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seizoen. Loop maar 
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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Op het moment van schrijven van dit voorwoord zit de 
sportzomer van 2021 erop. Na de teleurstelling over het 
spel van het Nederlands voetbalelftal, de aftocht van 
Frank de Boer en het losweken van Louis van Gaal van 
de Portugese golfbanen om wederom bondscoach te 
worden, hebben de Olympische Spelen deze zomer toch 
een mooie oranje glans gegeven. Een geweldig aantal 
medailles is gewonnen, maar mooier waren misschien 
wel de momenten waarbij te zien was dat sport echt 
verbroedert.

Het seizoen 2021-2022 is inmiddels van start gegaan. 
Er wordt weer volop getraind en we hebben hopelijk 
een mooi startweekend achter de rug waarin de jeugd 
met “Voetbalcity” een mooie ochtend heeft gehad en de 
oudere jeugd zich heeft vermaakt bij de Wilgenwaerd. 
Daarnaast hebben we bijna zeventig jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Nieuw  is dat we dames die 12½ jaar 
lid zijn ook huldigen. Vanaf nu gaan we dat elke nieuw-
jaarsreceptie doen. Het weekend is afgesloten door een 
activiteit van de vriendenkring met aan het einde een 
gezellige barbecue.

Wat deze zomer ons ook leert is dat we nog steeds 
met corona te maken hebben. Ondanks dat de vacci-
natiegraad flink omhoog is geschoten blijft de maat-
schappij nog steeds kwetsbaar en is het de vraag hoe 
de pandemie zich de komende maanden ontwikkelt. In 
de persconferentie van 13 augustus is door het kabinet 
toch een beeld geschetst richting een normale samen-
leving. Laten we hopen dat het waarheid wordt.

Net als iedereen hoop ik dat er na twee “verloren 
seizoenen”  weer een normaal seizoen kan worden 
beleefd. Dat de wedstrijden bij zowel de jeugd als bij 
de senioren weer gespeeld kunnen worden met volop 
publiek langs de lijn. Dat er weer volop reuring en 
gezelligheid is in ons clubgebouw. Dat de derby’s van 
het 1e  elftal op het scherpst van de snede zullen wor-
den uitgevochten en dat we na twee jaar de zo graag 
gewenste promotie naar de 2e  klasse kunnen bewerk-
stelligen. We wensen alle elftallen veel succes.
Verder hoop ik dat iedereen de weg naar onze mooie 
club weer weet te vinden. We hebben iedereen hard 
nodig om alles weer draaiende te krijgen. De verschil-
lende commissies, de trainers en leiders voor alle 
jeugdelftallen, de scheidsrechters die op zaterdag de 
jeugd fluiten, de mensen achter de bar en alle anderen 
die hun steentje bijdragen. Ondanks dat veel mensen 
ook het afgelopen anderhalf jaar veel werk hebben 
verzet, zal het voor een aantal mensen ook best lastig 
zijn om hun draai binnen de club weer te vinden. Ik ben 
er echter van overtuigd dat het ons met elkaar gaat 
lukken en dat we snel weer de vereniging zijn die we 
ook voor de crisis waren.

Namens alle bestuursleden wens ik iedereen een mooi 
voetbalseizoen toe!

Richard Benneker

De Zweef: klaar voor de toekomst

Bij een club als De Zweef, met een verduurzaamde voetbalaccomodatie, is een duurzaam speelveld 
onmisbaar. Met het geweven non-fill veld is de club klaar voor de toekomst.

Dat betekent echter niet dat TenCate Grass achterover gaat zitten. We hechten waarde aan een  
continue stroom van feedback, zodat we de bespeelbaarheid (comfort voor spelers, balgedrag, 
consistentie, etc) van onze speeloppervlakken kunnen blijven optimaliseren.  Daarbij beginnen we 
vanuit een design-to-recycle principe en willen te allen tijde toekomstgericht kunstgras  
ontwikkelen. 

Heb jij feedback over de velden bij De Zweef of heb je ideeën over waar toekomstige velden aan 
moeten voldoen? Laat het ons weten via info@tencategrass.com. 

We wensen alle voetballiefhebbers van De Zweef een prachtig voetbalseizoen!
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ik daar ook direct of indirect in het verleden al mee 
samengewerkt via de TC of als trainer van het Twidde. 
Ik was blij dat die functies al bezet waren en daar dus 
continuïteit was. Gelukkig wilden de mensen ook met 
mij in zee. Niek Heuver had voor mijn aanstelling al 
aangegeven te stoppen als grensrechter. Ik ben zeer blij 
met de komst van Lucien Galgenbeld als grensrechter. 
Hij is de eerste die we benaderd hebben vanuit de staf 
en gelukkig zei hij hierop ja. Met zijn persoonlijkheid, 
winnaarsmentaliteit en ook ervaring in ‘het grensrech-
ter zijn’ uit het verleden, moet dat goed komen.
 
Ben je blij met de totale overgang naar de zaterdag? 
Nu kun je bij de KNVB ineens 1 op 1 overstappen van 
klasse. Wij hebben die stap dus te vroeg gemaakt? Of 
heeft de huidige gang van zaken ook positieve kanten?
Ik denk dat het voor de club en het prestatiegericht 
werken van belang is en was om een keuze te maken. 
Dit schept duidelijkheid intern en extern. Toen het 
besluit is genomen door De Zweef, begin 2020, gaf de 
KNVB aan de komende seizoenen nog geen besluit te 
nemen over het wel of niet horizontaal kunnen over-
stappen. Dat dat nu toch op korte termijn lijkt te kunnen 
is verrassend en eigenlijk ook vreemd. Of we daarom 
te vroeg zijn overgestapt; ik denk van niet. Je had dan 
alsnog meerdere seizoenen op twee paarden moeten 
wedden, waarbij je dan ieder seizoen maar had moe-
ten afwachten of je op de zaterdag was gepromoveerd 
en op de zondag niet was gedegradeerd. Feitelijk had 
De Zweef op zondag al geen prestatiegericht 2e elftal 
meer. Dit hielp ook niet in de continuïteit van het selec-
tievoetbal op de zondag.
 
Het overstappen is ook niet alleen een kwestie van 
‘maar overstappen met een team’. Het heeft ook zeker 
consequenties voor de organisatie van de club. Trai-
ningsschema’s, wedstrijdschema’s, spelers van de 
selectie die een team niet meer kunnen begeleiden bij 
de jeugd, bezetting kantine, sponsoring, op meerdere 
onderdelen heeft het een impact. Dus dat moet je als 
club ook goed voor elkaar hebben om de overstap goed 
in te bedden in de club, zodat iedereen tevreden is. 
Het is dus niet alleen een eerste elftal ergens tussen 
drukken op de zaterdagmiddag. Je zou kunnen zeggen 
dat De Zweef hier al stappen in heeft kunnen zetten, 
t.o.v. andere clubs, die nu nog een keuze moeten ma-
ken. Continuïteit in een goede organisatie is namelijk 
ook belangrijk. De Zweef wil altijd, en niet incidenteel, 
hoog voetballen. Op dit moment hebben we als club een 
tweede elftal selectie op zaterdag. Ik denk dat het doel 
van De Zweef moet zijn om voor volgend seizoen ook 
een derde selectie elftal te hebben.  

Een paar jaar geleden koos je voor meer rust en 
voor je gezin. Wat maakt het dat je nu de draad weer 
oppakt?
Met de komst van dochter Fie wilden we inderdaad even 
kijken hoe het zou gaan. Naast de kinderen en beide 
druk met het werk, wilden we eerst iets van een nieuw 
ritme creëren. Fie is in augustus 2 jaar geworden; dus 
het wordt allemaal weer iets makkelijker. Daarnaast 
weet ik van mezelf dat ik naast het zelf voetballen, ook 
altijd erg veel plezier beleefd heb aan het training geven 
en het met een groep spelers toewerken naar een 
gemeenschappelijk doel. Daarbij hield ik de diploma’s 
en licentie altijd bij, oftewel het trainerschap zat altijd 
wel ergens in mijn achterhoofd. Toen de optie er lag om 
mogelijk hoofdtrainer te kunnen worden bij De Zweef 
begon het toch wel heel erg te kriebelen. Uiteindelijk 
kreeg ik de kans, die ik niet kon laten lopen.
 
Hoe is het gegaan eer je ja zei hoofdtrainer te worden?
Verschillende kandidaten hadden zich gemeld en 
naast twee andere kandidaten heb ik ook een regu-
lier sollicitatiegesprek gehad met Mark Scholten en 
Xander ten Hove van de technische commissie. Daarbij 
hebben we gesproken over de ideeën en wensen van 

De Zweef en natuurlijk of dat strookte met hoe ik het 
zag. Een belangrijk punt voor mezelf was wel dat ik het 
hoofdtrainerschap niet zomaar naast het gezin en de 
huidige werkzaamheden wilde en kon doen. Dus als ik 
hoofdtrainer zou worden, was het voor mij van belang 
dat ik mijn reguliere werkzaamheden bij Ten Cate Grass 
anders kon indelen. Toen De Zweef aangaf mij te willen 
hebben, ben ik dit gesprek aangegaan en ik ben blij dat 
Ten Cate hier uiteindelijk de mogelijkheden voor heeft 
gegeven.
 
Ken je alle spelers? (ik denk dat je de meesten wel 
getraind hebt in je vroegere carrière)?
Inderdaad ken ik alle spelers eigenlijk wel. Ik heb ze 
niet allemaal getraind, maar gedurende mijn rol als 
jeugdtrainer, hoofdcoördinator bij de jeugd en/of TC-lid 
heb ik alle spelers wel eens zien spelen en inderdaad 
heb ik sommige spelers ook al getraind. Daarnaast heb 
ik zelfs met enkelen nog in het eerste gevoetbald.
 
Jammer dat Tom Hegeman gestopt is? Wie worden de 
nieuwe leiders in jouw team?
Natuurlijk is het jammer als een speler van het niveau 
Tom Hegeman stopt. Naast zijn voetbalkwaliteiten 
loopt hij ook al een tijdje mee en die ervaring brengt hij 
natuurlijk ook over naar de andere spelers in de groep. 
Wie als leiders gaan opstaan is altijd moeilijk te voor-
spellen; dat gaat op een natuurlijke wijze. Niet alleen 
Tom is gestopt, maar ook anderen, waarbij er dus altijd 
een nieuwe dynamiek ontstaat in de groep. We gaan 
kijken waar die uiteindelijk toe leidt.
 
Ben je tevreden over je nieuwe staf?
Toen ik hoofdtrainer werd, was de staf feitelijk eigenlijk 
al rond. Natuurlijk moest ook nog officieel met Demis, 
Niels, Rick en Marcel worden gesproken vanuit de TC, 
maar de intentie was er om door te gaan. Uiteindelijk 
kwam dat ook vrij snel rond. Verder heb ik uiteraard 
contact gehad met de trainer van A1, Jurgen Beuwer. 
Ook van de staf kende ik de meeste personen al en heb 

Niels Kolkman is de nieuwe hoofd-
trainer van De Zweef mannen 1. 
Voor Zwevers is hij geen onbekende. 
Die kennen hem allemaal als een 
gedreven speler uit het eerste. Of als 
trainer van A1 of De Zweef 2. Als lid 
van een echte Zweeffamilie kent hij 
de club op z’n duimpje. Hij is er trots 
op dat hij de nieuwe man voor het 
eerste elftal is geworden.

CONTINUÏTEIT IN EEN GOEDE ORGANI-
SATIE IS BELANGRIJK; OOK RICHTING 
TOEKOMST VAN DE CLUB

Nieuwe hoofdtrainer Niels Kolkman gaat voor 120% voor De Zweef 1
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Hoe zie je wat dat betreft de toekomst van het voetbal?
De maatschappij individualiseert natuurlijk sterk. Het 
ledental van de KNVB neemt af en dan m.n. in de leef-
tijdscategorie 18-30 jaar. Dat zijn trends die je mogelijk 
kunt koppelen. Als speler werk je samen in een team, 
waarbij trainingsavonden en wedstrijddagen vast staan. 
Je moet als speler dus een seizoen een commitment 
aangaan met de rest van de groep. Hier zie je jongere 
spelers toch meer over twijfelen dan in het verleden. 
Ze hebben gewoonweg ook meer opties nu om over na 
te denken en voor te kiezen. Of dit een effect heeft op 
het voetbal of de organisatie eromheen, vind ik op dit 
moment moeilijk te zeggen. Ik denk dat je als club mis-
schien nog wel meer aandacht moet geven op dit vlak 
aan de jongens die in de JO17/JO19 zitten. Uitleggen 
wat het spelen in een selectie senioren elftal inhoudt, 
maar daarnaast juist ook zeer zeker belichten wat het 
je oplevert.
 
Denk je dat onze overgang naar de zaterdag een fusie 
met DES vergemakkelijkt?
Geen idee. Het is een logisch gevolg dat dit wordt ge-
roepen na de overstap van De Zweef. Echter dat beide 
clubs op dezelfde dag voetballen, heeft uiteindelijk niks 
te maken met een fusie. Bij een fusie gaat het naar mijn 
idee meer om of je elkaar kunt vinden op het gebied 
van beleid, opleidingsvisie, omgang met elkaar, cultuur 
etc. Deze punten, naast andere trends zoals ledental, 
wensen gemeente, ontwikkeling sportpark etc. hebben 
denk ik meer invloed op het wel of geen fusie met DES.
 
Heb je al een vaste groep (A-selectie) in gedachten? 
Ben je al bezig met het selecteren van een selectie 
voor zaterdag 1? Lukt het?

We zijn de trainingen eind juni gestart met 20 man, 
inclusief 2 keepers. Deze selectie voor het eerste is 
samengesteld in samenspraak met de trainers van het 
tweede en A1 en natuurlijk de technische commissie. 
Mogelijk gaan we nog verder door-selecteren tot een 
iets kleinere groep. Waar nodig zullen we deze definitie-
ve selectie dan ergens begin september bekend maken. 
Het tweede heeft op dit moment een selectie van 18 
man (incl. 1 keeper).  
 
Heb je al contact gehad met Tonnie van Veen? Ook 
al met Marcel van den Berg? Kende je deze mensen 
al? Hoe kijk je aan tegen de samenwerking met deze 
mannen?
De selecties hebben we zoals gezegd samengesteld in 
overleg met de verschillende trainers. Ik kende Tonnie 
en Marcel nog niet. Ik heb Tonnie gesproken tijdens de 
bijeenkomsten over de selectie-samenstelling en met 
Marcel heb ik thuis een keer een bakkie koffie gedron-
ken en specifiek over de keepers en keeperstraining 
gesproken. De ervaring tot nu toe is prima, dus ik 
denk dat we goed kunnen samenwerken het komende 
seizoen.
 
Supporters verwachten dat je dit seizoen zeker direct 
kampioen wordt. Hoe schat je dat zelf in?
De Zweef was tot voor kort een zondag eersteklasser, 
dus is het logisch dat iedereen zegt dat we kampioen 
moeten worden in een zaterdag derde klasse. Uitein-
delijk is dat natuurlijk ook ons eigen streven. Maar het 
uitspreken is natuurlijk makkelijk. Of het uiteindelijk 
gaat lukken is uiteraard afhankelijk van vele factoren. 
Daarnaast heeft iedere vereniging twee vreemde sei-
zoenen meegemaakt door corona, waarbij je je niet echt 
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hebt kunnen meten met andere clubs in die periode. Nu 
beginnen we alweer aan een nieuw seizoen met deels 
weer een nieuwe selectie. Dit zal bij andere clubs ook 
het geval zijn. Dus precies weten waar we staan in ver-
gelijking met andere teams is op dit moment daardoor 
ontzettend lastig. Dus we gaan het zien wat komend 
seizoen ons gaat brengen. We zullen er in ieder geval 
alles aan gaan doen! 
 
Je zit nu in zondag 3. Blijf je daar ook voetballen?
Nee, ik heb mij afgemeld voor komend seizoen als spe-
ler bij zondag drie. Dan wordt het toch allemaal iets te 
gortig. Ik zal heus nog wel eens een blik gaan werpen 
op de zondag, maar dan alleen wanneer het mezelf en 
ons uitkomt. 
 
Doe je nog steeds hetzelfde werk (R&D-manager Eu-
rope)? Moet je nog steeds vaak weg naar het buiten-
land?
In de basis heb ik inderdaad nog steeds dezelfde func-
tie. Door corona hebben ook wij ons als bedrijf ontwik-

keld in het digitaal contact hebben met elkaar. Dus het 
aantal reizen zal in de toekomst altijd minder zijn dan in 
het verleden. Incidenteel zal ik nog wel eens een keer 
naar het buitenland moeten, maar dan probeer ik dat 
buiten de trainingen om te plannen, dan wel kan Demis 
die training natuurlijk overnemen.
 
Met zoon Ted straks ‘s morgens bij de mini’s, het 
eerste in de middag is het weer helemaal “ouderwets” 
Zweefdag. Hoe kijk je daar tegenaan? En je vrouw 
Sharon?
Inderdaad wordt de zaterdag weer een echte voet-
bal-Zweefdag. Ik heb ontzettend veel zin om aan het 
nieuwe seizoen te beginnen. Ook Sharon kijkt er naar 
uit, natuurlijk ‘s ochtends bij Ted maar ook ‘s middags 
bij het eerste. Hopelijk is de kantine dan ook weer nor-
maal open, dan wordt het ook op dat vlak weer ouder-
wets gezellig!



GOAL!magazine - 12

sters dit seizoen individueel goed 
leren kennen. Wij weten heel goed 
waar de krachten en kwaliteiten van 
onze speelsters liggen. Daarmee 
zou je haast kunnen stellen dat dit 
seizoen voor ons een hele lange 
voorbereidingsperiode is geweest 
voor aanstaande seizoen.

Hoe zie je de toekomst wat corona 
betreft?
Je ziet in de afgelopen periode dat 
we met golfbewegingen te maken 
hebben waarin na enige versoepe-
lingen weer de nodige maatregelen 
getroffen moeten worden. Het lijkt 
erop dat wij voorlopig hier toch reke-
ning mee moeten blijven houden. 
Het is uiteraard lastig om aan te 
geven hoe het verloop zal zijn. Laten 
we de toekomst hoopvol en positief 
bekijken, zodat we deze crisis snel 
kunnen afsluiten en op een normale 
manier onze dagelijkse dingen weer 
kunnen ondernemen.

Zo te zien (die keren dat ik jullie 
zag), hebben jullie je draai gevon-

building en het onderhouden van de 
onderlinge contacten.

Eind februari is vervolgens weer een 
start gemaakt met bloktrainingen 
op het veld voor groepen van twee 
tot vier personen. Deze trainingen 
hebben wij drie keer in de week 
aangeboden. Daarmee konden de 
speelsters in ieder geval voldoende 
trainen. In mei zijn wij vervolgens 
pas weer gestart met normale 
groepstrainingen. Vanaf dat moment 
konden wij tot eind juni eindelijk 
weer normale positiespellen en 
partijvormen doen.

Hoewel het er naar uit zag dat we 
vorig jaar september tamelijk nor-
maal aan een nieuw seizoen zouden 
kunnen beginnen, ging het mis en 
lag alles stil. Hoe kijk je daarop 
terug?
Wij zijn op 1 augustus 2021 gestart 
met het nieuwe seizoen. Als nieuwe 
staf wil je de speelsters beter leren 
kennen en beoordelen hoe en op 
welke wijze vorm aan het team kan 
worden gegeven in aanloop naar 
de competitie. In de voorbereiding 
zijn vijf wedstrijden gespeeld. In de 
competitie is de teller slechts op 
drie wedstrijden blijven staan.

Het is uiteraard een vreemde situ-
atie dat er ineens weer op de rem 
wordt getrapt en vanaf dat moment 
niks meer mogelijk is. Geen wed-
strijden, geen trainingen, geen 
activiteiten. Met de groep hebben wij 
daardoor een periode niks kunnen 
doen. Speelsters hebben zichzelf fit 
moeten houden. 

Door enkele versoepelingen hebben 
wij medio november bloktrainingen 
aangeboden. Daarin kreeg het team, 
in vaste groepen van maximaal vier 
personen, trainingen aangeboden. 
Door de maatregelen hebben wij 
op een creatieve manier invulling 
moeten geven aan de trainingen. Dit 
hebben wij kunnen uitvoeren tot aan 
het aanscherpen van de maatre-
gelen medio december. Vervolgens 
hebben wij tot eind februari niks 
meer op het veld uitgevoerd. In deze 
periode zijn er online teamactivi-
teiten aangeboden. Daarmee is de 
nodige aandacht geweest aan team-

den en klikt het met het team. Is
dat juist gezien?
Aan het begin van het seizoen zijn 
er met speelsters individuele ge-
sprekken geweest. Daarin hebben 
wij besproken wat wij als staf van 
speelsters verwachten, wat ze van 
ons mogen verwachten en wat zij 
van de staf verwachten. Daarmee is 
een goede basis voor een samen-
werking gevormd. Samen zorgen wij 
voor een omgeving waarin prestaties 
en plezier hand in hand gaan.

Hoe is het werken (voor zover mo-
gelijk) bij De Zweef je bevallen? Is 
de club wat je dacht?
Voor dit seizoen kenden wij eerlijk 
gezegd de club en haar cultuur niet. 
Wij zijn blanco ingestapt. Dit seizoen 
hebben wij leuke contacten en 
interessante gesprekken gehad met 
diverse personen binnen de club. 
Er hangt een leuke en gemoedelij-
ke sfeer en we voelen ons thuis bij 
de club. Voor het komende seizoen 
hopen wij kennis te maken met 
meerdere leden en supporters.

Het seizoen is niet verlopen zoals wij 
dat hadden voorgesteld. Als team 
hadden wij ons op sportief vlak ver-
der willen ontwikkelen en daarmee 
een stap richting de 2e klasse willen 
zetten. Dat hebben wij voor nu moe-
ten uitstellen.  

Wij hebben geen invloed gehad op 
de omstandigheden. Daar hebben 
wij ons maar op aangepast. Als het 
niet gaat zoals het moet, dan moet 
het maar zoals het gaat. Op die 
manier hebben wij aan het seizoen 
een positieve wending gegeven. Wij 
hebben door de situatie de speel- Hoe bevalt het Mélani? Kon je je ei 

een beetje kwijt?
Het bevalt mij hier uitstekend. Ik 
voel me hier op mijn gemak en 
gewaardeerd. Niet alleen door de 
speelsters, maar ook door andere 
leden van de club. Velen weten al 
wie ik ben, helaas weet ik zelf nog 
niet wie een ieder is. Hopelijk komt 
daar dit seizoen verandering in en 
zien we veel gezichten bij de club 
om een praatje te maken.

Waar het kan ben ik aanwezig om zo 
contact te houden met de speel-
sters. Zeker nu de kinderen wat
ouder zijn, kan ik als teammanager 
ook aanwezig zijn bij de trainingen. 
Tijdens de aangepaste trainingen 
heb ik ook op het veld een bijdrage 
kunnen leveren voor de speelsters. 
We hebben helaas niet veel wedstrij-
den gespeeld. Tijdens wedstrijden 
houd ik diverse wedstrijdstatistieken 
bij voor het team en speelsters. 
Altijd leuke informatie om voordeel 
mee te doen, en aan het einde van 
een seizoen te delen.
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LEUKE COMPETITIE MOET KUNNEN 
LEIDEN TOT PROMOTIE

Vrouwentrainer Leen Bronkhorst en assistent Mélani Liu:
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Leen, zie je het komende seizoen 
als een nieuw begin?
Eigenlijk niet. Wij hebben afgelopen 
seizoen onze speelsters goed leren 
kennen. We weten daardoor goed 
waar onze kwaliteiten liggen, welke 
speelwijze en spelopvattingen het 
beste bij ons passen. Er ligt een 
goede basis. Dat willen wij komend 
seizoen verder gaan uitwerken.

Hoe kijk je tegen het nieuwe sei-
zoen aan? Wat gaat het worden?
Wij kijken enorm uit naar de start 
van het nieuwe seizoen. Op 31 juli 
zijn de trainingen weer begonnen. 
Ondertussen is de competitie-inde-
ling bekend gemaakt. Daarin zullen 
wij de strijd aangaan met ASV Dron-

ten, Bruchterveld, Den Ham, DETO, 
Gramsbergen, Heino, Hellendoorn, 
HHC Hardenberg, Nieuwleusen, en 
Oranje Nassau. Een leuke compe-
titie met bekende tegenstanders. 
Ons doel ten opzichte van het vorige 
seizoen is onveranderd. Wij willen 
promoveren naar de 2e klasse.

Hoe heb je de aan jou toevertrouw-
de speelsters ervaren? Voldoende 
talent om mee te kunnen draaien?
Vrouwen 1 bestaat grotendeels uit 
een ervaren groep speelsters die al 
jaren met elkaar speelt. Het team 
is een goede mix tussen ervaren 
speelsters en jeugdig talent; een 
uniek gezelschap aan speelsters 
met diverse kwaliteiten. Er wordt 

fanatiek getraind en hard gewerkt. 
Daarin zijn speelsters op een juiste 
wijze kritisch op zichzelf en elkaar. 
De onderlinge sfeer in- en buiten 
het veld is goed. De samenwerking 
met deze groep ervaren wij als 
uiterst prettig. 

Ga je belangrijke speelsters missen 
komend seizoen? Is daar kwalita-
tief voldoende invulling voor? Hoe 
doen nieuwe meiden het?
In het afgelopen seizoen is alleen 
Fabienne Heuver gestopt. Daar 
stond de terugkeer van Dunya
Durmaz tegenover. Dunya is een 
betrouwbare keepster en zorgt met 
haar ervaring voor de rust en
vertrouwen in de achterhoede. Ook 

kwamen de jonge talenten Joy Post 
en Iris Spijkerman ons team
versterken. Zij hebben beiden laten 
zien daarin een toegevoegde waarde 
te zijn. Wij zijn blij met hun ontwik-
keling.

Romy van den Heuvel was dit 
seizoen wegens zwangerschap niet 
inzetbaar. Ook Patty Verkooijen
stond met een langdurige blessure 
langs de kant. Beiden zullen in het 
nieuwe seizoen weer hun opwach-
ting gaan maken. Voor het nieuwe 
seizoen heeft na jarenlange trouwe 
dienst Yvonne Slag-Kerkdijk beslo-
ten te stoppen. Daarmee zullen wij 
haar ervaring gaan missen in de 
achterhoede. Vanuit onze jeugdaf-

deling komt Lyen Driever vrouwen 1 
versterken. Daarnaast komen Dine-
ke Smalbrugge en Sharon Versmis-
sen over van SVVN. Voor komend 
seizoen zal onze selectie bestaan 
uit twintig speelsters. Daarmee is 
onze selectie breed en kwalitatief op 
sterkte. Wel zullen wij de betrouw-
bare krachten Melanie Tibbe en Mij-
ke Voskus voorlopig moeten missen 
wegens hun zwangerschap.

Supporters verwachten dat je dit 
seizoen zeker kampioen wordt. Hoe 
schat je dat zelf in?
Dan kan ik niks anders concluderen 
dan dat onze supporters verstand 
van voetbal hebben en ons team 
goed op waarde inschatten. Vrouwen 
1 heeft twee seizoenen geleden de 
overstap van het zondag- (1e klasse) 
naar het zaterdagvoetbal gemaakt. 
Daardoor moest er in de 3e klasse 
gestart worden. Door twee corona-
seizoenen kon er niet gepromoveerd 
worden. Daar moet dit seizoen ver-
andering in komen. Onze supporters 
verdienen een kampioenschaps-
feest. Net als onze speelsters ove-
rigens. Maar vanzelf gaat het niet. 
We zullen er met elkaar hard voor 
moeten werken.

Heb je nog wat kunnen proeven van 
de sfeer binnen de vereniging?
In de zomer hebben wij de sfeer 
kunnen proeven naast het veld en de 
kantine tijdens wedstijden en
trainingen. Wij houden van de gezel-
ligheid en gesprekken over voetbal 
en alledaagse zaken. Dat was alleen 
van korte duur door alle maatre-
gelen. Wij verheugen ons op het 
moment dat dat allemaal weer kan.

“Ik wil een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van vrouwenvoetbal” 
zei je vorig jaar in het kennisma-
kingsinterview. Is daar nog wat 
van terecht gekomen? Heb je die 
ambitie nog steeds? Hebben jullie 
ideeën opgedaan die De Zweef zou 

kunnen realiseren? Kunnen/willen 
jullie daar ook een bijdrage aan 
leveren?
Door de club is een beleidsplan voor 
vrouwen- en meisjesvoetbal opge-
steld. Daarin zijn doelen uitgespro-
ken om het meisjes- en vrouwen-
voetbal zowel in de breedtesport 
als prestatiesport verder te laten 
groeien. Daarin staat het opleiden 
van speelsters centraal. Afgelopen 
seizoen hebben wij daar samen nog 
niet veel aan kunnen werken, en 
heb ik nog niet de bijdrage kunnen 
leveren die ik voor ogen had. Tijdens 
de lockdowns zijn er wel clinics 
gegeven aan meisjesteams van onze 
club. Dat heb ik met veel plezier ge-
daan. Graag wil ik de samenwerking 
met de meisjesafdeling en trainers 
intensiveren om de ontwikkeling van 
speelsters verder te optimaliseren. 
Ook in de werving en behoud van 
jeugdspeelsters en ontwikkeling 
van trainers leveren wij graag onze 
bijdrage. De ambities zijn er zeker.

Was het voor jullie jammer dat je 
het eeuwfeest hebt gemist?
Niet alleen voor ons. Dat geldt uiter-
aard voor alle (oud)leden, vrijwilli-
gers en sponsoren. Laten wij hopen 
dat deze mijlpaal dit jaar alsnog 
gevierd kan worden.

Wil je/willen jullie nog iets kwijt dat 
nog niet aan de orde is geweest?
Ons team wordt komend seizoen 
ondersteund door Gerald Gescher, 
Ben Post en Mylène Rodijk. Zij 
vervullen tijdens wedstrijden de rol 
van grensrechter. Wij zouden het 
wenselijk vinden om deze groep met 
een of meerdere personen te verrui-
men. Voor belangstelling en vragen 
kan contact opgenomen worden met 
Mélani.



GOAL!magazine - 16 GOAL!magazine - 17

TONNIE VAN VEEN 
NIET NOG ZO’N SEIZOEN

“Het is zo’n rare tijd; je weet niet of je straks wel 
aan het voetballen komt”. Dat zei je vorig jaar in je 
kennismakingsinterview. Een vooruitziende blik die 
helemaal is uitgekomen. Hoe kijk je daarop terug? 
Hoe zie je de toekomst wat corona betreft?
We hebben een voorbereiding gehad en vier wedstrij-
den competitie. Dat was het. Daarna met groepjes 
getraind, wat ik dus maar niets vind. Ik hoop dan ook 
niet nog een keer zo’n seizoen mee te maken. Voetbal 
is met een groep trainen en op de zaterdag heerlijk 11 
tegen 11 spelen en daarna een biertje in de kantine 
drinken.
 
“Een nieuwe club met een heel nieuw team  wordt 
een mooi avontuur.” Ook dat zei je. Is dat nog iets 
geworden? 
Wat ik hiervoor al aangaf: het was te kort en ik heb 
door de corona niet de kans gehad om spelers echt te 
leren kennen. 

Hoe is de samenwerking gegaan met de selectie-
trainers?
Goed, maar kan altijd beter. Dit komt ook omdat wij 
andere trainingsavonden hadden dan de 1e selectie, 
maar dat is dit seizoen gelukkig anders.

Heb je al kennis gemaakt met de nieuwe hoofd-
trainer? Hoe kijk je tegen hem aan? Hoe zie je de 
samenwerking?
Wat ik al heb gezegd, trainen we nu op dezelfde 
dagen,  dus zal de samenwerking beter zijn. Ik heb 
met Niels al kennis gemaakt. Het zal zeker goed 
komen. Hij lijkt mij een zeer geschikte trainer voor 
De Zweef.
 
Hoe kijk je tegen het nieuwe seizoen aan?
Hopelijk een seizoen zonder coronabeperkingen. Ge-
woon heerlijk genieten van voetbal zoals het hoort. 

Was het voor jou jammer dat je het eeuwfeest hebt 
gemist?
Ik denk voor de echte Zwevers meer dan voor mij; 
tuurlijk is het ook voor de mensen van de organisatie 
van zo’n jubileumfeest zonde dat het niet doorging.
 
Wil je nog iets kwijt dat nog niet aan de orde is 
geweest?
Ik wens iedereen een heel mooi voetbaljaar toe.

 Hoe is het werken (voor zover mogelijk) bij De Zweef 
je bevallen?  Is de club wat je dacht?
Dat is wel goed bevallen.  Een ambitieuze club die 
je wel vrij laat om je eigen ideeën en ervaring in te 
brengen. 

Hoe heb je de aan jou toevertrouwde spelers erva-
ren? Voldoende talent om mee te kunnen draaien?
Voldoende talent om een stapje hoger te kunnen spe-
len maar door de jonge leeftijd en onervarenheid wat 
te wisselvallig .
 
Heb je nog wat kunnen proeven van de sfeer binnen 
de vereniging?
Je leert mensen het beste kennen in een ontspannen 
sfeer en dat is vaak na een wedstrijd of training in de 
kantine. Helaas zat dat er bijna niet in.  Daar hoop ik 
dit seizoen wel op; het hoort gewoon bij voetbal.
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Een hypotheek lastig? Nee, joh!
Regel in vier stappen jouw 
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Toen we vorig jaar een interview maakten, zag het er 
naar uit dat het nieuwe seizoen zonder al te
veel problemen zou kunnen beginnen. Daar is door de 
tweede coronagolf niets van terecht
gekomen. Hoe kijk je daarop terug? Hoe zie je de toe-
komst wat corona betreft?
Ik zie de toekomst vol goede moed tegemoet, maar wel 
met het besef dat niet alles maar vanzelfsprekend is.

Door corona kwam je ook niet toe aan je hobby’s, zoals 
reizen. Hoe kijk je daarop terug? Hoe zie je
de toekomst? Je zei toen: “Ik hou van reizen, doe het 
vaak, maar dat is op dit moment moeilijk.”
Het is inderdaad aanpassen geweest, wel gelukkig in 
juni nog lekker naar Italië geweest.

Hoe is het werken (voor zover mogelijk) bij De Zweef 
je bevallen? Is de club wat je dacht?
Voor zover het mogelijk was is het goed bevallen.

Heb je nog contact gehad met de andere trainers en de 
technische commissie of was het
mondjesmaat?
Mondjesmaat.

Hoe heb je de aan jou toevertrouwde keepers ervaren?
Goed, leuke talentvolle groep.

Heb je nog wat kunnen proeven van de sfeer binnen de 
vereniging?
Organisatorisch goed geregeld, helaas door corona 
verder nog te weinig ondervonden.

Hoe is de samenwerking gegaan met de selectietrai-
ners?
Door corona niet of nauwelijks iets van terecht geko-
men.

Heb je al kennis gemaakt met de nieuwe hoofdtrainer? 
Hoe kijk je tegen hem aan? Hoe zie je de
samenwerking?
Ja, leuk spontaan open gesprek gehad.

Hoe kijk je tegen het nieuwe seizoen aan? Hebben we 
voldoende talent in huis om zeker te zijn van
een goede sluitpost in het eerste? 
Zekers, talent genoeg!

Was het voor jou jammer dat je het eeuwfeest hebt 
gemist?
Ben ik niet mee bezig geweest.

Wil je nog iets kwijt dat nog niet aan de orde is ge-
weest?
Hopen met zijn allen op een goed en vooral gezond 
voetbal jaar 2021/2022.

KEEPERSTRAINER 
MARCEL VAN DEN BERG 
VOL GOEDE MOED 
NIEUWE SEIZOEN IN
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Beste service
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Op verzoek van het bestuur heeft de 
kantinecommissie het beheer van 
kantine en keuken doorgelicht. Dat 
heeft geleid tot aanpassingen in de 
bestaande gang van zaken en tot 
aanpassingen van diverse prijzen. 
Belangrijkste daarvan is dat koffie 
en thee voortaan € 1,30 gaan kosten. 
Verder zijn er nieuwe openingstijden. 

Toegang achter de bar.
Mensen die geen bar- of keukendienst hebben krijgen 
voortaan geen toegang meer tot de bar en keuken. 
Deze maatregel voorkomt onduidelijkheid bij dienst-
doend personeel en geeft meer zekerheid bij het 
betalen van verbruik.
 
Toegangs- en tussendeur van de keuken zullen voort-
aan zoveel mogelijk gesloten worden gehouden. Ze 
zullen zo nodig worden voorzien van draaiknopcilin-
ders die van de keuken uit zijn te bedienen, zodat de 
deuren ook eenvoudig zijn af te sluiten.
 
Gratis koffie aanzienlijk beperkt
Gratis koffie geldt voortaan alleen nog voor leiders en 
scheidsrechters in functie. Alle andere personen, ook 

chauffeurs, moeten gewoon voor de koffie betalen. De 
plaats van de “koffiehoek” bij het wedstrijdsecretariaat 
wordt nog nader bekeken.
 
Prijzen consumpties
Koffie en thee kosten met ingang van 14 augustus  € 1,30 
per kopje/beker. De overige producten worden voorals-
nog niet in prijs verhoogd. Per 14 augustus beschikken 
we enkel nog over 0,5 literflessen voor AA-drinks. Die 
gaan inclusief statiegeld € 2,- of 1 munt kosten. 
 
Statiegeld op pet-flessen en (straks) blik
Om de afvalstroom in te dammen en zwerfvuil tegen te 
gaan, heeft de regering besloten tot het instellen van 
statiegeld van € 0,15 op pet-flesjes (met ingang van    
1 juli jl.) en blik (31 december 2022). 

Daar krijgen wij als club dus ook mee te maken. Voor 
De Zweef komt dit er in eerste instantie op neer dat 
de Chaudfontaine ongewijzigd blijft, zij het nu dat de 
prijs inclusief statiegeld is. V.w.b. de AA-drink stappen 
we over van de 0.33 L naar de 0.50 L en wordt de prijs      
€ 2,00 / 1 munt, dit is inclusief statiegeld.
 
Om heel veel handelingen achter de bar te voorkomen, 
wordt in de kantine geen statiegeld teruggegeven. 
In plaats daarvan komen er donatiebakken te staan, 
waarin je je lege flesje kunt gooien. De opbrengst is 
voor de club. Wie per se het statiegeld terug wil, zal 
het flesje mee naar huis moeten nemen en elders 
inleveren. 

NIEUWE REGELS VOOR KANTINE 
EN KEUKEN
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De Zweef wil de leukste vereniging van Nijverdal zijn. 
Dat is heel ambitieus en zonder medewerking van met 
name onze leden is dat ook niet haalbaar. Je moet ook 
regels hebben die voor iedereen gelden en waarop je 
mensen kunt aanspreken. Eerder al publiceerden wij 
de Vijf Gouden Zweefregels. Deze zijn omgewerkt tot 
huisregels met als doel om alle leden en gasten van 
onze vereniging, zowel in ons clubgebouw/kleedka-
mers als op en rondom de velden, duidelijk te maken 
waar wij als vereniging voor staan en waarop wij men-
sen kunnen en willen aanspreken.

Het opstellen en publiceren van regels is allemaal 
mooi en aardig, maar als je daar als club verder wei-
nig of niets mee doet, blijven het “papieren tijgers”. 
Het bestuur heeft daarom besloten de regels duidelijk 
zichtbaar te maken voor iedereen. Vandaar het grote 
bord aan de muur van de kleedkamers en het bord 
in de kantine. Verder staan de huisregels vast in ons 
GOAL!magazine en zijn ze te lezen op het LED-scherm 
bij het hoofdveld en de TV-schermen in ons clubge-
bouw.
 
Als op zoveel plekken de regels te lezen en te zien zijn, 
is het makkelijker je eraan te houden en om elkaar 
erop aan te spreken. De huisregels zijn samengevat in 
een aantal “oneliners”:

Veiligheid en gastvrijheid; gastvrijheid, veiligheid en 
gezelligheid staan voorop.
Samen staan we voor een veilige omgeving, waarin 
gezelligheid en plezier voorop staan. We tonen ons een 
goede gastheer voor bezoekers.

Respect; respecteer iedereen, let op je taalgebruik, 
en gebruik geen geweld
We respecteren en waarderen elkaar, gaan zuinig om 
met onze materialen en accepteren geen onbehoorlijk 
taalgebruik, vandalisme, pestgedrag, racisme, ver-
baal- en fysiek geweld. 

Fair Play zowel binnen als buiten de lijnen; fair play 
en sportief gedrag is waar we voor staan
We staan voor sportiviteit en verliezen met waardig-
heid. We spelen om te winnen, maar niet ten koste van 
alles. Het publiek wordt hier aangesproken op onge-
wenst gedrag en uitingen die niet thuishoren op ons 
sportcomplex.

Trots op onze club; iedereen van onze club doet er-
toe, we zijn trots op De Zweef
Wij willen een club zijn waar iedereen zich thuis voelt 
en waar je trots op kunt zijn. Onze vrijwilligers zijn 
onmisbaar en waardering is daarbij op z’n plaats. 

Iedereen draagt bij; samen zijn we De Zweef! 
Als lid van onze vereniging verwachten we ook dat je 
een bijdrage levert als vrijwilliger, zodat we onze club 
goed kunnen blijven organiseren.

HUISREGELS MAKEN DUIDELIJK 
WAAR DE ZWEEF VOOR STAAT
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Waar zit je op school?
Op de Rietslenke in groep 8. Daarna naar de havo op 
Reggesteyn. Ik kan misschien wel vwo, maar dat wil ik 
niet. Veel te veel huiswerk.

Met wie woon je?
Mama Debby, pappa Ido, broer Daan en Lucky (de hond).

Wie zijn je beste vrienden?
Joris, Lars, Jayden, Julian, Lucas. Ik heb nog meer 
vrienden, maar met deze spreek ik het vaakst af.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Veel kinderen uit mijn klas zaten op de voetbal. Ik 
had toen nog geen sport en ben toen bij De Zweef 
gegaan.

Wat vind je leuk aan voetbal?
Een beetje tegen een balletje aantrappen. Het is leuk 
als je scoort. Dat gebeurt niet zo vaak, want ik ben ver-
dediger. Of ik goed ben? Nou, ik ben niet slecht.

Wat vind je leuk aan De Zweef?
Het is gewoon een leuke club en al mijn vrienden zitten 
erop. Het is dichtbij; dat is ook wel mooi.

Heb je een voetbaldroom?
Ik hoef niet per se in het Nederlands Elftal. Het zou wel 
leuk zijn. Ik zit ook nog op tennis. Waar ik beter in ben? 
Ik denk tennis.

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen en 
waarover?
Vandaag nog op school toen Floris zijn oordopjes van de 
schoolcomputer in een bak water liet vallen. 

Wie of wat zou je voor één dag in je leven willen zijn?
Messi. Omdat hij de beste voetballer is en omdat ik wil 
weten hoe het voelt om heel rijk te zijn.

Heb je een huisdier?
Ja, Lucky, onze Irish Softcoated Wheaten Terriër. Die is 
pas 7 maanden. Het is een anti-allergiehond. Mijn broer 
Daan is allergisch voor dieren, maar met Lucky gaat het 
goed. 

Naar welke tijd zou je gaan in een tijdmachine?
Vooruit naar het jaar 3000 en kijken hoe het er dan 
uitziet. Ik denk dat dan alles met computers wordt 
gedaan. 

Wat is het leukste dat je ooit hebt gedaan?
Dat was toen ik met mijn oma en mijn tante naar een 
gamehal in Amsterdam ben geweest en daarna naar 
het Ziggodome en de Mac. 

Wat vind je echt niet leuk ?
Knutselen!! Daar ben ik echt niet goed in. Dat vind ik 
het stomste wat er is.

Waar ben je heel erg goed in?
Voetbal en tennis. Op school rekenen en taal.

Waar word je blij van?
Van verrassingen en cadeautjes.

Waar zou je graag naar toe gaan op vakantie?
Tenerife. Daar zijn we een keer geweest. Het is een 
vulkaaneiland, het was heel leuk daar. We zijn op een 
piratenschip geweest en om het eiland gevaren om wal-
vissen en dolfijnen te spotten. We hebben een walvisba-
by met moeder gezien. Het eten op die boot was vies.

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Dat ik humor heb en grappig ben.

Wat doe je met het geld als je de Postcodeloterij wint?
Dan koop ik een jacuzzi, Playstation 5 en gamingcom-
puter. Ik ga ook wat sparen. Die jacuzzi komt hier in 
de tuin. Ja, papa en mama mogen er ook in, maar dan 
moeten ze het wel eerst vragen.

Wie is de liefste van de hele wereld?
Papa ……. en mama.

Van welke muziek word je vrolijk?
Ik houd van rap (Snoop Dogg, Eminem en Tupac Sha-
kur) en hardcore.

Waar zou je het allerliefste wonen?
In een grote villa in Frankrijk met een heel mooi uit-
zicht. Die heb ik daar gezien.

Waarvoor kan men jou ’s nachts wakker maken?
Een frikandel!!

Welk klusje vind je vreselijk om te doen?
Mijn kamer opruimen en poetsen.

Wat is de favoriete dag van het jaar?
Mijn verjaardag.

Lees je wel eens een boek? Welke het laatst?
Alleen op school, het leven van een loser en zo. Ik lees 
wel strips. De Donald Duck.

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
Dan woon ik denk ik, in een huis of appartement. Ik heb 
dan werk of ben ernaar op zoek. Als ik genoeg geld heb, 
heb ik ook een hond. Ik wil wel banketbakker worden. Ik 
bak nu ook wel eens een cake. Dat vind ik heel leuk; net 
als mijn moeder. 

26 VRAGEN AAN...   
TIJN MIDDELKAMP (JO11-4)
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WILLEM ALEXANDERSTRAAT  9A  •  7442 MA NIJVERDAL
0548-624131  •  info@grandcafetoitoi.nl   

WWW.GRANDCAFETOITOI.NL

Zoek je een trainingspak met Zweeflogo? Een blauw-
witte voetbaltas met je naam erop? Nieuwe sokken? 
Een gave Zweefhoodie? Of een mooie polo? Een leuk 
cadeautje voor de kleine Zwever die jarig is? Kom dan 
naar onze fanshop. Die vind je in ons clubhuis aan de 
Koersendijk. De shop is tijdens het voetbalseizoen elke 
zaterdag open van 10.00 tot 11.00 uur.

Makkelijker nog is het om de shop digitaal te bezoeken. 
Via www.dezweef.nl kom je op de webshop met een 
overzicht van alle artikelen die we verkopen. Daar is het 
een kwestie van aanklikken wat je nodig hebt, betalen 
en klaar is kees. Je kunt het artikel dan in de shop 
ophalen.

FANSHOP DE ZWEEF 
VOOR AL JE SPORTBENODIGDHEDEN 
EN LEUKE CADEAUS
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We doen het veilig 
       of we doen het niet

Novicon BV
Staalconstructies 

Dak- en Wandbeplating
Toelevering in knip- en zetwerken

www.novicon.nlSacharovstraat 4
7575 EA Oldenzaal
T: 0541-573030

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

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

	  

ALTIJD WAARDEVOL ADVIES,
EEN DESKUNDIG TEAM EN ALLE 
TOPMERKEN ONDER EEN DAK

WWW.FIETSSHOPDEVALK.NL

Tel: 0548 612 990
info@fietsshopdevalk.com
Rijssensestraat 237
7441 AE Nijverdal

DEALER VAN: KOGA, RIH, GAZELLE, SPARTA, FOCUS, PUKY ETC.

Meer dan 600    

  fietsplezi
er!

m2 

Personal Training & Bootcamp

Bootcamp Training:

Zondag       09.00  - 10.30 

Bootcamp Beginners:

Vrijdag  10.30 - 11.45

Vertrek P- Het Ravijn Nijverdal

www.vgpt.nl

wOENSDAG   19.00  - 20.15

vRIJDAG      09.00  - 10.20

Vier jaar is hij geworden. Eíndelijk, volgens hemzelf. 
Waar wij als ouders vooral bezig waren met de keuze 
voor een basisschool, wordt het een katholieke school 
of een die locatie technisch gezien handiger is, had Ted 
hele andere prioriteiten. Vier jaar worden betekende 
voor hem vooral dat hij bij de voetbal mocht. 
Met in ons achterhoofd dat het best achterhaald is dat 
de keuze voor een basisschool bepalend is voor de club 
waar je voetbalt, kozen we voor optie twee. De qua loca-
tie gezien meest interessante school. Het voelde goed 
daar. Bovendien maakt het natuurlijk geen bal uit op 
welke school je zit. Ted was er sowieso al over uit waar 
hij wilde voetballen. “Bij die blauw witte.” 
Niet dat hij nu hele dagen met een bal rondloopt of er 
het afgelopen anderhalf jaar überhaupt wat van mee 

heeft gekregen, maar het leek hem wel wat. En mij 
eigenlijk ook wel. Op de vroege zaterdagochtend langs 
de lijn, bakkie koffie in de hand. Mooier wordt het niet, 
denk ik. Want ik heb er op zaterdagochtend zelf nog 
nooit gestaan.
Ted inmiddels wel. Prachtig vindt hij het. Toen Mark 
Rutte, zelfs een vierjarige weet dat er iets staat te 
gebeuren als de beste man op televisie is, aankondigde 
dat er weer publiek langs de lijn mag staan, werden 
opa’s en oma’s meteen opgetrommeld om na de vakan-
tie te komen kijken. Ik hoop dat we er nu staan. Met al 
die andere ouders, opa’s en oma’s en ooms en tantes. 
Op de vroege zaterdagochtend, bakkie koffie in de hand. 
Ondertussen is er al flink geoefend. “Wil je met me 
voetballen?” vroeg Ted aan zijn campingvriend. “Dat 
wil ik wel, maar ik zit al wel in J0-11.” Ted, vol trots: 
“Maakt niet uit, want ik zit bij De Zweef!” 

Kinderen bij de mini’s zijn altijd vertederend. Kijk maar eens 
naar de reacties van de ouders, oma’s en opa’s aan de kant. 

Sharon Ponsteen is journalist en schrijft onder meer columns. 
Haar zoon Ted is vier jaar en gaat dit seizoen voor het eerst 
voetballen. Zij schrijft in elke GOAL!magazine een column 

over de ervaringen van Ted en zijn kameraadjes bij de mini’s. 

TED BIJ DE VOETBAL I 
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Erik, wat doet een vrijwilligerscoördinator?
“Samen met alle commissies probeer ik te regelen dat 
alle vacatures binnen de vereniging ingevuld zijn. In 
de eerste plaats wil ik aan het einde van ieder seizoen 
bijeenkomsten voor ouders van jeugdteams organise-
ren. Zeker aan de ouders van nieuwe jeugdleden wil ik 

vertellen waar De Zweef voor staat en welke normen en 
waarden er zijn binnen de club. Ook vertel ik wat leden 
van De Zweef mogen verwachten én wat De Zweef van 
haar leden verwacht. Ik hoop daarbij mensen enthousi-
ast te krijgen voor functies die vacant zijn.”

Eigenlijk ben je dus een soort arbeidsbemiddelaar
“Dat klopt, een soort intercedent bij een uitzendbureau. 
Ik denk dat ik mensen wel enthousiast kan krijgen en 
over de streep kan trekken om bepaalde functies in 
te vullen. Zo heb ik ook veel mensen bereid gevonden 
plaats te nemen in het bestuur. Ik vind bovendien dat 
(ouders van) leden die niets voor De Zweef doen, gerust 
één uur per maand vrijwilligerswerk voor De Zweef 
kunnen doen. Dat ben je verplicht aan je club. Eén uur 
per maand is toch niets? Anders vrees ik voor de situ-
atie dat je mensen moet verplichten op straffe van een 
boete. Dat zou de doodsteek voor de vereniging zijn.”

Is de functie nieuw binnen De Zweef?
“Deze functie staat al langere tijd open. Eerder zou 
Johan ten Bok een dergelijke rol oppakken, maar 
door ziekte kwam het daar begrijpelijk niet van. 
Aan het einde van mijn voorzitterschap opperde het 
bestuur destijds een verenigingsmanager aan te 
stellen. Dit zou een betaalde functie zijn waarbij de 
verenigingsmanager het werven van vrijwilligers 
combineert met het beheer van de kantine. Paul 
Morsink kwam in beeld, maar niet op de manier 
waarop het bestuur dacht. Paul is kantinebe-
heerder en doet dat voor niets. Toen ik aangaf te 
stoppen als voorzitter, heb ik aangegeven dat ik de 
functie van vrijwilligerscoördinator op mij wou ne-
men. Nu heb je twee jongens waar de club op aan 
kan en het kost de vereniging niets!”

Hoe ga je deze functie invullen?
“Ik wil eerst een rondje langs alle commissies 
maken en inventariseren of zij iemand nodig hebben. 
Veelal regelt zich dit vanzelf, soms kan ik daarbij 
helpen. Ik wil gaan werken aan een actueel overzicht 
van vacatures met per functie ook een korte indruk 
van de inhoud. Vervolgens ga ik op pad. Veel (ouders 
van) leden doen niets, daar wil ik graag een kop kof-
fie mee drinken. Je zult me dus regelmatig op zater-
dagen langs de velden zien en daarnaast benader ik 
ouders bij één van de eerder genoemde bijeenkom-
sten. En als iemand besluit om als vrijwilliger aan de 
slag te gaan, dan drinken we een biertje!”

Waar ga je beginnen?
“Ik moet nog een compleet beeld krijgen, maar ik 
wil beginnen met de barbezetting op zaterdagavond 
tussen zes en negen uur. Eerder regelden teams 
dit zelf, maar dat werkt niet. Nu ben ik op zoek 
naar acht koppels. De bardienst kost je vier uur per 
keer. Met aftrek van de zomer en winterstop zijn er 
veertig diensten te verdelen. Als er acht koppels 
zijn, doe je dus vijf keer per jaar iets voor je club. 
Dat moet toch te doen zijn?!

Wil je het kopje koffie met Erik 
overslaan en direct een biertje 

drinken? Kom met Erik in contact 
via el.heuver@ziggo.nl of 

06-81658330 als je graag iets 
wil doen voor De Zweef!

Erik Heuver behoeft geen lange 
introductie. In het laatste Goal! 
Magazine van 2020 namen we 
afscheid van hem als voorzitter, 
het voorstellen laten we dus zitten. 
Bij zijn afscheid kondigde Erik al 
aan dat hij aan de slag zou gaan als 
vrijwilligerscoördinator. 

ERIK HEUVER 
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR 
BIJ DE ZWEEF

Om het sporten bij De Zweef 
zo veilig mogelijk te maken zijn 
allerlei risico’s die je kunt lopen 
op een rij gezet en is gekeken hoe 
je die kunt verkleinen. Zonder 
heel erg in details te treden, 
zijn er instructies opgesteld 
betrekking hebbende op:

• Een sportongeval
• Het gebruik van 

doelverzwaarders
• Wat te doen bij (plotseling) 

opkomend onweer
• Veiligheid algemeen op en 

rond de velden
• Calamiteiten in kantine 

en/of kleedkamer

De instructies worden jaarlijks 
uitgereikt aan trainers en leiders. 
Verder zijn deze uiteraard terug te 
vinden op onze website.

EEN ZO VEILIG 
MOGELIJKE 
SPORTOMGEVING
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twee12.com

Laten we beginnen met de tattoo aan de bovenkant 
van je rechterarm. Wat is het, waar, wanneer en 
waarom heb je deze tattoo gezet? 
Vijf jaar geleden heb ik het transgender logo laten zet-
ten in Almelo, bij Rock ’N Needles. Dat heb ik gedaan 
uit respect voor onze zoon Daniël. Hij is in 2006 gebo-
ren en was toen een meisje, Maylee. Al vrij snel wilde 
hij geen meisje zijn, maar als jongen verder leven. In 
2011 waren de eerste tekenen zichtbaar. En rond 2013 
werd het uitgesproken: “Ik wil een jongen zijn”. Wij 
hebben hem hierin altijd gesteund. Op 16 augustus 
2015 heeft hij de naam Daniël officieel aangenomen. 
Wij hebben toen ook nieuwe geboortekaartjes ge-
stuurd. Daarmee ook een hoofdstuk afgesloten en een 
nieuw hoofdstuk geopend. 

Daniël loopt tijdens het gesprek een paar keer de 
kamer in en uit. Op de vraag wat hij er zelf van vindt, 
antwoordt hij: “Ik vind het mooi. Vooral om de beteke-
nis voor mij”. Dat heeft papa Henk goed gedaan. 

DE TATTOO VAN... 
HENK 
HARMELING
In deze nieuwe rubriek brengen we het verhaal 
achter de tattoo(‘s) van een Zwever. We trappen 
af met Henk Harmeling. Henk (42) kwam zo’n 
tien jaar geleden voor het eerst actief in aanraking 
met De Zweef. Hij was gevraagd als assistent-
scheidsrechter bij het Twidde. Daarna voetbalde 
hij een aantal jaren in het achtste (team Bertus 
Schwarte), werd assistent-scheidsrechter bij 
zaterdag 2, leider bij zaterdag 1 en heeft nu een 
dubbelfunctie: assistent-trainer bij zaterdag 2 en 
assistent-scheidsrechter bij zondag 2. 
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Je hebt aan de onderkant ook nog drie tat-
toos die bij elkaar horen en een speciale 
betekenis voor jou hebben. Vertel?
Die zijn een herinnering aan mijn vader, 
Henk. Het kompas staat voor de weg in het 
leven die hij mij gewezen heeft. Daar ben ik 
trots op. Het woord “trots” staat er daarom 
bij. Dat woord staat ook op zijn grafsteen. 
De roos op mijn arm staat voor de roos die 
ik jarenlang elke zaterdag naar het graf 
bracht. Nu breng ik nog twee keer per jaar 
een grote bos rozen naar zijn graf. Wat nog 
wel bijzonder is om te vermelden, heeft 
overigens niets te maken met de tattoo, is 
dat hij bij zijn overlijden een traan in zijn 
oog had. Gelijktijdig kreeg ik een moe-
dervlek op mijn arm. Dat had ik nog nooit 
gehad. Heel bijzonder. 

Wat had je vooraf verwacht van de tattoos, 
zijn deze verwachtingen uitgekomen en 
krijg je veel reacties op je tattoos?   
De tattoo is zoals verwacht. Je neemt een 
tattoo voor jezelf en niet voor anderen. 
Ik ben er heel tevreden mee. Ik krijg veel 
leuke reacties. En als ik dan het verhaal 
van Daniël vertel, zie ik dat er bewondering 
voor is.  

WIJ STAAN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN DE 

CLUBACCOMMODATIE

VENEBERG.COM
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WWW.EPNIJVERDAL.NL  0548 - 620 600

Uw Miele specialist

Makelaarskantoor Piksen B.V.

Alles voor u!

Smidsweg 51  Nijverdal  0548-61 28 61  www.piksen.com

Makelaars & Beëdigd taxateurs

Piksen Makelaars

	  

	  

	  

WILGENWEARD
Spetterend begin van het nieuwe seizoen
Het bestuur wilde dit jaar het begin van het 
nieuwe seizoen extra cachet geven. Dat gebeurde 
in het weekeinde van 28 en 29 augustus. De 
jongste jeugd genoot van Voetbalcity (pagina 
51 e.v.), terwijl de oudere jeugd zich uitleefde 
bij de Wilgenweard. Op zondagmorgen werden 
70 jubilarissen gehuldigd en ’s middags was 
er een gezellige bingo, georganiseerd door de 
Vriendenkring. Het voelde als vanouds….
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Wij komen gewoon 
op afspraak langs 
om u te 
informeren over... 

bezoek voor meer informatie onze website www.assinkweustink.nl

Inbraaksignalering
Brandmeldinstallaties
Toegangscontrole
Camera observatie
Intercomsystemen
Technische beveiligingen
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BINGO VAN DE VRIENDENKRING
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Brood
Banket 
Lunchroom
IJssalon

producten, met oog voor het oude 
ambacht, geproduceerd van de 
hoogste kwaliteit grondstoffen.

Creatief aanjager Christian Lensen
Christian Lensen is directeur van 
De Wijndragers. “Vanaf mijn jeugd 
ben ik gefascineerd door eten. Geur, 
kleur, smaak en presentatie hebben 
daarna altijd een hoofdrol gespeeld 
in mijn leven. Als creatief aanjager 
is mijn doel om te verrassen met 
unieke smaken en het waarborgen 
van de kwaliteit die al sinds 1983 
hoog in het vaandel staat bij De 
Wijndragers.”

Wij komen uit Zwolle en daar zijn we 
trots op. Onze oorsprong ligt in de 
historische stadstoren die onder-
deel was van de oude vestingwal 
van Zwolle. In de middeleeuwen 
was hier het gilde der Wijndragers 
gevestigd. Daar ontleent De Wijn-
dragers zijn naam aan.

We zijn opgericht in 1983 en maken 
dus al ruim 38 jaar mosterd. Zwolse 
mosterd wel te verstaan. Ons icoon. 
Samen genieten van eten, delen van 
verhalen en maken van nieuwe her-
inneringen is wat eten met ons doet 
en waardoor wij zeggen dat eten ons 
verbindt.

Door de jaren heen heeft De Wijn-
dragers zich ontwikkeld tot moderne 
producent van mosterd, dressing en 
sauzen. Vandaag de dag vindt u onze 
productielocatie aan de rand van het 
Zwolse industrieterrein De Mars-
landen, waar in een volledig BRC 
gecertificeerde omgeving deels ge-
automatiseerd wordt geproduceerd 
en afgevuld. Toch blijft het daadwer-
kelijk produceren van de inmiddels 
wereldwijd befaamde mosterd nog 
altijd grotendeels handwerk. Tot op 
de dag van vandaag worden onze 

WIJNDRAGERS BV
Sponsor uitgelicht

In het “dankjewel-pakket” dat elke Zwever aan het 
begin van het EK voetbal heeft ontvangen, zaten 
mosterd en saus, beschikbaar gesteld door De 
Wijndragers. Even kennismaken dus. 
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Hét adres om 
ZorgSaam in Beweging 

te blijven.

Godfried Bomansstraat 32, 7442 TH Nijverdal  |  Koemaste 2C, 7447 AV Hellendoorn  |  t. (0548) 615889  |  www.zorgsaamnijverdal.nl  |  www.zorgsaamloperscompany.nl  

In onze vestiging in Hellendoorn:

De specialist in het aanmeten van hardloop- en wandelschoenen

Fysiotherapie
(Sport)

diëtetiek

(Sport)
revalidatie

Echografie

Dry 
needling

Shockwave
(Sport)

podotherapie

Oedeem
fysiotherapie

Manueel
therapie

Sport
fysiotherapie

Geriatrie
fysiotherapie

Hennie is geboren op 11 januari 1948 als zevende en 
jongste telg in een echt Zweef gezin. “Ook mijn vader en 
broers voetbalden hier. Het was in die tijd ondenkbaar 
dat je ergens anders ging voetballen. Je zat als katho-
lieke jongen op de Antoniusschool en ging voetballen 
bij De Zweef.” Hennie had twee broers en vier zussen 
boven zich. “Twee daarvan zijn inmiddels overleden. 
Mijn oudste zus en de broer boven mij, Tonnie. Ook een 
echte Zwever.”

Na schooltijd vermaakte Hennie zich vooral door met 
vriendjes in de buurt te voetballen. “Ik zat ook bij de 
volleybal, maar koos uiteindelijk voor voetbal. Ik door-
liep de jeugd en vanaf mijn zeventiende voetbalde ik in 
het eerste. Of ik een goede voetballer was? Dat moet 
een ander maar beoordelen. Toen ik in het eerste kwam 
speelde ik als linksbinnen en later als middenvelder 
in een team met Gerrit Oude Roelink als aanvoerder. 
Iedere wedstrijd die we speelden was prachtig. Vooral 
aan de kampioenschappen, het vele publiek en spelen 
met mijn broer Tonnie in één team heb ik goede herin-
neringen.”

Hennie speelde met het eerste in de vierde klasse en 
maakte mee dat na jaren knokken de derde klasse werd 

behaald. “Daar heb ik ook nog meegemaakt dat we 
degradeerden. Daarna kwam de periode van voorspoed 
met Hans Galgenbeld, de jongens van Jannink en noem 
maar op. Na vele kampioenschappen, schopte De Zweef 
het tot de hoofdklasse.” 

Verhuizen op sportpark Gagelman
“We speelden op de plek waar DES nu  speelt; een 
mooie plek. Desalniettemin vind ik het een goede 
zet van de toenmalige voorzitter Jan ten Hove dat we 
naar deze kant van het sportpark zijn verhuisd door in 
een vergadering met de gemeente en andere clubs te 
spelen met woorden. Het hele verhaal lees je wel in het 
prachtige boek dat vorig jaar verscheen in het kader 
van het 100-jarig bestaan.”
Na een aantal jaren staat het Hennie tegen om drie 
keer in de week te trainen. “Ik wou met nog twee ande-
re spelers naar het beroemde en ‘beruchte’ achtste. Dat 
vond het bestuur niet goed. Die vonden het beter dat 
wij nog een aantal jaren in het derde zouden voetbal-
len. Ik heb toen een aantal jaren in het derde gespeeld 
waar we achter elkaar kampioen werden. Daarna ben 
ik alsnog naar het achtste gegaan. Wanneer ik met 
voetballen ben gestopt weet ik niet meer precies. Door 
gevloek en gescheld van tegenstanders op het veld ging 

HENNIE 
KOK
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 én we 
kijken vooruit naar alle mooie plannen! In deze 
editie schuiven we aan bij Hennie Kok
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het plezier eraf. Ik vond het hele-
maal niets meer en ben gestopt met 
voetballen.”
“De Zweef is een fijne club om voor 
te spelen. Een hechte club waar 
altijd wat te doen was. Zelf ben 
ik opgegroeid met voetballen. De 
randverschijnselen kwamen later 
pas. Toch zijn de activiteiten anders 
dan voetbal wel belangrijk. Het bindt 
je als club, je leert andere leden 
beter kennen. Ik weet nog wel dat 
ik als jeugdleider meeging naar het 
pinksterweekend. Met de jeugd naar 
een boerderij in De Lutte of Lemele 
en het hele weekend voetballen.”

“Spelvreugde 
was het  

uitgangspunt”

Behalve jeugdleider was Hennie 
ook jaren jeugdcoördinator. “De 
Zweef betaalde haar spelers niet, 
maar stak het geld in een goede 
jeugdopleiding. Dat vond ik een 
hele goede zet. De Zweef zocht en 
vond goede trainers zoals Ton-
nie Nijenhuis, Tonnie Willems en 
Joop Geerdink. Samen probeerden 
we altijd de jeugd naar een beter 

niveau te brengen met spelvreugde 
als uitgangspunt. Zelf volgde ik met 
onder andere Theo Alferink en Paul 
Souverijn de cursus voor Oefen-
meester III en trainde ik de C en D 
jeugd. Met name de D jeugd vond ik 
de belangrijkste groep. Daar begint 
het. Als het niveau daar niet goed 
is, dan wordt het in de A ook niet 
wat.”

Later zien we Hennie vooral te-
rug achter de bar, waar hij enkele 
zondagmiddagen per jaar voor de 
bezetting zorgt met zijn tennisvrien-
den Gerrit Oude Roelink en Paul 
Souverijn, Eef Ekelenkamp en Gerrit 
Oudelaar. “Tegenwoordig kom ik bij 
De Zweef om wedstrijden van mijn 
kleindochter te bezoeken en de 
thuiswedstrijden van het eerste.”

Hoe zag je werkzame leven eruit?
“Na de Antoniusschool ben ik naar 
de ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs, 
red) op de Don Bosco in Rijssen 
gegaan, waarna ik aan het werk ging 
bij Van Buuren IJzerwaren in Wier-
den. Daarnaast heb ik in de avon-
duren op de Kolkschool in Almelo 
mijn middenstandsdiploma gehaald 
na de vijfjarige opleiding Handels 
Avondschool.”

“Handel heeft mij altijd getrokken. 
Ik heb meer met cijfers dan dat ik 
iets met mijn handen doe. Ik doe ook 
liever een Sudoku puzzel dan iets 
anders. Ik kan wel een stroomdraad 
verbinden als dat nodig is. Maar 
van veel andere dingen blijf ik af. 
Van de tuin bijvoorbeeld heb ik ook 
geen verstand. Het grasmaaien lukt 
me nog wel, maar de rest mag een 
tuinman doen.”

“Ik heb altijd gewerkt bij Van Buuren 
IJzerwaren. Eerst in Wierden, later 
in Rijssen. Hier werkte ik mij op 
tot hoofd verkoop binnendienst en 
later accountmanager. Ik ging grote 
bouwbedrijven en toeleveranciers in 
de deurindustrie langs. Het waren 
beleefdheidsbezoeken, ik loste pro-
blemen op en sloot contracten af.

“Liever een
Sudoku dan
iets anders”

Een best wel commerciële functie 
waarbij het heus niet altijd over geld 
ging. Bij mij stond de relatie voorop. 
Samen iets opbouwen en altijd iets 
voor je klant overhebben. De binding 
met de klant vond ik heel belang-
rijk. Ik bracht het de jongens ook bij 
om klanten altijd terug te bellen. Ik 
kan me nu nog steeds ergeren aan 
bedrijven die mij niet terugbellen.” 
De dagen bij Van Buuren waren 
soms lang en het was hard werken. 
Toch ging Hennie altijd met plezier 
naar zijn werk. “We haalden ook veel 
ongein met elkaar uit. Een gein-
tje haalt de werkdruk weg, dat is 
belangrijk voor de teamgeest. Daar 
was ik altijd mee bezig.” Als Hennie 
62 is, kan hij gebruik maken van een 
regeling om vervroegd te stoppen 
met werken. Mijn vrouw Mariet was 
al gestopt met werken en we hadden 
samen het plan om een paar mooie 
reizen te maken. Helaas valt dat 

plan in duigen als Mariet ruim een half jaar later komt 
te overlijden. “Ik had me de toekomst wel iets anders 
voorgesteld.”

De liefde
Hennie leert Mariet kennen rond zijn 21ste, tijdens 
het uitgaan bij ‘Ties van der Linde’ in Raalte. “We zijn 
getrouwd in 1973 en gingen wonen aan de Constantijn 
Huygensstraat in Nijverdal. Twee jaar later zag Basti-
aan het levenslicht en nog eens drie jaar later volgde 
Wouter. Mariet werkte eerst bij de Rabobank in Heeten 
en daarna bij de Centrale Volksbank (later SNS, red.) 
in Nijverdal. Mariet was een harde werkster en net als 
ik sportief. Ze wandelde en fietste veel, maar zat ook 
bij de volleybal en later tennis. Ook was ze creatief en 
schilderde veel. Kijk, dat schilderij heeft ze voor Tonny 
geschilderd.”

“We laten 
de genegenheid

wel voelen”

Een paar maand nadat Hennie is gestopt met werken, 
krijgt Mariet te horen dat haar hartklep niet goed func-
tioneert en aan vervanging toe is. Sandra, de vriendin 
van Bastiaan, was toen in verwachting van Marinthe. 

Mariet vond het prachtig en was trots dat ze oma zou 
worden. Op de 100ste verjaardag van mijn moeder op 1 
maart 2011 werd Mariet geopereerd. Een dag na haar 
operatie lag ze alweer op zaal. Het leek allemaal goed, 
toch ging het een dag later helemaal mis. “Een losge-
schoten bloedpropje kwam terecht in haar hersenen. Ik 
ben zo snel als ik kon naar Zwolle gereden. Daar kreeg 
ik al geen woorden meer van haar. Een week later 
overleed ze. Verbaal heb ik nooit afscheid van haar kun-
nen nemen. Dat was enorm heftig. In een split second 
dondert alles in elkaar. Je ziet ineens hoe betrekkelijk 
alles is.”

Door het overlijden van Mariet is Hennie anders in het 
leven komen te staan. “Ik heb achteraf soms wel spijt 
dat ik bepaalde dingen niet heb kunnen zeggen tegen 
Mariet. Sommige dingen zeg je ook veel te weinig tegen 
mensen die je lief zijn. Ik laat nu meer van mezelf zien. 
Ook naar mijn kinderen toe. Als het nodig is geven we 
elkaar een knuffel. Niet dat we plakkerig of klef zijn, 
maar we laten de genegenheid wel voelen.” 
Na het overlijden van zijn vrouw, gaat Hennie zeker niet 
bij de pakken neerzitten. “Natuurlijk ken ik moeilijke 
momenten en mis haar iedere dag. Ik heb ook wel eens 
gehuild, maar zei dan tegen mezelf: ‘Kom op jongen, 
we proberen er iets van te maken!’ En dat is me ook 
zeker gelukt. De geboorte van Marinthe op 19 juni 2011 
was daarbij een eerste lichtpuntje.” 
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niet van komt. Ik vind het ook heerlijk om naar Dren-
the, Schiermonnikoog of Maastricht te gaan.”

Dit najaar staat eerst een verbouwing aan de Spijker-
weg op de planning. “We gaan de garage verbouwen 
tot slaap- en badkamer en ook mijn sauna krijgt hier 
een plekje. Een paar maanden in het stof en dan lekker 
genieten. Hopelijk wonen we hier nog jaren samen in 
goede gezondheid. Dat koester je zeker wel als je ouder 
wordt.”

Ben je bezig met de dood?
“Niet echt. Ik heb het er wel eens over hoor, destijds ook 
met Mariet. Zo wou ze begraven worden en een eenvou-
dig kruis op haar graf. Dat heb ik altijd gerespecteerd. 
Of ik haar ooit weer zie? Dat denk ik wel. Dat zeg ik ook 
wel eens tegen haar als ik haar op het kerkhof bezoek. 
Ik steek dan een kaarsje aan en praat even met haar. 
Samen met Tonny bezoeken we dan ook haar man en 
daarna gaan we weer. Even een moment van rust.”

“Ik heb een mooi leven: gehad en ook zeker nog voor de 
boeg. Tuurlijk had ik minder mooie momenten, maar die 
maakt iedereen mee. Iedereen verliest ooit een goede 
vriend, buur, geliefde of zijn ouders. Ik heb mijn kinde-
ren en kleinkind, die zijn gelukkig gezond en met Tonny 
heb ik het mooi en hoop ik nog een paar mooie jaren 
samen te hebben.”

Verhuizen naar de Spijkerweg
Inmiddels woont Hennie samen aan de Spijkerweg 
met Tonny Wolterink. “Tonny en Mariet kwamen beide 
uit Haarle, ze waren vriendinnen en we kwamen veel 
bij elkaar over de vloer. Toen Mariet in het ziekenhuis 
lag, ging ik op de terugweg bij Tonny langs om haar te 
informeren over Mariet haar toestand. Nooit wetende 
dat het later tot meer uit zou bloeien. Tonny was ook 
alleenstaand, haar man is in 2003 overleden. Ook na 
het overlijden van Mariet zagen we elkaar regelmatig. 
Uiteindelijk was ik drie dagen hier en vier dagen thuis. 
Was ik net hier, kon ik weer terug omdat ik potverdorie 
wat vergeten was. Dat gependel tussen twee huizen 
was ik zat. Uiteindelijk heb ik besloten ons huis aan 
de Constantijn Huygensstraat te verkopen. Uiteraard 
met gemengde gevoelens. Ik ben, toen het huis leeg 
stond, een aantal keren door het lege huis gelopen. We 
trouwden vanuit dit huis, de kinderen groeiden hier op 
en vrienden en vriendinnen kwamen over de vloer. Het 
speelde zich allemaal af in dat huis.”

“Mijn zoons hebben mij altijd gesteund in deze keuze. Ik 
heb ze ook altijd daarin betrokken. Ze komen hier ook 
regelmatig. Het contact met hen is prima. Gelukkig wel. 
We kijken samen voetbal en binnenkort gaan we weer 
eens een biertje drinken bij Murphy’s.”

Hoe vind je het dat je met het ouder worden te maken 
krijgt? 
“In de krant lees ik altijd de overlijdensadvertenties. 
Als ik dan zie dat iemand van 73 is overleden, denk 
ik wel eens wat een respectabele leeftijd. Dan zeg ik 
later tegen mezelf: ‘Hey man, je bent zelf ook 73’. Nee, 
ik ben geen 25 meer, maar zie het niet zo dat ik in de 
blessuretijd van mijn leven zit. Daar ben ik nog niet 
aan toe. Anderen kijken misschien zo naar mij, maar 
zo voelt het niet. Het is een zegen dat je gezond ouder 
wordt.”
Hennie probeert in ieder geval wel zo gezond mogelijk 
oud te worden. “Ik wandel veel, alleen en met Tonny. 
Op maandag en woensdag tennis ik vaak en soms pak 
ik de mountainbike. In de wintermaanden doe ik mee 
aan spinninglessen bij DRW. Ik ben altijd sportief inge-
steld geweest en wil graag gezond en fit blijven.”

Hoewel Hennie wensen heeft, wil hij het geen ech-
te toekomstdromen noemen. “Met Mariet zag ik dat 
die ook zo in duigen kunnen vallen.” Als Hennie dan 
toch dingen moet noemen die hij nog graag zou doen, 
noemt hij het bezoeken van Scandinavische landen of 
het rijden van de Atlantic Way in Ierland. “Je moet wat 
te wensen overhouden, maar het is niet erg als het er 

NIJVERDAL

Transportweg 4 (industrieterrein T Lochter) Nijverdal Tel: 0548-618888.    www.kotterwonennijverdal.nl

 

 

Volg ons op @kotterwonen
en        Kötter Werelds Wonen Nijverdal

prijs zoals afgebeeld: 1579,-- euro incl 4 rug - en lendekussens, uitgevoerd in sterke corduroy stof. 

BANK VAN HET JAAR: “EAGLE” NU TE KOOP 
BIJ KöTTER WERELDS WONEN -NIJVERDAL
• Fantastisch zitcomfort • Stel zelf uw uitvoering samen, 
bijv met Longchair • inclusief rug- en lendekussens 
• KOM PROEF ZITTEN, MET EEN KOPJE KOFFIE!!
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PROFESSIONEEL ÈN MILIEUVRIENDELIJK 
JE AUTO WASSEN AL VANAF €9,00

splashwash.nl  

SERCODAK .NL

NOVUSFORMA.NL

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

De Zweef brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die

veel verder gaat dan voetbal alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor

de lokale omgeving en dat ondersteunen we van harte.

Rabobank ondersteunt De Zweef 

Waardoor
iedereen
wint.

Uw club én
de buurt

versterken.

VOETBALCITY
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Met trots voor u gebrouwen. Geen 18 geen alcohol.

“ Net die stap 
  verder 
  in jouw 
  sportherstel ”

Jacob van Houtenstraat 8
7442 NC Nijverdal
Tel: 0548 610 958
info@fysiotherapienijverdal.nl

fysiotherapienijverdal.nl

ADVERTEREN 
BIJ 

DE ZWEEF?
 

MAIL NAAR: 
SPONSORINGDEZWEEF@GMAIL.COM
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Tijdens het aftrapweekein-
de van het voetbalseizoen 
2021-2022 huldigde De 
Zweef maar liefst 70 jubi-
larissen. Dat grote aantal 
is mede het gevolg van de 
coronabeperkingen van de 
afgelopen anderhalf jaar. 
Neemt niet weg dat het 
hoge aantal onderstreept 
hoe trouw de leden van 
onze voetbalclub zijn.

MAAR LIEFST 70 JUBILARISSEN 75 jaar lid:  Wim Kolman

60 jaar lid:  Paul van der Zwan, Leo Geurtse, Alex  
  Keverkamp, Bertus Schwarte, Jos van  
  Rhee, Theo Harmeling, Bennie Win- 
  kels en Theo Alferink

50 jaar lid:  Richard Hegeman, Jan Schwarte, 
  Gerrit Otte, Jan Jansen, Gerard 
  Hegeman, Edwin Veldhuis, Johan ten  
  Dam, Harrie Hoonhorst, Wim van ’t  
  Hoff, Paul Morsink, Jan Nijenhuis,   
  Jos Legtenberg, Gerrit Verschoor,   
                Gerrit Oude Roelink, Charles Rozen-
  dal, Berto Broens, Gerrit ten Dam, Jan  
  Bruggeman en Herman Braamhaar. 

40 jaar lid:  Frans Machielsen, Daniel Middel-
  kamp, Hans Heuver, Bennie Galgen 
  beld, Gerda Post-Legtenberg, Patrick  
  Wijnen, Jeroen Kok, Arnoud Roosen- 
  daal, Bart Broens, Robert Bootsveld  
  en Bas ter Hedde

25 jaar lid:  Marco ten Dam, Michel Dikkers, Sven  
  Dikkers, John Damman, Tom Hege- 
  man, Jeroen Tijhof, Niek Broeze, Erik  
  Jongmans, Patrick ten Brugge, Mark  
  Spaans,  Paul te Pas, Joost Morsink en  
  Marco Nijenhuis. 

12,5 jaar lid (alleen voor vrouwelijke leden): 
  Melanie Kok, Yvonne Kerkdijk-Slag,  
  Sharon Wieldraaijer, Kim Praas, 
  Celine Legtenberg, Lisanne Dikkers,  
  Leonie Verduin, Djarah Wijkamp, Kyra  
  Nijenkamp, Joyce Lohuis, Melanie 
  Tibbe, Jody Nijenhuis en Bente   
  Korbeld. 

Opgemerkt moet worden dat het nu de eerste keer was 
dat de speld voor 12,5 jaar lidmaatschap is uitgereikt. 
Een groot deel van de hier genoemde vrouwen is al 
(veel) langer dan 12,5 jaar lid. 
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We zijn gezegend met drie prachtige 
kleinkinderen. De oudste vroeg mij 
onlangs wie beter was: Pelé of Cruijff. 
FIFA-21 had Pelé hoger in ranking 
dan Cruijff en dat vond hij opmerkelijk. 
“Wat vindt Johan Cruijff zelf?” Met dit 
antwoord dacht ik de vraag te kunnen 
pareren. “Dat is geen antwoord op 
mijn vraag, of weet je het niet?” Als 
vermeende voetbalkenner voelde ik 
mij verplicht nader op de vraag in te 
gaan.  “Ach, dan bel ik Johan toch even, 
dan weten we het zeker”, probeerde ik. 
“Opa, dat zal niet gaan, Johan Cruijff 
is dood.” De jeugd van tegenwoordig 
maak je niets meer wijs. “Maar jongen, 
opa kent héél veel mensen in de hemel, 
dus ik bel Cruijff daar wel even. Hij zal 
er heus wel zijn.” Het werd even stil. Ik 
pakte mijn telefoon en bracht een fictief 
gesprek tot stand. Mijn oproep werd 
beantwoord: “Metgod.”  Ik fronste mijn 

wenkbrauwen.  “John, hoe kan dat nou? 
Je hebt het aardse leven toch nog niet 
verlaten?” Een bulderende lach volgde 
aan de andere kant van de lijn. “Nee joh, 
je spreekt met Johan. Metgod is een 
grapje van mij. Amsterdamse humor 
zullen we maar zeggen. John Metgod 
is ook een Amsterdammer. Zowel John 
als ik hebben in ons eentje dat clubje 
uit Rotterdam kampioen gemaakt. Dat 
was lachen! Daar wordt nog steeds 
over gepraat. Maar goed, ik begrijp dat 
de vraag is gesteld wie beter was: Pelé 
of ik. Pelé vindt zichzelf vele malen 
beter dan Messi en Maradonna. Omdat 
hij in zijn tijd tweebenig was en goed 
kon koppen. Een vergelijking met mij 
heeft hij nooit durven te maken. In het 
algemeen heeft hij wel eens gezegd dat 
hij de beste voetballer aller tijden is. Ik 
vind dat je zoiets niet van jezelf moet 
zeggen. Pelé zoekt als het ware naar 

een bevestiging en dat geeft aan dat hij 
niet zeker is van zijn zaak. Het zijn ook 
altijd de mindere  spelers die met de 
kampioensschaal een ereronde maken. 
Zo zie ik dat met Pelé ook. Tweebenig 
zijn en goed kunnen koppen, maakt je 
nog niet de beste voetballer aller tijden. 
Daar komt echt wel meer bij kijken. 
Laat een ander maar zeggen wie de 
beste voetballer aller tijden is. Als je 
goed hebt geluisterd, weet je het wel.” 
Ik bedankte Johan voor het gesprek 
en keek mijn kleinzoon vragend aan. 
“Opa, heb je goed geluisterd?  De beste 
voetballer aller tijden is Johan Cruijff 
en da’s zo logisch als wat.” Daar kan ik 
het mee doen. Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst. Benieuwd of de ranking in 
FIFA-22 wordt aangepast.

CR

DA’S LOGISCH
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Hair by

Marleen

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


