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InhoudVan de redactie

Colofon

De vakantie is voorbij en de bal rol weer.  in dit num-

mer van ons magazine hadden wij graag de nieuwe 

selectie van ons eerste elftal in woord en beeld aan u 

voorgesteld. Door diverse oorzaken is dit niet gelukt. 

mogelijk volgt de presentatie op de website.

onze accommodatie is er weer mooier op geworden.  

De oude dug-outs langs het hoofdveld zijn in een 

modern jasje gestoken. mooi, maar bovenal een stuk 

veiliger. laten we met zijn allen zuinig zijn op onze 

accommodatie, zodat we er nog lang van kunnen 

genieten. 

Naast veld 5 zijn activiteiten begonnen of gaan 

binnenkort beginnen voor een stuk kunstgras, 

waarop getraind kan worden en in competitievorm kan 

er zeven tegen zeven op worden gespeeld. Het zou 

zo maar een aanzet kunnen zijn voor onze “oudere” 

seniorenspelers om actief te blijven in de voetbalsport.

Niet iedereen kan kampioen worden. meedoen en 

plezier hebben in de voetbalsport is minstens zo 

belangrijk. maak er met zijn allen een mooi seizoen van!

GoAl magazine is een uitgave van rksv De Zweef in 
Nijverdal, verschijnt vier keer per jaar in full color en 
wordt kosteloos verspreid onder alle leden en dona-
teurs van de Zweef.
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De deadline voor dit magazine is 
8 augustus. De reden: het eerste 
nummer van het nieuwe seizoen is 
een veredelde presentatiegids, en 
dan is het mooier dat die aan het 
begin van het seizoen bij u op de 
mat ligt. Nieuwe spelers, trainers 
en leiders. Zelfs een nieuw derde 
elftal, met veel jonge talenten die 
de stap naar de A selectie (nog) 
net niet kunnen maken. een goede 
ontwikkeling. Gelukkig blijven som-
mige dingen zoals ze waren: willie 
broekhof blijft gewoon verzorger van 
het “dadde”.

een deadline in een voetballoze 
periode is het echter niet. we zit-
ten weliswaar 3 maanden na het 
glorieuze kampioenschap, nadien 
hebben we het wK voetbal gehad, 
de wedstrijd tegen Heracles Almelo 
ligt ons nog vers in het geheugen 
en het seizoen in de eredivisie is 
zojuist afgetrapt met de strijd om 
de Johan cruijff Schaal. Het voetbal 
van ons Nederlands elftal was niet 
altijd even goed, maar het resultaat 
uiteindelijk wel. Het voetbal van ons 
eerste elftal tegen Heracles Almelo 
was evenals het resultaat niet best, 
maar aangetekend moet worden 
dat er slechts drie basisspelers van 
het afgelopen seizoen meededen. 

en het voetbal en resultaat van Ajax 
was dramatisch. De toppers van het 
afgelopen seizoen en de wK vertrek-
ken naar het buitenland. De kwaliteit 
van de eredivisie wordt verder uitge-
hold en de verwachtingen zijn overal 
weer hoog. iedereen gaat voor het 
linker rijtje en niemand degradeert. 
Dat wordt dus dringen.

onze zoon tom roept (alweer) dat 
twente kampioen wordt. Dat was na 
de wedstrijden feyenoord-besiktas 
en pSv-Sankt pölten. maar ook voor 
de wedstrijd van f.c. twente tegen 
borussia mönchen Gladbach. “Dan 
zal het wel Ajax worden”,  zei ik 
hem. maar ja, dat was weer voor de 

wedstrijd om de Jc schaal. we gaan 
het allemaal weer zien.

evenals de wedstrijden van ons 
eerste elftal. benieuwd hoe ze 
komend seizoen presteren in de 
eerste klasse. met een aantal leuke 
tegenstanders op fietsafstand: 
Heino, luctor et emergo en tvc ‘28. 
Grol, longa en rigtersbleek is met 
de auto goed te doen. De rest ligt 
wat verder weg, maar ook daar we-
ten we de weg te vinden. en met een 
aantal Zwevers in een auto is het 
altijd gezellig. vanaf deze plek wens 
ik niet alleen de mannen van het 
eerste elftal, maar ook de rest heel 
veel plezier en succes komend sei-

De voorzitter aan het woorD
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zoen, vanaf het “twidde”, via dames 
1 (nu wel kampioen?) tot en met 
de f8 en f league. Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen. onze jongste jeugd 
is tijdens de open dag voor de eerste 
keer begonnen met een ontbijt, 
samen met ouders en broertjes en 
zusjes. ik hoop dat dit, letterlijk en 
figuurlijk, in de smaak is gevallen.

op het moment dat u dit leest wordt 
er druk gewerkt aan een kunstgras-
veld op sportpark Gagelman. een 
club als De Zweef wil zich graag 
onderscheiden van andere vereni-
gingen en haar leden steeds beter 
blijven faciliteren. Dit project leent 
zich hier uitstekend voor. ik ben dan 
ook uitermate benieuwd naar het 
uiteindelijke resultaat. Het bestuur 
heeft gesprekken gevoerd met ten-
cate, Greenfields en de gemeente, 
en uiteindelijk kwam er in juli groen 
licht voor dit project. wij als bestuur 
zijn hier heel blij mee en hopen dat 
de spelers en trainers dit ook zijn. 
benieuwd? Neem gerust een kijkje.

tot slot hoop ik dat u allen een fijne 
vakantie heeft gehad. vol goede 
moed beginnen we aan het seizoen 
2014/2015. Zoals gebruikelijk is de 
medewerkersavond op de laatste 
vrijdag van september. Dit jaar is 
dat de 26e. ik nodig hierbij alle 
vrijwilligers van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn. Aanvang 20.30 uur. 
partners zijn uiteraard ook uitge-
nodigd. tijdens deze avond nemen 
we ook afscheid van spelers en 
leden van de staf die het voor gezien 
hebben gehouden in de A selectie. 
ik hoop op een volle bak. Gezien de 
opkomst van de afgelopen jaren gaat 
dit zeker lukken. linda loopt al een half jaar mee in 

het bestuur van De Zweef. Als alles 
goed gaat (en waarom niet….) zal de 
ledenvergadering haar in oktober 
kiezen als nieuw bestuurslid. “mijn 
ervaring in het bestuur tot nu toe?” 

Ze moet nadenken. “ik heb het een 
beetje op me af laten komen. Het 
bevalt heel goed. wat me opvalt is 
dat er zo verschrikkelijk veel speelt 
binnen de vereniging. er zijn zoveel 
zaken waarover beslissingen geno-
men moeten worden.”

waarom ze bestuurslid is geworden? 
“Daar ben ik zo ingerold. ik heb ge-
sprekken gehad met erik Heuver en 
bas Kolkman. Daarbij ging het om 
nieuwe taken die binnen het bestuur 
aandacht vroegen. en die ook een 
relatie hadden met mijn werk. en 
toen vroegen ze of ik in het bestuur 
wilde komen.” 

Aveleijn
De relatie tussen linda’s werk en 
haar bestuursfunctie is een belang-
rijke keuze om de functie aan te 
nemen. Ze werkt bij Aveleijn. wat 
dat is? “Aveleijn faciliteert een leven 
vol betekenis voor mensen met een 

LinDa SLaG, 
GeDreven en enthoUSiaSt 
nieUw BeStUUrSLiD
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linda Slag (27) komt me ophalen bij de entree van het 
appartementencomplex waar zij woont. Hoewel de 
deur van het complex open is (kapotte deurdranger) 
was de voordeur van haar huis niet te vinden. via de 
weg lopen we direct de keuken in waar de koffie al 
klaar staat. een leuk, knus appartement met heel 
opvallend een hele grote fisheye-poster van New York 
aan de muur. Ze deelt de woning met vriend paul 
Deijk. “Het is een beetje klein, maar veel meer heb ik 
niet nodig. ik ben heel veel weg en heb het erg druk. 
Het is goed zo.”



verstandelijke beperking. eigen keu-
zes, eigen kracht en eigen moge-
lijkheden vormen daarbij de basis.” 
Zo staat het op de website van deze 
twentse zorgorganisatie.

vanuit het kantoor Nijverdal is 
linda dagelijks bezig met haar 
missie: zorgen voor mensen met 
een verstandelijke beperking. want 
een missie is het. Dat blijkt uit het 
enthousiasme en gedrevenheid 
waarmee ze vertelt over de dingen 
waarmee ze vier dagen in de week 
bezig is. “op vrijdag werk ik eigenlijk 
niet, maar ik moet straks toch nog 
aan het werk. vakantietijd en zo.” 
Het is mooi jonge mensen zo over 
hun werk te horen praten. Het is 
haar niet gauw teveel.

“ik heb heel gevarieerd werk. twee 
dagen per week werk ik op de 
“24-uursetting”, een woongroep, 
eén dag ben ik ambulant aan 
het werk, daarbij ondersteun en 
begeleid ik mensen die individueel 
wonen, maar wel hulp nodig hebben. 
en de laatste dag ben ik bezig met 
wmo-taken.” 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Dat laatste vereist enige uitleg. wmo 
staat voor wet maatschappelijke 
ondersteuning. Deze wet regelt on-
der meer de zorg voor mensen met 
een geestelijke en/of lichamelijke 
handicap. veranderingen zijn onder 
meer dat deze zorg voortaan wordt 
geregeld door de gemeente en er 
minder geld beschikbaar is. ver-
schillende organisaties (waaronder 
Aveleijn) zijn bezig om daar inhoud 
aan te geven.

en linda draagt daar een steentje 
aan bij. Daarbij gaat het om het 
opzetten van “wijkteams”. Dat
houdt in dat Aveleijn en de baalder-
borg Groep voor (verstandelijk en/

of lichamelijk) gehandicapten, de 
cliënten, een  zinvolle dagbesteding 
in de maatschappij vinden binnen de 
gemeente waar ze wonen en waar 
ze mogelijk zelfstandig op de fiets 
naar toe kunnen. 

De werkzaamheden zijn heel divers; 
Het wijkteam maakt bijvoorbeeld 
schoon in de wijkgebouwen en een 
sporthal. ook onderhouden ze de 
tuinen en straten in de directe om-
geving. De cliënten organiseren 

soms inloopochtenden met een 
kopje koffie voor buurtbewoners en 
werken samen met de gemeente om 
de straten afval vrij te houden. 

ook wordt er gekookt voor ouderen 
in de buurt. eigenlijk alles waar ze 
–onder begeleiding van een begelei-
der van Aveleijn- mee bezig kunnen 
zijn, waar ze het naar hun zin heb-
ben en waar ze zich gewaardeerd 
voelen. Dat werk gebeurt bij maat-
schappelijke instellingen, zoals een 
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wijkvereniging of sportclub. linda 
zoekt dergelijke organisaties en 
probeert hun vraag te matchen met 
werk dat de cliënten aankunnen. 

Daarbij is het niet zo dat cliënten bij 
een organisatie “om de hoek worden 
geschoven”. Zij worden begeleid 
door begeleiders van Aveleijn of de 
baalderborg Groep. Dat maakt het 
voor bv. een vereniging interessant 
om de samenwerking aan te gaan 
en deze mensen werk aan te bieden: 
de verenigingen hebben er nauwe-
lijks echt werk aan. De cliënten van 
Aveleijn hebben leuk werk dichtbij 
huis en de mogelijkheid actief mee 
te doen en een bijdrage te leveren 
aan hun omgeving.   

            

“Bestuurswerk
  is leuk en
  afwisselend”

Dit concept inspireert linda. Ze 
vindt het prachtig met deze nieuwe 
ontwikkelingen bezig te zijn en haar 
cliënten aan een zinvolle dagbe-
steding te helpen. waar zij zichzelf 
“waardig” voelen en waarbij de 
maatschappij ziet wat er gebeurt. 
en daar ligt ook een relatie naar De 
Zweef. Zo komen we op haar voet-
balloopbaan.

Met 16 jaar direct in het eerste
“ik ben pas op mijn 16e begonnen 
met voetballen. tot die tijd deed ik 
aan dansen, zoals jazz en aerobics. 
ik kwam op een zaterdag mijn oude 
schoolvriendin Aniek te lintelo 
tegen. Zij vertelde enthousiast dat ze 
voetbalde. en ook dat ze op zaterdag 
een bijbaantje had. Dat verbaasde 
mij, omdat ik ervan uit ging dat die 

meiden op zaterdagmiddag voetbal-
den. toen bleek dat ze al in het eer-
ste damesteam zat en dat speelde 
op zondag.”

Het voetballen lijkt haar wel wat 
en zo meldt linda zich aan bij De 
Zweef. Grappig: 16 jaar, nog nooit 
gevoetbald en zo in dames1. “Dat 
zou nu niet meer kunnen”, lacht ze. 
in de 12 jaar die volgen maakt ze 
alles mee wat je als voetballer kunt 
meemaken: drie keer promotie, 
twee keer de beker en drie meedoen 
in een promotie-competitie. “Het 
was supergaaf.”

“was”, omdat met ingang van dit 
seizoen linda te vinden zal zijn in 
het tweede damesteam. “Het eerste 
werd te veel een verplichting. twee 
keer in de week trainen, op zondag 
erg ver weg om te spelen. Als ik dat 
combineer met wisselende werktij-
den, het bestuurswerk, het vol-
leyballen dat ik sinds kort doe, dan 
wordt het wel erg veel.” 

Druk met werk en voetbal was ook 
de reden om te stoppen als leidster 
van meisjesteams. “Dat heb ik sa-
men met Harry legtenberg vier jaar 
gedaan.” behartiging van het vrou-
wenvoetbal is een taak van linda in 
het bestuur. “rené rodijk doet daar 
op dit moment heel veel voor, zodat 
ik me daar niet echt heel druk over 
hoef te maken.”

Maatschappelijke functie De Zweef 
inhoud geven
Dat maakt ruimte voor haar be-
langrijkste taak als bestuurslid: het 
geven van invulling aan de “maat-
schappelijke taak” van de club. wat 
dat inhoudt? clubs vinden zelf dat 
ze meer zijn dan een organisatie 
die zorgt dat er bv. gevoetbald kan 
worden. Ze vinden dat ze een rol in 
de maatschappij vervullen, zoals het 

bijbrengen van waarden en normen. 
van respect. clubs voelen dat niet 
alleen zelf, maar ze worden daartoe 
ook uitgedaagd door de overheid. 

Die overheid wil graag dat vereni-
gingen een rol gaan spelen in de uit-
voering van de wmo. en daar komt 
linda in beeld. Zij bekijkt in hoe-
verre De Zweef een rol kan spelen. 
en dat kan, want er liggen inmiddels 
bij de gemeente verzoeken om een 
subsidie voor het opzetten van twee 
nieuwe activiteiten: koken voor al-
leenstaanden en sportieve activitei-
ten voor ouderen. 

Het bestuur heeft “ontdekt” dat 
de veranderingen in de zorg een 
win-winsituatie kunnen opleveren, 
waarbij de vereniging zich positief 
profileert, maatschappelijk goed be-
zig is en misschien ook meer inkom-
sten en nieuwe leden kan krijgen. 
Deze aanpak kan misschien inspire-
rend werken voor sponsoren om De 
Zweef actief te blijven steunen, maar 
misschien ook om zelf maatschap-
pelijke activiteiten te ontplooien. 

Heel veel veranderingen op komst
“er gaat voor verenigingen veel 
veranderen. Dat betekent ook heel 
veel nieuwe kansen.” linda zit er 
middenin en is razend enthousiast. 
Als de ledenvergadering akkoord 
gaat met haar benoeming, krijgt De 
Zweef een gedreven nieuw be-
stuurslid. 

voor het eerst is er dan een vrouwe-
lijk bestuurslid, dat meer doet dan 
verslaglegging van de vergaderin-
gen. en dat is goed. voor het mooie 
zou er eigenlijk nóg een vrouwelijk 
bestuurslid moeten zijn. misschien 
gebeurt dat ook, want linda heeft 
natuurlijk heel wat ingangen bij de 
andere vrouwen binnen de club. we 
zijn benieuwd…….
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Een heldere kijk 
op zekerheid  

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

www.zichtadviseurs.nl

11996 ZICHT_Adv_Corp_A5_liggend.indd   1 05-04-12   14:54

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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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 doelgroep. Het ontwerp heeft een duidelijke boodschap 
(het doel) in een heldere communicatie (het middel).
 
polenpronkontwerp.nl

reflex advertentie
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ten eerste. De jeugd weet niets van 
een gespannen sfeer tussen Hellen-
doorn en Nijverdal. Dat praten wij de 
jeugd aan. Door er over te schrijven 
in bijvoorbeeld het vorige magazine, 
neemt de jeugd dit voor waarheid 
aan. iets wat geschreven staat, hoeft 
alleen niet waar te zijn. Neem de 
bijbel. is dat wat hierin geschreven 
staat de waarheid? wij geloven van 
wel. maar na een bezoek aan rome, 
of dichterbij huis, de kapel aan de 
Godfried bomansstraat, weet ik niet 
of we met deze rijkdom aan beelden 
en goud de armen helpen.

De verbroedering zou bij ons moe-
ten beginnen. maar ja, uitdelen is 
gemakkelijk. vaak geldt bij uitdelen 
het recht van de sterkste, die wint. 

De weerloze, arme en zwakkere 
maakt geen kans en verliest. Je ziet 
het niet alleen in de boksring, maar 
ook op de radio waar een populaire 
diskjockey zijn gal spuwt over een 
luisteraar die toch niets kan terug-
zeggen. of neem een journalist die 
een recensie schrijft over een 
toneelstuk. Hij schrijft in een kwar-
tier zijn pen leeg. Acteurs, die maan-
den keihard toewerken naar een 
première moeten maar incasseren. 
en ook hier geldt dat de lezer van de 
recensie het oordeel van de journa-
list maar als waarheid aanneemt. of 
laat ik het dichter bij ons houden, bij 
het voetballen. Het zwakke Ajax dat 
na een met 5-1 verloren bekerfinale 

tegen Zwolle denkt kans te maken 
op de Johan cruijff schaal tegen het 
veel sterkere Zwolle. Het is als David 
en Goliath. Natuurlijk wint ook hier 
de sterkste partij. Het veel zwak-
kere Ajax heeft niets in te brengen. 
of neem de deurwaarder. met de 
minste moeite laat hij een aanma-
ning achter bij een bijstandsmoeder 
met schulden. twee kinderen en een 
man die ging lopen. twaalf uren op 
een dag seniorenwoningen poetsen 
en dan ’s avonds het huishouden. De 
deurwaarder heeft macht, hij deelt 
de zoveelste klap in het gezicht van 
de bijstandsmoeder uit. 

Gaat de gespannen sfeer tussen 
Hellendoorn en Nijverdal dan over 
uitdelen en incasseren? Als je 
uitdeelt moet je in ieder geval ook 
kunnen incasseren. Als er ruimte 
is in het magazine om uit te delen, 
moet er ook ruimte zijn in het maga-
zine om te incasseren. vandaar deze 
ingezonden column. 
laat ik stoppen en op de fiets 
stappen naar de feesttent aan de 
Hofmansweide. ik ga een biertje 
drinken met een Nijverdaller! bier 
verbroedert in ieder geval.

een bekende Hellendoorner 

re: De opmarS van heLLenDoorn
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beste cr,
in het vorige magazine 
nodigde je me uit om te 
komen tot verbroedering 
tussen Hellendoorn en 
Nijverdal. Het zou een 
eitje moeten zijn om tot 
elkaar te komen. ik dacht 
het antwoord te vinden bij 
de jeugd. fout. 

Het bestuur nodigt alle vrijwilligers uit voor een gezellige avond met activiteit in het clubgebouw op vrijdag 
26 september. Deze jaarlijkse medewerkersavond is bedoeld om vrijwilligers en hun partners onder het genot 
van een hapje en een drankje te bedanken voor hun inzet voor de vereniging. er wordt deze avond tevens 
afscheid genomen van de gestopte A-selectiespelers en -begeleiders van vorig seizoen. Aanvang 20.30 uur. 
we hopen zoveel mogelijk vrijwilligers te zien, dus zegt het voort! om een in druk te krijgen van het aantal te 
verwachten mensen vragen we u zich per mail op te geven bij bas Kolkman (bbkolkman@versatel.nl) . 

vrijdag 26 september - medewerkersavond



Wat waren je successen met je 
teams?
“buiten één kampioenschap met 
enter vooruit c1 heb ik geen “echte” 
prijzen gewonnen. wel zijn we met 

verschillende teams kort bij een pe-
riodekampioenschap geweest (hoe 
we het afgelopen jaar voor elkaar 
hebben gekregen om geen perio-
detitel te pakken, is voor mij nog 
steeds een raadsel). ik vind het met 
name bij de jeugd ook absoluut niet 
belangrijk om prijzen te winnen, al 
is dat natuurlijk altijd leuk meege-
nomen. ik vind het veel belangrijker 
dat spelers persoonlijk beter worden 
en dus uiteindelijk ook het team.” 

Wat vind je van je werk als trainer?
“ik vind het fantastisch om te doen. 
Het werken met een groep gemoti-
veerde jongens/mannen om samen 
steeds beter proberen te worden.”

Welk trainersdiploma heb je? 
“ik heb zes jaar geleden het tciii 
diploma gehaald.”

Waarom ben je bij De Zweef geko-
men en waar liggen je “voetbal-
roots”?

“ik ben destijds gebeld door Hugo 
Kok of ik er belang bij had om 
trainer te worden bij de Zweef b1. 
ik heb toen afgewogen of het mij de 
moeite waard was om enter vooruit 
te verlaten. uiteindelijk heeft voor 
mij de uitdaging bij een andere club 
de doorslag gegeven. Natuurlijk was 
het ook makkelijker omdat ik toch al 
eens op sportpark Gagelman kwam 
omdat mijn zwager (mark Scholten) 
er ook al in het eerste voetbalde.”

peter KnoBBe maaKt 
carrière aLS trainer
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peter Knobbe (30) is bij De Zweef geen onbekende 
meer. oorspronkelijk komt hij uit enter, maar loopt al 
zo’n vijf jaar bij onze club rond. Speelde vier jaar in de 
selectie (1e  en 2e) en trainde D1, b1 en A1. “voor een 
paar maanden terug werd mij de vraag gesteld om het 
tweede te gaan trainen. Hierop heb ik positief gerea-
geerd en ga dus komend seizoen mijn zesde seizoen 
bij De Zweef in bij ‘t twidde”, zegt hij. De aantrekkings-
kracht van Nijverdal ligt voor de enternaar (helaas) 
niet bij De Zweef, maar bij zijn lief, marieke, die er ook 
voor zorgde dat hij vier jaar geleden zijn “mooie dorp-
je” ruilde voor het Nijvere dal. 



“Zoals gemeld, kom ik dus uit enter 
waar ik opgegroeid ben in een erg 
sportief gezin. iedereen bij ons deed 
thuis aan sport: mijn moeder (Joke) 
en zusje (marlies) deden aan vol-
leybal en mijn vader (Dick), broer 
(martijn) en ik zelf erg fanatiek met 
voetbal. mijn vader heeft altijd gezegd 
dat als mijn broer  net zo voor de 
voetbal leefde als ik deed, hij beter 
zou zijn geworden dan ik. ik trek dat 
natuurlijk altijd in twijfel (haha).”

Hoe lang heb je in de selectie van 
de zweef gevoetbald?
“vier jaar denk ik. Het afgelopen 
jaar heb ik voor het eerst helemaal 
niet meer gevoetbald.”

Waarom ben je gestopt?
“voetbal is een enorm mooie sport, 
maar als je training geeft en zelf 
blijft voetballen dan komt het er dus 
op neer dat je zes dagen in de week 
aanwezig moet zijn. Dat gaat zo af 

en toe een weekje wel maar zes da-
gen in de week waarbij je verplicht 
op de voetbal hoort te zijn werd een 
beetje te veel van het goede. ik heb 
toen gekozen  om door te gaan met 
training geven.”

Heb je ambities om nog meer 
diploma’s te halen?
“ik wil zeker nog een keer mijn tcii 
diploma halen maar drukte heb ik er 
niet echt mee.”

13



Wanneer ga je de overstap maken 
naar het eerste?
“Natuurlijk lijkt het mij uiteindelijk 
leuk om een keer ergens een eerste 
elftal te trainen, maar ik heb daar 
niet echt een planning voor. ik heb 
het momenteel erg naar mijn zin bij 
De Zweef en zo lang ik het ergens 
naar mijn zin heb en het bevalt de 
club nog, dan hoef ik niet zo nodig 
weg.”

Hoe is je relatie met Herman 
Hegeman en Demis Galgenbeld?
“voor zover ik het nu kan bekijken 
voorzie ik geen enkel probleem. we 
weten dat we alle drie het beste wil-
len voor De Zweef.  Heel belangrijk 
zal zijn dat we goed met elkaar com-
municeren.” 

Is er bij De Zweef veel talent 
onderweg naar het eerste en/of 
tweede?
“ik denk dat er in de jeugd zeker wel 
spelers zijn die het eerste of tweede 
moeten kunnen gaan halen. wel is 
het belangrijk dat ze weten dat het 
niet allemaal vanzelf gaat en dat 
je er echt wel wat voor over moet 
hebben.”

Ziet de toekomst van De Zweef 1 
er goed uit en wat is daaraan jouw 
bijdrage?
“ik denk dat de toekomst van De 
Zweef 1 er goed uit ziet. Het is een 
jonge groep die toch al redelijk lang 
bij elkaar is. ik denk dat je zonder 
te betalen mee moet kunnen doen 
boven in de tweede klasse, met  af 
en toe een uitstapje naar de eerste 
klasse. mijn bijdrage zal niet zo 
groot zijn, hoor. Je probeert spelers 
beter te maken en als dat ook maar 
ietsje lukt, is het leuk om te zien en 
goed voor de speler.” 

14



‘De dames zijn onze Golden Girls’ 
we schuiven aan bij ben post en 
Joop timmer. beiden zitten res-
pectievelijk zes en acht jaren in de 
activiteitencommissie. Samen met 
Johan Hilberink, Arjan Klumper-
man, monique ter elst, leanne ruis, 
marja Kapteyn, marry ten berge 
en prisca wippert organiseren zij 
activiteiten voor de D, e, f jeugd 
en f league. ‘eigenlijk best bijzon-
der dat op Johan Hilberink na het 
allemaal ouders van kinderen zijn 
die in de jeugd spelen of hebben 
gespeeld, maar zelf nooit hebben 
gevoetbald bij De Zweef’ aldus Joop. 
ben en Joop omschrijven alle leden 
als echte teamplayers en men-
sen die beschikken over een groot 
improviserend vermogen. bij regen 
tijdens een kamp moet je snel een 
programma om kunnen gooien. ben: 
‘in principe is iedereen verantwoor-
delijk voor een activiteit. Zo regelen 
Joop en Arjan het kamp voor de e 
jeugd en de spooktocht, regel ik het 
reisje voor de f jeugd en het darten 
en zorgt Johan voor de technische 
ondersteuning’.  Joop vult aan: ‘De 
dames zorgen voor de inkoop van 
bijvoorbeeld eten en drinken tijdens 

het kamp, gaan sponsoren langs 
voor prijsjes en kijken waar je het 
goedkoopst dingen kunt kopen. Ja, 
de dames zijn met hun overkoepe-
lende taak echt “Golden Girls”. Dat 
wil ik wel even benadrukt hebben. 
Ze trekken de kar op hun eigen 
wijze.

De activiteitencommise vergadert 
circa veertien keer per seizoen. 
ben: ‘Daarnaast bereidt ieder voor 
zich de activiteiten voor, moeten we 
spullen ophalen en klaarzetten voor 
activiteiten en ze naderhand weer 
wegbrengen. en natuurlijk helpen 
we elkaar tijdens de activiteiten.’  
Joop vult aan: ‘ooit vroeg petra ten 
Dam mij voor de activiteitencommis-
sie. Het zouden maar twee, hooguit 
drie, vergaderingen per jaar zijn. 
Nou daar zat zij toch wel een klein 
beetje naast!’ ben lacht, ‘Gelukkig 
maken het enthousiasme van de 

KenniSmaKen met De 
activiteitencommiSSie

“we wiLLen De LeUKSte vereniGinG van niJverDaL BLiJven”

De activiteitencommissie met vanaf linksboven: ben post, Joop timmer, 
leanne ruis, Johan Hilberink, marry ten berge, Arjan Klumperman, marja 
Kapteijn, prisca wippert en monique ter elst.
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wie is er niet groot mee geworden? Het f-uitje, de 
sponsorloop en het sinterklaasfeest. een commissie 
die volgens commissieleden ben post en Joop timmer 
ooit is opgericht om de jeugd te vermaken in de winter-
periode als er niet wordt gevoetbald. in dit magazine 
maken we kennis met de mensen achter deze commissie.



jeugd en de bedankjes van ouders 
na afloop van een activiteit een hoop 
goed.’ Joop’s  zoons zitten al langere 
tijd niet meer in de doelgroep van 
de activiteitencommissie en dus 
heeft Joop na acht jaren besloten 
de voorzittershamer neer te leggen. 
‘Het valt niet mee om een opvolger 
te vinden’,  legt Joop uit, ‘voorlopig 
trekken Arjan en ben de kar. Het 
mooiste zou zijn als een van hen de 
rol van voorzitter op zich neemt en 
dat het team wordt aangevuld met 
een nieuw persoon.’  Daarnaast is 

het de verwachting dat ook twee 
dames na dit seizoen gaan stop-
pen. Naast een nieuwe man, is de 
activiteitencommise dus ook op zoek 
naar twee dames. ben: ‘Als er onder 
de ouders van de f jeugd dames zijn 
die dit wat lijkt, dan zouden ze dit 
seizoen kunnen meelopen en dan 
vanaf volgend seizoen de vertrek-
kende dames vervangen.’  

Meer vraag naar activiteiten leidt 
tot grotere druk commissie
we komen vanzelf te spreken over 
het onderwerp “vrijwilligers”. Joop 

vertelt: ‘Zoals overal binnen de ver-
eniging is het lastig om aan vrijwil-
ligers te komen. ik erger me wel 
eens aan ouders die kritiek hebben 
na een activiteit. Als ik ze dan bij een 
volgende activiteit vraag om mee te 
helpen, dan kunnen ze nooit.’   ben 
vult aan: ‘Je moet niet vergeten dat 
wij de activiteiten organiseren, maar 
dat we tijdens de activiteiten een 
hoop extra handjes nodig hebben. 
uiteindelijk houden deze handen 
de activiteiten draaiend. Neem een 
spooktocht, dan lopen er zeker 

dertig vrijwilligers in het Dokters-
bos. tijdens de laatste spooktocht 
liepen er vijf familieleden van mij 
bij.’   Joop: ‘waar we eigenlijk op 
hopen is dat er per activiteit steeds 
één begeleider per team meekomt. 
Hij of zij kent de spelers het beste en 
kan ze beter begeleiden dan dat wij 
dit kunnen. ondanks pogingen via 
de website, mail en papieren in het 
postvakje is de respons behoorlijk 
laag. leiders geven dan aan dat ze 
druk genoeg zijn om het team aan 
het voetballen te houden en alles 
daaromheen te regelen. maar het 

hoeven niet altijd de leiders te zijn. 
leiders kunnen het verzoek ook bij 
ouders neerleggen. er zijn ook lei-
ders die dat super goed doen, maar 
de verschillen zijn groot.’   Gelukkig 
zijn er ook uitzonderingen legt ben 
uit. ‘Sommige mensen kunnen niet, 
maar dragen dan wel direct drie 
anderen aan die wel kunnen. en bij 
bijvoorbeeld het e kamp hebben 
we dit jaar mensen die meewillen 
als begeleider, moeten teleurstel-
len.’   De conclusie die bij de heren 
trekken is dat de vraag naar steeds 

meer, leukere en uitgebreide acti-
viteiten toeneemt, maar door een 
tekort aan handen, de druk op de 
schouders van de activiteitencom-
missie steeds groter wordt. 

Het spookt in het Doktersbos
laten we het over activiteiten heb-
ben, want dat is een hele lijst. ben  
noemt ze in de volgorde dat ze 
tijdens het seizoen voorkomen: ‘De 
pietenbingo voor de e en D jeugd, 
het sinterklaasfeest voor de f jeugd 
en f league, de mini playbackshow, 
een spelletjescircuit voor de f 
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league, het darten voor de D, e en f 
jeugd, de spooktocht, het reisje voor 
de f jeugd en f league, het uitje voor 
de D jeugd en tot  slot het kamp voor 
de e jeugd.’  voor ben en Joop is de 
spooktocht de favoriet. Joop: ‘Deze 
tocht door het Doktersbos organi-
seren we alleen voor de D jeugd en 
dan maar één keer per twee jaar. 
Deze activiteit kent een aantal vaste 
elementen, zeg maar spoken in het 
bos. Als de jeugd de plekken van 
deze spoken eenmaal kent, dan is 
de verrassing er een tweede keer 
vanaf.’ ben wordt enorm enthousiast 
als hij vertelt over deze activiteit: 
‘De spooktocht vindt plaats in het 
Doktersbos en is bijzonder door ver-
schillende attributen als een duiker 
in het oude Zwembad, een zwerver, 
een man met kettingzaag, vlam-
menwerpers over de weg, poppen 
aan touwen die uit bomen vallen en 
blacklights die skippyballen aanlich-
ten.’ 
Joop vertelt dat het behoorlijk druk 
is voor de jeugd. ‘van een echte 
winterstop is de laatste jaren steeds 
minder sprake, zijn er steeds meer 
voetbalactiviteiten in de zaal en 
heeft de jeugd zoveel meer te doen 
buiten het voetballen om. we kun-
nen dus met elkaar wel meer activi-
teiten willen, maar de vraag moet er 
natuurlijk wel zijn vanuit de jeugd.’  
Zo is bijvoorbeeld het zwemmen als 
activiteit afgevallen. Joop vertelt 
dat de activiteitencommissie steeds 
vaker te maken kreeg met kinde-
ren die nog niet kunnen zwemmen. 
‘Als je als commissie een activiteit 
organiseert, dan moet je als verant-
woordelijke minimaal de veiligheid 
kunnen garanderen. Dat kon op een 
gegeven moment niet meer,  dus 
daar zijn we mee gestopt.’  

Jeugd al wel op het podium, maar 
nog niet in polonaise
toch is de activiteitencommissie wel 

aan het kijken om het aanbod aan 
activiteiten uit te breiden. Zo is er 
al eens nagedacht om het kinder-
carnaval op te pakken. Joop: ‘De 
faciliteiten zijn al aanwezig door 
de feestavond die de vriendenkring 
organiseert. De kantine is versierd 
en er is een geluidsinstallatie.’  
Helaas noemt de activiteitencom-
missie deze activiteit voor de jeugd 
niet levensvatbaar. ‘we realiseren 
ons dat we de kinderen continue 
bezig moeten houden. Na het 
benoemen van een kinderprins en 
een keer in de polonaise houdt onze 
inspiratie op’ aldus ben die overi-
gens direct toegeeft zich ook eens 
vergist te hebben in een activiteit 
die volgens de activiteitencommis-
sie niet levensvatbaar is. ‘De mini 

playbackshow is een enorm succes. 
wij hielden eerst de boot af, maar 
inmiddels komt er meer publiek af 
op de mini playbackshow dan tijdens 
de “voorstelling”  die de senioren 
een avond eerder geven. Dat is ook 
niet zo raar, onder het publiek zijn 
heel wat opa’s, oma’s, broers en 
zussen die de teams aanmoedigen’ 
vertelt ben over de activiteit die dit 
seizoen voor de vijfde keer wordt 
georganiseerd. 

rondjes lopen voor geld
Alle activiteiten voor de jeugd wor-
den al jaren betaald door de jeugd 
zelf, ze moeten hiervoor wel een 
aantal rondjes lopen. ben vertelt: 
‘Als ik bij andere verenigingen kom, 
dan vraag ik altijd even hoe daar 
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activiteiten georganiseerd zijn. Acti-
viteiten als een kamp en darten kom 
je ook daar tegen. wat activiteiten bij 
De Zweef bijzonder maakt, is dat de 
jeugd deze zelf betaalt via de spon-
sorloop.’  De activiteitencommissie 
verwacht dat kinderen minimaal 
dertig euro bij elkaar lopen. Kinde-
ren moeten hiervoor zelf op zoek 
naar sponsoren: opa’s, oma’s en na-
tuurlijk de buurt in. ‘ook als ouders 
geen geld hebben is een kind op 
deze manier in de gelegenheid om 
toch aan activiteiten deel te nemen, 
je moet alleen wel de buurt in’ aldus 
Joop. van het bedrag van minimaal 
dertig euro worden alle activiteiten 
betaald. ben: ‘Als je minder ophaalt 
dan het minimale bedrag, dan mag 
je niet meedoen aan de eindactiviteit 
(kamp voor de e jeugd en het reisje 
voor de D en f jeugd en f league). 
Hiervoor houden we ook een belron-
de, om iedereen die minder dan het 
minimale bedrag heeft gelopen toch 
in de gelegenheid te stellen met de 
eindactiviteit deel te nemen. en ja, 
dan loop je wel eens tegen schrei-
nende gevallen aan die het geld niet 
bij elkaar kunnen krijgen.’  in deze 
gevallen is de activiteitencommissie 
flexibel wat een betalingsregeling 
betreft, maar de dertig euro blijft als 
minimaal bedrag staan. 
De activiteitencommissie is dus in 
principe niet afhankelijk van geld 
van sponsoren of geld van het Alge-
meen bestuur. iets waar de beide 
heren ook best trots op zijn. ‘we 
houden onze eigen broek omhoog’ 
zegt ben. Joop vervolgt: ‘Het werkt 
ook erg prettig, een aantal jaren 
hielden we steeds geld over. pas het 
afgelopen seizoen is de minimale 
bijdrage verhoogd naar dertig euro. 
ook wij liepen aan tegen activitei-
ten die steeds duurder worden.’  
Doordat op deze manier activiteiten 
worden betaald, hoeft de activitei-
tencommissie ook geen verantwoor-

ding af te 
leggen aan 
de jeugdcom-
missie of aan 
het Algemeen 
bestuur. ben: 
‘Natuurlijk 
is er wel 
afstemming, 
zo stemmen 
we data van 
activiteiten af 
met de jeugd-
commissie. 
ook leeft het 
idee binnen 
de vereniging 
om samen op 
te trekken als 
het gaat om 
de aanko-
niging van 
activiteiten 
via affiches 
in de kantine 
of via een ac-
tiviteitenka-
lender in het 
magazine.‘ 

Ambities
De activiteitencommissie organi-
seert alleen activiteiten voor de D, e 
en f jeugd en voor de f league. De 
A, b en c jeugd vallen daar buiten. 
Joop: ‘Het is ook niet onze ambitie. 
we hebben wel eens geprobeerd 
een activiteit voor de c jeugd te 
organiseren. Het viel mij toen op dat 
deze doelgroep minder gemotiveerd 
is. Dat heeft denk ik met leeftijd te 
maken. een aantal jaren geleden 
stopten een aantal dames met onze 
commissie. Zij hadden het idee om 
activiteiten voor de b en c jeugd op 
te pakken. Helaas is dit nooit van de 
grond gekomen.’  De A jeugd vond 
tot dit seizoen vooral aansluiting 
bij activiteiten georganiseerd voor 
senioren. ‘Al gaat dat nu ook lastiger 

worden. De A jeugd mag nog geen 
bier drinken en wil je ze er dan ge-
woon bij laten zitten?’ aldus ben die 
ook beaamt dat de junioren teams 
zelf maar moeten sparen via een 
teamkas voor activiteiten. 
De ambities van de activiteitencom-
missie liggen vooral op het leuk 
houden van activiteiten. Zo is de 
sponsorloop niet meer alleen het 
hardlopen van rondjes rondom het 
hoofdveld, maar zijn hier ook hin-
dernissen aan toegevoegd en krijgen 
alle lopers na afloop een ijsje.  Joop: 
‘in hoofdlijnen willen we de huidige 
activiteiten ook de komende jaren 
organiseren. Natuurlijk proberen we 
ieder jaar elementen aan activiteiten 
toe te voegen om activiteiten leuk te 
houden. we willen immers de leuk-
ste vereniging van Nijverdal blijven!’ 
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elf jaar Haarle en nu terug bij De 
Zweef. “toen ik in januari zo daags 
na de playbackshow de kantine in 
kwam, zag ik thea Kolkman aan het 
werk om de rommel op te ruimen. 
Hé, wat doet-ie hier? vroeg ze. toen 
had ik het gevoel van thuiskomen.” 
Natuurlijk is Demis in al die jaren 
regelmatig terug geweest op het 
vertrouwde nest.

in de begintijd bleef hij ook trainen 
bij De Zweef. “Had ik mijn tas in de 
auto en ging ik na het werk zo door.” 
Dat ging over toen hij in Haarle 
vastere voet kreeg. “Ze wisten daar 
heus wel dat ik trainer was geweest 

en zo.” Het was dus maar even of 
hij stond in het rood wit op het veld; 
best wel heftig voor zo’n rasechte 
Zwever. twee jaar trainde hij de 
D-jeugd, daarna twee jaar  A en 
tenslotte drie jaar het tweede.  

Het afgelopen seizoen heb ik aan-
gegeven dat ik ging stoppen. Hij was 
bij wijze van spreken nog niet thuis 
na deze boodschap of hij had edwin 
veldhuis aan de lijn. “ik had met  
erik Heuver al eens zitten bomen 
over terugkeer van het derde als se-
lectieteam en laten doorschemeren 
dat ik “ooit” wel eens bij De Zweef 
zou terugkomen..”

DemiS GaLGenBeLD trainer 
De zweef 3 aLS SeLectieteam

“het iS heerLiJK om weer ‘thUiS’ te ziJn”
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Als je aan Demis Galgenbeld (net 40 geworden) vraagt 
om iets op papier te zetten voor het boek over 100 jaar 
De Zweef, trekt hij alles uit de kast en komt moeiteloos 
met drie pagina’s getypte tekst. “en ik had nog veel 
meer kunnen schrijven…”, lacht hij. vanaf 1981 zit hij 
in f1, e2, D2, D1, c2, c1, b1, A1, 3e, 2e, 8e en 5e. Dat 
is zijn voetballoopbaan en toont aan dat hij een echte 
Zwever is. Zeker ook gezien zijn activiteiten rond het 
voetbal. en dan gaat het om Demis als supporter van 
het eerste met alles erop en eraan. bij heel wat “ne-
venactiviteiten” (denk aan blauwe kippen op het veld 
van rohda, een blauwwitte invasie in westerbork enz. 
enz.) was hij een van de gangmakers. Dan vindt hij zijn 
grote liefde in Haarle en verhuist hij naar die plaats. 
Nu is hij weer thuis op het oude nest. Als trainer van 
het derde elftal, dat na een aantal jaren weer een se-
lectieteam is geworden.



inmiddels was het besluit genomen 
om van het derde weer een selectie-
team te maken en jongens de kans 
te (blijven) geven de sprong naar 
twee of één te maken. “ik heb zelf 
heel lang in het derde gevoetbald en 
weet hoe dat gaat in de b-selectie. 
weet ook wel dat je altijd spelers 
kwijt bent aan het tweede. ik hoop 
dat ik een leuke basis kan gaan bou-
wen, maar dat zal in dat licht best 
wel moeilijk worden.”

Daarom ook had hij graag een paar 
ervaren krachten uit het derde 
van het vorig seizoen erbij gehad. 
Jongens die in het eerste hebben 

gespeeld en nog net (geen) 30 zijn. 
“ik heb het geprobeerd en het is niet 
gelukt. Jammer, maar dat hoofdstuk 
is gesloten. Het is nu eenmaal zo.”

Demis begint op 3 augustus (als 
de hele selectie weer op het veld 
verschijnt) met een stuk of negen 
jongens. Het team wordt aangevuld 
met jongens die nog afvallen bij het 
tweede. Hij wordt bijgestaan door 
rick ruis, vader van een jeugdspe-

ler. “De oproep voor een leider heeft 
nog geen twee dagen op de site 
gestaan of rick meldde zich aan. 
ik ben naar hem toegegaan en heb 
wel drie uur over voetbal gepraat. 
een hartstikke leuk gesprek. Hij is 
enthousiast om leider te zijn en ik 
ben dat over hem”, zegt Demis.

Het afgelopen seizoen heeft de 
nieuwe oefenmeester voor De Zweef 
3 het diploma “oefenmeester 3” 
gehaald. Hij vond het prachtig om te 
doen en op de vraag of hij ambitie 
heeft voor “oefenmeester 2” is het 
direct en zonder mankeren “ja”. “ik 
train al sinds mijn zestiende en vind 

het heel erg mooi om te doen.” 

Als het even kan wil hij zelf ook nog 
blijven trainen. Dat gebeurt nu op 
vrijdagavond in Haarle, maar zal 
verschuiven naar de woensdag; “Ja, 
wel in Haarle”. want dat blijft een 
beetje zijn club. Het veld ligt in z’n 
achtertuin en zijn beide zoontjes, 
Joel (9) en len (7), spelen er. “ook 
al omdat mijn schoonouders (onze 
buren, want het is eigenlijk één huis) 

zijn gaan verhuizen naar Nijverdal, 
dacht iedereen dat Danielle en ik 
ook zouden volgen, maar dat ge-
beurt niet. ik woon daar zo mooi en 
we hebben allebei ons verenigings-
leven daar.”  

Het is hem opgevallen dat er de 
laatste jaren heel veel is veranderd 
bij De Zweef waar het gaat om de 
benadering van de jeugd. er is een 
duidelijk plan; er zijn coördinatoren 
en een goede, meer professionele 
structuur. Daar is lang en hard aan 
gewerkt met verschillende mensen 
en begint vruchten af te werpen. 

Het staat hem aan. Net zoals het 
hem aanstaat dat hij zoveel positieve 
reacties heeft gehad binnen de club 
over zijn (terug)komst. Demis popelt 
om te gaan beginnen. Zijn basisdoel 
is handhaven in de tweede klasse. 
“vorig jaar zijn ze er met moeite in 
gebleven. Komend seizoen moet dat 
makkelijker gaan.” 
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Jeroen zwierS moet henK 
KoerShUiS Doen verGeten...

voor wie het nog niet weet: Jeroen 
begon zijn carrière bij buurman DeS, 
maar stapte over naar de blauw-
witten. Daar kwam hij tijdens het 
hoofdklasse-avontuur en maakte 
ook mee dat het team langzaam 
afzakte tot de derde klasse, maar 
daarna de rug rechtte en weer 
opklom tot aan de tweede klasse. 
op en af door blessures was Jeroen 
zo’n 13 jaar keeper in de selectie.

vanwege zijn werk verhuisde hij een 
paar jaar geleden naar Arnhem. 
De afstand naar Nijverdal werd te 
groot. in zijn nieuwe omgeving pakte 
hij zijn hobby weer op, maar nu als 
trainer. Haalde het trainersdiploma 
keeperstrainer 1 en 2. onlangs 
verhuisde hij naar Deventer en dat 
maakte de stap naar Nijverdal weer 
mogelijk.

Hoe is het gekomen dat je keepers-
trainer bent geworden? 
ik ben zelf jaren keeper geweest bij 
zowel vv DeS als De Zweef, vind het 
fantastisch om te doen. ik trainde de 
jeugd van De Zweef een aantal jaren 
terug en afgelopen vijf jaar was ik bij 
rKHvv in Huissen. Daar heb ik eerst 
de A- en b- jeugd en dames getraind 
en daarna drie jaar de 1e selectie 
keepers. Daarnaast ben ik vijf jaar 
keeperscoördinator geweest. verder 
heb ik de afgelopen 3,5 jaar kee-
pertraining gegeven op papendal in 
Arnhem voor de keepersschool mid-
den Gelderland o.l.v. oud-keepers-
trainer van vitesse lambert Jager.

Jeroen is gek op het trainersvak. “ik 
vind het leuk; pas veel variatie toe 
en maak de keepers enthousiast”.

Wat zijn je resultaten als trainer tot 
nu toe? 
Destijds bij De Zweef oscar ooste-
laar getraind die naar Heracles is 
vertrokken, verder bij de keepers-
school midden Gelderland diverse 
keepers opgeleid die zijn vertrok-
ken naar o.a. f.c. utrecht, Ajax, de 
Graafschap, Nec en vitesse.
 
Hoe ben je terug bij De Zweef 
gekomen? 
ben altijd rustend lid gebleven en 
kwam toevallig een thuiswedstrijd 
kijken omdat het eerste van rKHvv 
naar leeuwarden moest. Kwam 
daar Henk Koershuis tegen die 
vertelde dat hij na dit seizoen zou 
vertrekken. ik had net bij rKHvv 
opgezegd i.v.m verhuizing naar 
Deventer. Henk vroeg of het niet iets 
voor mij was. op die zelfde middag 
kwam ik edwin veldhuis tegen om 
even bij te praten. Hij vertelde mij 
dat hij in de technische 
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met ingang van dit seizoen heeft De Zweef een nieuwe 
keeperstrainer. Dat zal wel even wennen worden, want 
“good old” Henk Koershuis heeft meer dan 25 jaar de 
keepers van de Zweef getraind. onder meer Jeroen 
Zwiers, die het stokje nu van hem overneemt.  opnieuw 
een Zwever die terugkomt op het oude nest.

“ik heb veel van Henk geleerd, 
maar ga het op mijn eigen manier 
aanpakken...”



commissie zat. Heb toen aange-
geven dat ik mogelijk geïnteresseerd 
was en hebben toen een gesprek 
met De Zweef gehad. Dit heeft 
geleid dat ik nu keeperstrainer ben 
bij De Zweef.  

Waarom ben je bij De Zweef terug 
gekomen? 
ik heb altijd een goed gevoel gehad 
bij De Zweef en er jaren met plezier 
gevoetbald.

Waaraan heb je de positiefste 
herinnering bij de Zweef? 
Sportief gezien natuurlijk deel uit 
te maken van de promotie naar de 
hoofdklasse, verder de prettige en 
gezellige sfeer die de club uitstraalt.

Waaraan heb je de negatiefste her-
innering bij De Zweef? 
De vele blessures en operaties die ik 
heb ondergaan, daarnaast als kee-
per de goal die ik thuis tegen kreeg 
in een promotieduel waarbij de kee-
per de bal wegtrapte en gedragen 
door de stormachtige wind via een 
stuit over mij heen verdween. wat 
heb ik toen gebaald.
 
Denk je Henk koershuis te kunnen 
evenaren? 
op alle gebieden, haha. Nee, heb 
veel van Henk geleerd maar zal het 
zelf op een andere eigen manier 
doen. evenaren zal ik na de lange 
loopbaan van Henk niet kunnen. 
Henk was altijd wedstrijdgericht, 
situaties uit de wedstrijd halen en 
trainen. ook altijd fanatiek, haha.

Wat is je ambitie als trainer? 
Gewoon een goede en sportieve trai-
ner te zijn, het beste uit keepers te 
halen op welk niveau ze ook zitten. 
en plezier voorop te zetten vooral bij 
jeugdkeepers.

Ga je zondags ook (met de pijp aan) 
achter de goal staan om jouw kee-
per aan te moedigen? 
Nee, ik zal braaf op de bank gaan 
zitten. ik zal na de tijd wel met een 
biertje de wedstrijd analyseren, 
haha.

Wie zijn de jongens aan wie je 
training gaat geven? 
Koen meijerink, robin bom, Dennie 
Hoogenkamp en paul Damman en 
misschien komt michel Dikkers wel 
terug.

Wij bedanken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling, mooie woorden, prachtige 
bloemen, fijne  brieven en kaarten die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van mijn 
geliefde man en onze fantastische papa

Rob Hegeman

Robs overlijden is nog steeds onvoorstelbaar 
en de leegte die hij achterlaat blijft nog moeilijk 
te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid 
geeft ons steun zijn verlies te verwerken en de 
kracht om verder te gaan.

Karin, Jordy en Lieske, Lisa     
        
Nijverdal, 23 augustus 2014
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Hoe lang sta je al langs de lijn?
‘Al wel zeker veertig jaar. in zon, 
wind en regen, ik ben er iedere 
thuiswedstrijd. De laatste tien jaren 
sta ik samen met mijn vrouw marie-
tje in de hoek bij de kleedkamers bij 
toon en marie middelkamp. voor het 
reclamebord, dan staat er ook nooit 
iemand voor mij en de scheidsrech-
ter zegt er nooit iets van.’ 

Wanneer stond jezelf binnen de 
lijnen?
‘tot mijn 34ste heb ik gevoetbald. 
eerst bij omhoog in wierden, de 
kweekvijver van De Zweef. De 
gebroeders Jannink, Galgenbeld 
en ten Hove speelden er ook. later 
ging ik voetballen bij De eversberg.’ 

Waar kun je langs de lijn van 
genieten?
‘van het spel, maar er moet wel 
hard gewerkt worden. van slappe 
hap houd ik niet. ik heb degradaties 
en promoties meegemaakt, maar de 
promotie naar de hoofdklasse staat 
mij bij als hoogtepunt.’ 

Aan wie of wat kun je je langs de 
lijn ergeren?
‘ik erger mij niet zo snel. ik ben wel 
kritisch op de scheidsrechter, maar 
dat hoort er ook wel een beetje bij! 
tja, je blijft fanatiek hè?’ 

Waar heb je het over langs de lijn?
‘over van alles. Het gaat meestal 
over voetbalzaken. we hebben het 

over wedstrijden van fc twente, 
Heracles en feyenoord. over Ajax 
praten we niet, daar heb ik een 
hekel aan.’ 

De beste stuurlui staan aan wal… 
‘Ja we proberen spelers van de 
tegenstanders wel eens te intimide-
ren. Als een speler de bal niet goed 
raakt bij een corner bijvoorbeeld. 
Spelers van De Zweef moedigen we 
alleen aan, die kraken we niet af. Al-
leen de tegenstander en de scheids-
rechter.’ 

Als Herman Hegeman de kenners 
langs de lijn eens zou raadplegen, … 
‘Hij doet het goed! ik heb hoogstens 
eens kritiek op een wissel, maar heb 
verder geen redenen om commen-
taar op hem te hebben.’ 

Waar vinden we je tijdens de rust?
‘Dan haalt mijn vrouw een kopje 

koffie. ik zit in een rolstoel en kom 
de kantine niet in. Als mijn vrouw er 
niet is, helpt iemand anders mij vaak 
wel even.’ 

Welke Zwever binnen de lijnen 
staat je als supporter het meest 
bij?
‘Spelers als rini Siero, Hans Gal-
genbeld en toon middelkamp staan 
mij het meest bij. in het huidige 
team is Niels Hegeman een speler 
naar mijn hart. misschien niet de 
beste voetballer, maar hij werkt 
hard. Dat is mijn type voetballer.’ 

Waar eindigt De Zweef dit jaar? 
‘De middenmoot moet haalbaar zijn. 
ik heb vertrouwen in het team met 
jonge aanwas zoals ruben timmer-
mans. Alle thuiswedstrijden kunnen 
de jongens op mij rekenen.’

LanGS De LiJn

tien vragen aan een trouwe supporter op zijn vaste plek ‘langs de lijn’. 

Deze keer Bertus meulman.
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nieUwe DUG-oUtS LanGS hoofDveLD

in de plaats van de verouderde, 
maar toch heel nostalgische dug-

outs (waar nooit iemand in zat, maar 
wel erop…) zijn moderne, mooie, 

doorzichtige exemplaren neerge-
zet, zodat je als je achter zo’n ding 
staat, je er een beetje doorheen kunt 
kijken. Als trainers, hulptrainers en 
reserves tenminste blijven zitten.

mede-aanleiding voor het vervangen 
van de dug-outs was het ongeval 
eerder dit jaar in Surhuisterveen 
waarbij een meisje van 10 veronge-
lukte doordat een (soortgelijke) dug-
out instortte en zij werd bedolven.

wie herKent U in BovenStaanDe foto’S? 

foto 1 foto 2 foto 3

fotopUzzeL

mail je oplossing naar onze redactie. onder de goede oplossingen wordt een kleine 
attentie verloot.
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op maandag 18 augustus begon de “maandagploeg” 
met een speciale opdracht: het slopen van de twee 
dug-outs langs het hoofdveld. Gelukkig was er wat 
mechanische hulp voor het verwijderen van de daken, 
zodat de heren ook toekwamen aan hun broodnodige 
rust. Die was daarna afgelopen, want met mokers 
verdwenen wanden en fundering. 
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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 



Marianne, hoe gaat het met je?
Het gaat prima met mij en ik was 
verrast dat ik door jullie benaderd 
werd voor dit interview.

Voor degene die je niet kennen, en 
dat zullen er een heleboel zijn, wie 
is Marianne Woesthuis?
ik ben opgegroeid aan de Holter-
weg in Nijverdal in een gezin van 6 
kinderen (3 jongens, 3 meisjes). Het 
huis was dus altijd “vol” maar het 
was ook heel gezellig. Nadat ik de 
lagere school had gevolgd (maria-
school) ben ik naar de Don bosco 
(mavo) in rijssen gegaan. in Nijver-
dal had je college Noetsele maar 
als goed katholiek ging je toen naar 
een katholieke school en die was 
dus in rijssen. we gingen altijd met 
een hele groep vanuit Nijverdal op 
de fiets naar school en dat had toch 
ook wel iets. Na de mavo ben ik naar 
de meao gegaan in Almelo waar 
ik de commerciële-secretariële 
richting heb gevolgd. Daarna heb ik 
nog diverse opleidingen gevolgd in 
de vrije tijd (oa vreemdelingenrecht 
aan de Kub in tilburg) en de nodige 
vakopleidingen.
mijn eerste baantje was in de boek-

houding bij Jorissen Architectenbu-
reau die op de hoek van de rijssen-
sestraat-Nijkerkendijk zat. Hier heb 
ik slechts 13 maanden gewerkt want 
ik had vernomen dat ze naar rijssen 
wilden verhuizen en ik had geen zin 
om daar naar toe te gaan. Het toeval 
wilde dat er een vacature was op de 
administratie van, toen nog, ge-
meentepolitie Hellendoorn.
ik werd aangenomen en heb hier 
nooit spijt van gehad. Het was een 
grote familie en je kende de col-
lega’s allemaal bij naam en toenaam 
(zelfs de echtgenotes en kinderen). 
een heerlijke tijd.
Door de reorganisatie in 1994 kon 
ik niet langer in Nijverdal blijven 
en omdat ik al een jaar 2 dagen per 
week ondersteuning verleende bij de 
vreemdelingendienst (afdeling toe-
lating) in Almelo, heb ik toen er voor 
gekozen om daar volledig te gaan 
werken. ik kwam toen bij de afdeling 
toezicht terecht en dat was wel even 
wennen. bij toelating kon je de men-
sen vaak blij maken omdat ze een 
verblijfsvergunning kregen maar bij 
toezicht ging je juist op zoek naar de 
illegaal en/of uitgeprocedeerde om 
hem uit te zetten. toch heb ik daar 

ook een geweldige leuke tijd gehad.
omdat ik de liefde van mijn leven te-
gen kwam ben ik in 2000 vertrokken 
naar brabant (best vlak bij eindho-
ven). frans (59), mijn echtgenoot, is 
een brabander, vandaar mijn vertrek 
naar het bourgondische zuiden.
ook qua werk maakte ik toen de 
overstap naar het zuiden en ging in 
’s-Hertogenbosch aan de slag bij het 
kwaliteitsbureau van de vreemdelin-
gendienst. omdat ook daar na een 
paar jaar een kleine reorganisatie 
kwam ben ik weer terug gegaan 
naar vreemdelingentoezicht.
Sinds 2006 ben ik werkzaam als 
coördinator bij het team Service & 
intake. onze medewerksters (hier 
werken dus voornamelijk vrouwen) 

bemensen de balie en nemen de 
aangiften op in ’s-Hertogenbosch, 
Drunen, Schijndel, vught en boxtel. 
ik ben dus regelmatig onderweg van 
het ene bureau naar het andere.
Het is een drukke baan (veel per-
soneelszorg) maar geeft ook veel 
voldoening.

hoe iS het nU met...  
marianne woeSthUiS
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tegenwoordig zie je ze steeds meer, gelukkig, een 
vrouw in het bestuur van een voetbalvereniging, zoals 
bij ons linda Slag. vroeger moest je ze zoeken als een 
speld in een hooiberg. toch hadden we er jaren gele-
den ook al een, marianne woesthuis (53). Hoogste tijd 
om te kijken hoe het met haar is.



Zoals bekend is er bij politie Neder-
land een grote reorganisatie gaande 
en weet ik nog niet wat de toekomst 
voor mij gaat brengen. ik maak me 
daar echter geen zorgen over want 
we hebben baangarantie en na 33 
dienstjaren laat ik me niet meer gek 
maken.

Hoe ben jij destijds betrokken ge-
raakt als vrijwilliger bij De Zweef?
wilma, de vrouw van onze Gerard, 
stond bij uitwedstrijden achter de 
bar en vroeg of dit niet iets voor 
mij was. Dit leek mij wel wat en 
zo ben ik “binnengekomen”. Na 
verloop van tijd werd ik gevraagd 
om penningmeester van de kantine 
te worden en vanuit de kantinecom-
missie ben ik later in het bestuur 
terecht gekomen. omdat men bin-
nen het bestuur behoefte had aan 
een notuliste heb ik dit ook nog een 

aantal jaren mogen doen. Heb de 
vier kampioenschappen in zes jaar 
tijd meegemaakt. verder ben ik ook 
nog een tijdje omroepster geweest 
en “gastvrouw” tijdens thuiswed-
strijden.

tegenwoordig zie je het steeds 
meer, gelukkig, dat een vrouw in 
het bestuur van een voetbalvereni-
ging zit. Hoe was dit vroeger?
ik denk dat het toen meer een man-
nenwereld was en ik ben er eigenlijk 
per toeval ingerold omdat er vanuit 
de kantinecommissie ook iemand in 
het bestuur moest zitten.

Voelde jij je op je gemak en werd je 
ook geaccepteerd?
ik kan me wel herinneren dat ik 
de eerste vergadering heel span-
nend vond en was dan ook flink 
zenuwachtig maar daarna voelde ik 

me wel op mijn gemak en dat had 
zeker met acceptatie van de overige 
bestuursleden te maken.

Waarom is het goed als een vrouw 
een bestuursfunctie heeft in een 
mannenwereld?
volgens mij is dit goed voor de 
balans. vrouwen hebben over het 
algemeen wat meer empathie dan 
mannen en kijken daardoor anders 
naar bepaalde zaken/situaties. 
mannen echter kunnen wat zakelij-
ker zijn en dat is in andere gevallen 
weer beter. Door ieders kwaliteiten 
te bundelen kun je de beste resulta-
ten behalen.

Vrouwenvoetbal is een van de 
snelst groeiende sporten in de 
wereld. In het bestuur zie je deze 
groei niet terug. Is dit een stilte 
voor de storm?
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foto van het bestuur na een behaald kampioenschap. bovenste rij vanaf links: frans Hoogers, Gerard Hilberink, 
tonnie wijnen, ton bootsveld, Gerard woesthuis, Jan rikmanspoel, Johan Zwakenberg†, Jos van rhee en chris 
vink. onderste rij vanaf links: tonnie middelkamp, marianne woesthuis, Gerrit verschoor en wlady middelkamp.



ik verwacht van niet. in de maat-
schappij zie je ook geen stormloop 
van vrouwen in hogere functies en 
zo moet je het volgens mij ook met 
bestuursfuncties zien.

Ben je zelf ook sportief actief bij 
een vereniging?
ik ben wel sportief maar niet bij een 
vereniging. ik sport 3x in de week in 
de sportschool. Spinnen, grit (kracht 
en intervaltraining) en cxworx (trai-
ning rug en buikspieren) en verder 
probeer ik 2 a 3 keer in de week een 
uurtje te hardlopen.

Doe je momenteel ook nog vrijwil-
ligerswerk?
ik heb een aantal jaren in het 
bestuur gezeten van de Zonne-
bloem hier in best en verder ben 
ik jarenlang naar lourdes geweest 
als vrijwilligster. Dit deed ik trou-
wens ook al toen ik nog in Nijverdal 
woonde. Dankzij dit vrijwilligerswerk 
heb ik frans leren kennen en was ik 
de laatste in het gezin die afscheid 
nam van het vrijgezellenleven (ik 
had natuurlijk ook heel veel kaars-
jes opgestoken…ha ha).
 
Je woont inmiddels al heel wat 
jaren in Brabant. Ooit overwogen 
weer terug te keren naar nijverdal?
ik ben nu 14 jaar woonachtig in best, 
voel me helemaal thuis in brabant 
en terugkeren naar Nijverdal heb ik 
nooit overwogen. Het is wel jammer 
dat de afstand te groot is om even 
een kop koffie te doen bij de familie. 
Alleen al op en neer rijden kost 3,5 
uur.

Je broer Gerard staat vaak langs de 
lijn en je moeder ook regelmatig. 
volg jij De Zweef nog?
van hen hoor ik wel hoe het met 
de Zweef gaat en toen ze dit jaar 
kampioen konden worden heb ik wel 
op internet gevolgd hoe de wedstrijd 

verliep. ook daarna heb ik op de site 
nog de foto’s bekeken maar merk 
dan wel dat ik vele gezichten niet 
(meer) ken.

Heb je nog contact met leden van 
De Zweef?
Nee niet echt. Alleen Jos en lia van 
rhee heb ik nog wel eens gespro-
ken.

Het Wk voetbal ligt net achter ons. 
Blij dat het afgelopen is?
ik vond het wel een leuke tijd en heb 
volgens mij nog nooit zoveel wed-
strijden gezien tijdens een wK als 
deze keer. Heb zelfs zo’n schema 
netjes ingevuld met de uitslagen na 
elke wedstrijd.

Blij dat Duitsland wereldkampioen 
is geworden?
Het liefst had ik natuurlijk Neder-
land als wereldkampioen gezien 
maar helaas is dat niet gelukt.
omdat Argentinië tegen Nederland 
de wedstrijd “dicht” hield gunde ik 
hen het kampioenschap niet.
Dan liever Duitsland als kampioen.

Wat vond je van de prestaties van 
het nederlands elftal?
ik ben geen voetbaldeskundige 
maar ik vond dat ze het prima heb-
ben gedaan en ze hadden de finale 
wel verdiend.

4-3-3 of 5-3-2?
Zoals ik al zei, geen voetbaldeskun-
dige dus ik heb ik geen voorkeur. 
De coach moet maar bepalen welke 
opstelling tegen welke tegenstander 
de meest strategische is.

Schakel jij nu makkelijk over van 
het voetbal naar de tour de France?
ik heb helemaal niets met de tour 
de france en de charmes zijn er 
volgens mij ook wel een beetje vanaf 
met al die dopingschandalen.

Heb je nog leuke anekdotes van 
vroeger uit jouw Zweeftijd?
tegenwoordig wordt veel via de mail 
gestuurd. Die was er toen nog niet. 
Als we dan een vergadering hadden 
gehad ging ik snel naar het bureau 
om de notulen uit te werken. eerst 
op de typemachine en later had ik 
op mijn werk een computer (met 
diskette :-)). ik vroeg dan de col-
lega’s die de nachtdienst hadden 
of zij de notulen ’s nachts wilden 
bezorgen zodat de bestuursleden 
bij het ontbijtje de notulen konden 
doorlezen. De eerste keer waren ze 
wel erg verbaasd dat ik zo snel met 
de notulen was en voor mij werd 
het een uitdaging dit elke keer weer 
voor elkaar te krijgen, ook wanneer 
de vergadering heel lang had ge-
duurd. (De redactie begrijpt nu beter 
dat er allerlei reorganisaties bij de 
politie zijn. Dat moet zijn begonnen 
in Nijverdal toen de notulen van De 
Zweef met de dienstauto werden be-
zorgd. Ja, en dan kun je geen boeven 
vangen). 

tot slot: wil je nog wat kwijt?
De tijd bij de Zweef was geweldig; 
er was altijd een hele goede sfeer 
en buiten de voetbal om werd er 
veel georganiseerd (mixtoernooi, 
prestatieloop, bingo, feestavonden 
enz.) en daar heb ik warme herin-
neringen aan. ik hoop dat het eerste 
het heel goed mag doen in de 1e 
klasse en wie weet komen ze ooit 
(weer) in de hoofdklasse.

bent u ook benieuwd hoe het toch 
gaat met iemand die u al jaren uit 
het oog bent verloren. Neem dan 
contact op met iemand van de re-
dactie. wellicht kunnen we invulling 
geven aan uw verzoek.
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Nadenken over de toekomst is goed. 
Je kijkt wat er om je heen gebeurt 
en wat dat voor jou betekent. Hoe 
kan ik problemen voorkomen. Hoe 
blijf ik gezond. Hoe kom ik aan geld. 
Hoe vind ik leuk werk.

Net zoals je als persoon over je 
toekomst kunt nadenken, kun je 
dat ook als bedrijf. of als vereni-
ging. een dik jaar geleden heeft het 
bestuur van De Zweef een “denk-
tank” gevraagd na te denken over de 
toekomst van onze club en te komen 
met een advies over de ontwikkeling 
van onze vereniging. eigenlijk om 
een antwoord te krijgen op de vraag 
“waar staan we over 5 tot 10 jaar”. 

om maar direct met de deur in huis 
te vallen: De denktank heeft deze 
vraag niet beantwoord. Niet omdat 
ze dat niet zou willen, maar omdat 
het nauwelijks kan. Als iemand deze 
vraag bv. in 2007 (hoogtepunt van de 
luchtbel-conjunctuur) had gesteld, 
had men een heel ander antwoord 
gekregen dan als men deze vraag 
anderhalf jaar later (volop crisis) 
had gesteld. 
Het blijkt telkens weer ondoenlijk 

(heel) ver vooruit te kijken. lange-
termijn-strategieën zijn alleen 
haalbaar in homogene, zeer stabiele 
omstandigheden. en dat is niet de 
omstandigheid waarin een sportver-
eniging verkeert.

er is dus geen antwoord gekomen 
op de vraag waar De Zweef over vijf 
of tien jaar staat. wat men wel heeft 
gedaan, is het signaleren van (grote) 
veranderingen die van invloed zijn 
op onze vereniging. De denktank 
heeft daarbij mogelijkheden aange-
geven om daarmee om te gaan. Niet 
“zomaar”, maar na een uitgebreide 
analyse. 

De belangrijkste conclusie van de 
denktank is dat De Zweef moet (blij-
ven) groeien om in de toekomst een 
volwaardige vereniging te kunnen 
blijven. Die groei kan het gemak-
kelijkst bereikt worden door activi-
teiten te ontwikkelen voor oudere 
leden.

De denktank
om een zo goed mogelijk advies te 
krijgen bestond de denktank uit een 
doorsnede van de vereniging: leonie 

blauwgeers, Niek broeze, pascal 
Galgenbeld, erik Heuver (namens 
het bestuur), wim de Jong, Jos van 
rhee en Jan-pieter van vree. Jong, 
ouder, man, vrouw, spelend, niet-
spelend, ouder.

Deze groep is begonnen met een 
uitgebreide analyse van de hui-
dige stand van zaken. Heeft vragen 
beantwoord als: wat komt er van 
buitenaf op ons af waarvan we kun-
nen profiteren? wat komt er op ons 
af dat ons voortbestaan bedreigt? 
waar liggen als vereniging onze 
sterke en zwakke punten? De gevon-
den uitkomsten zijn in de Denktank 
besproken en gewaardeerd. De 
belangrijkste zijn meegenomen 
bij het bepalen van opties voor de 
toekomst en het bepalen van “ons 
grootste probleem” en “onze sterk-
ste kanten”. 

Ons grootste probleem
Door overbelasting van vrijwilligers 
waarvan ook steeds meer kennis 
en kunde wordt gevraagd en het 
ontbreken van vrijwilligersbeleid, 
is er te weinig c.q. geen aandacht 
voor nieuwe ontwikkelingen en kan 
(dus) moeilijk aansluiting gevon-
den worden bij ontwikkelingen die 
kunnen bijdragen aan een positieve 
ontwikkeling van de club. Hierdoor 
vertraagt de groei bij de jeugd en 
worden kansen om hieraan te ont-
snappen, niet benut. 

Denktank adviseert bestuur over de toekomst

De zweef op weg naar een 
“vereniging nieuwe stijl”
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iedereen denkt wel eens na over de toekomst. maakt 
plannen en probeert die uit te voeren. Soms lukt dat, 
soms ook niet. bijvoorbeeld omdat er een crisis ont-
staat en je je baan verliest. of het land dat je zo graag 
zou bezoeken, in oorlog raakt. of je ziek wordt. 



ook waar het gaat om het behoud 
van (oudere) leden geldt dit. Het ont-
breken van kunstgras (en hierdoor 
een oneerlijke concurrentie met 
andere clubs) is een extra minpunt.

Onze sterkste kanten
De Zweef heeft veel in huis om recht 
van bestaan te hebben en te groeien: 
een vrouwenafdeling met potentie, 
een mooi gebouw met potentie op 
een mooie accommodatie, die heel 
geschikt zijn voor allerlei nieuwe 
doelen en een professionele organi-
satie. er zijn mogelijkheden om door 
samenwerking schaalvoordelen te 
behalen en zelfs om te groeien. De 
vereniging is in staat in te spelen op 
ontwikkelingen als meer bewegen 
en multifunctioneel gebruik van de 
accommodatie. De communicatie-
middelen zijn uitstekend. 

Brainstormavond
in het voorjaar is in ons clubgebouw 
een “brainstormbijeenkomst” ge-
houden waarbij een grote doorsnee 
van onze vereniging aanwezig was 
en een aantal externe deskundigen. 
Deze groep heeft aan de hand van 
de bevindingen van de denktank (we 

moeten groeien) concrete acties be-
dacht voor de toekomst. Het is een 
hele lange lijst hele goede en leuke 
ideeën geworden. 

Deze lijst is door de denktank uitge-
werkt. Daarbij is bv. gekeken naar 
de haalbaarheid: is een idee rede-
lijkerwijs uit te voeren? en waarom 
zo’n idee moet worden uitgevoerd. 
Kan door uitvoering van het idee ons 
grootste probleem kleiner worden 
of kan het onze sterke positie nog 
sterker maken? 

De ideeën
om een idee te geven van de inge-
diende ideeën, hieronder enkele 
voorbeelden:
- Zorg voor een speelterreintje 
   buiten voor de kleinsten.
- Ga met de andere verenigingen op 

Gagelman om de tafel om te kijken 
waarin je kunt samenwerken.

- ontwikkel nieuwe activiteiten voor 
ouderen.

- Geef aandacht aan lagere teams.
- Geef meer kleur aan de binnenkant 

van het clubgebouw.
- Stel het sportpark open voor 

nieuwe activiteiten voor kinderen 

(bv. op woensdagmiddag).
- betrek het gehele  team van de 

pupil van de week bij de wedstrijd 
van het eerste.

- leg een leuk terras aan bij de 
  kantine.
- maak meer werk van vriendinnen-

dag.

Wat moet er gebeuren
De denktank vermoedt dat de mees-
te leden van De Zweef de volgende 
mening hebben: we zijn een voetbal-
club en het op een zo goed en leuk 
mogelijke manier bieden van deze 
activiteit is ons doel. we zijn groot 
en sterk en zullen over tien jaar 
nog steeds bestaan als zelfstandige 
vereniging. we staan wel open voor 
nieuwe ontwikkelingen, maar dat 
mag geen afbreuk doen aan het doel 
hierboven. 

De denktank signaleert dat er veel 
op ons af komt. Dat de vereniging 
meer moet gaan doen dan alleen 
voetbal. men stelt: in de spagaat 
tussen “meer doen” (omdat ande-
ren en met name de overheid dat 
wil) en “laten we s.v.p. gewoon een 
leuke voetbalclub blijven” slaat de 
meter voor velen uit naar rechts; 
naar de laatste optie: houden wat er 
is. verschuiven naar links zal vooral 
een goed uit te leggen bestuurs-
beslissing zijn. Stapsgewijs naar 
een nieuwe toekomst, is het advies, 
maar of dat helemaal haalbaar is, is 
de vraag. 

Hoe verder
Het rapport van de denktank is 
aangeboden aan het bestuur, dat 
het resultaat zal bespreken. ook zal 
men een oordeel moeten vellen over 
de adviezen en de ideeën. Daarna 
zal het rapport van de denktank te 
lezen zijn voor onze leden. 
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meer gezelligheid, zoals een leuk terras
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lekker oefenen voor Heracles tegen een tamelijk machteloos De Zweef. verzachtende omstandigheid was dat 
De Zweef met een zwaar gehavend elftal de wei betrad. vaste krachten als John Damman, Sander Souverijn, Stijn 
Klein robbenhaar, Xander ten Hove, Sven Dikkers, Koen meijerink ontbraken. in plaats daarvan speelden: Dennie 
Hoogenkamp (keeper, A1), michel Kerkdijk, Niels Hegeman, Anthony wennemers, michel tijhof, Jacco ten Hove, 
Niels Kolkman, Daniel tole (nieuw van pec), mark van Schooten, mark Scholten en Sharma ekuchu. Alle reserves 
kregen speeltijd: paul Damman (keeper), robin Souverijn, bart benneker, tom Heuver en robin tibbe. waarschijn-
lijk ook dankzij het mooie weer, waren bijna 1000 mensen op het duel afgekomen. uitslag 0-10.
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Genoten van het wK voetbal in 
brazilië? ik niet.  Het catenaccio van 
italië hebben we jaren vervloekt en 
terecht. catenaccio is gericht op het 
voorkomen van doelpunten en niet 
op het maken ervan. catenaccio is 
italiaans voor grendel en dan hoef ik 
u verder niets uit te leggen. catenac-
cio in het kwadraat is het systeem 
van louis van Gaal, die het weer 
heeft afgekeken van ronald Koeman. 
een systeem mag je het eigenlijk niet 
noemen.  poep in de broek voetbal is 
het, niet meer en niet minder.
in italië weten ze waar het toe kan 
leiden. lege stadions. Niemand wil 
toch nog in italië spelen? maar goed, 
we hebben de halve finale gehaald. 
louis van Gaal is nu de troonopvolger 
van willem Alexander en wie weet, 
worden we nog eens met truus als 
koningin opgescheept . meerdere 
voetballers hebben aan het wK een 
lucratief contract overgehouden, 
waaronder bruno martins indi. Het 
is hem gegund. een bal dertig meter 
breed kunnen geven is niet voor 
iedereen weggelegd. martins indi 
heeft het gepresteerd. weliswaar 
acht meter achter de man, maar 
toch. Doe het maar na. maar hoe nu 
verder?

Het wK van 2018 zal in rusland 
worden gespeeld. ik ga ervan uit, 
dat we er niet bij zullen zijn. of we 
komen niet door de kwalificatie of we 
boycotten het wK 2018. onze tulpen 
exporteren we wel naar de vS of 
israël. 

Het wK van 2022 wordt een ander 
verhaal. Sepp blatter heeft het wK 
van 2022 verkocht aan Qatar, een 

oven in de woestijn. Het is daarom 
dat volgens secretaris-generaal 
Jerôme valcke van de fifA het wK in 
de winter zal worden gespeeld.  Jim 
boyce, vice-president van de wereld-
voetbalbond spreekt dit weer tegen, 
dus mag u ervan uitgaan dat het wK 
van 2022 in de zomer zal worden 
afgewerkt. De Arabieren hebben ons 
in ieder geval stadions met een airco-
systeem beloofd, zodat de voetballers 
in de gewenste temperatuur kunnen 
spelen en de toeschouwers gekoeld 
van het spelletje kunnen genieten. 
De Arabieren zullen echt wel geld 
hebben, maar niet alles is met geld 
te koop. in Qatar is het in de zomer 
minimaal 45 graden. De wetenschap 
is ver, maar ik geloof niet dat een sta-
dion afgekoeld kan worden naar een 
graadje of vijfentwintig. tot dusverre 
hebben ze het nog niet voor elkaar 
gekregen en naar mijn mening krij-
gen ze het ook niet voor elkaar.

voor 2400 jaar terug wist Aristoteles 
al dat warm water sneller bevriest 
dan koud water. Als de friezen het 
niet voor elkaar krijgen om bij dooi 
een elfstedentocht te laten rijden, 
dan krijgen de Arabieren het ook niet 
voor elkaar om de 
stadions naar de 
gewenste tempe-
ratuur af te laten 
koelen.

voetballen bij 
een temperatuur 
van 45 graden is 
niet te doen. ook 
voetbal kijken met 
45 graden is niet 
te doen. onder 

normale omstandigheden heeft een 
mens twee liter vocht per dag nodig. 
bij inspanning verliest een voetbal-
ler onder normale omstandigheden 
1 liter vocht per uur. Het menselijk 
lichaam kan een plotselinge tempe-
ratuursverandering maar tot plm. 
6 graden opvangen. Daarom is het 
drinken van lauwe thee het beste om 
je lichaam verantwoord af te koelen.  
wat je verliest moet weer aangevuld 
en in je lichaam opgeslagen worden. 
Dat gaat niet lukken bij een tempera-
tuur van 45 graden. een voetballer is 
immers geen kameel.

toch kunnen we in Qatar wereld-
kampioen worden, mits robin van 
persie meedoet.  robin van persie 
drinkt onder alle omstandigheden 
ijskoud water en als aanvoerder eist 
hij dat ook van zijn teamgenoten. bij 
een temperatuur van 45 graden zal 
dat ongetwijfeld leiden tot darm-
stoornissen en dat leidt weer tot 
poep in de broek. Daar zijn we goed 
in. Spelen met poep in de broek. met 
dank aan louis van Gaal. Hij krijgt 
van mij alle credits.

cr

Qatar 2022
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N E R G E N S  G O E D K O P E R !

Energiestraat 5 Nijverdal



Nog een klein sluitstuk van het afgelopen seizoen: de jaarlijkse wedstrijd van De Zweef 1 
tegen de f-jeugd. veel regen, maar ook net zoveel plezier. Natuurlijk won de jeugd het….

f-JeUGD wint wèèr van het eerSte
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De JeUGD trapt af voor het nieUwe Seizoen

42

met een gezamenlijk ontbijt van alle e- en f-teams en nieuwe leden heeft De Zweef 
afgetrapt voor het nieuwe jeugdseizoen. De kantine zat zaterdagmorgen 16 augus-
tus al vroeg helemaal vol met spelers en hun ouders. Sponsors bakker lokeers 
uit Nijverdal, AH loomans uit Hellendoorn en Driever partyservice hadden ervoor 
gezorgd dat het aan niets ontbrak. Na het ontbijt waren er op de velden tal van acti-
viteiten, die allemaal met voetbal te maken hadden. Het mooie weer deed de rest en 
zorgde ervoor dat de open dag meer dan geslaagd was.



43



wilt u besparen op inkoop- en 
personeelskosten? wilt u graag 
optimaal gebruik maken van 
subsidieregelingen? patrick’s 
bedrijf helpt u om deze wensen te 
realiseren.

wijnen bedrijfsscan onderzoekt 
besparingen op personeels- en 
inkoopkosten en maakt optimaal 
gebruik van subsidiemogelijk-
heden. Deze gebieden hebben
elk hun specifieke kennis en vaar-
digheden. patrick heeft hiervoor 
gedreven professionals in huis 
met ieder hun eigen hoogwaardige 
expertise en jarenlange ervaring.

patricK wiJnen Start met    
wiJnen BeDriJfSScan

www.wijnen-bedrijfsscan.nl

De communicatie is open en 
eerlijk. transparantie en integriteit 
staan  hoog in het vaandel. Daar-
naast heeft patrick een pro-actieve 
houding en een pragmatische 
en resultaatgerichte aanpak. uw 
belang staat voorop.

wijnen bedrijfsscan neemt de 
werkzaamheden bijna volledig uit 
uw handen. Zo kunt u zich blijven 
richten op uw kerntaken en tege-
lijkertijd maximaal profiteren van 
lagere kosten en extra inkomsten.

patrick en zijn partners werken 
met drie scans waarmee ze ieder 

bedrijf kunnen doorlichten: de 
Salarisscan, de inkoopscan en de 
Subsidiescan. 

ervaringen uit het verleden hebben 
uitgewezen dat wijnen bedrijfs-
scan in vrijwel elke organisatie 
besparingen of extra inkomsten 
weet te vinden. Daarom wordt er 
gewerkt op basis van “no cure, no 
pay”.

patrick gaat graag het gesprek 
met u aan. Neem gerust contact 
op voor meer informatie of het 
maken van een afspraak, zodat 
hij samen met u kunnen bepalen 
welke resultaten bij uw bedrijf of 
organisatie mogelijk zijn. 
u kunt patrick bereiken via mail 
(info@wijnen-bedrijfsscan.nl), 
telefoon (06 – 43 95 46 82) of door 
de website te bezoeken:
www.wijnen-bedrijfsscan.nl

we kennen hem natuurlijk allemaal nog, patrick 
wijnen! Hij speelde jaren in het eerste en is sinds 
enige tijd weer regelmatig bij De Zweef met zoon Job. 
ook zelf wil hij weer wat regelmatiger tegen een 
bal gaan trappen. maar hij is vooral druk met zijn 
nieuwe bedrijf: wijnen bedrijfsscan.
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Bedrijfsscan

Het resultaat van deze 
scan geeft een helder 
beeld van uw inkoop 
situatie en laat tevens 
zien welke besparings-
mogelijkheden uw 
organisatie heeft. 

Wilt u als ondernemer ge-
bruik maken van subsidies? 
Of heeft u behoefte aan 
begeleiding? Wij staan u 
graag terzijde en zijn de 
ideale sparringpartner voor 
uw bedrijf. 

Wordt bij uw organisatie 
het complete potentieel 
aan financiele voordelen 
en stimuleringsmaatregelen 
optimaal benut? Met de 
salarisscan ontdekt u 
wat u kunt besparen.

Wijnen Bedrijfsscan onderzoekt besparingen op
personeelskosten en inkoop en maakt optimaal 
gebruik van subsidiemogelijkheden. Neem uw
bedrijf onder de loep en ontdek wat u kunt besparen! 
Alles op basis van “no cure, no pay”!!

onder de loep?!
Uw bedrijf

Wijnen Bedrijfsscan

E-mail  info@wijnen-bedrijfsscan.nl
Telefoon 06 43 95 46 82
Adres  Wilhelminastraat 49
  7442 GD Nijverdal

:

salarisscan inkoopscan subsidiescan

www.wijnen-bedrijfsscan.nl
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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!

www.unicaschutte-ict.nl

Uw fullservice ICT-dienstverlener

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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Nieuwsgierig?
Download de QR-code-app en scan de code
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•   
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Dinsdag:
Seniorendag

Woensdag:
Ladiesday
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Groen van Prinstererstraat 32
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