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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Voor het eerst in drie jaar tijd kunnen we de compe-
titie weer afsluiten zoals we dat voor de coronacrisis 
gewend waren. Op een zaterdag eind mei zat rond tien 
uur de kantine vol met patat etende voetballertjes. De 
mini’s en andere jeugdelftallen sloten de competitie af, 
al dan niet met een kampioenschap. Waar het voetbal 
plezier bij de jeugd voorop moet staan is de plaats op de 
ranglijst van minder belang. Het was een gezellige boel 
en het is mooi om te zien dat dit weer kan.

Ook bij de senioren zit het seizoen erop. Enkele lage-
re elftallen zijn helaas net geen kampioen geworden 
maar de selectie-elftallen hebben zich van de goede 
kant laten zien. Vrouwen 1 is kampioen geworden en 
heeft daarnaast een bijzonder seizoen achter de rug. 
Het overlijden van hun trainer Leen Bronkhorst heeft 
een schaduw over het seizoen geworpen. Tegelijkertijd 
verdient de hele damesselectie, Vr1 en Vr2 een groot 
compliment door er in die moeilijke tijd voor Melani, 
de vrouw van Leen, en voor elkaar te zijn geweest. 
Het tweede elftal bij de mannen is met een royale 
voorsprong van zeven punten kampioen geworden en 
voetbalt volgend jaar in de reserve 2e klasse.

Het eerste elftal heeft lang meegedaan voor het kam-
pioenschap maar is uiteindelijk tweede geworden en 
daardoor veroordeeld tot de nacompetitie om promotie 
naar de 2e klasse te bereiken. Drie finales binnen een 
week die alle drie gewonnen moesten worden. En dat 
gebeurde ook. De Zweef is kampioen nacompetitie 
voetballen. Tegen Rouveen in de finale was het 2-1 en 
volgende jaar de tweede klasse een feit. Gefeliciteerd 
mannen!

Na ruim twee jaar zijn ook de laatste feesten van ons 
100-jarig jubileum gevierd. Het was op 15 mei een 
prachtige bijeen-
komst waar een 
deel van de theater-
voorstelling werd 
opgevoerd. Daaraan 
voorafgaand is een 
aantal mensen dat 
veel voor de ver-

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!

eniging heeft gedaan in het zonnetje gezet. Met de 
feestavond op 11 juni heeft de viering van het 100-jarig 
bestaan een waardige afsluiting gehad. Een compli-
ment en een woord van dank aan iedereen die zich met 
de organisatie van ons eeuwfeest heeft beziggehouden 
is zeker op zijn plaats.

Naast de afronding van dit seizoen is er door de ver-
schillende commissies al veel tijd gestoken in de voor-
bereiding van het nieuwe seizoen. De kledingcommissie 
en de sponsorcommissie zijn druk bezig om de nieuwe 
kleding voor alle elftallen rond te maken. De elftalinde-
lingen zijn bekend en bij de meeste elftallen zijn ook de 
trainers en leiders bekend. Ook andere zaken zoals de 
kantinebezetting, het fluiten van wedstrijden en andere 
zaken vragen de nodige inzet. Hopelijk is iedereen 
bereid een steentje bij te dragen zodat we het seizoen 
2022-2023 goed van start kunnen gaan.

Wat ook bijdraagt aan een goede start van het nieuwe 
seizoen is de vervanging van de kunstgrasmat op het 
hoofdveld. Er wordt in de maand juli een nieuwe mat 
gelegd die wordt gevuld met een recyclebare kunststof 
korrel. Hiervoor wordt het veld ook van kantplanken 
voorzien om de korrels in het veld te houden. Daarmee 
zijn de glijpartijen van de afgelopen vier jaar verleden 
tijd en kunnen we de komende tien jaar vooruit.

Tenslotte wil ik, namens het bestuur, iedereen bedan-
ken voor zijn inzet in het afgelopen seizoen en wens ik 
iedereen een goede zomer toe.

Met sportieve groet,
Richard Benneker
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Enerzijds het feest van het bereiken van het doel dit 
seizoen. Anderzijds het verlies halverwege van trainer 
Leen Bronkhorst, die in december vorig jaar overleed 
aan corona. Leen had altijd gezegd: “Als we kampioen 
worden, kom ik in een Flügelvogelpak het veld op.” Dat 
gebeurde nu ook. In het pak de broer van Leen. Na het 
uitdelen van flesjes Flügel was er een proost op Leen, 
waarbij terecht heel wat tranen werden gelaten. Extra 
omhelzingen waren er voor Leens vrouw Mélani Liu die 
na het overlijden van haar man als teammanager terug 
kwam bij De Zweef.

Na het overlijden van Leen vond De Zweef in Helwich 
Machielsen een trainer die met de vrouwen het seizoen 
wilde afmaken. Met voortvarendheid ging hij te werk en 
werd beloond met het dit seizoen vooraf afgesproken 
doel: kampioen worden. Met nog twee wedstrijden te 
gaan hebben de blauwwitten een niet meer te achterha-
len voorsprong genomen van 8 punten op Hellendoorn.  

De officiële huldiging van de dames vond plaats op 
zaterdag 4 juni na afloop van het glansrijk met 8-1 ge-
wonnen duel tegen DETO. Mooie woorden van voorzitter 
Richard Benneker, die het seizoen kernachtig samen-

vatte. Met een paar inzinkingen was de ploeg veel te 
sterk voor de concurrentie. Het overlijden van trainer 
Leen hakte er natuurlijk in. Zo was het een bijzonder 
seizoen met veel lach en veel traan. 

Daarna de traditionele medailles en oorkonde van de 
KNVB. Bijzonder was dat Mélani postuum een medaille 
voor haar man mocht ontvangen. Aanvoerder Romy van 
den Heuvel bracht hulde aan Helwich Machielsen, die 
het seizoen afmaakte als trainer. Hijzelf gaf aan dat hij 
het erg naar zijn zin heeft gehad en veel geleerd heeft 
over het vrouwenvoetbal.  

Vervolgens nog een Flügeltoast op Leen en daarna 
op de foto na het uitreiken van een echte kampioens-
schaal, aangeboden namens Vrouwen 2 door Djarah 
Wijkamp, die dat kort en krachtig, deed. Heel mooi 
is nog te melden dat nagenoeg alle vrouwen hebben 
aangegeven volgend seizoen in de 2e klasse paraat te 
zijn. Alleen Dineke Smalbrugge en Sharon Versmissen 
gaan vertrekken. Van hen werd afscheid genomen met 
een bloemetje. Nu nog een nieuwe trainer en het team 
kan weer verder.

Door een 3-0 overwinning op Dronten en (onverwacht) verlies 
van de vrouwen van Hellendoorn is Vrouwen 1 van De Zweef op 
21 mei meer dan verdiend kampioen geworden in de 3e klasse H. 
Het kampioenschap was er een met een dubbele bodem.

VROUWEN 1 TERECHT KAMPIOEN 
IN 3E KLASSE
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De Renegade GTX® Mid is al jarenlang een van de populairste modellen uit de  All Terrain collectie van Lowa.
Mede dankzij haar heerlijke pasvorm, kwaliteit en waterdichtheid. Deze multifunctionele wandelschoen heeft een 
frisse look, een soepele pasvorm, is licht van gewicht en heeft een stabiele en gripvaste zool. 

www.wandelschoenen.nl

Een legende kan men niet verbeteren
-behalve de details!
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www.wandelschoenen.nlwww.wandelschoenen.nl
www.leferink-schoenen.nlwww.leferink-schoenen.nl
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bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal

Door in Lemele op neutraal terrein met 1-2 te winnen van Rouveen 
1 is De Zweef 1 volgend jaar te vinden in de tweede klasse. Rouveen 
kwam na 5 minuten met 1-0 voor, maar De Zweef kon snel op 1-1 
komen. Na de 1-2 voorsprong had de ploeg het veldoverwicht beter 
moeten benutten. Omdat dat niet gebeurde kon Rouveen druk 
zetten en bleef het tot het einde toe spannend. Groot was dus de 
ontlading en het feest op het veld en ‘s avonds in ons clubgebouw.

DE ZWEEF 1 PROMOVEERT 

Wat De Zweef De Zweef maakt, was na afloop te zien op 
het veld. Trouwe supporter Johannes Wennemers rolde 
zijn rollator het veld op om de jongens te feliciteren. In 
plaats daarvan trok het hele team langs Johannes en 
nam de handdrukken in ontvangst. Aanvoerder Sven 
gaf Johannes een dikke knuffel en zijn bos bloemen. 

Na afloop bij het clubgebouw gaven Ruben en Daniel 
spontaan hun bloemen aan bestuurslid Helmut van 
Rhee voor diens vrouw die na een zware ziekte weer 
langzaam aan de beterende hand was. Eigenlijk is dat 
nog mooier dan promoveren!



GOAL!Magazine - 14 GOAL!Magazine - 15



GOAL!Magazine - 16 GOAL!Magazine - 17

SPONSORLOOP
Op woensdag 20 april was de traditionele sponsorloop; na 
een onderbreking van twee jaar kon het eindelijk weer! 
Onder luide aanmoedigingen rende de jeugd zoveel mo-
gelijk rondjes om het hoofdveld. Dit alles om ook dit jaar 
de activiteiten voor de jeugd mogelijk te maken. Wat die 
activiteiten zijn? De Playbackshow voor de jeugd, het uitje 
naar het Drouwenerzand (jongsten t/m O9), het kamp voor 
de O10- en O11-jeugd en een actieve middag voor de jeugd 

O12 en O13. Daarnaast komt de goedheiligman ook nog 
met cadeautjes en lekkers in november.

Speciale vermeldingen zijn er nog voor Teun Hazebroek die 
in de tweede serie de meeste rondjes liep en Lynn Torny die 
daarin het meeste sponsorgeld op wist te halen! Eerder liepen 
Sem Klink en Teun Eilert in de eerste serie al de meeste rond-
jes en had Ivan Klein Nagelvoort het meeste geld ingezameld.

PARELTJES TOEGEVOEGD AAN 
ZWEEFGESCHIEDENIS

Zij kwam met een geschenk in de vorm van een 
gerestaureerde zilveren palmtak die De Zweef 
won in 1925 bij de Sportvereniging Wierden. Deze 
palmtak was een van de weinige prijzen die over-
bleef na een brand in de Tweede Wereldoorlog in 
het toenmalige hotel Dalzicht, dat toen dienst deed 
als clubhuis.

Gerard had de palmtak laten restaureren door 
goudsmid Gerrit Otte en zorgvuldig bewaard om bij 
het 100-jarig bestaan aan de club aan te bieden. 
Helaas heeft hij dat feest niet gehaald. Het was 
mooi dat zijn vrouw de honneurs waarnam. De 
tak krijgt straks een ereplaats in de vernieuwde 
kantine.

Verslagen
Jan-Pieter van Vree bood een ander pareltje aan; 
een “overblijfsel” van het schrijven van de geschie-
denis. Tegen dat “overblijfsel” werk liep hij aan bij 
de verzameling van Theo Siero die bij het 65-jarig 
bestaan van de club heel veel materiaal had verza-
meld. In deze verzameling twee boekjes. 

Een schrift met handgeschreven jaarverslagen van 
de club uit de dertiger jaren en een boekje met 
verslagen van bestuursvergaderingen rond 1955. 
Dat waren en zijn de enige tastbare overblijfselen 
uit de geschiedschrijving van De Zweef. De boekjes 
lagen helemaal uit elkaar en JP had ze laten 
restaureren. In deze prachtige vorm kwamen ze nu 
terug bij de oorspronkelijke eigenaar.

Tijdens de viering van het eeuwfeest op 15 mei heeft 
De Zweef twee pareltjes toegevoegd aan z’n geschie-
denis. De eerste kwam van Annie Hilberink, echtge-
note van de in 2015 overleden Gerard, die bijna 25 
jaar in het bestuur zat.  
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EEUWFEEST MET HULDIGINGEN 
EN SHOW

Voorzitter Richard Benneker huldigde vijf leden. Drie 
daarvan (Jan Rikmanspoel, Willie Hegeman en Helwich 
Machielsen) wegens 50 jaar lidmaatschap. Verder Henny 
Kok voor 65 jaar lidmaatschap en diens oudere broer 
Johan voor meer dan 70 jaar.

Verder werd een eregalerij onthuld en twee pareltjes 
toegevoegd aan de geschiedenis van de club. Zie pagina 
17. Ook kreeg Jan-Pieter van Vree de speld die behoort 
bij het erelidmaatschap. 

Daarna stond het clubhuis bol van nostalgie tijdens de 
opvoering van een deel van de Theatershow die de club 
in 2020 had willen opvoeren in het ZiNiN-theater, maar 
door corona niet door kon gaan. Een heerlijke show 
met letterlijk een lach en een traan. Met mooie teksten, 
prima zang en leuke filmpjes.

Natuurlijk was het jammer dat de Theatershow in 2020 
niet door kon gaan. Jammer voor de dik 600 man die al 
een kaartje hadden gekocht en jammer voor al die men-
sen die al weken aan het repeteren waren voor hun op-
treden. Maar het was niet anders. Tijdens het Bieproat’n 
en de maandag erna kon nog iets worden ingehaald.

Tien liedjes, drie filmpjes over het Zweef-leven in 
vroeger dagen, een mooie PowerPointpresentatie met 
veel herkenning en een prachtige vertelling om alles 
aan elkaar te knopen. De aanwezigen genoten ervan en 
zongen mee uit volle borst bij de liedjes die ze herken-
den. 

Een schitterende herinnering was een gefilmd optreden 
van de gebroeders Rini en Theo Siero; beiden overleden 
in de coronaperiode en bij leven twee grote gangmakers 
als het ging om “feest bij De Zweef”. 

Bijzonder was de aanwezigheid van de bijna voltallige 
hoofdklassegroep uit 1985/1986 met partners. Zelfs 
oud-trainer Henk Buursink was aanwezig en poseerde 
met het boek van De Zweef waarin een foto van hemzelf 
staat.

Na twee jaar uitstel konden we zondag 15 mei einde-
lijk het officiële deel van het 100-jarig bestaan vieren. 
Dat gebeurde tijdens een reünie in het volledig uitver-
kochte clubgebouw aan de Koersendijk. Mark Altena 
kwam namens de KNVB als aandenken een vlag en 
standaard aanbieden. 
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JAN-PIETER ERELID

Tijdens deze viering werd een deel opgevoerd van de 
Theatershow die de club in het jubileumjaar had willen 
opvoeren in het ZiNiN-theater. Corona gooide behoorlijk 
roet in het eten. 

JP kreeg de onderscheiding omdat hij al meer dan 20 
jaar actief is bij de club. Zo was hij zeven jaar voorzitter 
en later eenzelfde periode secretaris en vicevoorzitter. 
Verder is hij al enige jaren de drijvende kracht in de 

redactie van het clubblad, was hij de stuwende kracht 
achter de website, verrichtte hij een aantal ad-hoc 
zaken voor het bestuur en was hij voorzitter van de jubi-
leumcommissie bij zowel het 90- als 100-jarig vereni-
gingsjubileum. Bijna 20 jaar verzorgde hij wekelijks een 
verslag (met foto’s) van de wedstrijden van het eerste. 
Tenslotte was hij de man die bij het 100-jarig bestaan in 
drie lijvige boekwerken de geschiedenis van de club op 
papier zette. 

Vanaf zondag 15 mei is Jan-Pieter van Vree officieel 
erelid van De Zweef. De bijbehorende speld kreeg hij 
opgespeld door voorzitter Richard Benneker. De uit-
reiking van de speld vond plaats tijdens de viering (na 
twee jaar uitstel) van het eeuwfeest van De Zweef op 
zondag 15 mei in het clubgebouw aan de Koersendijk. 
Bij deze bijeenkomst had het bestuur JP’s kinderen 
en kleinkinderen uitgenodigd, die natuurlijk trots 
waren op (o)pa’s prestaties. De bijna 200 aanwezige 
Zwevers zongen ook een lang-zal-ze-leven voor Toos, 
die op deze dag haar verjaardag vierde.
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We doen het veilig 
       of we doen het niet

Novicon BV
Staalconstructies 

Dak- en Wandbeplating
Toelevering in knip- en zetwerken

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

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

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

	  

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

WWW.FIETSSHOPDEVALK.NL

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

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

Meer dan 600    

  fietsplezi
er!

m2 

Personal Training & Bootcamp

Bootcamp Training:

Zondag       09.00  - 10.30 

Bootcamp Beginners:

Vrijdag  10.30 - 11.45

Vertrek P- Het Ravijn Nijverdal

www.vgpt.nl

wOENSDAG   19.00  - 20.15

vRIJDAG      09.00  - 10.20

EREGALERIJ RKSV DE ZWEEF ONTHULD

Dat was niet de reden van zijn optreden. Op de eregale-
rij prijkt namelijk de naam van zijn vader, Jans Woert-
man, als erevoorzitter. Bij het schrijven van de geschie-
denis van de club ontdekte Jan-Pieter van Vree dat in 
1941 besloten werd Jans bij zijn afscheid als voorzitter 
te benoemen tot erevoorzitter. 

Daarvan was om diverse redenen niets terechtgeko-
men. Waarom is onduidelijk. Uit de verslagen blijkt dat 
men telkens “nog geen tijd” had gehad om Jans op de 
hoogte te stellen. Uiteindelijk laat men het erbij zitten 
en krijgt Jans de mededeling dat hij het schrijfbureau 
van De Zweef, dat hij te leen had, mocht houden. 

Van een erevoorzitterschap is dus niets terechtgeko-
men. Deze omissie maakte De Zweef nu goed door Jans 
Woertman postuum tot erevoorzitter uit te roepen. De 
eregalerij staat nu nog in de bestuurskamer, maar krijgt 
een plek in de vernieuwde kantine. 

De Zweef is sinds 15 mei verrijkt met een eregalerij, 
waarop de namen van alle mensen die bij de club zijn 
uitgeroepen tot lid van verdienste, erelid, erevoorzit-
ter en Gulden Zweef. Bijzonder was dat deze galerij 
werd onthuld door Gerhard Woertman; de man die 
zichzelf de “langstzittende keeper van De Zweef” 
noemt. En terecht. Nagenoeg zijn gehele voetbal-  
carrière bracht hij op de reservebank door!



GOAL!Magazine - 25

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

Waar zit je op school?
Ik zit in groep 7 van de Triangel.

Met wie woon je?
Ik woon hier met papa, die heet Erik-Wim, mijn moeder Marleen en mijn 
broertje Siem. 

Wie zijn je beste vrienden?
Te veel om op te noemen.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Ik zat eerst op gym. Toen ben ik bij andere sporten gaan kijken en vond 
voetbal het leukste. Veel kinderen uit mijn klas zijn bij De Zweef; daarom 
ging ik daar ook naar toe. 

Wat vind je leuk aan voetbal?
Het is een teamsport; je doet het met elkaar.

Heb je een vaste positie in het veld?
Meestal speel ik op het middenveld en soms achterin. Ik kan best wel 
goed voetballen.

Wat vind je leuk aan De Zweef?
Er worden heel veel activiteiten georganiseerd. 

Heb je een voetbaldroom?
Daar heb ik niet echt zo over nagedacht. De Leeuwinnen of bij Barca; dat zou 
ik wel willen. Misschien lukt het als ik het echt wil en er dan helemaal voor ga.

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen en waarover?
Ik ben best vrolijk en lach bijna altijd.

Wie of wat zou je voor één dag in je leven willen zijn?
Lieke Martens! Bij Barcelona. Dat verdient ook best goed. Ik heb ook een 
boek over Lieke Martens. 

Heb je een huisdier?
Nee, maar ik wil heel graag een hond. Mijn ouders niet zo. Ik ben gek 
op Cato; de kooikerhond van mijn opa en oma. Daar speel ik vaak mee. 
Soms logeert die ook bij ons.

Wat vind je echt niet leuk? 
Spinnen! Daar ben ik echt heel erg bang voor. Ik heb in het vorige huis 
een keer een knoopje opgepakt (dat dacht ik tenminste), maar dat bleek 
een spin. Ik moest heel hard gillen.

33 VRAGEN AAN...   
SAAR STALS (JO11-3)



GOAL!Magazine - 27

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

Bouwmaterialen | Hout en plaat | Tegels | Keukens | Sanitair

BMN | Nijverdal I Bedrijvenweg 11 I T 0548 613 567 I E nijverdal@bmn.nl
Arnhem I Deventer I Doetinchem I Enschede I Haaksbergen I Hengelo I Ootmarsum I Winterswijk

BOUWMATERIALEN   DOEN WE.
WAT JE OOK ZOEKT IN HOUT EN 

Beste service

Juiste voorraad Vakkundig advies

Flexibele logistiek

Waar mag men jou ’s nachts voor wakker maken?
Sushi of een puppie.

Welk klusje vind je vreselijk om te doen?
Mijn kamer opruimen. Wat daar ligt: kleding, potloden, 
papier, kussen.

Wat is je favoriete spel?
Monopolie. Dat doen we vaak op zondagen. Dat is onze 
spelletjesdag. 

Wat is de favoriete dag van het jaar?
Mijn verjaardag! Dan mag ik kiezen wat we eten en krijg 
ik cadeautjes. Ik hou van uitpakken en de verrassing om 
te kijken wat er in een pakje zit. 

Wat zou je het meeste missen als het er niet meer 
was?
Opa en oma.

Naar welke tijd zou je gaan in een tijdmachine?
Ik zou iets teruggaan in de tijd. Mijn overgrootoma ging 
dood toen ik heel klein was. Ze had voor mij sokjes 
gebreid. Ik zou haar best willen leren kennen. Ik ben 
benieuwd hoe ze was. 

Wat is het leukste dat je ooit hebt gedaan?
Jetskiën in Turkije. Ik zat voorop bij papa. Ik dacht dat ik 
in een Lamborghini zat; zo hard ging het.

Wat is je favoriete serie, film of tv-programma?
Brugklas.

Lees je wel eens een boek? Welke het laatst?
Ik lees best wel boeken. Ben nu bezig in Heksen van 
Roald Dahl. Best een mooi boek.

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
Ik denk dat ik dan nog studeer. Wat weet ik niet. Ik wilde 
eerst dierenarts worden, maar nu niet meer. Misschien 
iets met tekenen of natuur. Ik vind heel veel dingen 
leuk.

Waar ben je heel erg goed in?
Ik ben best wel creatief. Ik teken veel en knutsel. Doe 
ook veel met kralen. En (na enige hulp van papa Erik- 
Wim) ik ben zorgzaam voor anderen.

Waar word je blij van?
Van sushi eten. Dat is mijn lievelingseten. We hebben 
het niet zo vaak. Bij speciale gelegenheden en zo.

Waar zou je graag naar toe gaan op vakantie?
Turkije of Spanje. In een hotel met een zwembad met 
glijbanen. Je kunt daar ook nieuwe vriendinnetjes ma-
ken en naar het strand gaan.

Wat is je belangrijkste bezit?
Mijn familie. 

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Ikzelf niet zo, maar anderen zeggen dat ik leuke kuiltjes 
in m’n wangen heb. Daar ben ik mee geboren en die 
zitten er nog.

Welke superkracht zou je willen hebben? Waarom?
Ik zou mensen die ziek zijn, beter willen maken. Niet 
iemand speciaal, maar iedereen!

Ben je verliefd?
Op dit moment even niet.

Wat doe je met het geld als je de Postcodeloterij wint?
Dan koop ik een puppie. En een mooi huis in het bui-
tenland voor mijn familie. Dan kunnen we ook lekker op 
vakantie.

Wie is de liefste van de hele wereld?
Papa, mama en mijn broer Siem.

Van welke muziek word je vrolijk?
Ik word vrolijk van muziek die ik ken en mee kan zingen. 
Nederlandstalig en Engels. Ik hou van de muziek van 
Meau (Dat heb jij gedaan).

Waar zou je het allerliefste wonen?
Hier; in ons nieuwe huis.
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Onderweg in de auto vertelt leider Kevin Broens dat de 
jongens straks een écht interview hebben. De jongens 
vinden het wel een beetje spannend. Kevin lachend: 
“Ik heb ze gezegd dat het voor de televisie is. En toen 
vroegen de kinderen ook nog of ze make-up op moes-
ten!” Nou jongens, de televisiecamera hebben we thuis 
gelaten. Jullie komen straks wel op de foto, dus zorg 
maar dat je haar alvast goed zit.

Luan Broens en Senn Brouwer vertellen over de wed-
strijd vandaag
Senn: “Ik sta samen met Luan in de spits. Helaas heb 
ik vandaag niet gescoord. Luan wel.” Luan vult zijn 
teamgenootje aan en vertelt ons dat de meeste din-
gen goed gingen. “Iedereen stond op zijn plek en we 
speelden de bal goed over. Als we dan vlak bij het doel 
waren, probeerden we te dribbelen en een doelpunt te 
scoren.” Vandaag was het nog wel een beetje spannend 
of iedereen op de goede plek zou staan. 

“Mijn papa Kevin is onze leider. Hij heeft een boekje 
waarin hij opschrijft waar iedereen staat en de wissels 
worden erin bijgehouden. Vandaag was hij zijn boekje 
kwijt.” Gelukkig is het goed gekomen en stond uiteinde-
lijk iedereen toch nog op de goede plek. “Dit was echt 
wel de leukste wedstrijd van het seizoen, vooral omdat 
het zo spannend was. En we moesten best ver weg”, 
aldus Senn.

Thomas ter Haar over de training
Hoewel Luan niet uitgepraat raakt, praten we verder 
met één van de verdedigers uit het team: Thomas ter 
Haar. “Ik zit net als mijn vriendje Senn op de Meander. 

We zien elkaar natuurlijk ook veel bij de 
voetbal. Tijdens de wedstrijd op zater-
dag en iedere dinsdag bij de training.” 
Bij gebrek aan een vaste trainer, geeft 
iedere ouder om de beurt de training. 
Meestal is leider Kevin Broens daar ook 
bij en helpt hij de ouder die dan voor de 
groep staat. 

De oefeningen krijgen de ouders voor de 
training via de app aangeleverd van Nick 
Hilberink die voor alle JO8 teams een 
circuit training bedenkt. Thomas vindt 
de trainingen erg leuk. “Je leert er beter 

door voetballen. Eigenlijk vind ik alles wel leuk, vooral 
als we een partijtje doen of op het doel mogen schieten. 
Ik ben dan meestal de keeper, net als tijdens de wed-
strijd vind ik dat best leuk om te doen.”

Bram Wichers Schreur over zijn teamgenoten
De jongens zijn flink aan het kletsen ondertussen. 
JO8-5 is zeker geen rustig en saai team. “Ik vind dat 
Bram Bouwhuis eigenlijk wel de grootste lolbroek is in 
ons team. Hij juicht zelfs mee als de tegenstander een 
doelpunt maakt. Met Bram spreek ik ook vaak af als ik 
niet hoef te voetballen. Hij zit bij mij in de klas, net als 
Senn.” Kevin helpt Bram een beetje en legt uit dat iede-
re wedstrijd of training een verrassing is. “Als het warm 
weer is en de jongens hebben een lange dag op school 
gehad, dan valt de aandacht op de training tegen en 
rollen de jongens vooral over de grond. Toch zitten er 
best een paar goede voetballers bij.” Op de vraag wie de 
beste voetballer is, moet Bram even nadenken. “Ik denk 
toch dat Luan, Kick en Milan de beste zijn in dit team.”

Kick ten Hove en Bram Bouwhuis over de supporters
Ondanks dat dit team nog niet heel lang bij elkaar 
speelt, heeft het team al heel wat trouwe supporters 
verzameld. De opa van Bram Bouwhuis bezoekt de uit-
wedstrijden zelfs op de fiets. “Opa Johan komt vaak bij 
ons kijken”, vertelt Bram. “Hij neemt dan ook altijd wel 
iets lekkers mee voor het hele team.” Natuurlijk zijn 
het ook de ouders die de jongens iedere zaterdag aan-
moedigen. “Vooral mijn moeder komt kijken. Mijn vader 
is namelijk de leider van JO8-2 en kan dus meestal 
niet”,,aldus Bram. 

Kick, die net weer bij de voetbal zit, geeft aan dat vooral 
zijn vader bij hem komt kijken. “Eigenlijk zegt hij alleen 

KENNISMAKEN MET  JO8-5

Het is zaterdagochtend half 8 als Luan, Senn, Thomas, 
Bram, Kick, Bram, Duuk en Milan de kantine binnen-
komen. “Ik ben nog wel een beetje moe, gisteren was 
papa jarig en ik lag laat in bed”, zegt Milan Wennemers. 
Kick ten Hove vult hem aan. “Nou, vraag dan maar niet 
aan mij hoe laat ik erin lag.” De jongens van JO8-5 gaan 
op weg naar Borne voor de wedstrijd tegen NEO. Of het 
aan de late bedtijd ligt, weten we niet, maar de wed-
strijd gaat helemaal de verkeerde kant op. De Zwevers 
komen met 4-1 achter te staan. Bram Bouwhuis juicht 

nog wel als NEO scoort, maar de andere jongens lijken 
minder blij. De jongens staan nog veel op een kluitje en 
bij een uittrap staan de meeste spelers om de keeper 
heen. Ondertussen geven leiders Kevin en Peter de jon-
gens hun positie mee. “Je ziet dat de jongens soms nog 
wat moeten wennen in het veld, de wedstrijd heeft wel 
vaker een aanloop nodig”, legt Peter uit. De ouders die 
zijn meegereden moedigen de jongens aan en dat blijkt 
te helpen. De Zweef wint. met 4-5. Doelpuntenmakers 
zijn Luan Broens en Bram Bouwhuis.

In iedere GOAL!Magazine maken we kennis met een 
jeugdteam. Deze keer is het de beurt aan JO8-5. Het 
seizoen zit er voor de jongens bijna op. Vandaag eerst 
uit naar NEO en daarna een interview voor de TV!? 
“Ja, dat heb ik de jongens wijs gemaakt in de auto”, 
aldus leider Kevin Broens. 
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Peter wat bescheiden is over zijn rol. “Ik zit er voor spek 
en bonen bij hoor. Kevin doet het meeste. Ik loop wel 
even naar de jongens om de snoep te betalen.” Kevin 
legt ons ondertussen uit dat hij en Peter vooral samen 
optrekken. “De ene keer coacht Peter wat meer langs 
de lijn en de andere keer ben ik dat. Ik pak wel wat 
meer de organisatorische dingen op, zoals het app-con-
tact met de ouders.” Kevin is als leider betrokken sinds 
zijn zoon Luan bij de mini’s zit. “Dit is het eerste jaar dat 
deze jongens bij elkaar spelen. Ik sta toch elke week te 
kijken, dan doe ik dit er graag bij.”

Kevin en Peter willen de jongens vooral het plezier 
in het voetbal overbrengen. “Het is leuk om te zien 
dat de jongens plezier hebben. Laatst speelden we 
tegen de amateurs van Heracles. We stonden dik 
achter. Maakten wij eindelijk een doelpunt en onze 

jongens waren nét zo blij! Het gaat in deze categorie 
helemaal niet om winnen of verliezen. Maar zouden 
ze elke week verliezen, dan is het ook niet leuk. We 
hebben dit jaar een mooi team! Er zit van alles in. En 
wat er volgend jaar gebeurt? Geen idee, dat weten we 
nu nog niet. De jongens mogen straks eerst genieten 
van de zomer!”

maar rare dingen! Nee hoor, grapje. Ik vind het leuk 
dat papa komt kijken en schaam me zeker niet voor 
hem!” Kicks vader Raymond, die het gesprek op een 
afstand volgt, steekt ondertussen zijn duim omhoog. 
“Goed gezegd jongen!” 

Leider Kevin waardeert de hulp van alle ouders. “De 
meesten zijn er altijd en helpen ons met van alles, 
zoals het opzetten van de doelen, het meerijden bij 
uitwedstrijden of het fluiten van thuiswedstrijden. 
Zo is de vader van Bram Wichers Schreur nooit te 
beroerd om te fluiten. Daarnaast zetten sommigen 
ouders zich ook op andere manieren in voor de vereni-
ging. Zo is Nicole, de moeder van Duuk, voorzitter van 
de activiteitencommissie.” 

Duuk Schoppink en Milan Wennemers over De Zweef
Dat De Zweef een vereniging is waar veel jongens 
voetballen waarvan de vader of opa hier ook ooit 
voetbalde, blijkt wel in dit team. De vader en opa van 
Luan (vader Kevin en opa Berto Broens), vader en 
opa van Kick (vader Raymond en opa Theo ten Hove), 
de vader van Bram (John Bouwhuis) en de vader en 
opa van Milan (vader Peter en opa Henk Wennemers) 
voetbalden allemaal bij De Zweef. “En mijn broer Thijs 
voetbalt hier ook”,  vult Milan aan. 

Volgens Duuk voetbalt hij bij De Zweef omdat het 
moest van zijn vader. “Papa Erwin is ook trainer van 
JO9-1 en helpt op zaterdag ook vaak bij ons team. Ik 
vind het super leuk om bij De Zweef te voetballen!” 
Duuk en Milan vinden het wel een beetje jammer dat 

door corona veel activiteiten dit jaar niet door konden 
gaan. “Daarom was het extra leuk dat de sponsorloop 
wel doorging”, vertelt Duuk aan ons. “Het hele team 
deed mee!” En omdat het seizoen bijna is afgelopen, 
gaan de jongens als afsluiter naar Drouwenerzand. 
“Daar heb ik super veel zin in!”, aldus Milan.

Het geduld van de jongens raakt op. “Weet je wat ik 
ook leuk vind bij De Zweef”, zegt Milan. “De snoepau-
tomaat!” We vinden het mooi geweest en de jongens 
krijgen iets uit de automaat. Dat hoort er ook een 
beetje bij.

Nazitten met de leiders
Een biertje is er op zaterdagochtend nog niet bij, dus 
we nemen nog een kop koffie en we praten na met de 
leiders Kevin Broens en Peter Wennemers. Hoewel 
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“En nog een stukje. Nog een stukje…… en ontspan.” 
Zo’n twaalf mensen liggen languit op het hoofdveld van 
De Zweef.  Ze rekken zich uit en proberen hun lichaam 
zo lang mogelijk te maken. “Schud je voeten heen en 
weer…… Kom even op handen en voeten…… Je billen 
richting je hakken. Laat je hoofd maar even lekker 
hangen en ontspan…” Na een uur hard werken is het 
heerlijk als we aan dit deel van de training zijn gekomen 
en Marjolein begonnen is met de cooling-down. Even 
ontspannen om fit naar huis te gaan. 

“Je mag heel langzaam rechtop 
komen en gaan staan. Zwaai je ar-
men voor je langs. Adem in, rek je 
uit en laat je voorover vallen. Rol je 
heel langzaam op en je schouders 
naar achteren en dan wil ik jullie 
bedanken.” Er klinkt een spontaan 
applaus. De les zit er weer op. 
Iedereen pakt wat spullen en helpt 
trainer Marjolein opruimen. En dan 
naar de kantine waar de mensen 
van Aveleijn de koffie al klaar heb-
ben staan. 

Met zo’n 15 deelnemers is de 
eerste groep sporters bij De Zweef 
vol. Meer mensen betekent minder 
persoonlijke aandacht en dat willen 
we niet. Het idee bestaat om met 
ingang van het nieuwe seizoen op 
woensdag 31 augustus te beginnen 
met een tweede groep. Die trainen 
dan van 10.00 tot 11.00 uur. 

Bewegen helpt!
Sporten en bewegen helpt je om fit 
te blijven, ook op oudere leeftijd. 
Het helpt je een goede conditie 
te behouden en je lichamelijk en 
mentaal fitter te voelen. Ook ver-

laagt het de kans op (chronische) 
ziektes.

Veel mensen en vooral de wat 
ouderen bewegen al, maar niet 
genoeg.  Niet iedereen heeft zin 

“KOM GEWOON; JE WORDT ER FIT VAN 
EN HET IS OOK NOG EENS HEEL GEZELLIG”

Sporten bij De Zweef start tweede groep op woensdagmorgen
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om naar een sportschool te gaan. Dat hoeft ook niet. 
De Zweef vindt bewegen belangrijk en wil deze groep 
mensen sport aanbieden op eigen niveau, gezellig, 
maar wel lekker fanatiek. Met veel afwisseling. Onder 
leiding van een gediplomeerde personal trainer En na 
afloop een kopje koffie in de kantine. 

Afgekeken van NEO
In 2019 is De Zweef begonnen met het aanbieden van 
fitness. Afgekeken van NEO in Borne waar zo’n initia-
tief een succes was geworden. Bestuursleden Helmut 
van Rhee en Jan-Pieter van Vree pakten dit op en na 
een wat stroef begin (waardoor beiden ook maar mee 
gingen doen en toen niet meer konden stoppen) groei-
de de groep naar 15 mensen; het maximum.

Sporten bij De Zweef is een succes geworden en de 
belangstelling groeide. Vandaar dat wordt bekeken of 
we met een tweede groep kunnen beginnen. Er heeft 
zich al een aantal belangstellenden gemeld. Als we 
er 10 hebben, start op 31 augustus een tweede groep. 
Aansluitend aan groep 1 en dus van 10.00 – 11.00 uur. 

En wat vindt onze trainer?
Marjolein Wigger is de trainer die de groep wekelijks 
aan het werk zet. Zij is zelf heel enthousiast over 
Sporten bij De Zweef. “De mensen zijn gemotiveerd; 

iedereen kan op z’n eigen niveau mee doen en in z’n 
eigen tempo. Er staat geen druk op. Daarnaast is het 
ook nog eens hartstikke gezellig.”

Iedereen doet 
mee op eigen 

niveau en 
eigen tempo

Wat zegt zij over de training zelf? “Tijdens elke training 
komen alle spieren aan bod. Ik doe series van vier we-
ken dezelfde oefeningen en dan weer een nieuwe serie 
waardoor je je spieren telkens iets anders gebruikt. We 
beginnen wekelijks met een warming up (zwaaien en 
rekken). Krachtoefeningen, balansoefeningen en con-
ditie-oefeningen wisselen elkaar af. We sluiten af met 
een cooling-down (ontspanningsoefeningen)” 

“Ik merk dat de groep van nu in de tijd dat we sporten 
een stuk zelfverzekerder is geworden. Meer aankan. 
Oefeningen worden veel beter uitgevoerd. Mensen 
zijn heel erg verbeterd in hoe men staat en hoe men 
beweegt. Er is veel meer bewustheid van wat men aan 
het doen is.” 
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We hebben deelnemers van de huidige groep naar 
hun mening gevraagd. Hieronder een selectie uit hun 
antwoorden.

• Ik ben een stuk fitter geworden. Minder stroef in 
mijn botten.

• Ik kom hier sporten voor een beter lijf, een beter 
gewicht en voor een beter leven. Lukt dat? Ja, ik 
hou het redelijk op niveau.

• Ik sport omdat ik het hartstikke leuk vind. En 
gezellig. En voor m’n lichaam. Het helpt heel goed. 
Ik doe thuis ook wat, maar hier heb je heel andere 
bewegingen. Lachend: het is een uur lang afzien. 

• Ik kom hier sporten omdat het hartstikke leuk is 
en om fit te worden. Help het? Zeker weten! Ik kom 
hier heel graag . Tip voor wie nog niks doet: Kom 
gewoon. Je wordt er fit van en het is ook nog eens 
heel gezellig.

• Ik voel me sterker. Ben niet zo bang meer om te 
vallen. Meer balans zeg maar. Durf nu rustig op een 
krukje de ramen te zemen. 

• Ik kom gymnastieken hier. Werken aan de conditie 
en die is beter geworden. Gezellig met elkaar. Even 
eruit zijn. Andere mensen zien. Marjolein doet het 
heel goed; kan niet beter.

“Fitness is goed 
voor m’n gezondheid. 
Het helpt heel veel.”

• Ik kom hier hard werken niks verdienen. Zonder 
gekheid; ik kom vooral voor m’n gezondheid. Wie 
dit allemaal bedacht heeft? Ja, JP en ik (Helmut). 
Volgens mij is het wel een succes. Je wordt er in 
ieder geval fit van. Veel spierpijn, maar het heeft 
zeker effect. Ik denk dat er wel een tweede groep 
gaat komen.  

• Fitness is goed voor m’n gezondheid. Het helpt 
heel veel. Heel goed. Ik raad iedereen zoiets aan. 
Marjolein doet het geweldig. Geeft goed les en alle 
spieren komen aan de beurt. Ik heb er heel veel 
baat bij. 

• Elke woensdag heerlijk bewegen onder leiding van 
Marjolein. Ze doet het fantastisch. Voor mezelf ben 
ik lekker in beweging en je ontdekt spieren waar-
van je nooit wist dat je die had. Ik voel me weer een 
jonge god worden.

• Ik kom hier heerlijk sporten. Ik sport altijd in de 
zaal en nu op het veld erbij. Dat vind ik heel lekker 
om te doen. Ik heb er veel aan; voel me fitter.

• Ik voetbal nog elke week en dan denk je dat je 
redelijk fit bent. Dat is misschien ook zo, maar je 
weet niet welke spieren je allemaal niet gebruikt 
als je voetbalt. Daarom juist vind ik het sporten op 
woensdag fijn. Meestal pas na afloop, want ik hou 
er niet zo van ‘s morgens vroeg al te sporten. Ik ben 
wel telkens blij dat ik ben gegaan. Daar komt nog 
bij dat het erg gezellig is met een hoop voetbalhu-
mor en een bak koffie als we klaar zijn. 

• Ik ben hier bezig om conditie op te bouwen en fit te 
blijven. Dat lukt wel. Wat ik het leukste vind hier? 
Koffie drinken met elkaar.

WAT VINDEN ONZE KLANTEN?  
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Bewegen geeft een goed gevoel
Sporten en bewegen geeft energie. Zowel 
letterlijk als figuurlijk. Je lichaam en brein 
actief gebruiken en geeft een voldaan gevoel. 
Je wordt fitter.

Bewegen brengt je onder de mensen
Bewegen in groepsverband betekent dat je 
de lichamelijke voordelen combineert met 
het vergroten of onderhouden van je sociale 
contacten. 

Bewegen voorkomt ziektes en gaat ze te lijf
Regelmatig bewegen is één van de goedkoop-
ste en beste manieren om een betere gezond-
heid te krijgen en te houden. 

Bewegen is goed voor de hersenen
Ook de hersenen hebben baat bij regelmatige 
beweging. Bewegen is goed voor het geheu-
gen, het concentratievermogen en de verwer-
kingssnelheid van informatie. 

WAAROM ZOU IK 
SPORTEN?

DOE MEE AAN 
“SPORTEN BIJ 

DE ZWEEF”
Wil jij je eigen gezondheid op peil houden of verbete-
ren? Meld je dan aan voor “Sporten bij De Zweef”. 

Waar:   hoofdveld De Zweef
Wanneer:  woensdag van 10.00 – 11.00 uur.    
  Eerste les woensdag 31 augustus
Wie:   METMarjolein (Marjolein Wigger;   
  gediplomeerd trainer)
Wat kost het:  € 5 ,- per week als bijdrage in de   
  kosten van de begeleiding.
Kleding:  comfortabele (sport)kleding + sport- 
  schoenen

We beginnen als we minimaal 10 deelnemers hebben. 

Aanmelden via:
sportenmet@dezweef.nl  
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WILLY BROEKHOF 
LID IN ORDE ORANJE NASSAU

Zijn werk was een van de redenen Willy te onder-
scheiden. Tot zijn pensioen was hij maar liefst 51 jaar 
in dienst van de Sociale Werkvoorziening. Eerst bij 
Larcom/Dennebos Flooring in Raalte en sinds 2010 bij 
Farm Food Hondenvoeding in Nijverdal. Belangrijk voor 
het krijgen van de onderscheiding was ook zijn vrijwilli-
gerswerk voor onze club. 

Willy is de “knuffelbeer” van De Zweef. Niet in negatieve 
zin. Iedereen kent Willy en heeft een woordje voor hem 
klaar. Belangrijk is dat men Willy in z’n waarde laat, on-
danks zijn beperking. Voor Willy is De Zweef een soort 
van familie. Daar komt hij graag; vooral na het vroege 
overlijden van zijn twee broers, die beiden ook hun hart 
aan de club hadden verpand en daarvoor veel betekend 
hebben.

Het werken als vrijwilliger is Willy door die broers 
Bertus en Johan met de paplepel ingegoten. Zeker 
nadat de jongens jong ouderloos werden, “moest” Willy 
mee naar De Zweef; anders zat hij op zaterdagen alleen 
thuis. Zo rolde hij in de club en het vrijwilligerswerk. 
Hij werd de vaste begeleider/verzorger van het derde 
elftal; beter bekend als ’t Dadde. Wanneer dat precies 
gebeurde, is niet meer te achterhalen. Wel wordt in een 
verslag van de kampioenswedstrijd van ’t Dadde in 1978 
Willy als begeleider genoemd. Dat betekent dat hij deze 
functie inmiddels minstens 44 jaar vervult. 

Begeleider zijn betekent voor Willy dat hij ruim voor 
de aanvang van een thuiswedstrijd aanwezig is en de 
wedstrijdtenues voor elke speler in de kleedkamer per 
zitplaats verdeelt. Vallen er ‘gewonden” in het veld, dan 
rent Willy met levensreddend water naar de gewonde 
voor de nodige verzorging. 

Willy is bij alle uit- en thuiswedstrijden aanwezig. 
Hij vindt het prachtig en ook de spelers. Als blijk van 

Op dinsdag 26 april is “onze” Willy Broekhof konink-
lijk onderscheiden. Hij werd lid in de Orde van Oran-
je Nassau vanwege de inzet in zijn werk bij de Sociale 
Werkvoorziening en het feit dat hij al 44 jaar leider is 
van eerst ‘t Dadde en later Zondag 2. Trots was hij op 
zijn onderscheiding en niet minder trots op een spe-
ciaal Zweefshirt dat het bestuur voor hem had laten 
maken. 

Wij komen gewoon 
op afspraak langs 
om u te 
informeren over... 

bezoek voor meer informatie onze website www.assinkweustink.nl

Inbraaksignalering
Brandmeldinstallaties
Toegangscontrole
Camera observatie
Intercomsystemen
Technische beveiligingen

 

 

  

twee12.com
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waardering bijvoorbeeld is er elk jaar 
op Willy’s verjaardag een party in het 
clubhuis. Compleet met slingers, feest-
hoedjes, lang-zal-hij-leven en andere 
feestliederen. Willy gaat op de stoel en 
wordt uitgebreid gehuldigd. Daarna volgt 
een soort receptie waarbij alle aanwe-
zigen hem feliciteren en zijn cadeaus 
bewonderen. 

Vrijwilliger van het jaar
In 2012 werd Willy Broekhof uitgeroepen 
tot vrijwilliger van het jaar. Willy was 
toen al 35 jaar de vaste verzorger van 
het derde elftal. Ter gelegenheid van zijn 
huldiging waren de overige bewoners van 
Aveleijn groepswonen uit de Kruidenwijk 
uitgenodigd en aanwezig om Willy in het 
zonnetje te zetten. Een daverend applaus 
van de bomvolle Zweef-kantine onder-
streepte de prestatie van Willy. Die bleef 
er zelf kalm en bedaard onder en nam 
aan het eind van de huldiging de micro-
foon om te melden dat hij het belangrijk 
vond dat het derde in de tweede competi-
tiehelft wat meer punten haalt.... 

“Vrijwilligheid is zeker geen vrijblijvend-
heid voor onze vrijwilliger van het jaar 
2012”, zei toenmalig voorzitter Erik Heu-
ver. “Hij moet haast wel halfdood op bed 
liggen wil hij zijn taken niet uitvoeren. Bij 
weer en wind zie je hem zijn ding doen. 
Inmiddels al 35 jaar. Hij is heel belangrijk 
voor de sfeer en houdt zijn team bij el-
kaar. Hij is tevens de enige Zwever wiens 
verjaardag elk jaar letterlijk met toeters 
en bellen wordt gevierd.”

In plaats van de dinerbon voor de win-
naar organiseerde het bestuur van De 
Zweef voor hem en zijn medebewoners 
een gezellige avond. Die bijeenkomst 
ontaardde in een waar muziekspekta-
kel. In een bomvolle kantine ontpopten 
de medebewoners van Willy zich als 
ware artiesten. Onder aanvoering van 
DJ Michel werden de aanwezige gasten 
getrakteerd op een aantal prachtige 
live-optredens van Aveleijnbewoners.
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DE TATTOO VAN... 
DENNIS
KESER
Als eerste moet ik vertellen dat ik ruim 6 jaar lang 
mijn tatoeages heb verborgen voor mijn vader. 
Wat wellicht veel mensen doet verbazen, maar 
jarenlang ging ik met lange mouwen op bezoek bij 
mijn eigen pa. Hilarisch natuurlijk, maar ook uit 
respect (lees: angst). Aangezien ik altijd van alles 
deed wat niet mocht van hem, was dit natuurlijk 
ook zoiets. 

Na 6 jaar had ik eindelijk genoeg 
flikker in mijn karakter waarbij ik 
mijn pa uitnodigde met het bericht 
dat ik hem wat moest vertellen. Ik 
moest hem niks vertellen, maar 
laten zien…en dat was ikzelf in een 
T-shirt. Waarop een korte, maar 
krachtige reactie volgde: ‘Mooi, 
maar zonde’. Nog steeds weet hij 
niet van al mijn tatoeages ;-)
Veel van mijn tatoeages zijn 
symbolen, die weer een betekenis 
hebben. Het heeft een deugd, maar 
ook een wijsheid. Dit zijn wijsheden 
die gedurende de jaren zich hebben 
ontwikkeld en omschrijven hoe ik 
graag wil leven en wil zijn. Ik neem 
jullie graag mee in enkele tatoea-
ges van mij om een kijkje te geven 
wie Dennis wil zijn. 
Om hiermee af te trappen heb ik 
een tekst op mijn bovenbeen met 
erop: ‘You know my name, not my 
story’. Dit is een tekst die ik enorm 

van Sticks, een taaltovenaar in de 
Nederlandse rapscene, wel bekend 
van Opgezwolle. Er staat: Eigen 
lichaam, eigen lot, eigen leven, je 
moet het zelf doen, want niemand 
komt het geven. Dit is ook hoe 
ik het altijd heb ervaren. Waar ik 
nu sta in het leven, komt doordat 
ikzelf ergens voor heb gekozen en 
daar alles voor heb gegeven. Nog 
steeds. Iets wat we in de huidige 
maatschappij naar mijn mening te 
weinig doen. Ergens voor kiezen en 
er goed in worden. Betaal de prijs 
die je ervoor moet betalen. 
Om even in dit thema te blijven 
hangen, met je missie vinden staat 
het symbool met de olielamp ook 
centraal. Het innerlijke vuur wat 
elk persoon heeft. Het vuurtje 
bij mij is aangestoken en het is 
mijn missie ook om het vuurtje bij 
andere mensen aan te wakkeren. 
Datgene waar je echt van gaat stra-
len en veel energie uithaalt. 

Zo heb ik ook een aantal tatoeages 
voor mijn familie en vrienden. Mijn 
allereerste tatoeage is gezet toen ik 
18 jaar werd. Die is gezet voor mijn 
overleden broer. Al snel volgden de 
namen van mijn zusjes, een bladzij-
de met de geboortedatum van mijn 
moeder en een beschermengel die 
ikzelf moet voorstellen. Aangezien 
mijn ouders op jonge leeftijd zijn 
gescheiden, voelde het voor mij 

pakkend vind, aangezien wij in 
een maatschappij leven waarin wij 
snel een vooroordeel hebben over 
iemand. Zonder dat wij echt weten 
hoe diegene nou echt is. Velen 
zullen mij kennen van de voetbal 
als trainer of van de sportschool. 
Alleen verder niet, maar we oor-
delen toch. Zo probeer ik zelf ook 
te kijken naar andere mensen in 
het hedendaagse. Niet zomaar een 
oordeel geven, maar eerst echt 
leren kennen. Zo, we zitten nu in de 
story van Dennis. 

De vuurtoren staat voor het volgen 
van je doel. Het doel van het leven 
is leven, voluit. Dit heb ik jaren niet 
gedaan zoals ik het liefst wou. Lang 
heb ik geleefd vanuit angsten van 
mijn ouders. Wat voor hen normaal 
was, leven vanuit angst, werd ge-
projecteerd op mijn zusjes en mij. 
Wat resulteerde in het niet volgen 

als enige man van het gezin dat ik 
mijn moeder en zusjes altijd moest 
beschermen. Het duurde eventjes 
voordat mijn vader erbij kwam, 
maar uiteindelijk heeft hij ook een 
mooi plekje gekregen. 

Ook met een maatje, Dennis van 
der Lely, heb ik 2 dezelfde plaatjes. 
Wij kenden elkaar van vroeger nog, 
het voetballen op de pleintjes. Al-
leen onze vriendschap is ontstaan 
toen hij wegging bij De Graafschap 
en dagelijks bij ons in de gym was. 
Zo raakten wij aan de klets, waarbij 
ik na verloop van tijd vroeg of hij 
hier niet wou werken. Acht jaar 
later is onze vriendschap onmis-

van mijn eigen missie. Totdat ik op 
jonge leeftijd erg bewust hiervoor 
koos, wat absoluut niet makkelijk 
was, maar 100% waard. Zo had ik 
op mijn 21ste een eigen onderne-
ming, DeKeser Personal Training. 
Wat ik 7 jaar lang met plezier heb 
gedaan, het ondervinden van mijn 
eigen missie. 

Wat mooi aansluitend is op dit 
plakplaatje is het stukje tekst wat 
ik op mijn linkerschouder heb 

baar. Hoe wij eigenlijk zo’n band 
hebben gekregen, is gekomen door 
de koffie momentjes die wij hebben 
op het werk, en nog steeds is dat 
zo. En zo kwam er bij ons beide een 
koffiemok op ons lichaam met de 
tekst: ‘No sugar, no milk’. 

Zo heb ik nog voldoende tatoeages 
die geen aandacht hebben gekregen 
in dit verhaal, maar dan zijn wij over 
paar dagen nog steeds bezig. Mocht 
je het nou echt interessant vinden, 
mag je het gerust altijd vragen. Ook 
ben ik nog bezig met mijn hele rug. 
Dit is een project waar nog werk in 
zit. Mocht dit helemaal klaar zijn, 
kan ik het resultaat altijd nog delen. 
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WIM KOLMAN (LID VAN VERDIENSTE) 
OVERLEDEN

De jonge Wim Kolman komt in december 1945 bij De 
Zweef. Echt voetballen kan hij niet. Komt in het derde 
en dat is het hoogste wat hij bereikt. Als hij begint met 
voetballen, heeft hij wel een shirt, maar geen broek. “Ik 
speelde in mijn manchester broek. Was niet de enige. 
We speelden toen boven op de berg. Er was toen geen 
competitie voor de jeugd; dus werd er veel onder elkaar 
gevoetbald.” Nadat hij met knieproblemen stopt met 
voetballen, blijft hij actief. 

Eind jaren vijftig is hij bv. medeverantwoordelijk voor 
het maken van de opstellingen voor de jeugd. Die wor-
den dan op woensdagavond, uiterlijk donderdag bij het 
parochiehuis aangeplakt. “Ik wist niet veel van voetbal. 
Van Rhee en Broeks bepaalden het en ik schreef het op. 
Dat was een echte opstelling. Wie de keeper was, welke 
twee man back, welke drie midden en welke vijf voorin 
speelden. Later maakten we alleen lijstjes wie moest 
spelen.”

Wim Kolman heeft verder met Johannes Souverijn pro-
fessionalisering bij de jeugd in gang gezet. Bedenkt dat 
er eigenlijk diploma’s zouden moeten zijn voor jeugdlei-
ders. Leiderscursussen waren toen in Almelo. 

De jeugdleiders willen in 1961 een bierglazenactie 
houden. Namens deze groep komt Wim Kolman bij het 

bestuur en vraagt toestemming voor het houden van 
zo’n actie. De opbrengst daarvan is voor de jeugd. Deze 
afdeling heeft geen geld en zo kunnen ze met de bus 
naar Hilversum om aan een toernooi mee te doen. De 
glazen kosten f 7500,- inkoop. Kolman garandeert 100% 
winst. De meerderheid van het bestuur aarzelt en praat 
over een mogelijk fiasco en de gevolgen daarvan. Men 
vraagt Kolman met een nadere onderbouwing te ko-
men. Dat doet hij en het licht gaat op groen. Natuurlijk 
slaagt de actie en kan de jeugd op stap. 

Wim Kolman stopt met zijn jeugdwerk bij De Zweef in 
1963. Wegens al zijn werk wordt hij later benoemd tot 
lid van verdienste. “Jarenlang was Wim de spil waar 
alles om draaide wat de jeugd betrof”, staat in het 
jaarverslag.

Op vrijdag 20 mei is Wim Kolman overleden. Wim 
(1931) was het oudste lid van onze vereniging. In 
december 1945 meldt hij zich als lid van de club. Een 
man die de handen uit de mouwen weet te steken. 
Eind jaren vijftig begint hij met vrijwilligerswerk; 
vooral voor de jeugd. Bij het 50-jarig bestaan in 1970 
wordt hij benoemd tot lid van verdienste.

EVEN VOORSTELLEN 
DE JEUGDCOMMISSIE

Stefan, waar staat de Jeugdcom-
missie voor?
Wij zorgen ervoor dat alles rondom 
wedstrijden en trainingen geregeld 
is. Daarnaast staan wij nauw in con-
tact met de technische commissie. 
De TC zet op voetbaltechnisch ge-
bied alles in werking. De Jeugdcom-
missie faciliteert vooral. Denk dan 
aan het indelen van de (trainings-)
velden, de  kleedkamers, zaterdag-
ochtend kantinediensten, en het 
toewijzen van scheidsrechters (in 
overleg met de seniorencommissie). 
En daarnaast zijn we betrokken bij 
het organiseren van coachavonden 
voor de leiders, een scheidsrech-
terscursus of een opleiding voor 
jeugdvoetbaltrainer. 

Wie zitten er allemaal in de Jeugd-
commissie?
We hebben twee wedstrijdsecre-
tarissen. Hans Knobben is ver-
antwoordelijk voor de bovenbouw, 
vanaf de JO13. Lisanne Dikkers is 
verantwoordelijk voor de onder-
bouw, vanaf de JO7 tot de JO13. Met 
zijn tweeën verzorgen ze ook de 
kleedkamerindeling op wedstrijd-
dagen en hebben zij het contact 
met de gemeente over veldindeling. 

Daarnaast zijn zij de onmisbare 
schakel tussen leiders en KNVB 
met betrekking tot alle wedstrijd-
zaken en toernooien. René Jannink 
is de afgevaardigde van de techni-
sche commissie voor onze jeugd. 
Rik Engbers ondersteunt ons bij 
Sportlink, onze website, KNVB en de 
Voetbal.nl app. En hoewel geen zit-
ting in de commissie wil ik ook Henk 
Dikkers noemen die zorgdraagt voor 
het voetbalmateriaal en sleutels. Ik-
zelf verzorg de interne communica-
tie, zit in het hoofdbestuur namens 
de Jeugdcommissie, vragen vanuit 
en naar de TC, seniorencommissie, 
activiteitencommissie of kleding-
commissie gaan vaak via mij, ben de 
contactpersoon richting de gemeen-
te voor de zaalhuur en indeling trai-
ningsvelden (samen met DES), zorg 
dat iemand op zaterdag de kantine 
opent, en wat er verder aangestuurd 
moet worden. 

Wordt er veel vergaderd om alles 
geregeld te krijgen?
Nee, eigenlijk niet. De leden van de 
Jeugdcommissie zitten er allemaal 
al langere tijd. Iedereen weet wat hij 
of zij moet doen. Overleg gaat dan 
ook veelal via de mail of app. 

Een grote activiteit is het ouder/
kind toernooi. Valt dat ook onder de 
Jeugdcommissie? 
Ja en nee. Het ouder/kind toernooi 
is destijds ontstaan door een groep-
je enthousiaste mensen uit de tech-
nische commissie, Jeugdcommissie 
en activiteitencommissie. We hopen 
het in 2023 weer te organiseren.

Tot slot, blijft de Jeugdcommissie 
de komende jaren op deze manier 
werken?
We overwegen om een andere 
richting te kiezen. Er is veel overlap 
met de senioren. Met name nu die 
steeds meer op zaterdag voetbal-
len. Denk aan kleedkamerindeling, 
scheidsrechters, etc. Daar zijn in 
het bestuur wat eerste ideeën over. 
Misschien kan de redactie hier een 
artikel aan wijden tijdens de eerste 
uitgave van het nieuwe seizoen.     

In dit magazine stellen wij de Jeugdcommissie 
aan je voor. Waar staan ze voor, wie maken er 
deel vanuit en wat doen deze leden? We gaan in 
gesprek met Stefan Scholten, de voorzitter van de 
Jeugdcommissie en dat doen we in het tweede huis 
van Stefan, de kantine van De Zweef. Of kunnen 
we beter zeggen, zijn eerste huis?
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In onze vestiging in Hellendoorn:

De specialist in het aanmeten van hardloop- en wandelschoenen
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Peter hoe gaat het met je?
“Het gaat goed. Ik zit in de mooiste tijd van mijn leven 
en ben gezond. Van het ouder worden merk ik weinig, 
heb niet echt ergens last van. Iedere woensdagavond 
en zondagochtend train ik nog bij Hellendoorn, mooi 
man. De zondagen worden wel minder. Als ik dan mooi 
dikke thuiskom, dan heb je niets meer aan de dag. Op 
woensdag maakt me dat niets uit. Dan ligt Betty toch 
in bed. Ik kan iedere ochtend uitslapen. Dan lees ik de 
krant, drink een kop koffie en eet een ei. Rond elf uur 
gaan we wat doen. Betty gaat bijvoorbeeld schilderen 
en ik ga bezig in de tuin, dat vind ik mooi werk. Dat is 
mijn leven.”

We beginnen bij de Parallelweg in Nijverdal
“Daar ben ik geboren ja. Dertig Middelkamp-jes, ver-
deeld over twee gezinnen, in een blok van twee.” Petrus 
Johannes Cornelis Paulus zijn de doopnamen die Peter 
bij zijn geboorte meekreeg. “Ik ben zo ongelovig als 
wat. De eerste drie doopnamen waren gelijk aan die van 
mijn vader. Oom Bennie Alferink, van de boekhandel, 
gaf mijn vader een krat bier als ‘Paulus’ mijn vierde 
doopnaam werd. Wij hadden een fijn gezin waarin 

PETER
MIDDELKAMP
Voor ‘In de blessuretijd’ zijn we deze keer 
op bezoek bij Peter Middelkamp. Hij 
twijfelt als we hem benaderen, maar bij 
binnenkomst geeft hij aan dat het wel een 
scherp interview mag worden. “Ik heb 
altijd wel een grote bek, ben niet gemeen 
of zo hoor. Tachtig procent is ouwehoeren, 
daar moet je tegen kunnen!”

altijd aandacht was voor iedereen. Mijn ouders waren 
stijlgoede lui. Achterop de kolenwagen naar de Beerze 
Bulten was onze vakantie. We waren zo smerig als wat 
als we over waren.”
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“Van de Antoniusschool kan ik mij 
weinig herinneren. Ook niet bij wie 
ik in de klas zat en zo. Alleen dat we 
veel voetbalden. We gaven meester 
Tijhuis dan een sigaar die we kort 
daarvoor uit zijn eigen doos hadden 
gehaald. Hij had niets in de gaten. 
Wij mochten dan voetballen, zodat 
hij zijn sigaar kon oproken.”

“We hadden als broers een apar-
te humor. Niet iedereen kon daar 
tegen. Toen ik bij Toone zijn schoon-
zoon Jos thuis aan het werk was, 
kwam Toone eraan. Jos moest met 
hem mee naar het ziekenhuis. Zeg 
ik tegen hem: “Nou mooi je gekend 
te hebben Toontje!” Bleek hij écht 
iets met het hart te hebben. We 
houden allemaal van ouwehoeren. 
Neem onze Joop. Hij heeft zijn hele 
leven de kappers bedonderd met 
zijn gelul. Ja, zet dat er maar in. Ik 
moest een keer zijn geiser schoon-
maken. Joop zat met zijn vrouw 
koffie te drinken in de kamer toen ik 
hem om een schoenendoos vroeg. 
Hij vroeg waarom, maar ik stuur-
de hem de kamer weer in. Ik wist 
namelijk geen donder van geisers 
en al helemaal niet hoe ik hem weer 
in elkaar kon krijgen. Ik deed alle 
onderdelen in de doos en ging naar 
een collega om hem weer in elkaar 
te zetten.”

Peters ouders zijn al heel wat jaren 
uit de tijd. “Ik denk niet dat ik ze 
ooit weer zie. Ik hoop trouwens ook 
niet dat ik iemand weer zie. Stel 
je voor dat ik onze Toone of Johan 
weer zie. Nee, met het geloof heb ik 
niets. Niet dat ik iets tegen gelovige 

mensen heb hoor. Nee, dat zijn hele 
goede mensen. Als ze mij maar niet 
met het geloof lastigvallen.”

Op de achtergrond klinkt muziek uit 
de jaren ’60, Peter gooit ondertus-
sen nog een stuk hout op het vuur. 
“Ja, daar ben ik ook altijd druk mee. 
Alleen dat hout is niet meer te beta-
len joh! Wil je nog koffie hebben, of 
zullen we maar aan het bier gaan?!” 

Wat heb je met muziek uit de jaren 
’60? 
“Het grootste gedeelte van mijn 
jeugd speelde zich af in de jaren 
’60. Muziek is één van de mooiste 
dingen. Zou muziek niet bestaan, 
dan mogen ze mij wel doodhouwen. 
Ik luisterde van alles en bezocht een 
enkele keer een concert. Zo zag ik 
de Rolling Stones in de Kuip. Ga d’r 
nooit weer heen.  Veel te veel volk, 
das niets voor mij. We zaten hele-
maal bovenin en je zag nauwelijks 
iets. Het geluid was ook waardeloos. 
Ik was daar samen met Betty, mijn 
lieve vrouw waar ik ontzettend veel 
van hou. Dat moest ik natuurlijk wel 
zeggen. De paar nachten met haar 
in hotel New York waren het mooiste 
van die dagen!”

Peter maakte zelf ook muziek. Leer-
de op zijn achtste al accordeon spe-
len en ging samen met neef Alwie 
Middelkamp op privéles bij Bartje 
Wieldraaier. “Later begon Alwie 
een bandje H2WAB waar ik een jaar 
achter het orgel heb gespeeld. “Ik 
was niet zo goed en voor optredens 
was ik veel te zenuwachtig.” Veel 
doet Peter niet met zijn muzikale 

kwaliteiten. Maar als zijn zus Truus 
en zwager Harrie 12,5 jaar getrouwd 
zijn, wil hij wel twee liedjes spelen 
op het feest. “Ik moest donders 
studeren, zomaar iets spelen lukte 
niet. Tijdens de liedjes stonden 
Hennie Kok en Frits Kolkman op 
de tafel te dansen. Op een gegeven 
moment begonnen ze een ander lied 
te zingen. Ben direct gestopt! Dat 
was een mooie tijd. Helaas is Harrie 
veel te jong overleden, dat vind ik 
echt jammer.” 

Werken bij Hofman: “De schuld van 
mijn vader”
“Ik wou vroeger automonteur wor-
den en zat net op school in Rijssen. 
Mijn vader was kolenboer en bracht 
de kolen bij Hofman. Hij kon nog wel 
iemand gebruiken. Toen ik thuis-
kwam, zei mijn vader dat ik loodgie-
ter zou worden. Moest ik verdorie 
in Almelo naar school. Ik ben dus 
loodgieter geworden en dat is de 
schuld van mijn vader. Kutbaan!”,  
zegt Peter lachend als een boer met 
kiespijn. “Dat geknooi en gemartel 
onder de grond.” 

Na een korte periode bij Hofman 
gaat Peter aan de slag in de fabriek. 
Daar leert Peter ook de Drentse 
Betty kennen, waar hij 2 jaar later 
mee trouwt. Na een korte periode bij 
Ten Cate volgen baantjes bij lood-
gieters in Borne en Hellendoorn, 
als dakdekker in Olst en drie jaar in 
de kost voor een baan in Limburg. 
“De laatste 30 jaar heb ik gewerkt 
bij Ten Cate in Goor en Nijverdal. Ik 
vond het werk daar zwaar en saai. 
Je leest vaak dat mensen heel mooi 

werk hebben gehad. Dat heb ik nooit gehad. Nu zit ik in 
mijn mooiste tijd van mijn leven, zonder verplichtingen. 
Ik regel alleen de compostactie voor vv Hellendoorn 
en bezorg door heel Hellendoorn het GOAL!Magazine 
voor De Zweef. En dat worden steeds meer boekjes. Kut 
Zweef! Schrijf dat ook maar op! Nee hoor, gekheid. Ik 
doe het met liefde. Het zijn beide mooie verenigingen, je 
kunt bij beide mooi een beetje zeuren met elkaar!”

Bij het bezorgen van het GOAL!Magazine vlak voor de 
feestdagen, probeert Peter een kleine bijdrage los te 
peuteren bij Johan Alferink. “Net zoals de bezorgers 
van kranten en folders altijd doen. Johan keek mij dom 
aan en geeft me € 0,20. Smerige knieperd. Bij buurman 
Sinus Freie doe ik poging 2. Hij heeft niet meer dan       
€ 0,50 voor mij over. Ik had nog één boekje over en doe 
een poging bij Niels Alferink, Johans zoon. Hij smeet 
de deur voor mijn neus dicht. ‘Donder toch op met dat 
domme boekje!’ Mooi toch dat zeuren!”

Voetballen is mooi, maar trainen vond hij niets
Peter voetbalt jaren als middenvelder in het tweede van 
De Zweef. “Soms mocht ik mee met het eerste waar ik 
zelfs eens met mijn broer Toone voetbalde. Ik kon best 
voetballen, was alleen te langzaam en had een bloedhe-
kel aan trainers. De grootste knuppels die er bestaan. 
Fijne mensen hoor, maar ze weten het altijd beter. Dan 
lieten ze ons lopen van Mariënheem naar huis. Ik weet 
nog dat Baaltje Woertman ons afzette. Iedereen sprong 
uit zijn vrachtwagen en ik bleef zitten. Eenmaal terug bij 
de kantine wou ik eruit, maar kreeg de deur niet open. 
Baaltje wist wel dat ik erin zat en deed om elf uur de 
deur pas open toen iedereen al lang in de kantine zat!”

Mooie herinneringen heeft Peter vooral aan alle brui-
loften. “We hadden vaak een feestje. Mooi een beetje 
zoep’n!” Na zeventien jaar in de selectie te hebben 
gevoetbald, vindt Peter het mooi geweest. “Ik heb toen 
nog een paar jaar voor De Zweef in de zaal gevoetbald. 
Later stond ik eens langs de lijn bij Vesos. Daar vroe-
gen ze of ik in een lager team weer op het veld wou 
voetballen. Mensen van Vesos waren wat rebelser en 
harder dan de Roomsen bij Sos. Dat rebelse heb ik ook. 
In het veld overal “tegenaan schoppen”: scheidsrech-
ters, grensrechters en trainers. Buiten het veld om heb 
ik dat niet, dan ben ik rustiger. Dan denk ik wel eens, 

waar maken mensen zich druk over? Ik heb uiteindelijk 
acht jaar bij Vesos gevoetbald. Tot de fusievereniging 
Hellendoorn kwam. Ik was het competitievoetbal zat. 
Sindsdien train ik twee keer in de week.”

Je woont op een ontzettend mooie plek, heb je altijd al 
achteraf willen wonen?
“Toen Betty en ik trouwden, woonden we in een zo-
merhuisje in Hulsen. Na een jaar kochten we samen 
met Ab Voortman een stuk grond in De Blenke waar 
we een huis bouwden. Bouwen vind ik prachtig. Eén 
van de mooiste dingen eraf. Later gingen we achteraf 
wonen aan de Vrugteveenseweg. Het huis bouwden we 
opnieuw zelf. Na 12 jaar kochten we dit huis en begon 
de volgende bouw. Eigenlijk is het de schuld van Betty, 
zij kwam dan een plek tegen en was helemaal wild. 
Maakte me dan ’s nachts wakker, ik ging de volgende 
dag kijken en kocht de plek dan direct. Zonder daarover 
na te denken. Als ik de kans krijg, zou ik het zo nog een 
keer doen. Prachtig!”



GOAL!Magazine - 55

te mogen voetballen. Eén van de mooiste dingen die ik 
doe. We hebben een mooie club jongens. Hopelijk blijft 
mijn lichaam nog een beetje in stand. Neem tijdens de 
trainingen dan ook nooit risico’s. Ik vind het wel een 
keer goed. Dat is misschien ook wel de reden dat ik 
nooit echt hoger heb gevoetbald.”

Met oud worden is Peter niet echt bezig. “Weet je wat 
het is? Als je niet oud wil worden, dan moet je jezelf 
maar doodhouwen. Die oal’n mut niet klag’n. Het is toch 
mooi dat je oud wordt. Je moet het leven vieren. Genoeg 
mensen halen deze leeftijd niet.”

Vind je dat je in de blessuretijd zit?
“Nee. Als ik doodga, ga ik dood. Ik weet alleen dat 
ik gecremeerd wil worden, maar je mag me ook wel 
rechtop zetten naast de stoel. Interesseert mij niets. En 
wat de muziek op de uitvaart betreft, ik ben dan vooral 
bang dat Joop nog leeft en hij Hazes gaat draaien of 
iets van Bartje Wieldraaier. En dan nog, maakt het me 
niets uit, ben d’r toch niet meer bij! Dood is dood. Weg 
ermee. Daar ben ik heel makkelijk mee. En wat mensen 
van mij vinden, maakt mij ook niets uit. Tuurlijk heb ik 
wel eens spijt. Als ik dan iets gezegd heb, kan ik mezelf 
achteraf wel een lul vinden. Maar dat moeten mensen 
maar accepteren, zo ben ik gewoon en dat heb ik mijn 
hele leven gedaan. Ik ga geen excuus aanbieden. Nee, 
ik heb een geweldige tijd waar ik van geniet. Het mag 
zeker nog wel 10 jaren duren.”

Het interview viel best mee toch?
“Ja joh, maak er maar een mooi verhaal van. Wel een 
beetje scherp graag. Ik hoef het eindresultaat vooraf 
niet te lezen hoor!” En dan nog, als het eindresultaat 
Peter niet bevalt, dan bezorgt hij het magazine gewoon 
niet in Hellendoorn. Kan hij daar in ieder geval nog 
rustig over straat!

“In een woonwijk wonen is ook mooi hoor. Maar hier 
heb je veel meer ruimte. Ik hield hier schapen, gei-
ten, ganzen en een paardje. Die schapen vond ik ook 
helemaal geweldig. En we hebben altijd honden gehad. 
Eén hond was ooit van zoon Niels. Hij zou hier een paar 
weken logeren, maar heeft hem nooit meer opgehaald.”

Inmiddels woont dochter Ellis ook bij Peter, samen met 
haar man en kinderen. “Dat vind ik helemaal geweldig. 
Ik moest trouwens ook nog zeggen dat ik donderse 
lieve kinderen heb. Is ook echt zo hoor. We hebben 
nooit echte narigheid meegemaakt met elkaar. Menno 
is de jongste, een geweldige vent. Mijn dochter Ellis, 
de middelste, woont hier dus naast. En dan hebben we 
nog Niels. Hij lijkt het meeste op mij. Een opgeruimd 
type, nooit chagrijnig en hij houdt net als ik van vrijheid! 
Ik heb ze eigenlijk ook nooit opgevoed. Zou niet weten 
wat het is. Het is altijd vanzelf gegaan en heb ze vooral 
eerlijkheid en hard werken mee willen geven.”

Waren de vakanties ook een vorm van vrijheid?
“Haha, vakanties geef ik niets om. We gingen vroeger 
wel met de kinderen hoor. Naar zee of één van de ei-
landen. Maar ik was blij dat ik thuis was. Betty ging ooit 
drie weken naar Amerika. Ik kocht dan een boek met 
plaatjes over Amerika en ging rustig in de tuin zitten. Ik 
ben met weinig gelukkig. Samen gaan we tegenwoordig 
hooguit vier dagen naar Terschelling. Nee, lui die op va-
kantie gaan, zijn gek in de kop. Zet dat er ook maar in!”

Is dit weer jouw rebelsheid?
“Haha. Ik heb altijd wel een grote mond. Maar ik geloof 
niet dat ik gemeen ben of dat ik verkeerde dingen heb 
gedaan. Tachtig procent is ouwehoeren. Daar moet je 
tegen kunnen. Over rebelsheid gesproken, als Peter 60 
is, krijgt hij van zijn kinderen een tatoeage cadeau. “Dat 
wou ik altijd al graag. Die kerel van Aaltink vroeg wat 
ik wou. Ik gaf aan dat hij mocht 
bepalen als het maar niet te 
groot was. Aaltink vroeg of ik niet 
goed wijs was, zo’n klein kloten 
ding. Ach dacht ik, hij zal het wel 
weten. Het werd een karper die 
mijn hele bovenarm bedekt. Toen 
ik thuiskwam, schrok Betty zich 
kapot. Spijt heb ik niet, dat heb ik 
überhaupt nooit.

Wat hoop je nog mee te maken in 
je leven?
“Niet veel. Ik ga het liefst gewoon 
zo lekker door. Ik hoop nog lang 
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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.

Onze vereniging wil naast een sportieve en gezellige, 
ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het 
bestuur van De Zweef is daarom van plan om voor alle 
kaderleden en vrijwilligers, zowel betaald als onbetaald, 
met ingang van het seizoen 2022-2023 een Verklaring 
omtrent Gedrag (hierna te noemen: VOG) verplicht te 
stellen. 

DE ZWEEF GAAT VERKLARING OM-
TRENT GEDRAG (VOG) INVOEREN

Waarom een VOG?
In het kort de reden voor de 
VOG-verklaring: De Zweef wil het 
risico op ernstige ongewenste 
gedragingen binnen de vereniging 
- denk aan zaken als (seksuele) 
intimidatie, seksueel misbruik 
of mishandeling en pestgedrag - 
voorkomen. Eén van de middelen 
is het vragen van een VOG aan alle 
kaderleden in diverse functies. Dit 
VOG-beleid wordt vanuit de KNVB 
en het NOC*NSF gestimuleerd. Aan 
het aanvragen van de VOG zijn geen 
kosten verbonden.
 
Hoe werkt het?
Het bestuur wil gefaseerd voor alle 
kaderleden en vrijwilligers de VOG 
regelen. Hierbij beginnen we met 
alle kaderleden bij de jeugd die in 
het seizoen 2022-2023 actief zijn.
Wij hebben als club bij de Dienst 
Justis (onderdeel van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie) voor deze 
functionarissen een aanvraag voor 
een VOG-verklaring in voorberei-
ding. Binnenkort ontvangen deze 
kaderleden een mail van de Dienst 
Justis met het verzoek een VOG aan 
te vragen. In deze mail zit een link 

waarmee de aanvraag kan worden 
gedaan. De aanvraag wijst zich van-
zelf. Wel moet de aanvraag digitaal 
ondertekend worden met een DigiD.
 
Binnen ongeveer twee weken stuurt 
Dienst Justis de VOG-verklaring 
naar jouw huisadres. Maak daarvan 
een kopie (het origineel kun je dan 
eventueel voor andere 
doeleinden gebruiken) en 
mail de VOG-verklaring 
naar: vog@dezweef.nl. Dit 
mailadres wordt beheerd 
door onze vertrouwens-
personen Linda Slag en 
Kim Praas en is alleen 
voor hen toegankelijk.
 
Geen DigiD?
Beschik je (nog) niet over 
een DigiD? Vraag die dan 
aan op de website digid.nl. 
Gegevens die je hiervoor 
nodig hebt zijn: postcode, 
huisnummer, geboorte-
datum en Burgerservice-
nummer (BSN). Binnen 5 
dagen ontvang je per post 
je activeringscode. Acti-
veer die binnen 20 dagen, 

anders moet je namelijk opnieuw 
een DigiD aanvragen.
 
Vragen?
Voor vragen over het verzoek tot 
het aanvragen van een VOG kan je 
contact opnemen met onze vertrou-
wenspersonen of bestuursleden Jos 
van Rhee en Richard Benneker.
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Met trots voor u gebrouwen. Geen 18 geen alcohol.
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  verder 
  in jouw 
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Jacob van Houtenstraat 8
7442 NC Nijverdal
Tel: 0548 610 958
info@fysiotherapienijverdal.nl

fysiotherapienijverdal.nl

De Zweef 2 heeft in de voorlaatste wedstrijd van deze 
competitie de titel binnengehaald. Dat gebeurde in de 
thuiswedstrijd tegen SVVN 3.  Aanvankelijk stribbelden de 
groenwitten nog wat tegen, maar toen De Zweef vlak voor 
rust op 2-0 was gekomen, was het venijn uit de wedstrijd. 

DE ZWEEF 2 KAMPIOEN 

Na rust hield De Zweef onder aan-
voering van Boy Kolman de regie 
over de wedstrijd en met de late 3-0 
was het wachten op de champagne. 
Toen scheidsrechter Stefan van Leu-
sen dan ook einde wedstrijd floot, 
knalden de champagnekurken. Het 
Twidde promoveert hierdoor naar de 

2e reserveklasse. Iedereen ging er-
van uit dat het wel even ging lukken, 
maar verwachtingen waarmaken 
is een 2e (Twidde). Petje af voor 
trainers Tonnie van Veen, assistent 
Henk Harmeling en leider Rolf Wes-
terik. En natuurlijk de rest van de 
staf én uiteraard het hele team.  
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EIERFESTIJN OP ZONNIGE PAASDAG

Op een zonovergoten eerste paasdag was het een 
drukte van belang bij De Zweef. Naast de oude 
bekenden een hoop nieuwe gezichten die konden 
kennismaken met deze Vriendenkring traditie. 

Gedeelde winnaars eieren gooien bij de jeugd:
• Jim en Jasper 
• Max en Lenn 
• Sylvie en Lien

De kinderen konden zich uitstekend vermaken met het eierzoeken en -gooien terwijl 
ook de ouderen lieten zien hoe je een ei gooit en vangt over een afstand van 35 meter. 

Winnaars bij de oudsten:
1. Rik Engbers en Ramon Engbers
2. Max Ligtenberg en Mick Kurvink
3. Ido Middelkamp en Niek Engbers
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“Jezus, jij hier?” We hadden Jezus 
al een tijd niet meer gezien of 
gesproken en daar zat hij dan, aan 
het hoofd van de tafel, alsof hij nooit 
was weggeweest. We hebben het 
niet over Jezus van Nazareth, maar 
over Jezus uit Lochem. Voorma-
lig linksback van het elfde elftal, 
dat later tot het tiende elftal werd 
omgedoopt. Jezus was stijf rechts, 
maar we hadden geen linksback en 
hoopten maar op een wonder. Wat 
voetballen betreft kon Jezus er geen 
hout van, maar zijn verschijning op 
het voetbalveld maakte veel goed. 
Jezus speelde niet op voetbal-
schoenen, maar op sandalen. Enig 
verschil was niet te merken.  “Als 

de berg niet naar Mozes komt, komt 
Mozes wel naar de berg”, antwoord-
de Jezus op de gestelde vraag, 
verwijzend naar een uitspraak van 
de grootste profeet van Israël. “Dat 
ik hier ben, is natuurlijk geen toeval. 
Toeval bestaat niet.  Kijk maar om je 
heen. Wie werd bijvoorbeeld ook wel 
El Salvador, De Verlosser, genoemd? 
Juist ja, Johan Cruijff. Initialen J.C. 
Geen toeval. Nee, ik was gewoon 
benieuwd wat er van jullie is gewor-
den. Ik heb slechts één kampioen-
schap met jullie mogen vieren, maar 
ik heb gehoord dat nadien nog vele 
kampioenschappen gevolgd zijn. Die 
kampioenschappen hadden jullie 
met mij kunnen delen, maar die 

hebben jullie onderling gevierd. Ik 
wil niet de profeet uithangen, maar 
er staat geschreven, dat een gulle 
gever zal gedijen en wie te drin-
ken geeft, te drinken zal krijgen.” 
Toen werd het even stil. Vaak werd 
gesproken over een reünie, maar 
tot dusverre was het bij praten 
gebleven. Jezus werd vervolgens 
van repliek gediend. “Mooi gespro-
ken Jezus. Woorden zonder daden, 
stellen inderdaad niets voor. En ook 
dat staat geschreven. De reünie zal 
worden gehouden op zondag 11 sep-
tember 2022.” Jezus is in ieder geval 
van de partij. 

CR

JEZUS REDT
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Hair by
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VOOR HET HELE GEZIN,  MAN,  VROUW EN KIND


