbal heel veel 
met elkaar. uitgaan. feestjes. Zelfs 
samen op vakantie. in een jacuzzi 
zitten. of naar een festival.

Daarbij kijken de meiden niet naar 
wie waar speelt; vrouwen 1, vrouwen 
2, veteranen. Het maakt niks uit. 
Deze goede verstandhouding is ook 
belangrijk om het tweede team goed 
in de benen te houden. omdat er 
voor deze groep vorig seizoen geen 
trainer was, laat René Rodijk zich 
overhalen om op dinsdagavonden 
de trainingen te doen en zondags op 
te treden als leider. jammer, want 
dan kan hij zijn eigen dochter niet 
zien spelen. en dat is bijzonder, want 

vanaf de dag dat mylène op voetbal 
zit, is haar vader haar trainer en/
of coach/leider. Daar baalt ze van, 
maar het is niet anders.

ook komend seizoen traint René het 
tweede op dinsdag. Gillian van de 
werfhorst gaat deze groep op vrijdag-
avond trainen, als ook de veteranen 
hun balletje komen trappen. Zo is ook 
deze groep weer onder de pannen. 
ook dat is De Zweef. met elkaar zor-
gen dat het loopt. en bij ons loopt het 
soms een stuk beter dan bij andere 
clubs en dat trekt nieuwe leden.

Vrouwen bij de Zweef in 
luxe positie
De meiden van De Zweef weten don-
ders goed dat zij in een luxe positie 
verkeren waar het gaat om voorzie-
ningen voor de teams. Niet onder-
schat moet worden de stille rol van 
George Praas als sponsor. “wat hij al-
lemaal voor die meiden heeft gedaan 
en doet, is ongelofelijk”, zegt René. 
Trainingspakken, tassen, busvervoer. 
Noem het maar op en George heeft 
het gedaan. “Als meiden van andere 
clubs dat weten en ze zoeken wat 
nieuws, is de weg naar de Koersendijk 
snel gevonden. Zondermeer”.

voor de vereniging is de aanwezig-
heid van vrouwen essentieel. Niet 
alleen omdat groei in het voetbal 
nog uitsluitend door vrouwen wordt 
gerealiseerd, maar ook vanwege een 
andere sfeer en meer gezelligheid in 
het clubhuis.

met deze constatering zijn we het 
allemaal eens. en daarmee is 
ook het interview afgelopen. Nog 
even naar buiten voor een foto. Als 
mylène erop staat, zegt ze: “Nu nog 
een met mijn vader”. Dat hoeft niet. 
“Het is jou interview”’ lacht hij. “mijn 
voetbalheld” zegt mylène en geeft pa 
een klap op de schouder.
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SPORTSTORE NIJVERDAL

 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

WWW.PREDONSECURITY.NL

Lochtersweg 54  |  7442 BR Nijverdal  |  tel: 0548-760131 
mail: info@predonsecurity.nl

Uw partner voor:
- Objectbeveiliging
- Horecabeveiliging
- Evenementenbeveiliging
- Surveillancediensten (zakelijk en particulier)

Uw lokale beveiliger, altijd dichtbij



KAMPIOEN!!
op zondag 4 mei was het zover. met schijnbaar gemak werd naaste 
concurrent PH met maar liefst 4-1 aan de kant gezet. De uitgeblus-
te Almeloërs vonden het wel goed. moesten toegeven dat de beste 
had gewonnen en De Zweef met ruime voorsprong één wedstrijd 
voor het eind van de competitie niet meer was te achterhalen. een 
schitterend succes voor de technische en medische staf, het team, 
de hele vereniging.
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Het verslag van de wedstrijd op onze site eindigt met “wAT eeN fAmilie !!”. 
en dat is het. want waar vind je twee hele oudgediende broers die spon-
taan de microfoon pakken om “60 jaren De Zweef” te zingen? waar vind 
je een groep jongens en meiden die vooraf het hele sportpark “kampi-
oensklaar” maken? waar vind je twee in blauwwit geblokte en speciaal 
aangeschafte pakken om muziek te draaien? 

waar vind je een blauwwitte trainer die zelf 13 jaar in het eerste speelde 
en in z’n eerste jaar als trainer direct kampioen wordt? waar vind je een 
speler met zoveel vertrouwen in het kampioenschap dat hij het Zweeflo-
go in zijn haar laat scheren? waar vind je een vereniging met een song-
boek met 13 eigen liederen die door de schrijvers en bedenkers tijdens 
de feestavond worden uitgevoerd? waar vind je een zaal vol mensen die 
compleet uit hun dak gaan, schor thuis komen van het meezingen en 
(van vermoeidheid) nauwelijks meer kunnen lopen? 

Natuurlijk, overal vind je wel een van de genoemde zaken, maar alles bij 
elkaar??? Nee, daarvoor moet je bij De Zweef zijn. wAT eeN fAmilie. 
Het moet maar weer eens worden gezegd. Na 13 jaar weer eens kampi-
oen. Natuurlijk, tussendoor nog gepromoveerd door het halen van een 
periodetitel, maar echt kampioen….. dat was zo lang al geleden.

in Tubantia zei Herman Hegeman: “Dit is mijn club, hier ben ik opge-
groeid, wat kan ik me dan nog meer wensen? ik zou echt niet kunnen 
omschrijven hoe blij ik nu ben. Deze titel is er een van de hele club. Alles 
ademt stabiliteit. er is lang gebouwd aan deze ploeg, die een mix van er-
varing en talent is. er zijn duels geweest dat ik echt zat te genieten op de 
bank. Na de winterstop beleefden we een terugslag en de titel is zeker 
geen A-B-c’tje, maar uiteindelijk is het dik verdiend.” wat zal vader wim 
van boven trots hebben meegekeken…..”

vertrekker Tom Hegeman in dezelfde krant: “een mooier afscheid kan ik 
me niet wensen. ik ga De Zweef verschrikkelijk missen.” Hoeft niet, Tom, 
je kunt ook blijven…. 

vanaf het begin van de competitie deed De Zweef het goed. Door een 
paar keer ongelukkig te verliezen leek het team de aansluiting bij de 
top te gaan missen, maar gelukkig kreeg ook de concurrentie met dit 
soort dipjes te maken. Na de winterstop leek het minder te gaan, maar 
het team herpakte zich, kwam op de eerste plaats en gaf deze niet 
meer weg. 

een schitterend succes voor de club die alles op eigen kracht doet, nooit 
betaalt, maar daardoor juist een kracht heeft die tegenslagen schijn-
baar met gemak overwint. waar mensen lid zijn en werken die wat voor 
elkaar over hebben en (dus) nooit te beroerd zijn elkaar te helpen en bij 
te staan. inderdaad: wAT eeN fAmilie!!
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fotocollage het mix toernooi Afscheidswedstrijd Niels Kolkman met De Zweef 1, oud-ploeggenoten en vrienden. 
een onvergetelijk einde van een lange carrière. 
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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 



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

jOHAN EN ANNIE KOK ONDErSCHEIDEN ALS vrIjwILLIgEr bEN jE vErzEKErD
Tijdens de “lintjesregen” op vrijdag 25 
april zijn johan en Annie Kok koninklijk 
onderscheiden. Beiden werden lid in de 
orde van oranje Nassau. De bijbehorende 
versierselen werden hun door burge-
meester Anneke Raven opgespeld. Dat 
gebeurde tijdens een plechtige bijeen-
komst in het Zinin–theater. jan en Annie 
kregen de onderscheiding onder meer 
vanwege hun grote verdiensten voor onze 
club. Annie zit, zoals bekend, al “eeuwen” 
in de schoonmaakgroep en johan was 
en is actief als bestuurslid van de vrien-
denkring, kantinebeheerder, inkoper enz. 
voor hun en ook voor de club is deze dub-
bele onderscheiding een reden om trots 
te zijn!

De gemeente Hellendoorn heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle 
vrijwilligers in onze gemeente. Daarbij gaat het om het vergoeden van schade als  
de vrijwilliger:

•	 Letsel	oploopt	tijdens	het	vrijwilligerswerk
•	 Schade	toebrengt	aan	derden

Verder is verzekerd:
•	 Bestuursfunctie	niet	zonder	financieel	risico	voor	privévermogen
•	 Vrijwilligers	die	voor	hun	vrijwilligerswerk	met	hun	eigen	auto	deelnemen	aan	het	verkeer	
•	 Rechtsvervolging	

wat uitgebreider omvat de verzekering

ongevallenverzekering 
•	 Bij	overlijden	en	blijvende	invaliditeit	
•	 Geneeskundige	kosten	
•	 Psychische	hulpverlening	(traumadekking)	
•	 Acute	huishoudelijke	hulp

persoonlijke eigendommenverzekering
•	 Computerapparatuur
•	 Fiets
•	 Beeld	&	geluidsapparatuur,	(zonne)bril/set	contactlenzen,	sieraden	of	kunstmatige	gebitselementen
•	 Horloges
Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers 
Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers 
verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen 
Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers 

wat te doen bij schade?

•	 Meld	de	schade	bij	de	gemeente	door	middel	van	het	schadeformulier
•	 Stuur	het	bestuur	een	kopie	van	de	melding	
•	 De	gemeente	meldt	schade	bij	Centraal	Beheer	Achmea.
•	 Centraal	Beheer	Achmea	wikkelt	schade	af	met	benadeelde
•	 De	gemeente	wordt	op	de	hoogte	gehouden	van	de	afwikkeling	van	de	schade.

Meer informatie of schade?

Kijk op onze website (www.dezweef.nl) onder vereniging – vrijwilligers.  
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lucien Galgenbeld is de opvolger van Dennis als voorzitter van de vriendenkring
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DENNIS bLANKHOrSt, SCHEIDEND vOOrzIttEr vrIENDENKrINg:

“LEg DE LAt NIEt tE HOOg; 
  ANDErS KuN jE Er NIEt MEEr OvErHEEN”

Het was “good old” Harry westerik, die in 1998 bij 
Dennis Blankhorst kwam met de vraag of hij zin had 
om toe te treden tot het bestuur van de vriendenkring. 
Harry stopte als voorzitter en men zocht een nieuw 
bestuurslid. “omdat ik vond dat ik best wel wat voor de 
club kon gaan doen, heb ik ja gezegd”, vertelt Dennis, 
die samen met René Kok in het bestuur kwam. “Die 
had nu ook de vijftien volgemaakt”, zucht hij.

een jaarlijkse knaller is Pasen met 
eierzoeken en eiergooien”. Nieuwe 
activiteiten hoeven van hem ook 
niet per se van de vriendenkring te 
komen. Hij noemt de seizoensafslui-
ting van f- en e-jeugd als topper. 
een initiatief van martijn evers, dat 
zeer succesvol was. eerst voetballen 
(ouders tegen hun kinderen) en na 
afloop gezamenlijke BBQ.

Al die nieuwe activiteiten is mooi, 
“maar”, zo waarschuwt hij, “we 
moeten de lat niet te hoog leggen. 
Dat doen we wel, maar er moet 
ruimte blijven om verder in te vullen. 
Als je het zo goed doet dat je er niet 
meer overheen kan, ben je eigen-
lijk te ver gegaan. Dennis leukste 
ervaringen als bestuurslid van de 
vriendenkring waren de bezoeken 
aan wedstrijden van het Nederlands 
elftal en bezoek aan het eK schaat-
sen in Thialf. “Dat laatste was nog 
wel op mijn verjaardag”. 

relatie met bestuur de Zweef 
stuk verbeterd
De relatie met het bestuur van 
De Zweef is sinds zijn aantreden 
een stuk verbeterd. met name de 
“eeuwige strijd” om de reclamebor-
den is beslecht. “De relatie is een 
stuk minder geweest. Daarbij ging 
het altijd om geld. wij hadden wat en 
het bestuur had te weinig. men wilde 
graag beschikken over de inkomsten 
van de reclameborden. ik ben daar 
altijd eerlijk in geweest. ik ben er voor 
De Zweef, is altijd mijn uitgangspunt 
geweest. en het is ook logisch dat 
reclame-inkomsten in één hand zijn”.

“De vriendenkring is voor de ver-
eniging eigenlijk een spaarbankje. 
en daar is niks mis mee. omdat we 
inkomsten hebben, kunnen we een 
keer wat doen, zoals indertijd nieuw 
meubilair en onlangs nog de nieuwe 
koelkasten achter de bar”. 

een belangrijke taak van de vrien-
denkring die al is opgepakt en de 
komende jaren verder moet worden 
uitgewerkt is volgens Dennis het 
sparen voor het 100-jarig bestaan 
van de Zweef. “wij bestaan dan ook 
50 jaar; het is dubbel feest. wat is 
er mooier als de vriendenkring een 
mooi cadeau kan aanbieden?”

Vet spaarvarken nodig
Daar ligt een belangrijke taak voor 
Dennis’ opvolger, lucien Galgenbeld. 
“een beste vent, een echte Zwever 
die het goed gaat doen, daarvan ben 
ik overtuigd”. “wat ik hem wens? 
Het allerbeste natuurlijk. en veel 
succes met dito zoveel geld, want we 
hebben straks een dik spaarvarken 
nodig. o ja, en hij moet delegeren; 
niet te veel zelf willen doen”.

Dennis ziet de toekomst van “zijn” 
vriendenkring zonnig in:” Dan zijn 
we er echt nog wel”. ook de toe-
komst van De Zweef ziet hij meer 
dan positief: “ik denk dat we over 
tien jaar meer dan 1000 leden 
hebben”, voorspelt hij. “Alleen al 
de groei van het damesvoetbal zal 
daaraan bijdragen”.  

De fietstocht op Hemelvaartsdag 
was de laatste activiteit onder zijn 
voorzitterschap. Het is afgelopen. 
“Dat mag ook wel na 15 jaar. Beetje 

fris bloed is niet weg. en inderdaad, 
de kinderen worden groter en dan 
wil je ook wel eens wat anders doen 
op een vrije dag”. 

op de vraag of er nog iets vermeld 
moet worden dat van belang is, 
schudt Dennis het hoofd. “ik denk 
het niet. o ja, ik noemde al wim He-
geman waar ik heel goed mee heb 
gewerkt, maar daar hoort ook johan 
Kok bij. we hadden maar weinig 
nodig om elkaar te begrijpen. Goede 
vent, harde werker”.

ere-lid 
Tijdens de ledenvergadering op 
woensdag 4 juni 2014 werd afscheid 
genomen van Dennis. Kersverse 
voorzitter lucien Galgenbeld beken-
de dat hij uit de tien jaar dat hij met 
Dennis heeft samengewerkt, geen 
enkele anekdote weet. “Dennis was 
een doener, die altijd klaar stond om 
z’n handen uit de mouwen te ste-
ken” (“Net als zien va”, mompelde 
jan Broens achter in de zaal….) .

Het had het bestuur niet veel tijd 
gekost te besluiten Dennis te be-
noemen tot ere-lid van de vrien-
denkring. Het kwam hem te staan 
op een mooie bos bloemen, een 
dinercheque en een daverend ap-
plaus. verdiend.
 

moeder waren actief; met name in 
de bardienst. moeder Ria draait daar 
nog steeds in mee. “ik kwam als 
bestuurslid onder voorzitterschap 
van cees ten Hove. Toen die om 
persoonlijke redenen aftrad, ging het 
tussen René en mij wie het stokje 
zou overnemen. René had niet zo’n 
trek voorzitter te worden, dus toen 
heb ik het gedaan”. Dat was in 2003.

Hoewel het werk in het bestuur 
van de vriendenkring veel minder 
tijd vraagt dan van het “gewone” 
bestuur, is het moeilijk de juiste 
mensen te vinden. “van de vrienden-
kring verwacht men veel activiteiten, 
veel “doe”-werk en moet je als be-
stuur ook de handen uit de mouwen 
steken”, meent Dennis.

“vooral een goede penningmees-
ter is van groot belang. met wim 
Hegeman heb ik het langst gewerkt. 
Dat was een heel goeie”. met ingang 
van de laatste ledenvergadering 
is marcel Geurtse de nieuwe pen-
ningmeester. ook Gerrit claassen 
is nieuw gekozen na een jaartje 
proefdraaien. Hij kwam in de plaats 
van Niels Hegeman.

leg de lat niet te hoog
“van de vriendenkring verwacht 
men ook dat er regelmatig nieuwe 
activiteiten komen. Het valt echter 
niet mee een nieuwe activiteit te 
organiseren die succesvol is. Het 
oktoberfest was en is een succes. 

Zoals gezegd, Dennis stopte na 15 
jaar; het maximum aantal jaren dat 
iemand in het bestuur van onze sup-
portersclub kan zitten. Dennis is niet 
de eerste die die periode vol maakte. 
Tijdens de jaarvergadering van de 
vriendenkring op 4 juni werd hij in 

de bloemetjes gezet en wel door de 
kersverse nieuwe voorzitter lucien 
Galgenbeld.

voor Dennis was “wat doen voor de 
club” iets wat hij van huis uit mee 
heeft gekregen. ook zijn vader en 



SPONSOrLOOP NIEuw IDEE!
De traditionele sponsorloop 
(met opbrengst voor de jeugd) 
begin mei dreigde even in het 
water te vallen, maar tussen 
de buien door en met een iets 
ingekort programma voor de 
oudere jeugd is het toch prima 
gelukt. vooral het grote klauter- 
en klimkussen was in trek…..

een nieuw idee: per team jeugd 
tegen de ouders en na afloop 
een gezamenlijk BBQ bij het 
clubhuis. martijn evers had het 
niet beter kunnen bedenken. 
Slager Pennings zorgde voor het 
meer dan lekkere vlees; de sfeer 
en het weer deden de rest. De 
seizoensafsluiting voor f- en e-
jeugd was een daverend succes. 
Dat gebeurt volgend jaar weer, 
daar kun je donder op zeggen!
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Bakkerij Nieuwenhuis
Constantijnstraat 48
Nijverdal Tel: 621014
www.bakkerijnieuwenhuis.nl

De Twentse natuur proeft 
u direct in onze heerlijke 
streekproducten uit 
eigen banketbakkerij
Maak uw eigen verwenmoment met 
onze Noaberscake,Twentse kozakken, 
Sallands kroonjuweel, Heuvelrugjes 
of kies uit onze ruime sortering gebak.

  

Al les  in  hu is

• 	T E G E L S

• 	K E U K E N S

• 	S A N I T A I R

• 	G E R E E D S C H A P P E N

• 	D E U R E N

• 	B O U W M A T E R I A L E N

Zowel 	 z ake l i j k 	a l s 	par t i cu l ie r

Nijverdal
Bedrijvenweg	11
T	(0548)	61	35	67
F		(0548)	61	01	25
E	info@van-buren.nl
I	 www.van-buren.nl
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Hans van Gerven (54) 
kwam op 34-jarige leeftijd 
bij De Zweef voetballen. 
Dat zie je niet vaak. op-
vallender was echter dat 
Hans pastor was. inmid-
dels is hij ruim 16  jaar 
geleden vertrokken als 
lid van onze club. we zijn 
benieuwd hoe het hem 
vergaat.

Hans, hoe gaat het met je?
Goed, dank je.

Verliefd, verloofd, getrouwd?
verliefd: vaak geweest.
verloofd: nee
Getrouwd: ja, met Sonja Schoppers 
(werkt bij de GGD in Amersfoort en 
geeft teken- en schildercursussen; 
zie www.atelier-de-ontdekking.nl
Kinderen: we zijn blij met onze 2 
zonen, joris (15) en Demian (13)

Hoe ben je destijds bij de Zweef 
terecht gekomen?
via een parochiaan aan wie ik ver-
telde dat ik op zoek was naar heilig 
gras om lekker te kunnen voetbal-
len, wat ik vanaf mijn 7e al had 
gedaan. Bij welke vereniging kom je 
dan als r.k. pastor in Nijverdal uit….
juist!

wat voor club trof je aan?
een goed georganiseerde, gezellige 
en sportieve vereniging.

was je een vreemde eend in de bijt?
Geboren op de grens van de Achter-
hoek en de moedertaal natuurlijk 
niet verloochenend voelde ik me 
thuis bij de taal die in Nijverdal e.o. 
gesproken wordt. in die zin voelde 
ik me geen vreemde eend in de bijt. 
mijn trainingsmaatjes deden er alles 
aan om me op te nemen in de groep 
en al snel was ik gewend.

in welk elftal kwam je uit, en wie 
speelden daarin?
ik weet het niet meer. Door mijn 
werk: voorgaan op zaterdagavond  en 
op zondagmorgen en omdat ik vaak 
in een vrij weekend niet in Nijverdal 
was  kon ik geen vaste teamspeler 
zijn  en nam ik vrij snel de beslissing 
om alleen te komen trainen en niet te 
spelen. ik vond dat een team op mij 
moest kunnen rekenen en bovendien 
vond ik het zelf niet prettig om af en 
toe te kunnen spelen en niet elke 
zondag. ik was dus niet spelend lid 
en dat was een mooi compromis.

je schijnt ook met eppo te hebben 
gespeeld. Hoe gaat een pastor met 
eppo om? of beter gezegd eppo 
met een pastor?
Dat laatste moet je hem vragen! 
vanzelfsprekend  herinner ik me de 
naam eppo nog, maar kan me geen 
gezicht meer bij hem voorstellen 
(door het vele vloeken zeker van 
mijn harde schijf gewist) Sowieso 
kan ik me niet veel namen meer 
herinneren (aanvullende noot red: 
volgens eppo rookte Hans altijd stie-
kem sigaretjes van hem. misschien 
dat er toch iets daagt?).

Bert, als we elkaar weer zien zullen 
we elkaar herkennen, allebei grijzer 
en wijzer geworden en nog steeds 
gek van het spelletje. op het moment 
dat ik dit typ heeft Real madrid net de 

HOE IS HEt Nu MEt...  
HANS vAN gErvEN

championsleague finale gewonnen.  
Natuurlijk heb ik die gekeken.

Hoe lang heb je bij de Zweef ge-
voetbald?
ongeveer 3 jaar.

waarom ben je gestopt?
De liefde van mijn leven achterna…. 
en daarbij een nieuwe baan als 
wijkpastor - jongerenpastor in Zeist. 
in die volgorde.

Heb je nog contact met spelers van 
toen?
Nee.

Volg je de Zweef nog?
Af en toe kijk ik nog wel eens in de 
krant bij de uitslagen. Nog gefelici-
teerd met het behaalde kampioen-
schap!

Spreek je pastor weldam nog?
Nee, we zijn elkaar uit het oog 
verloren.

als pastor in Nijverdal werd je vrij 
vooruitstrevend genoemd. wat zou 
men hiermee bedoelen?
Nijverdal was mijn eerste werkplek 
als pastoraal werker. ik voelde me als 
een vis in het water in het pastoraat 
en kreeg o.a. veel positieve reacties 
over de manier waarop ik mensen 
begeleidde in soms moeilijke fasen 
in hun leven. er zaten denk ik verras-
singen in mijn manier van voorgaan 
en preken. ik kreeg ruimte om in de 
bestaande liturgie nieuwe accenten uit 
te proberen. Daar ben ik nog dankbaar 
voor. Niet iedereen kon het waarderen. 
Rechtstreeks naar mij gestuurd  of via 
pastor weldam ontving ik af en toe een 
boze brief. Zoveel mensen, zoveel zin-
nen. maar kritiek was er nooit zonder 
wederzijds respect.

wat doe je tegenwoordig?
inmiddels ben ik alweer ruim 12 jaar 

r.k. geestelijk verzorger in de Peni-
tentiaire inrichting Almere.
een gedeelte van het gebouw is  een 
Huis van Bewaring, waarin man-
nen in voorarrest zitten. een ander 
gedeelte is gevangenis, waarin 
de mannen een door de rechter 
opgelegde straf uitzitten, variërend 
van een paar weken vanwege niet 
betaalde boetes tot levenslang. mijn 
werk bestaat voornamelijk uit het 
houden van individuele gesprek-
ken met gedetineerden en afwis-
selend ga ik voor in de kerkdienst op 
zondagochtend: de ene zondag mijn 
collega dominee, de andere zondag 
ondergetekende. Daarnaast leid ik 
groepsgesprekken en besteed ik tijd 
aan overleg met directie en bewa-
kingspersoneel, psychologen en o.a. 
maatschappelijk werkenden.  ik heb 
daarbij een adviserende rol die gericht 
is op een humaan detentiebeleid.

de rooms katholieke kerk is de 
laatste jaren nogal in opspraak 
over seksueel misbruik. onlangs 
kwam bisschop gijssen negatief in 
het nieuws hierover. Hoe denk jij 
hierover en in hoeverre ondervind 
jij hier negatieve gevolgen van?
Het is een afschuwelijk hoofdstuk bin-
nen de r.k. kerk, waarvan de gevol-
gen nog lang zullen doorwerken en 
waaronder de direct betrokkenen vaak 
levenslang gebukt gaan. Het is ver-
schrikkelijk om te moeten constate-
ren dat leidinggevenden van een insti-
tuut, dat de liefde van God uitdraagt, 
zelf in de praktijk zo over de schreef 
zijn gegaan. Het vervult mij soms met 
plaatsvervangende schaamte, met 
woede en  met onbegrip. over het al-
gemeen ondervind ik hier persoonlijk 
geen negatieve gevolgen van.

wat doet een pastor in zijn vrije tijd?
ik ben sinds een jaar gestopt met 
voetballen (bij een zaterdagver-
eniging). op zaterdag ga ik zo vaak 

mogelijk kijken naar de wedstrijden 
van joris en Demian bij vv Ams-
vorde. Daarnaast doe ik aan hard-
lopen en geniet ik van het bezoeken 
van  kringloopwinkels en 2e hands/
boekwinkels op zoek naar koopjes. 
muziek…camel, Status Quo, Daryll-
Ann en udo lindenberg.

Heb je nog leuke anekdotes uit de 
jaren bij de Zweef?
een gevleugelde uitspraak van mis-
schien wel eppo was: “lach ‘m uut.” 
Nu ik dit typ moet ik er weer om 
glimlachen. Dat zinnetje zal ik nooit 
meer vergeten en breng ik altijd 
weer in verband met die paar jaren 
dat ik met veel plezier  bij De Zweef 
heb gevoetbald. ik had het eerder 
nog niet gehoord  maar bij elke 
training kwamen die woorden wel 
een paar keer voorbij!! ik hoef jullie 
natuurlijk niets uit te leggen, maar 
voor de enkele niet-voetbalkenner 
die misschien toch dit interview 
leest: het gaat er om dat je iemand 
op snelheid, op tactiek of op een 
lepe manier met de bal voorbijgaat, 
hoe dan ook, als je hem maar voor-
bijkomt. Die medespeler (eppo?) …
zei dat altijd tegen mij of tegen een 
ander uit m´n team. ik heb hem dik-
wijls geciteerd in de vereniging waar 
ik later bij speelde. `lach ‘m uut`!!!

wil je verder nog iets kwijt?
een leuke verrassing was dat ik 
onlangs een Nijverdalse ontmoette 
op mijn werk. velen kennen haar: 
melissa meulenbelt. Zij doet een 
tijdlang onderzoek naar beklagza-
ken in de Pi Almere. jullie krijgen 
bij deze de hartelijke groeten van 
melissa. Tot slot: alle goeds voor 
iedereen. Tot ziens, misschien in 
het hiernumaals en anders hopelijk 
in het hiernamaals en veel zegen 
op het voetbal van het 1e in de 1e 
klasse en geluk voor alle Zwevers!
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fysiotherapie ZorgSaam 
is in de 35 jaar dat ze 
bestaan echt een begrip 
geworden in Nijverdal. in 
1979 richten leo en Her-
mien Steur de praktijk op 
aan de mensinkweg. 

vorig jaar hebben Rob Alferink 
en Patrick ter Brugge hun taken 
overgenomen. leo en Hermien 
werken echter nog steeds met veel 
plezier als fysiotherapeuten in de 
praktijk. fysiotherapie ZorgSaam is 
onderdeel van het medisch centrum 
ZorgSaam samen met de praktijk 
van huisarts Harmsen zijn zij geves-
tigd aan de Godfried Bomansstraat 
in de Blokken, schuin tegenover het 
Hertenkamp. Sinds kort wordt er 
ook behandeld bij het fitness cen-
trum DRw op het industrieterrein.

in de praktijk hebben ze al vele Zwe-
vers mogen verwelkomen en ook 
gelukkig weer op de been geholpen. 
Zelf zijn de meeste leden van het 
ZorgSaam team wederzijdse beken-
den van onze blauwwitte vereniging. 
leo is geëerd voor meer dan 25 
jaar lidmaatschap, Patrick heeft in 
verschillende elftallen gevoetbald 
en zijn broer jeroen speelde nog 
voor de Zweef in de hoofdklasse. 
Ton wippert heeft zelfs al meerdere 
malen overschrijfformulieren bij 
Rob onder de neus gedrukt om de 
overstap van vv Hellendoorn naar 
de Zweef te maken. jody Nijenhuis, 
de dochter van receptioniste wilma 
Scholten voetbalt bij de dames, 
kortom de Zweef en de praktijk zijn 
geen onbekenden voor elkaar. 
wat heeft de praktijk te bieden? De 
praktijk van Rob en Patrick is dyna-
misch en vooruitstrevend. Patrick: 
‘onze praktijk en fysiotherapeuten 
zijn voortdurend in ontwikkeling. we 
specialiseren ons en volgen cursus-

sen zodat we altijd met de meest 
actuele behandelmethoden werken. 
onze praktijk is tevens HKZ iSo 9001 
gecertificeerd en dus kunnen onze 
patiënten vertrouwen op betrouw-
bare kwaliteit.’ Het motto is dan ook 
ZorgSaam in beweging. Niet alleen 
wat betreft de praktijk zelf, maar 
vooral wat betreft de cliënten. Alle 
behandelingen zijn er op gericht 
om je weer goed en met plezier te 
kunnen laten bewegen en dat geldt 
voor de dagelijkse bezigheden maar 
natuurlijk ook voor het sporten. en 
fysiotherapie ZorgSaam heeft daar 
een uitgebreid scala aan behande-
lingen voor waarbij iedere therapeut 
van het 12 man sterke team een 
eigen specialisatie heeft. ‘je kunt al 
jaren bij ons terecht voor fysiothera-
pie, manuele therapie en oedeemfy-
siotherapie. maar daarnaast helpen 
wij je bij het revalideren en hebben 
wij een groot aantal die zich richten 
op een specifieke aandoening of 
klacht waar de therapie optimaal 
op afgestemd is. Denk bijvoorbeeld 
aan artrose, diabetes, hartrevalida-
tie, parkinsonfit, coPD en rugfit’, 
vertelt Rob. Sportrevalidatie is 
echter ook een belangrijk speerpunt 
binnen de praktijk. er is een speci-
ale kniegroep, waar gericht wordt 
getraind in de mooie oefenzaal van 
de praktijk. Daarnaast geeft Rob 
hersteltraining bij de vv Hellen-
doorn gericht op het functioneel en 
specifiek trainen van voetballers en 
korfballers. Het doel is om zo snel 
mogelijk weer de favoriete sport te 
kunnen beoefenen op elk niveau, 

FySIOtHErAPIE zOrgSAAM, NIEuwE 
SPONSOr vAN DE zwEEF

dus niet alleen voor selectiespelers. 
Aan deze training kunnen ook spor-
ters van andere verenigingen mee-
doen. Dat Rob en Patrick samen met 
hun team hard werken om de beste 
zorg te bieden voor hun patiënten, 
blijkt ook uit het feit dat zij uniek in 
de regio zijn met de behandelingen 
geriatriefysiotherapie (fysiothera-
pie voor ouderen), shockwave en 
echografie. Shockwave is vooral ge-
schikt voor mensen met langdurige 
peesklachten zoals hielspoor, achil-
lespeesletsels, kniepeesletsels of 
andere peesletsels van bijvoorbeeld 
de schouder of ellenboog. echogra-
fie helpt bij het stellen van de juiste 
diagnose. Beiden zijn zij een welkom 
pluspunt voor patiënten in de regio. 
Rob: ‘Kwaliteit van de behandeling 

is essentieel. Daarnaast vinden wij 
het belangrijk dat we werken in een 
laagdrempelige, open en gezellige 
sfeer, waar kwaliteit en aandacht 
voor de patiënt altijd voorop staat! 
Het slagen van een therapie staat of 
valt tenslotte met de inzet van ons 
en die van de patiënt’. 
voor wie graag meer wil weten over 
fysiotherapie ZorgSaam, het team 
en wat ze voor je kunnen betekenen, 
kijk op hun mooie nieuwe website 
www.zorgsaamnijverdal.nl , ge-
maakt door Sander Pronk tevens 
sponsor van de Zweef. 
Het ZorgSaam team wenst jullie 
allen een sportief en blessurevrij 
seizoen toe en veel succes in de 
eerste klasse!

“kwaliteit en 
aandacht 
voor de  
patiënt staat 
altijd voorop”
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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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De Zweef is al een tijd bezig “duurzaam” te zijn. Aan de ene kant omdat er door 
duurzame maatregelen veel geld bespaard kan worden op de kosten van energie. 
Aan de andere kant om een bijdrage te leveren ana ene beter maatschappij. Dure 
woorden? ons bestuurslid-duurzaamheid, Helmut van Rhee, is in de pen geklom-
men om het nader uit te leggen.

  DE zwEEF –– DuurzAAM
DuurzAAM –– DE zwEEF

wat is “duurzaam”? de dikke van dale komt o.a. met 
de volgende omschrijving:
“met lange levensduur” of met “duurzame ontwikkeling” 
(= ontwikkeling die voorziet in behoeften van huidige 
generaties zonder daarmee voor de toekomstige gene-
raties de mogelijkheden in gevaar te brengen ook in hun 
behoeften te voorzien).

Da’s mooi zo’n omschrijving, maar wat doe je ermee 
in de praktijk? Aan de ene kant wil je als vereniging je 
maatschappelijke betrokkenheid tonen, maar aan de an-
dere kant moet het de club natuurlijk ook wat opleveren. 
Zeg maar een wiN – wiN situatie creëren.

in de doolhof van mogelijke wegen die we kunnen be-
wandelen, heeft het bestuur in 2013 besloten om, met 
subsidie, een duurzaamheidonderzoek uit te laten voe-
ren bij onze voetbalvereniging. via het energieloket van 
de Gemeente Hellendoorn kregen we het advies om de 
firma Duvast (specialist in vastgoed & energie Advies) 
uit Hardenberg hiervoor te benaderen.

op 10 december vorig jaar heeft Duvast een rapport ge-
presenteerd waarin een correlatie wordt gelegd tussen 

ons e-verbruik en het aantal spelende leden. wat blijkt: 
ons stroomverbruik is vergelijkbaar, maar ons gasver-
bruik is hoger dan bij vergelijkbare verenigingen. om die 
reden heeft Duvast, specifiek voor De Zweef, een pakket 
besparingsmogelijkheden geadviseerd:

•	 Gebruik zoveel mogelijk leD-verlichting
•	 Plaats een hoogrendement (hr) cv-ketel
•	 Gebruik een aanwezigheidsafhankelijke schakeling 

voor verlichting
•	 monitor je energieverbruiken
•	 Breng schakelklokken aan op warmwatervoorzie-

ningen
•	 Breng een schakeling aan op de circulatiepomp van 

de verwarming*
•	 installeer schakelklokken op de ventilatievoorzie-

ningen
•	 Plaats zonnecellen voor de opwekking van elektri-

citeit*
•	 Plaats waterbesparende kranen
•	 maak gebruikers bewust van sluipstroom, plak 

stickers (zie hiernaast)
* een aantal mogelijkheden zijn om technische en/of 
financiële redenen (nog) niet haalbaar.

voor degene die regelmatig bij De Zweef komen, is het 
wellicht opgevallen dat een aantal van deze maatrege-
len al zijn doorgevoerd. Zo is boven de bar door Henk 
Dikkers al leD-verlichting (wlc - Nijverdal) aange-
bracht, in de keuken van onze johan Kok zijn een aantal 
energieslurpende koel/diepvries kasten (eP – Nijverdal) 
vervangen. ook is de Buderus-verwarming uit 1987 
vervangen door een HR-ketel (loohuis - Heeten). De 
verwachting is dat we dit jaar 1.000 m3 gas minder 
verstoken. Goed voor het milieu, goed voor onze porte-
monnaie.

Maar we zijn er nog niet!
via de GelD-TeRuG-AKTie van de Provincie overijs-
sel hebben we inmiddels een deel van onze investering 
terug kunnen ontvangen. een leuk bedrag waarmee we 
in ons clubgebouw de laatste “puntjes-op-de-i” kunnen 
zetten. Als je bedenkt dat onze accommodatie slechts 
23% van de tijd operationeel is, ben je natuurlijk gek als 
je geen gebruik maakt van tijdschakelaars.

Als voorbeeld: “lichtbord cluB-vAN-100” verbruikt op 
jaarbasis € 410,= aan stroom, met een tijdschakelaar 
nog maar € 90,=. een quickscan leert, dat we op deze 
manier structureel € 1.200,= per jaar kunnen besparen. 
Dus als u weet dat u de laatste gebruiker bent, schakel 
de apparatuur uit en trek de stekker eruit. easy money!

De hierboven genoemde besparingsmogelijkheden zul-
len de komende tijd verder uitgerold worden. Het is dan 
aan u, de gebruiker, om daar “duurzaam” mee om te 
gaan.
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