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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Het is al weer even geleden maar op 25 oktober jl. 
hebben we onze algemene ledenvergadering gehad. 
Gelukkig kon deze weer gehouden worden in ons 
clubgebouw en was er een flink aantal leden aanwezig. 
Belangrijkste conclusie aan het eind van de vergadering 
was dat we er als vereniging goed voorstaan. Ondanks  
het coronajaar zijn we financieel gezond. Dit resultaat 
kon geboekt worden dankzij onze trouwe leden en 
sponsoren, nagenoeg niemand heeft de club verlaten! 
Ook is gebruik gemaakt van subsidie regelingen en zijn 
de gemeente en de KNVB ons gunstig gezind omdat 
een aantal afdrachten niet betaald hoefden te worden.

Ook sportief staan we er goed op. Zowel het 1e als het 
2e elftal hebben de eerste periode gewonnen en zijn 
daarmee verzekerd van nacompetitie voetbal, maar 
natuurlijk gaan beide elftallen voor het kampioenschap. 
Het zou mooi zijn dat we aan het einde van het seizoen 
met beide team een kampioensfeest kunnen vieren en 
het 1e elftal promoveert naar de 2e klasse! Ook ons da-
mesteam doet het goed en voetbalt mee om de prijzen. 
Dit alles natuurlijk onder de voorwaarde dat de compe-
titie uit gevoetbald kan worden.

Tijdens de algemene ledenvergadering is ook bekend 
gemaakt dat het bestuur voor de komende jaren een 
meer-jaren investeringsplan heeft opgesteld waar-
bij we enkele eenmalige investeringen willen doen. 
Daarnaast wil het bestuur ook meer aandacht voor het 
technisch kader bij de jeugd. Er wordt extra budget vrij-
gemaakt om structureel te investeren in jeugdtrainers. 
Het doel is om bij alle jeugdelftallen goede trainers te 
hebben zodat het voetbalniveau door de hele vereniging 
heen op een hoger niveau komt. Ten aanzien van de 
eenmalige investering willen we de kantine een flinke 
facelift geven, de verlichting op het hoofdveld verbete-
ren en ons gebouw nog verder verduurzamen. Voor de 
facelift van de kantine is een werkgroep ingericht die 
met een voorstel zal komen.

Vrijwilligers
Naast alle positieve signalen wil ik ook graag aandacht 
vragen voor de bemensing van de vele taken die er 
binnen de vereniging zijn. Nu we na ruim anderhalf jaar 

weer normaal draaien blijkt ook dat we op een aantal 
plekken vrijwilligers tekort komen om het reilen en 
zeilen van de vereniging in goede banen te leiden. Met 
name het vinden van scheidsrechters is een probleem, 
maar ook missen we een omroeper bij de wedstrijden 
van het 1e elftal en is de barbezetting af en toe een 
probleem. Graag wil ik benadrukken dat we met elkaar 
verantwoordelijk zijn om onze vereniging draaiende te 
houden en als iedereen zijn steentje bijdraagt blijven 
we een leuke en gezellige vereniging. Mocht iemand 
belangstelling hebben om wat te doen meld je dan bij 
een van de bestuursleden of bij onze vrijwilligerscoördi-
nator Erik Heuver.

Opnieuw corona maatregelen
Op het moment van het schrijven van dit voorwoord is 
bekend geworden dat we opnieuw met lockdown maat-
regelen te maken hebben. Er mag niet meer worden 
getraind. Publiek is niet meer welkom en de verwach-
ting is dat ook de competitie stil wordt gelegd. Dit heeft 
ook gevolgen voor de andere activiteiten binnen onze 
vereniging. De jaarlijks playbackshows waren al uit het
programma gehaald en ook de nieuwjaarsreceptie
en het kaarttoernooi dat in de dagen na kerst zou wor-
den gehouden, gaan niet door. Zo blijft corona roet in 
het eten gooien, maar het kan niet anders.

Ondanks de situatie waarin we ons met zijn allen 
bevinden wil ik namens het bestuur iedereen goede 
feestdagen en een goede start van 2022 toewensen. 
Blijf gezond!!

Met vriendelijke groet
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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over praat; alles wijst erop dat de typering van zichzelf 
klopt. 

Het was moeilijk Ilze aan de veren te komen voor een 
interview. Dat past niet helemaal in het beeld van een 
vrouw die zaken graag onder controle heeft en heel 
gestructureerd werkt. Dat betekent dat ze veel tijd kwijt 
is met haar werk. Haar “sorry, sorry” is echt gemeend. 

Facility-management
Na Reggesteyn gaat ze naar Deventer en volgt aan het 
Saxion de HBO facility-management. Met dat diplo-
ma in de zak krijgt ze werk bij EW Facility Services in 
Arnhem. Ze klimt daar op tot rayonmanager. Op het 
hoofdkantoor in Arnhem komt ze niet vaak. “Ik stuur 
een groep locatiemanagers aan en ben veel op de weg.” 
Dat aansturen betekent dat ze verantwoordelijk is voor 
alles wat op die locaties gebeurt. Van het aannemen van 
personeel tot het zorgen dat er winst wordt gemaakt. 

“Ik maak wisselende uren en ben heel vrij zelf mijn 
agenda te bepalen en de regie in handen te houden. 
Dat vind ik heel leuk.” Ze houdt van haar werk, dat is 
duidelijk. Hoewel ze daar niet echt mee bezig is, heeft 
ze in haar achterhoofd wel ambities om de komende 
jaren te groeien. 

Sei il mio grande amore
Het is niet alleen werk en voetbal waarmee Ilze bezig 
is. Na een jarenlange relatie is ze vorig jaar getrouwd 
met Sunihta Molenaar, waarop ze stapelgek is. Foto’s 
van het stel op Facebook hebben als onderschrift zaken 
als: ”Stapelgek op jou” en “Sei il mio grande amore. 
Ti  amo”. Als ze besluiten te gaan trouwen, gaat het 
ook even over de namen. “We wilden allebei onze eigen 
achternaam houden en hebben besloten dat ik Ilze de 
Vries – Molenaar heet en Sun omgedraaid; dus Mole-
naar – de Vries”. 

De bruiloft (2020) is midden in coronatijd en wordt klein 
gevierd. Ilze heeft daar geen moeite mee en vindt het 
fijn dat ze het feest in een kleine groep (alleen familie) 
heeft kunnen vieren. Over Sun: “We hebben elkaar 
leren kennen via de voetbal. Sun speelt bij DES. Ja, nog 
steeds. Ze komt uit een echte DES-familie.”

Schoonvader Pieter is daar vorig jaar gestopt als vrijwil-
liger; was onder meer leider bij het eerste. Het feit dat 
oudste broer Gerben een paar seizoenen bij De Zweef in 
de hoofdklasse een (zeer verdienstelijk) potje keepte, is 
misschien nog steeds een discussiepunt in de familie.

Pratend over haar eigen team (Vrouwen 1) zegt ze: “We 
hebben een leuke, hechte groep. Heel divers, maar dat 
maakt het juist mooi.” Nogmaals: “Het is een hechte 
groep. Iedereen voelt zich op z’n gemak en gewaar-
deerd.”

Elisabeth Johanna Maria (we noemen haar Ilze) de 
Vries ziet het levenslicht op 22 maart 1987. Wonende 
aan de Schumannstraat in Groot Lochter en een vader 
die nauw betrokken is bij Eversberg en daar veel werk 
doet, ligt het voor de hand dat Ilze gaat voetballen bij 
die club. Met haar talent ligt dat nog eens extra voor de 
hand want Eversberg heeft in die periode verreweg het 
beste vrouwenteam in de gemeente.

Het gaat echter minder en met dat team degradeert ze 
in 2010 van de derde naar de vierde klasse. Precies in de 
tijd dat de vrouwen van De Zweef twee keer achter elkaar 
kampioen worden en promoveren naar de tweede klasse.

Geen minuut spijt van overstap
“Ik kende een stel van die Zweefmeiden van school 
(de Wingerd) zoals Linda en Yvonne Slag en Aniek te 
Lintelo. We kwamen elkaar vaak tegen bij De Budde en 
toen hebben ze me overgehaald bij De Zweef te komen. 
Ik wilde de uitdaging van de tweede klasse graag aan-
gaan. Van die overstap heb ik geen minuut spijt gehad.”

Er gaat een deurtje 
open en daar staat 

een hele andere Ilze

Wie haar niet kent en naar Ilze de Vries kijkt, kan al 
snel de conclusie trekken dat ze wat stug en stevig 
over komt. Een beetje afstandelijk. “Daar heb ik geen 
moeite mee; op m’n werk is dat soms best makkelijk 
en gedraag ik me misschien ook wel meer zo.” Maar zo 
is ze niet. Haar typering van zichzelf is: “gevoelig, lief, 
betrokken, gezellig”.  

En -voor zover dat mogelijk is in een kort interview- zo 
komt ze ook over. Er gaat een deurtje open waarachter 
een hele andere Ilze staat dan je na de eerste indruk 
zou verwachten. De dingen waarover ze praat, zaken die 
ze belangrijk vindt, de mensen in haar leven. De invul-
ling van deze onderwerpen en de toon waarop ze daar 

“Wat De Zweef voor mij betekent?” 
Ilze de Vries moet er even over 
nadenken, maar is dan heel duidelijk: 
“Heel veel. Behalve vriendschap 
is De Zweef voor mij echt een 
uitlaatklep. Daar kan ik mezelf zijn 
en ontspannen. In coronatijd heb ik 
gemerkt wat het ècht betekent. Ik 
miste de contacten verschrikkelijk.” 
Daarmee benoemt ze waarschijnlijk 
het gevoel van alle leden als het gaat 
om de voetballoze periode. Niet het 
gebrek aan het spel, maar het missen 
van de contacten deed het meeste 
pijn.

“VOOR MIJ IS DE ZWEEF VRIENDSCHAP 
EN EEN UITLAATKLEP”

Ilze de Vries (Vr 1) miste vooral de contacten in coronatijd
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“Ik woonde aan de Bote van der Walstraat in een huur-
woning. Sun is bij mij ingetrokken. Het was een leuk 
huis in een leuke buurt en zou er best willen blijven, 
maar we wilden een huis kopen en die zijn aan die kant 
van Nijverdal duurder dan in de rivierenbuurt.” Zo komt 
het stel terecht in een groot huis met een ruime tuin 
aan de Vechtstraat.

Ilze en Sun hebben het er naar hun zin. De kamer is 
warm en sfeervol ingericht. Opvallend zijn twee grote 
konijnenhokken met elk een eigen bewoner. Het zijn 
Teddy en Bobby. Ze zitten apart omdat het mannetje nog 
gecastreerd moet worden voor hij bij het vrouwtje mag 
gaan inwonen. Duidelijk wordt dat dit de hobby van Sun 
is. Ilze had liever een hond gehad, maar dat is praktisch 
moeilijk. Als je met z’n tweeën werkt, moet je geen 
hond nemen. “Dit is dus een mooi compromis.”

Twee konijnen in 
plaats van een hond: 

“een mooi compromis”

Als de vrouwen er niet zijn, is er voor de twee dieren 
oppas genoeg. De zus van Ilze woont aan de overkant 
van de straat en haar kinderen (Jack en Zoë) vinden 
het leuk op de beesten te passen. En anders staat de 
moeder van Ilze paraat. 

Kinderwens
Neefje Jack en nichtje Zoë zijn Ilze’s lievelingen. Tijdens 
de aftrap van het nieuwe seizoen met Voetbalcity zit ze 
op de tribune en vermaakt zich met 
neef Jack met zoveel liefde, dat je de 
indruk krijgt dat het haar zoontje is. 
Niet dus. “Wij hebben wel duidelijk 
een kinderwens. Zijn daar al mee 
bezig.”

Haar liefde voor neef en nicht heeft 
ze uitgedrukt met de namen Zoë op 
de voorkant en Jack op de achterkant 
van haar rechterarm getatoeëerd. In 
de GOAL!magazine hebben we sinds 
dit seizoen de rubriek “De tattoo 
van…” en dat brengt ons op de vraag 
wat de betekenis is van de afbeelding 
op haar linkerarm.

Een prachtige afbeelding van een 
biddende vrouw. “Ik heb Maria in mijn 
naam en dit is dus Maria.” Ze draait 

haar arm en laat de afbeelding zien. Daar omheen ster-
ren en een roos. “Of ik gelovig ben? Nou niet in de zin 
van dat ik elke week naar de kerk ga. Ik geloof wel dat 
er meer is; ik geloof wel in God.”  

“Ik geloof dat er 
meer is; ik geloof 

wel in God”

Haar geloof beleeft Ilze op verschillende manieren, 
zoals het opsteken van een kaarsje. Of een moment van 
bezinning ergens in een kerk. Sun haar familie gaat va-
ker naar de kerk. “Soms gaan we mee.  Dat vind ik wel 
fijn. Ik ben katholiek opgevoed en Sun hervormd, maar 
dat maakt eigenlijk niks uit. Het idee is hetzelfde.” 

Op vakantie (ze is net terug van 11 dagen Kos) loopt ze 
ook altijd kerkjes binnen. “Ik liep stage in Malta; bijna 
helemaal katholiek en al die kerken waren zo prach-
tig. Ik kan daar echt stil van worden. Je voelt dat er 
“iets” is.“ We moeten er eigenlijk allebei een beetje om 
lachen. “Wat zullen de jongeren in het team wel denken 
als ze dit lezen?” Misschien is dat wel het gevolg van 
het leeftijdsverschil. “Als je ouder wordt, ga je toch wel 
anders over dingen nadenken.”

Vrouwenvoetbal bij De Zweef geen onderschoven kind-
je meer
Dat brengt het gesprek weer op voetbal. En dan het 
vrouwenvoetbal bij De Zweef, dat in de ogen van Ilze 
lang niet meer het “ondergeschoven kindje” is wat het 

vroeger wel was. “Er is de laatste jaren 
zoveel veranderd bij De Zweef.”

“Ook als je vergelijkt met andere clubs, 
hebben we hier zaken heel goed voor 
elkaar. Hoe zaken geregeld zijn en hoe 
je als team wordt meegenomen met 
de rest. Er zijn nu zoveel meisjes op 
de voetbal. Vrouwenvoetbal hoort er 
helemaal bij en is goed voor de vereni-
ging. Ik zou er niet aan moeten denken 
dat ik op een club zat met alleen maar 
vrouwen.“

Met 34 jaar is Ilze de oudste van het 
team. “Of ik al nadenk over stoppen in 
Vrouwen 1? Mijn doelstelling nu is dit 
jaar kampioen worden en dan zien we 
wel. Blijf ik fit genoeg? Kan het privé 
allemaal nog?” 
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Voetballend kan ze het nu goed aan. Als spits in een 
team dat aan kop gaat, ben je vaak aan de bal. En Ilze is 
het type speelster dat zich met regelmaat laat zakken 
om zelf de bal op te halen of zorgt voor een vervolgpass 
naar een van de vleugels. Ze zegt het niet zelf, maar ze 
is een van de belangrijkste spelers in het team.

“Gas terugnemen voor jong talent is geen probleem”
“Of ik alles uit m’n carrière heb gehaald? Daar heb ik 
weleens over nagedacht. Heb vroeger wel in selectie-
teams gespeeld. Als ik andere keuzes had gemaakt, 

had ik misschien meer gekund, maar ik vind dit prima. 
Past het beste bij mijn leven en hoe ik wil leven.” Of een 
kampioenschap aan het einde van dit seizoen betekent 
dat ze stopt, is dus (nog) niet aan de orde. 

“Ik heb het er wel eens over gehad met Romy van den 
Heuvel. Het zou mooi zijn als er vanuit de jeugd vrou-
wen komen, die onze plekken invullen. Dan krijg je een 
goede doorstroming. Plaats maken voor jong talent is 
dan geen probleem om gas terug te nemen.“

Van welke muziek word je vrolijk?
Nederlandstalig. Hazes en zo. Lekker mee-blèren.

Wat stel je steeds uit?
Lachend: Dit interview.

Hoe wil je graag gezien worden in de ogen van je 
vrienden?
Betrouwbaar.

Wie heeft grote invloed gehad op je leven en waarom?
Mijn moeder. Zij is er altijd voor mij geweest. Ik spreek 
haar elke dag en zie haar minstens drie keer in de 
week.

Waar zou je het allerliefste wonen?
Zonder aarzelen: Hier. De rest van mijn leven.

Welke belevenis zou je opnieuw willen ervaren?
Het kampioenschap in het seizoen 2015/2016.

Welke eigenschap in een ander waardeer je het mees-
te?
Eerlijkheid.

Wat is de favoriete dag van het jaar?
De eerste dag van een vakantie.

Waar krijg je energie van?
Sun, mijn neefje en nichtje en voetbal. 

Waarop ben je tot nu toe het trotst?
Op waar Sun en ik nu samen staan. 

Waar kun je je enorm aan ergeren?
Onrecht. Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. 

Waar ben je het beste in?
Iets oplossen. Ik denk oplossingsgericht.

Welk rapportcijfer geef je je leven?
Een 9.

Wat doe je het liefst op zaterdagavond
Thuis. Met Sun, een lekker speciaal biertje en voetbal of 
een film op tv. 

Wie of wat inspireert je?
Mijn moeder.

Wat is jouw slechtste gewoonte?
Ik ben heel gestructureerd en heb er moeite mee als 
anderen dat niet zijn. Daarnaast kan ik heel slecht 
tegen m’n verlies.

Wat is je favoriete serie, film of tv-programma?
The Masked Singer. Natuurlijk raden we mee wie in de 
pakken zouden kunnen zitten, op zaterdag gaat dit door 
als we met het elftal bij elkaar zijn. Daarnaast kijk ik 
alles van Ajax.

Wat is je leukste herinnering aan de basisschool?
Het kamp in groep 8. Allemaal tenten op een grasveld. 

ILZE IN HET KORT
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bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal

DE ZWEEF VETERANEN 
HULDIGEN COLLEGA’S

Zondag 19 september 
was de grote dag voor 
Paul Souverijn en Henk 
Lentelink. Beiden 
waren 75 jaar geworden 
en zijn nog steeds actief 
in de voetbalcompetitie. 

Dat was voor hun teams (vetera-
nen 1 en 2) reden voor een hul-
diging met aansluitend feest. De 
dag begon met gezamenlijk koffie 
drinken. Daarna natuurlijk voetbal-
len, waarbij als verrassing ook de 
(klein)zoons van beide jubilarissen 
meededen.  

Na afloop hiervan klom vice-voor-
zitter Jos van Rhee op de bank en 
hield een vrolijke toespraak waarin 
de carrières van beide giganten 
werden belicht. Voor Henk was er 
namens het team een voetbal met 
namen van alle teamgenoten en 
voor Paul een prachtig bronzen 
beeldje. Om bij te komen van al 
deze huldigingen, was in het club-
huis een gezellige bijeenkomst met 
sapjes en een buffet, waarbij ook 
de partners van de spelers aanwe-
zig waren. Voor Paul was er nog 
een verrassing toen zus Henriëtte 
op een stoel ging staan en haar 
licht liet schijnen op het (voetbal)
leven van haar broer. Na afloop 
verzuchtte jubilaris Henk: “Zoiets 
kan alleen bij De Zweef”. En zo was 
het: een prachtige dag. 
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De vergadering koos Sandra Mid-
delkamp nieuw in het bestuur. Zij 
volgt Romy van den Heuvel op, die 
na ruim vier jaar stopte. Voorzitter 
Richard Benneker sprak z’n blijd-
schap uit over deze benoeming. 
“In deze tijd is een bestuur zonder 
vrouwen eigenlijk ondenkbaar. Het is 
belangrijk dat ze meedoen. Ze geven 
vergaderingen een andere dynamiek 
en dat komt de club alleen maar ten 

goede.” De bestuursleden Helmut 
van Rhee en Melanie Tibbe werden 
beide herkozen. 

Herinrichting clubgebouw
Tijdens de vergadering deelde voor-
zitter Benneker mee dat het bestuur 
bezig is met plannen voor de herin-
richting van het clubgebouw. Nieuw 
is dat vanaf de komende nieuw-
jaarsreceptie (zondag 9 januari) 

de vereniging ook de mensen gaat 
huldigen die 65 en 70 jaar lid zijn. De 
afstand tussen 60 en 75 vond men te 
groot.

In de begroting voor het komende 
seizoen heeft het bestuur tenslotte 
extra geld gereserveerd om het mo-
gelijk te maken dat lagere jeugdelf-
tallen ook kunnen beschikken over 
een trainer. 

Boven vlnr: Richard Hegeman, Gejo Westenbroek, Willie Hegeman, Helmut van Rhee, Ronald Tibbe, Gerard Hege-
man, Eddy Huis in ’t Veld, Gerald Gescher.
Midden vlnr: Jos Woesthuis, Bert (Eppo) Kleine Staarman, Gerrit Mollink, Gerrit Evers, René Wippert, Mark Tijhuis, 
Ronnie van Oene, Rob Korbeld, Henk Grondhuis, Rob Aanstoot, Bart Broens, Björn Veldhuis.
Voor: Jan-Pieter van Vree, Johan ten Dam, Willy Krieger, Willie Scholten, Henk Lentelink, Paul Souverijn, Stephan 
Schrage, Gerard te Kiefte, Marcel Siero, Alex Keverkamp.

TROUWE LEDEN EN SPONSOREN 
HOUDEN DE ZWEEF IN DE BENEN

De Zweef heeft het het afgelopen corona-seizoen kunnen 
redden. Dat komt voor 100% op het conto van de trouw van 
leden en sponsoren. Er zijn nauwelijks opzeggingen gekomen; 
noch van leden, noch van sponsoren. Het bestuur toonde zich 
hiervoor tijdens de algemene ledenvergadering uiteraard zeer 
dankbaar. Ook de bijdragen van het Rijk en regelingen van de 
KNVB zorgden voor stabiliteit. 
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KENNISMAKEN MET  JO13-1

Eerst even voorstellen
“We zijn nog niet compleet hoor”, zegt Julius. “De rest 
komt straks!” We zitten aan tafel met Julius, Finn, 
Jayden en Laura. Ook de trainers Jeffrey Jannink en 
Michel Dikkers schuiven aan. Een klein groepje, toch is 
de ruimte gevuld met al heel wat kabaal. “We hebben 
zin om straks te voetballen!” Naast deze vier toppers 
zitten ook keeper Job Schwarte, verdedigers Lucas 
Körbl, Suze Spijkerman, middenvelders Job Hoogers, 
Lars Broens, Dave Siero en aanvallers Kyan Zwitser-
loot, Kris Kurvink, Damian Schreurs en Jim Moscote 
Silva in dit team.

De aanvoerder van het team is Laura. “In het veld ben 
ik veel aan het praten en geef ik aanwijzingen. Ik vind 
het prima om met jongens te voetballen hoor. Je leert 
veel van ze.” Laura zat ooit even in een meidenteam, 
maar kon qua niveau prima met de jongens meekomen. 
Finn zegt dat dit klopt. “En dat zeg ik niet omdat ze erbij 
zit hoor. Ze heeft veel kracht en kan hard tegen een 
tegenstander aanlopen. Ik spreek uit ervaring!”

Volgens Jayden is Julius de grootste lolbroek in het 
team. “Hij haalt in de kleedkamer wel eens domme 

Dikkers (vader van trainer Michel, red.) maar eens 
vragen.”

De spelers van JO13-1 krijgen training van Michel 
Dikkers, Jeffrey Jannink en Pim Saathof. “Pim is er 
alleen op maandag bij” geeft Michel aan. “Hij voetbalt 
bij Go Ahead Eagles en kan helaas op de zaterdag niet 
aanwezig zijn. Jeffrey en ik zijn wel iedere training én 
wedstrijd aanwezig.” Jeffrey: “Zo kunnen we beter 
afstemmen waar we op gaan trainen. Dat doen we na 
iedere wedstrijd. We praten dan even na en bepalen 
de oefeningen voor de komende week. In het begin 
van het seizoen zijn we vooral met de verdediging 
bezig geweest. Dat gaat goed, nu zijn we met de mid-
denvelders bezig. We bouwen echt op van achteruit. 
Het is ook het eerste jaar dat spelers op een groot 
veld spelen. In eerste instantie leren we de spelers 
dan ook dat er verschillende taken zijn. Dat je bijvoor-
beeld op iedere positie moet kunnen verdedigen en 
aanvallen.”

De wedstrijd
Vandaag spelen de meiden en jongens van JO13-1 
een competitiewedstrijd in de eerste klasse tegen 
Heino. “We moeten bijna alleen maar uit spelen in de 
najaarscompetitie”, klaagt Laura. Michel zet onder-
tussen zijn laptop klaar om straks een bespreking te 
gaan houden. Via de groepsapp hebben de spelers 
dan al te horen gekregen waar ze staan in het veld. 
Tijdens de bespreking kijkt Michel kort terug op de 
vorige wedstrijd en vertelt de tactiek van de wedstrijd 
die straks volgt. Jayden vertelt ondertussen over de 
tot nu toe gespeelde wedstrijden.

“Vorige week verloren we met 3-0 van DOS. Veel 
spelers spelen voor het eerst op een groot veld. Dat 
is wel een extra uitdaging. De meest simpele acties 
gingen mis, spelers nemen de bal niet goed aan of 
geven hem niet goed af.” Michel, die meeluistert, vult 
aan dat spelers nogal druk aan de bal zijn en de bal 
te snel af willen geven. Jeffrey sluit positief af over dingen uit.” Wat die domme dingen zijn, willen de 

jongens niet zeggen. “Dat blijft in de kleedkamer.” En 
ook Laura helpt ons niet verder. “Wij komen niet in de 
jongenskleedkamer hè. Namens de meiden kan ik wel 
zeggen dat we alle drie evenveel lol trappen tijdens het 
omkleden.”

De Training
De meiden en jongens van JO13-1 trainen standaard 
twee keer in de week, geeft Julius aan. “Als er op 
zaterdag geen wedstrijd is, dan trainen we ook.” Finn 
neemt ons even mee naar een doorsnee training en 
vertelt hoe de training eruit ziet. “We doen vaak een 
positiespel, werken af op doel en doen een partijtje. 
Ik ga altijd met veel plezier naar de training. Ik vind 
het gewoon leuk om te voetballen.” Jayden vult Finn 
aan dat hij de touwladder altijd leuk vindt. De ladder 
die wordt gebruikt om (voeten)snelheid, beweeg-
lijkheid en coördinatie te verbeteren. “Het is een 
oefening waarbij je op verschillende manieren steeds 
een stap moet zetten in ieder vak. Ik maak dan vaak 
wel een bijzondere ‘move’. Maar op dit moment zit 
de ladder in de knoop en wij weten niet hoe wij hem 
uit de knoop krijgen. We moesten maandag Henk 

Zaterdagochtend een uur of negen. De mini’s zijn al  
aan het voetballen, verschillende teams vertrekken 
al naar een uitwedstrijd. Julius Besten, Finn Eertink,   
Jayden Kroeskop en Laura Rosenkamp komen onder-
tussen de kantine binnen. Zij spelen straks uit tegen 
Heino. Maar eerst is er nog de wedstrijdbespreking en 
een interview voor het GOAL!magazine. We maken 
vandaag kennis met JO13-1.

Staand vlnr: Damian Schreurs, Colin Eertink, Lucas Körbl, Job Hoogers en Jayden Kroeskop. Midden vlnr: Jeffrey 
Jannink (trainer), Jim Moscote; Suuz Spijkerman, Laura Rosenkamp, Kris Kurvink en Michel Dikkers (trainer). Zit-

tend vlnr: Lars Broens, Julius Besten, Job Schwarte, Kyan Zwitserloot, Dave Siero en Manfred Körbl (leider).
Niet op de foto: Pim Saathof (ass trainer) 
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de vorige week gespeelde wedstrijd. “Veel spelers zijn 
eerstejaars. We hebben tijd nodig. Onze tegenstanders 
zijn vaak al tweedejaars en dat merk je vooral in fysieke 
zin. Tijdens de tweede helft vorige week stond het team 
beter en waren er meer kansen. Er zat meer lef in het 
spel!”

JO13-1 speelt ieder seizoen twee competities, legt 
Michel uit. “We spelen een najaars- en voorjaarscom-
petitie. Aan het einde van de najaarscompetitie wordt 
bepaald of we zwaarder of minder zwaar worden inge-
deeld.” Op het moment dat we de spelers van JO13-1 
interviewen, zijn er nog te weinig wedstrijden gespeeld 
om te zeggen waar dit team na de feestdagen speelt. 

De leiders
Michel Dikkers, Jeffrey Jannink en Pim Saathof zijn al 
genoemd als trainer van dit team. Op de zaterdagen 

worden zij bijgestaan door leider Manfred Körbl. Laura 
geeft aan dat Manfred behalve leider, ook sponsor is. 
“Hij heeft voor ons ook bidons en kleding geregeld. 
Daarnaast maakte hij een rijschema en is hij verzorger 
tijdens de wedstrijden. De aanwijzingen komen van 
Michel en Jeffrey.”

De trainers kiezen bewust om er ook tijdens de wed-
strijden te zijn. “Zo krijgen wij een beter beeld van de 
ontwikkeling van de spelers”, aldus Michel. Michel 
Dikkers is als vrijwilliger een bekende verschijning bij 
De Zweef. “Ik heb altijd graag wat gedaan. In 2019 ben 
ik gestopt bij het eerste en zocht toen naar een invulling 
voor doordeweekse avonden. Vorig jaar ben ik trainer 
van dit team geworden. Inmiddels volg ik ook de cursus 
Trainer Coach III.” Jeffrey Jannink is al vrijwilliger sinds 
zijn 18e. “Ik deed toen een sport opleiding en begon met 
training geven aan E2. Zo ben ik er eigenlijk ingerold. In 
de tussentijd heb ik ook nog een cursus pupillentrainer 
gedaan.” 

De trainers en leiders hebben met de jongens duidelij-
ke afspraken gemaakt. Zo hebben iedere twee weken 
steeds vier spelers corvee. “Spelers moeten bijvoor-
beeld helpen met ballen oppompen en deze meenemen 
naar het veld”, legt Jeffrey uit. “En iedereen moet om 
half zeven bij de training zijn. Ben je er niet, dan moet je 
een week later trakteren. Deze regels hebben we met 
de spelers zelf gemaakt. We hebben ervoor gekozen 
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geen bijeenkomst met ouders te organiseren. Uiteinde-
lijk moeten spelers zelfstandig worden.”

Jeffrey en Michel hebben bewust voor deze leeftijds-
categorie gekozen. “We kunnen de jongens nog veel 
leren op deze leeftijd. Dit is echt de categorie waarbij 
voetbal echt een teamsport wordt. Soms zijn de spelers 
best wel een beetje druk, maar ik leef iedere week weer 
naar de wedstrijd toe. Ik geniet ervan!”, besluit Michel. 

De ouders
De spelers stromen ondertussen de kantine binnen. 
Sommigen samen met hun ouders, die vandaag mee-
rijden naar Heino. Laura vertelt ons ondertussen dat de 
ouders erg betrokken zijn bij het team. “Eigenlijk zijn 
alle ouders fans. Vooral de opa van Job Hoogers. Hij 
komt zelfs bij iedere training kijken.” De spelers vinden 
de steun langs de lijn fijn, maar soms schamen ze zich 
wel een beetje. “Als Kris Kurvink in de aanval is,” begint 
Finn, “dan schreeuwen zijn vader en moeder: Gaan! 
Gaan! Gaan!” Laura is vooral blij met de aanwijzin-
gen die haar vader geeft. “En mijn moeder houdt zich 
meestal stil.”

De Zweef
De wedstrijdbespreking gaat bijna beginnen, we kunnen 
het nog kort even over De Zweef hebben. Julius geeft 
aan bij De Zweef te voetballen omdat het een goede 
club is. “En mijn vader Frank voetbalde er vroeger!” 
Naast het voetbal vindt Jayden activiteiten leuk, zoals 
de playbackshow. “Maar ook klooien in de kleedkamer, 
of met ons team kijken bij het eerste.” Dit seizoen deed 
JO13-1 ook mee aan sport- en spelactiviteiten die bij 
de Wilgenweard werden georganiseerd. “We deden een 
klimparcours en moesten een vlot bouwen. Maar dat 
was geen groot succes, ons vlot is gezonken”, aldus een 
lachende Jayden.

Los van de activiteiten welke De Zweef organi-
seert, heeft dit team ook een eigen feestcommis-
sie. “Dat stimuleren we zeker”, zeggen beide trai-
ners. “De commissie bestaat uit de spelers Job, 
Jayden, Jim en Lucas. We zijn dit seizoen al bij FC 
Twente Vrouwen - SL Benfica geweest. Maar dat 
is alweer even geleden jongens, het is de hoogste 
tijd dat er weer eens iets georganiseerd wordt.”

De wedstrijd tegen Heino
De wedstrijdbespreking begint en de spelers 
vertrekken kort daarna richting Heino. We sluiten 
dit interview daarmee af met een kort verslag van 
deze wedstrijd. Er wordt namelijk met 5-1 verlo-
ren tegen een goed en fysiek Heino, vertelt trainer 
Michel ons na afloop. “Helaas stonden we na elf 
minuten al met 4-0 achter.” Net als de wedstrijd 
vorige week tegen DOS, was Heino fysiek een stuk 
sterker. “De spelers waren hiervan behoorlijk 
onder de indruk. Na een aantal aanpassingen en 
wat aanmoediging van de ouders aan de kant, 
hebben we ons goed herpakt en de schade weten 
te beperken tot 5-1. Doelpuntenmaker aan onze 
kant was Damian Schreurs.” Er valt dus nog wat 
te winnen dit seizoen. Succes gewenst meiden en 
jongens en bedankt voor dit interview! 
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Waar zit je op school?
Op de Triangel in groep 8.

Met wie woon je?
Papa, mama en mijn broers Julian en Cas.

Wie zijn je beste vrienden?
Marit, Sanne en Noa.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Mijn broers zaten er ook op. Ik wilde eigenlijk turnen, 
maar moest van mijn ouders een teamsport doen. Ik 
heb totaal geen spijt dat ik ben gaan voetballen. Het 
is een leuke sport en ik heb een leuk team. Ik ben het 
enige meisje. Dat vind ik niet erg; ik wil zelf graag met 
jongens voetballen. 

Heb je een vaste positie in het veld?
Nee, ik speel soms middenveld, soms achterin of in de 
spits.

Wat vind je leuk aan De Zweef?
Het is altijd gezellig en ze organiseren veel leuke ac-
tiviteiten. Nee, dat hoefde ik niet van m’n vader (zit in 
activiteitencommissie, red) te zeggen.

Heb je een voetbaldroom?
Ik zou wel in het Nederlands elftal willen spelen, maar 
als dat niet lukt, vind ik het niet erg. Ik vind wel dat 
ik goed kan voetballen. Ben ook opgeroepen voor de 
selectietraining van de KNVB.

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen en 
waarover?
Ik lach heel veel. Gisteren nog bij het volleybaltoernooi 
voor scholen. Twee kinderen gingen voor de bal en 
knalden op elkaar; dat was wel grappig om te zien. Ik 
vind het belangrijk om plezier te hebben. 

Wie of wat zou je voor één dag in je leven willen zijn?
Lieke Martens. 

Heb je een huisdier?
Nee, jammer genoeg niet. Ik zou wel een hond willen.

Wat vind je echt niet leuk?
(Denkt lang na en wordt geholpen door broer Julian) Ja, 
nou, pannenkoekentaart eten.

Waar ben je heel erg goed in?
In sporten. Hardlopen kan ik wel goed. Ik doe ook wed-
strijden. Meestal ben ik tweede of derde, maar dan wel 
achter meisjes die ouder zijn. 

Waar word je blij van?
Van heel veel dingen. Ik ben altijd positief. Ik vind het 
heel leuk om naar feestjes te gaan.

Waar zou je graag naar toe gaan op vakantie?
Spanje. Daar zouden we vorig jaar heen gaan, maar dat 
kon niet door corona. En dit jaar weer niet.

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Dat ik bijna altijd vrolijk ben.

Ben je verliefd?
Heel overtuigend: Nee!

Wat doe je met het geld als je de Postcodeloterij wint?
Een deel bewaar ik voor studie. Ik geef ook wat aan 
mijn ouders. Nee. Niet aan mijn broers; dan weet ik wel 
wat ermee gebeurt. En aan een goed doel.

Wie is de liefste van de hele wereld?
(Twee paar broederlijke armen gaan de lucht in) Papa 
en mama.

32 VRAGEN AAN...   
MERLIN GOTTEMAKER (11 JR, JO11-2)

Van welke muziek word je vrolijk?
Ik heb geen speciale muzieksmaak; vind eigenlijk van 
alles mooi.

Waar zou je het allerliefste wonen?
Thuis.

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

Wat is je favoriete spel?
Ik vind rummikub leuk om te doen.

Wat is de favoriete dag van het jaar?
Mijn verjaardag.
Wat zou je het meeste missen als het er niet meer 
was?
(Terwijl broers Julian en Cas druk naar elkaar wijzen): 
mijn familie.

Wat eet je het liefst?
Pizza.

Naar welke tijd zou je gaan in een tijdmachine?
Naar de toekomst; een eeuw of twee. De geschiedenis 
ken je al en ik ben eigenlijk best benieuwd hoe het er 
dan uit ziet.
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Wat is het leukste dat je ooit hebt gedaan?
Escaperoom.

Wat vind je doodeng?
(Broers wijzen elkaar aan) Onweer in de tent op vakan-
tie.

Hoe belangrijk is internet voor jou?
Nou, best wel. Ik mag graag chatten met vrienden.

Wat is je favoriete serie, film of tv-programma?
Expeditie Robinson, de Masked singer en Wie is de mol.

Lees je wel eens een boek? Welke het laatst?
Ja, ik lees best veel. Loopt naar boven en komt terug 
met Matilda en de boekdwalers.

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
Ik denk daar nog niet zo over na, maar waarschijnlijk 
woon ik op mezelf en studeer nog. Ik wil iets met sport 
gaan doen. 
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Juventus, AC Milan, Chelsea en Manchester United. Wie 
niet heel Europa door wil reizen om deze teams live in 
actie te zien, kan zijn hart ophalen bij De Zweef. Daar 
tref je ze namelijk iedere zaterdagochtend. Weliswaar in 
miniatuurformaat, maar met bijbehorende schwalbes, 
‘siiii-moves’ van Ronaldo en af en toe een huilende spe-
ler op het veld. Zoals het een echte voetballer betaamt. 
Op zaterdagochtend gaat hier al vroeg het Juventus 
tenue aan. ‘Gaan we al?’ Nooit geweten dat het dragen 
van een voetbaloutfit zoveel extra energie oplevert.
Misschien op schooldagen ook maar eens proberen. 
In team Juventus zitten de kleinsten van het hele spul, 
sommigen net vier jaar. Zo groen als gras dus, maar 
inmiddels lopen ook zij vol zelfvertrouwen het veld op. 
Rollend van het lachen tijdens de hilarische tikspelle-
tjes in de warming-up. Met zijn allen op een kluitje, de 
bal er tussenin. 

Aan enthousiasme geen gebrek, aan zelfoverschatting 
overigens ook niet. Maar ze leren snel. Zo nu en dan 
vliegt er nog wel eens een bal in eigen doel of glipt er 
eentje tussendoor omdat de keeper even niet op staat 
te letten. Regendruppels van de goal afslurpen is nu 
eenmaal ook heel leuk. Maar hé, scoren is scoren. En 
dus wordt ook een eigen doelpunt vol enthousiasme 
gevierd. Zoekend naar bevestiging van de meest trotse 
supporters aan de zijlijn, waarvan de duimpjes steevast 
de lucht in gaan.

Hebben jullie gewonnen Ted? ‘Ja, 2-0!’ Dat ze de 
voorgaande partijtjes behoorlijk zijn ingemaakt, doet 
er niet toe. You win some, you lose some. Maar laten 
we vooral het positieve benoemen. Wie vraagt of ze het 
leuk hebben gehad krijgt gegarandeerd een volmondig 
ja. Op de zaterdagochtend wanen ze zich voor even een 
kleine Cristiano Ronaldo of Lieke Martens en dan doet 
winnen of verliezen er niet zoveel meer toe. Zaterdag is 
de mooiste dag van de week.

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 II 



GOAL!magazine - 30 GOAL!magazine - 31



GOAL!magazine - 33



GOAL!magazine - 35

WIJ STAAN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN DE 

CLUBACCOMMODATIE

VENEBERG.COM

Mijn tatoeage is opgebouwd uit drie fases uit mijn leven en is uitein-
delijk één geheel geworden. De eerste die ik heb laten zetten is de 
naam van mijn zoon Fabio, die op 3 januari 2008 is geboren. Ik had al 
aangegeven dat een tattoo iets blijvends is voor de rest van je leven. 
Hoe mooi is het dan om de naam van je kind voor de rest van je leven 
bij je te dragen. Binnen een maand na zijn geboorte heb ik zijn naam 
aan de binnenkant van mijn arm laten zetten bij de lokale tattoo artist 
in Nijverdal. In eerste instantie was het de bedoeling dat het een stuk 
kleiner zou uitvallen. Echter om duidelijk aan de tatoeëerder te laten 
zien wat het moest worden had ik het groter uitgeprint (ik had zelf het 
ontwerp gemaakt). Hij gaf aan dat ik beter dat formaat kon nemen. Het 
gevolg was een behoorlijk plakplaat van een tattoo aan de binnenkant 
van mijn bovenarm (waar ik overigens nooit spijt van heb gehad).
 
Het tweede deel van de tatoeage komt uit een fase waarbij twee 
momenten in mijn leven bij elkaar komen die haaks op elkaar staan. 
Aan de ene kant de geboorte van mijn dochter Robyn en aan de andere 
kant de dood van mijn broer René. Heel veel geluk aan de ene kant en 
zoveel pijn en verdriet aan de andere kant. Op 6 januari 2010 is Robyn 
geboren. René was toen al doodziek. René heeft Robyn nog op de arm 
kunnen houden en was super trots op zijn nichtje. Ook bij het dopen 
was René in de kerk aanwezig. Dit was enorm emotioneel, mede 
doordat Robyn is vernoemd naar René in haar doopnaam. Drie maand 
na de geboorte van Robyn overleed René op 38-jarige leeftijd aan de 

DE TATTOO VAN... 
JEROEN 
KOK
Tatoeages hebben mij altijd al geïnteresseerd, al 
van jongs af aan wou ik een tattoo. Echter een 
tattoo is voor het leven, dus moest het iets zijn waar 
ik de rest van mijn leven trots op zou kunnen zijn. 
Ik vind het mooi als een tatoeage een verhaal heeft. 
Volgens mij heeft de mijne dat wel.
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gevolgen van kanker. Deze tattoo heb ik laten zetten 
door een jonge vrouw in Gorinchem na een zoektocht 
op internet naar de “beste”. Deze tattoo bestaat uit 
de naam van Robyn met haar geboortedatum en een 
afbeelding van een engel die een zwaard pakt. De 
engel staat symbool voor René. Het zwaard dat hij de 
strijd aangaat die hij niet kon winnen. De engel zit in de 
wolken/hemel, maar achter hem komt de zon op. Een 
engel op mijn schouder die altijd bij me is en de zon als 
symbool dat er betere tijden en geluk zullen komen, 
hoe donker het ook is.
 

Het derde deel van de tatoeage is de naam van Lotus 
op mijn borst, mijn derde kind. Lotus is geboren op 
11 mei 2012 na een zwangerschap van 26 weken en 4 
dagen. Het leven van Lotus heeft meerdere malen aan 
een zijden draadje gehangen. Ze heeft voor haar leven 
moeten vechten waarbij we haar zelfs eigenhandig 
hebben moeten reanimeren toen ze als baby stopte 
met ademhalen. De vechtersmentaliteit en wilskracht 
die ze nodig had om te overleven straalt Lotus nog 
steeds uit in het veld als voetballer bij De Zweef. Super 
trots om haar nu zo te zien vol levensvreugde en ener-
gie. De zonnestralen uit de tatoeage van René schijnen 
door de naam van Lotus. Een heel mooi symbool waar 
kracht en licht bij elkaar komen en wat voor mij de 
cirkel rond maakt in het verhaal van mijn tatoeages.

Ik was in de veronderstelling dat ik wel klaar was met 
de tatoeage, maar momenteel sluit ik niet uit dat deze 
nog verder uitgebreid wordt gezien de huidige gebeur-
tenissen in mijn leven. 

Jeroens broer René was een enthousiast en hard-
werkend lid van het bestuur van onze Vriendenkring. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2010 werd hij 
daarom benoemd tot lid van verdienste van onze sup-
portersvereniging. Hij maakte 10,5 jaar deel uit van het 
bestuur van de Vriendenkring. 

Voorzitter Dennis Blankhorst zei toen: “Het was René 
nooit te veel om energie te steken in activiteiten van de 
Vriendenkring.” Als voorbeeld hiervan noemde hij het 
feit dat René uit de nachtploeg direct doorging naar 

het clubgebouw om de broodjes te smeren voor de 
dauwtrapfietstocht op Hemelvaartsdag. René was de 
bedenker van de mannenbingo, die is uitgegroeid tot 
een waar evenement.  

René kon helaas niet bij zijn huldiging aanwezig zijn, 
omdat hij toen zwaar ziek in het ziekenhuis lag. Op 21 
april 2010 overlijdt hij, veel te jong nog. Als blijvende 
herinnering aan René heet de mannenbingo voortaan 
René’s Mannenbingo

RENÉ KOK 
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Koffie hoeft er niet te worden gezet. Thee is ook goed. 
Met een warm glas in de hand zitten de drie dames van 
de kledingcommissie tegenover mij. Anouk ten Dam, 
Jody Nijenhuis en Sharon Wieldraayer stellen zichzelf 
en de kledingcommissie voor.  
 
Wat is jullie hoofdtaak? 
De inname en uitgifte van alle kleding. Niet alleen het 
wedstrijdtenue, sokken, broek en shirt, maar ook de 
presentatie- en trainingskleding. Kleding die geruild 
moet worden omdat de maten niet goed zijn. Zorgen 
dat kapotte kleding vervangen wordt. En dat voor alle 
teams, van JO8 tot en met heren 1. En uiteraard alle 
meisjes- en vrouwenteams. Dat gaat allemaal via ons.  
 
Zitten er pieken en dalen in een seizoen qua werk? 
Ja, de pieken liggen aan het begin en eind van het 
seizoen. Zeg maar de maanden juni tot en met augus-
tus. Dit jaar was het drukker dan vorig seizoen. Komt 
natuurlijk door de corona. Maar er waren ook veel wis-
selingen en toch wel wat nieuwe leden. In de winterstop 
komen er vaak wat teams bij en wordt kapotte kleding 
vervangen.  Dat is nu iets meer omdat het bestuur heeft 

besloten om een jaar langer met de kleding door te 
gaan omdat er door corona een jaar niet is gevoetbald.  
 
Hoeveel tijd neemt het in beslag? 
Aan het begin van het seizoen moeten de tassen in orde 
worden gemaakt. Dat is administratief wel een dingetje. 
Voordeel is dat je dit kunt doen wanneer het jezelf uit-
komt. Dan zijn we een aantal weken een paar avonden 
in de week druk. Als het seizoen loopt komt er weke-
lijks mail binnen. Maar dat is goed te doen. We combi-
neren het met onze trainingsavonden. Vooraf kunnen 
ze de kleding ophalen. Dan hoeven we er niet extra voor 
naar de club. Het scheelt enorm dat we met zijn drieën 
zijn. Onze voorgangster, Wendy Klein Koerkamp, deed 

IN DE SPOTLIGHT
DE KLEDINGCOMMISSIE

De vereniging draait op vrijwilligers; mensen die wat voor 
de club willen doen. Om dat allemaal in goede banen te 
leiden, kennen we binnen De Zweef allerlei commissies. 
Met ingang van deze uitgave van GOAL!Magazine willen 
we elke keer een commissie voorstellen. Wie zitten erin, 
wat is hun hoofdtaak, voor wie zijn ze actief en is het leuk 
werk. We trappen af met de kledingcommissie.  
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hebben. Wij weten wat we aan 
elkaar hebben. We wilden wat doen 
voor de club en het is flexibel werk. 
Dat is een voordeel.  
 
Kunnen jullie uitbreiding gebruiken 
in de commissie? 
Dat is niet nodig. We zijn voldoende 
bezet. Daarnaast zijn er een aantal 
personen die ons regelmatig helpen: 
Stefan Scholten, Martijn Evers, 
Cindy Wennemers, Wendy van Dijk, 
Gerard te Kiefte en Yvonne Kerk-
dijk. Buiten deze mensen kunnen 
we gelukkig altijd beroep doen op 
onze teamgenoten van vrouwen 1 en 
vrouwen 2.  
 
Tot slot, heb je nog een leuk ver-
haal te melden? 
Sinds vorig seizoen hebben we 
zwarte kleding (uittenues) voor de 
dames en heren 1. Dit seizoen wa-
ren beide tassen ineens verdwenen. 
We hebben op alle plekken gekeken 
binnen de club en binnen de teams 
gevraagd of mensen wisten waar 
ze waren. Elk hokje, elke kast en 
alle plekken zijn meerdere malen 
onderzocht, zonder resultaat. Toen 
heren 1 in de ochtend nog op de 
zaterdag nogmaals hebben gekeken 
in de kast, was de tas nog steeds 

het allemaal alleen. Enorm respect 
daarvoor. Ze had nog wel een goede 
tip voor ons. Doe alles via de mail. 
Dan ligt het vast en heb je geen 
discussie. Dat werkt goed.  
 
Als teams bij het inleveren van de 
tassen aan het eind van het seizoen 
de boel niet op orde hebben betalen 
ze een boete. Hoe wordt daarop 
gereageerd? 
Het ligt een beetje aan welke teams. 
In 9 van de 10 gevallen gaat dat 
wel goed. En de leiders hebben 
natuurlijk allemaal getekend voor 
de afgenomen kleding en worden 
dus ook hierop aangesproken. De 
boete wordt meestal betaald door 
het team zelf. Of individueel als dit 
bekend is. Willen ze niet betalen, 
dan schuiven wij het door naar het 
bestuur.  
 
Zijn jullie kieskeurig bij het beoor-
delen? 
Wij moeten wel op onze strepen 
gaan staan. Als wij hier heel non-
chalant in zijn, zijn de teams dat 
ook.  
 
Is het leuk werk om te doen? 
Met elkaar is het leuk om te doen. 
Alleen zouden we het niet gedaan 

weg. Opeens, toen ze aanwezig 
moesten zijn stond hij weer in de 
kast. Dit was en is nog steeds tot op 
de dag van vandaag een raadsel over 
hoe de tas weer terecht is gekomen. 
Toen Jody en Sharon bezig waren 
met de kledingcommissie om de 
tassen voor heren 1 klaar te maken, 
vonden ze ineens in de commissie-
kamer een doos, die er al die tijd 
al stond met allerlei papieren erop. 
Toen Jody deze even weg haalde, 
lag ineens de tas daar. Ook hier is 
het nog steeds de vraag: hoe kwam 
deze daar? Door wie kwam die daar? 
En lag hij al die tijd al daar? Maar 
gelukkig is het allemaal opgelost en 
zijn de tenues niet voor niets aange-
schaft en kunnen beide afdelingen, 
zowel de mannen als de vrouwen, 
hier weer gebruik van maken.   
 
Heeft u vragen aan de kledingcom-
missie of wilt u wat bestellen of rui-
len? Dat kan. Alles gaat via de mail: 
kledingcommissie@dezweef.nl.   
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duurzaamheid. Van voordelige 
Nederlandse zonne-energie tot het 
isoleren van je woning. Ondertussen 
pakken we de grote uitdagingen aan 
voor bedrijven en overheden om 
slimmer, schoner en efficiënter met 
energie om te gaan.

ENGIE SportMatch
Met ENGIE SportMatch helpen wij 
sportverenigingen verduurzamen. 
In welke fase de club ook zit, wij 
kunnen helpen. Met energieadvies, 
begeleiding, installatie en kennis 
over subsidies. Dat hebben we ook 
bij De Zweef gedaan. 

Met slimme innovatieve tech-
nische oplossingen, integrale 
duurzame gebiedsontwikkeling, 
energiezuinige slimme gebou-
wen, en een betrouwbare op-
wekking en levering van groene 
energie (wind- en zonne-energie, 
WKO, groen gas, aardwarm-
te en waterstof) spelen wij op 
een verantwoorde manier in op 
maatschappelijke ontwikkelingen 
en actuele thema’s in werk- en 
leefomgeving.

ENGIE Energie
Bij ENGIE Energie helpen we 
jou met iedere stap op weg naar 

De Zweef is al jaren klant bij ENGIE 
voor de levering van groene energie 
en C02 gecompenseerd gas en we 
kwamen in gesprek  over de moge-
lijkheden van het verder verduurza-
men van de club naar aanleiding van 
een kosteloze energiescan die we 
bij De Zweef konden doen dankzij de 
samenwerking met het NOC*NSF. 
Het verder verduurzamen van de 
club is een ambitie die we als ENGIE 
graag ondersteunen en daarom zijn 
we de komende twee jaar sponsor 
van de vereniging.

Wil je nu zelf meer weten over ener-
gie besparen, energie-advies thuis 
of op de zaak, laadoplossingen of 
duurzame energiecontracten? Neem 
een kijkje op ENGIE.nl.

Samen maken we Nederland duurzaam. ENGIE 
is een internationaal services- en energiebedrijf 
dat de leiding neemt in de duurzame verandering. 
In Nederland bestaat ENGIE uit ENGIE Services; 
marktleider in technische dienstverlening en 
ENGIE Energie; producent en leverancier van 
groene stroom. 

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
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Wim is op 4 augustus 1947 geboren in de Mariënheem-
se buurtschap ‘De Raams’ als zevende telg in het gezin 
Dijkstra. “Laatst reed ik met mijn kleinzoon Lasse langs 
mijn ouderlijk huis. Hij vroeg hoeveel broers en zussen 
ik had. Ik vertelde dat wij thuis met dertien kinderen 
waren. Lasse kon zich niet voorstellen dat we met z’n 
allen in dat kleine huisje sliepen. Zes jongens op de ene 
en zes meiden op de andere kamer. ‘En ome Jos sliep 
zeker op de gehandicapten kamer! Maar kende je al je 
broers en zussen dan wel opa?’ vroeg Lasse. Wim lacht 
smakelijk en laat een korte stilte vallen. “Inmiddels zijn 
er al vijf van de dertien overleden.”

“Krabben om
rond te komen”

“Wij woonden in een kleine boerderij en hadden tien 
koeien, wat varkens en kippen. Daarnaast was mijn va-
der melkboer. Met paard en wagen bracht hij melk van 
de boeren naar de fabriek. Het was krabben om rond te 
komen. Groenten verbouwden we zelf en we slachtten 
ook zelf ons vee. Stromend water en elektriciteit ken-

den wij niet. Als ik dat nu aan mijn kleinkinderen vertel, 
dan klapperen ze met hun oren.”

“Ik had een goede jeugd hoor, we waren gelukkig met 
weinig. Als je geluk had, kreeg je een sinaasappel op je 
verjaardag. Nieuwe kleren kreeg je alleen met Sinter-
klaas. Verder was er weinig. Na school moest je helpen 
op de boerderij. Als we thuis klaar waren, dan gingen we 
naar de buren om daar te helpen. We zijn er niet slechter 
van geworden, we zijn allemaal goed terecht gekomen.”

“Van kinds af aan was ik al gek van auto’s. Onze buur-
man liet mij al op mijn 12e  in een grote Pontiac rijden. 
Toen ik mijn vader een keer mocht ophalen, durfde hij 
niet in te stappen. Hij fietste achter mij aan. Ik had dan 
ook na zeven rijlessen al mijn rijbewijs. Ik was slechts 
81 gulden lichter! En daar zat het motorrijbewijs ook 
nog bij in. Dat vergeet ik nooit meer.”

Naar school in Mariënheem, Raalte en Zwolle
“Mijn basisschooltijd bracht ik door in Mariënheem. 
Iedere dag een half uur lopen heen en terug. Pas toen ik 
naar de LTS in Raalte ging, kreeg ik mijn eerste fiets. Op 
mijn 16e verhuisden wij naar de Ommerweg in Hellen-

WIM 
DIJKSTRA
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! Deze 
keer: Wim Dijkstra.
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doorn. Ik ging toen naar school in 
Zwolle. Vanuit Hellendoorn ging ik 
met de brommer naar Raalte, waar-
na ik verder reisde met de trein.”
“De verhuizing naar Hellendoorn was 
een hele verandering voor ons. We 
hadden stromend water en elektrici-
teit. Mijn vader ging aan het werk als 
opperman bij Van den Berg en later 
als stoftrekker in de fabriek. Hij was 
nog maar 56 jaar toen hij overleed 
aan longkanker. Ik kwam dus vroeg 
zonder vader te zitten. Een droevige 
tijd. Mijn moeder bleef achter met 
twaalf kinderen die toen nog thuis 
woonden. Zij heeft nagenoeg haar 
hele leven gewoond aan de Ommer-
weg. Samen met mijn broer Jos, hij 
had het syndroom van Down. In 2000 
overleed mijn moeder op 84 jarige 
leeftijd.”

“Gerrit vroeg aan 
Anneke of ze met mij 

wou dansen”

“Kort na het overlijden van mijn 
vader leerde ik Anneke kennen. 
Samen met mijn vrienden Alex van 
Keulen en Joop Ronhaar was ik op 
Koninginnedag bij ‘Ons Gebouw’ 
waar een dansavond was. Daar heb 
ik Anneke leren kennen via haar neef 
Gerrit Verschoor.  Met Alex, Joop en 
aanhang zijn we nog steeds bevriend. 
Al zestig jaar. We komen maandelijks 
bij elkaar en gaan regelmatig samen 
weg. Toen ik voor het eerst bij An-
neke thuiskwam, kreeg ik een flesje 
bier. Ik vroeg of er één jarig was, 
thuis kregen we alleen bier op een 
verjaardag. En met het eten, kreeg ik 
een hele karbonade. Dat was ik van 
huis uit niet gewend.”

Wim en Anneke trouwen 5,5 jaar 
later en kopen een huis aan de 
Constantijn Huygensstraat waar ze 
nog steeds wonen. “Hoe we het zo 
lang volhouden? Een kwestie van 

geven en nemen. Van beide kanten 
hè! Ik maak bijvoorbeeld soms een 
cruise samen met mijn zwager. An-
neke houdt daar niet van, zij wil niet 
vliegen of mee op de boot. Samen 
fietsen we het liefst. Een rondje 
Nederland, langs de Bodensee of in 
Karinthië. Vaak op de bonnefooi, je 
weet nooit waar je terecht komt.”

Drie kinderen en zes kleinkinderen
Wim en Anneke krijgen drie jongens: 
Martijn (47), Niek (45) en Stefan (41). 
“Ik heb mijn kinderen altijd meer 
gegeven dan dat ik zelf heb gehad. 
Maar ik heb ze ook geleerd dat niets 
vanzelf komt. Ze hebben het alle-
maal goed, alle drie een goede baan, 
goede vrouw en een stel prachtige 
kinderen. Ik ben dik tevreden!” 
“We zien de kinderen meerdere ke-
ren per week. We passen drie keer 
per week op en in de weekenden 

komen ze regelmatig hier. En iedere 
winter gingen we met z’n allen 
op wintersport. We begonnen ooit 
op een klein bultje in Winterberg, 
maar willen sinds de eerste keer in 
Oostenrijk, nooit meer iets anders. 
Iedereen gaat mee, met z’n allen in 
een huis. Prachtig is dat.”

Daarnaast maakte Wim ook uitstap-
jes met de zonen afzonderlijk. “Met 
Martijn en Stefan maakte ik een 
machtig mooie safarireis naar Kenia 
en Tanzania, met Stefan ging ik op 
wandelvakantie naar de kanaalei-
landen Jersey, Guernsey en Sark en 
met Niek bezocht al ik enkele keren 
een wedstrijd van Manchester Uni-
ted. Prachtig dat je dat met je zonen 
kunt doen. Ook als ze mij nodig heb-
ben met het klussen of schilderen, 
weten ze mij te vinden. Ik vind het 
mooi om te doen.”

Het werkzame leven
“Ik wist altijd al dat ik automonteur zou worden. Toen ik 
op mijn 18e klaar was met school, kreeg ik een baan bij 
Autobedrijf Geissler in Lemelerveld. Daar ben ik de au-
toschade ingegaan. Na zes jaar ben ik in Nijverdal gaan 
werken bij Roelofs aan de Van Limburg Stirumstraat. 
Daar ben ik benaderd om in Nijverdal Autoschadebedrijf  
’t Lochter op te zetten. Die mogelijkheid heb ik aange-
grepen. Op mijn 56ste verkocht de toenmalige eigenaar 
het bedrijf. Ik zou nog vier jaar in dienst blijven en daar-
na vervroegd stoppen met werken. De overnamekandi-
daat had geen kijk op schadeherstel en ik zag het bedrijf 
kapot gaan. Mijn hart en ziel zaten in het bedrijf, had 
inmiddels twaalf man aan het werk en heb met heel veel 
plezier het bedrijf opgebouwd. Ik heb dan ook behoorlijk 
geleden toen ik het bedrijf zag afbrokkelen. Uiteindelijk 
ben ik op mijn 59ste gestopt met werken. Twee jaar 
later sloot het bedrijf definitief haar deuren.”

De Zweef: een mooie familieclub
Als zoon Martijn zes jaar oud is, wil hij bij de voetbal. 
“Hij zat op de Klimroos en al zijn vriendjes gingen naar 
De Zweef. Ik heb zelf nooit bij de voetbal gezeten. Ik 
was een paardenman en zat vroeger bij de rijvereni-
ging. Na de eerste wedstrijd van Martijn, bleef ik bij 
het eerste kijken. Ik heb daarna geen wedstrijd meer 
overgeslagen. Uit en thuis. Dat kwam mede door mijn 
zwager Harrie Wijnen, vader van Marco en Patrick. We 
gingen altijd samen.”

Later ziet Wim ook zijn zoons Niek en Stefan in het 
eerste voetballen. “Niek zat kort in het eerste, Stefan 
had meer talent. Martijn heeft het eerste nooit gehaald. 
Dat talent komt niet van mij, ik kan voor geen meter 
voetballen. Ik had met terugwerkende kracht graag bij 
de voetbal gewild, maar het was een knappe trainer 
geweest die iets van mij had kunnen maken!”

Wim voelt zich zeker thuis bij De Zweef. “Anders deed ik 
ook niet jarenlang vrijwilligerswerk.” Na zijn werkzame 
leven is Wim namelijk één van de drijvende krachten 
in de klussenploeg. “Een gezellige ploeg! We werken 
iedere maandag van negen tot twaalf uur. Bij bijzondere 
klussen, zoals de aanleg van het kunstgrasveld, komen 
we vaker. Vandaag heb ik blad geruimd en hebben we 
bakken voor plastic flesjes geplaatst. Kijk maar eens 
rondom het hoofdveld, je ziet geen sprietje tussen de 
tegels. We hebben het perfect voor elkaar.”

Als supporter ziet Wim iedere thuiswedstrijd samen 
met de mannen van de klussenploeg op de tribune. 
“Mijn zoons zijn allemaal gestopt met voetballen, maar 
op de zaterdagen weten we ons goed te vermaken 
met onze kleinkinderen. We kijken bij iedereen. Laatst 
keken we eerst naar Matt bij de mini’s, daarna door 
naar Lasse en Jim. Vervolgens naar het zwembad waar 
Bruce moest afzwemmen en Amy een waterpolowed-
strijd had. We waren pas om vier uur thuis!”

Stilzitten is niets voor Wim
Je handen uit de mouwen steken, is Wim niet vreemd. 
Decorbouwer bij toneelvereniging ‘Nut en Genoegen’ en 
bestuurslid bij ‘DTS Sport’. “DTS is een vereniging waar 
mensen sporten met een verstandelijke beperking.  We 
zijn met slechts twee bestuursleden, ze kunnen gewoon 
geen volk krijgen. Dus als iemand wil bijspringen, dan 
hoor ik dat graag! Ik zat altijd in de ouderraad bij de 
woonvorm waar mijn broer Jos woonde. Toen hebben 
ze mij gevraagd. Wat gebeuren moet, moet gebeuren. 
Iemand moet het doen. Ik kan ook slecht nee zeggen.”
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nodig dat ik hem in mijn mond stopte. De dagen daarna 
knapte ik snel op. Ik was behoorlijk bang, maar ik ken 
ook niets hè. Ben nooit echt ziek geweest.”

Inmiddels gaat het goed met Wim. “Ik leef gewoon door. 
De conditie is minder, maar ik ben ook 74! Wat voor een 
conditie moet je dan nog hebben? Het lopen van lange 
afstanden lukt niet meer, maar verder mis ik weinig. Ik 
vind het pas echt erg, als ik niet meer kan fietsen. Dat 
mag ik machtig graag doen. Verder kan ik nog twee 
keer per week tennissen en klussen wat ik wil. Ik ben 
d’r dik tevreden mee. Als ik hier stil ga zitten kijken, 
dan is het binnen de kortste keren gebeurd.”

Later komt misschien wel nooit
“Ik heb een mooi leven. Samen met Anneke vermaken 
wij ons best. Van mijzelf mag het ook zeker nog een 
paar jaar zo doorgaan. Als het zo blijft, wil ik wel 95 
worden. Ik heb nog zoveel te doen. De dagen en weken 
vliegen voorbij. Ik zorg dat ik mij niet verveel. Echte 
toekomstdromen heb ik niet, later komt misschien wel 
nooit. Plannen maak ik wel hoor. Volgend jaar wil ik met 
mijn zwager weer een cruise maken rond de Middel-
landse Zee en met Anneke plan ik vooral weekendjes 
weg. Het liefst blijf ik ook hier wonen, we kunnen het 
huis en de tuin nog goed aan. Hoewel, laatst was mijn 
kleinzoon Matt in de tuin aan het voetballen en die vond 
dat wij een nieuwe tuin moesten kopen. Deze tuin vond 
hij veel te klein.”

Nog volop in het leven! 
“Nee, over de dood prakkeseer ik nog lang niet. Daar 
praten we niet over. De praktische dingen heeft Anneke 
geregeld en ik heb haar gezegd waar het geld ligt!” zegt 
Wim met een glimlach. “Ik hoop dat ik de tijd nog krijg 
om mijn uitvaart terecht te maken als het zover is. En 
als het zover is? Dan herinneren mensen mij als een 
Dijkstra. Een man die weet wat hij wil, houdt van gezel-
ligheid en altijd zijn best heeft gedaan voor zijn gezin en 
voor anderen.”

“Zo zei ik ook direct ‘ja’ toen Baaltje Woertman mij 
op mijn 32ste  vroeg voor de brandweer. Een machtig 
mooie tijd. De uitrukken en de band die je opbouwt met 
elkaar is prachtig. De auto stond altijd in de goede rich-
ting, kleren lagen klaar bij mijn bed en de sleutels zaten 
standaard in de achterdeur. Ik was een gevaar in de 
buurt als ik weg moest voor een uitruk.” Dat het werk 
heftig was, blijkt ook uit de verhalen die Wim vertelt 
over het redden van kinderen en de inzet na de vuur-
werkramp in Enschede. “Je kunt nauwelijks begrijpen 
wat voor een drama dat was. Ik kon het gelukkig goed 
van mij afzetten, maar vergeten doe je het nooit.”

“Een gevaar
voor de buurt”

Het kunnen omgaan met emoties in heftige situaties, is 
ook de reden dat Wim 12,5 jaar geleden is benaderd als 
vrijwilliger bij de Stichting Uitvaartverzorging Nijverdal 
en Omstreken. “Het is raar gezegd, maar het is ook 
leuk om te doen. Ik draag de kist bij een uitvaart, help 
overledenen uit hun woning of help bij condoleances. 
Het afgelopen jaar was als gevolg van corona een druk 
jaar. In februari bijvoorbeeld hadden we 21 begrafenis-
sen in de week.”

Oud worden is wel leuk, maar oud zijn is minder
“Met oud worden ben ik niet bezig, ik leef gewoon door. 
Maar toen ik afgelopen jaar zelf corona kreeg, was ik 
even heel oud. Waarschijnlijk liep ik het op tijdens een 
uitvaart. Anneke had het ook, maar lang niet zo erg. 
Ik wist niet waar ik het zoeken moest. Toen ik op een 
gegeven moment ’s nachts geen lucht meer kreeg, 
dacht ik echt dat het gebeurd was. Dat heb ik toen ook 
gezegd. De dokter kwam, maar kon niets voor mij doen. 
Zuurstof kon ik alleen in het ziekenhuis krijgen, maar 
dat lag vol. Uiteindelijk kreeg ik toch thuis zuurstof. De 
slang moest eigenlijk in mijn neus, maar ik had zoveel 
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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 
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versterken.

SANDRA MIDDELKAMP
NIEUW BESTUURSLID

“Ja, ik kreeg een appje van Melanie 
(Tibbe, red) dat mijn naam genoemd 
werd als mogelijke kandidaat voor 
het bestuur. Of ik in was voor een 
gesprek. Toen heb ik met Melanie 
een gesprek gehad en alles ge-
vraagd over het bestuurswerk, mijn 
eventuele taken, hoe de vergaderin-
gen gaan enz. Daarna heb ik contact 
gezocht met Romy van den Heuvel, 
want van haar neem ik het taken-
pakket deels over.”

Deels, omdat Melanie Romy’s taak 
in de technische commissie gaat 
doen. Van de gesprekken met Me-
lanie en Romy blijft bij Sandra een 
goed en positief gevoel over. “Toen 
kwamen Richard Benneker en Jos 
van Rhee voor het “echte” gesprek 
en heb ik dus ja gezegd.” En na de 
ledenvergadering van eind oktober 
is zij het nieuwe bestuurslid.

Zo’n vijf jaar geleden hadden we voor 
GOAL!magazine een interview met Sandra 
Middelkamp. Toen ging het over haar verdiensten 
voor het vrouwenvoetbal bij De Zweef. Wat zij 
toen te vertellen had, is voor een groot deel terug 
te lezen in de driedelige historie van de club. Nu 
opnieuw een interview, maar dan met Sandra als 
nieuw bestuurslid. 
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en vrouwenvoetbal minimaal het aantal vrouwelijke 
leden behouden, maar het liefst groeien.” 

Wat betreft dat laatste gaat Sandra aan het werk met 
het vastgestelde beleidsplan voor meiden- en vrouwen-
voetbal (zie website voor wie dat wil lezen). Om dat te 
kunnen doen moet ze natuurlijk eerst de mensen leren 
kennen die daarbij betrokken zijn, zoals trainers en 
ander kader van meiden- en vrouwenteams. 

“Ik heb Romy gevraagd om mij de eerste tijd te bege-
leiden als ik ga kennismaken en informatie verzamelen 
voor mijn nieuwe taak.” Verder is ze blij dat Melanie 
de bestuursvertegenwoordiger wordt in de technische 
commissie. Daardoor wordt automatisch een samen-
werking tussen haar en Sandra gecreëerd en dat is 
precies wat ons nieuwe bestuurslid graag wil: samen-
werken.

“Binnen het bestuur en de club moet je de dingen 
samen doen. Dat is mijn ding. Delen en samenwerken. 
Binnen een vrijwilligersorganisatie moeten vele handen 
licht werk maken zonder dat mensen door een overkill 
aan de kant komen te staan. Dat vind ik belangrijk.” 

Een voordeel voor Sandra is dat ze de club meer dan 
goed kent. Vader en moeder lopen hun hele leven al bij 
De Zweef, net zoals haar broer en zus. Een hele echte 
blauwwitte familie. Sandra gaat als 9-jarige voetballen, 
maar stopt als er geen passend team voor haar is. Kort 
daarna valt -mede door vertrek van een aantal spelers- 
het doek voor het vrouwenvoetbal. 

En wat voor een. Ze is een en al enthousiasme en klaar 
om met haar nieuwe taak te beginnen. Door faillisse-
ment zit ze tijdelijk zonder werk en herstelt ze van een 
burn-out als gevolg van alle bijbehorende ellende. “Het 
gaat al veel beter en ik zie het bestuurswerk als een 
mooie testcase hoe ik ervoor sta.” En dat straalt ze dus 
ook uit: vertrouwen in wat haar te wachten staat.

Ze heeft al kunnen ruiken aan haar nieuwe werk, want 
direct nadat ze aangeeft bestuurslid te willen worden, 
mag ze al bij de vergaderingen komen opdraven. “Ik 
heb er een goed gevoel over. En dat niet alleen; ik ben 
ook zeer tevreden over mijn hoofdtaken als bestuurslid, 
namelijk mij inzetten voor het meiden- en vrouwenvoet-
bal.”

Vanuit haar eigen ervaring heeft ze genoeg aankno-
pingspunten voor goede ontwikkelingen. Zo is ze er 
voorstander van dat meisjes zo lang mogelijk met 
jongens blijven voetballen. “Dat is heel leerzaam voor 
zowel de jongens als de meisjes. Tot een jaar of elf zijn 
er tussen hen nauwelijks verschillen die invloed hebben 
op het voetbal. Gemengd voetbal is goed voor de ont-
wikkeling en plezier in het voetballen.“

Sandra gaat zich in het bestuur niet beperken tot haar 
hoofdtaken. “Natuurlijk ga ik ook meepraten over wat 
er verder binnen de club gebeurt. Je bent als bestuur 
gezamenlijk verantwoordelijk voor alles; dus praat ik 
over alles mee. En er is best veel te bespreken. Proble-
men die spelen, zoals gebrek aan scheidsrechters, co-
rona en het opleiden van jeugdtrainers, maar ook meer 
strategische keuzes, zoals hoe we wat betreft meiden- 
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Het is Sandra die in 1994 contact op-
neemt met het toenmalige bestuur en 
vraagt om een vrouwenteam te mogen 
oprichten. Dat lukt en tot het seizoen 
2009-2010 is ze een van de drijvende 
krachten achter het eerste team. Haar 
optreden sluit ze af met klinkende titels 
in competitie en beker.

“Als ik zie wat er tussen mijn afscheid 
en nu in de ontwikkeling van het vrou-
wenvoetbal bij De Zweef  is gebeurd, 
krijg ik een glimlach op m’n gezicht.” 
Ze hoopt een flinke bijdrage te kunnen 
leveren aan een nog verdere ontwikke-
ling. “Of ik ook nog terugkeer als voet-
baller? Op het moment niet. Ik zit nog 
steeds op toneel en vind dat heerlijk.”

Ze weet dat op de achtergrond een 
groep oud-spelers van het vrouwen-
team bezig is te kijken of ze mee 
kunnen gaan in een 30+ competitie 7 
tegen 7.  “Ik hoop dat dat van de grond 
komt en zal daar vanuit mijn nieuwe 
functie aan bijdragen. Als dat lukt en 
het gaat kriebelen, trek ik misschien 
de voetbalschoenen weer aan, maar nu 
niet.” Voorlopig houdt ze het even bij 
het bestuurswerk, optrekken met zoon 
Kyran (JO11-3) en toneel. We wensen 
haar veel succes!

IN MEMORIAM

THEO SIERO OVERLEDEN
Verder was hij de grote man achter de tentoonstelling 
bij het 65-jarig bestaan. Zo verzamelde hij heel veel 
oude foto’s en (wat was dat belangrijk!) zocht uit wie 
er allemaal op stonden. Door zijn vele herinneringen, 
sappige verhalen en die stapels oude foto’s en andere 
informatie leverde hij een belangrijke bijdrage aan de 
geschreven geschiedenis van 100 jaar De Zweef.

Bovenal was 
Theo (bijna 
altijd samen 
met broer 
Rini) de man 
van zang 
en enter-
tainment. 
Binnen en 
buiten de 
club. Bij 
feesten en 
partijen. Bij 
carnaval en 
natuurlijk bij 

Kort voor het begin van het EK voetbal afgelopen zomer 
is Theo nog prima “te pas”. Zit achter het huis en is 
trots op zijn EK-inrichting: een tv, oranje vlaggetjes, 
overkapping en een koelkast met bier natuurlijk. Hij is 
er klaar voor en hoopt dat het Nederlands elftal het ver 
gaat schoppen. 

Natuurlijk, hij weet dat hij naar het ziekenhuis moet 
voor omleidingen (“een naar Raalte, een naar Heino en 
een naar Hellendoorn”), maar is zoals altijd positief. 
Blijft er vrolijk onder. Ligt zelfs zingend in de zieken-
wagen als hij met spoed naar het ziekenhuis wordt 
gereden omdat het niet goed gaat met z’n hart. 

In GOAL!magazine van juni dit jaar komt Theo uitge-
breid aan het woord in de rubriek “In de blessuretijd”. 
Daarin ook aandacht voor zijn activiteiten voor de club. 
Behalve 15 jaar speler in het eerste elftal, was hij trai-
ner en leider van A2 en B2. Hij zat in de redactie van het 
clubblad, maakte sinterklaasfilmpjes, schilderde recla-
meborden voor langs de lijn, haalde Lotto- en Totogeld 
op, zette een Zweeflotto op met als doel een scorebord 
te kunnen kopen en draaide bardiensten. 
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JAN BROENS OVERLEDEN

HARRY TE WIERIK OVERLEDEN

hulp van anderen natuurlijk onont-
beerlijk was. Maar Jan voerde het 
woord (en dat kon hij!), liep met een 
kruiwagen zand de receptie binnen 
onder het motto: de eerste wagen 
voor een nieuwe tribune.

Namen noemen van mensen die 
met hem actief waren, gaan we niet 
doen, want dan vergeet je mensen. 
Een uitzondering maken we voor 
Jans’ vrouw Tonny, zonder wie hij dat 
allemaal niet had gekund. Sterker 
nog; soms was Tonny de vrouw van 
het voortouw. 

In een interview vertelde ze uitge-
breid over de avonden lang groenten 
snijden voor de gourmet, voor het 
naaien van pakken voor de raad van 
elf van de Kötterboertjes, snoepzak-
jes vullen voor de jeugd, de reani-
matie van ons clubblad GOAL. 

Vanuit zijn toneelervaring bij Nut en 
Genoegen kostte het Jan geen en-
kele moeite zich te verkleden om als 
paashaas, kerstman of sinterklaas 
de aanwezigen te vermaken. Het 
ging met verve en heel veel humor.
 
Jan Broens werd op 24 juli 1941 in 
Wierden geboren, voetbalde kort 
bij Omhoog (“sportief was ik niet zo 
actief”) en verhuisde na zijn huwelijk 
met Tonny Engbers naar Nijverdal 
en kwam -vanzelfsprekend als je 
trouwt met een Engbers- bij De 
Zweef terecht. Via Johan Kok kwam 
hij bij de Vriendenkring en werd al 
snel voorzitter als opvolger van Eddy 
Krukkert.

Zoals gezegd, dat hield hij de 
maximale periode vol. Voor zijn 
inspanningen werd Jan in juni 1987 
benoemd tot erelid van de Vrienden-
kring. Meer dan verdiend. 

Jan Broens (80) was al een tijdje 
ziek en toen hij de laatste keer in het 
ziekenhuis kwam was zijn gezond-
heid zeer broos. Op 24 november 
overleed hij. Jan Broens heeft zijn 
sporen in de vereniging nagelaten. 
Maar liefst 15 jaar, de maximale toe-
gestane periode, was hij voorzitter 
van onze Vriendenkring en maakte 
in die tijd onder meer de promotie 
mee tot aan de hoofdklasse.

Jaren waarin de bomen sportief tot 
in de hemel groeiden en daarbij ook 
alle “randverschijnselen”. Alles wat 
de Vriendenkring in handen kreeg, 
leek te veranderen in goud. Denk 
aan vrouwenreisjes, fondue- en 
gourmetavonden, bindingsactivi-
teiten, de pupillenbus, een tribune, 
dug-outs voor oudere leden enz. 
enz.

Jan was als voorzitter verantwoor-
delijk voor deze activiteiten, waarbij 

Op dinsdag 14 september overleed Harry te Wierik. Harry was lid van verdienste en 
kreeg deze onderscheiding vanwege het feit dat hij maar liefst 14 jaar fungeerde als 
wedstrijdsecretaris. Dat was in de periode 1991-2005. Een periode waarin internet 
begon op te komen, maar het secretariaat zich nog grotendeels afspeelde op papier 
en via de telefoon. 
Niks geen digitale gegevensuitwisseling of via datumprikker een vergadering 
afspreken. Laat staan even overleggen via Teams. Nee, het kostte heel veel tijd het 
werk goed te doen. En dat deed Harry. Hij was erg nauwgezet en serieus. Als hij wat 
had geregeld, wist je zeker dat het goed zat.

Wekelijks was hij aanwezig in het wedstrijdsecretariaat. Wedstrijden plannen voor 
13 seniorenteams, oefenpotjes in de winterstop en voorafgaand aan een nieuw 
seizoen. Ontvangen van tegenstanders en scheidsrechters en tussendoor allerlei 
vragen beantwoorden van leiders, trainers en spelers. 
Toen hij in 2005 een punt zette achter zijn carrière, was hij het liefst met stille trom 
vertrokken, maar dat lukte niet. Tijdens de algemene ledenvergadering werd hij 
benoemd tot lid van verdienste. Daarna stortte hij zich op zijn nieuwe hobby: tennis-
sen.  

Op de dag van zijn overlijden werd Harry plotseling onwel. Oud-collega’s van de 
gealarmeerde politie  verleenden eerste hulp. Hij werd per ambulance overgebracht 
naar het ziekenhuis waar hij is overleden aan een longembolie.

jubilea en kampioenschappen. Luister maar eens naar 
de CD met Zweefliedjes en je hoort Theo overal boven-
uit. Theo is z’n hele leven blijven zingen. Bij Met Hart 
en Smart, Twents Blaasorkest, Golden Rockers en SMS 
Koor. En ook bij zijn club; zo was hij lid van het koor 
dat zou optreden in de Theatershow bij het 100-jarig 
bestaan. 

Zijn hele leven nam muziek en zingen dus een belang-
rijke plaats in. Dat was ook het centrale thema bij zijn 
afscheidsdienst. Ondanks al zijn positiviteit en muziek 
maken, kon hij af en toe ook flink eigenwijs zijn en 
dientengevolge mopperig. Maar dat was hem altijd snel 
vergeven.

Theo komt uit een tijd waarin het nog meer dan nu heel 
normaal is dat je voor je club de handen uit de mouwen 
steekt. Dat deed Theo ook wat blijkt uit het bovenstaan-
de. In de huidige tijd zou je voor al die inspanningen 

makkelijk lid van verdienste worden, maar in zijn tijd 
was het dus normaal als je zoveel deed.

In de laatste GOAL!magazine zegt Theo dat hij zijn eigen 
levensverhaal op papier zou willen zetten en “dat zou-
den ze dan moeten voordragen tijdens mijn uitvaart”. 
Hij voegt daaraan toe dat hij hoopt dat men dan op hem 
terugkijkt als een vrolijke kerel. “Soms opvliegerig, 
maar altijd vergevingsgezind. Ik ben een opgeruimd en 
positief mens.” 

En dat was hij. Toen kon hij niet vermoeden dat dat 
allemaal heel snel zou komen. Theo’s blauwwitte hart 
is gestopt, maar zijn aanwezigheid bij De Zweef zal nog 
heel lang voelbaar blijven, vooral door zijn muzikale 
bijdragen aan onze club. Maar dat niet alleen. 
Vanuit zijn huis kwam een gigantische hoeveelheid 
geschiedenis in de vorm van wedstrijdverslagen en 
krantenknipsels. Allemaal keurig geordend per seizoen. 
Een aanwinst voor ons verenigingsarchief.
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Hij is in onze gemeente wethouder 
van financiën, Jelle Beintema. Met 
trots laat hij weten dat wij geen 
armlastige gemeente zijn. We heb-
ben zelfs weer vlees op de botten 
en de toekomst kunnen we weer vol 
vertrouwen tegemoetzien. Is Jelle 
dan toch de scorende spits die node 
gemist werd?

Laat ik maar beginnen met de 
eerste voorzet op Jelle. Waar haalt 
hij het optimisme weg, met de 
wetenschap dat de gepresenteerde 
begroting een fors tekort vertoont en 
de komende jaren hierin geen ver-
andering is te verwachten? Volgens 
Jelle is het antwoord op de vraag zo 
simpel als wat.  De overheid moet de 
beloftes nakomen en met meer geld 
voor de gemeenten over de brug ko-

men. Met name voor de jeugdzorg. 
Maar dat geld kunnen we natuurlijk 
ook voor andere doeleinden gebrui-
ken. Maar het geld is er nog niet.

De tweede voorzet op Jelle levert 
een niet te missen kans op. Wat 
is voor Jelle wel een zekerheidje? 
Door de overspannen huizenmarkt 
zijn de prijzen van woningen bijna 
verdubbeld, met een forse stijging 
van de WOZ-waarden tot gevolg. De 
WOZ-belasting wordt verhoogd met 
het inflatiepercentage van ruim 2 en 
wordt berekend over de fors toege-
nomen WOZ-waarden. Hoeft Jelle 
niets voor te doen.

Krijgen we hiervoor iets terug? 
Zeker. Triomfantelijk heeft Jelle te 
kennen gegeven dat de honden-

belasting wordt afgeschaft. Dat ik 
hiermee niets opschiet, neem ik 
voor lief, zo ook de hondenpoep op 
de stoep. Als het geld maar goed 
wordt besteed zodat we veilig naar 
De Zweef kunnen fietsen of lopen. Te 
vaak horen we de sirene van de am-
bulance. Helaas heeft het Zweedse 
korhoen op de Sallandse Heuvelrug 
vooralsnog prioriteit. De kosten 
hiervoor zijn een slordige drie ton, 
maar is een kansloze missie. Het 
korhoen heeft geen schijn van  kans 
om te overleven. De dierenbescher-
ming zou in feite moeten ingrijpen. 
Of toch maar niet? Jelle zal wel zien.

CR

ALLE BALLEN OP JELLE!
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VOOR HET HELE GEZIN,  MAN,  VROUW EN KIND


