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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Op weg naar het kampioenschap? 
Op de ochtend na de overwinning van ons 1e elftal 
tegen vv Hellendoorn schrijf ik dit voorwoord voor het 
eerste clubblad van dit jaar. We hebben een prachtige 
middag beleefd die zowel in sportief opzicht als bele-
ving binnen onze verenigingen een groot succes was. 
Mooi om te zien dat twee vereniging uit onze gemeente, 
in goede samenwerking met elkaar, er een prachtige 
voetbalmiddag van kunnen maken. Ook de sponsoren 
van beide verenigingen hebben de VIP-behandeling 
gewaardeerd. Een compliment aan iedereen die hierbij 
betrokken is geweest is zeker op zijn plaats. Op 7 mei 
wanneer we weer tegen vv Hellendoorn spelen wordt er 
weer een speciale middag van gemaakt.  
 
Vanaf de winterstop half december hebben we weder-
om te maken gehad met een coronaperiode waarin er 
niets mocht. Opnieuw een lockdown. Het lijkt al weer 
ver weg maar wederom geen nieuwjaarsreceptie met 
de gebruikelijke huldiging van de jubilarissen en geen 
playbackshow voor jeugd en senioren. Voor wat betreft 
de jubilarissen van 2022, deze gaan we net als afgelo-
pen jaar op een speciale bijeenkomst in het zonnetje 
zetten en ook het bieproat’n dat vanuit het jubileum jaar 
nog op de rol staat wordt binnenkort gehouden. 
 
Plannen voor de kantine 
In de bestuursvergadering van begin maart heeft een 
speciale commissie de plannen gepresenteerd om 
de kantine een flinke opknapbeurt te geven. Er zijn 
verschillende opties besproken; de een wat ingrijpen-
der dan de andere. Het bestuur heeft de commissie 
gevraagd de verschillende opties uit te werken en te 
voorzien van een prijskaartje zodat er binnen afzienba-
re tijd een besluit kan worden genomen. 
 
Voorbereiding nieuwe seizoen 
De verschillende commissies binnen onze vereniging 
zijn ook al volop bezig met de voorbereiding voor het 
nieuwe seizoen. De sponsorcommissie is samen met de 
kledingcommissie bezig met de aanschaf van een nieuw 
kledingpakket voor alle spelende leden. Daarbij wordt 
ook voor een nieuwe  sponsoropzet gekozen waarbij 
meerdere sponsoren betrokken zijn bij de selectie-elf-

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!

tallen waar dat voorheen een of twee hoofdsponsors 
waren.  
De technische commissie is druk bezig met het be-
mensen van alle elftallen. Het vinden van trainers en 
leiders voor elk elftal is ieder jaar weer een flinke klus. 
Zodra de bezetting rond is wordt deze gepubliceerd op 
de website. 
 
Samen zijn we De Zweef 
Naar aanleiding van de voorbereiding van het nieuwe 
seizoen maken we ons als bestuur ook zorgen over de 
bemensing van allerlei werk dat er binnen de vereni-
ging moet worden gedaan. Helaas zien we in toene-
mende mate dat het werk neerkomt op een kleiner 
wordende groep vrijwilligers. Hier zijn een drietal 
redenen voor te vinden. Ten eerste zijn we doordat we 
op zaterdag zijn gaan voetballen een aantal vrijwilli-
gers kwijtgeraakt die voorheen wel beschikbaar waren 
omdat ze zelf op zondag speelden, denk hierbij o.a. aan 
spelers van de selectie elftallen. 

Ten tweede zien we ook het effect van de coronacrisis. 
Mensen hebben een andere, vaak leuke, invulling van 
hun vrije tijd gevonden en daardoor minder tijd en inte-
resse om iets voor onze vereniging te doen. Als derde 
reden ervaren wij  steeds meer zogenaamd consumptie 
gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat mensen vooral bij 
De Zweef komen om iets te halen, om plezier te beleven 
maar niet bereid zijn iets terug te doen voor de vereni-
ging. Dit gedrag is een brede maatschappelijke ontwik-
keling waar wij als De Zweef ook last van hebben. 

De komende maanden zal er vanuit de verschillende 
commissies en door onze vrijwilligers coördinator Erik 
Heuver, een beroep worden gedaan op mensen om een 
steentje bij te dragen aan de vereniging. Dit kan zijn als 
trainer of leider bij de jeugdelftallen, voor de barbezet-
ting of om wedstrijden te fluiten. Ik doe graag een drin-
gend beroep op iedereen en hoop van harte, dat veel 
mensen bereid zijn om een steentje bij te dragen zodat 
we met elkaar die leuke vereniging blijven die we zijn.  
En………….meespelen is veel leuker dan langs de zijlijn 
staan!! 
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naam zegt het eigenlijk al) is naast de “gewone” vakken 
als rekenen en taal veel ruimte voor praktisch werken. 
Houtbewerking, de tuin in, techniek in de praktijk enz. 
Marco doceert de leervakken en is daarnaast verant-
woordelijk voor het maken van de roosters.

“Het geeft 
voldoening als 

de kinderen 
vooruit gaan”

“Het is supermooi werk. We kijken per leerling wat die 
kan en daar wordt het lesprogramma op afgestemd. 
Het geeft veel voldoening als je ziet dat ze vooruitgaan 
op didactisch en sociaal gebied. Dat ze groeien in hun 
persoonlijkheid. Als ze binnen komen zijn veel kinderen 
nog bleu en moeten ze leren hun plek te veroveren in de 
maatschappij. Het is prachtig te zien als dat lukt.”

In het vierde jaar gaan de leerlingen ook op stage bij 
bedrijven. Marco begeleidt ze daarin en dat betekent dat 
hij elke donderdag op stap gaat langs de bedrijven waar 
de kinderen aan het werk zijn. Door corona was dat de 
laatste twee jaar wat ingewikkelder en daarom is hij blij 
dat alles weer een beetje normaal is geworden. 

“De leerlingen hebben meer tijd nodig om zich de stof 
eigen te maken en door het online lesgeven kregen ze 
minder les dan wanneer ze fysiek op school zijn. Hier-
door was het nog lastiger voor ze om stappen te maken 
in hun didactische, maar zeker ook in hun sociale 
ontwikkeling. Het online lesgeven was minder leuk. Het 
was moeilijker de leerlingen te motiveren en letter-
lijk bij de les te houden. En je mist de daadwerkelijke 
contacten met de kinderen en collega’s. Over corona 
zelf heb ik me niet zo druk gemaakt. Wel richting mijn 
ouders. Ze hebben ook een tijdje niet opgepast. Dat was 
moeilijk voor hen, want ze zijn gek met hun kleinkinde-
ren. Dat was vooral in het begin van de pandemie. Later 
zijn we wat makkelijker geworden.“

Hoewel Marco en Lindy zich -wat henzelf betreft- niet 
echt druk hebben gemaakt om corona, hebben ze 
beiden de ziekte wel gehad. Niet ernstig, maar wel 
vervelend. Verplichte quarantaine. Niet kunnen trainen, 
terwijl de tweede seizoenshelft voor de deur stond. “Ja, 
daarom begon ik de eerste wedstrijd tegen Bergent-
heim op de bank.” 

Van het vierde naar het eerste
Een mooi bruggetje naar Marco’s voetbalcarrière. Als 
voorbereiding op het interview heeft hij een lijst klaar-
liggen met z’n voetballoopbaan. “Ik heb in de jeugd in 

En dat tekent hem ook. Zo zit hij in elkaar. Positief; de 
zaken van de beste kant bekijken. Niet iemand waar je 
gauw ruzie mee krijgt; zeker niet. Dat zegt hij ook over 
zichzelf: “Ik ben een sociaal persoon. Maak het mensen 
graag naar de zin. Men wordt niet zo gauw boos op mij.”

100% een tevreden man
Marco Willem Egbertus (genoemd naar opa Ten Dam 
en opa Meenhuis) is een tevreden man. “Of ik gelukkig 
ben? Ja voor 100%. Ik heb niks te klagen. Een fijn gezin. 
Leuk werk. Mooi huis. Vlakbij het centrum. Dicht bij de 
voetbal.” En zo ziet het er ook uit. De familie ten Dam 
woont in een spiksplinternieuw huis aan de Ericaweg 
(waar vroeger de sporthal stond). 

Het gezin bestaat uit vrouw Lindy, dochter van een 
Twekkelose veehandelaar en twee zoontjes, die aanvan-
kelijk nog lekker in bed liggen, maar daarna de boel op 
stelten zetten. De jongste (Lars) is net één jaar gewor-
den en lacht vriendelijk. Het is vooral zoon Stijn van 
tweeënhalf die als vrolijke druktemaker alle aandacht 
opeist. We moeten de nieuwe plant in de gang bekijken 
en de plant in de garderobe. En nog veel meer.

Marco en Lindy kunnen er prima mee om gaan. Niet 
voor niets hebben ze allebei de Pabo (pedagogische 
academie) gedaan en nu werkzaam in het onderwijs. 
Lindy staat voor de klas op een basisschool in Enschede 
en Marco reist dagelijks naar Raalte waar hij werkt in 
het praktijkonderwijs op het Carmel College Salland. 

Super mooi werk in het praktijkonderwijs
Kinderen die moeite hebben met leren kunnen daar-
naartoe na de basisschool. In het praktijkonderwijs (de 

“Of ik er wel eens over na heb gedacht om naar een andere club 
te gaan om daar te voetballen?” Marco lacht hard. “NEE!” Met 
hoofdletters en een uitroepteken. “Dat komt in mijn verhaal niet 
voor. Los daarvan: wat denk je dat er gebeurt? Wat mijn pa dan 
doet?” 

Marco ten Dam (32) is een dubbele Zwever. Allereerst vanwege 
het blauwwitte bloed in de aderen en daarna omdat hij al bijna 
tien jaar zweeft tussen het eerste en tweede elftal. Je moet het 
willen en je moet het kunnen volhouden, maar voor Marco is 
dat geen probleem: “Ik heb dat nooit heel erg gevonden.”

“DUBBELE” ZWEVER IS 
EEN POSITIVO TEN VOETEN UIT

Marco ten Dam (32) al tien jaar tussen eerste en tweede
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geen enkel eerste team gespeeld. C2, B2, A2. Bij de 
senioren kwam ik in het vierde elftal terecht. Toen nog 
B-selectie. Daarna twee seizoenen in het derde en 
vervolgens De Zweef 2. In 2013 maakte ik mijn debuut 
in het eerste en vanaf 2016 heb ik een vaste plek in de 
A-selectie.” 

Dat laatste betekent niet dat Marco ook een vaste plek 
in de basis kreeg. Vanaf het debuut in 2013 hangt hij 
tussen het eerste en tweede. Zoals gezegd: hij heeft het 
nooit echt erg gevonden. “Natuurlijk voetbal ik het liefst 
in het eerste, doe daar alles voor en hoop elk seizoen 
dat het lukt. Toen jongens als Tom Hegeman en Stijn 
Klein Robbenhaar nog voetbalden had ik er geen moeite 
mee als ik in het tweede moest spelen of op de bank 
moest zitten. Daar ben ik realist genoeg voor. Later 
speelden er wel eens jongens waarbij ik dacht, “daar 
had je mij beter neer kunnen zetten.” 

Op verkeerde momenten geblesseerd zijn speelt ook 
een rol in de ontwikkeling van Marco richting basis-
plaats in het eerste. Plus zijn eigen keuze om geen 
verre busreis te maken op het moment dat Lindy op het 
punt stond te bevallen van hun eerste kind. “Als ik om 
wat voor reden ook, even niet beschikbaar was, moest 
ik weer wachten op een kans en me terugvechten.”

De Zweef 1 
wordt dit jaar

kampioen

Als De Zweef begint met een tweede eerste elftal op 
zaterdag, maakt Marco de keuze daarin te gaan spe-
len. Na de promotie in het eerste jaar, verhuist het jaar 
erop zondag 1 ook naar de zaterdag en ontstaat er een 
nieuwe situatie. Mede door vertrek van spelers komt 
er ruimte voor hem en blijft hij basisspeler. Hij geniet 
ervan tot corona de competities platlegt. Dit jaar miste 
hij de voorbereiding aan het begin van het seizoen en 
een periode in de winterstop door een blessure en een 
coronabesmetting. Hierdoor moet hij zichzelf ook dit 
jaar weer in de basis zien te vechten. “Of we dit seizoen 
kampioen worden? Ja. Het gaat erom spannen. Hellen-
doorn en ON zijn goed, maar als we fit blijven zie ik ons 
aan het eind van het seizoen met de platte wagen over 
Nijverdal rijden.”

Dat zal -zoals het er nu voor staat- niet betekenen dat 
hij gaat stoppen. “Dat is de insteek niet. Ik moet alleen 
niet op de bank terecht komen. Dan wordt het een 
ander verhaal.” Met 32 jaar is Marco de oudste selec-

tiespeler, onmiddellijk gevolgd door Jacco ten Hove en 
Sven Dikkers (beiden ook van 1989), “maar leeftijd is op 
dit moment geen issue.”

Promotie met het tweede was het hoogtepunt
Terugkijkend op zijn carrière heeft hij twee hoogte-
punten: “De promotie met het tweede naar de reser-
ve-hoofdklasse in 2013 en het samen spelen met mijn 
kameraden John Damman en Michel en Sven Dikkers 
in één team.” Die promotie is inderdaad heel bijzonder. 
Voor de winterstop draait de ploeg mee in de onderste 
regionen. Tot overmaat van ramp levert trainer John 
Bloemhart na de winterstop wegens privé-omstandig-
heden zijn contract in. Onder supervisie van de spelers 
Ruud ten Dam en Bart Benneker slaat het team de weg 
naar boven in. 

Tot ieders grote verrassing behalen de mannen uitein-
delijk een zevende plek en mogen ook nog uitkomen in 
de nacompetitie. De verrassing in de nacompetitie is zo-
waar nog groter, want na een overwinning tegen DIO’30 
(penaltythriller) dwingt ‘t Twidde tegen Concordia Wehl 
promotie naar de hoofdklasse af. 

Bij bijna alle wedstrijden die Marco speelt, staan zijn 
ouders aan de kant. “Ja; ook mijn moeder, hoewel ze 
dit seizoen, als ze wist dat ik niet in de basis stond, niet 
altijd meer kwam. Mijn pa is er altijd. Zeker nu omdat 
hij ook een verslag en foto’s maakt.” Dat brengt ons op 
de vraag wat zijn ouders voor hem betekenen. Zonder 
aarzelen is het: “heel veel.” 

“Vanaf mijn tiende jaar ben ik enig kind en heb tot mijn 
25e thuis gewoond. Dan krijg je vanzelf een hechte 
onderlinge band. Pa was daarnaast ook altijd heel actief 
en nog steeds bij de voetbal. Was in de jeugd mijn trai-
ner. We doen ook veel samen. Heel vaak is hij hier voor 
een klus.”
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Als Marco tien jaar is, overlijdt zijn zus Lisanne. “Mijn 
oudste zus Chanine was al overleden voordat Lisanne 
en ik geboren waren. Ze overleed toen ze anderhalf 
was. Uit onderzoek toen bleek dat een super-zeldzame 
combinatie van genen bij mijn ouders leidde tot een 
erfelijke leverkwaal, waaraan Chanine overleden is. Wat 
ik nog weet van Lisanne is dat ze gehandicapt was. Elke 
avond kwam Adriaan Meenhuis (broer van mijn moeder) 
bij ons. Hij hielp mee Lisanne naar bed te brengen en 
bleef daarna meestal nog even hangen om iets leuks 
met mij te doen.”

“Ik heb een 
hele hechte 
band met 

mijn ouders”

“Van het overlijden zelf herinner ik mij vooral het 
verdriet van mijn ouders, Adriaan, opa en oma. Het was 
heel erg, maar als kind groeide ik er snel overheen. Het 
is knap hoe mijn ouders dat allemaal een plek hebben 
kunnen geven. Je ziet het nog wel eens bovenkomen 
bij mooie en moeilijke momenten. Bijvoorbeeld bij onze 
bruiloft en toen mijn zoon laatst met spoed naar het 
ziekenhuis moest, dan komt het allemaal wel weer even 
boven bij hen. Ze zijn zo gek met die twee!”

Trotse vader wenst zijn kids bij De Zweef
Het zijn ook leuke ventjes. “Ze zijn eigenlijk altijd blij.” 
Nou, dan lijken ze op hun vader. Marco is trots op zijn 
mannen en hoopt heel stiekem al op een voetbalcarri-
ère. “Stijn en Lars zijn helemaal gek op de bal.” Of het 
dan Zwevers worden? “Dat mag eigenlijk niet anders”, 
zegt Marco, terwijl hij met een schuin oog zijn vrouw 
aankijkt. “Hangt misschien ook af naar welke school 
ze straks gaan. We gaan kiezen uit Marijkeschool of 
Rietslenke; beide ongeveer even ver. Voor de Marijke-
school hoef je de Rijssensestraat niet over te steken, 
maar zullen veel klasgenootjes bij DES voetballen. Dus 
ik moet Lindy nog even overtuigen… en ach ja, hoe leuk 
is het om je klasgenootjes elk jaar weer te verslaan in 
het blauwwit?” 

Met een lange loopbaan in de selectie, een huwelijk en 
twee kinderen is het belang van De Zweef in zijn leven 
een beetje minder geworden. “Ik heb zoveel gedaan. 
De Zweef was mijn leven. Was wat je deed. Je doet je 
lievelingssport. En ook nog eens met al je kameraden. 
Ik was daar altijd het hele weekeinde. Vrijdag trainen, 
zaterdag met mijn jeugdteam op stap en zondag zelf 
spelen. Ik hoop dat mijn jongens ook gaan voetballen. 
Dan zal ik zeker weer actiever worden.” 

Tip voor Lindy: er is een prima oversteekvoorziening 
over de Rijssensestraat tussen de Ericaweg en de Riet-
slenke. #hupzwevers!

Van welke muziek word je vrolijk?
Ik vind eigenlijk alles wel mooi. Ik luister vaak 538.

Wat stel je steeds uit?
Studeren. Ik ben nu al twee jaar met een studie bezig 
waarvoor in feite één jaar staat.

Hoe wil je graag gezien worden in de ogen van je 
vrienden?
Als sociaal/gezellig. Als iemand waar het mooi is om 
naar toe te gaan en waarop je kunt terugvallen als dat 
nodig is.

Waar droom je al jaren van en heb je nog nooit ge-
daan?
Ik heb eigenlijk al alles kunnen doen wat ik wilde.

Wie heeft grote invloed gehad op je leven en waarom?
Pa en ma; zij hebben mij gevormd. Ik was eigenlijk enig 
kind en we zijn altijd bij elkaar geweest.

Welke belevenis zou je opnieuw willen ervaren?
De reis langs de westkust van de VS, maar dan met 
Lindy.

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

Wat is het mooiste dat iemand ooit over jou heeft 
gezegd?
De toespraak van Lindy bij ons huwelijk; (lacht hard) dat 
was de eerste keer dat iemand iets positiefs over mij 
zei.

Waar krijg je energie van?
Van mijn kinderen, mijn werk. Eigenlijk mijn hele soci-
ale leven.

Waar kun je je enorm aan ergeren?
Ik erger mij eigenlijk niet zo gauw, maar waar ik me 
verschrikkelijk aan erger zijn “wappies”; die mensen 
die zich niet laten vaccineren en waardoor de rest op de 
blaren moet zitten.

Welk rapportcijfer geef je je leven?
Een 9 en om ruimte te hebben naar de 10 te gaan.

Wat doe je het liefst op zaterdagavond
Met Lindy of vrienden ergens heen gaan. Een leuk café 
of zo. Niet op de bank hangen; dat doe ik de rest van de 
week al. 

Wat is jouw slechtste gewoonte?
Als ik denk dat iets geregeld is, maak ik me daar verder 
geen zorgen meer om.

Wat is je favoriete serie, film of tv-programma?
Prison Break over iemand die ten onrechte gevangen 
zit.

Wat is je leukste herinnering aan de basisschool?
De musical. Nee, niet om het emotionele aspect van 
“einde van de school”, maar omdat ik graag op het po-
dium mag staan. Daarom ook vind ik de playbackshow 
de mooiste dag van De Zweef.

MARCO IN HET KORT
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Bedrijvenweg 34 Nijverdal

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR
LISANNE DIKKERS

Opnieuw konden we geen nieuwjaarsreceptie houden. 
En daarom moest de vrijwilliger van het jaar het doen 
zonder meer dan verdiend applaus. Lisanne Dikkers 
is vrijwilliger van het jaar 2021. Met een smoes was 
ze naar het ouderlijk huis gelokt, waar ze werd verrast 
door een bestuursafvaardiging met bloemen en 
waardebonnen en -vooral- waarderende woorden. 

Lisanne Dikkers is al zoveel jaren actief als wedstrijd- 
secretaris-jeugd en regelateur van de bardiensten. 
Daarnaast doe je nooit een tevergeefs beroep op haar 
als er ad hoc wat moet worden geregeld voor de club of 
haar team. Namens het bestuur waren Melanie Tibbe en 

Sandra Middelkamp aanwezig om bloemen en bonnen 
te overhandigen. Lisanne was blij verrast en snapte 
toen waarom ze per se bij moeder naar een film moest 
komen kijken.
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Waar zit je op school?
Op de Rietslenke. Ik zit in groep 8. Volgend jaar ga ik 
naar de HAVO op Reggesteyn. 

Met wie woon je?
Papa Rob, mama Marleen en broertje Gijs.

Wie zijn je beste vrienden?
Ik heb heel veel vrienden; teveel om allemaal op te 
noemen.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Toen ik 4 was ben ik bij de mini’s gegaan. Heel veel 
vriendjes zaten er al op en het leek mij leuk.

Wat vind je leuk aan voetbal?
Fanatiek bezig zijn met elkaar, het is een teamsport.

Heb je een vaste positie in het veld?
Centraal of rechtsachter. Dat zijn leuke plekken voor 
mij; ik kan best goed voetballen.

Wat vind je leuk aan De Zweef?
Het is gezellig en ze organiseren veel leuke activiteiten.

Heb je een voetbaldroom?
Niet echt. Als ik prof kan worden prima, maar als het 
niet kan, vind ik dat niet erg. Je moet er veel voor doen; 
dat zie ik wel aan mijn neef Rens Blankenvoort die bij 
de FC Twente – Heracles Academie speelt. 

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen en 
waarover?
Ik lach heel veel. Voor het laatst, denk ik, om een mop 
van Gijs, maar hoe die ging weet ik niet meer.

Wanneer heb je voor het laatst gehuild en waarover?
Ik huil niet zo vaak. Soms als ik ruzie heb met Gijs. 
Gelukkig is dat niet vaak.

Wie of wat zou je voor één dag in je leven willen zijn?
Ronaldo, maar dan wel inclusief wat hij op die dag 
verdient! Wat ik met veel geld ga doen? Een mooi huis 
kopen voor ons gezin. Op Curaçao; dat lijkt me vet. 
Waarom? Om de dieren die daar wonen en de vissen.

Heb je een huisdier?
Ja, we hebben een aquarium met vissen. Ze zijn van mij 
maar iedereen zorgt ervoor.

Waar ben je heel erg goed in?
Mountainbiken vind ik heel leuk (bijna net zo leuk 
als voetbal) en kan ik goed. Ik fiets met papa en Gijs. 
Soms ook met Rens. We rijden dan routes. Hier in 
Hellendoorn of we binden de fiets op de drager en 
gaan ergens anders rijden. Van het fietsen maken we 
filmpjes en zetten die op ons eigen YouTube-kanaal. Het 
heet “mountainbiken met kids”. Kijk maar eens; het zijn 
leuke filmpjes.

Waar word je blij van?
Van voetbal en mountainbiken. En als FC Twente heeft 
gewonnen. Ik ga best vaak kijken, want we hebben een 
seizoenkaart.

Waar zou je graag naar toe gaan op vakantie?
De Filippijnen. Waarom? Dat weet ik eigenlijk niet. Mis-
schien is er mooie natuur en zijn er veel dieren (vader 
Rob: “Hij is een Freek Vonk-type”). In de zomer gaan we 
naar Oostenrijk of Portugal. In een huisje meestal. Ik 
vind het leuk om dan lekker bezig te zijn. Mountainbiken 
in de bergen is prachtig. Maar wel op een elektrische 
fiets!

Wat is je belangrijkste bezit?
De mensen om mij heen.

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

33 VRAGEN AAN...   
DAAN WERMINK (11 JR, JO12-1)
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Hoe belangrijk is internet voor jou?
Best wel belangrijk. Ik ben redelijk veel op m’n telefoon 
bezig. Veel appen met vrienden. 

Wat is je favoriete serie, film of tv-programma?
Kamp Van Koningsbrugge. Ik zou er niet aan meedoen. 
Dat is te zwaar voor mij.

Lees je wel eens een boek? Welke het laatst?
Ik lees niet zo veel. Het laatste wat ik las was een boek 
van Freek Vonk.

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
Ik denk dat ik dan studeer en op kamers woon. Wat ik 
wil studeren? Net als Freek Vonk; biologie of zo. 

WILLEM ALEXANDERSTRAAT  9A  •  7442 MA NIJVERDAL
0548-624131  •  info@grandcafetoitoi.nl   

WWW.GRANDCAFETOITOI.NL

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
Web : www.carrenoir.com

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

Van welke muziek word je vrolijk?
Feestmuziek! Brabant mijn land van Gullie vind ik 
prachtig!

Waar zou je het allerliefste wonen?
In een tropisch gebied met veel natuur, dieren en re-
genwoud. Het Amazonegebied bijvoorbeeld.

Waarvoor kan men jou ’s nachts wakker maken?
Als we de loterij hebben gewonnen.

Welk klusje vind je vreselijk om te doen?
De vaatwasser uitpakken. Je moet dan ook het plastic 
afdrogen.

Wat is je favoriete spel?
Bankroet. Dat is een bordspel waarbij je zo snel moge-
lijk al je geld moet verliezen. 

Wat is de favoriete dag van het jaar?
Mijn verjaardag. Dan komt er visite en krijg je cadeaus.

Wat vind je doodeng?
Zwemmen met haaien lijkt mij doodeng.

Met wie zou je willen ruilen?
Freek Vonk. Om z’n werk. Als Freek op tv is, kijk ik 
altijd. Ik ben ook een keer bij zijn show in Hengelo ge-
weest. Dat was heel mooi.

Wat eet je het liefst?
Pasta pesto met kip. Dat maak ik vaak zelf klaar. 

Naar welke tijd zou je gaan in een tijdmachine?
Naar de middeleeuwen. Ik zou wel als ridder in een 
kasteel willen wonen.

Wat is het leukste dat je ooit hebt gedaan?
Een weekendje Beekse Bergen. Je kan vanuit je huisje 
echt de dieren zien lopen. Giraffes, struisvogels, neus-
hoorns en nog veel meer. 
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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!
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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

“Je bent de stomste trainer die ik ooit heb gehad.” Een 
jongetje van een jaar of vijf loopt stampvoetend het veld 
uit. Terwijl hij wegloopt roept hij nog wat scheldwoor-
den. Tranen biggelen over zijn rode wangen. Het valt 
ook niet mee, zo vroeg op de koude zaterdagochtend.
“Ik heb toch gescoord?”, snikt hij. Dat de bal even daar-
voor over de lijn is gegaan telt voor hem niet. Voor de 
mini’s is ieder doelpunt raak. In zowel het doel van de 
tegenstander als in eigen goal. Een corner of buitenspel 
nog veel te abstract. Maar regels zijn regels. En hoe-
wel de voetbal vooral een plek moet zijn waar plezier 
bovenaan staat, ontkom je ook hier niet aan het stellen 
van regels. 

Niks mis mee overigens, want naast thuis en school is 
ook de voetbalclub een belangrijke plek voor de nu nog 
kleutertjes. Ze gaan er waarschijnlijk úren doorbren-
gen, leren er als een team samen te spelen en om te 

gaan met teleurstellingen. Eerst nog onder de vleugels 
van hun ouders. Later samen met hun vriendjes en 
vriendinnetjes…., met een bal achterop de fiets richting 
de club. 

De trainer loopt naar het jongetje toe en zakt door de 
knieën. “Je mag verdrietig zijn en boos worden, maar 
schelden doen we hier niet.” Het jongetje is onder de 
indruk. Met de uiteinden van zijn te lange mouwen 
veegt hij zijn tranen weg. De trainer legt hem uit wat 
het betekent als de bal over de lijn gaat. De team-     
genootjes luisteren aandachtig mee. “Zullen we het 
weer proberen?” vraagt de trainer. Het jongetje knikt. 
Fanatiek loopt hij het veld weer op. 

“De bal is uit. Toch?” roept het jongetje niet veel later. 
De trainer lacht en steekt zijn duim op. Het jongetje 
glundert van trots. Hij snapt het. Een voetbalclub als 
opgroeiplek, het is zo gek nog niet. 

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 III - REGELS 
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KENNISMAKEN MET  JO10-2

Een koude zaterdagochtend in februari. Het is weer ou-
derwets druk langs het hoofdveld. Eindelijk weer achter 
de bal aan rennen en voetballen met je vriendjes. We 
treffen Jordie van Rhee die naar zijn zoontje Kaj aan 
het kijken is. “Het mag een wonder heten dat ze voor 
staan.” Kaj speelt in JO10-2 en Hulzense Boys JO10-1 
is vandaag de tegenstander. Een echte derby dus. “Het 
gaat al een stuk beter dan in de najaarscompetitie 
hoor”, vervolgt Jordie zijn verhaal, “toen deed iedereen 
maar wat. We hebben de jongens inmiddels zover dat 
iedereen zijn eigen man verdedigt en er meer wordt 
overgespeeld.” 

Na twee keer 25 minuten zit de wedstrijd erop! Eind-
stand: 6-5! Na de wedstrijd vertelt speler Tom Engbers 
ons dat hij het een spannende wedstrijd vond. “Het ging 
mooi gelijk op.” Toms teamgenootje Mick Weinreder 
komt ook bij ons staan. “Het veld was wel super glad 
zeg, ik zag Kaj een keer uitglijden!” Tom en Mick lopen 
ondertussen naar de kleedkamer om zich te douchen 
en de rest van de jongens loopt mee naar de kantine 
waar het interview verder gaat. 

Ondertussen komen Tom en Mick onder de douche 
vandaan. “Ja sorry, we hadden het koud en bleven dus 
maar wat langer onder de douche staan.” Het team is 
dan bijna compleet. Sam Ligtenberg en Sen Engbers 
zijn er vandaag niet bij. “Zij zijn een weekendje weg” 
aldus trainer Sander. “Het is wel jammer, want dat 
zijn eigenlijk onze beste voetballers” zegt Mick. “Sen 
is lang en kan super hard schieten en Sam maakt de 
meeste doelpunten.”

Plezier voorop!
We hoorden het vandaag al eerder van Hidde. “Ple-
zier is belangrijker dan winnen.” Het is één van de 

afspraken die trainers Sander en Daan vooraf met de 
jongens hebben gemaakt, legt Quinn ons uit. “Plezier 
is heel belangrijk, een fijne sfeer draagt enorm bij aan 
de ontwikkeling van spelers” vertelt Sander. “Eigenlijk 
gelden er in dit team vier regels: plezier hebben, druk 
zetten, overpassen en de kop niet laten hangen als we 
een goal tegen krijgen” vervolgt Quinn. De afspraken 
worden wekelijks door de trainers herhaald. Daan 
vult zijn pupil Quinn aan: “En als we druk zetten, dan 
zetten we met z’n allen druk.”

Een echte vaste positie kennen de jongens nog niet 
op deze leeftijd. Toch heeft iedereen al wel een eigen 
voorkeur in het veld. Hidde neemt ons even mee in de 
opstelling. “Quinn is eigenlijk altijd onze keeper. Tom 
en ik staan vaak achterin. Kaj, Mick en Taym zijn onze 
middenvelders. En Sen en Sam zijn meestal onze spit-
sen.” Een vaste aanvoerder kennen de jongens nog 
niet echt. Al weet Tom al wel goed wat je als aanvoer-
der moet doen. “Je helpt de trainers dan eigenlijk een 
beetje in het veld, zegt waar iedereen moet staan. Of 
dat je vrij moet staan als wij aan de bal zijn.” 

Het is allesbehalve rustig aan tafel. Een gezellige 
drukte, dat wel. Als trainer Daan het team omschrijft 
als “grappig” en “chaotisch” is daar dan ook weinig 
aan gelogen. De jongens hebben inderdaad veel lol 
met elkaar. “Eigenlijk zijn Sam en Mick de grootste 
lolbroeken in ons team. Zij maken de meeste en de 
domste grapjes” vertelt Kaj. En naast voetballen met 
elkaar, spreken de spelers ook onderling veel met 

De nabespreking
De meeste jongens zijn tevreden over de wedstrijd 
vandaag. “We hebben goed overgespeeld en goed ver-
dedigd” begint Hidde ten Dam. Kaj vond de eerste helft 
nog niet alles goed gaan. “Toen deden we nog te veel 
zelf en het druk zetten ging niet goed. De tegenstander 
kwam steeds snel voorbij.” Quinn Mensink geeft aan 
dat trainer Sander Schwarte in de rust vertelde wat 
beter kon. “Daarna kregen we een boks en zeiden we 
tegen elkaar dat we er weer zin in hebben.”

De jongens van JO10-2 hebben wel wat te verdedigen. 
In de najaarscompetitie werd namelijk geen wedstrijd 
verloren. Middenvelder Taym Yaseen legt uit dat ze 
eigenlijk een beetje kampioen zijn geworden. “We heb-
ben één wedstrijd gelijk gespeeld en voor de rest alles 
gewonnen. Een echte stand is er niet meer, maar onze 
trainer Daan Pas heeft alle uitslagen wel bijgehouden.” 
Taym weet niet meer precies welke tegenstanders 
gemakkelijk waren. “Dat vergeet ik altijd heel snel.” 
Gelukkig helpt Kaj hem een handje. “Hellendoorn was 
echt een eitje. Daar hebben we met 24-2 gewonnen. 
Eigenlijk was dat helemaal niet zo leuk. Dat ging veel te 
gemakkelijk.” 

In iedere GOAL!Magazine maken we kennis met een 
jeugdteam. Deze keer is het de beurt aan JO10-2. Aan 
gespreksstof hebben we met deze druktemakers geen 
gebrek. De jongens hebben veel plezier met elkaar.     
Hidde ten Dam geeft ons vooraf aan dat hij plezier be-
langrijker vindt dan winnen. Of hij vandaag plezier 
heeft gehad? “Jazeker, we hebben gewonnen!”

“Plezier is heel belangrijk!”
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Een hypotheek lastig? Nee, joh!
Regel in vier stappen jouw 

HypotheekDeal. 

HypotheekDeal.nl

 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

elkaar af, zegt Taym. “Ik spreek veel met Mick af. We 
voetballen dan met elkaar of gamen met elkaar. Welk 
spel? Fortnite natuurlijk!” 

De Training
De spelers krijgen twee keer per week training van 
Sander en Daan. Tom vertelt ons dat ze eigenlijk altijd 
wel oefenen met het schieten op doel en een positiespel 
doen. “En een partijtje natuurlijk, soms tegen JO10-1.” 
Taym vindt de training eigenlijk altijd wel leuk en komt 
altijd. “Zelfs als het regent! Ik vind het vooral leuk om 
te dribbelen. Dan kun je leuke trucjes doen.” Mick vindt 
de positiespellen niet altijd leuk. “Vooral als je een spel 
doet waarbij je in de minderheid bent.”  

De spelers krijgen training van Sander Schwarte en 
Daan Pas. “Eigenlijk geven we altijd samen training” 
geeft Sander aan. “We proberen de jongens steeds 
meer bij te brengen over het spelen vanuit een positie. 
Dat doen we met veel positiespellen en verschillende 

partijvormen. We leggen het spel vaak stil en vragen 
de jongens dan wat ze anders zouden doen. Hierdoor 
krijgen de jongens steeds meer zelf het beste inzicht in 
hun eigen spel.”

Af en toe een beetje hulp
Sander en Daan doen het voornaamste werk, maar 
krijgen af en toe een beetje hulp van Ramon Engbers 
(de vader van speler Tom) en Jordie van Rhee (de vader 
van speler Kaj). Een echte taakverdeling is er niet geeft 
Sander aan. “Jordie en Ramon geven ons voorname-
lijk tips. Het is wel fijn ze erbij te hebben.” Sander en 
Daan zijn al een aantal jaren trainer. “Ik vind het leuk 
om te doen. Voetbal is het mooiste spel dat er is. Het is 
mooi om de ontwikkeling te zien en de jongens beter te 
maken” vertelt Daan. “Al willen we af en toe sneller dan 
de jongens aan kunnen” vult Sander aan. “Maar het is 
gewoon prachtig om ook met de spelers een persoonlij-
ke band te krijgen.”
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Bakkerij Nieuwenhuis
Constantijnstraat 48
Nijverdal Tel: 621014

Dagelijks een heerlijke sortering 
gebak uit eigen bakkerij en vele 
ambachtelijke specialiteiten in brood

 

www.bakkerijnieuwenhuis.nl

Een sportieve dag kan 
niet beter beginnen
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BOUWMATERIALEN   DOEN WE.
WAT JE OOK ZOEKT IN HOUT EN 

Beste service

Juiste voorraad Vakkundig advies

Flexibele logistiek

Sander en Daan hebben bewust voor de combina-
tie van trainer en leider gekozen, legt Sander uit. 
“Op het moment dat je ook bij de wedstrijden bent, 
krijg je een goed beeld hoe het gaat. Dan weten wij 
ook waar wij op moeten trainen.” Echt minder leu-
ke kanten van het vrijwilligerswerk kan Daan ons 
niet noemen. “Behalve dan dat het veel tijd kost, 
tijd die je niet aan studie of werk kunt besteden.” 
Behalve een diploma voor ‘KNVB Pupillentrainer’ 
hebben de jongens nog geen verdere papieren. Die 
ambities liggen er wel geeft Sander aan.

De supporters
Fanatieke opa’s, enthousiaste oma’s, mama’s die 
vooral aan het kletsen zijn en vaders die in hun 
zoon al een ware Lionel Messi zien. De jongens 
van JO10-2 schamen zich er niet voor. Taym zegt 
dat zijn vader iedere week komt kijken. “Soms ook 
bij de training. Ik vind het super leuk dat hij komt. 
Alleen als we verliezen, dan schaam ik mezelf een 
beetje.” Ook Mick vindt het leuk dat zijn vader hem 
aanmoedigt tijdens de wedstrijden. “Hij is super 
fanatiek!” Daarnaast helpen de ouders door bij 
uitwedstrijden mee te rijden. Helpen met shirtjes 
wassen is er voorlopig niet bij. “Door corona hoe-
ven onze ouders de shirtjes niet te wassen van het 
hele team” zegt Quinn. “Voorlopig moet iedereen 
z’n eigen shirt en broekje wassen!”
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De beste voetbalclub!
Hidde hoeft niet lang na te denken waarom hij bij De 
Zweef voetbalt. “Omdat het de beste voetbalclub is die 
er is. En omdat mijn vader Ruud en opa Johan er ook 
voetballen natuurlijk.” Alle jongens vinden het super 
leuk om bij De Zweef te voetballen, al missen ze alle 
activiteiten wel een beetje. Quinn vertelt ons dat de 
voetbaldag de enige activiteit dit seizoen was. “Ik heb 
dit jaar vooral het carnaval gemist.” De trainers hadden 
dit jaar opnieuw graag meegedaan aan de playback-
show. Sander zegt zeker te stimuleren dat spelers 
daaraan meedoen. “De Zweef is meer dan voetballen 
alleen. Ik heb er zelf ook een hele vriendengroep aan 
overgehouden. Voor het einde van dit seizoen hebben 
we nog wel een leuke verrassing bedacht. We willen 
dan een keer met z’n allen naar een wedstrijd in de 
eredivisie.” De jongens van JO10-2 zien het wel zitten, 
maar dan wel het liefst naar een wedstrijd van Twente. 
Behalve Tom. “Ik wil naar Ajax!” 
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ZONDAG 15 MEI 
BIEPROAT’N

Bijna twee jaar na de datum van ons 100-jarig bestaan 
is het zover: WE GAAN BIEPROAT’N! En wel op zondag 
15 mei aanstaande in ons clubgebouw. Iedereen die 
twee jaar geleden een kaartje heeft gekocht voor deze 
reünie-achtige bijeenkomst is tussen 11.00 en 11.30 uur 
van harte welkom aan de Koersendijk. Om 11.30 uur 
beginnen we met het programma.

Wat gaan we doen? 
Allereerst bieproat’n; elkaar ont-
moeten, herinneringen ophalen, 
kletsen over vroeger en nu. Verder 
gaan we met z’n allen een broodje 
eten en halen we nog wat activitei-
ten in die gepland waren voor de 
feestweek in 2020. 

Show! 
Bij bieproat’n hoort -we schreven 
het al- herinneringen ophalen. 
Daar gaan we een handje bij 
helpen. En wel in de vorm van een 
“Zweefshow”. Deze Zweefshow 

bestaat uit een deel van de grote 
Theatershow die we in 2020 had-
den willen geven. Een deel van het 
materiaal voor die show hebben we 
geschikt gemaakt voor vertoning 
in ons eigen clubhuis. We vertellen 
over 100 jaar De Zweef, laten foto’s 
zien, vertonen filmpjes en zingen 
oude en nieuwe Zweef liederen. En 
bij dat laatste mogen alle aanwe-
zigen meedoen. Zingen zo hard als 
je kan!

Wie heeft zich aangemeld?
We kunnen ons voorstellen dat 

er mensen zijn die niet helemaal 
zeker meer weten of ze een kaartje 
hebben gekocht. We hebben iedere 
aanmelder waarvan we een mail-
adres hadden, bericht gestuurd. 

Verder staat op onze website (www.
dezweef.nl) onder Activiteiten een 
lijst met alle namen. 

Als je om een of andere reden niet 
kunt komen, laat dat dan even we-
ten via info@dezweef.nl. Wel doen 
hoor, anders blijven we met te veel 
eten zitten.

Maandag 16 mei - 20.00 uur 
Entree € 5,- (inclusief consumpties).

“Een onvergetelijke herinnering aan 100 jaar De Zweef.”

Ter gelegenheid van ons eeuwfeest zouden we in ZiNiN een Theatershow geven. Die is 
helaas niet doorgegaan, maar van het beschikbare materiaal is een mooie voorstelling 
gemaakt die we geven in ons clubgebouw op maandag 16 mei. Aanvang 20.00 uur. 

Er is ook een voorstelling op 15 mei, maar die wordt gecombineerd met Bieproat’n en is uitverkocht. 
Wees er snel bij! Kaarten voor de voorstelling op maandag 16 mei zijn te bestellen via onze webshop (Webshop - RKSV De 

Zweef) en kunnen worden gekocht op zaterdag 7 mei van 10.00 – 12.00 uur in ons clubgebouw. 

16 MEI

Een spektakelstuk 
met zang, film, voordracht 
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WIJ STAAN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN DE 

CLUBACCOMMODATIE

VENEBERG.COM

De sterren waren dus altijd al speciaal voor mij. Toen ik een jaar of 11 
was kwamen daar de linkjes met tatoeages bij. Ik zei al snel: Als ik ooit 
een tatoeage mag, wil ik een sterretje op mijn pols voor alle mensen 
die er niet meer zijn. Mijn ouders zeiden altijd tegen mij: “Als je 18 
bent.”

Ik was 16 jaar oud toen mijn opa te horen kreeg dat hij ongeneeslijk 
ziek was. Hij wist van mijn wens van de tattoo, maar wist ook dat ik te 
jong was om deze al te mogen zetten. Mijn opa vond het idee geweldig, 
maar wou er toch echt zelf bij zijn als er een tatoeage op mijn pols 
kwam ter nagedachtenis aan hem. In overleg met m’n ouders heeft 
mijn opa mij als verrassing meegenomen naar de tattooshop. Volledig 
verrast en even gevraagd of mijn ouders het okay vonden, kreeg ik die 
dag mijn eerste tattoo. Een ster op mijn pols ter nagedachtenis aan 
iedereen die ik zal moeten missen. Zo bijzonder, dat zelfs mijn oma van 
68 hetzelfde sterretje ook liet tatoeëren op haar pols. Mijn opa was zo 
trots!

Ik wist al snel hoe mijn tweede tatoeage eruit moest zien, maar helaas 
moest ik nu wel echt wachten tot mijn 18e.  Ik had dan ook de tijd om 
na te denken hoe de tatoeage er precies uit moest zien. Mijn naam 
“Dunya” betekent “de wereld” en mijn achternaam “Durmaz” betekent 
“stopt niet”! Voor mij was de vertaling hiervan al snel “de wereld draait 

DE TATTOO VAN... 
DUNYA
DURMAZ
Laurens Uitzetter, mijn oom en een man die de iets 
oudere generatie waarschijnlijk nog wel kent van 
naam, was een echte Zweefman die helaas veel te 
jong is overleden. Ik was 5 jaar toen mijn moeder 
mij moest vertellen dat haar broer was overleden. 
Daar kwam een stukje besef dat mensen er opeens 
niet meer konden zijn. Als het donker werd en de 
sterrenhemel kwam tevoorschijn, vroeg ik altijd 
even of Laurens daar was.
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door”. Het idee was om de volledige wereldkaart in 
lijnen op mijn schouder te plaatsen, zodat de wereld 
rondom mijn schouder draait. Nu moest ik wachten en 
sparen. Mijn moeder wilde mij met mijn 18e  verjaar-
dag iets blijvends geven voor de toekomst en mijn 
vader kwam met het geniale idee dat een tattoo wel het 
meest blijvend is wat ze konden geven. Die tattoo komt 
er toch wel, was zijn redenering, en dus werd de tattoo 
na mijn 18de  verjaardag gezet en heb ik mijn tweede 
tattoo van mijn ouders gekregen.

Ik ben enig kind en ik ben in een warm gezin opge-
groeid. In mijn leven speelt mijn familie nog steeds een 
fijne rol, en een stukje van mijn familieliefde wilde ik 
graag vertalen in een tattoo. Op mijn kuit draag ik dan 
ook onze family tree, een boom die staat voor groei, 
want ook al verliest een boom af en toe zijn bladeren, 
de boom groeit altijd door. Ik vind het ook altijd belang-
rijk dat de tattoo gezet wordt op een plek die past bij de 
tattoo en zeker ook past bij de vormen van je lichaam. 
Ik denk dan ook altijd goed na over de plek waar mijn 
nieuwe tattoo komt.

Mijn tattoos zet ik nooit zomaar, er zit altijd wel een 
gedachte achter. Het is tenslotte wel je lichaam! Het is 

niet altijd naar aanleiding van een gebeurtenis. Ik vind 
tatoeages gewoon heel mooi en decoratief en kijk ook 
zeker naar mijn hele lichaam hoe ik het nog meer kan 
versieren. Ik heb ook zeker wel grenzen. Ik kan name-
lijk al mijn tatoeages bedekken. Het is steeds geaccep-
teerder, maar toch trekt het wel snel de aandacht. Ik 
zet tatoeages voor mijzelf en niet om te provoceren.
Ik heb ook zeker niet mijn laatste tattoo gezet, maar 
wat dat gaat worden is nog niet helder. Dat zal de tijd 
uitwijzen. Eerst wil ik graag mijn sleeve afmaken en 
wat bijwerken zodat de kleuren mooi helder blijven. Ik 
ben blij met elke tattoo die ik heb laten zetten, ook al 
bestaat de kans dat een tattoo een andere betekenis 
krijgt door de jaren heen. Het blijft bij mij passen om-
dat het gezet is in een bepaalde periode van mijn leven.
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WIM VAN ’T HOFF (LID VAN VERDIENSTE) 
OVERLEDEN

Tijdens de ledenvergadering op 22 mei 1978 neemt de 
vereniging afscheid van Wim van ’t Hoff als bestuurder.  
Hij maakt de 10 jaar vol. Voorzitter Jan ten Hove steekt 
een dikke pluim op de hoed van Van ’t Hoff: “Met zo’n 
inzet en enthousiasme voor de vereniging. Op de onmo-
gelijkste tijden kon op hem een beroep worden gedaan 
en het was nimmer tevergeefs. Als al onze leden uit dat 
hout waren gesneden, was de vereniging nog gezonder 
geweest dan momenteel.” 

In 1989 neemt hij afscheid van de vereniging. Na zijn 
bestuursperiode zet hij zich in voor het regelen van de 
bardiensten. Bij dat vertrek benoemt de vereniging hem 
tot lid van verdienste. Wim (geboren op 21-12-1937 in 
Beverwijk) krijgt een interview in de GOAL. Bestuurslid, 
penningmeester, musicus/accordeonist, scheidsrechter, 
knutselaar. Zelfs Prins Carnaval is hij geweest bij de 
Kötterboertjes. Hij vertrekt wegens overplaatsing voor 
zijn werk naar Rotterdam. 

Bij De Zweef door buurman Johan Kok
“Ik heb nooit gevoetbald”, vertelt hij in 2019. “Ik heb 
hoogstens eens vriendschappelijk met het bestuur 
tegen het bestuur van de Volharding gevoetbald.” 
Begin jaren zestig verblijft Wim, dan nog woonachtig in 
Heemskerk, met zijn toenmalige vrouw tijdens de va-
kantie in een pension aan de Rijssensestraat. “Ik vroeg 

de eigenaar wat hij had betaald voor zijn woning. Het 
was minder dan twee derde van wat ik in het westen 
zou betalen. De aannemer bouwde toevallig drie wonin-
gen aan de PC Stamstraat en wij kochten er daar één 
van; naast Johan Kok.” Zo komt hij in Nijverdal terecht. 

Wim komt bij De Zweef via Johan Kok; zijn toenmalige 
buurman. Johan neemt hem mee naar het carnaval. 
Daar loopt ook Jan ten Hove en het is maar even of Van 
‘t Hoff zit in het bestuur. Eerst houdt hij zich bezig met 
de lotto/toto, maar na een jaar wordt hij penningmees-

Op 9 februari is Wim van ’t Hoff (84) overleden. Een 
kleurrijk lid uit een wat langer geleden -en soms roe-
rige- periode. De jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. 
Niet alleen de jaren van vrijheid op allerlei terreinen, 
maar ook de jaren waarin De Zweef groeide en een 
eigen accommodatie kreeg. Verhitte koppen tijdens 
vergaderingen. Plezier en pret buiten het vergader-
circuit. Na afloop van de bestuursvergadering tot een 
uur of twee ’s nachts tafelvoetballen.
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twee12.com
ter. De bestuursvergaderingen zijn dan nog bij rijschool-
houder Bats Mulder in het theorie-lokaaltje. Na afloop 
van de vergadering serveert Bats kaas en worst en trekt 
men een flesje bier open. Dan duurt de vergadering wel 
eens tot in de kleine uurtjes.

Eigen accommodatie
Van belang was zijn inbreng -naast die van voorzitter 
Jan ten Hove en secretaris Gerard Klink- bij de bouw 
van onze eigen clubaccommodatie in 1972. Een span-
nende tijd, waarbij het bestuur moet beslissen over een 
belangrijke zaak met heel veel haken en (financiële) 
ogen. Vergaderingen tot diep in de nacht. Verhitte kop-
pen, want lang niet altijd eens met elkaar. 

Hartverwarmend
Terugkijkend op zijn bestuursperiode: “Het waren 
mooie jaren. Het tweede of derde jaar van mijn be-

stuursfunctie werden we kampioen van de afdeling, 
zeker één van de hoogtepunten die periode. Net zoals 
de bouw van de kantine en de verhuizing van De Zweef 
naar de huidige plek op het sportpark. Een kantine was 
voor ons allen een nieuw fenomeen. Hoe beheer je zo’n 
gebouw? We moesten nadenken over de inkoop en bar-
personeel regelen. Het heeft ons veel tijd gekost, maar 
ook veel voldoening opgeleverd. We hebben dat toen 
samengedaan met veel mensen welke zich beschikbaar 
stelden. Hartverwarmend!” 

Na zijn bestuursdienst maakt Wim de overstap naar 
de kantinecommissie waar hij ook verantwoordelijk 
is voor de financiën. Deze functie vervult hij totdat hij 
in 1989 Nijverdal verlaat. “Met pijn in mijn hart heb ik 
mijn functie neergelegd en overgedragen. Ik ging onder 
andere weg voor werk. Toen mijn werkzame leven erop 
zat, ben ik in 2001 teruggekeerd. Heb toen een tijd bar-
diensten gedraaid op de vrijdagavond. Helaas hield ik 
dat niet heel lang vol. Er werd namelijk niet gedronken, 



GOAL!magazine - 41

Adv_A4_Eilders_Zweef.indd   1 04-10-12   11:13 Adv_deZweef_A5_Liggend.indd   1 13-11-13   16:07

Brood
Banket 
Lunchroom
IJssalon

er werd gezopen! En dat gesjouw met kratten werd 
mij lichamelijk te veel.” 

De Witho’s voor al uw feesten en partijen… 
In de zeventiger jaren vormt Wim van ’t Hoff ook 
een muzikaal duo met Toon Evers, nl. de Witho’s. 
Wim speelt accordeon en Toon de gitaar. Op Sin-
terklaasochtenden voor de jeugd en op de avon-
den voor de senioren verzorgen zij de muzikale 
omlijsting. Jan ten Hove krijgt hen zelfs zo gek om 
na een voetbalwedstrijd van het eerste elftal op te 
treden. Wim en Toon zijn ijzersterk in potpourri’s 
en het hele clubgebouw galmt dan mee. “Tijdens 
sinterklaasavonden stond sint Herman Verschoor 
met zijn drankje bovenop de tafel. Anton Evers 
speelde op de gitaar en ik op de accordeon. Dat 
waren avonden waar geen vrouwen bij moesten 
zijn, dat waren echte mannenavonden!”

Marjolein werkt in sessies van vier 
weken, waarbij een bepaalde spier-
groep extra aandacht krijgt. Na die 
vier weken begint een nieuwe ron-
de. Ze maakt daarbij gebruik van 
verschillende hulpmiddelen, zoals 
gewichten, touw, elastieken e.d. 

We hebben gehoord dat er mensen 
zijn  die ook wel willen meedoen. 
Dat kan. Om iedereen genoeg 
aandacht te kunnen geven, is 
een maximum van 15 mensen 
per groep de limiet. We gaan dus 
proberen een nieuwe groep te for-
meren. Die kan aansluitend aan de 
eerste groep aan de slag, dus van 
10.00 – 11.00 uur. 

Na afloop is er altijd een kopje 
koffie in de kantine en tijd om even 
na te praten. Of te lachen, want het 
is verschrikkelijk gezellig. Ook dat 
is heel belangrijk. 

Kom een keer proefdraaien; gratis 
en voor niks!
Weet je nog niet zeker of het 
sporten bij De Zweef iets voor je 
is? Kom een keer kijken op een van 
de komende woensdagen of je het 
leuk vindt. Kost je geen cent. Bij 
voldoende deelname (minimaal 10 
personen) starten we de tweede 
groep op woensdag 31 augustus; 
de eerste woensdag na de school-
vakanties. De kosten voor het 
sporten zijn € 5,- per keer. 

Aanmelden kan via: 
sportenbij@dezweef.nl 

SPORTEN BIJ DE ZWEEF START TWEEDE GROEP NA 
ZOMERVAKANTIE; KOM EEN KEER PROEFDRAAIEN!
Zoals misschien bekend, kun je elke woensdag “Sporten bij 
De Zweef”. Onder leiding van Marjolein Wigger (gediplo-
meerd personal trainer) is een groep van 15 mensen weke-
lijks van 9.00 – 10.00 uur in de weer om lijf en leden fit te 
houden. De spieren gezond en sterk houden en in conditie 
blijven. Iedereen doet dat op z’n eigen manier, op z’n eigen 
tempo en op z’n eigen niveau: je mag zelf weten hoe hard 
je jezelf aanpakt. Het belangrijkst is dat je tevreden naar 
huis gaat. 
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Eerst even voorstellen
Sinus werd op 4 augustus 1950 in Nijverdal geboren als vijfde 
kind in het gezin Wennemers dat uiteindelijk uit 10 kinderen zou 
bestaan. “We woonden aan de Wilhelminastraat en vanaf mijn 
tiende aan de Esweg. “Ik had een mooie jeugd en kwam niets 
te kort, iedere dag was een feest. Wandelend naar de Antonius-
school waar ik deed wat ik moest doen. En na schooltijd spelen 
of voetballen in de Brake.”

“Thuis hadden we het goed. Mijn vader was veel aan het werk. 
Overdag bij Ten Cate, ’s avonds soms slachten en hij was heel 
fanatiek met zijn postduiven. Mijn moeder was altijd thuis. Ik 
had een hele goede band met haar, we wisten precies wat we 
aan elkaar hadden. Ze heeft voor alle kinderen goed gezorgd, 
zodat we een huis konden kopen toen we gingen trouwen. We 
moesten aan de goede kant beginnen. Bewonderenswaardig 
hoe ze dat, met ons, voor elkaar kreeg.”

Werken in de metaal
“Mijn oudere broers werkten in de metaal, in de bouw en in de 
textiel, mijn moeder zag in mij een schilder. Dat leek mij niets. 
Op de LTS koos nagenoeg iedereen voor de metaal. Dat ben ik 
ook gaan doen. Na school kon ik aan het werk in de montage 

SINUS 
WENNEMERS
Als we spreken met Sinus Wennemers, 
dan heeft hij het liever over zijn bonustijd 
in plaats van de blessuretijd. “Het glas is 
bij mij meestal halfvol!”. We spreken met 
Sinus over zijn jeugd, De Zweef, de mooie 
en mindere periodes in zijn leven en over 
zijn kleinkinderen. “Ja, die zijn het sausje 
van mijn leven.”
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bij Machinefabriek Brugman in Al-
melo waar mijn broer Johannes ook 
werkte. Ik vond het een grandioze 
tijd en we hebben veel gelachen! 
Toen ik machines moest monteren 
in het buitenland, ben ik na dertien 
jaar weggegaan.” 

“Vervolgens heb ik twee jaren bij 
Nemaco gewerkt. Daarna kwam ik 
in dienst bij Urenco in Almelo. Hier 
heb ik drieëndertig jaar met plezier 
gewerkt. Ik heb de eerste jaren 
centrifuges gebouwd voor verrijking 
van uranium, en later werkte ik als 
onderhoudstechnicus in de verrij-
king. Ik kwam in dienst net na de 
grote protesten eind jaren ’70, waar-
bij tienduizenden tegenstanders van 
kernenergie naar Almelo kwamen. 
Ik zeg altijd dat je qua risico voor 
besmetting beter bij Urenco kunt 
werken, dan bij vele andere bedrij-
ven, het was hier echt veilig.” 

“In die tijd was ik alleen maar bezig 
met sporten en voetballen. Daarom 
stimuleerde Ans mij een gerichte 

vakopleiding te volgen. Nou, dat 
heb ik geweten.  Vol energie ben ik 
gestart en pas gestopt met stude-
ren toen ik 62 was en met pensioen 
ging. Onder andere opleidingen in de 
vacuüm-, ventilatie- en koeltechniek 
en later ook opleidingen over stra-
ling van kernenergie. Het heeft me 
geen windeieren gelegd. In de latere 
jaren werkte ik nieuwe mensen in, 
echter een leidinggevende functie 
heb ik nooit geambieerd.”
Als Sinus 62 is, stopt hij met werken. 
“Ik was grotendeels eigen baas en 
heb daar een mooi tijd gehad. Ik 
ging iedere dag met veel plezier 
naar mijn werk, meestal fietsend, 
soms wel tienduizend kilometer per 
jaar.” 

Verkering met een meisje uit Bor-
nerbroek
“Op mijn 19e leerde ik bij Brugman 
een meisje uit Bornerbroek ken-
nen. Ans begon daar als telefoniste. 
Ze was nieuw bij mijn vrienden in 
Nijverdal, maar de voetbaldames 
namen haar meteen op in de kring. 

Ze stonden iedere zondag vol ener-
gie langs de lijn. Dat bleef doorgaan 
met onze dochter Maureen en zoon 
Vincent in de kinderwagen, zoals 
iedereen om ons heen. “

Sinus was in die tijd de rechtsbuiten 
in het tweede elftal, waar hij ook 
met broer Johannes speelde. Met 
het fanatisme dat hij van zijn ouders 
meekreeg, kwam hij een heel eind. 
“Ik was heel snel, soms iets te 
fanatiek, en kon goed voorzetten. We 
hadden een grandioos team, het was 
een geweldige tijd!”  

Ook als vrijwilliger is Sinus geen 
onbekende bij De Zweef. Als zoon 
Vincent bij De Zweef komt voetbal-
len, bestaat de training uit slechts 
een paar partijtjes. Samen met 
Bennie Winkels en Wim Krukkert is 
Sinus de jeugd gaan trainen volgens 
een uitgewerkt jeugdplan. Hierdoor 
verbeterde het niveau van de jeugd 
aanzienlijk. Jarenlang heeft Sinus 
daarnaast zitting genomen in het 
jeugdbestuur.

“Nadat ik halverwege de jaren ’90 
de ziekte van Lyme kreeg, stopte 
ik met competitie-voetballen. Wel 
heb ik nog een aantal jaren ge-
traind en ben toen samen met mijn 
broer Gerard gaan fietsen bij CC’75. 
Vervolgens heb ik zitting genomen in 
het hoofdbestuur van De Zweef. Ons 
streven was de mooiste vereniging 
van Nijverdal te zijn. Daar hebben 
we met veel mensen veel energie 
in gestoken.” Na zijn afscheid als 
bestuurslid is Sinus nog actief als 
scheidsrechter en blijft hij een aan-

tal jaren verantwoordelijk voor de ledenadministratie 
en contributie-inning, nu gaat dat digitaal. In 2005 volgt 
Sinus zijn huldiging tot ere-lid, als bijzondere blijk van 
waardering voor zijn inspanningen voor de vereniging. 
Sinus was in die jaren niet alleen fanatiek in het veld of 
als bestuurslid, zijn Afghaanse windhond Ofarim mogen 
we zeker niet vergeten. “Door mijn inmiddels overleden 
broer Theo werd ik besmet met het windhondenrennen. 
Hiermee heb ik een prachtige en spannende tijd be-
leefd. Vooral tijdens de wedstrijden waarbij de honden 
achter een haas aan renden rond de baan. Met dagelijk-
se fietstochten, met kinderen voor- en achterop, trainde 
ik de hond om in goede conditie te komen.” 

Tegenslag in het leven
“Ik heb in mijn leven veel gewerkt, maar ik ben helaas 
ook veel bij huis geweest. Het begon in 1994 toen ik in 
het ziekenhuis werd opgenomen en hoorde dat ik de 
ziekte van Lyme had. De behandeling met antibiotica 
duurde lang en was ingrijpend, want het virus moest 
dood.” Het blijft niet bij deze ene tegenslag. Als Sinus in 
2008 tijdens het fietsen onwel wordt, blijkt een ontsto-
ken hartzakje de oorzaak. “Artsen noemden het een 
gevolg van de ziekte van Lyme. Met het plaatsen van 
een pacemaker werd dit probleem opgelost.”

Sinus staat er niet lang bij stil. “Het glas is bij mij half-
vol. Zeker als ik mijn kleinkinderen zie, voel ik mij stuk-
ken beter. Ze zijn het sausje van mijn leven!” Sinus loopt 
ondertussen naar de familiefoto’s. “Voor die vier doe ik 
alles. Kijk, dit zijn Mels en Iske van dochter Maureen en 
schoonzoon Roy, ze wonen in Zwolle. En dit zijn Krijn en 
Faas, de zoons van Vincent en schoondochter Gwenda, 
ze wonen in Rotterdam. Mels en Krijn zitten op voetbal 
en zijn erg fanatiek, ik zie veel van mijzelf daarin terug. 
Krijn juicht zelfs mee als de tegenstander een goal 
maakt. Iske speelt leuk mee in het hockeyteam en Faas 
houdt zijn tegenstander op afstand met kickboksen.”

Een goede band met de kinderen
“Met alle kinderen heb ik een sterke band. Het is alleen 
jammer dat Vincent in Rotterdam woont.” Ondanks de 
vele telefoontjes en het Face-timen met de kleinkin-
deren, mist Sinus hen. “Als je mij nu vraagt, dan rijd ik 
zo naar Rotterdam voor een kop koffie en daarna weer 
terug.” Zowel Vincent als Maureen, maar ook hun beide 

partners werken als arts. “Waar hun interesse voor de 
zorg vandaan komt? Misschien onbewust van mij, ik ben 
best verzorgend. Als ik terugkijk en opnieuw kon begin-
nen, had ik ook wel in de zorg willen werken.”

In 2016 vraagt schoonzoon Roy aan Sinus hoe het met 
hem gaat. “Ik vertelde over mijn klachten en van Roy 
moest ik de volgende dag direct naar mijn eigen huis-
arts. De periode daarna volgden allerlei onderzoeken 
met als uitslag kanker aan de galweg. De hele familie 
was van de kaart. De kinderen kregen bevestigd wat ze 
al vermoedden. Op hun advies gingen we naar Zwolle 
voor een second opinion. Daar klonk meer optimisme, 
er kon toch geopereerd worden.”

“De artsen in Zwolle vertelden me dat slechts 5% van 
de patiënten deze ziekte overleeft. Vincent was ervan 
overtuigd dat ik bij die 5% hoorde. Mijn conditie was een 
goed uitgangspunt voor de ‘Wipple-operatie’, waar-
bij artsen een aantal organen geheel of gedeeltelijk 
verwijderden. Veel medicatie neemt tegenwoordig mijn 
spijsvertering over. Kort na de operatie zat ik, tot ver-
bazing van de artsen, al op een hometrainer. En toen ik 
mijn kleinkinderen zag, kon ik al snel een paar slangen 
missen. Zo goed voelde ik mij!” Achteraf blijkt van kan-
ker geen sprake te zijn, gelukkig. Maandenlang leefden 
wij tussen hoop en vrees. Het is geweest, klaar.”

Sinus na zijn benoeming (samen met Jan Win-
kels) tot erelid van De Zweef in 2005; de speld 
nog glimmend op het revers…
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bij filmclub ‘D’r op Oet’. Veel uren brengt hij door met 
het maken van films in opdracht, bijvoorbeeld over de 
Regge, maar ook vakanties en stedentrips. “Vooral het 
knippen, plakken en het toevoegen van muziek kosten 
veel tijd. Ik heb er een mooie hobby aan!” Daarnaast 
biedt de kerk een belangrijke sociale invulling in het 
leven van Sinus. Samen met Ans besteden ze vele uren 
in de week aan administratie en organisatie en Sinus 
zingt in het koor. 

Tot slot, van wie houd je het allermeest?
“Van Ans! Ze weet alles van mij, en heeft overal een 
passende oplossing voor. Ook als ik ergens mee wor-
stel, dan leert ze mij nog steeds dat ik rustig na moet 
denken en de dingen naast me neer moet leggen. Ik zou 
absoluut niet zonder haar kunnen. Ze is de spil van ons 
gezin en van vele mensen om ons heen. Soms ben ik 
nogal zwart wit en dat vraagt tact. De ziektes die ik heb 
gehad, vond ik erger voor haar dan voor mij. Ik hoop 
gewoon nog een paar mooie jaren te mogen doorgaan 
met Ans en de kinderen en kleinkinderen. En als ik er 
niet meer ben, treur dan niet. Ik hoop dat jullie er een 
glas op drinken!”

Een jaar later ontdekken artsen een auto-immuun-
ziekte aan de lever, opnieuw tegenslag. “Na screening 
kwam ik in aanmerking voor een nieuwe lever. Hoewel, 
mijn arts in Groningen wilde eerst nog een ‘kunstje’ 
uitproberen vóór de transplantatie, en dat is gelukt! 
Beter worden doe ik niet meer, maar als ik kijk wat ik 
nu weer kan na vijf jaar tijd, ben ik daar best trots op. 
Daarom praat ik ook liever over bonustijd in plaats van 
blessuretijd.”

De lichtpuntjes in het leven
Ans en Sinus hebben veel gereisd. “Met de kinde-
ren kampeerden we vroeger vooral in Frankrijk. Als 
Maureen met vriendinnen voor stage in Indonesië 
verblijft, bezoeken Ans en Sinus haar. “We wilden zien 
waar ze werkte en de cultuur daar leren kennen.” Na 
Indonesië volgen nog vele reizen naar allerlei andere 
culturen en landschappen. “Ik zou dit graag weer over 
doen, maar verre reizen zijn voor mijn lijf te ingrijpend. 
Mooie herinneringen zien we terug op de film.” Films 
die Sinus zelf maakt. Tijdens zijn ziekte heeft Sinus 
namelijk een nieuwe hobby gevonden: films maken 
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De Zweef 2 kampioen 1973-1974
Bovenste rij vlnr. trainer Henk Coster, Theo ten Hove, Hans Mets, Sinus Wennemers, Bert Heuver, 
Arnold Korbeld, vlaggenist Willy Krieger, leider Johan Haas.
Onderste rij vlnr. Tonny Willems, Sinus Morsink, Wim Krukkert, Peter Middelkamp, Theo Harmeling, 
Jan Winkels, Jans Willems.
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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 

Waardoor
iedereen
wint.

Uw club én
de buurt

versterken.

Sinds kort hebben we bij De Zweef ook een 
ontruimingsplan: waar moet je naar toe als er een 
calamiteit is? Op diverse plaatsen in onze accommodatie 
hangen plattegronden met daarop looproutes om zo snel 
mogelijk het gebouw uit te komen. Op de plattegronden 
staan ook de plekken waar hulpmiddelen (blusapparaten, 
AED enz.) zijn te vinden. De ontruimingsplattegrond is 
tot stand gekomen met medewerking van Michel Dikkers 
(veiligheidscoördinator) en Patrick Evers (brandweer). 

ONTRUIMINGSPLAN
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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

De derby De Zweef-Hellendoorn trok niet 
alleen heel veel toeschouwers, maar was voor 
de sponsorcommissies van beide verenigingen 
aanleiding de handen ineen te slaan en een 
bijeenkomst voor sponsoren te organiseren 
voor, tijdens en na de wedstrijd. Afgetrapt 
werd met een interview met beide trainers 
(Bart Benneker en Niels Kolkman) door Bert 
van Losser. Daarna kijken en gezelligheid met 
hapjes en drankjes. Onbekend is of De Zweef die 
wedstrijd ook heeft gewonnen. Op 7 mei is de 
return…..

SPONSOR ONTVANGST 
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EVEN VOORSTELLEN 
DE SENIORENCOMMISSIE

Henk, wat is de hoofdtaak van de 
seniorencommissie?
De seniorencommissie zorgt ervoor 
dat alle recreatieve seniorenteams 
lekker een potje kunnen voetballen 
op zaterdag of zondag. En dan heb-
ben we het over de heren zaterdag 
3 tot en met 6, zondag 2 en 3 en 
veteranen 45+ 1 en 2 en vrouwen 
zaterdag 2. 

Wat moet je daarvoor doen?
Het belangrijkste is de teamin-
deling. Dat is de grootste klus. 
Dat doen we met elkaar. Als dat 
goed ingedeeld is loopt het eigen-
lijk vanzelf. Tegenwoordig zijn de 
elftallen ruimschoots bezet. Af en 
toe komt het toch voor dat teams 
voor een weekend wel wat aan-
vullingen kunnen gebruiken. Dat 
lossen de leiders onderling op. Daar 
zitten wij in principe niet tussen. 
Sinds de invoering van het digitale 
wedstrijdformulier merk je dat de 
tegenstanders zich steeds minder in 
de kantine melden. Zowel voor als 
na de wedstrijd. Dus een bezetting 
van het wedstrijdsecretariaat is niet 
meer nodig. 

geregeld door Lisanne Dikkers en 
Gerrit ten Dam. 

Het mixtoernooi ter afsluiting van 
het seizoen valt ook al jaren onder 
de seniorencommissie. Kost dat 
veel tijd?
We hebben een draaiboek waar 
alles in staat voor het mixtoernooi 
van 11 tegen 11. Nu wij zijn overge-
gaan naar 7 tegen 7, regelt Gerrit 
ten Dam dit samen met Harrie 
Hoonhorst en mij. Bij aanmelding 
op zondagmorgen wordt direct de 
indeling gemaakt en de naam van 
het team waar zij in gaan spelen. 
Het speelschema wordt door Gerrit 
ten Dam gemaakt. We beginnen 
meestal om 10.30 uur en voetballen 
tot 14.00 uur. Daarna een samen-

Wie zitten er allemaal in de senio-
rencommissie en wat is hun rol?
Gerrit ten Dam houdt zich voorna-
melijk bezig met spelers die overko-
men vanuit de jeugd. Maar ook met 
nieuwe aanmeldingen gedurende 
het seizoen. Hebben ze een voor-
keur voor een bepaald elftal? En 
past dat dan ook? Gerard te Kiefte is 
de contactpersoon van ons richting 
de kledingcommissie. Harrie Hoon-
horst zorgt voor de aanstelling van 
de scheidsrechters. Hans Knobben 
doet alles wat KNVB gerelateerd 
is. Wil je een baaldag aanvragen 
bijvoorbeeld, dan neem je contact 
op met Hans. Vriendschappelijke 
wedstrijden, idem dito.  En ik doe 
alles wat binnenkomt. Bijvoorbeeld 
de aan- en afmeldingen. Of ik stuur 
het door, of ik handel het zelf af. 
Waaronder de verdeling van de 
munten bij de thuiswedstrijden voor 
de leiders en scheidsrechter en de 
bonnen voor een krat bier na een 
(thuis)wedstrijd tegen een geredu-
ceerde prijs. Verder zorg ik voor een 
overzicht van de jeugdwedstrijden 
die de leden van seniorenteams 
moeten fluiten. Ongeveer 1x in de 

zijn in de kantine ter afsluiting van 
het seizoen. Dit toernooi is bedoeld 
om het onderlinge samenzijn van 
alle elftallen beter met elkaar tot 
een mooi gebeuren te brengen en 
gezellig na die grote inspanning 
met elkaar een lekker potje bier 
te drinken. Door corona was dit de 
afgelopen jaren niet mogelijk. Zodra 
er meer ruimte komt en de corona 
ons niet meer in de weg staat gaan 
wij dit zeker weer oppakken.

Tot slot een gewetensvraag. Zo’n 
jaar of 10 geleden hadden we nog 
14 seniorenteams op de zondag en 
0 op de zaterdag. Nu is de verhou-
ding 8 op zaterdag en 4 op zondag. 
Wordt er over 10 jaar nog op zon-
dag gevoetbald bij De Zweef? 

zes weken hebben we een overleg. 
Veel wordt al geregeld via de app. 
Dat is goed te doen. De senioren-
commissie is al een aantal jaren 
in dezelfde samenstelling actief. 
Iedereen weet wat hij moet doen. 
Dat is handig en loopt mooi. 

Sinds een aantal jaren is er ook een 
35+ competitie op vrijdagavond met 
plaatselijke voetbalverenigingen. 
Heeft de seniorencommissie daar 
ook een rol in?
De seniorencommissie bemoeit 
zich daar niet mee. In een verga-
dering waar alle verenigingen die 
meespelen in zitten, overleggen zij 
zelf het speelschema. De thuis-
spelende vereniging zorgt voor de 
scheidsrechters. Na de wedstrijden 
is er een samenzijn in de kantine 
van de thuisspelende vereniging. 
Meestal wordt er een verloting ge-
houden en deze wordt opgedragen 
aan een goed doel. Dit bepaalt de 
thuisspelende vereniging zelf. Van-
uit De Zweef neemt Gerrit ten Dam 
dit voor zijn rekening en Harrie 
Hoonhorst regelt de scheidsrech-
ters. De kantinebezetting wordt 

Zolang er voor de zondagmorgen 
nog genoeg spelers zijn, denk ik dat 
wij voorlopig op de zondag nog wel 
een tijdje blijven bestaan. Maar of 
dit over tien jaar nog zo zal zijn durf 
ik niet te zeggen. Vanuit de jeugd is 
er bijna tot helemaal geen aanmel-
ding voor de zondagcompetitie. De 
jeugd gaat liever op zaterdagavond 
stappen dan op zondagmorgen om 
10.00 uur een uitwedstrijd te spelen. 
Voor het nieuwe seizoen denk ik 
dat we hetzelfde aantal elftallen 
gaan houden, afhankelijk van wat 
er vanuit de jeugd overgaat naar de 
senioren. 

In de tweede aflevering van deze nieuwe rubriek 
stellen wij de seniorencommissie aan je voor. Wat 
is de hoofdtaak van de seniorencommissie, wie 
zitten er allemaal in deze commissie en wat is hun 
rol? Aan de keukentafel gaan we in gesprek met 
Henk Grondhuis, de voorzitter. 
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Nog steeds zijn we er niet van af. Na 
de wintersportvakantie en carnaval 
nemen de besmettingen weer toe. 
Corona maakt het ons nog steeds 
lastig. Niettemin is alles weer open 
en hopelijk kan dit zo blijven. Op 
weer een lockdown zitten we niet 
te wachten. We kunnen ons in een 
lockdown bijna niet meer verma-
ken. We zoeken afleiding. Ook ik 
heb over de aanschaf van een hond 
nagedacht. Dat een hond op zijn 
baasje lijkt of moet lijken, doe ik 
af als onzin. Vroeger hadden we 
thuis een teckel. Strontverwend en 
stronteigenwijs, net zoals ik ben. Ik 
pas ervoor om met een teckel in het 
bos te wandelen. Een hond moet bij 
je passen. Ook hadden we vroeger 
thuis een Duitse herder. Een prach-
tige hond. Daar kon je mee voor de 
dag komen. Er wordt wel gezegd, 
dat Duitse herders niet te vertrou-
wen zijn, maar dat is een vooroor-
deel.  Daarentegen verloochent een 
Duitse herder zijn afkomst niet. 
Daar kwam ik tijdens de WK van 
1974 wel achter. De Duitsers hadden 
in de finale nog geen bal geraakt, 
toen Neeskens uit een strafschop 
scoorde. Het daaropvolgend gejank 
van onze Duitse herder gaf al te 
denken.  Maar toen kort voor rust 
‘Der Bomber’ de Duitsers op een 
2-1 voorsprong zette, kwam de ware 
aard van het beestje boven. Naast 
het overmatig kwijlen uit zijn bek 
constateerde ik dat zijn dienstpistool 
in opperste opwinding was geraakt. 
Zum kotzen. Tijd voor de dierenarts. 
Een kleine ingreep zorgde ervoor, 
dat de handlanger van ‘Der Bomber’ 
nooit meer met scherp zou schieten 

en het voortaan met losse flodders 
moest doen. Een Duitse herder gaat 
het dus niet worden. Maar wat nu? 
Voor advies heb ik mij tot honden-
kenner Jan gewend. Een rottweiler 
zou volgens hem wel wat voor mij 
zijn. Zelf had hij jaren een rottweiler 
gehad. Trouw, gehoorzaam en je 
kunt een rottweiler van alles leren. 
Zo was zijn rottweiler fan van Ajax. 
Daarnaast anti 0-10 en anti lampe-
gat.  Bij het horen van dat ene woord 
begon hij te grommen en een lamp 
boven de eettafel van het merk Phi-
lips was geen lang leven beschoren. 
“Ook nog waaks?”, informeerde ik. 

“Veur inbrekkers hoef ie nie ban-
ge te wên. Onthoal één ding veur 
oaltied. Ie komt’r wê in, mâ nooit 
druut”, was het antwoord van de 
kenner. Ik heb mij dus een rottweiler 
aangeschaft. Booster noem ik hem. 
Heb nog nooit zo’n goede maat ge-
had. Na de laatste lockdown heb ik 
met mijn maat een plaatselijk café 
bezocht. Inderdaad Jan, ik zal het 
nooit vergeten: “Ie komt’r wê in, mâ 
nooit druut”. Proost. 

CR

BOOSTER
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Hair by

Marleen
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VOOR HET HELE GEZIN,  MAN,  VROUW EN KIND


