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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Mooier wordt het niet, misschien wel leuker! 

Beste Zwevers, 
Het nieuwe seizoen staat op punt van beginnen en/
of is net gestart, dat hangt af van het moment waarop 
het clubblad bij u op de mat valt. In de zomerperiode 
wanneer alles tot rust komt, denk je nog eens even na 
over het afgelopen seizoen en wat het nieuwe seizoen 
gaat brengen. Het eerste deel van de titel van dit stukje 
slaat dan terug op het afgelopen seizoen. Mooier wordt 
het niet! 

Mannen 1 gepromoveerd, Mannen 2 kampioen en 
Vrouwen 1 kampioen. Voor zover ik weet een unieke 
prestatie in de clubhistorie, alle selectie-elftallen die 
promoveren. En mooier dan bij de derby’s tegen vv Hel-
lendoorn en de blauwwitte zee van publiek bij de laatste 
wedstijd van de nacompetitie wordt het ook niet. Op dat 
soort momenten laat onze club zich van haar mooiste 
kant zien! 

Misschien kan het nog wel leuker! 
Het is wat minder voor iedereen zichtbaar, maar 
waar we als bestuur het afgelopen seizoen ook mee 
geconfronteerd zijn, is gedrag langs onze velden 
dat niet toelaatbaar is. Het afgelopen seizoen zijn 
we een aantal keren benaderd vanwege vervelen-
de incidenten. Denk hierbij aan grensrechters van 
tegenstanders die van alles worden toegeroepen, 
maar nog erger: racistische uitlatingen door eigen 
spelers en eigen publiek. Daarnaast kleedkamers 
die door onze elftallen als een zwijnenstal worden 
achtergelaten en onderling niet toelaatbaar gedrag 
binnen elftallen. 

De Zweef & TenCate Grass: samen kunstgras ontwikkelen

Continue de speeleigenschappen van kunstgras verbeteren; dat is waar we bij TenCate Grass 
op dagelijkse basis aan werken. 

Ook in onze samenwerking met de Zweef hechten we veel waarde aan spelersfeedback. Hier-
mee kunnen we de bespeelbaarheid van kunstgras verder verbeteren, terwijl we  
tegelijkertijd kunstgras als product optimaal willen verduurzamen. Om oneindig te kunnen 
spelen en sporten, moeten we kunstgras ontwikkelen dat goed te recyclen is en dat gebruik 
maakt van slijtvaste materialen.

Echter zullen we nooit de bespeelbaarheid uit het oog verliezen. 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 wederom een prachtig voetbalseizoen!

Natuurlijk weet ik dat dit een breed maatschappelijk 
probleem is en dat er veel mensen met korte lontjes 
en vreemde ideeën rondlopen, maar dat wil nog niet 
zeggen dat we dit gedrag als vereniging maar voor lief 
moeten nemen. Ik zou iedereen graag nog een keer 
op de vijf gouden regels van onze club willen wijzen 
en vragen zich er ook naar te gedragen. Dan wordt het 
komende seizoen misschien nog leuker! 

Dat het bestuur en de vele vrijwilligers graag hun 
energie steken in positieve zaken die de club ten goede 
komen, wordt het komende seizoen wederom zichtbaar. 
Een eerste aanzet hiertoe is al gemaakt. Er is voor alle 
spelende leden nieuwe wedstrijdkleding besteld; de 
kledingcommissie en de sponsorcommissie hebben 
hierin veel tijd gestoken. Het komende half jaar wordt 
de kantine opgeknapt, de fanshop zal verdwijnen, de 
bar krijgt een opknapbeurt en de toegang zal worden 
veranderd. Na de opknapbeurt wordt nieuw meubilair 
geplaatst. 

De sponsorcommissie heeft een nieuwe sponsorformu-
le bedacht waarin zestien sponsoren gezamenlijk de 
sponsoring van het 1e elftal verzorgen. Dit maakt het 
sponsorconcept een stuk minder kwetsbaar en garan-
deert ook sponsoring op lange termijn. En tenslotte 
heeft de maandagploeg weer het nodige werk verzet 
bij de vervanging van de kunstgrasmat. Alle reclame-
borden zijn opnieuw geplaatst en het hoofdveld ligt er 
super strak bij en er is geen sprake meer van een te 
gladde mat.  

Graag wens ik namens het bestuur, iedereen een mooi 
én leuk seizoen toe! 
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de andere twee bij de eerste drie, staken we er boven 
uit. Dat zegt echter niks meer over komend seizoen 
natuurlijk.” Niels verwacht dat het in de tweede klasse 
anders zal zijn. “We krijgen betere tegenstanders, die 
initiatief zullen nemen. Dat maakt dat we als team stap-
pen moeten maken in het samen verdedigen, echter 
in balbezit krijgen we misschien wel meer 
ruimte en kunnen we daar in onze kracht 
komen. Daar staat tegenover dat we waar-
schijnlijk minder kansen gaan krijgen en 
dat betekent dat we ons rendement moeten 
verhogen.”

Dat we volgend seizoen geen plaatselijke 
derby’s spelen, is voor de hoofdtrainer geen 
probleem. “Den Ham, Vroomshoop, DOS’37 
en dergelijke zijn ook mooie tegenstanders. 

Natuurlijk is het mooi om voor 2.000 man te spelen, 
maar de sportieve prestatie staat voorop.” Voor Niels 
waren eigenlijk alleen de drie wedstrijden tegen Hellen-
doorn echte derby’s. Maar wel met een heerlijke sfeer 
en in goede verhoudingen. 

De A-selectie moet -als we dit schrijven- nog definitief 
vorm krijgen. Van de 25 spelers zullen er ongeveer 20 
over blijven. Binnen de groep van 25 zijn acht nieuwe 
spelers: van A1, van buiten en uit het tweede. “Wie bij 
de 20 gaan horen bepalen de jongens voor een groot 
deel zelf. Ze kunnen het nu laten zien; ze hebben er zelf 
alle invloed op.”

“Geen derby’s? 
Spelen tegen Den 

Ham, Vroomshoop 
en DOS’37 is 

toch ook mooi?”

Het nieuwe veld
“Hoe het nieuwe veld bevalt? De jongens vinden het 
stroef.” Niels moet erbij lachen: ”Maar dat was toch de 
bedoeling? Het oude veld was te glad; nu is het stroe-
ver.” Door het gebruik en regen zullen de kunststofkor-
rels (geen geur van hete autobanden…) verder inzak-
ken en zal het veld z’n definitieve stroefheid/gladheid 
krijgen. Zittend aan de rand van dat strakke nieuwe 
veld hoeft Niels het niet te zeggen: hij heeft zin aan het 
nieuwe seizoen. “De groep is enthousiast. In mei/juni 
volgend jaar zullen we zien waar we staan. Nu is het 
een nieuwe groep met een nieuwe dynamiek en ik ben 
benieuwd hoe we het gaan doen.”

Niels Kolkman was het afgelopen seizoen voor het 
eerst trainer van een eerste elftal. “Hoe dat bevallen 
is? Ik wist dat het leuk zou zijn en dat bleek ook zo. Niet 
(alleen) door het succes; het is gewoon mooi om met 
een groep te werken aan een gezamenlijk doel. Ik heb 
er veel extra energie uitgehaald. Ik doe het met veel 
plezier. Verder was het niet zo’n verrassing. Je kent 
de club van binnen en van buiten. Ook de spelers. Dat 
maakt het makkelijker.“

Terugkijkend op het afgelopen seizoen: “We hadden 
veel wisselingen verwacht (bv door corona e.d.) en dat 
is ook uitgekomen. Uiteindelijk moesten we met iets 

van 26 spelers aan de bak. Door die wisselingen moes-
ten we in het veld natuurlijk flink anticiperen; al met al 
hebben we het goed opgepakt met elkaar. We hebben 
als team ook stappen gemaakt.”

Vanaf de kant is het vaak anders dan op het veld. Dat 
ervaar je als trainer en speler. “Men ging er zo’n beetje 
van uit dat we alles moesten en gingen winnen. Na het 
gelijkspel tegen Bergentheim uit ging het “mis”. Nou 
ja, mis: “ON is terecht kampioen geworden. Natuurlijk; 
als we thuis tegen ON de terechte overwinning hadden 
gehaald, hadden we hen onder druk kunnen zetten, 
maar zo ging het niet.”

“ON is terecht 
de kampioen 
geworden”

In de derde klasse had De Zweef daarnaast nog te ma-
ken met clubs die per se niet wilden dat de blauwwitten 
gingen winnen. “We hebben moeten leren om 80% bal-
bezit te hebben. Dat waren we vanuit de eerste klasse 
zondag niet gewend. Sommige clubs kozen er voor om 
met 10 man rond de zestien te gaan spelen, dat vraagt 
natuurlijk ook om andere kwaliteiten van ons.”

“Of De Zweef thuis hoort in de tweede klasse? Lijkt 
me logisch als je naar het vorige seizoen kijkt. Los van 

Aan het begin van een nieuw seizoen kijken de trainers van de 
selectieteams mannen en vrouwen vooruit naar de competitie die eraan 
staat te komen. Natuurlijk kijken we ook even terug op wat is geweest. 
Deze keer heel bijzonder, want alle selectieteams behaalden succes in 
de competitie 2021/2022. Mannen 2 werd als eerste kampioen; daarna 
Vrouwen 1. Mannen 1 tenslotte zorgde in de nacompetitie voor promotie. 

“WE HEBBEN MOETEN LEREN OM TE 
SPELEN VANUIT 80% BALBEZIT”

Niels Kolkman (De Zweef 1)
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TONNIE VAN VEEN (TRAINER 2E)
GROEPSGEVOEL IS BELANGRIJK

Tonnie van Veen is iets te laat voor het gesprek. “We 
hebben na de training eerst nog een biertje gedronken 
met elkaar.” Voor hem is dat belangrijk. “Niet dat biertje, 
maar het sociale aspect van het voetbal; het groepsgevoel. 
Dat is belangrijk. Niet alleen voor het team, maar ook 
voor mij. De afgelopen jaren met corona was wat dat 
betreft niet goed. Ik heb toen vaak gedacht: Als het zo 
moet, stop ik ermee. Rennen in het bos, kleine partijtjes 
van vier tegen vier, anderhalve meter afstand. Nee, dat 
was niks, maar dat ben al weer bijna vergeten.” 

Verder heeft hij het bijzonder naar z’n zin bij De Zweef: “Ik 
heb er veel schik in.” Logisch misschien, want De Zweef 2 
werd het afgelopen seizoen kampioen. Eigenlijk ging het zo 
makkelijk dat het op het laatst moeilijk leek. Daarbij ging het 
er niet om óf het team kampioen zou worden, maar wanneer. 
Geplande feestelijkheden moesten worden uitgesteld en 
dat werkte niet positief. Uiteindelijk werd de titel op 28 mei 
binnengesleept tegen SVVN. 

“Ik had in de winterstop al tegen de jongens gezegd dat het 
wat anders zou worden. Na de winterstop gaat namelijk 
iedereen anders spelen. Dat weet je en dat gebeurde ook. 
SVZW bijvoorbeeld had alles op alles gezet om ons dwars te 
zitten. Dat is gelukt. We moesten leren om daarmee om te 
gaan en dat geldt ook voor de komende competitie.”

“Met de kerst moeten
we in de bovenste 
regionen staan”

Tonnie heeft een goed gevoel bij de reserve-tweede klasse. 
“Hoewel nog niet bekend is hoe dat precies gaat, vind ik dat 
we bovenin moeten gaan meedraaien. Ik wil met De Zweef 
2 in de eerste klasse gaan voetballen. Daar horen we thuis. 
Misschien zijn we er nu nog niet aan toe, want we hebben 
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een heel jong team. De eerste klasse is wel 
het streven.”

Door de vrije inschrijving (zie kader) en de 
nieuwe competitievorm is het afwachten hoe 
het zal gaan. “Van teams als DES en SVVN 
moeten we kunnen winnen. De “echte” 
tegenstanders zijn Hellendoorn, FC Ommen, 
Enter Vooruit. Met die groep moeten we met 
de kerst in de bovenste regionen staan.”

Hij heeft er alle vertrouwen in, ondanks 
de verjonging van de groep. Vijf nieuwe 
spelers en straks nog de ”afvallers” uit de 
selectie voor het eerste. “Als trainer van 
het tweede weet je dat het zo werkt. Vorig 
jaar is dat goed gegaan, dus dat zal nu ook 
wel zo zijn.”

Nieuwe veld
Ook de groep van Tonnie vindt dat het veld 
stroef is. Het maakt de trainer niet zoveel 
uit. “Kunstgras is anders dan gewoon gras. 
Grote voordeel is dat je altijd een goed veld 
hebt. Je kunt altijd trainen. Het is mooi 
vlak.”

Leider 
Wat betreft de staf heeft Tonnie zich nog 
een jaar verzekerd van de hulp van Henk 
Harmeling. In Sam Bos heeft het team een 
vaste vlaggenist gevonden (die verder mee-
traint als speler). Gezocht wordt nog naar 
een teamleider. Wie daar zin in heeft, mag 
zich melden. Graag zelfs!

NIEUWE COMPETITIEVORM 
RESERVE-TWEEDE KLASSE
Vrije inschrijving in de reserve 2e klasse
Vanaf het seizoen 2022/2023 wordt in de 
reserve 2e klasse een vrije inschrijving ge-
hanteerd. Zo hebben alle elftallen die dat 
willen, de mogelijkheid om in categorie A uit 
te komen. Elftallen die dat niet willen, met 
uitzondering van de teams die uitkomen in de 
reserve hoofd- en 1e klasse, hebben de mo-
gelijkheid om te kiezen voor categorie B.

Najaar- en voorjaarscompetitie in reserve 
2e klasse
De vrije inschrijving in de reserve 2e klasse 
heeft tot gevolg dat in deze klasse de compe-
titie in de vorm van een najaar- en voorjaars-
competitie wordt gespeeld. Dit is noodzake-
lijk om een goede aansluiting met de reserve 
1e klasse te kunnen garanderen. De beste 
teams uit de najaarscompetitie plaatsen zich 
voor de promotiepoules in het voorjaar. De 
elftallen die in het najaar minder goed heb-
ben gepresteerd, komen in het voorjaar uit in 
de “niet-promotiepoules.“

Het is na de derde training dat we Frits van de Worp ontmoeten. 
Na die drie trainingen kent hij nog niet iedereen, maar hij ziet het 
wel zitten met Vrouwen 1. “Er zitten een paar hele goeie voetballers 
bij en daar omheen zit genoeg talent. Zo langzamerhand krijg ik 
een indruk van hoe en wat. Ik denk dat ik het spul goed op de rails 
ga krijgen.” Hij hoopt snel wedstrijden te kunnen gaan spelen. 
Daarom was het jammer dat een vriendschappelijke wedstrijd werd 
afgeblazen en ook de eerste bekerwedstrijd niet door kon gaan.

FRITS VAN DE WORP ZIET HET ZITTEN 
MET VROUWEN 1

Frits van de Worp (64) komt uit 
Ruurlo en woont daar met vrouw 
Jose. Samen hebben ze een zoon, 
Luc (24). Voor zijn werk is hij frezer 
bij Pillen in Lichtenvoorde. Dat 
bedrijf is heel breed georiënteerd: 
“Wij zijn een maakindustrie. Je 
kunt bij ons terecht voor metaalbe-
werking, plaatbewerking, eindpro-
ducten in kunststof, machinebouw, 
productie en montage van design, 
noem maar op. Het is heel leuk 
werk. Dat doe ik vier jaar nadat 
mijn vorige baas failliet ging en ik 
me heb laten omscholen.”

Hoewel hij ook andere hobby’s 
heeft (wandelen met mijn vrouw, 
werken in de tuin), is voetbal een 
grote passie. Die begint natuurlijk 
met een “eigen” carrière. Zijn voet-
balloopbaan begint bij (toen nog) 
DOS’19 in Denekamp. Daar woont 
hij in het internaat van de zusters 

van Denekamp waar hij op vijfjarige 
leeftijd terecht komt als zijn beide 
ouders overlijden.

Betaald voetbal
Via verschillende clubs komt hij 
bij hoofdklasser Enschedese Boys 
en uiteindelijk zelfs kort bij het 
betaalde voetbal (De Graafschap 
en FC Twente). “Daar vonden ze 
mij te licht.” Als voetballer moest 
Frits het hebben van zijn techniek 
en snelheid. “Ik ben begonnen als 
links- en rechtsbuiten en ben later 
op het middenveld gaan spelen.”

“Toen ik nog in het eerste voet-
balde, moesten we van tijd tot 
tijd assisteren bij trainers. Dat 
vond ik leuk om te doen. Zo ben 
ik begonnen in het trainerschap. 
Later heb ik mijn papieren gehaald. 
Trainde verschillende jeugdteams 
en werd hoofdtrainer bij clubs als 
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EGGV (Gelselaar), Keijenburgse 
Boys (Keijenborg), VV Winterswijk, 
Ruurlo.

Trainer van A1
Voor De Zweef is Frits geen 
onbekende. Rond 2008 is hij na-
melijk een seizoen lang trainer 
van A1. “Daarnaast deed ik op 
zondagen analyses voor Henry 
Kuipers, die toen trainer van het 
eerste was. Verschillende jon-
gens van toen ken ik nog goed.” 
Hij stopte na een seizoen om een 
vriend in nood te helpen wiens 
club dringend verlegen zat om 
een trainer.

zijn. In alles. Ze hebben veel meer plezier en 
beleving dan mannen. Je moet er soms even 
aan wennen, maar ze praten over van alles. 
Kijk maar naar de warming up vanavond. Zijn 
ze aan het lopen, maar hebben tegelijk een 
heel gesprek over verhuisdozen. Dat ga je bij 
mannen nooit meemaken. Die corrigeren el-
kaar als er eens wat wordt gezegd.  Daar moet 
je als trainer aan wennen en accepteren.”

Wie de facebookpagina van Frits bezoekt, ziet 
dat hij de laatste tijd heel veel nieuwe vrien-
den heeft gemaakt. Het halve vrouwenteam 
van De Zweef heeft zich gemeld. Of dat een 
basisplaats oplevert? Frits moet er om lachen. 
Dat is ook iets dat je bij mannen niet zo gauw 
ziet. 

Fysiek zijn de verschillen groot tussen man-
nen en vrouwen
Een mooie gelegenheid om te benadrukken 
dat je mannen- en vrouwenvoetbal nooit moet 
vergelijken. “Het is allebei voetbal, maar dat is 
het. Daarbij gaat het niet om het kletsen, maar 
om veel belangrijker zaken, zoals lichaams-
bouw. Vrouwen zitten fysiek heel anders in 
elkaar, waardoor ook het spel er heel anders 
uit ziet.”

“Ik hou van verzorgd, technisch voetbal. Laat 
het team graag dominant spelen. Maar uitein-
delijk is plezier het allerbelangrijkste.” Dat is 
ook een reden waarom hij blij is dat Mélani Liu 
blijft als teammanager. De vrouw van de vorig 
jaar overleden trainer Leen Bronkhorst heeft 
aangegeven nog graag bij De Zweef te willen 
blijven. Frits heeft al met haar kennis gemaakt 
en is blij dat zij blijft. “Ik heb daar een heel 
goed gevoel bij.” 

Het is de bedoeling dat Frits behalve Vrouwen 
1 zich ook gaat bemoeien met de meisjes van 
MO15.  “Ik heb begrepen dat daar nogal wat 
talent rondloopt en dat dat team nog geen 
trainer heeft. We gaan kijken hoe we daar 
inhoud aan kunnen geven.”

 “Ik speelde toen ook bij De Zweef 
in het zevende met een stel 
oud-hoofdklasse spelers, zoals 
Helwich Machielsen en René 
Jannink. Ik weet nog goed dat ik 
tegen Zenderen Vooruit gebles-
seerd raakte. In een duel viel een 
tegenstander boven op mijn knie. 
Toen ik later bij de dokter kwam, 
adviseerde die mij om te stoppen 
met voetbal vanwege artrose. Dat 
heb ik toen gedaan. Vind het nog 
steeds heel jammer.”

Zittend op het buitenterras met op 
het hoofdveld een oefenpotje van 
Mannen 1 zegt Frits: “Jullie hebben 

een mooie club en een prachti-
ge accommodatie.” Daarom ook 
maakte hij de stap naar Vrouwen 1. 
De vorige keer is hem bij De Zweef 
goed bevallen. 

“Vrouwen 
zijn 

enthousiaster”

Tien jaar geleden maakte hij de 
overstap van de mannen naar de 
vrouwen. Het laatst werkte hij bij 
VDZ in Arnhem. “Wat mij aantrekt 
is dat vrouwen veel enthousiaster 
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bedrijfskleding

Sportkleding

Promotiekleding

Bedrijvenweg 34 Nijverdal

“Ik ken jou!”, roept Ted vol enthousiasme. Een paar 
vragende ogen zijn op hem gericht. Eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat ik het jongetje en zijn ouders 
zelf ook niet goed kan plaatsen. Het jongetje zit in 
ieder geval niet bij Ted in de klas, zover ben ik al 
wel. Maar Ted is overtuigd. “Jawel, ik ken jou. Van De 
Zweef!” Het jongetje knikt. Hij voetbalt inderdaad bij 
de mini’s.

Na ruim een jaar bij de mini’s en op de zaterdagmiddag 
wat ronddartelen bij het hoofdveld is Ted zijn kennis-
senkring inmiddels aardig uitgebreid. Of we nu door het 
dorp fietsen of ergens op het terras zitten, overal her-
kent hij wel iemand van de club. Jong en oud. Enigszins 
trots richt hij zich dan tot ons. “Die ken ik hoor. Is van 
De Zweef.”

Dat niet iedereen buiten de Nijverdalse dorpsgrenzen 
bekend is met de blauw-witten is voor Ted dan ook on-
begrijpelijk. Op vakantie noemt hij tussen de Ajax-,
PSV- of Feyenoordfans steevast De Zweef als zijn 
favoriete club. Verbazing alom dat mensen geen idee 
hebben waar hij het over heeft. Hij haalt zijn schouders 
op. “Raar toch dat ze het niet kennen?”

Voor Ted is de Koersendijk in ieder geval de place to 
be. De zomerstop duurde lang, hij kan niet wachten om 
weer te beginnen. Hoog tijd dat de mini’s elkaar weer 
zien. Vanaf nu op de vrijdagavond in plaats van zater-
dagochtend. Het zal misschien even wennen zijn, maar 
zolang Ted zijn tenue weer aan mag trekken en lekker 
een potje kan ballen met zijn voetbalvriendjes zul je 
hem niet horen klagen. “Hup Zwevers!”

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 vijf jaar en is vorig seizoen 

voor het eerst gaan 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 - IK KEN JOU 
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ERELID JOHAN KOK (83) OVERLEDEN

Johannes Anthonius Bonaventura Kok werd geboren 
op 14 juli 1938 in Nijverdal. 14 juli is de “heiligendag” 
van Bonaventura, vandaar deze bijzondere derde naam. 
Vader was Hennie Kok en moeder Mina Jannink. Vader 
was penningmeester van De Zweef. “Mijn vader kwam 
dan terug van de wedstrijd met een zak vol dubbeltjes 
en kwartjes. Die werden op een oude krant gestort en 
dan was het tellen.” De hele familie was van De Zweef. 
“Je gaat van kleins af mee en zo rol je erin.” Het staat 
ook buiten kijf dat Johan gaat voetballen, net als zijn 
broers. 

“Ik ben in 1946/1947 gaan voetballen; ik was een jaar 
of acht. Ik kan me niet herinneren dat ik nog boven op 
de berg heb gespeeld.” Gagelman herinnert hij zich 
uiteraard wel. “Dat was daar waar DES nu speelt. Al die 

gen karbonades. Namen we mee naar Hegeman en die 
deed Mien zo in de pan.”

Niet dat de jongens tekort kwamen. Onderweg in de bus 
(bestuurd door Dick Mondeel) werd alvast opgenomen 
wie wat wilde: kroket of frikadel. “Als dat gebeurde 
was het altijd “voor het bestuur nog een keer troelala”. 
Kwamen we bij de kantine, stond de bestelling klaar.” 

“Een mijlpaal en een hoogtepunt is de promotie naar de 
hoofdklasse en het verblijf daar.” Het deed Johan extra 
veel, want zoon Hugo maakte deel uit van de hoofd-
macht van De Zweef in deze gloriejaren. Hij was er trots 
op. Net zoals de degradaties zeer deden.

Vriendenkring
In 1972 stapte Johan in het kersverse bestuur van de 
Vriendenkring, die dat jaar was opgericht. Dat was 
bij Marke Noetsele van “Broer” Ravenshorst waar 
mede-bestuurslid Rein Oostenbroek ober was. Eddy 
Krukkert werd de eerste voorzitter. 

Johan bleef maar liefst 18 jaar bestuurslid van de 
Vriendenkring, die in de begintijd heel veel activiteiten 
organiseerde en met veel succes. In die tijd hadden 
de mensen grote behoefte aan leuke activiteiten en 
vertier. Het televisie-aanbod was beperkt en men wilde 
er graag uit. “Het maakte niet uit wat we deden; er 
was altijd belangstelling. Of het nou bingo was of een 
fondue-avond; altijd zat het vol.”

Storm liep het ook als de Vriendenkring reisjes or-
ganiseerde voor de vrouwelijke leden. “Amsterdam, 
Keukenhof, Huishoudbeurs, noem maar op. Twee 
bussen vol was het minste. En altijd wel een gek-
kigheidje. Hadden ze verkleedspullen meegenomen 
en liepen de obers in Bathmen de hele avond in het 
blauwwit.”

“Op de huishoudbeurs kreeg je als je een leeg glas in-
leverde, er een in een doos voor terug, Ik zie Rini Siero 
nog lopen met al die dozen boven zijn hoofd. Ook zijn we 
een keer met z’n allen naar het radioprogramma “Van 
twaalf tot twee” geweest in de KRO-studio in Hilversum. 
Prachtig. We zaten behoorlijk vooraan en hadden een 
prachtige middag.”

“We organiseerden ook andere uitstapjes; niet alleen 
voor de dames. Naar de kerstmarkt in Düsseldorf. Naar 
Nederland-België. Iedereen vond het prachtig en er 
was veel belangstelling. Later is dat behoorlijk afgeno-
men. Nu is er geen animo meer voor dat soort dingen. 

kraantjes om je te wassen. ‘s Winters was het spul vaak 
bevroren. En nu klagen als het water eens te lauw is!”

Een jaar of drie speelde Johan in het eerste elftal. “Dat 
was met jongens als Jan Tijhuis, Bokkie Middelkamp, 
Herman van Rhee, Jannes Evers, Marinus Poppe. Ik 
speelde rechtsback.”

Toen Johan een jaar of 21 was stopte hij met voetballen 
wegens blessures. Hij meldde zich aan als jeugdleider 
en begeleidde –deels samen met Harrie Wijnen- onder 
meer zijn zoons. Ook was hij nog drie jaar leider van 
het eerste elftal (rond 1974). Dat was een mooie tijd. Hij 
was de assistent van trainers als Coster en Stockman.

“Trainer Stockman woonde in Enschede. Soms gingen 
we na de training met z’n allen naar zijn huis om daar 
een biertje te drinken. Met z’n allen in die bak van de 
Bale (“Baaltje” Woertman) en midden in de nacht weer 
terug. Gingen we nog even met Gerrit Oude Roelink 
mee naar diens huis, want die had altijd nog wel wat in 
de pan.”

Zo liep Café Hegeman soms wat klanten mis. Niet dat 
dat erg was; er waren nog genoeg Zwevers over. “Op 
zondag na het laatste fluitsignaal was het één streep zo 
snel mogelijk naar Hegeman. Deed je dat niet, dan kon 
je niet zitten.” Bij Hegeman kan veel. “We speelden een 
keer tegen TVC en die hadden nog één punt nodig. Daar 
wilden wij wel aan meewerken. Zo gezegd, zo gedaan 
en na afloop kon de kofferbak open voor een paar stren-

Voor het bestuur van nu is het een stuk moeilijker om 
leuke dingen te verzinnen.” 

Kantinebeheerder
In 1990 stopte Johan met de Vriendenkring en nam 
even rust wat betreft De Zweef. Toen hij in 1998 stopte 
met werken, zei hij “ja” op de vraag of hij beschikbaar 
wilde zijn als kantinebeheerder. 

Het werk van Johan hield in:
• inkoop (= voorraad bijhouden, bestellen, cont(r)

acten bijhouden)
• maandag: voorraad tellen (koelkasten en kelder)
• maandag: schoonmaken vloerbedekking, achter de 

bar en in de keuken
• maandag: tellen van weekopbrengst (met penning-

meester)
• dinsdag: levering van goederen
• overige dagen: controle of alles nog “recht” was
• vrijdag: klaarmaken voor het weekeinde
• overig: aankleding kantine, beheer meubilair
• tussendoor: extra schoonmaken indien nodig (ta-

fels, stoelen, toiletten)

Een van zijn sterkste punten was inkopen. Vanuit zijn 
professie (vertegenwoordiger) kende hij het klappen van 
de zweep. Dat betekende dat hij altijd wel een deal kon 
sluiten. Waar een ander één extra pallet in de wacht 
sleepte, sleepte Johan er twee of drie binnen. Duizen-
den euro’s per jaar verdiende hij zo voor de vereniging. 

Johan was bijna elke dag wel een keer in het clubge-
bouw. Op maandag was vrouw Annie er ook. Zij had 
helemaal niks met het spelletje voetbal, maar alles met 

Ons erelid Johan Kok is overleden. Hij is 83 jaar 
geworden. Johan heeft voor onze club heel veel 
betekend. Hij was een bijzonder figuur. Was duidelijk 
in zijn mening en had het hart op de juiste blauwwitte 
plaats. Had alles over voor zijn club. Hieronder enkele 
passages uit een interview uit 2016, toen hij nog geen 
last had van de darmkanker waaraan hij is overleden. 
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De Zweef. Vanaf ongeveer 1973 was zij elke maandag 
druk met schoonmaakwerk in het clubgebouw. “En 
dat gaat verder dan even stofzuigen. Want denk maar 
dat de wc’s na het weekeinde een goede beurt kunnen 
gebruiken.”

Trots was hij op de oorkonde van de Twentsche Cou-
rant-Tubantia waarin De Zweef werd uitgeroepen tot 
leukste en gezelligste kantine van 2009. 
Johan was er trots op Zwever te zijn: “Wij zijn net meer 
één grote familie dan de rest. Ondanks dat er steeds 
nieuwe mensen –ook van buiten- lid zijn geworden. Je 
gaat met je familie mee naar de voetbal. Gaat er zelf 
spelen. Raakt betrokken bij de club en je laat nooit 
meer los. Ook in de regio staat De Zweef heel goed 
bekend.”

“Natuurlijk, De Zweef was de enige zondagvereniging. 
Maar ook toen Nijverdal nog bestond, was dat geen 
concurrentie. Op een of andere manier trok De Zweef 

de mensen aan. Ook al omdat er een paar hele grote 
families lid waren. En die trouwden weer onderling en 
zo werd het bijna een echte familie”. 

Vrijwilligers koesteren
Dat is een boodschap. “Je moet vrijwilligers koesteren 
zoveel je kan. Je kan als vereniging niet zonder deze 
mensen. Kijk eens om je heen wat er hier allemaal 
gebeurt door al die stille werkers. Het wordt telkens 
moeilijker mensen te vinden die wat willen doen voor de 
club. Gelukkig gaat het hier nog goed, zeker als je kijkt 
naar andere clubs.”

Vrijwilligerswerk doen vond Johan een normale zaak. 
“Ik vertel mijn kinderen ook altijd dat het belangrijk is 
naast het werk iets te hebben of doen dat nuttig is voor 
anderen. Dat je ’s avonds ook eens een andere vergade-
ring hebt dan van je werk.”

Tot slot
Het delen van het lief en het leed is een van de karak-
teristieken van De Zweef, vond Johan. “Iedereen staat 
altijd klaar. Om te mopperen als het niet lekker loopt. 
Om problemen op te lossen als die zich voor doen. Om 
feest te vieren bij elke gelegenheid die zich voor doet. 
En ook te troosten waar verdriet is.” Het is niet voor 
niets dat hij het overlijden van relatief jonge mensen 
noemt als het gaat om dieptepunten.Nu is hij zelf uit de 
tijd. We zullen hem herinneren als een trots en trouw 
lid van onze club met veel verdiensten.
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BERTOLD BROEKMATE 
NIEUWE LEDENADMINISTRATEUR

Voor wie de situatie een beetje kent is de keuze 
voor Bertold niet zo moeilijk. Enerzijds is hij de 
oud-buurman van vice-voorzitter Jos van Rhee 
(“Hij noemt mij nog steeds buurman en ik hem”) en 
anderzijds deed hij wat klusjes voor de basisschool 
van z’n kinderen en was zo bekend met Richard 
Benneker. Vandaar dat hij door hen is benaderd 
met de vraag of hij de ledenadministratie zou willen 
doen.

Vanuit zijn oude beroep (werkzaam bij de accoun-
tantsdienst van het Ministerie van Financiën) en 
bekendheid met een ledenadministratie (Tennisclub 
Hellendoorn) is het werk niet helemaal vreemd. “Ik 
ben bij een bijeenkomst van Sportlink geweest en 
heb wat inzicht gekregen in het systeem waarmee 
we werken.”
Inwerken door Jaap was er vanwege diens gezond-
heid niet meer bij, maar gelukkig kon penning-
meester Ewald Wennemers Bertold goed op weg 
helpen. “En verder is het zoeken en uitproberen.” 

Vanaf deze plaats wensen we Bertold veel succes in 
z’n nieuwe functie.

Door de ziekte van Jaap Bregman 
moest De Zweef op zoek naar een 
nieuwe ledenadministrateur. Die 
is gevonden in de persoon van 
Bertold Broekmate. Bertold (48) is 
getrouwd met Annemiek Kok. Hun 
twee kinderen, Thijmen en Mirthe 
zijn allebei lid van De Zweef. 
“Voordat Thijmen bij De Zweef 
ging had ik niks met voetballen. 
En nu vind ik het een leuke sport. 
Ben zelfs fan van FC Twente.” 
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Een hypotheek lastig? Nee, joh!
Regel in vier stappen jouw 

HypotheekDeal. 

HypotheekDeal.nl

Samen gaan!

WE STAAN 
NAAST JE 
ALS MENS EN 
SPECIALIST 

Waar zit je op school?
Op de Rietslenke in groep 8.

Met wie woon je?
Papa Rob, mama Monique en broer Sepp.

Wie zijn je beste vrienden?
Tijn, Tom, Dani, Hidde, Pim en Siem (2x). Die ken ik van school en van de 
voetbal.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Ik ben bij de F-league op voetbal gekomen. Mijn papa voetbalde bij SVVN, 
maar ik ben met mijn vriendjes van school naar De Zweef gegaan. Daar 
voetbalt papa nu ook.

Wat vind je leuk aan voetbal?
Dat het een teamsport is en ik dat met mijn vrienden doe.

Heb je een vaste positie in het veld?
Meestal speel ik rechtsachter. Ik denk dat ik dat wel goed kan.

Wat vind je leuk aan De Zweef?
Dat ik daar met mijn vrienden ben en ik vind de activiteiten leuk.

Heb je een voetbaldroom?
Nee, niet echt.

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen en waarover?
Op de kermis bij het Heldersfees. Mijn vrienden zaten in de botsauto’s en 
knalden keihard op de wand.

Wie of wat zou je voor één dag in je leven willen zijn?
Mbappé. Dat is een goeie voetballer.

Heb je een huisdier?
Nee en hoef er ook geen.

Wat vind je echt niet leuk ?
School. Daar heb ik een hekel aan. Rekenen en zo.

Waar word je blij van?
Voetballen. Ik voetbal veel met mijn vrienden. Dan fietsen we naar De 
Zweef en spelen daar.

29 VRAGEN AAN...
KRIS AANSTOOT (11 JAAR, JO13-2)
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Beste service

Juiste voorraad Vakkundig advies

Flexibele logistiek

Wat doe je met het geld als je de Postcodeloterij wint?
Dan koop ik een motor en een huis. Ik vind motorrijden 
leuk. Rij wel eens bij papa achterop.
Dat vind ik heel mooi.

Waar zou je het allerliefste wonen?
In Amerika. New York. Je hebt daar hele mooie en grote 
gebouwen.

Waarvoor kan men jou ’s nachts wakker maken?
Naar McDonalds voor een Big Mac.

Welk klusje vind je vreselijk om te doen?
Afwassen op de camping.

Wat is de favoriete dag van het jaar?
Oud en nieuw en mijn verjaardag. Oudejaarsdag lekker 
vuurwerk afsteken.

Wat vind je doodeng?
Slangen.

Wat zou je het meeste missen als het er niet meer 
was?
Ons gezin.

Wat eet je het liefst?
Hamburger.

Naar welke tijd zou je gaan in een tijdmachine?
Achteruit naar de Tweede Wereldoorlog om mee te 
vechten. Dat lijkt me vet.

Hoe belangrijk is internet voor jou?
Belangrijk. Ik kijk op YouTube naar vlogs. Ik vind Don 
heel leuk.

Lees je wel eens een boek?
Nee, alleen op school.

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
Dat weet ik niet; ik zie het wel.

Waar zou je graag naar toe gaan op vakantie?
Spanje. Daar ben ik nog nooit geweest.

Wat is je belangrijkste bezit?
Ons gezin.

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Ik ben grappig, denk ik.

Welke superkracht zou je willen hebben? Waarom?
Ik zou wel onzichtbaar willen zijn. Dan kan ik allemaal 
grappen uithalen.
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NIEUWE SPONSORFORMULE BIEDT 
VASTIGHEID VOOR DE ZWEEF

Binnen de sponsorcommissie hebben Marcel Eilders 
en Martijn Evers zich sterk gemaakt de formule uit te 
werken. Logisch dat zij enthousiast zijn. En terecht. 
“Door op deze manier te werken, spreiden we eventuele 
financiële risico’s. Belangrijk is ook dat we het hoofd-
sponsorschap in deze formule gemakkelijk kunnen 
uitbreiden. Tot hoever? Maakt niet uit, 24 bedrijven? 32 
bedrijven?”

De sponsorcommissie is er trots op dat De Zweef zoveel 
uitstraling heeft dat van de 16 sponsoren er maar liefst 
acht niet uit Nijverdal komen! “Wij staan er in de regio 
goed op!”   

Adoptie van twee wedstrijden
Het unieke aan het Zweef-sponsorschap is dat de deel-
nemende bedrijven allemaal in de picture komen. Elk 
bedrijf “adopteert” per seizoen twee wedstijden van het 

eerste mannenteam. Tijdens die wedstrijden staat de 
sponsornaam prominent op de voorkant van het shirt. 
“Nee, we hebben de vrouwen niet over het hoofd gezien. 
Vrouwen 1 speelt het hele seizoen met TransMission op 
het shirt. Mooi dat dit na al die jaren wordt voorgezet. 

Alle jeugdteams krijgen daarnaast een eigen sponsor 
uit de lijst van 16. Alle teams krijgen Teamsportfabriek 
op de achterkant. Bij de seniorenteams is ervoor ge-
kozen dat alle teams de naam Teamsportfabriek op de 
voor- en achterkant krijgen. 

Voor de 16 hoofdsponsoren worden nieuwe activiteiten 
op poten gezet. Denk daarbij aan netwerkbijeenkom-
sten. Verder krijgt elk bedrijf rond het hoofdveld een 
eigen vlag, een vermelding op het LED-scherm, een 
vermelding op een nieuw bord bij de hoofdingang en 
een groot reclamebord achter een van de twee doelen. 

Wie onze berichtgeving op sociale media volgt, heeft 
kunnen lezen dat we met ingang van het nieuwe sei-
zoen een andere invulling geven aan het (hoofd)spon-
sorschap. De sponsorcommissie heeft 16 bedrijven 
bereid gevonden die samen het hoofdsponsorschap 
voor hun rekening gaan nemen. Op zich is dit geen 
nieuwe gedachte, maar de invulling van het sponsor-
schap is leuk en levert de bedrijven afzonderlijk de 
nodige publiciteit op.

De 16 nieuwe hoofdsponsoren zijn:
Teamsportfabriek uit Almelo, TransMis-
sion Logistics uit Deventer, Aannemers-
bedrijf Ruiter uit Haarle, Eilders Reclame 
uit Nijverdal, De Wijndragers uit Zwolle, 
JWS Groep uit Raalte, Autolease Twen-
te uit Hengelo, Tuin & Zo uit Nijverdal, 
Oogink Trilbeton uit Nijverdal, Eshuis 
Accountants & Adviseurs uit Almelo, 
Draw2Design uit Nijverdal,  Pedique uit 
Nijverdal, Ekelenkamp Assurantiën uit 
Nijverdal, BMN Bouwmaterialen uit Nij-
verdal, Splash Carwash uit Nijverdal en 
Deventrade/Stanno uit Deventer.

De nieuwe formule betekent ook dat 
we nieuwe kleding krijgen. Het worden 
shirts, broeken en sokken van Stanno, 
geleverd door Deventrade. Er wordt mo-
menteel druk gewerkt aan het bedruk-
ken van de kleding en aan de vlaggen 
en borden langs het veld. In de loop van 
deze maand moet dat allemaal voor 
elkaar komen. Dan is er nog een officiële 
presentatie. 

Afscheid
De nieuwe formule betekent ook het einde 
van negen jaren hoofdsponsorschap van 
Uitzendbureau Oost-Nederland en Trans-
Mission Logistics en van vijf jaar subspon-
sorschap van Intersport Ramon Zomer en 
Reflex Bedrijfskleding. 
Als vereniging zijn we hen zeer dankbaar 
voor de ondersteuning. De hele club heeft 
negen seizoenen altijd in perfecte wed-
strijd-, presentatie -en trainingskleding 
gevoetbald. Altijd tip top voor elkaar vanaf 
de jongste jeugd tot en met de 1e elftallen 
van zowel de heren- als vrouwentak bin-
nen onze club. Sponsoren dank hiervoor 
namens de gehele vereniging
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MINI’S GENIETEN 
VAN EERSTE TRAINING
Voor de allerkleinsten was het vrijdag 2 september 
eindelijk zover. Een heerlijk zonnetje, een prachtig 
hoofdveld, ballonnen, “vuurwerk”, ranja en een ijsje 
toe. En natuurlijk spel, veel spel. Met en zonder bal. De 
ongeveer 40 jongens en meisjes tussen 4 en 6 jaar oud 
genoten. En daarmee ook de vaders en moeders en opa’s 
en oma’s aan de kant. Het was gezellig.

Onder aanvoering van Jeroen Wigger met assistentie 
van jeugdspelers Niels, Tijn en Koen en de vaders 
Tom, Stefan en Paul werd tikkertje gespeeld, techniek 
geoefend, gewerkt aan de conditie en natuurlijk 
gevoetbald. 
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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



GOAL!Magazine - 35

WIJ STAAN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN DE 

CLUBACCOMMODATIE

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

bezoek voor meer informatie onze website www.assinkweustink.nl

Inbraaksignalering
Brandmeldinstallaties
Toegangscontrole
Camera observatie
Intercomsystemen
Technische beveiligingen

 

 

  

twee12.com

EVEN VOORSTELLEN 
DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Nicolle, waar staat de AC voor?
Voetbal is een teamsport waarbij je 
elkaar nodig hebt binnen en buiten 
het veld. Binnen het veld moet je 
presteren. Samen proberen een 
doelpunt te maken en te winnen. 
Hiervoor moet je met elkaar betrok-
ken zijn. Dat is de basis van team-
vorming. Maar dat gaat niet zonder 
plezier. Je moet ook lol hebben met 
elkaar. En dat moet je terugzien op 
het veld. 

Groepsgevoel kweken en dit dan 
uitstralen op het veld, wij zijn De 
Zweef! En dat plezier proberen wij 
over te brengen door het organi-
seren van activiteiten voor onze 
jeugdspelers. En dat doen we voor 
mini’s tot en met de JO-13. JO-15 
doet ook mee met een spooktocht. 
We zijn wel aan het nadenken hoe 
we een betere invulling kunnen 
geven aan de tussengroep vanaf 
de JO-13 t/m de senioren. Tips zijn 
hiervoor van harte welkom. Afge-
lopen jaar hebben we dit opgepakt 
door de “Petje op, petje af quiz” en 
de “Pubquiz”. Mede door de grote 
cadeaus van de sponsoren was het 
een groot succes!

Wie zitten er allemaal in de AC?
Op dit moment is het net de Raad 
van Elf. Komt goed uit met Twan 
Schrijver als Prins Carnaval. Verder 

Marleen Wermink (penningmees-
ter), Jarno Gottemaker (commu-
nicatie), Theo Koopman, Merte 
Kolman, Karien ten Dam, Dimitri 
Hulshof, Kevin Samsen, Rick Grof-
fen, Glenda van Dijk en ik. Stefan 
Scholten benaderen we voor de 
communicatie op de social media. 
Dat komt ons motto ook ten goede: 
als we allemaal iets doen, doen we 
samen veel. En zo is het natuurlijk 
wel. Daarnaast kunnen we altijd een 
paar extra handen of tips gebruiken. 

Hoeveel tijd kost het?
Doordat we goed op elkaar zijn 
ingespeeld, de taken goed verdeeld 
zijn en we met plezier organiseren 
kost het weinig energie. Meteen 
na afloop van een activiteit sluiten 
we af met een drankje en gaan we 
evalueren. Wat ging goed? Wat kan 
beter? Waar zijn we trots op? We 
zijn dan ook eerlijk naar elkaar toe 
en weten zo ook wat we aan el-
kaar hebben. En dat moet ook. Het 
houdt ons scherp en zorgt ervoor 
dat dezelfde activiteit de volgende 
keer nog beter georganiseerd is. 
Daar komt bij, als wij het gezellig 
hebben dan hebben de kinderen 
dat ook en andersom. We kijken 
nog wel naar een modus die ervoor 
zorgt dat iedereen wordt bereikt 
en communicatie gemakkelijker 
verloopt. Hiervoor zijn we vaak nog 

wel afhankelijk van de leiders. Des-
ondanks is de bezettingsgraad van 
de activiteiten goed. 80% halen we 
meestal wel. 

Wat vind je zelf het leukst?
Het is mooi een onderdeel te zijn 
van de verbroedering van De Zweef. 
Hoe de mini’s samen in een oranje 
shirt “ik ben er een van De Zweef” 

De activiteitencommissie (AC) is een niet meer weg te denken 
commissie binnen de vereniging. Waar staan ze voor, wie zitten 
er allemaal in en hoe leuk is het om te doen? Alle antwoorden 
krijg je van Nicolle Raamsman (37), voorzitter van de AC.
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met de bus naar Drouwenerzand 
gaan tot de JO-11 die samen op de 
fiets naar Delden op kamp gaat. Het 
is ook in het algemeen de gezellig-
heid met elkaar. Als activiteit noem 
ik dan het jeugdkamp. Je bent op 
elkaar aangewezen. Kent elkaar 
nog niet in het begin. Dan is het 
even wennen, vaak hebben we al 
snel heel veel lol. Dat jeugdkamp is 
wel een hele organisatie. Maar we 

trekken het draaiboek uit de kast 
(met dank aan onze voorgangers), 
gaan evalueren en passen het waar 
nodig aan. 

Wat jullie voor de jeugd doen, doet 
de Vriendenkring voor de senioren. 
Hoe is de samenwerking?
In het verleden hadden we wel eens 
in hetzelfde weekend activiteiten. 
Inmiddels kennen we elkaar en we-

ten elkaar steeds 
beter te vinden. 
Ons doel is het-
zelfde, dan is het 
fijn dat we even 
kunnen sparren 
over verschillen-
de activiteiten. 
Hierbij wil ik ook 
de samenwerking 
met het bestuur 
noemen. In 
principe werken 
we kostendek-
kend vanuit de 
inkomsten van 
de sponsorloop. 
Elk jeugdlid dient 
tijdens de spon-
sorloop mini-
maal € 35,- in te 

brengen.  Wanneer men tussentijds 
lid wordt, kan dit bedrag ook aan de 
commissie betaald worden om toch 
mee te kunnen op de voetbaluitjes. 
Na afloop van de sponsorloop reiken 
we ook altijd een prijs uit voor wie 
het meeste geld heeft opgebracht 
en wie de meeste rondjes heeft 
gelopen.

In corona tijd hebben we met Sinter-
klaas wel een cadeautje en choco-
ladeletter gegeven. Wel uitgaven, 
maar geen inkomsten. Daar heeft 
het bestuur ons wel een handje 
geholpen. 

Om het geld goed te besteden aan 
de leden, zijn we nog op zoek naar 
sponsoren die een bijdrage in de 
kosten willen leveren. Hierbij kan 
men denken aan stormbaan bij de 
sponsorloop, cadeautjes van de Sint, 
entree uitjes, huur kampeerboer-
derij, vervoer richting Drouwener-
zand of boodschappen van kamp, 
waarvoor afgelopen jaar de Jumbo 
Grotestraat ons een bijdrage heeft 
geleverd. Qua sponsoring valt te 
denken aan enkele tientjes tot een 
paar honderd euro. Daar mogen ze 
ons altijd voor benaderen. 

HET PROGRAMMA VOOR KOMEND SEIZOEN

 Woensdag 28 september  Sponsorloop  Mini’s t/m O13

 Zaterdag 12 november  Pietenbingo  O10 t/m O13

 Woensdag 16 november  Sinterklaas  Mini’s t/m O9

 Zaterdag 14 januari  Playbackshow  O7 t/m O13

 Zaterdag 11 maart  Spooktocht  O12 t/m O15

 Zaterdag 20 mei    Voetgolf   Mini’s t/m O13

 Zaterdag 24 juni   F-Reisje   Mini’s t/m O9

 Zaterdag 24 juni   D-Uitje   O12 + O13

 Zaterdag 1 en zondag 2 juli E-Kamp   O10 + O11
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DE TATTOO VAN... 
REMKO 
MANENSCHIJN
Vijfeneenhalf jaar geleden verhuisde Remko 
Maneschijn (41) voor de liefde van Daarlerveen 
naar Nijverdal. Uiteraard meldde hij zich aan als 
lid van De Zweef en voetbalt nu in zondag 2. Zoals 
een goede stratenmaker betaamt heeft ook Remko 
een aantal tattoos.

nu ook geen SRV-wagens meer. 
Op zaterdag keek hij altijd bij mijn 
wedstrijden. Toen ik in de A-jeugd 
zat (nu JO-19) keek hij eerst bij mij 
en daarna gingen we bij het eerste 
kijken waar mijn vader voetbalde. 

Elke dinsdag en woensdag keek ik 
bij hem de Champions League. Dan 
dronk hij twee flesjes Heineken en 
ik twee flesjes Grolsch. Helaas is hij 
in 2012 overleden. Ter nagedachte-
nis aan hem heb ik een tattoo laten 
zetten aan de linkerzij van mijn            
lichaam: “As long as there is some- 
one in the sky to protect me, there is 
no one on earth who can break me.”

Je hebt er nog drie.
Twee met de namen van onze kinde-
ren, Keyano en Jaivey. En Renate en 
ik hebben een gezamenlijke tattoo, 
maar dan in twee delen. Zij heeft er 
een met de tekst: every day for the, 
en vervolgens twee hartjes. Die van 
mij begint met twee hartjes en ver-
volgens de tekst: rest of our lives.

Blijft het hierbij?
Nee. Ik wil nog iets op mijn benen 
wat te maken heeft met voetbal. 
Dat is toch mijn lust en mijn leven. 
Ik weet nog niet precies wat, maar 
binnen nu en vijf jaar staat het erop 
(gratis tip: logo van De Zweef).

Remko, wanneer heb jij jouw eerste 
tattoo laten zetten?
Dat was in 2007. Ik heb toen een 
tribal laten zetten. Deze tattoo had 
geen speciale betekenis. Ik vond het 
wel mooi en het was de bedoeling 
om deze uit te breiden over mijn 
hele rug. Daar is het uiteindelijk niet 
van gekomen.

De tweede tattoo is er wel een met 
een verhaal.
Klopt. Ik ben geboren in Daarlerveen 
en mijn opa woonde drie huizen ver-
derop. Hij was melkboer en had een 
SRV wagen. Ik was daar heel veel. 
Na schooltijd ging ik altijd met hem 
mee in de wagen. Hij had een vaste 
route, dus ik wist altijd precies waar 
hij was. Hij bezorgde in Daarlerveen, 
Vriezenveen en Vroomshoop. Aan 
het eind van de dag de wagen weer 
inpakken voor de volgende dag. 

Mooi werk. Altijd onder de mensen. 
Dat werk had ik ook wel willen doen 
maar het was niet rendabel. Je ziet 
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Hét adres om 
ZorgSaam in Beweging 

te blijven.

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

In onze vestiging in Hellendoorn:

De specialist in het aanmeten van hardloop- en wandelschoenen

Fysiotherapie
(Sport)

diëtetiek

(Sport)
revalidatie

Echografie

Dry 
needling

Shockwave
(Sport)

podotherapie

Oedeem
fysiotherapie

Manueel
therapie

Sport
fysiotherapie

Geriatrie
fysiotherapie

Terug van vakantie
“Ik ben samen met mijn vrouw vijf dagen naar een hotel in Vught ge-
weest. We hebben veel mooie vakanties gehad. Vroeger met de kinde-
ren naar plekken waar ze veel plezier hadden zoals Karinthië of naar 
de Vier Waldstätter See. Toen de kinderen groter werden, gingen we 
samen naar Zweden of Noorwegen. Eerst met de vouwwagen, later met 
de caravan. Inmiddels is de caravan de deur uit. Ik was achter in de 70, 
dan is het gekruip in zo’n caravan niets meer. Net na mijn pensionering, 
hebben wij samen met onze schoonzus en zwager een onvergetelijke 
rondreis door Amerika gemaakt.”

Jan heeft nog genoeg plekken die hij zou willen zien. De Rocky Moun-
tains bijvoorbeeld, maar dat kan niet meer. “Mijn vrouw haar rug is 
versleten en ze heeft vorig jaar een nieuwe heup gekregen. Het is niet 
anders, ik kan het goed opzij zetten. Gelukkig heeft ze inmiddels min-
der pijn en kan ze weer fietsen.”

Zo katholiek als maar kan
Johannes Hendrikus Bernardus Rikmanspoel, in 1938 geboren op een 
boerderij tussen Albergen en Zenderen. “Ik ben vernoemd naar mijn 
vader en opa, de opa van mijn moeders kant en een ongetrouwde oom 
die bij ons in huis woonde. Eigenlijk is het Oude Rikmanspoel. Mijn 
opa is twee keer getrouwd. De eerste keer als Oude Rikmanspoel. De 

JAN
RIKMANSPOEL
In deze serie interviews spreken we Zwevers die 
terugkijken op hun actieve leven als voetballer of 
vrijwilliger bij De Zweef. Deze keer oud-voorzitter 
Jan Rikmanspoel: “Ik ben trots en dankbaar voor 
de jaren die zijn geweest en iedere dag dankbaar 
als ik weer opsta! Als ik dan vanochtend weer op 
84 jarige leeftijd op de racefiets stap, dan realiseer 
ik mijzelf dat dit niet iedereen gegeven is.”
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tweede keer is bij het gemeentehuis ‘Oude’ per ongeluk 
weggelaten. Ik heb dus ooms die heten Oude Rik-
manspoel en ik heb ooms die heten Rikmanspoel.”

Het geloof speelt een grote rol in Jan zijn jeugd. “Als 
het ’s nachts onweerde, moesten we met z’n allen uit 
bed. Bidden met de rozenkrans. Op zondag moest ik 
twee keer naar de kerk. Ik ging dan naar Zenderen. 
Daar zaten de Karmelieten, paters die iedere zondag 
een mis op moesten dragen. Ik kreeg dat in de gaten en 
kon toen kort achter elkaar twee missen volgen. Slim 
toch?!”

Jan is het oudste kind thuis, na hem volgden nog 8 
broers en zussen. “We hadden een geweldige jeugd. 
We hebben veel gedaan: hockeyen op de boerderij of 
squash waarbij we tussen ons huis en de schuur met 
een balletje tegen de muur sloegen. Ook visten we met 
een ganzenveer en als het even kon, dan voetbalden we. 
Lid van de voetbal was ik nooit, dat was niet te combi-
neren met helpen op de boerderij.” 

De geboortegrond van Jan is nog steeds in handen van 
de familie. Zijn jongste broer nam de boerderij over en 
is een paar jaar geleden gestopt met boeren. “Eén van 
zijn kinderen heeft daar nu zijn tuinbouwbedrijf geves-
tigd. Het ouderlijk huis heeft plaatsgemaakt voor een 
modern huis, met daarin gemetseld de gedenksteen die 
uit de oude woning bespaard is gebleven.”

Een geboren onderwijzer
Jan heeft geen interesse om te gaan boeren. “Ik wist 
direct dat ik het onderwijs in wilde. Na de ULO ben ik via 
de HBS (Hogere Burger School) in Almelo op de Kweek-
school in Hengelo terecht gekomen. Met een HBS 
diploma had ik ook naar de universiteit gekund, maar 
ik wilde het onderwijs in. In 1960 ben ik geslaagd voor 
de hoofdakte. Nadat ik eerst kort voor de klas stond in 
Albergen en Saasveld, moest ik eigenlijk in militaire 
dienst. Omdat ik een baan kon krijgen als onderwijzer 
in Hattemerbroek, kreeg ik vrijstelling. Hier heb ik ruim 
vier jaar gewerkt.”

Jan komt in Nijverdal terecht als hij in dienst komt bij 
de ABTB: de ‘Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders-
bond’. “De ABTB had meerdere huishoudscholen die 
veelal door nonnen werden gerund. Ik gaf algemene 
vakken zoals Nederlands, aardrijkskunde, geschie-

denis en maatschappijleer. Daarnaast studeerde ik 
handelskennis, Engels en haalde later een applicatie 
voor de kantoor- en verkoopopleiding. Wij woonden 
nog in Hattemerbroek en het studeren gebeurde in de 
avonduren. Dat was een pittige tijd. Na het halen van 
mijn diploma Engels, heb ik eigenlijk alleen nog maar 
Engels gegeven.”

Op tijd thuis voor het eten
De directeur op de huishoudschool destijds, kon ver-
schrikkelijk lang vergaderen. “Ik had aangegeven om 
half zes thuis te willen zijn om te eten met de kinderen. 
Even voor half zes zei de directeur dat als ik naar huis 
wilde, ik maar moest opdonderen. Die avond kwam hij 
bij mij thuis met een bos bloemen en stelde de vraag of 
ik de vergaderingen voortaan wilde voorzitten. Ik kon 
dan kappen wanneer ik wilde. Zo geschiedde. Toen ad-
junct-directeur zuster Angela wegging, ben ik gevraagd 
voor deze positie. Het onderwijs kent weinig doorgroei-
mogelijkheden, dus ik besloot deze kans te pakken. 
Toen even later ook directeur Carper wegging, droeg hij 
mij voor hem op te volgen als directeur. Ook deze kans 
greep ik.”

In de eerste jaren geeft Jan ook nog Engels en maakte 
hij de roosters. “Ook toen de LTS en de huishoudschool 
fuseerden en de latere fusie met Noetsele tot Regge-
steyn, heb ik roosters gemaakt. Ik heb nog lang mijn 
best gedaan om te fuseren met de katholieke Mulo in 
Rijssen om het katholieke karakter te kunnen behou-
den. Na de fusie, die leidde tot Reggesteyn, werd ik con-
rector van de vestiging aan de Willem de Clerqstraat.”
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duurde dan ook niet lang voor ik werd gevraagd voor 
een bestuurlijke functie bij De Zweef.”

Jan zit eerst drie jaar in het bestuur als lid. Hij maakt 
zich in die jaren onder andere hard voor het incasseren 
van de contributie via automatische incasso. Een eerste 
stap in het professionaliseren van de vereniging. Hierna 
volgt een periode van vijf jaar als secretaris waarna 
men Jan polst om voorzitter Jan ten Hove op te volgen. 
“Ik weigerde in eerste instantie. De structuur van de 
vereniging zinde mij niet. Met alle respect, het ging 
soms op zijn ‘Jan Boeren fluitjes’. Jan ten Hove was een 
hele aimabele man, een goede voorzitter die veel voor 
De Zweef heeft betekend met veel grote verdiensten. Hij 
heeft gezorgd dat De Zweef kwam waar ze nu zit. Maar 
met een vereniging die steeds verder groeide, ontbrak 
het soms aan structuur.”

Op Jan zijn verzoek, ging hij samen met Jan ten Hove 
en Gerard Klink op bezoek bij Quick ’20 in Oldenzaal. 
Met toen al 1.800 leden moest die vereniging wel goed 
georganiseerd zijn. Dat bleek. “Deze structuur heb ik 
dan ingevoerd bij De Zweef en het bestuur droeg mij 
voor als voorzitter.” De structuur en de gedisciplineerde 
manier waarop Jan leiding geeft aan het bestuur, zijn 
belangrijke elementen waardoor De Zweef ook organi-
satorisch groeit. Over de invloed hiervan op de sportieve 
prestaties is Jan bescheiden. “Kampioenschappen volg-
den van de vierde klasse tot en met de promotie naar 
de hoofdklasse. Dat heeft in de eerste plaats te maken 
met de fanatieke mentaliteit van de spelers, maar ook 
met trainers als Henk Buursink, Herman Morsink en 
Herman Schouwink die veel deden aan de binding van 
het team.”

‘Managing by walking around’
“Of het nou als directeur was of als voorzitter, ik han-
teerde het motto ‘managing bij walking around’ (loeren 
en ouwehoeren). Heel belangrijk. Ik wist wat er speelde 
en was er op momenten dat het nodig was. Ik ging op 
vrijdagavond altijd even kijken bij het eerste en tweede, 
bij het begin van de competitie kwam ik bij alle elftallen 
even in de kleedkamer en was in het weekend op ver-
schillende momenten wel even te vinden in het clubge-
bouw. Zag ik iets dat niet door de beugel kon, dan was 
ik consequent. Vaak met een vleugje humor.”

Als voorzitter maakte Jan zich ook hard om een Moluks 
team te laten voetballen in de zaal en redde De Zweef 
tijdens de vermeende omkoopaffaire rond de laatste 
competitiewedstrijd in het seizoen ’86- ‘87 tegen GRC. 
“Ik had bij dit alles ook een geweldig team om mij heen. 

Jan zat 40 jaar in het onderwijs en genoot vanaf de 
eerste dag. “Zeker in mijn beginmaanden kon ik best 
streng zijn. De meiden konden je het bloed onder de 
nagels weghalen. Problemen met leerlingen heb ik 
nooit gehad. Laatst herkende ik bij de visboer een oud 
leerlinge. Ze dacht dat ik haar oud-conciërge was. Ik 
vond dat een enorm compliment. Als een leerling te 
laat was, schreef ik wel eens een briefje uit. Of als een 
meisje een lekke band had, dan hielp ik dat meisje. Zo 
stond ik dichtbij de leerlingen. Als ik dan op zaterdag bij 
De Zweef langs de lijn stond en wat meiden zag lopen 
bij de jongens, dan wist ik hoe laat het was. Ik zei dan: 
‘Horen, zien en zwijgen’. Het levert je sympathie op.” 

In het bestuur
“Ik heb altijd gezegd dat als je in het onderwijs zit, je 
naast het onderwijs ook iets anders moet doen. An-
ders word je zo eigenwijs als de pest. Je staat voor een 
groep en wat jij vertelt dat is het. Je moet daarom ook 
op een andere manier contact hebben met de mensen 
waarvan jij de kinderen in de klas hebt zitten. Zo was 
ik in Hattemerbroek al secretaris bij de net opgerichte 
sportvereniging Noord Veluwe Boys. 
In Nijverdal kwam ik naast Zwever Gerrit Velnaar te 
wonen. Hij kende mijn bestuurlijke ervaring en het 

NIJVERDAL

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

 

 

Volg ons op @kotterwonen
en        Kötter Werelds Wonen Nijverdal

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

BANK VAN HET JAAR: “EAGLE” NU TE KOOP 
BIJ KöTTER WERELDS WONEN -NIJVERDAL
• Fantastisch zitcomfort • Stel zelf uw uitvoering samen, 
bijv met Longchair • inclusief rug- en lendekussens 
• KOM PROEF ZITTEN, MET EEN KOPJE KOFFIE!!

0548 624 117  •  Rijssensestraat 84, Nijverdal
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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.

Met name Ton Bootsveld had als 
penningmeester de zaakjes goed op 
orde. Hij maakte vijfjarenplannen 
en had budgetten voor alle groe-
peringen. Daar moest je niet van 
afwijken.”

Het komt leden van CC’75 ter ore 
als Jan in 1988 stopt als voorzitter 
bij De Zweef. Jan wordt benaderd en 
zwaait bij deze vereniging zes jaren 
de scepter. “Ook hier met dezelfde 
discipline, al kon ik het hier wel op 
mijn sloffen af. Ik had lang niet zo-
veel werk, vooral omdat CC’75 geen 
clubgebouw had. Dat heeft me bij 
De Zweef veel zorgen opgeleverd.” 
Het blijft niet bij deze bestuurlijke 
functie. Tien jaar voorzitterschap bij 
de Federatie Hellendoornse Voet-
balclubs en drie jaar voorzitterschap 
bij het District Oost van de Neder-
landse Toerfiets Unie. Ook heeft hij 
een bestuurslidmaatschap in het 
schoolbestuur van het katholieke 
basisonderwijs in Nijverdal gehad. 
Nog steeds is Jan actief als notulist 
bij de Katholieke Bond voor Oude-
ren. Het levert Jan de onderschei-
dingen Gulden Zweef, de zilveren 
bondsspeld van de TVB en later ook 
de koninklijke onderscheiding als lid 
in de Orde van Oranje Nassau op. “Ik 
vind het echt een hele eer voor het 
werk dat je gedaan hebt. Je krijgt 
het niet zomaar.”

61 jaar lief en leed
Ze kwam net al kort ter sprake, 
Jan zijn vrouw Toos. “Ik ken haar 
al sinds mijn zesde. Op de lagere 
school zaten we bij elkaar in de 
klas. Op mijn 18e troffen we elkaar 
tijdens de instuif en kregen we 
verkering. Vijf jaar later trouwden 
we. ’s Ochtends om negen uur en 
daarna de hele dag feest. Zo ging 
dat in die tijd. Geweldig! En ook 
de jubilea die volgden, hebben we 
groots gevierd. Wat ons geheim 
is? Als je iets met elkaar hebt, dan 
moet je het uitpraten.”

Jan en Toos krijgen 3 kinderen: Mir-
jam, Erik en Inge. “Helaas is onze 
zoon vorig jaar op 57 jarige leeftijd 
overleden. Hij had kanker. Als artsen 
anderhalf jaar eerder de ziekte 
ontdekken, heb je nog hoop. Zeker 
als artsen hem na de eerste behan-
delingen schoon verklaren. Toen de 
kanker na een jaar toch terugkwam, 
ging het snel. Heel triest allemaal, 
dat raak je nooit meer kwijt. Hij liet 
een vrouw en onze kleinzoon Ruben 
achter. Ruben pakt de draad goed op 
hoor. Hij zit nu in 6 VWO en heeft al 
twee certificaten Cambridge Engels 
in de zak!”

Dankbaar voor iedere dag
“Ik vind het niet leuk dat ik met 
leeftijd te maken krijg. Corona heeft 
ons ook nog eens twee jaar afgepakt 
zo vlak voor het einde. Soms denk je 
wel eens, wanneer is het afgelopen? 
Niet veel hoor. Ik ben een ontzettend 
dankbaar mens. Als ik dan vanoch-
tend op 84 jarige leeftijd weer op 
de racefiets stap, dan realiseer ik 
mijzelf dat dit niet iedereen gegeven 
is. Het houdt je jong. Ik doe het mijn 
hele leven al, ook toen ik werkte. 
Eerst hardlopen en later fietsen. Ik 
mijn agenda stond dan: 
LZB: ‘Loat ze barsten’. An-
ders komt er niets van. Ik 
ben ook trots en dankbaar 
voor alle dingen die ik heb 
gedaan en meegemaakt: 
qua werk, bij De Zweef 
en CC’75. Ik kwam van de 
boerderij in Albergen en 
was niets gewend. Ook 
ben ik dankbaar voor onze 
mooie tuin, ik kan dat 
soms wel twee keer per 
dag tegen Toos zeggen.”

“Ik heb een prachtig leven. 
Gehad en nog steeds. Ik 
geniet nog alle dagen. 
Dat niet alles meer kan, 
dat moet je accepteren. 
Vroeger schaatste ik aan 

de kop van de groep, of we fietsten 
met een groep naar de Posbank. Dat 
gaat nu niet meer, ik kan dat goed 
handelen. Ik heb meer moeite met 
mensen die iets kunnen, maar niet 
alles eruit halen. Als ik speel wil 
ik winnen. Waar het vandaan komt 
weet ik niet, misschien van huis 
uit. Mijn ouders waren met kaarten 
in ieder geval fanatiek. Ik kan ook 
heel geconcentreerd bezig zijn hoor, 
zeker als ik bezig ben met mijn 
postzegelverzameling. Ik was jaren 
actief als secretaris bij de inmiddels 
opgeheven postzegelvereniging Hel-
lendoorn Nijverdal.” De vereniging 
waar hij tot erelid werd gehuldigd. 

“Wanneer het is afgelopen weet 
niemand. Van elkaar weten we dan 
best wat we willen, we hebben het 
alleen nog niet allemaal aan het 
papier toevertrouwd. Dat is moei-
lijk. We willen in ieder geval gecre-
meerd worden. Dat hoeft niet perse 
vanuit de kerk, al moet het wel een 
katholieke dienst zijn. Of we elkaar 
dan ooit weer zien? Ik denk het wel, 
maar je weet het niet. Ik hoop hier in 
ieder geval nog lang te mogen zitten 
en te genieten van de tuin.”
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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

HEATPIPES

De zomervakantie is bij en rond onze 
accommodatie niet rustig voorbijgegaan. Zo is ons 
hoofdveld voorzien van een nieuwe ingestrooide 
kunstgrasmat. Verder zijn de heatpipes op het 
dak weer volop in gebruik. De storm dit vroege 
voorjaar blies de helft van de pipes om met als 
gevolg een flinke schadepost. 
Deze is gelukkig gedekt door 
de verzekering. Inmiddels 
is een nieuwe installatie 
geplaatst en de zekering aan 
het dak nog sterker gemaakt. 
Sindsdien biedt de gasmeter 
weer een aanzienlijk 
vriendelijker aanzien!



GOAL!Magazine - 52 GOAL!Magazine - 53

AFSCHEID OUDGEDIENDEN

Op zaterdag 3 september stond het sportpark in 
het teken van het afscheid van oudgedienden.  In 
een wedstrijd tegen en met oud-spelers, vaders, 
zoons en familie namen Jacco ten Hove, Marco 
ten Dam, Daniël Tole, Anthony Wennemers en 
Ruben Timmermans afscheid van de selectie. 
Afscheid was er ook van Rick Ruis als teamleider. 
Het was een leuke en ontspannende pot voetbal. 
Na afloop kregen de vertrekkende spelers hun 
shirt ingelijst mee naar huis. Dat ging vergezeld 
van leuke en mooie woorden van aanvoerder Sven 
Dikkers, die daar wel raad mee weet. Voorzitter 
Richard Benneker bood geschenken aan namens 
het bestuur. Daarmee was de cirkel rond en kon 
het feest worden voortgezet in de kantine.  
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Ik snap er de ballen van. Ondanks 
een torenhoge schuldenlast krijgen 
clubs het toch voor elkaar miljoenen 
op de transfermarkt en aan salaris-
sen te spenderen. De ingestelde Fi-
nanciële Fairplay beschouw ik maar 
als een lachertje. Neem Barcelona 
met een schuld van meer dan een 
miljard euro. Toch weet het top-
schutter Robert Lewandowski voor 
45 miljoen aan te trekken. Over zijn 
salaris zullen we het maar niet heb-
ben. Met kunstgrepen heeft Barce-
lona de salarishuishouding van 700 
miljoen naar 200 miljoen per jaar 
weten terug te brengen. Spelers die 
gelokt werden met een miljoenensa-
laris hebben salaris moeten inle-
veren of het salaris wordt over een 
aantal jaren uitgesmeerd. Frenkie 
de Jong krijgt de komende vier jaar 
nog tenminste 88 miljoen. Spotify 
betaalt voor drie jaar de naam op 
het shirt van Barcelona 280 miljoen. 
25% van de televisierechten zijn voor 
25 jaar verkocht. Opbrengst 300 mil-
joen bij vooruitbetaling ontvangen. 
Waar hebben we het nog over? Toch 
is het niet ondenkbaar dat Barcelo-
na failliet gaat en dan kan Frenkie 
naar zijn centen fluiten. Vooralsnog 

betalen we met zijn allen mee aan 
het salaris van Frenkie of zoals u 
wilt, aan het salaris van de spelers 
in onze eigen Eredivisie.   Met een 
abonnement op Spotify, ESPN of 
Ziggo. Door Koning Toto de hand te 
schudden of door het duurste biertje 
van Nederland in De Grolsch Veste 
te drinken. Met een verzekering bij 
Stad Rotterdam. Met gas en elektra 
van Pure Energie. Ik kan zo nog wel 
even doorgaan. Maar uiteindelijk 
kunnen we het niet meer betalen en 
moet de overheid bijspringen. Met 
huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbij-
slag, kinderopvangtoeslag, ener-
gietoeslag of bijzondere bijstand. 
Om dit allemaal mogelijk te maken 
worden de belastingen verhoogd en 

zien we door de bomen het bos niet 
meer. Het is twee voor twaalf. Een 
salarisplafond voor de voetballers 
en hieraan gekoppeld een eventu-
eel transferbedrag bij verkoop van 
de speler zou nog redding kunnen 
brengen. Maar dat is hopen tegen 
beter weten in.  Ik verlang weer 
terug naar de tijd waarin maxi-
maal drie buitenlanders per elftal 
mochten uitkomen. De rest regelt 
dan zichzelf. Alles weer betaalbaar. 
Zou dat niet mooi zijn? Gewoon in 
de supermarkt een tientje voor een 
kratje bier en wie weet, een Alferink, 
Verschoor of Middelkamp in de spits 
bij Heracles. 

CR

BETAALD VOETBAL GAAT 
NAAR DE VERDOEMENIS
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Hair by

Marleen

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


