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Hoera! Het is zomer. Corona 
begint langzaam uit het leven 
te verdwijnen. We mogen 
meer en straks misschien 
wel alles! Op vakantie. 
Zonder mondkapje in de 
winkel. Kantine weer open. 
Kleedkamers en douches 
weer in gebruik. Kun je 
het je voorstellen? Lekker 
competitie tegen “echte” 
tegenstanders? En dan van 
het bestuur nog een doos vol 
verrassingen als dank voor 
je steun aan de club. Wat wil 
je nog meer? Fijne vakantie 
allemaal.
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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Beste Zwevers,

Bij het uitkomen van de tweede 
GOAL van dit jaar zit het voetbalsei-
zoen 2020-2021 erop. Het seizoen 
dat geen voetbalseizoen geworden 
is en waarin door het 1e elftal maar 
vier wedstrijden zijn gespeeld. 

Waar er telkens nog weer per-
spectief werd geschetst zoals een 
halve competitie voetballen of een 
regiocup organiseren, is het uitein-
delijk niets geworden. Dit houdt in 
dat we volgend seizoen weer in de 
derde klasse voetballen, terwijl we 
misschien wel gehoopt hadden op 
promotie naar de tweede klasse.

Ondanks het verloren seizoen, kijk 
ik wel met een goed gevoel naar 
onze vereniging. Zij laat in deze 
lastige tijd veerkracht en betrokken-
heid zien. De jeugd heeft zodra dit 
kon volop getraind. Elke zaterdag 
stonden er allerlei activiteiten op 
het programma en was de opkomst 
groot. De coördinatoren, trainers en 
leiders van de jeugdelftallen hebben 
zich van hun beste kant laten zien 
en richting het komende seizoen is 
alles op orde om in augustus een 
mooie start te maken.

Ook door de selectie-elftallen is vol-
op getraind en onderling geoefend. 
Onze nieuwe hoofdtrainer Niels 
Kolkman heeft zijn selectie uitge-
breid gesproken en kan niet wachten 
om het komende seizoen van start 
te gaan. De technische commissie 
heeft veel werk verzet en we zijn 
blij dat alle trainers en leiders van 
de verschillende elftallen volgend 
seizoen ook weer van de partij zijn.

Waar het trainen bij de lagere se-
nioren lang op een laag pitje heeft 
gestaan zijn er bij deze elftallen 
niet of nauwelijks opzeggingen en 
starten we het seizoen 2021-2022 
met hetzelfde aantal elftallen als het 
afgelopen seizoen. Ook hieruit blijkt 
maar weer dat veel mensen onze 
vereniging trouw blijven en de club 
een warm hart toedragen.

Het hoofdstuk kunstgrasveld lijkt te 
kunnen worden afgesloten. Er is het 
afgelopen jaar nog regelmatig over-
leg geweest over de kwaliteit van 
het veld; te glad en te weinig grip. 
In maart is een groot deel van het 
zand dat in het veld was gestrooid 
verwijderd. Hierdoor is de grip beter 
geworden en benadert het veld 
nagenoeg een natuurgrasveld. Daar-
mee is na drie jaar deze discussie 
over de kwaliteit van het veld tussen 
De Zweef, de gemeente Hellendoorn 
en Nijverdal Ten Cate afgesloten.

Voor het nieuwe seizoen hoop ik dat 
alles weer op een normale manier 
van start kan gaan. Dat de competi-

ties opgestart kunnen worden met 
publiek langs de lijn, met de kantine 
weer open voor een kop koffie of een 
ander drankje en met weer volop 
gezelligheid bij onze mooie club.

Om het nieuwe seizoen een vlie-
gende start te geven willen we in 
het weekend van 28 en 29 augustus, 
het weekend voor de start van de 
competities, allerlei leuke activitei-
ten organiseren voor alle leden van 
onze vereniging. Houd daarom dit 
weekend alvast vrij! Ook wordt er in 
de tweede helft van het jaar gekeken 
op welke wijze we de jubilarissen 
van de afgelopen twee jaar in het 
zonnetje kunnen zetten en hoe we 
nog aandacht kunnen besteden 
aan ons 100-jarig bestaan. Kortom 
genoeg om naar uit te kijken!

Tenslotte wil ik, namens het bestuur, 
iedereen bedanken voor zijn inzet 
het afgelopen seizoen en iedereen 
een mooie zomer toewensen!

Met sportieve groet,
Richard Benneker
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Anderhalf jaar geleden besloot 
het bestuur van De Zweef om de 
vacante functie van kantinebeheer-
der aanzienlijk uit te breiden tot een 
(betaalde) functie van “verenigings-
manager”. Er kwam een advertentie 
op de website en daarna was het 
wachten op een goede kandidaat. 
Die kwam er wel en kwam er niet. 

Wel in de persoon van Paul Morsink, 
maar niet op de manier waarop het 
bestuur dacht. “Ik ben en blijf een 
Zwever die altijd wat voor de club 
wil doen. Voor niets.” Dat “betaalde” 
was dus al snel van de functie af. En 
ook een stukje van de inhoud, “want 
ik ben niet iemand van computers 
en het aansturen van mensen en 
zo. ” 

Wie Paulus Bernardus Maria 
Morsink een plek wil geven in het 
Nijverdalse landschap, moet hem 
plaatsen bij de familie Morsink 
aan de Smidsweg. Ja, die vroe-
ger samen met Middelkamp een 
kolenhandel/garage dreef. Paul is 
met 60 jaar de jongste van het stel. 
Hij is getrouwd met Ida en heeft 
twee dochters (Kim en Joyce) die 

het beiden nog prima naar de zin 
hebben aan de Holterweg.

Werken met de handen
Paul is een man die het moet heb-
ben van werken met de handen. Zo 
werkt hij 22 jaar onderaan de berg 
bij Kleinjan; daarna 14 jaar bij Wema 
carrosseriebouw en tenslotte 6 jaar 
bij Kamphuis stralen, schooperen (ff 
Google-en) en  spuiten. Daar doet 
hij het onderhoud van machines en 
wagens.  

Een paar jaar geleden krijgt hij last 
van z’n rechterarm en dat wordt ei-
genlijk steeds erger. Hij gaat ermee 
naar de dokter en dan blijkt dat hij 
lijdt aan -voor wie het weten wil- de 
ziekte van Hirayama; een moeilijke 
naam voor het uitvallen van de zenu-
wen, waardoor spieren niet meer 
kunnen functioneren. 

Ziekte aan arm 
aanleiding voor 
nieuwe functie

Zijn rechterarm weigert steeds 
meer dienst en dat wordt niet meer 

beter; eerder slechter. De ziekte is, 
zoals ze dat noemen, progressief. 
“Ik kan m’n rechterarm nauwe-
lijks meer heffen.” Nog even voor 
de helderheid: wie Paul met z’n 
rechterhand in z’n zak ziet, moet 
niet denken dat hij te beroerd is om 
te helpen. Hij kan het niet meer; hoe 
graag hij ook zou willen. 

Niet bij de pakken neerzitten
Samengevat komt het erop neer dat 
Paul steeds moeilijker z’n werk kan 
doen en in de IVA belandt. “Ik kende 
ook alleen maar de WAO, maar dit 
is nieuw en betekent Inkomensvoor-
ziening Volledig Arbeidsongeschik-
ten.” Hij wil het er eigenlijk niet over 
hebben, want waarom bij de pakken 
neerzitten? “Ik ben een positief 
ingesteld mens.” 

Omdat bekend was dat hij in de 
IVA terecht zou komen, wordt Paul 
benaderd door Erik Heuver met de 
vraag of hij het kantinebeheer wil 
gaan doen. “Ik was dan ook ver-
baasd toen ik de advertentie voor 
verenigingsmanager zag staan. 
Ida zei nog: ga je melden, maar ik 
ben niet iemand die zich dan gaat 
aanbieden, maar ik heb wel zo in de 
kameradengroep laten vallen dat ik 
had aangegeven dat ik die functie 
wel wilde doen en dat ik daarvoor 
was benaderd.”

“Niet zoals die door het bestuur op 
papier was gezet, maar zonder het 
managen en zo.” De boodschap in 
de kameradengroep komt terecht 

Anderhalf jaar geleden besloot het bestuur van De 
Zweef om de vacante functie van kantinebeheerder 
aanzienlijk uit te breiden tot een (betaalde) functie 
van “verenigingsmanager”. Er kwam een adver-
tentie op de website en daarna was het wachten op 
een goede kandidaat. Die kwam er wel en kwam er 
niet. 

NIEUWE KANTINEBEHEERDER STAAT AL 
ANDERHALF JAAR IN STARTBLOKKEN

Paul Morsink hoopt na de zomer echt te kunnen beginnen
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bij het bestuur en het is maar even 
of toenmalig voorzitter Erik Heuver 
zit met Paul om de tafel. Zo rolt hij 
in zijn nieuwe functie. En wel voor 
niets. 

“Ik zou best willen stoppen met 
roken”
Hij zit aan zijn vaste plekje aan de 
keukentafel, ochtendlicht schuin in 
de rug, krant voor zich met nieuws 
en puzzels, radiootje op bedien-af-
stand evenals het onafscheidelijke 
pakje shag. “Ik rook nog maar een 
paar sigaretten per dag. Zou er best 
wel mee willen stoppen, maar dat is 
zo verrekte moeilijk.”

“Thuis zitten is 
niks. Ik ben blij 
met De Zweef”

“Bij huis zitten is helemaal niks. 
Toen ik was afgekeurd, werkte ik op 
therapeutische basis nog bij mijn 
laatste baas. Toen kwam corona en 
daarna ben ik er niet meer geweest. 
Ik was blij dat ik De Zweef nog had.” 
Maar ook die functie is niet zoals 
voorzien. De kantine en eerst ook de 
velden gaan dicht en er is nauwe-
lijks werk te doen.

“Ik loop er regelmatig een rond-
je. Zet op maandag koffie voor de 
klussenploeg en ouwehoer een 
beetje met die jongens. Af en toe 
komt er een leverancier, reparateur 
of installateur en dan zorg ik dat ik 
er ben, maar dat is het wel zo’n be-
tje.” Jammer voor Paul, die het als 
een uitdaging ziet deze klus te gaan 
doen. Voor hem is de functie nieuw. 
Moet zijn weg vinden: “Wat is mijn 
verantwoordelijkheid en wat moet 
ik op het bordje van het bestuur 
leggen?”

Hopelijk straks alles weer normaal
Hopelijk wordt het na de zomer weer 
een beetje normaal. Met voetbal 
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en een volle kantine. Ook hij mist 
de wedstrijden en de gezelligheid 
vooraf en na afloop. Maar dan moet 
hij ook serieus aan het werk. Niet 
alleen met de leuke dingen, maar 
ook met serieuze zaken. 

“Toen ik de laatste maanden voor 
corona op zondagmorgen bar-
diensten draaide, verbaasde ik mij 
over de steeds toenemende rotzooi 
die we bij het begin van de dienst 
aantroffen, los nog van niet afge-
sloten deuren en lampen die nog 
aan waren. Dat had te maken met 
het gebrek aan toezicht op zater-
dagavond. Als het aan mij ligt is 
dat straks afgelopen. Er moeten 
duidelijke regels zijn en die gaan we 
nakomen.”

Voetbalcarrière
We zitten al een uur te praten eer 
het gaat over voetballen. Paul wordt 
een dikke 50 jaar geleden in de 
jeugd lid van De Zweef. Hij doorloopt 
alle teams op het hoogste niveau. 
Aangekomen bij de senioren houdt 
het dan op: “Ik had al die hoofd-
klassers voor mij en dat niveau kon 
ik niet aan. Ik speelde af en toe in 
het tweede, maar het vaakst in het 
derde.” 

Van dat team wordt hij op z’n 27e 
/ 28e trainer. Haalt z’n trainer-
spapieren en komt uiteindelijk 
terecht bij A1 van Marle. “Dat was 
een hele mooie periode; heel leuk 
met die gasten.” Voetballend komt 
hij terecht in het vijfde elftal met 

daarin een hoop coryfeeën uit de 
hoofdklasse. “Jongens als Helwig 
Machielsen, Rene Jannink en Robert 
Heuver. Dat heb ik nog zo’n jaar of 
15 volgehouden.” 

In die actieve voetbalperiode is Paul 
ook actief bij de jeugd. Als trainer, 
leider, coördinator. De laatste jaren 
beperkt hij zich tot het draaien van 
bardiensten. De nieuwe functie als 
kantinebeheerder komt hem heel 
goed uit en daar gaat hij zich voor 
100% voor inzetten. Zorgen dat 
zaken lopen: ook waar het gaat om 
mensen bij de club te houden. “Bin-
ding en eenheid. Daar houd ik van 
en daarin moet je investeren.”



bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal
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PAUL MORSINK IN HET KORT

Van welke muziek word je vrolijk?
Nederlandstalig en daarnaast Queen, Golden 
Earring, Deep Purple.

Wie heeft grote invloed gehad op je leven en 
waarom?
Mijn vader en moeder. Door de manier waarop ze 
me hebben opgevoed. 

Waar zou je het allerliefste wonen?
Hier! Of misschien ergens anders in Noetsele. 
Hoeft per se niet. Ik wil in ieder geval niet weg uit 
Nijverdal.

Welke belevenis zou je opnieuw willen ervaren?
Ons trouwen, maar dat kan alleen als we eerst 
gaan scheiden en dat wil ik niet! Dat was een 
superfeest. Net zoals trouwens al die kampioen-
schappen.

Waar kan men jou ’s nachts wakker voor maken?
Met kameraden op het terras zitten, biertje erbij, 
een sigaretje en lekker ouwehoeren.

Welke eigenschap in een ander waardeer je het 
meeste?
Eerlijkheid. Afspraken nakomen. 

Met wie wil je een wereldreis maken?
Ik zou graag nog eens met Ida naar Zuid-Afrika 
gaan. Dat lijkt me prachtig en ik hoop dat ze dat 
een keer wil. Griekenland en Spanje zijn mooi, 
maar daar ben ik nu al vaak geweest. 

Wat is de favoriete dag van het jaar?
Ik hoef niet zo in de belangstelling te staan; dus 
niet mijn verjaardag. Op vakantie gaan is heel 
mooi.

Waarop ben je tot nu toe het trotst?
Mijn twee meiden en Ida.

Waar ben je het beste in?
Opscheppen. Blazen. Lachend: “Mijn zussen 
hebben voor mij een keer een lied gecomponeerd 
op de wijze van “het is moeilijk bescheiden te 
blijven”. Daar herkende ik mij wel in.”

Welk rapportcijfer geef je je leven?
Een dikke 8. Als m’n arm nog gezond zou zijn een 
dikke 9. Ik ben heel tevreden. Als het zo blijft, 
teken ik daar voor.

Wat eet je het liefst?
Hollandse pot. Aardappels, stukje vlees, groen-
ten.

Hoe belangrijk is internet voor jou?
In het geheel niet. Ik heb sinds kort een mobiele 
telefoon, maar moet nog steeds vragen: “Joyce 
hoe werkt dat?”

Wat is je favoriete serie, film of tv-programma?
Sportprogramma’s, hoeft niet per se voetbal te 
zijn. Daar ben ik wel een beetje op uit gekeken. 

Wat is je leukste herinnering aan de basis-
school?
De kameraadschap! En het schoolvoetbal in de 
vijfde en zesde klas. Als je erop zit wil je eraf, 
maar als je er vanaf bent is het de mooiste tijd 
van je leven. Moet trouwens binnenkort Anita ten 
Dam eens vragen wanneer er weer een reünie 
van onze klas is. 
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EEN ATTENTIE VOOR IEDEREEN!





Evy, Pleuni en Wiesje Pronk (12 
jaar) zijn een drieling. De rubriek 
“25 vragen aan…” wordt daarom 
deze keer iets langer en heeft een 
speciaal karakter. 
(E=Evy, P=Pleuni, W=Wiesje)

Is het leuk om een drieling te zijn?
Samengevat komt het erop neer 
dat het leuk is een drieling te zijn. 
“We krijgen veel aandacht en dat 
is leuk” (W). “Mensen vragen in 
de winkel of we drieling zijn” (E). 
“Soms is het ook niet leuk” (P).

Doen jullie alles samen?
E: “Het ligt eraan wat”. P: “Soms 
wel.” W: “We doen veel spelletjes, 
voetballen vaak in de tuin. Als ik 
wat wil, willen de anderen dat vaak 
ook. We doen veel samen.” 

Waar zit je op school?
Alle drie: “We zitten in groep 8 
van de Triangel. Bij meneer Frits. 
Dat is heel leuk, want die is heel 
creatief. We zijn nu aan het inle-
zen voor de schoolmusical. Na de 
(mei)vakantie worden de rollen 
verdeeld.” “Ik hoop dat ik niet hoef 
te zingen; dan ga ik mij heel erg 
schamen (W).”

Met wie woon je?
Mama Carmen, papa Herrold en 
broers Bastiaan en Thijmen. 

Wie zijn je beste vrienden?
Evy antwoordt voor alle drie: 
“Femke, Lynn, Roos, Sem, Stijn, 
Suus, Lotte, Brechje.” Pleuni en 
Wiesje knikken instemmend.

Wat ga je na school doen?
“We gaan naar Reggesteyn Noet-
sele.” Wiesje zegt namens allen 
dat ze het liefst bij elkaar in de 
klas willen, maar dat dat van 
mama en papa niet mag. “Onze 
keus is: of allemaal bij elkaar of 
geen van allen.” Evy: “Ik wil niet bij 
alleen Wiesje of Pleuni, want dan 
zou ik weten dat de ander alleen 
zit.”

Hoe ben je bij de voetbal geko-
men?
Het antwoord op deze vraag is 
(ook) eensluidend: “Bastiaan en 
Thijmen zitten al lang op voetbal. 
We gingen elke zaterdag kijken. 
Zo kwamen we er vanzelf op. En 
de opa van mijn  moeder (Dirk 
Verschoor van de oude drukkerij 

37 VRAGEN AAN...  EVY, PLEUNI EN WIESJE PRONK (MO12-1)



aan de Grotestraat) zat ook op 
De Zweef. En ons nichtje Sharon 
Wieldraaijer en Sven Dikkers. We 
kunnen de hele dag wedstrijden 
kijken. Eten dan tussen de mid-
dag een broodje kroket of broodje 
gehakt.” 

Wat vind je leuk aan voetbal?
“Het is gewoon leuk” (E). “Het 
samenspel; lekker rossen” (P). 
“Schieten en dribbelen” (W).

Heb je een vaste positie in het 
veld?
E: “Aanvallende middenvelder.”
P: “Keeper.”
W: “Linksbuiten (ik kan hard lo-
pen).”
Het afgelopen seizoen vinden de 
meiden saai door het ontbreken 
van competitie. “Gelukkig was er 
wel veel te doen” (E). 
 
Wat vind je leuk aan De Zweef?
Evy: “De Zweef is heel leuk. We 
zijn er de hele zaterdag want er is 

altijd wel iemand om naar te gaan 
kijken.” “Het is er heel gezel-
lig”(P). “De kantine is heel leuk” 
(W). 

Heb je een voetbaldroom?
De meiden hebben alle drie een 
voetbaldroom en wel dezelfde: 
Voetballen bij een grote club en bij 
voorkeur Barcelona. “Dat is een 
hele leuke club. Ik heb niet voor 
niets een Barcelonabroek aan” (E). 
“Ik kijk al hun wedstrijden” (P). 
“Ja en als het te laat is, kijken we 
’s morgens de samenvatting op 
YouTube” (W).  

Wanneer heb je voor het laatst ge-
huild en waarover?
 “Dat ligt eraan hoe hard we ruzie 
hebben (E).” Pleuni: “Als Wiesje 
me knijpt.” “Als we ruzie hebben 
kan het hard gaan. Schoppen en 
zo. Maar gelukkig komt dat niet 
vaak voor en alleen als we heel erg 
boos zijn.” (W).

Wie of wat zou je voor één dag in 
je leven willen zijn?
“Maakt niet uit, maar wil wel eens 
proberen hoe het is om beroemd 
te zijn” (E en P). “Messi of Lieke 
Martens” (W). 

Heb je een huisdier?
“Ja een vis die heet Elisabeth (heb-
ben de jongens bedacht haha). We 
hadden een rooie, die noemden we 
Nemo, maar die is dood” (E). 
“We hebben kippen: Pollo, Happy, 
Dotje en Zwartniet (die is dus wit)” 
(P en W).

Wat vind je echt niet leuk ?
“Als ik naar buiten wil en mijn zus-
jes hebben geen zin in een spelle-
tje. En als Thijmen al het lekkers 
op eet!” (E) 
“Was opvouwen (behalve als ik 
voor de tv de was op mag vouwen)” 
(P).
“Mijn kamer opruimen en de vaat-
wasser uitpakken.” (W)
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Waar ben je heel erg goed in?
“Spelling op school, voetbal en 
mijn moeder helpen met koken” 
(W).
“Keepen, kunstjes op de trampoli-
ne en gymmen” (P).
“Voetballen, houtbewerking en 
verven” (E).

Waar word je blij van?
“Competitievoetbal, als we patat 
eten of broodje shoarma en spelen 

op mijn playstation” (W).  
“Competitievoetbal en als ik mag 
bakken (heel Pleuni bakt)” (P).
“Als ik kan voetballen. Spelen op 
mijn playstation en goede cijfers 
op school.” (E)

Waar zou je graag naar toe gaan 
op vakantie?
Daarover bestaat weinig twijfel. 
Voor alle drie is het: ”Spanje en 
Salamanca (hebben onze ouders 

twee jaar gewoond).”Pleuni voegt 
daaraan Frankrijk (camping aan de 
zuidkust) toe. 

Wat is je belangrijkste bezit?
Pleuni gaat voor haar zusjes en de 
telefoon, Evy voor haar zusjes en 
haar knuffel en Wiesje voor haar 
familie en haar knuffel. 

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Alle 3 vinden ze het leuk aan zich-
zelf dat ze goed kunnen voetballen, 
gevolgd door kunstjes op de tram-
poline (P) en goed zijn op school 
(W: “Maar ik vind het raar om zo 
een beetje op te scheppen”).

Ben je verliefd?
Eensluidend en heel duidelijk: 
“Nee”.

Wat doe je met het geld als je de 
Postcodeloterij wint?
“Ik geef veel aan arme landen, aan 
goede doelen en aan milieube-
scherming. We moeten de aarde 
bewaren voor de mensen na ons” 
(E).
“Een deel gaat naar goede doelen. 
Verder een reis naar Barcelona. 
Een mooi huis voor mezelf. Een 
rode Ferrari voor Thijmen, een 
deel aan de familie en aan leuke 
dingen” (P).
“Ook goede doelen, mijn studie, 
later een huis en geld voor de 
familie” (W).

Wie is de liefste van de hele we-
reld?
“Pleuni en Wiesje en de rest” (E).
“Ons gezin en opa (hij is onze 
grootste fan) en oma” (P).
“Ons gezin” (W).

Van welke muziek word je vrolijk?
Pleuni en Wiesje kiezen voor 
popmuziek. Evy ook en voegt daar 
Nederlands aan toe (Maan en zo, 
maar bij volksmuziek en meezin-
gers haak ik af”). 
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Waar zou je het allerliefste wo-
nen?
Hierover is geen discussie: “Maakt 
niet uit waar, maar wel bij familie 
in de buurt.”

Waarvoor kan men jou ’s nachts 
wakker maken?
Pleuni en Wiesje kiezen voor een 
reis naar een mooi land, daaraan 

toevoegend: “Naar trampoline-
park Jump XL”(P) en “Broodje 
shoarma”(W). Evy gaat voor een 
finalewedstrijd WK voetbal met 
Nederland op tv of (het liefst) naar 
een mooie voetbalwedstrijd in een 
stadion.

Wat is je favoriete spel?
E: “Spelen in de klas (meneer Frits 

is heel leuk), Rocket League (op de 
computer een soort voetbal met 
auto’s) en escaperoom op internet 
of in het echt.”
P: “Escaperoom en Fortnite op de 
computer.”
W: “Een familiespel zoals 30 
seconds of escaperoom. Papa 
had een escaperoom gemaakt op 
internet. Dat was best ingewikkeld, 
maar wel heel leuk.”

Wat is de favoriete dag van het 
jaar?
Daar hoeven ze niet lang over na 
te denken en het eensluidende 
antwoord is: “Oudjaar (als er ten-
minste vuurwerk afgestoken mag 
worden) en mijn verjaardag. “

Wat vind je doodeng?
Evy houdt niet van enge horror-
films, Pleuni haat kleine spinnen 
die overal kruipen en Wiesje grie-
zelt van kevers in haar slaapkamer 
en van slangen.

Wat zou je het meeste missen als 
het er niet meer was?
Met z’n allen: “Voetbal en onze 
familie.”

Wat eet je het liefst?
Evy en Pleuni gaan voor pizza, 
waaraan Evy nog toevoegt een 
(Mexicaanse) zoete aardap-
pelstamppot met mais en bonen. 
Wiesje gaat voor een broodje 
shoarma. 

Naar welke tijd zou je gaan in een 
tijdmachine?
Evy: “Ik wil zowel vooruit als 
achteruit. Ik wil ervoor zorgen dat 
mensen weten wat er gebeurt als 
mensen plastic gaan weggooien. 
Voorkomen dat het zo’n troep 
wordt. En dan naar de toekomst 
om te kijken of het gewerkt heeft. 
Waarom? Ik heb op school een 
werkstuk gemaakt over plasticaf-
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val en dat dat heel erg is. Het zit 
overal in!”
Pleuni wil in de tijd naar voren 
“Kijken hoe het met mij en mijn 
familie gaat.” Wiesje tenslotte wil 
terug naar de tijd van haar opa, die 
ze nooit gekend heeft, en toen ook 
haar tante en oma nog leefden.

Wat is het leukste dat je ooit hebt 
gedaan?
Geen twijfel: “Dat was toen we drie 
dagen naar Disneyland Parijs zijn 
geweest, vijf jaar geleden.”

Hoe belangrijk is internet voor 
jou?
Opvallende antwoorden. Evy vindt 
dat als iedereen het heeft, zij het 
ook wel wil. “Dan weet je waar ze 
het over hebben. En je kunt samen 
online spelen.” Pleuni en Wiesje 
vinden beiden dat internet wel 
belangrijk is, maar het zou niet erg 
zijn als het er niet was.

Wat is je favoriete serie, film of 
tv-programma?
‘Wie is de mol?’ is het favoriete 
programma van het hele stel. 

Lees je wel eens een boek? Welke 
het laatst?
“Ik lees ’s avonds vaak te lang door 
in mijn kamer. Als ik dan de deur 
hoor beneden, doe ik gauw mijn 
licht uit. Ik lees nu een heel oud 
Donald Duckboek uit 1980! Een 
verzamelaarsobject” (E).
“Max en de Wild Things of Max en 
de Maximonsters”(P).
“De heksenboeken van Thea Stil-
ton zijn mooi. Net als De heksen 
van Roald Dahl.”

Hoe ziet je leven er over tien jaar 
uit?
Wiesje denkt dat ze studeert, uit 
huis is en veel familie heeft die 
nog leeft. “Ik wil wel in een hotel 
werken of als prive-detective.”
Pleuni hoopt als voetballer aan de 

slag te zijn en dat veel familie nog 
leeft. Als beroep denkt ze aan “iets 
bij de politie”. 
Evy gaat het fanatiekst voor voet-
bal: “Bij Barcelona en de Oranje 
leeuwinnen, maar zeker bij De 
Zweef. Ik denk dat ik dan ook nog 
studeer. En chillen!” Als het prof-
voetballen niks wordt, zou ze iets 
willen worden waar “ontwerpen” 
bij komt kijken. 

Daarna de “fotosessie” die begint 
met een langdurige jacht op twee 
kippen, want zowel Wiesje als 
Pleuni willen met zo’n dier op de 
foto. Het lukt maar half want maar 
een beest laat zich vangen. Een 
gezamenlijke voetbalpose maakt 
het compleet. 
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Daarom was zaterdag 12 juni 
oranje-gekleurd. Om de twee de-
corandi (duur woord voor mensen 
die een onderscheiding krijgen) te 
verrassen, nodigde het bestuur de 
klussenploeg uit voor een hapje en 
drankje om hun inzet in coronatijd 
te waarderen. Leo Geurtse en Gerrit 
Verschoor zijn beide lid van deze 
ploeg en werden zo “ongemerkt” 
naar het clubhuis gelokt, waar de 
festiviteit werd gehouden.

Nietsvermoedend lieten de klussers 
zich de waardering van het bestuur 
ten deel vallen totdat vanuit onver-
wachte hoek burgemeester Anneke 
Raven, vergezeld van echtgenotes, 
kinderen en kleinkinderen kwam 
aangewandeld en er heel voorzich-
tig een lichtje begon te branden. 
Het was duidelijk te zien dat beide 
mannen beduusd waren door deze 
verrassing die door iedereen stijf 
onder de pet was gehouden.

Emoties bij niet alleen Leo en Gerrit, 
maar ook bij echtgenotes en (klein)
kinderen. Nog versterkt door het feit 
dat de beide echtgenotes het lintje 
bij hun man mochten opspelden. Bij 
de uitreiking ging de burgemees-
ter niet alleen uitgebreid in op de 
verdiensten van Leo en Gerrit, maar 
ook op het belang van vrijwilligers-

werk dat onlosmakelijk is verbonden 
aan het goed functioneren van  een 
vereniging. Ze vond het echt jammer 
dat de uitreiking niet had kunnen 
plaatsvinden in 2020 en dat De 
Zweef nog steeds het eeuwfeest niet 
heeft kunnen vieren.

Wat betreft Leo en Gerrit zei ze dat 
zij onmisbaar zijn en een voorbeeld 
zijn voor alle leden. Dat werd on-
derstreept door voorzitter Richard 
Benneker, die ook het belang van 
een goede vrijwilligersorganisatie 
onderstreepte. Daarnaast dat de 
club op deze manier al die vrijwilli-
gers wil bedanken en in het zonnetje 
wil zetten. Daarna was het tijd voor 
interviews voor de krant en het ma-
ken van foto’s. Daarbij natuurlijk een 
hapje en een drankje, want daarvoor 
was iedereen naar het clubhuis 
gelokt….

Met het toekennen van koninklijke onderscheidin-
gen aan twee mensen die sinds mensenheugenis 
voor de club hun handen uit de mouwen steken, 
sprak onze koning zijn waardering uit aan al die 
honderden mensen die als vrijwilliger met elkaar 
de club in de benen houden en de afgelopen 101 
jaar hebben gehouden. De onderscheidingen zou-
den vorig jaar worden uitgereikt bij de viering van 
ons eeuweest. Door de coronabeperkingen hebben 
we dat (nog) niet kunnen vieren, maar Willem Alex-
ander wilde niet langer wachten. 

KONINKLIJKE WAARDERING VOOR 
ALLE VRIJWILLIGERS VAN DE ZWEEF

Leo Geurtse en Gerrit Verschoor Lid in de Orde van Oranje Nassau
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VERDIENSTEN VAN LEO

• Leo zit 14 jaar in het bestuur (1987-2001), eerst 
namens de seniorencommissie, maar koopt ook 
materiaal in, onderhoudt contacten met sponsoren, 
schrijft artikelen voor de krant. In het bestuur ver-
vult hij deels ook de functie van vice-voorzitter.

• Hij is vanaf 1972 12 jaar trainer van het net-opge-
richte dameselftal.

• Voetbalt in- en is leider van 3e en 4e elftal en is 
leider van het team van zijn oudste zoon. 

• Is 12 jaar voorzitter seniorencommissie (die verant-
woordelijk is dat senioren hun wedstrijden kunnen 
spelen). Dat betekent veel organiseren en plannen.

• Maakte vanaf ongeveer 1987 tot 2007 iedere twee 
weken het programmaboekje bij thuiswedstrijden 
van het eerste elftal. Verzamelde alle noodzakelijke 
informatie, haalde advertenties op en zocht spon-
sors voor de wedstrijdbal. 

• Is ruim 25 jaar de maker van de jaarlijkse Bewaar-
goal (de vroegere “bijbel” van De Zweef) bevattende 
alle nuttige info van de KNVB en de vereniging, 
de historie, overzicht van ereleden, en leden van 
verdienste en namen, adressen en telefoonnum-

mers van alle leden. (Lag bij alle Zwevers naast de 
telefoon).

• Maakte (handmatig) alle ledenkaarten.

• Introduceerde in 1987 het gehandicapten-voetbal 
bij de vereniging. 

• Gehandicapten blijven zijn aandacht houden. Als 
Stichting de Klup uit Almelo De Zweef vraagt of zij 
een toernooi zou willen organiseren voor centra 
voor dagactiviteiten voor gehandicapten, zegt de 
club ja. Samen met twee anderen pakt Leo de uit-
daging op en organiseert vervolgens 25 jaar lang dit 
DVO-toernooi bij De Zweef.

• Richt in 2006 de klussengroep opnieuw op en 
maakt daar (als “voorman”) nog steeds actief 
deel van uit. De klussengroep is elke maandag de 
hele dag aan het werk in het clubgebouw en op de 
accommodatie. Bouwt, verbouwt, repareert, maakt 
schoon, schildert, hangt reclameborden op enz. 

• Veegt iedere vrijdagmiddag het terrein rond het 
clubhuis aan en verwijdert rommel van het kunst-
grasveld.
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VERDIENSTEN 
VAN GERRIT

Gerrit zit van 1979 – 1990 in het bestuur namens de 
materialencommissie. Is als bestuurslid mede ver-
antwoordelijk voor alle bestuurlijke beslissingen in 
een belangrijke tijd voor de vereniging. Het eerste 
elftal wordt namelijk vier keer kampioen en promo-
veert naar de hoofdklasse, wat veel extra en nieuw 
werk betekent. Bovendien breidt de club in deze 
periode de accommodatie belangrijk uit. Vanuit zijn 
vak is Gerrit dan een vraagbaak bij het nemen van 
beslissingen.

FUNCTIES VAN 1979 TOT HEDEN: 

• Als materiaalman verantwoordelijk voor 
aanschaf en beheer van al het materiaal nodig 
voor het voetbal: ballen, doeltjes, pionnen. 
Maar ook: uitgifte en beheer van sleutels aan 
trainers en leiders.

• Is onze klusjesman. Zorgt voor reparaties, 
kleine bouwklusjes, onderhoud van de accom-
modatie en clubhuis.

• Maakt wekelijk het clubgebouw schoon na een 
intensief weekeindgebruik. Stofzuigen, dweilen, 
afwassen enz. 

• Staat met regelmaat achter de bar. Samen 
met vrouw Annie verzorgt hij de koffie voor de 
bezoekers aan thuiswedstrijden van het eerste 
elftal. 

• Helpt waar nodig de kantinebeheerder bij het 
verwerken van bestellingen en bijvullen van de 
koelkasten. Schoonmaken van betaalmuntjes 
en bijhouden van de automaten
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De kantine is gesloten, dus spreken 
we af bij leidster Wendy en trainer 
Robin van Dijk thuis. Moeder en 
zoon. Wendy legt uit hoe het zit. 
“Robin was 12 en wou leider worden 
van een jeugdteam bij De Zweef. 
We hebben gewacht tot hij 13 zou 
worden en keken daarna welk team 
bij hem past. Silke Machielsen is 
de dochter van vrienden van ons. 
Haar team was nog op zoek naar 
leiders. Toen ben ik samen met 
Robin leidster geworden van dat 
team. Dat doen we nu vier jaar. In 
het begin trainde de vader van Roos 
Mulder de meiden, maar dat doet 
Robin inmiddels ook. Samen met 
zijn neefje Robbe Huis in ’t Veld, de 
zoon van mijn broer Eddy. Het is dus 
iedere zaterdag een familie-uitje. 
Hoe tof is het dat je zoon van 17 
iedere zaterdag langs de lijn staat! 
Ik ben er alleen bij op de zaterdag. 
Gewoon omdat het zo leuk is. Soms 
is de wedstrijd van de meiden lastig 
te combineren als Robin (keeper 
B1) en Robbe (keeper B2) zelf ook 
moeten voetballen.”

Aan tafel zitten Ninthe Scharphof, 
Silke Machielsen, Mirthe Broekmate 
en Fien Masselink. Speelsters van 
MO11-1. Een beetje onwennig nog, 

een interview maak je natuurlijk 
ook niet elke dag mee. De meiden 
zitten samen in het team met Emma 
Hoogers, Roos Mulder, Roeline 
Weijers, Esra Steggink, Kiki Haaf-
kes en Rosali Jaspers. Ninthe is de 
aanvoerder van het team en trapt 
ook dit interview af. “Ik vertel in het 
veld waar de meiden moeten staan. 
Soms moet ik veel zeggen, maar 
niet altijd hoor. Een vaste keeper 
hebben we niet. Dat wisselen we af. 
We spelen acht tegen acht. Mirthe, 
Fien en Esra zijn vaak onze verdedi-
gers. Kiki, Emma, Roos en ik staan 
meestal op het middenveld. Roeline 
en Silke staan vaak in de aanval, zij 
maken ook de meeste doelpunten.”

De meiden komen al iets meer los 
aan tafel. De grootste spanning is 
eraf, maar het blijft nog wat rustig. 
Toch is het niet altijd rustig als de 
meiden bij elkaar zijn. “Vooral Silke 
is de grootste lolbroek van het team” 
vertelt Mirthe. “Ze is dan met van 
alles bezig, behalve met het voetbal-
len!” De meiden kunnen er allemaal 
om lachen. Fien vertelt ons dat veel 
van de meiden ook vriendinnen van 
elkaar zijn. “We spreken ook na 
de voetbal wel eens met elkaar af. 
Sommigen zitten ook bij elkaar in de 
klas op de Rietslenke.”

“Silke is
de grootste
lolbroek”

De training
Silke vertelt ons dat de meiden 
twee keer in de week trainen. “We 
beginnen natuurlijk met de warming 
up. Daarna ziet de training er altijd 
verschillend uit. Ik vind de training 
altijd wel leuk. Alleen als we condi-
tietraining krijgen vind ik het minder 

KENNISMAKEN MET MO11-1:
“EEN TEAM WAAR JE ENERGIE VAN KRIJGT!”
In jeugdteams zie je vaak uitblinkers, spelers die 
het verschil maken en de rest van het team helpen 
aan de overwinning. “Deze meiden maken samen 
het verschil” vertelt leidster Wendy van Dijk. “Som-
mige dingen kosten energie, van andere dingen 
krijg je energie. Van dit team krijg je energie!” 
Het is tijd om kennis te maken met de meiden van 
MO11-1.
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leuk. Dat is eigenlijk wel een soort 
straftraining. Vaak als we een lange 
vakantie hebben gehad, dan moeten 
we altijd werken aan onze conditie.” 
De meiden van MO11-1 krijgen trai-
ning van de neefjes Robin en Robbe. 
Volgens Robin moet er dit seizoen 
vooral nog op de conditie worden 
getraind. “Toen er nog wedstrijden 
waren, keken we iedere wedstrijd 
naar verbeterpunten. Nu er geen 
wedstrijden zijn, is dat lastiger. We 
proberen nu de trainingen op elkaar 
af te stemmen.”

Minder wedstrijden door corona
Er is dit jaar een stuk minder ge-
voetbald doordat de competitie werd 
stilgelegd door corona. Mirthe: “Te-
genwoordig is ieder seizoen opge-
deeld in vier korte competities. Dit 
seizoen hebben we alleen de eerste 
competitie af kunnen ronden. Het 
ging redelijk goed. We speelden in 
een competitie tegen meidenteams 
van Hellendoorn, Juventa, Heino 
en SVZW. De laatste wedstrijd was 
tegen Hellendoorn. Toen konden 
we nog eerste, tweede en derde 
worden.” Fien vult Mirthe aan dat de 
wedstrijd helaas werd verloren. “Dat 
was niet eerlijk. Het ging redelijk 
gelijk op en het was lang spannend. 
De scheidsrechter keurde twee 

doelpunten af. Na een afgekeurd 
doelpunt, liet hij toch aftrappen. Dat 
was een vage wedstrijd. Uiteindelijk 
liep Hellendoorn uit en verloren 
we met 6-1.” Helaas werd MO11-1 
op doelsaldo derde in deze eerste 
competitie. 

Geen ouders meer langs de lijn
De wedstrijd tegen Hellendoorn was 
ook om een tweede reden bijzonder. 
Het was namelijk ook de eerste 
wedstrijd dat ouders niet meer 
welkom waren langs de lijn. Fien: 
“Onze ouders kwamen vaak kijken. 
Ook als ze niet moesten rijden, 
gingen ze vaak toch mee om ons aan 
te moedigen.” Silke vult Fien aan 
en zegt dat er gelukkig niet wordt 
geschreeuwd langs de lijn. “Ik vind 
het ook niet echt fijn dat ze veel aan-
wijzingen geven. Dat mag ook niet 
van onze leiders. Ik vind het wel leuk 
dat ze komen hoor, ik schaam me 
er niet voor. Het is nu wel jammer 
dat ze helemaal niet meer komen 
kijken, maar ik heb het ook niet echt 
gemist.”

Van oktober tot en met december 
werd er helemaal niet meer gevoet-
bald. Ninthe vond dat erg jammer. 
“We zijn niet meer aan de tweede 
competitie begonnen. Via onze 
groepsapp hadden we af en toe 
contact met elkaar. Er werd ook niet 
getraind. Dat kon vanaf januari pas 
weer. Onze conditie was toen echt 
slecht, we zijn dan ook begonnen 
met conditietrainingen.” Helaas 
kon er niet in een echte competitie 
worden gespeeld. “Dat gebeurt dit 
seizoen ook niet meer. We konden 
wel trainen en er waren mixtoer-
nooitjes met andere teams van De 
Zweef. Dan speelden we dus ook sa-
men met jongens. Gelukkig kunnen 
meisjes beter voetballen en kunnen 
jongens nog heel wat leren van ons. 
Samenspelen bijvoorbeeld, dat doen 
wij veel beter dan de jongens!” aldus 
Fien.
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We hadden al even kennisgemaakt 
met de leidster en trainers van het 
team: Wendy, Robin en Robbe. “Of 
er een taakverdeling is? De jongens 
doen alles en ik kijk toe” aldus 
Wendy. Robin vult zijn moeder aan 
en vertelt dat het hem wel leuk leek 
iets binnen De Zweef te doen. “Ik 
wou graag een team beter maken. 
Dat vind ik ook het leukste aan 
trainer zijn. Ik heb ook een diploma 
voor pupillentrainer gehaald en 
zou graag meer diploma’s halen.” 
Robbe ging ook training geven toen 
zijn neef begon met dit team. “Het 
is mooi om te zien dat de speelsters 
beter samenspelen, afwerken en 
individuele acties maken. Eigenlijk 
zijn ze overal in gegroeid.” 

“De jongens
doen alles en
ik kijk toe”

Wendy wil vooral inzet zien. “Ik wil 
de meiden graag overbrengen dat 
verliezen niet erg is en dat dat er 
ook bij hoort. Als de inzet er maar 
is. Door iets voor elkaar over te 
hebben, kun je heel ver komen. Op 
jonge leeftijd zie je vaak uitblinkers 
in een team die het verschil ma-
ken. In dit team, maken de meiden 
samen het verschil. Het is een echt 
team. Een gezellige club meiden die 
veel plezier hebben met elkaar en 
echt iets voor elkaar over hebben.”

Voetballen bij de leukste club van 
Nijverdal!
Ninthe vertelt ons dat ze voetbalt bij 
De Zweef omdat het een leuke club 
is, waar veel activiteiten worden ge-
organiseerd. “De Human Race vond 
ik dit jaar erg leuk! Helaas zijn er dit 
jaar door corona minder activitei-
ten.” Silke mist ook de sponsorloop 
en playbackshow. “Daar deden we 
altijd aan mee. We hebben zelfs 
twee keer gewonnen. Een keer met 
een act waarbij we songfestivallied-
jes deden. Wendy stond toen in een 
jurk op het podium en wij kwamen 
allemaal onder die jurk tevoorschijn. 
En de andere keer deden we ‘car-
pool karaoke’. Onze ouders hadden 
dat bedacht. Super leuk!” Wendy 
vult aan dat het inderdaad jammer 
is dat er geen activiteiten zijn en 
geeft aan dat ook het kamp een 
groot gemis is. “Normaal gesproken 
waren de meiden vorig en dit sei-
zoen op kamp geweest. Het is echt 
zonde dat de meiden dat twee keer 
moeten missen. Hopelijk maakt De 
Zweef volgend jaar een uitzondering 
en mogen de meiden volgend jaar 
alsnog op kamp, ook al vallen ze dan 
in een andere leeftijdscategorie.”

Toch missen alle meiden een echte 
voetbalcompetitie het meeste. “En 
zeker het gebeuren er omheen” 
vult Wendy de meiden aan. “Als de 
meiden nu voetballen, komen ze in 
de wedstrijdkleding aan. Normaal 
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Staand vlnr: Robin van Dijk, 
Ninthe Scharphof, Roos Mulder, 
Emma Hoogers, Roeliene Weijers, 
Robbe Huis in ‘t Veld.
Gehurkt vlnr: Rosalie Jaspers, 
Myrthe Broekmate, Silke Machiel-
sen, Kiki Havekes, Esra Steggink.
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gesproken was het kleedkamer 
‘ritueel’ het gezelligste eraf. Vaak 
ging mijn telefoon aan, maar de 
meiden bedienden hem. Je mist de 
gezamenlijke voorbereiding op een 
wedstrijd, of het samen eindigen 
van een wedstrijddag.” Silke denkt 
daar ook zo over. “Na een wedstrijd 
stond ik dan altijd lekker lang onder 
de douche en deed ik lang over het 
omkleden. Lekker gezellig kletsen.”

Terug naar normaal
De meiden hopen op een seizoen 
2021-2022 met weer volop activi-
teiten, wedstrijden waarbij ouders 
kunnen kijken, maar bovenal op een 
gewone competitie. Voor een groot 
deel van de meiden betekent dat 
wel voetballen op een groot veld. 
“Ninthe, Silke, Emma, Roos en Fien 
gaan dan naar een hoger team. De 
rest blijft in een MO11-1 team voet-
ballen. Voor alle meiden blijft wel 
gelden dat ze in een echt meiden-
team blijven voetballen. Gelukkig 
zijn daar genoeg meiden voor bij De 
Zweef.” Wel is zeker dat de bege-
leiding van de meiden er anders uit 
komt te zien. Robin en Robbe gaan 
JO10-2 trainen en Wendy weet het 
nog niet. “Ik zie wel waar De Zweef 
mij nodig heeft.”



WIJ STAAN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN DE 
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EXTRA CONTAINER
Sinds kort heeft de container achter de heg op veld 
7 een broertje erbij gekregen. Dit dankzij Paul van 
der Zwan, die wist dat de Tennisclub Nijverdal van 
het ding af moest. Het duurde met behulp van onze 
klussenploeg (zie foto) en de gemeente maar even 
of het gevaarte was afgebroken bij de tennisclub 
en weer opgebouwd bij De Zweef. De bedoeling is 
dat de container drie jaar blijft staan; een periode 
die daarna kan worden verlengd. We moesten wel 
beloven dat we bij een volgende verbouwing van de 
accommodatie voldoende “eigen” opslag maken. 
De nieuwe container was hard nodig omdat de 
klussenploeg steeds minder plek voor steeds meer 
materiaal had. 
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Geschrokken ben ik niet. Er werd 
al jaren over gepraat. Een Europe-
se competitie voor de beste voet-
balclubs uit Europa. Zogenaamd 
om het voetbal te redden. 19 april 
2021 werd het nieuws naar buiten 
gebracht. Twaalf clubs die sowieso 
mee zouden doen. Zes uit Engeland, 
drie uit Spanje en drie uit Italië. 
Clubs met enorme schulden. Die de 
salarissen van hun spelers niet of  
nog nauwelijks kunnen betalen. Niet 
zo verwonderlijk. Neem Barcelona 
met een schuldenlast van 1,1 mil-
jard euro. Op de loonlijst staat o.a. 
Messi met een jaarsalaris van 138 
miljoen euro. Ter vergelijking: onze 
minister-president Pinokkio verdient 
op jaarbasis 172.000 euro.
Na in de ochtendkrant de aankondi-
ging van de Super League te hebben 
gelezen, was ik er even klaar mee. 
Geen redding van het voetbal, maar 
de doodsteek. Dan maar weer 
wandelen in het bos om mijn zinnen 
te verzetten. Tot mijn niet geringe 
verbazing kwam ik mijn broer Huub 

tegen. Huub heeft voor een korte pe-
riode in ons tiende elftal gespeeld, 
maar wilde na verloop van tijd niets 
meer met voetbal te maken hebben. 
Heeft nog wel een seizoenkaart van 
Heracles, maar naar mijn mening 
doet hij zichzelf daarmee te kort. 
Heracles doet het best goed, toch? 
Ik vroeg hem wat hem ertoe heeft 
bewogen om in het bos te gaan wan-
delen. De reden was dat de weeg-
schaal in no time op honderd stond. 
Toch kon hij wel van het wandelen 
genieten. Met name was hij gefasci-
neerd door het grote aantal vogels 
in het bos. “Kijk”, zei hij wijzend 
naar een vogel, “dat  vind ik nou een 
prachtige vogel, weet jij hiervan de 
naam?”  Voor mij geen spannende 
vraag. “Natuurlijk”, antwoordde ik. 
“Om je op weg te helpen, geef ik je 
twee aanwijzingen. De naam van de 
vogel heeft van doen met de beste 
voetbalanalist van Nederland en met 
een scheidsrechter die vele malen 
slechter floot dan deze vogel. “Mar-
ciano Vink en Pieter Vink?”, vroeg hij 

met verbazing. “Ja, inderdaad Huub, 
net zoals bij voetbal heb je verschil-
lende vinken. De vink die je net hebt 
aangewezen, is van een bijzondere 
soort. Komt niet verder dan de bos-
rand. Dat weet ie maar al te goed, 
anders vliegt ie zich kapot tegen een 
muur of raam. “ 
Het was even stil. “Wat voor soort 
vink is het dan?”, wist hij nog net te 
vragen. “Blinde vink”, antwoordde 
ik. Ben bang dat Huub de wandel-
sport vaarwel zegt. Inmiddels is het 
2 mei 2021. Bij wijze van uitzonde-
ring heeft vrouwlief met mij de kam-
pioenswedstrijd van Ajax gekeken. 
Tot haar ergernis zag ze na afloop 
Danny Blind en Edwin van der Sar 
samen aan een glaasje champagne 
nippen. “Het lijkt wel of er geen 
echte mannen meer zijn”, was haar 
snelle analyse. In een teug dronk ik 
mijn glas bier leeg. Naar haar luis-
ter ik altijd. Als een luistervink, zeg 
maar. Champions League waardig.

CR

SUPER LEAGUE
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Jan, hoe gaat het met je?
Goed. Na je 50e begint het links en 
rechts wat te piepen en te kraken. 
Maar over het algemeen mag ik niet 
klagen.

Jan is geboren en getogen in Wier-
den. Na de basisschool gaat hij naar 
de LTS, richting metaal. Daarna 
volgt hij een opleiding aan de KMBO, 
Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs 
en gaat aan de slag als stempelma-
ker bij Texas in Almelo. Inmiddels 
werkt hij alweer 27 jaar bij Norma 
in Hengelo dat zich bezig houdt met 
fijn mechanische industrie. Een 
bedrijf met voortdurend oog voor 
innovatie en no-nonsense onderne-
merschap dat zich wereldwijd een 
unieke positie heeft veroverd als het 
gaat om precisiebewerking en ultra 
precisie modules. Een onderneming 
die als een van de weinige bedrijven 
in de wereld een nauwkeurigheid 
van (minder dan) een duizendste 
millimeter kan garanderen. 
Hij is daar profielslijper en aan-
spreekpunt van zeven collega’s. 
Soms, als het weer goed is, gaat 
hij op de fiets naar zijn werk. Een 

afstand van maar liefst 2,9 kilome-
ter. In zijn jeugdjaren voetbalde hij 
voor SV Omhoog. En dat deed hij 
goed, want op zijn 15e speelde hij 
al in het eerste elftal. In het seizoen 
1991/1992 maakte hij de overstap 
naar De Zweef. Voor het interview 
komt hij even terug op het oude 
nest, waar fotograaf Jan Pieter nog 
een set boeken 100 jaar De Zweef 
aan hem verkoopt.

Hoe kwam je bij De Zweef terecht?
Toen ik nog bij Omhoog voetbalde 
kwam ik wel eens kijken bij het 
eerste elftal als mijn neef, Nico Jan 
Hoogma (oud speler Cambuur, FC 
Twente, HSV en Heracles Almelo, 
huidig directeur topvoetbal KNVB), 
met Drachten tegen het eerste elftal 
van De Zweef voetbalde. Ik ben 
toen gevraagd om hier te komen 
voetballen. In Rijssen een gesprek 
gehad met Jacques Bakker  van het 
bestuur en trainer Jan Kemkens. 
Toen ik naar binnen ging liep Michel 
Jansen (huidig assistent-trainer 
bij Heerenveen en voormalig hoofd 
opleiding en hoofdtrainer van FC 
Twente) net naar buiten. 

Later kwam Andre Hopster ook nog 
op gesprek. Ik kon ook naar Achilles 
‘12. Voor het geld hoefde ik het niet 
te doen. Kreeg een reiskostenver-
goeding van 750 gulden op jaarbasis. 
Ik moest hier wel drie, vier keer in 

HOE IS HET MET...
JAN HOOGMA
Jan Hoogma (53) voetbalde begin jaren negentig 
vier seizoenen lang in de voorhoede van ons eerste 
elftal. Drie seizoenen in de eerste klasse en een 
seizoen in de hoofdklasse. Hij was snel, fel, had 
een goede mentaliteit, voetbalinzicht en maakte af 
en toe een doelpunt. Heeft hij, ruim 25 jaar later, 
nog wat met voetbal? Jan woont in Hengelo, heeft 
een vriendin, Miriam (55), en 5 kinderen uit eerde-
re relaties, Ruby (21), Chiel (19), Maxime (18), Julia 
(11) en Jelle (6).
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de week voor naar Nijverdal. Dat 
was nog wel een dingetje bij een 
aantal fanatieke supporters als 
Johan Kok en Harrie Wijnen. Hun 
zonen voetbalden voor niets in de 
selectie. Maar dat is allemaal goed 
gekomen.

Je hebt het vier seizoenen volge-
houden in Nijverdal. Hoe kijk je 
terug?
Het waren de mooiste jaren uit 
mijn voetbalcarrière. Alles klopte 
gewoon. De saamhorigheid van de 
selectie. Er was niet zozeer een 
eerste en tweede elftal. Nee, we 
waren samen een. Ondanks de ver-
schillende karakters waren we een 
eenheid. Dat heeft er voor gezorgd 
dat we die jaren ook op dat niveau 
konden voetballen. We hadden niet 
de beste spelers, maar waren wel 
een team. Ook de begeleiding was 
hier belangrijk in. Johan Alferink als 
leider en Pim Mustert, onze verzor-
ger. Die zorgden voor een uitsteken-
de sfeer en creëerden een goede 
binding. Dat heb ik nergens anders 
meegemaakt. Heel veel gelachen 
met elkaar. 

Dat DNA zag je terug binnen de hele 
vereniging. Zoveel vrijwilligers die 
wat deden voor de club. De suppor-
ters aan de bar waar je een praatje 
mee maakte na de wedstrijd. De 
betrokkenheid van zovelen was mooi 
om te zien. Ook op het gebied van de 
voetbalhumor klikte de groep. Maar 
ook op mindere momenten was het 

een groep. Toen mijn 
moeder overleed, 
bijvoorbeeld. De hele 
selectie kwam toen 
condoleren. Mijn 
vader was een mu-
zikant. Had niet veel 
met voetbal en kwam 
ook nooit kijken. Hij 
vroeg toevallig aan 
Johan Alferink wie 
die groep mensen 
waren. Toen Johan 
zei dat het de se-
lectie van De Zweef 
was, vond hij dat wel 
heel speciaal. Dat 
weekend moesten 
we met De Zweef 
tegen sv Omhoog 
voetballen voor de 
beker. Toevallig 

allemaal, alsof het zo moest zijn. Die 
wedstrijd werd nog uitgesteld. Die 
betrokkenheid heb ik later niet meer 
gezien. 

Toen ik na vier seizoenen naar ON in 
Almelo ging werd het barpersoneel 
al betaald omdat ze anders geen 
mensen konden krijgen. In het veld 
vond je dat ook terug. Veel goede 
voetballers, maar geen eenheid. 
Bij SVZW zaten ze te juichen bij de 
lagere seniorenteams als het eerste 
elftal had verloren. Wat ik ook mooi 
vond was dat Hans Galgenbeld op 
een gegeven moment weer in de 
selectie kwam. Hans was gestopt 
met betaald voetbal en we stonden 
er niet zo goed voor. Hij kwam de 
selectie versterken. Ontzettende 
positieve vent. Stond altijd klaar om 
je te helpen.

Je hebt een aantal bijzondere wed-
strijden gespeeld die je nooit meer 
vergeet.
De wedstrijden tegen Rohda Raalte 
voor een paar duizend toeschouwers 
blijven je altijd bij. Met name die 
wedstrijd in de na-competitie die we 
wonnen. Met die blauwwitte kippen 
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op het veld. Vervolgens de finale te-
gen de Oosterparkers. Wedstrijden 
tegen De Treffers, de top van het 
amateurvoetbal destijds. 

We speelden uit  tegen Rohda 
Raalte voor de competitie.  Dat was 
altijd een beladen wedstrijd. Op een 
gegeven moment kreeg ik rood voor 
een overtreding. Er ontstond heel 
veel tumult en Herman Hegeman 
duwde me steeds verder weg hier-
van. De scheidsrechter was de kluts 
helemaal kwijt en vergat dat hij rood 
had gegeven. Vervolgens maakte ik 
de gelijkmaker.

Trainingen waren ook bijzonder.
Ik kwam van sv Omhoog. Daar was 
het allemaal veel gemoedelijker. De 
echte wil om te winnen was er niet. 
Bij De Zweef wel. Zo werd er ook 
getraind. Ik weet nog dat ik op de 
training tegen Hellwich Machielsen 
een keer natrapte in een duel. Dat 
had ik niet moeten doen. Hellwich 
was bikkelhard. Type niet zeuren en 
drammen. Je kon beter niet tegen 
hem aanlopen. Het was net of je 
tegen beton aan liep. Dat heb ik 
alleen nog een keer meegemaakt bij 
een voorstopper van SVZW. Hellwich 
achter mij aan. Maar ik kon veel 
harder lopen. Haha.

Ook legendarisch was de laatste 
competitiewedstrijd van jouw laat-
ste seizoen, uit tegen Quick ‘20. Je 
was zelf geblesseerd.
Inderdaad. We waren al gedegradeerd 
uit de hoofdklasse en Quick ‘20 moest 
winnen om zeker te zijn van klassen-
behoud. Op vrijdag voor de wedstrijd 
werd er door Quick ‘20 contact 
gezocht. Ze boden geld om hen te 
laten winnen. We hebben afgesproken 
dat iedereen het hiermee eens moest 
zijn. Er waren een stuk of vijf jongens 
tegen. Met name Jeroen Kok was hier 
fel op. Maar we gingen ook nog een 
weekend weg naar Maastricht. Dus 
wat extra geld was welkom. 

In de rust was het 0-0. Hoe langer 
de tweede helft duurde, hoe nerveu-
zer ze bij Quick ‘20 werden. Rene 
Roord kwam al eens neuzen bij 
Rene Jannink. Uiteindelijk hebben 
we tijdens de wedstrijd een deal 
gemaakt voor 6.000,00 gulden. Een 
knikje van sponsor Van Gils naar 
Rene Roord was voldoende. We heb-
ben een fantastisch weekend gehad. 
Haha. Tijdens dat weekend weg 
werd het WK voetbal in de Verenigde 
Staten gespeeld. In Maastricht wa-
ren straten versierd met tekeningen 
van stoepkrijt. Eric Siero nam een 
aanloop en schreeuwde “aanvalluh”, 
en maakte een sliding op de stenen. 
Die kon je er ook wel goed bij heb-
ben voor de sfeer. 

Overigens heb ik nog steeds con-
tact met Nico Jan Hoogma en Rene 
Roord. We zien elkaar wel eens op 
verjaardagen en bij het carnaval in 
Oldenzaal. Dan komt die wedstrijd 
nog wel eens ter sprake. Met SVZW 

speelden we tegen Excelsior, op 
de Koerbelt. Een heleboel publiek 
langs de kant. Wij hadden nog een 
punt nodig om erin te blijven. Zij een 
om kampioen te worden. Ik maakte 
de 1-0. Uiteindelijk werd het op een 
akkoordje gegooid en eindigde de 
wedstrijd in 1-1.   

Na de training gebeurde er ook wel 
eens wat.
Er werd op vrijdagavond heel veel 
gekaart. Om geld. Jan Kemkens 
deed ook wel eens mee. Tot hij 
op een keer geen geld meer in de 
portemonnee had. Marcel Eilders 
pakte de sleutels van de Mercedes 
van Jan en zei dat hij dat dan maar 
in moest zetten. Je kunt natuurlijk 
niet zomaar stoppen. Haha. In die 
tijd was Robert Renskes trainer van 
het tweede. Die dronk regelmatig 
teveel op vrijdag en moest met de 
auto naar huis. De rotonde bij De 
Zweef was net aangelegd. Hij wist 
niet welke afslag hij nemen moest. 
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Heeft zes rondjes gereden. Vanaf 
dat moment noemden wij het de 
Robert Renskes rotonde. Haha.  

Hoe zag je voetbalcarrière eruit na 
je vertrek uit Nijverdal?
Na de degradatie uit de hoofd-
klasse stopten er veel spelers. Ik 
werd benaderd door ON Almelo. 
Die speelden toen tweede klasse. 
Ik ben weggegaan voor de centen. 
Zo simpel was het. Daar heb ik 
drie jaar gespeeld. Vervolgens nog 
drie jaar bij SVZW. In die tijd heb 
ik ook de cursus oefenmeester 3 
gevolgd. In mijn laatste seizoen bij 
SVZW trainde ik Omhoog 2. Dat was 
niet zo’n hoog niveau. We konden 
degraderen en moesten uit naar 
EMMS. In de rust stonden we met 
3-0 achter. 

Toen heb ik zelf de kleren aange-
daan en onder een andere naam 
gevoetbald. Drie keer gescoord en 
gewonnen. Dat blijft je wel bij. Daar-
na nog twee jaar trainer geweest bij 
WVV Wierden 2. Zo rond mijn 36e 
ben ik gestopt. Later heb ik nog drie 
maanden ZV A1 getraind. Mijn col-
lega zat daar in het bestuur en zei 

dat ze een trainer 
zochten voor dat 
team. Ik heb toen 
gezegd dat ik dat 
wel wilde doen. 
Het niveau stelde 
niets voor, maar 
ik heb ontzettend 
veel plezier met 
die jongens gehad. 
Het is toch mooi 
dat een jongen die 
er niet veel van kan 
je bedankt voor de 
training. Plezier is 
belangrijker dan 
niveau voor mij. Ik 
zou nog wel spitsen 
willen trainen. Zo af 
en toe. Niet meer 
die verplichting van 

drie keer in de week.   

Volg je De Zweef nog?
Ja. Via Facebook. En ik krijg nog veel 
mee van Jos Nijenhuis, de zwager 
van Eric Siero. Hij is een collega van 
mij.

Wat doet deze coronaperiode met 
jou?
Persoonlijk heb ik er geen last van. 
Ook met de zaak niet. We houden 

hier wel zoveel mogelijk rekening 
mee. Voeren een streng beleid. Dat 
moet ook wel, want er werken hier 
zo’n 300 man. Ik hoop dat het goed 
blijft gaan. Ik denk dat ik hier mijn 
pensioen wel haal. Als ik tien of 
twintig jaar jonger was geweest had 
ik misschien nog wel een andere 
keuze gemaakt. Maar het is goed zo.

Heb je nog hobby’s?
Niet in de zin van sporten. Wel klus 
ik veel. Tien jaar geleden heb ik een 
huis gekocht in de wijk Tuindorp in 
Hengelo. Een prachtige wijk. Ben 
bezig met een tweede tuinhuis en 
heb net een pomp geslagen in de 
tuin. Het is een jaren dertig woning. 
Ben ook bezig met een badkamer op 
de eerste verdieping. Af en toe piano 
spelen voor de lol. En ik ga graag 
naar concerten en de kroeg naar live 
bands kijken. Daar komt de laatste 
tijd niet veel van door corona, maar 
hoop dat dit binnenkort weer kan 
met mijn kameraad.

Tot slot, wil je nog iets kwijt?
Bedankt voor het leuke gesprek. Ik 
wens alles en iedereen een goede 
gezondheid. 

Jeroen Souverijn, John Rozendal, Jan Hoogma, Hugo kok, Patrick Wijnen, Rene 
Scholten en Martin Rodijk.
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Als we aanbellen bij Theo’s woning 
aan de Schansertweg in Nijverdal, 
dan valt op dat daar nog steeds 
het naambordje hangt van Theo en 
Riet Siero. “Dat haal ik ook nooit 
weg” begint Theo. Riet overleed 19 
jaar geleden aan de gevolgen van 
alvleesklierkanker. “Het zette mijn 
leven flink op z’n kop. Inmiddels heb 
ik weer een goede invulling gegeven 
aan mijn leven.”

“Kwajongens-
streken en 
voetballen”

We beginnen bij het begin, wanneer 
ben je geboren?
“Negentien elf drieënveertig! Dat 
moet ik op het ziekenhuis ook altijd 
zeggen” lacht Theo. “Toen ik voor 
een operatie aan mijn rug een 
bezoek bracht aan het ziekenhuis 
en bij een verpleegster of dokter 
binnenkwam, dan zei ik eerst mijn 
geboortedatum. Ik houd wel van 
een geintje. En als de verpleegster 
vervolgens haar voornaam zei, dan 
zong ik spontaan een lied over haar. 
Inge (Theo zijn dochter, red.) zei 
dan dat ik normaal moest doen. Die 
verpleegster was immers aan het 
werk.”

Samen met zijn negen jaar oudere 
broer Rini en vijf jaar jongere zus 
Marie woonde Theo met pa en ma 
eerst aan de De Ruyterweg en later 
aan de Julianastraat in Nijverdal. 
“Mijn ouders waren harde werkers, 
moeder werkte op het sanatori-
um en vader in het bos. Mijn jeugd 
bestond vooral uit voetballen met 
kinderen uit de buurt. De bal kwam 
regelmatig bij Bertha 
Tromp in de tuin, die 
kon hellig worden joh! 
Ook waren er kwajon-
gensstreken. Met een 
punaise maakten we 
een touwtje vast aan 
een kozijn en aan de 
andere zijde zat een 
steentje. We lieten 
het steentje tegen het 
raam vallen en gooiden 
gelijktijdig een fles 
kapot. Dan leek het net 
of er een ruit doorging. 
We maakten daarna dat 
we weg kwamen. Wat 
hadden we een schik!”

De Zweef
Op zijn zesde gaat 
Theo voetballen bij De 
Zweef. “Op mijn 15e of 
16e mocht ik als speler 
van A1 al mee met het 

eerste. Mijn debuut was tegen Sal-
landia, ik maakte gelijk twee goals. 
Ik had geluk met mijn achternaam. 
In die tijd besliste de elftalcommis-
sie over de opstelling. Heette je Kok, 
Middelkamp of Siero, dan was de 
kans groot dat je in de basis stond. 
Daar was ook wel eens trammelant 
over hoor. Ik heb in totaal 15 jaar in 
het eerste gespeeld. We speelden 
in de vierde klasse en deden er lang 
over om de derde klasse te bereiken. 
Dat lukte in 1970 toen we bijna on-
geslagen kampioen werden. Alleen 
tegen Enter verloren we, dat was 
altijd strijd.”

“Na vijftien jaar in het eerste te 
hebben gespeeld richtten we onder 

IN DE BLESSURETIJD
THEO SIERO
In deze serie interviews gaan we in gesprek met 
Zwevers die terugkijken op hun actieve leven als 
voetballer of vrijwilliger bij De Zweef. De leuke en 
minder leuke kanten van het ouder worden en 
we kijken vooruit naar alle mooie plannen! In deze 
editie Theo Siero.
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leiding van Gerard Hilberink het 
achtste elftal op. Ik wou graag een 
keer voor de gezelligheid gaan 
voetballen. We deden van alles met 
en voor elkaar. We hebben twee 
keer een plaat uitgebracht (’60 jaren 
De Zweef’ geschreven door Theo 
zijn vrouw Riet) en ‘Als De Zweef 
een wedstrijd voetbalt’, red.), deden 
stukjes op bruiloften, bij jubilea 
hingen we spandoeken in de tuin en 
deden mee aan carnavalsoptochten 
in Nijverdal en Raalte. Joop Mid-
delkamp was vaak de man van de 
ideeën en ik van de uitvoering. Het 
was zeker mijn mooiste tijd bij De 
Zweef.”

Actief blijven na het voetballen
Na elf jaar krijgt Theo knieklachten 
en stopt met voetballen, maar dat 
betekent nog niet stilzitten. “Ik ben 
gaan wielrennen met Erwin Salz-
brun. Weer of geen weer, we gingen 
altijd. Later kocht ik een mountain-
bike en ben ik samen met Riet en 
Benny Schwarte gaan tennissen. 
Daar hebben we verschillende 
bekers mee gewonnen.” Ook op de 
gewone fiets leggen Riet en Theo de 
nodige kilometers af. “Met Hemel-
vaart fietsten we altijd in Oostenrijk 
met Joop en Joke Middelkamp. We 
zijn grote vrienden van elkaar. Toen 
Riet overleed, heb ik veel aan hun 
steun gehad. Ook na het overlijden 

van Riet bleven we fietsen, toen 
gingen ook Thea en Frits Kolkman 
mee.”

Ook bij De Zweef blijft Theo actief. 
Zo was hij jeugdleider en trainer bij 
A2 en B2, zat hij met Johan Zwaken-
berg in de redactie van het clubblad, 
maakte hij met Charles Rozendal en 
Jan Broens heel wat filmpjes voor 
de Sinterklaasavond en beschilder-
de hij reclameborden voor langs 
het hoofdveld. “Ik benaderde ook 
mensen om mee te doen aan de 
Lotto. Een deel van de opbrengst 
ging toen naar De Zweef. Het heeft 
de vereniging veel geld opgeleverd. 
Na het overlijden van Riet, draaide 
ik samen met Joop Middelkamp 

bardiensten op zondagochtend en 
op de dinsdagavond. Het eerste wat 
ik deed, was de muziek aanzetten. 
We hadden een keer een elftal uit 
Oldenzaal en dat kwam in de polo-
naise binnen. Sommigen waren nog 
dronken van de avond ervoor. Na de 
tijd gingen we dan eten bij Joke en 
dan ’s middags kijken bij het eerste.”

Theo zou ook meedoen in de thea-
tershow die zou worden opgevoerd 
in het kader van ons 100-jarig 
bestaan. “Ik snap nog steeds niet 
dat dit niet doorgaat. Dat had toch 
twee jaar later ook wel gekund? Dat 
vind ik machtig jammer. Jan Winkels 
had een prachtig mooi lied gemaakt 
over vrijwilligers bij De Zweef. Ik had 
het graag opgevoerd, maar helaas. 
Zouden ze mij nu bellen dat het toch 
doorgaat, dan doe ik zo weer mee.”

Klaarmeester bij het waterschap
Theo had vroeger geen idee wat hij 
wou worden. Na de Antoniusschool 
en de LTS gaat hij voor een tientje 
in de week als schilder aan de slag 
bij Molenaar. “Lang heb ik er niet 
gewerkt. In 1974 kwam ik een week 
thuis te zitten, het was de tijd van 
de oliecrisis. Ik wou graag werken, 
solliciteerde direct op de functie van 
‘klaarmeester’ bij het waterschap 
en werd aangenomen. Ik deed van 
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alles, maar was vooral verantwoor-
delijk voor het onderhoud aan de 
zuiveringsinstallatie. Ik heb hier 30 
jaar lang met plezier gewerkt. Na 
het overlijden van Riet kwam er een 
reorganisatie. Ik had toen niet meer 
zo veel plezier aan het werk en heb 
een regeling getroffen. Het was 
wel een klein wereldje. We waren 
maar met drie en later vier man. Ik 
spreek ze nog steeds, af en toe gaan 
we nog met elkaar fietsen.”

De liefde
Bij binnenkomst hadden we het al 
over haar: Riet Siero. “Ik was 18 jaar 
toen ik Riet leerde kennen. Daar-
voor was er af en toe een scharreltje 
waarmee ik op ’t Stut afsprak, maar 
Riet was mijn eerste serieuze ver-
kering. Op mijn 21ste  trouwden we 
en gingen we wonen aan de Men-
sinkweg, later aan de Prins Mau-
ritsstraat en aan de Schansertweg. 
Negen maanden na ons huwelijk, 
kregen we Inge. Inge zegt nog 
steeds dat ze een moetje is haha. 
Drie jaar later volgde onze zoon Roy. 

Inmiddels zijn we gezegend met vier 
kleinkinderen: Montell, Estee, Tom 
en Lynn.”

“Riet was een echte levensgenieter, 
soms opvliegerig en ‘onmeunig’ 
fanatiek. Ze werkte bij de Centrale 
Volksbank (later SNS, red). Daar 
werkte ze totdat de kleinkinde-
ren werden geboren. Daar was ze 
ontzettend gek mee. Die verwende 
ze echt. Ze liet er alles voor staan. 
Samen gingen 
we vaak naar 
het speelbos of 
de speeltuin. 
Riet paste twee 
keer per week 
op en heeft 
enorm veel van 
de kleinkinde-
ren genoten.”

Afscheid met 
een lach en een 
traan
Als Theo en 
Riet in 2002 

op vakantie gaan naar Oostenrijk, 
kwakkelt Riet al met haar gezond-
heid. “Ze was behoorlijk ziek, maar 
van dokter Maarleveld mochten we 
gaan. Ik denk dat de dokter al wist 
dat het niet goed zat, maar liet ons 
gaan zodat we ondanks de omstan-
digheden nog samen met de hele 
familie konden genieten. Na de 
vakantie werd alvleesklierkanker 
bij Riet vastgesteld. Het bleek een 
snel aflopende zaak. Ze bleef tot het 
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einde goed bij en we hebben op een 
goede manier afscheid van haar 
kunnen nemen: met een lach en 
met een traan.”

“De grond zakte 
onder mijn voeten 
weg”

“Het overlijden van Riet veranderde 
mijn leven enorm. Inmiddels heb ik 
er goed invulling aan kunnen geven. 
De gezelligheid met Riet, mis ik het 
meeste. Toen ik hoorde dat zij zou 
overlijden, zakte de grond onder 
mijn voeten weg. Even dacht ik dat 
het voor mij ook niet meer hoefde. 
Dat duurde maar even hoor. 

Na het overlijden van Riet, ben ik 
direct begonnen met kookles. Ik kon 
helemaal niets en moest het alle-
maal leren. Samen met Joop Mid-
delkamp, Gerrit Post en Henk van 
‘t Bolscher, nam ik iedere maandag 
kookles bij Arnold Korbeld, de toen-
malige eigenaar van de Budde. We 
gingen eerst naar slager Pennings 
en daarna naar Super de Boer. Dat 
was altijd feest in de winkel. Daarna 
kookten we en aten we het samen 
met mijn kinderen en kleinkinde-
ren, de vrouwen van Joop, Gerrit en 
Henk. We hebben veel gelachen met 
elkaar!”

De lekkerste gehaktballen
Geleidelijk heb ik mijn weg gevon-
den in het koken. Mijn zoon Roy 
vindt dat ik de lekkerste gehakt-
ballen maak. En als ik snert kook, 
noemt hij dat mixed grill, zoveel 
vlees zit er in! Inmiddels heb ik 
Henny Kok ook leren koken. Toen 
acht jaar geleden zijn vrouw Mariet 
overleed, vroeg hij of ik hem kon 
leren koken. Dat heb ik gedaan. 
Sindsdien koken en eten we iedere 
dinsdag samen. Gezellig met een 
glas wijn erbij.”

De week gevuld met eten en mu-
ziek
“De eerste jaren na het overlijden 
van Riet kon ik slecht alleen zijn. 
Kort na haar overlijden, bezocht ik 
een avond van de wijk bij Braakman 
Noetsele. Wij gingen nooit naar zo’n 
avond, dus dat was best moeilijk. 
Herman Blikman sprak mij tijdens 
die avond aan. Hij had bij Joop Mid-
delkamp naar een CD geluisterd die 
ik had gemaakt met allemaal liedjes 
over Riet. Hij vroeg of ik wou gaan 
zingen bij het ‘Twents Blaasorkest’. 

“Liefde voor 
muziek was
er altijd”

Zij spelen Egerländer muziek en 
repeteerden iedere donderdag. Dat 
kon ik dan weer mooi combineren 
met ‘Met Hart en Smart’ waar ik ook 
voor gevraagd was, zij repeteerden 
op de dinsdag. Daarnaast ging ik 
nog twee keer per week eten bij de 

kinderen en zo was mijn week mooi 
gevuld.”

Naast ‘Met Hart en Smart’ en het 
‘Twents Blaasorkest’ zingt Theo in-
middels ook bij de ‘Golden Rockers’, 
zingt hij Duitstalige muziek bij het 
‘SMS Koor’ en treedt hij op bij ver-
zorgingstehuizen Villa Attent en het 
Prins Claushuis. Als je wilt weten 
hoe dat klinkt, dan kun je terecht op 
zijn YouTube kanaal ‘Zing maar mee 
met Theo’, waar al heel wat film-
pjes opstaan. “Waar mijn liefde voor 
muziek vandaan komt, weet ik niet. 
Dat was er altijd al wel. Mijn moeder 
had de hele dag de radio aan staan 
en mijn vader kon ook goed zingen. 
Maar of het daar vandaan komt weet 
ik niet. Ik weet wel dat als ik iets in 
mijn leven had moeten overdoen, 
dan had ik een instrument willen 
leren spelen. Een saxofoon leek mij 
wel wat. Ik heb wel eens geprobeerd 
om te spelen op een accordeon of 
keyboard, maar dat was niet wat. We 
houden het dus bij zingen.”
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Voel je jezelf oud?
“Ik vind mezelf zeker niet oud. Ik 
heb een druk sociaal leven. Naast 
alle koren ben ik ook vrijwilliger bij 
de Overijsselse Ziekenomroep en 
Stichting de Welle. Het houdt me 
jong. Ik word ook niet meer ergens 
echt zenuwachtig van. Ben hooguit 
wat gespannen voor een optreden. 
Binnenkort word ik geopereerd 
aan mijn hart, ik krijg een nieuwe 
hartklep en drie omleidingen. Ik kan 
me daar goed aan overgeven en ga 
ervan uit dat ik beter uit de operatie 
kom dan dat ik nu ben.”

“Ik hoop in ieder geval dat ik nog 
heel lang kan blijven zingen. Een 
keer met elkaar op vakantie gaan 
is leuk, maar dat hoeft van mij 
geen wereldreis te zijn. Ik ga nog 
wel eens op fietsvakanties naar 
Duitsland, Griekenland, Portu-
gal, Oostenrijk met Jan en Greet 
Nekkers (dirigente van ‘Met Hart 
en Smart’, red.). Na het overlij-
den van Riet, wou ik helemaal niet 
meer naar Oostenrijk. Dat was ons 

vakantieland. Op een gegeven mo-
ment ben ik toch gegaan. Je komt 
dan op plekken waar je samen met 
haar bent geweest, dat is toch wel 
bijzonder. Ik kan dan volschieten 
op plekken met herinneringen aan 
Riet. Vaak is dat kort, als er twee 
kilometer verderop een tentfeest is, 
doe ik gewoon mee in de polonaise. 
Ik kan huilen en nog geen minuut 
daarna weer lachen.”

“Er is zeker meer, 
er gebeuren wonder-
baarlijke dingen”

“Ik ben niet bang voor de dood, 
het houdt me ook niet bezig. Ik 
wil begraven worden, maar als de 
kinderen mij later willen cremeren, 
dan doe ik daar niet moeilijk over. 
Echt nadenken over de dood doe ik 
niet. Wel dacht ik, na het overlijden 
van mijn broer Rini een half jaar 
geleden en mijn schoonzus Ans een 
paar maanden later, om mijn le-
vensverhaal zelf op papier te zetten. 

Dat zouden ze dan moeten voordra-
gen tijdens mijn uitvaart. Ik hoop 
dat ze dan op mij terugkijken als 
een vrolijke kerel. Soms opvliegerig, 
maar altijd vergevingsgezind. Ik ben 
een opgeruimd en positief mens, ik 
kijk het liefst vooruit. Of ik Riet nog 
weer zie? Ik hoop het natuurlijk wel, 
maar denk het niet. Of er een hemel 
is, weet ik niet. Maar ik ben er van 
overtuigd dat er meer is. Er gebeu-
ren soms wonderbaarlijke dingen.”
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TE PAS & TE PAS Accountancy en 
Advies is een accountantskantoor 
voor ondernemers, DGA’s en (vermo-
gende) particulieren. TE PAS & TE 
PAS Accountancy en Advies is meer 
dan een accountant of belastingad-
viseur; we begrijpen ondernemers 
en leveren oplossingen op maat. Wij 
hebben een klantenkring waar we 
trots op zijn.  

Je kunt ons het beste omschrijven 
als een full-service accountantskan-
toor waarbij onze klanten echt klant 
blijven en geen nummer worden. We 
werken met korte lijnen en kunnen 
snel schakelen waardoor we op korte 
termijn vragen adequaat kunnen 
beantwoorden. 

Onze dienstverlening bestaat uit het 
bieden van ondersteuning, optimali-
seren, automatiseren en verwerken 
van de financiële administraties, 
waarbij de klant inzicht krijgt in de 
financiële cijfers. 

Het samenstellen van de jaarcijfers, 
tussentijdse cijfers en prognoses. 
Advisering bij verschillende financiële 
vraagstukken.  Het verzorgen van 
fiscale aangiften (zowel ondernemers 
als particulieren), het geven van 
fiscale adviezen en het verzorgen van 
de loonadministratie. 

De reden om sponsor te worden vloeit 
voort uit het feit dat wij beiden jaren-
lang hebben gevoetbald bij De Zweef 
en deze vereniging een “warm hart” 
toedragen. Momenteel voetbalt alleen 
Pim nog met veel plezier bij de Zweef 
in de JO-10 (zoon van Marije). Daan 
(zoon van Paul) zal nog even geduld 
moeten hebben.

Bij TE PAS & TE PAS Accountancy en 
Advies staat de koffie altijd klaar om 
vrijblijvend een gesprek aan te gaan. 

Wij hebben verschillende specialis-
men in huis en zijn ervan overtuigd 
dat wij ondernemers kunnen ver-
rassen met onze kennis, gerichte 
adviezen en hands-on mentaliteit. Per 
1 januari 2021 is Miranda Maathuis bij 
ons werkzaam als ervaren relatie-
beheerder, daarnaast zijn wij ook op 
zoek naar een assistent accountant. 
Mocht uw interesse gewekt zijn dan 
zouden wij het leuk vinden om kennis 
met u te maken. 

Groet,

Paul te Pas AA
paul@te-pas.com
06-23583718

Marije te Pas RB
Marije@te-pas.com 
06-48114997

SPONSOR UITGELICHT
TE PAS & TE PAS ACCOUNTANCY EN ADVIES
Wij zijn Paul en Marije te Pas (broer en zus) en 
sinds 1 oktober 2019 zijn wij ons eigen kantoor 
onder de naam TE PAS & TE PAS Accountancy en 
Advies gestart aan de Energiestraat 23-01 te Nij-
verdal. Paul als accountant en Marije als belas-
tingadviseur. 
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PENALTYBOKAAL
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YU MAN RACE  

De goede kanten van corona…
Corona heeft ook z’n goede kanten. Bijvoor-
beeld op zaterdag 3 april toen voor de jon-
gens en meiden van de mini’s tot en met de 
O13-groep in samenwerking met de orga-
nisatie van de Yu Man Race op- en rond de 
velden van De Zweef een ware Obstacle Run 
werd georganiseerd. Het werd een prachtig 
gebeuren waarbij de kinderen zich van hun 
sportiefste kant lieten zien. Dat alles onder 
aanmoediging van leiders, trainers en orga-
nisatie van de Yu Man Race.
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Je bent jong en je wilt wat. 
Verhuist naar Curaçao. Terwijl 
wij hier kou en onder corona 
lijden kun jij genieten van de 
zon. Maar dan graag met het 
lijfblad van de mooiste club 
van Nijverdal. Stoeltje in 
het water. Pootjes bloot. 
Biertje. Bon Dia!
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Hair by

Marleen

GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT 32, NIJVERDAL
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VOOR HET HELE GEZIN,  MAN,  VROUW EN KIND


