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DE VOORZITTER AAN HET WOORD
Op het moment waarop dit voorwoord wordt geschre-
ven, 13 dagen voor de start van het WK-voetbal, hebben 
we onze algemene ledenvergadering twee weken 
achter ons. Een goed bezochte en plezierig verlopen 
vergadering. In dit clubblad leest u daar het nodige over 
en dat maakt dat ik het er hier niet over hoef te hebben.

Afhankelijk van wanneer het clubblad op de mat valt, 
hebben we het meest besproken en meest omstreden 
WK-voetbal van de afgelopen 50 jaar achter de rug. We 
zullen zien of we de finale op 18 december halen of dat 
de kerstvakantie van onze profs al wat eerder is begon-
nen. Het oranjegevoel wil op dit moment nog niet echt 
op gang komen. Allerlei bedrijven maar ook de regering 
en onze koning worstelen met de vraag hoe zich op te 
stellen. Dit in de wetenschap dat corruptie en uitbuiting 
aan dit WK kleven en steeds duidelijker wordt hoe er in 
Qatar over mensenrechten en vrouwen wordt gedacht. 
De fairplay logo’s kunnen wel van de shirts worden 
gehaald en ook de regenboogvlag kan in de kast blijven.

Waar de profcompetitie is stilgelegd, wordt er bij de 
amateurs wel doorgevoetbald. Het eerste elftal laat 
met regelmaat leuk voetbal zien, echter levert het nog 
onvoldoende punten op. Het tweede doet het goed en 
heeft met een flink aantal overwinningen een goede 
start gemaakt. Vrouwen 1 is een redelijke middenmoter 
op dit moment met flinke winst- maar ook royale ver-
liespartijen. Ik heb er, ondanks de moeilijke start van 
het 1e elftal, goede hoop op dat na de promotie vorig 
jaar de selectie elftallen zich kunnen handhaven.

De afgelopen maanden is er binnen het bestuur ook 
regelmatig gesproken over de gevolgen voor onze ver-
eniging van de oorlog in Oekraïne en de stijgende ener-
gieprijzen. Ook vanuit de KNVB is hier aandacht voor. 

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!

Wij proberen met elkaar hier zo goed mogelijk mee om 
te gaan. Enerzijds roepen we iedereen op bewust om te 
gaan met de energie door niet onnodig lang te douchen 
en de schuifdeur naar het terras in de wintermaanden 
gesloten te houden. Anderzijds vragen we via de KNVB 
en het NOC-NSF aandacht voor de flinke stijging van de 
energielasten.

Ook een gevolg van de huidige crisis kan zijn dat leden 
financieel in de problemen komen en de contributie niet 
meer kunnen betalen. Als deze situatie zich, met name 
bij jeugdleden, voordoet willen wij u vragen contact met 
een van de bestuursleden op te nemen. Wij kunnen dan 
mogelijk een oplossing aanreiken via het sportfonds 
van de provincie Overijssel of het kind-pakket dat via 
het hulpfonds van de gemeente beschikbaar is. Wij wil-
len en zullen in elk geval voorkomen dat jeugdspelers 
om financiële redenen niet meer kunnen voetballen.

Dan naderen we ook de kerstdagen en de jaarwisse-
ling. Als het goed gaat kunnen we voor het eerst in 
drie jaar weer een nieuwjaarsreceptie houden en onze 
jubilarissen huldigen. Ook is het dan weer mogelijk om 
in het tweede weekend van januari onze onvolprezen 
playbackshow voor zowel de senioren als de jeugd te 
houden. Feestelijke hoogtepunten van het jaar en mooi 
om naar uit te kijken!
Rest mij tenslotte iedereen, namens het bestuur, te 
bedanken voor zijn of haar inzet het afgelopen jaar. 
Met elkaar hebben we er een mooi jaar van gemaakt. 
Tevens wensen wij iedereen goede feestdagen toe en 
zien we iedereen graag tijdens de nieuwjaarsreceptie 
en de playbackshow.

Richard Benneker
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Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 
oktober nam de vereniging afscheid van secreta-
ris Mischa Masthoff, die dit werk zes jaar deed. 
Voorzitter Richard Benneker ging er eens lekker 
voor zitten, omdat Mischa een grote hekel heeft 
aan aandacht. Gelukkig hield de voorzitter daar 
rekening mee en hield het bij de opmerking dat 
Mischa z’n zaken prima voor elkaar had. Alle 
stukken op tijd en op de goede plaats. ”Tip-top 
in orde”. 

Richard hoopt dat Mischa voor de vereniging 
nog beschikbaar blijft waar het gaat om juridi-
sche adviezen. “Jouw bloemen geven, zou water 
naar de zee dragen zijn, want je vrouw heeft een 
bloemenwinkel in Almelo”, zei de voorzitter die 
in plaats daarvan een groot chocoladepakket 
overhandigde, “want daar ben je gek op heb ik 
gehoord.”
Uiteraard was er ook nog een bon en een ap-
plaus van de vergadering.  

De functie van secretaris wordt vanaf nu ver-
vuld door Stefan Scholten. Stefan zat al in het 
bestuur vanuit de jeugdcommissie. Dat werk 
blijft hij nog wel even doen, maar tegelijkertijd 
wordt gekeken naar een nieuwe opzet van deze 
commissie, waarbij er wellicht ook een relatie 
wordt gelegd naar de seniorencommissie. 

Afscheid was al genomen van Sandra Middel-
kamp. Zij begon een jaar geleden enthousiast 
aan haar bestuursfunctie en met name de taak 
meisjes- en vrouwenvoetbal. Wegens privé-om-
standigheden moest ze er nu al een punt achter 
zetten. 

Maar één uur duurde de algemene ledenvergadering 
2022 en dat gaf precies de toestand van de vereniging 
weer. De club verkeert in rustig vaarwater. Natuurlijk 
zijn er problemen die opgelost moeten worden en zijn 
er onzekerheden over de toekomst (b.v. gasprijzen of 
prijzen van consumpties), maar in grote lijnen gaat het 
goed met De Zweef.
 
Voorzitter Richard Benneker toonde zich dus ook te-
vreden; net zoals penningmeester Ewald Wennemers, 
die een mooi positief saldo liet zien. Dat saldo zal De 
Zweef het komend seizoen wellicht hard nodig hebben. 
Zoals het er nu naar uitziet, lijken sportverenigingen 
niet te hoeven rekenen op overheidssteun voor geste-
gen energielasten. In de begroting is een flink bedrag 
opgenomen om de stijging te kunnen betalen. Ook is er 
geld geraamd voor een noodzakelijke opknapbeurt van 
de kantine (zie elders in deze GOAL!Magazine).

Vrijwilligers nodig!
Het was overigens niet de hele vergadering hosanna. 
Moeite heeft de club met het vinden van vrijwilligers; 
het is bijna onmogelijk leiders en trainers te vinden 
voor met name de lagere jeugdteams. Ondanks de 
succesvolle verplaatsing van de mini’s naar de vrijdag-
avond, is verder de druk op velden en kleedkamers op 
zaterdagen heel groot.

Het grootst is het tekort aan scheidsrechters. De club 
doet er alles aan om ervoor te zorgen dat elke wedstrijd 
gefloten wordt. Desondanks, zo zei de voorzitter, moet 
je er als (senioren)team rekening mee houden dat af 
en toe gevraagd zal worden zelf een scheidsrechter te 
regelen.

DE ZWEEF IN RUSTIG VAARWATER AFSCHEID VAN MISCHA EN SANDRA
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NIEUW IN HET BESTUUR
KIM PRAAS

Ze was net door de ledenvergadering benoemd toen ze 
het clubgebouw binnenkwam en alsnog het applaus in 
ontvangst kon nemen. Aspirant-bestuurslid. Zo werd ze 
aangekondigd door voorzitter Richard Benneker, “want 
ze wil eerst een vergadering van het bestuur bezoeken en 
kijken of het haar aanstaat.”

Dat laatste zal ongetwijfeld zo zijn gegaan. Zo onbekend 
is Kim Praas (30) nou ook weer niet met De Zweef. Niet 
alleen is ze al jarenlang een vaste keuze in Vrouwen 1; 
ook is ze -ook al lang en samen met Linda Slag- ver-
trouwenspersoon. Verder zit ze al een aantal jaren 
in het bestuur van de Vriendenkring. In deze laatste 
hoedanigheid is ze in de kantine aanwezig als we dit 
vraaggesprek hebben; er is bingo en dat vraagt een 
bijdrage aan de organisatie.

“Hoe ik erbij kom in het bestuur te gaan? Ja, toen 
Richard Benneker belde met de vraag of ik de plek van 
Sandra Middelkamp wilde innemen, dacht ik eerst: 
huh? Maar toen hij uitlegde wat de bedoeling was 
(taken op het gebied van het meiden- en vrouwenvoet-
bal) heb ik “ja” gezegd. Voor een andere functie had ik 
bedankt.”

“Als ik wat wil, dan is dit de kans om een bijdrage aan 
de vereniging te verlenen. Daar kwam nog bij dat ik me 
afvroeg wie het wel zou doen als ik “nee” zou zeggen. Ik 
wil graag meewerken aan de toekomst van het meiden- 
en vrouwenvoetbal bij De Zweef. We zitten een beetje 
op een snijvlak en als we geen stappen maken, gaan we 
achteruit.”

Bij andere verenigingen loopt het meidenvoetbal goed. 
Dat moet bij ons ook komen. Bijvoorbeeld door een 
betere structuur, betere training en opleiding, bete-
re begeleiding van teams en zorgen voor een goede 
overgang naar de senioren. Deels is Kim al betrokken 
bij het meidenvoetbal. Elke week namelijk trainen twee 
vrouwen van Vrouwen 1 de meiden van MO15. 
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In het dagelijks leven is Kim psychomotorisch thera-
peut bij Baalderborg waar ze werkt met gehandicapten, 
kinderen en ouderen. Wat dat werk inhoudt, is duidelijk 
omschreven: “Samen met je therapeut kijk je naar hoe 
je dat doet en of het ook anders kan. Je kan met PMT 
werken aan bijvoorbeeld: het beter leren omgaan met 
je gevoel, zoals boosheid, verdriet, angst of onzeker-
heid; het leren omgaan met de grenzen (wat mag wel 
en wat niet) van iemand anders, maar ook van jezelf; 
het verkrijgen van meer zelfvertrouwen; het ontdekken 
waar je goed in bent en wat je nog wilt leren; het leren 
je aan de regels te houden; het trots zijn op jezelf, goed 
voor jezelf opkomen.”

Dat werk levert voldoende handvatten om te kunnen 
omgaan met mensen. Vaardigheden die niet alleen 
goed bruikbaar zijn in het contact binnen het meiden-
voetbal, maar ook in het bestuur. “Ik ben van de mense-
lijke inbreng. Niet zo dat zakelijke. Ik hoop dat ik daar in 
het bestuur mee uit de voeten kan.”

Het bestuurswerk zal de nodige tijd gaan vragen. Dat 
weet ze, maar ze hoopt nog tijd genoeg over te houden 
voor haar hobby’s. Om te beginnen het voetballen. Na 
een kruisbandoperatie (in januari alweer) is ze bezig 
aan haar comeback en hoopt na de winterstop weer 
in Vrouwen 1 te kunnen acteren. Verder mag ze graag 
gitaar spelen (“dat was de reden dat ik te laat binnen 
kwam op de ALV; ik kwam van gitaarles.”) en tennissen. 
En in de schuur staat nog een mountainbike, die ook 
wel graag eens het bos in wil….

De functies die Kim nu al vervult, blijft ze doen. Als ver-
trouwenspersoon wordt ze ingeschakeld bij de verwer-
king van de Verklaringen Omtrent het Gedrag die alle 
vrijwilligers van de Zweef moeten gaan aanvragen. Ook 
blijft ze actief bij de Vriendenkring, op termijn gaat ze 
daar mee stoppen. “Er zijn daar mensen nodig; dus wie 
belangstelling heeft….”.  

Praten met Bas Kolkman (45) is geen straf. Voor je het 
weet, zit je een uur of wat te kletsen. En dat terwijl het 
eigenlijk alleen gaat om een korte introductie van een 
nieuw bestuurslid. Sinds juni loopt Bas al mee in het 
bestuur. Niet voor het eerst dus en hij kent het klappen 
van de zweep. In 2008 komt Bas (als voorzitter van de 
jeugdcommissie) voor het eerst in het bestuur en vanaf 
2010 is hij secretaris. In 2017 neemt hij noodgedwongen 
afscheid.

In ons clubblad van december 2017 staat te lezen: “Bas 
vertrok na negen jaar met spijt in zijn hart. Voor hem 
was werk en de huiselijke situatie reden om voortijdig 
het bestuurslidmaatschap te beëindigen. Later in de 
vergadering sprak hij de aanwezigen toe om te bedan-
ken,“. 

“Ik was er nog niet helemaal klaar 
mee. Toen ik stopte als bestuurslid 
was dat door omstandigheden thuis, 
maar ik bleef het gevoel houden dat 
ik er nog niet klaar mee was. Dat 
het nog niet “af” was. Nu er thuis 
wat meer structuur is, kan ik weer 
instappen. Daar komt nog bij dat ik 
graag van dienst wil zijn.”

BAS KOLKMAN GAAT    Z’N WERK IN HET 
BESTUUR AFMAKEN

Ooit zou hij terugkomen
Het artikel vervolgt: “In zijn dank-
woord zei hij te hebben aangege-
ven bij deze ledenvergadering te 
stoppen als secretaris, maar dat 
hij blij was met het telefoontje in 
maart, waarin Erik Heuver namens 
het bestuur zei dat men het beter 
vond dat hij per direct zou stoppen. 
Dat was voor hem een pak van z’n 
hart. Bas herhaalde de woorden 
van de voorzitter waarin die zei dat 
hij hem ooit terug verwachtte in 
een (bestuurs)functie. Voorlopig 
blijft Bas begeleider van het team 
van zoon Koen.”

Wat in 2017 een verwachting was, 
is nu uitgekomen. Bas is weer te-
rug in het bestuur. “Dat kwam ook 
door Jan Fikken, die met regelmaat 
vroeg of ik alweer beschikbaar was 
voor een functie. Na overleg thuis 
heb ik besloten weer in het bestuur 
te gaan.” 

Lange staat van dienst
Binnen de club heeft Bas al heel 
wat taken en functies bekleed. 
Hij begon als wedstrijdsecretaris 
na het plotselinge overlijden van 
Gerard Cents. Daarna zat hij in het 
jeugdbestuur, deed redactiewerk 
voor het clubblad, was grensrech-
ter bij het eerste, assistent-trainer 

van het twidde, aanvoerder van zijn 
team, kwam in het bestuur, zat in 
de organisatie van 90 en 100 jaar 
De Zweef en ga zo maar door.  

In het bestuur is hij nu “algemeen 
lid”. Dat wil zeggen dat hij geen 
specifiek takenpakket heeft. “Het 
voordeel daarvan is dat ik zelf kan 
bepalen wanneer ik iets ga doen. 
De functie van secretaris toen be-
tekende dat er veel vaste momen-
ten waren waarop ik wat moest 
doen. Wekelijkse routines. Nu heb 
ik meer vrijheid; als het me op een 
bepaald moment niet past, doe ik 
het eerder of later.”

“Stikstof is 
mijn dagelijks

kostje”

Zoals gezegd, wie met Bas praat, 
raakt niet uitgepraat. Of het nou 
om zijn familie gaat, de voetbal of 
z’n werk. Wat dat laatste betreft, 
moet hij nogal eens een discussie 
voeren. Hij is namelijk “agrarisch 
adviseur”. Dat houdt in dat hij 
projectleider is bij Agrifirm-Exlan. 
Exlan is de poot van het concern 
die zich bezighoudt met “het hel-
pen van agrariërs aan een duur-
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zaam perspectief”, zoals men het 
zelf uitdrukt.

Aanpassen aan nieuwe wet- en 
regelgeving, verder ontwikkelen 
van een duurzame en circulaire 
bedrijfsvoering. Voor Bas gesneden 
koek. “CO2 en stikstof” passen in 
zijn dagelijks woordgebruik. En in 
de huidige tijd roept dat wel eens 
vragen en discussie op.  Dat is 
soms vervelend, maar daar staat 
tegenover dat hij met mooie projec-
ten aan het werk is.

“Ik ben nu b.v. bezig met de bouw 
van een kuikenstal in Stadska-
naal, die moet voldoen aan het 1 
ster-criterium. Dat betekent een 
maximum van 12 kuikens per 
vierkante meter, verplicht graan 
strooien, verplichte aanwezigheid 
van strobalen en de mogelijkheid 
tot vrije uitloop.” Exlan – en in 
ons geval Bas- bereidt het hele 
project voor (alle vergunningen, 
contacten met overheden, bestek-
ken, aanbesteding en begeleiding 
van de bouw). “Maar we doen ook 
projecten als alternatieve bedrijfs-
voering. Daarbij kun je denken aan 
het inrichten van een deel van een 
agrarisch bedrijf voor kinderopvang 
of zorgboerderij.”

De discussie over het stikstofbe-
leid gaan we niet -helemaal- aan, 
maar we zijn het erover eens dat 
heel veel mensen (met en zonder 
omgekeerde vlag) niet of nauwe-
lijks weten waarover het gaat. Zij 
reageren op slogans die (maar 

daar zijn het slogans voor) ook de 
lading niet dekken. “Stikstof is mijn 
dagelijks kostje”, grapt Bas, “maar 
het is een hoofdpijndossier. Morgen 
moet ik een presentatie daarover 
geven. Nou geloof maar dat dat 
moeilijk is.”

“Wij kregen 
vroeger een 

extra dekentje 
tegen de kou”

Van het een komt het ander en van 
stikstof gaat het via energieprij-
zen naar het leven in de huidige 
tijd. “Wij hadden vroeger in huis 
geen CV. Kreeg je in de winter een 
extra dekentje mee of een kruik. 
De douche was in een hoekje in de 
slaapkamer van m’n ouders.” Nee, 
Bas is geen oude man van 100 die 
de oorlog nog heeft meegemaakt. 
Hij wil zeggen dat de welvaart in 
de afgelopen jaren gigantisch is 
toegenomen. 

Met daaraan verbonden de vraag of 
het allemaal niet een beetje te veel 
wordt. Een beetje rem op steeds 
maar meer-en-meer. “Ik denk dat 

ik op m’n tiende nog nooit in een 
restaurant was geweest. Moet je 
nu eens kijken. Mensen klagen dat 
ze door dure boodschappen niet uit 
eten kunnen.” 

Bezig met mensen
Bewogen en bezig met de mens. 
Dat gaat Bas ook in het bestuur 
doen. Niet alleen nadenken over 
zaken die nu spelen, maar ook 
kijken wat er op ons afkomt of kan 
komen. Ja, en zo komen we weer 
op de toekomst van de club. Krijgen 
we te maken met samenwerking 
tussen verenigingen of zelfs fusies? 
Bas denkt graag mee. 

Dienstbaar zijn zit de Kolkmannen 
in het bloed. Dat zit ingebakken in 
de familie. Een goed voorbeeld van 
ouders en die weer van hun ouders. 
Zo gaat dat. Daarom is Bas weer 
terug in het bestuur. Hij wil graag 
van dienst zijn. Daar begonnen we 
mee en eindigen we ook. “O ja, nog 
één ding. Schrijf er even bij dat ik 
nog steeds voetbal. In zondag 3 en 
bij 35+.” Hierbij. O ja, dan kunnen 
we direct vermelden dat hij ook 
fluit (in een echt pakje!!) en wel bij 
JO15-1, waarin ook zoon Koen een 
plekje heeft.

• De keuken en de bar blijven in de vorm zoals ze nu 
zijn. De bar krijgt wel een opknapbeurt. 

• De fanshop gaat weg. Er wordt nog bekeken of 
delen van de shop herplaatst kunnen worden in de 
hal als vitrine voor de fanshopartikelen en kleding.

• De “driehoek” tussen de hal en de kantine wordt 
weggehaald en vervangen door een ingang met 
twee klapdeuren. De bestaande klapdeuren en het 
bestaande kozijn waar deze deuren inzitten worden 
herplaatst om het wedstrijdsecretariaat opener en 
zichtbaarder te maken en daardoor dus gemakke-
lijker te vinden zal zijn voor bezoekers. Daar wordt 
de bestaande ingang dus breder gemaakt.

• De vloerbedekking wordt vervangen door of een 
tapijttegel van 50x50 cm in projectkwaliteit of door 
een naaldvilt vloerbedekking van projectkwaliteit.

• Voor het plafond wordt een oplossing bedacht. 
Hierbij zijn alle opties mogelijk. Hier is nog geen 
duidelijk plan voor en dit is misschien ook wel de 
grootste uitdaging.

• Er komt een nieuw lichtplan met als uitgangspunt 
dat er de mogelijkheid is wat meer sfeerverlichting 
te hebben naast de mogelijkheid om meer licht te 
hebben dan nu het geval is.

• Alle elektra boven het plafond wordt opnieuw in-
gericht in combinatie met het lichtplan en verdere 
stroomvoorziening voor b.v. beamer en geluidsin-
stallatie. 

• De gordijnen aan de straatkant gaan weg en in 
plaats daarvan komt er een nieuwe raamdecoratie 
in de vorm van horizontale lamellen. Aan de veld-
zijde van de kantine vervalt de raamdecoratie.

• Er komt een nieuwe geluidsinstallatie waarop ook 
andere hardware zoals beamer, beeldschermen en 

computers aangesloten kunnen worden. Alles op 
één systeem. 

• Tenslotte krijgen we nieuw meubilair, uitgaande 
van 220 tot 240 zitplaatsen. Hierbij wordt uitgegaan 
van een groepering van tafels waarbij 20 mensen 
aan één tafel kunnen zitten. Afhankelijk van de 
keuze (welke meubels willen we) kan het zijn dat 
het meubilair later wordt geleverd en we het dus 
nog even met het oude spul moeten doen. 

Als alles goed gaat, krijgt komend winterseizoen onze kantine 
een grondige opknapbeurt. Zoals de zaken ervoor staan bij het 
schrijven van dit stukje, moeten we daarbij denken aan:

KANTINE KRIJGT GROTE BEURT

NIEUWE KANTINE-
BEHEERDER

Zoals meegedeeld tijdens de Al-
gemene Ledenvergadering vervult 
George Damman samen met Paul 
Morsink de taak “kantinebeheer”. 
Het is mooi om voor deze functie 
twee mensen te hebben. Voor wie 
hem nog niet kent: George is de 
man op de foto. 
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HERMAN FRANKE 
ZIET POTENTIE BIJ KEEPERS

Herman Franke (61) is bij de Vriezenveense voetbalver-
eniging keeperstrainer bij de jeugd en coördinator voor 
de jeugdtrainers. Voor de duidelijkheid: dat doet hij nog 
steeds. “Ik help De Zweef en heb aangegeven dat ik dat 
alleen dit seizoen doe.” Dat tot opluchting bij DOS. “Ik 
kreeg al appjes van spelers en ouders , die ongerust 
waren dat ik daar zou stoppen.”

Dat hij (jeugd)keepers traint is eigenlijk toeval. Herman 
groeit op in Emmen. Hij heeft talent als voetballer en 
schopt het tot voorstopper in het eerste van Erica (een 
dorpje bij Emmen) en speelt daar in de hoofdklasse 
zondag. “Ik moest het echt hebben van mouwen op- 
stropen en hard werken. Vandaar dat onze trainer niet 
wilde dat ik zou meedoen aan het prestigieuze Protos 
Weering zaalvoetbaltoernooi. “Daar mis je de techniek 
voor”, zei hij. 

Totdat de keeper tijdens dat toernooi uitviel.  “Ik ga 
wel keepen”, zei Herman en dat ging hem goed af. “Ik 
durf wel te stellen dat ik in de zaal beter was dan onze 
veldkeeper.”  Zo groeide zijn belangstelling voor het 
keepen. Op z’n 28e stopt hij met selectievoetbal. “Ik 
ging in ploegen werken en kon niet meer twee keer in 
de week trainen.” 

Hij haalt z’n trainersdiploma en begint jeugdteams te 
trainen. “Op een gegeven moment was de keeperstrai-

Het is maar goed dat onze trainer van het tweede, 
Tonny van Veen, goede relaties heeft. Anders was 
De Zweef misschien nog op zoek geweest naar een 
keeperstrainer voor de senioren. Tonny was het 
namelijk die belde naar collega Herman Franke van 
DOS’37 of hij misschien bereid was keeperstrainer 
bij onze club te worden. Na het vertrek van Marcel 
van den Berg was de nood hoog en het seizoen al 
begonnen. 

ner van de jeugd boos weggelopen. Ik zei toen geksche-
rend “Dat kan ik wel”. Daar sprong men onmiddellijk op 
in en ik vond het zo leuk dat ik de opleiding keeperstrai-
ning ging doen aan de Frans Hoekschool.” 
 
Trainen op hoogste jeugdniveau
Van het een kwam het ander en hij blijkt een goe-
de trainer. Niet dat hij zich daarop voor staat, maar 
zijn carrière als trainer zegt genoeg. Na Erica is hij 
jeugdtrainer bij FC Emmen. “Toen achter elkaar de 
keeper van A1 en B1 naar Emmen gingen, kwam men 
eens kijken wie bij Erica de opleiding deed.”  Na drie 
jaar Emmen, volgt vier jaar Cambuur en vier jaar FC 
Groningen. 

Een stap naar FC Utrecht gaat niet door. Het trainen 
kost zoveel tijd dat hij niet vaak thuis is en dat bete-
kent het einde van zijn huwelijk. “Ik ben toen een jaar 
gestopt. Kreeg een nieuwe vriendin, afkomstig uit 
Vriezenveen.”  Hij moet er zelf om lachen als hij zegt: 
“Zij gaf aan dat ze van twee dingen niet hield: tatoeages 
en voetbal.”  

Waardevolle
aanvulling op 
trainerskorps

Hij verhuist naar Vriezenveen en neemt rust. “Totdat 
mijn vriendin na een half jaar zegt: Herman, ga als-
jeblieft wat voor de voetbal doen.” Zo komt hij terecht 
bij DOS. Hij traint de jeugd en schiet te hulp als men 
tijdelijk een trainer nodig heeft voor de senioren. “Dat 
tijdelijk is vier jaar geworden.” 

Dan belt Tonny van Veen met de vraag of ik een 
keeperstrainer weet voor De Zweef. “Ik zei dat ik 
geen senioren train en bij DOS blijf.” “Kom toch eens 
praten”, zei Tonny, “het zijn allemaal jonge keepers.” 
Uiteindelijk ben ik naar Nijverdal gegaan, heb een 
goed gesprek gehad en gezegd dat ik jullie uit de nood 
wil helpen.”

Voetbal en trainen zijn lust en leven voor Herman Fran-
ke, die in het dagelijks leven ook nog tijd vindt voor z’n 
werk als farmaceutisch operator bij Astellas Pharma 
in Meppel. “We maken medicijnen, doen onderzoek. 
Verantwoordelijk werk.” 

Die verantwoordelijkheid neemt hij ook mee naar De 
Zweef. Het hoeft niet (hij zou alleen maar trainen), maar 
hij gaat toch op zaterdag kijken naar zijn pupillen. Dat 

geeft ook aan dat hij het naar z’n zin heeft bij de club. 
“De jongens zijn leergierig. Ze moeten nog een hoop 
leren, maar hebben potentie.”

Voorlopig is Herman een waardevolle aanvulling op ons 
trainerskorps. Een man met veel ervaring op hoog ni-
veau. En met een zwak voor de jeugd. Daar kunnen we 
van profiteren zolang hij op ons sportpark rondloopt. 
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RIA BLANKHORST  MEER DAN 40 JAAR 
VRIJWILLIGER MET CLUBLIEFDE

Ria Blankhorst werd in 1946 geboren als Maria Oogink. 
Ze had ook nog een tweede doopnaam, namelijk 
“Immerentina”.  Van die naam wilde ze zelf niks weten 
(vertelt zoon Dennis), “Ik kan die naam zelf nauwelijks 
uitspreken, laat staan anderen”, zei ze dan. 

Later trouwde ze met Marinus Blankhorst, die veel 
ouderen nog zullen kennen als gezellige barman en re-
gelaar van bardiensten. Ria was op dat moment al volop 
lid van de schoonmaakploeg. Een grote groep vrouwen 
die elke maandag het clubgebouw van onder tot boven 
poetste.

Stofzuigen, ramen lappen, bekers afstoffen, toiletgroe-
pen schoonmaken, dweilen, de keuken laten glimmen. 
Noem maar op.  Rond dat schoonmaken was er veel tijd 
voor plezier. De dames waren aan elkaar gewaagd. 

Voor wie haar kennen, was Ria een bijzonder mens. Ze 
had zo haar voor- en afkeuren; ook van mensen. Liet 
duidelijk merken wat ze ervan vond. Bovenal was ze een 
mens van gezelligheid en plezier maken. Samen met 
Marinus waren ze vaak het middelpunt van gezelligheid. 
En even zo vaak de laatsten die na een feestje naar huis 
gingen.

Hoogtepunt van het plezier bij de schoonmaakploeg 
was het jaarlijkse uitstapje met partners. Heel vaak 

Als je 76 bent, ben je tegenwoordig niet echt oud 
meer, maar voor Ria Blankhorst was het op. Ze 
moest naar het ziekenhuis wegens galproblemen. De 
noodzakelijke operatie slaagde, maar die verzwakte 
haar danig. Vanwege de complicaties moest ze aan 
de beademing. Haar organen werkten niet echt goed 
meer. Dat bleef eigenlijk zo nadat de beademing was 
gestopt. “We hebben er vrede mee”, liet de familie 
weten. Op 28 september overleed ze.
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naar Duitsland. Waarnaar toe was niet zo van belang. 
Het ging om het onderlinge contact en gezelligheid. 
Uiteraard vergezeld van de nodige versnaperingen. En 
elk jaar stuurden ze een kaart naar het bestuur met 
een bedankje. De meeste dames waren daarnaast ook 
fanatiek lid van de Vriendenkring en deden mee aan de 
activiteiten daarvan. Ja; ook reisjes….

Bij haar 25-jarig jubileum in de schoonmaakploeg werd 
Ria in 2002 benoemd tot lid van verdienste. Daar was ze 
trots op, maar dat betekende niet dat ze het welletjes 
vond. Ondanks haar lichamelijke kwalen en afnemende 
conditie, bleef ze vrolijk aan het werk. Haar vaste taak 
werd het ramen lappen. Emmer, water, zeem en trekker 
voor op de rollator. Werken in eigen tempo.

“We stoppen met z’n allen”, hadden de dames bedacht. 
Op 1 januari 2018 was dat. Ria had er toen dik 40 jaar 
opzitten als vrijwilliger bij onze club. Waar vind je nog 
zoveel liefde? Ze was inmiddels verhuisd naar een 
appartement naast de kerk. “Kan ik mooi zien wie er 
allemaal nog gelovig zijn”, grapte ze. Ze heeft er nog 
een paar jaar met plezier gewoond. 

Op haar bidprentje hebben haar kinderen haar gety-
peerd. Daaruit: “Lunchen met vriendinnen, humor, 
lezen, biertje drinken, Chinees eten met de kinderen, 
camping Rammelbeek, De Zweef”. En zo was het. 
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SUPERHELDERE BEELDEN 
MET SYSTEEM VIDEOANALYSE

Al een paar jaar is De Zweef 
bezig (geweest) een analysesys-
teem aan te schaffen. Dat liep 
telkens mis. Dan weer was het te 
duur; dan weer waren er juridi-
sche problemen; dan weer was 
het materiaal technisch nauwe-
lijks bruikbaar. Afgelopen voet-
balseizoen zagen we bij diverse
tegenstanders van ons vlaggen-
schip een videoanalysesysteem 
in gebruik. Rondvraag en verdere
marktverkenning leerden dat dit 
systeem van VEO uit Denemar-
ken ruimschoots in onze infor- 
matiebehoefte voorziet, ge-
bruiksvriendelijk en betaalbaar 
is.

Waarom willen we dat?
Door wedstrijdbeelden met spelers 
te delen en te bespreken, kunnen 
ze zich bewuster worden van
bepaalde spelsituaties en hoe daar 
naar te handelen. Wedstrijdbeelden 
kunnen ook confronterend werken,
met name voor jonge spelers. 
Daarom is het gebruik ervan altijd 
gericht op het beter maken van
de speler en daarmee het team. 

Niet om beelden “aan de grote klok 
te hangen”.

Hoe werkt het?
De wedstrijdbeelden worden vast-
gelegd met twee 180° camera’s die 
samen het gehele veld bestrijken.
De beelden worden opgeslagen als 
één bestand op de harde schijf van 
dit apparaat en na afloop van
de wedstrijd aangesloten op inter-
net waarna het automatisch wordt 
geüpload naar het platform van
VEO.

De robots van het systeem zijn “in-
telligent”, waardoor het wedstrijd-
situaties in het geüploade bestand
herkent. Denk hierbij aan het aan-
tal doelpunten, corners, schoten op 
doel, vrije trappen e.d.
Binnen vierentwintig uur na de 
wedstrijd is deze informatie be-
schikbaar voor de technische staf.
Tijdens de nabespreking heeft de 
trainer de beschikking over een 
tekenset (net als op TV), waarmee
hij/zij heel gericht spelsituaties kan 
duiden aan de betreffende spelers. 
Dat kan zelfs door een fragment

Het was al een lang gekoesterde wens van de 
technische commissie om een videoanalysesysteem
aan te schaffen voor onze vereniging. Om 
verschillende redenen is het daar nog nooit van 
gekomen. Nu zijn we echter zover dat er een goed 
systeem is, waarmee we zelf uit de voeten kunnen. 
Superheldere beelden, die prima geschikt zijn voor 
analyses van wedstrijden.
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van de betreffende situatie naar 
spelers te Whatsappen/mailen. Het 
grote voordeel: je hoeft niet per 
se fysiek bij elkaar te komen, dat 
scheelt dus een hoop tijd.

Videoanalysten
Om het videoanalysesysteem op 
te bouwen en de wedstrijdbeelden 
veilig te stellen, is een team van 
roulerende videoanalisten samen-
gesteld. De komende tijd zullen 
Arjan Krukkert, Lodewijk Wenne-
mers en Helmut van Rhee ervoor 
zorgen dat de technische staf van 
Mannen 1 over de wedstrijdbeelden 
kan beschikken.

Hun werk bestaat eruit dat ze bij 
wedstrijden de camera’s opbou-
wen en instellen. Na de wedstrijd 
weer afbreken en het toewijzen van 
rechten via de app (wie mag welke 
beelden zien). “Als alles eenmaal 
soepel loopt, proberen we het 
videoanalysesysteem ook beschik-
baar te stellen aan de rest van de 
selectieteams en overige teams 
van de vereniging”, zegt Xander ten 
Hove van de technische commissie. 
Aanvragen hiertoe kunnen dan ook 
bij hem worden ingediend door een 
mail te sturen naar: technische-
commissie@dezweef.nl.

Waar zit je op school?
In groep 8 van de Beatrixschool. Daar woonden we vlakbij. We zijn nu 
verhuisd, maar ik maak de school daar af. Volgend jaar ga ik TL doen op 
Reggesteyn.

Met wie woon je?
Mama Tamara, broers Nino, Boyd en zus Joy. 

Wie zijn je beste vrienden?
Lamar, Guusje en Lola.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen?
Mijn zus voetbalde al bij de Zweef. Mijn moeder vond dat ik een team-
sport moest doen. Toen ben ik gaan kijken en vond het leuk.

Wat vind je leuk aan voetbal?
Dat het een teamsport is. We hebben een leuke groep.

Heb je een vaste positie in het veld?
Ik speel rechts op het middenveld.

Wat vind je leuk aan De Zweef?
Het is een leuke club met veel activiteiten.

Heb je een voetbaldroom?
Nee, niet echt. Misschien later. Ik zit er pas twee jaar op. 

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen en waarover?
Vandaag nog op school toen iemand een raar dansje deed.

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

Heb je een huisdier?
Ja, we hebben twee honden. Bibi en Tommy.

Waar word je blij van?
Voetballen

Waar zou je graag naar toe gaan op vakantie?
Italië. Daar ben ik nog niet geweest, maar vriendinnen zeggen dat het 
daar heel leuk is.

Wat is je belangrijkste bezit?
Ons gezin.

30 VRAGEN AAN...
ROOS HUESKEN (MO13-1)
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Samen gaan!

WE STAAN 
NAAST JE 
ALS MENS EN 
SPECIALIST 

Lees je wel eens een boek?
Nee! Alleen op school omdat het moet. Ik hou niet van 
lezen.

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
Ik hoop dat ik dan nog kan voetballen en dat ik daarin 
beter ben geworden. Misschien werk ik dan of ik stu-
deer nog. Dat weet ik niet.

Wat vind je het leukst aan jezelf?
Ik ben bijna altijd blij en lach veel.

Welke superkracht zou je willen hebben? Waarom?
Gedachten lezen en onzichtbaar zijn. Dan weet je wat 
mensen denken en kun je dingen doen die anders niet 
mogen. 

Wat doe je met het geld als je de Postcodeloterij wint?
Ik zou wat aan ons gezin geven en de rest sparen voor 
de toekomst.

Wie is de liefste van de hele wereld?
Mama en papa.

Van welke muziek word je vrolijk?
Nederlandse muziek

Waar zou je het allerliefste wonen?
In Nijverdal, maar in een ander huis. 

Waarvoor kan men jou ’s nachts wakker maken?
Nergens voor. ’s Nachts ben ik moe en wil ik slapen.

Welk klusje vind je vreselijk om te doen?
Ik heb een grote hekel aan het uitlaten van de honden.

Wat is je favoriete spel?
Voetbal

Wat is de favoriete dag van het jaar?
Oud en nieuw (vuurwerk) en mijn verjaardag.

Wat eet je het liefst?
Pizza.

Naar welke tijd zou je gaan in een tijdmachine?
Naar iets dat al is geweest, maar verder weet ik het 
niet.

Hoe belangrijk is internet voor jou?
Heel belangrijk, want dan kan ik appen met mijn vrien-
den.

Wat is je favoriete serie, film of tv-programma?
Ik kijk graag en veel TikTok.
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WERKGROEP WERKT AAN IMPULS 
VOOR VROUWEN- EN MEIDENVOETBAL

Een paar jaar geleden is een werkgroep in het leven 
geroepen die zich richt op de ontwikkeling van het 
meiden- en vrouwenvoetbal binnen de vereniging. Deze 
groep bestaat uit Sharon Wieldraaijer, Jody Nijen-
huis, Kyra Nijenkamp, Romy van den Heuvel, Djarah 
Wijkamp, Kim Praas, Harry Legtenberg en Joost van 
Benthem. 

Door alle COVID-maatregelen heeft de werkgroep nog 
weinig kunnen betekenen. Maar nu alles weer bijna 
normaal is, heeft deze groep een herstart gemaakt. Die 
herstart is begonnen met het leveren van inbreng in 
het nieuwe beleidsplan jeugd, waaraan op dit moment 
wordt gewerkt. Dit is het juiste moment om ideeën van 
trainers en speelsters daarin een plek te geven.

De werkgroep heeft de afgelopen tijd een bijeenkomst 
gehouden om die wensen en ideeën boven tafel te 
krijgen. Daarbij is naar voren gekomen dat het goed is 
meer structuur te krijgen in trainingen en wedstrijd-
voorbereidingen. Ook zou het goed zijn als er betere 
onderlinge verbindingen zijn tussen de teams. Dat 
maakt het doorstromen naar andere teams makkelijker. 
Omdat er relatief weinig meidenteams zijn, zijn binnen 
die teams de leeftijdsverschillen soms groot; iets om 
alert op te zijn. 

Om beter zicht te hebben op wat er speelt en om de 
lijntjes kort te houden, zijn er diverse mensen aange-
wezen om als aanspreekpunt te fungeren. Zo hoopt de 
club een betere doorstroming en betere samenwerking 

tussen de meidenteams en een goede doorstroming van 
jeugd naar senioren te realiseren.  

Met de hiervoor genoemde aanspreekpunten willen 
we ook een rol gaan spelen in de ondersteuning van de 
begeleiding binnen de teams. Denk hierbij aan het wer-
ken aan binding en ontwikkeling binnen het team door 
bijvoorbeeld het stimuleren van douchen bij de club en 
gezamenlijke activiteiten ondernemen, maar ook het in 
groepjes meetrainen bij teams met een hoger niveau of 
leeftijd om elkaar te leren kennen en meer uitdaging en 
inzicht in het niveau te geven. 

Om elkaar alvast wat te leren kennen hebben we in de 
kerstvakantie een leuke activiteit in de planning. Het 
vrouwenvoetbal in Nederland bestond in november 
namelijk 50 jaar!! Reden voor een feestje... Zou je graag 
mee willen denken of vrijwilliger willen zijn bij georga-
niseerde activiteiten rondom het meiden- en vrouwen-
voetbal, meld je dan aan bij Erik Heuver (vrijwilligersco-
ordinator).

Al sinds jaar en dag spelen er bij De Zweef meiden en vrouwen. 
We hebben op dit moment vier teams met uitsluitend 
meisjes en er zijn 25 meisjes die spelen in gemengde teams. 
En natuurlijk hebben we op zaterdag nog twee senioren 
vrouwenteams. Dat is mooi, maar als we in de toekomst willen 
blijven meetellen als voetbalclub waar het fijn is om als meisje 
of vrouw te spelen, dan moeten we actief zijn.
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KENNISMAKEN MET J09-1

“We hebben vandaag met 8-8 gelijk gespeeld”, trapt 
Tom Blikman af. Tom is een van de verdedigers in JO9-1 
en loopt samen met zijn klas- en teamgenootje Lasse 
Dijkstra de kantine binnen. “Onze ouders en leiders 
lopen nog op het veld, maar wij kunnen alvast beginnen 
hoor!” De jongens zoeken achterin de kantine een rusti-
ge plek. Rondom de jongens verzamelen de ouders zich 
ondertussen. Aanvoerder Senn Pluimers vraagt zich af 
waar de camera’s blijven. “Of is dit niet voor de televi-
sie?” Gelukkig weet zijn medespeler Noël wel waar het 
interview voor is: “Voor het boekje van De Zweef.”

Noël en Lasse over de wedstrijd tegen DETO
Vandaag stond de wedstrijd tegen DETO JO9-1 op het 
programma. Het was de laatste wedstrijd van het eerste 
blok dit seizoen. Leider en trainer Onno Westra helpt 
zijn zoon Noël en Lasse even om deze opzet uit te leg-
gen. “Sinds een paar seizoenen spelen de pupillen, in 
plaats van een voorjaars- en najaarsreeks, in vier blok-
ken. De bekercompetitie is hierbij vervallen. Zo heeft 
de KNVB onder andere meer mogelijkheden om teams 

Een willekeurige zaterdagochtend midden in de 
herfst. Het is ouderwets druk op sportpark Gagelman. 
De allerjongsten spelen hun eerste wedstrijd tegen 
Hellendoorn in een JO7 competitie en we zien JO10-1 
met maar liefst 18-0 winnen van Oranje Nassau. De 
talenten van JO9-1 komen het veld net aflopen. Pre-
cies zoals afgesproken treffen we elkaar om half tien 
in de kantine. Tijd om kennis te maken met JO9-1. hoger of lager in te delen tijdens een competitie als de 

resultaten heel goed of wat minder zijn.” De jongens 
van JO9-1 spelen nu in de eerste klasse. Tijdens 
de afgelopen wedstrijden verloren de jongens twee 
wedstrijden en speelden ze twee wedstrijden gelijk. 
Waarschijnlijk blijven ze dus in deze klasse voetballen.

“Vandaag hebben Siem Hoonhorst, Sam Reinders en 
ik gescoord” vertelt Noël ons. “We bleven veel voorin 
hangen. Ik denk dat we daarom ook best veel doel-
punten tegen kregen.” Lasse stond vandaag met on-
der andere Morris Schorn achterin het veld. “Ik vond 
het overspelen goed gaan vandaag. Het verdedigen 
ging ook niet heel erg slecht.”

Sam en Teun vertellen over de spelers
Terwijl Emiel Blikman, de vader van Tom, ranja komt 
brengen, vertelt Teun Eilert ons waar iedereen staat in 

het veld. “Lasse, Morris, Tom en ik zijn meestal verde-
digers. Senn ook wel eens. Siem, Noël en Sam staan 
altijd voorin. Iedere helft is iemand anders keeper. Net 
als de aanvoerder. Vandaag was Senn onze aanvoer-
der.” Sam vult ondertussen aan dat de aanvoerder het 
goede voorbeeld moet geven in het veld. “Hij moet 
bijvoorbeeld vertellen dat je niet alleen naar voren 
moet hangen, maar dat je ook moet meeverdedigen. 
Dat doen de leiders ook wel hoor. Zij vertellen voor de 
wedstrijd waar iedereen staat. En tijdens de wedstrijd 
geven ze tips.” De meeste doelpunten in het team 
worden gemaakt door Sam en Noël. “Ik denk ook wel 
dat Sam onze beste voetballer is”, aldus Teun. 

Het is erg gezellig aan tafel. Alle spelers praten mooi 
met elkaar mee en door elkaar heen. Iedereen doet 
mee! “We zijn ook eigenlijk allemaal wel vrienden van 
elkaar hoor”, zegt Sam. “Soms spreken we ook met 
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elkaar af om te spelen na de wedstrijd.” Ook de leider 
en trainer Onno geeft aan dat de jongens mooi aan 
elkaar gewaagd zijn en niet voor elkaar onder doen.

Siem en Senn, wat vinden jullie van de training?
“Ik vind de training altijd wel leuk. Eigenlijk vind ik niets 
niet leuk” trapt Siem af. “Meestal beginnen we met 
het overpassen in een kring, werken we af op doel en 
doen we natuurlijk een partijtje.” JO9-1 heeft twee keer 
per week training. Iedere dinsdag en donderdag. Onno 
Westra is altijd op de training aanwezig. Op dinsdag hel-
pen Paul Hoonhorst en Coen Eilert hem afwisselend en 
op donderdag is Emiel Blikman de vaste hulp legt Senn 
ons uit. “Ik denk dat we dit jaar vooral beter moeten 
leren overspelen en terugverdedigen. En dat je de bal 
niet te hoog moet spelen, dan kun je de bal moeilijker 
aannemen.” De andere jongens beginnen te lachen en 
geven aan dat ze ook nog andere dingen moeten leren. 
“We moeten soms meer met het voetballen bezig zijn. 
Sam en Tom doen nog wel eens een radslag tijdens de 
training”, verklapt Senn ons.

Naast het trainen met hun eigen team, trainen Siem 
en Sam daarnaast nog iedere vrijdagmiddag mee met 
de FC Twente Heracles Academie. Zij geven regiotrai-
ningen voor de O9, O10 & O11. Siem vertelt ons dat hij 
ook deze training erg leuk vindt. “We worden hier nog 
betere voetballers van!”

Over de leiders Paul, Onno en Coen
De jongens mogen ondertussen even uitrazen. “Ik ga 
naar de snoepautomaat” juicht Lasse. Tijd om even 
kennis te maken met de leiders van dit team: Paul 
Hoonhorst, Onno Westra en Coen Eilert. “Coen met een 
‘C’ graag. Net als ‘Coen Moulijn’, mijn ouders vernoem-
den mij naar hem!” aldus Coen. Het drietal is al sinds 
de mini’s betrokken bij dit team. Alle drie hebben ze 
ook zelf ervaring met het spelletje. Onno voetbalt in het 
tweede op zaterdag, Coen speelde jarenlang bij Leme-
lerveld en in een heel ver verleden heeft Paul zelf bij de 
pupillen bij De Zweef gespeeld.

“Onze taken zijn redelijk gelijkwaardig verdeeld, ei-
genlijk gaat alles vanzelf. De afmeldingen lopen vooral 
via Onno, de trainingen wisselen we af en op zaterdag 
doen we het met z’n drieën. Het is leuk dat je ziet dat de 
jongens progressie maken.” Echt minder leuke kanten 
weet Onno niet te noemen. Al vindt hij het wel lastig 
om niet te kritisch te zijn op zijn eigen zoon. “Ik moet 
me daar wel bewust van zijn. Als ik een keer afwezig 
ben, loopt hij minder te zeuren in het veld.” Ook Coen is 
tevreden hoe het loopt. “We hebben een positieve groep. 

Iedereen gaat leuk met elkaar om en is gelijkgestemd. 
Eigenlijk valt geen enkele jongen buiten de groep. Het 
zijn jongens die graag willen voetballen. Bij andere 
teams zie je soms jongens die met van alles bezig zijn, 
behalve met voetballen. Dat is in dit team niet het geval. 
Aan discipline hoeven we weinig te doen.”

Tom over de ouders die komen kijken
De jongens komen voorzien van snoep ondertussen 
terug aan tafel. De tafel die omringd is door ouders die 
foto’s maken voor de groepsapp. Onno geeft aan dat de 
betrokkenheid van ouders erg goed is. “Zaken zoals een 
rijschema zijn niet nodig in dit team. Eigenlijk hebben 
we iedere week te veel ouders die mee willen rijden. 
Ook als we een scheidsrechter nodig hebben of als één 
van de ouders de training over moet nemen, gaat dat 
zonder geklaag.” Ook Tom vertelt blij te zijn met de 
ouders die komen kijken. “Ik vind het altijd leuk. Mijn 
vader zegt nooit zo veel langs de kant, dat mogen de 
leiders doen. Vorig jaar stak een ouder bij de tegenstan-
ders een keer zijn middelvinger op naar Sam. Dat vond 
ik niet leuk. Gelukkig hebben we dat met onze eigen 
ouders nooit meegemaakt.”

Morris sluit af over De Zweef 
“Ik voetbal bij De Zweef omdat mijn 
vrienden daar ook voetballen. Het is wel 
jammer dat door corona de afgelopen 
jaren veel activiteiten niet doorgingen. 
Vorig jaar zijn we nog wel bij Drouwe-
nerzand geweest. Dit jaar hebben we 
alleen nog meegedaan aan de sponsor-
loop. Ik hoop dat dit jaar Sinterklaas, 
de playbackshow en andere activiteiten 
aan het einde van het seizoen wel door-
gaan. En anders maken we het gewoon 
gezellig met elkaar. Na de wedstrijd 
komen we meestal wel even in de 
kantine. De ouders drinken dan koffie, 
wij krijgen ranja en staan met z’n allen 
rondom de snoepautomaat.”

En terwijl Morris afsluit, rennen de 
andere jongens alweer naar de snoep-
automaat. “En daarna gaan jullie je 
douchen!” schreeuwt Onno ze nog na. 
Maar of ze dat gehoord hebben?!
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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

De basis blijft staan maar toch zoeken we verster-

king. Concreet:

1. Iemand voor het bedienen van de volgspot (je 

ziet de PBS vanuit de beste positie).

2. Iemand met enige kennis van het maken van 

video-opnames. Optie is vanuit vaste camera-

opstellingen de avond vastleggen .

3. Last but not least, hét “dreh und angelpunkt 

van de PBS, dé man/vrouw achter de knôppe”. 

Lijkt het je leuk om het geluid te verzorgen? 

Uiteraard word je de eerste avond maximaal 

ondersteund.  

4. Als laatste zoeken we voor deze editie nog één 

jurylid. Mannen meldden zich weer in over-

vloed aan. Maar waar blijven de vrouwen? Wie 

pakt de microfoon op en maakt de jury com-

pleet? 

Nieuwe mensen gezocht
Maar na twee jaar geen playbackshow moest de organisatie qua beschikbare be-
manning uiteraard doorgelicht worden. Na ruim 25 jaar trouwe dienst van mensen 
op sleutelposities mocht je verwachten dat er “gaten” zouden vallen.

Na twee jaar corona zijn we zover dat we weer een playbackshow kunnen plannen. In 
2023 staat die op de agenda voor vrijdag 13 januari. Ga met je team in overleg voor een 
leuke act! Aanmelden bij Gerrit ten Dam (nhartogh@hotmail.com). Wacht niet te lang. 
Voor je het weet is het zover. Voor zaterdag 14 januari staat de playbackshow voor de 
jeugd weer op het programma.
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WIJ STAAN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN DE 

CLUBACCOMMODATIE

VENEBERG.COM

HALLOWEEN-TRAINING 
VOOR DE MINI’S
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EVEN VOORSTELLEN 
DE ACCOMODATIECOMMISSIE

Helmut, waar staat de accommoda-
tiecommissie voor? 
De accommodatiecommissie moet 
ervoor zorgen dat we het gebouw 
in stand houden. Hiermee bedoel ik 
het clubgebouw, de kleedkamers, 
de tribune en het led scherm. Zo-
wel voor de korte als lange termijn.

Hoe doen jullie dat?
In 2012 nam ik het stokje over van 
Nico Jannink, toen ook voorzitter 
van de accommodatiecommissie. 
Nico had alles perfect in kaart 
gebracht, maar de meeste informa-
tie was beschikbaar op papier. Dat 
hebben we eerst gedigitaliseerd. 
Nu hebben we een accuraat over-
zicht van de bestaande situatie en 
alle aanwezige installaties. De taak 
van de accommodatiecommissie is 
dan ook om de bestaande situatie 
zo goed mogelijk te onderhouden 
en het liefst tegen zo laag mogelij-
ke kosten. Dat doen we door zoveel 
mogelijk zelf te doen, maar soms 
is er wet- en regelgeving waardoor 
installaties verplicht door “gecerti-
ficeerde bedrijven” onderhouden of 
gekeurd moeten worden. Dat is een 
harde eis van de verzekeraars.
Soms wordt er ook geïnvesteerd in 

nieuwe installaties, bijvoorbeeld de 
zonnepanelen en heatpipes. Ook 
die worden dan toegevoegd aan 
onze Meerjaren Onderhoudsplan-
ning (MJOP). We kijken naar de 
aanschafdatum, aanschafwaarde, 
technische/economische levens-
duur, restwaarde, afschrijvingskos-
ten. Deze informatie is belangrijk 
voor onze penningmeester, zo weet 
hij welke onderhoudskosten hij in 
de begroting moet opnemen en 
wanneer de installaties aan vervan-
ging toe zijn.

Bij De Zweef is altijd wat te doen, 
het lijkt wel een bedrijf. Heb het 
nog even nagekeken, vanaf 2012 
hebben we met onze vrijwilligers, 
sponsoren en bedrijven meer dan 
zestig projecten gerealiseerd. Ik 
noem er een paar: aanbrengen 
dakisolatie, vervangen dug-outs, 
aanleggen kleine kunstgrasveld, 
vervangen vetput, renoveren be-
stuurskamer / toiletgroepen kanti-
ne, aanleggen tegelwerk / hekwerk 
/ sponsorborden rondom hoofdveld, 
aanbrengen terrasoverkapping, 
vervangen boilers kleedkamers en 
het aanbrengen van heatpipes.

En de korte termijn?
Met onze groep maken we jaar-
lijks een rondje om, op en door de 
accommodatie en kijken dan wat 
er komend jaar moet gebeuren. 
Dat gebeurt ook op eigen inzicht 
door de klussenploeg onder leiding 
van Leo Geurtse. Kleine en mid-
delgrote reparaties worden gelijk 
uitgevoerd. De kosten die we hierbij 
maken worden door de penning-
meester gelijk afgehandeld. Ad 
hoc situaties (kapotte verlichting, 
lekkende kraan e.d.) melden we 
in onze app-groep. Degene die er 
het meest verstand van heeft, lost 
het op. Vaak dezelfde dag nog. In 
de app-groep zit een man of tien, 
allemaal met hun eigen discipline. 
Degene die nog werkzaam zijn, 
kunnen vaak materialen regelen via 
hun werk. Op deze manier kunnen 
we snel schakelen en de kosten 
laag houden.

Wie zitten er allemaal in de accom-
modatiecommissie?
Gerrit Verschoor, Henk Dikkers, 
Ronnie van Oene, Johan Alferink, 
Marcel Siero, Willie Scholten, Willy 
Krieger, Leo Geurtse, Henk Grond-
huis, Harold Westendorp, Hen-

Helmut van Rhee is niet alleen bestuurslid, hij is 
ook de voorzitter van de accommodatiecommissie. 
Wat doet deze groep vrijwilligers? Wie zijn het? En 
wat is het doel van deze commissie? Helmut legt 
het allemaal uit.
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splashwash.nl  

SERCODAK .NL

NOVUSFORMA.NL

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

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

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

de lokale omgeving en dat ondersteunen we van harte.

Rabobank ondersteunt De Zweef 

Waardoor
iedereen
wint.

Uw club én
de buurt

versterken.

drie Poppe, George Damman, Paul 
Morsink, Sinus Morsink en ik. 

Hoeveel tijd kost het?
Dat is per persoon verschillend en 
afhankelijk van de tijd die men erin wil 
stoppen. De mensen van de klussen-
ploeg zijn er vaak overdag op maan-
dag en vrijdag. Zij zorgen ervoor 
dat het er binnen- en buiten spik en 
span uitziet. Zelf ben ik met mijn 
bestuurstaken, accommodatiewerk en 
sinds kort ook de rol van videoanalist 
gemiddeld tussen de twintig en dertig 
uur per week druk voor de club.

Tot slot, wat staat er de komende 
jaren op het spel?
Een tijd geleden hebben we een 
Risico Inventarisatie en Evaluatie 
(RI&E) laten uitvoeren. Hierin staan 
verbeterpunten die we nog verder 
moeten uitrollen. Als voorbeeld: bij 
voldoende belangstelling willen we 
een cursus reanimatie/AED opzetten. 
Ook zijn we in de kleedkamers aan 
het inventariseren of we de twee CV’s 
uit 2002 kunnen vervangen door een 
warmtepomp. Dan zit er, in samen-
werking met de gemeente, nog een 
project “plaatsen laadpalen” aan 
te komen. Ook gaan we een nieuwe 
opstelplaats voor goals rondom ons 
hoofdveld aanleggen. Nu is het vaak 
een zooitje, omdat er gewoon te wei-
nig ruimte is om alle goals te stallen. 
Met de aanleg van de nieuwe op-
stelplaats hopen we dat mensen die 
gebruik maken van scootmobiel of 
rollator de tribune ook weer kunnen 
bereiken.

En als klapper de renovatie van de 
kantine. Ergens in de winterstop 
zal er begonnen worden met deze 
klus. Dus mochten er mensen met 
“bouwtechnische skills” binnen de 
vereniging zijn, dan worden zij bij 
deze uitgenodigd om mee te helpen. 
Ook hier geldt: “vele handen maken 
licht werk”. En het is nog gezellig 
ook :-)
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DE TATTOO VAN... 
KRIS
BRAND
Vier jaar geleden verhuisde Kris 
Brand voor de liefde van Nijverdal 
naar Vroomshoop. Daar woont 
hij nog steeds. Twee jaar geleden 
besloot hij ook daar te gaan 
voetballen. Het blauw van de Boys 
zat toch niet zo gegoten als het 
blauw van De Zweef. Sinds dit 
seizoen voetbalt hij weer op het 
oude nest. Maar goed ook, anders 
had hij deze rubriek niet kunnen 
vullen.

“In 2004 heb ik mijn eerste tattoo laten zetten. Drie 
sterren van groot naar klein aan de binnenkant van 
mijn linkerarm. Het was niet heel goed zichtbaar, 
maar m’n eerste tattoo stond erop. De sterretjes had-
den niets met een verhaal erachter te maken. Ik was, 
zeg maar, wat rebels in die periode. Laten we zeggen 
dat er, naarmate de jaren vorderden, toch enigszins 
iets van spijt kwam, haha.

In november 2011 werd bij mijn moeder longkanker 
geconstateerd. Even leek het erop dat de kanker hele-
maal verdwenen was en werd ze “schoon” verklaard. 
Helaas kwam het eind 2012 weer terug en was ze niet 
meer te genezen. Op 6 augustus 2013 is ze overle-
den. De periode van zorgen voor onze moeder en de 
verwerking van het verlies waren ontzettend lastig. Ik 
heb lange tijd de wens gehad om een ‘sleeve’ te laten 
tatoeëren. Na het overlijden van ma, wilde ik toch iets 

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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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

van een eerbetoon aan haar. Voor 
mij was dat uiteindelijk deze tattoo 
als een vrijwel geheel vullende 
‘sleeve’. Ik wilde een Polynesi-
sche tattoo. Dat is een tribal, wat 
betekent dat de tattoo voornamelijk 
bestaat uit strakke lijnpatronen 
met veel zwarte accenten, die ken-
merkend zijn voor stamculturen. 
Die komen van oorsprong uit het 
Polynesische gebied, een eilan-
dengroep ten oosten van Australië. 
Ik ben eerst op zoek gegaan naar 
een tatoeëerder die deze symbo-
liek kende en kwam uit bij Tobiaz 
Perik in Wierden. In samenspraak 
met Tobiaz heb ik een verhaal 
geschreven over wie mijn moeder 
voor mij was en welke kenmerken 
ik typerend voor haar vond. Enkele 
pijlers waren:

1. Goed zijn voor je naasten.
2. Hard werken.
3. Mensen bij elkaar houden. Zij 

was de spil van het gezin.
4. Leef en geniet ervan.

Tobiaz heeft de tattoo uiteindelijk 
‘free-hand’ gezet. Hij heeft de 
patronen, welke passen bij het 
verhaal over mijn moeder, op mijn 
arm getekend en deze heeft hij 
vervolgens getatoeëerd. In zes of 
zeven dagen van maximaal drie uur 
is de tattoo geworden zoals die nu 
is. De drie sterren die ik had zijn 
hierin verweven en zie je bijna niet 
meer terug. 
Twee jaar geleden heb ik een tattoo 
van Pip, onze dochter, bij laten 
zetten door Menno van ‘Eigewijs’ in 
Nijverdal. Mijn ‘bonuszoon’, Jelte, 
wil er ook nog graag bij op, omdat 
hij het oneerlijk vindt dat z’n zusje 
er wel op staat. Daar heeft hij een 
punt, want hij is net zo belangrijk! 
Of er daarna nog een tattoo komt, 
weet ik nog niet. Ik blijf het super-
mooi vinden, maar voor nu geen 
prioriteit”.
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Nijverdal fiets en ik groet mensen niet direct terug, dan 
is het dat dus en niet omdat ik ze niet wil zien.”
Gesinus Marinus Andreas Morsink is in november 1948 
geboren in Nijverdal. “Ik was de vierde in een gezin 
dat in totaal negen kinderen telt. Ik had vier broers en 
vier zussen. Johan, Theo en Marja zijn de oudsten en 
Antoon, Annie, Josephine, Ineke en Paul kwamen na 
mij. Ze leven gelukkig allemaal nog. Alleen mijn zwager 
uit Enter is een paar jaar geleden overleden. We kunnen 
goed met elkaar. Naast de verjaardagen en onderlin-
ge bezoekjes, hebben we samen ook heel wat reisjes 
gemaakt.”
De jeugd van Sinus is net als veel van zijn leeftijdgeno-
ten die hem voorgingen in dit item. “Naar de Antoni-
usschool en na afloop voetballen op het veldje aan de 
Schansertweg met de jongens uit Noetsele zoals de 
jongens van Willems, Hans Valk en Henny Heetkamp. 
Al mijn broers zaten ook bij De Zweef. Zelfs Theo heeft 
even gevoetbald. Niet zo lang hoor. Hij is ook nog kort 
leider geweest. Maar als Theo leider was, dan stond 
ik of onze Antoon reserve. Dan kreeg hij als leider 
geen problemen met de andere jongens”, aldus Sinus 
lachend. De rol van het Rooms-katholieke geloof is niet 
anders als in heel veel andere gezinnen. “Op zondagen 
naar de kerk, maar misdienaar zijn was niet nodig. 
Daar had ik dan alleen maar werk mee, zei mijn moe-
der dan.”
 
Kolenzaak ‘Morsink Middelkamp’
Sinus groeit op als zoon van Tonnie en Anton Morsink. 
Anton heeft samen met zijn zwager Johan Middelkamp, 

van tante Trui, een kolenzaak en voorziet in die jaren 
heel wat Nijverdallers van kolen. “Na mijn lagere school 
ging ik naar de ambachtsschool in Rijssen. Ik heb daar  
het diploma bankwerken gehaald. Vervolgens ging ik 
aan de slag bij garage Van Egmond en in de avonduren 
heb ik mijn diploma’s gehaald om uiteindelijk te mogen 
sleutelen aan auto’s. Ik mocht bij mijn vader in de zaak 
gaan werken, maar moest eerst in militaire dienst. 
Dat kwam niet heel mooi uit, maar ik heb wel een hele 
mooie diensttijd gehad. Het was de tijd van de Koude 
Oorlog. Ik zat in het Duitse Seedorf.”
Als Sinus uit militaire dienst komt, mag hij eindelijk 
werken in de zaak van zijn vader en oom. “Aan de boe-
ren verkochten we in die tijd nog kolen, maar we ver-
kochten inmiddels ook andere brandstoffen en hadden 
een doe-het-zelf garage. Mensen hadden veelal oude 
auto’s en mochten bij ons in de garage aan hun auto 
sleutelen. In 1983 heb ik de zaak van mijn vader en oom 
overgenomen. We zijn toen gestopt met de doe-het-zelf 
garage.”

Woonde je toen ook al naast de zaak?
“Nee, nadat ik in 1975 met Geesje Tijhof trouwde, zijn 
wij gaan wonen aan de PC Stamstraat. Naast Johan Kok 
en Wim van ‘t Hoff. Bertus Kamphuis woonde ook in de 
straat. Het was echt een ‘Zweef buurt’. We hebben hier 
een hele mooie tijd gehad. Met oud en nieuw was het 
altijd groot feest! In dat huis zijn ook onze drie kinde-
ren geboren: Gerdo, Anja en Elise. In 1985 kochten wij 
het huis naast de zaak. Het huis van de buurman komt 
tenslotte maar één keer te koop.”

We benaderen Sinus op vrijdagavond terwijl hij kleinzoon Sepp aan-
moedigt. Na een paar dagen bedenktijd stemt hij in met het interview 
en spreken we af in zijn appartement op de tweede verdieping aan de 
Amaliastraat in Nijverdal. “Vroeger stond hotel en restaurant Buursink 
op deze plek. We wonen hier nu zo’n elf jaar. We kwamen hier wonen 
nadat we noodgedwongen stopten met ons bedrijf. Maar kom verder, 
wil je thee hebben? Geesje is niet thuis. Ze is voor de OZO (Overijsselse 
Ziekenomroep, red.) op pad.”

Hoe gaat het met je Sinus?
“Ik ben goed te pas. Gezond en wel. Ik heb alleen last van mijn lin-
keroog. Daarvoor loop ik al een jaar of negen bij de dokter. Ik ben daar 
ook al aan geopereerd. Waarschijnlijk is mijn oog tijdens het werk 
beschadigd. Nu kan ik met mijn linkeroog nog maar voor 15 tot 20 pro-
cent zien. Gelukkig doet mijn andere oog het nog wel goed. Als ik over 

SINUS
MORSINK
In deze uitgave van GOAL!Magazine het laatste 
interview in de serie van zeventien gesprekken met 
Zwevers die terugkijken op hun actieve leven als 
voetballer of vrijwilliger bij De Zweef. We sluiten 
af met Sinus Morsink. Oud speler van het tweede, 
lid van de klussenploeg én oud garagehouder/
pompbediende waar menig Zwever kwam tanken.
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Het sleutelen aan auto’s is Sinus 
zijn grootste passie. “Wij hielpen 
klanten ook altijd met tanken. Ik had 
daar ook geen hekel aan. Het con-
tact met de klanten was altijd leuk. 
Heel wat Zwevers kwamen tanken 
bij ons. Zeker de oudere garde 
bleef het tankstation ook ‘Morsink 
Middelkamp’ noemen. Dat zat er 
gewoon in. De families waren ook 
nogal vervlochten. Zo kwamen bij 
bruiloften van de neven en nichten 
beide families over de vloer.”
“Bij het tankstation werkte één vas-
te kracht en daarnaast stonden mijn 
broer Theo en Toone Middelkamp 
ook heel wat uren aan de pomp. 
Rond de eeuwwisseling hebben we 
de oude garage gesloopt en een 
nieuwe hal gebouwd. In deze hal zat 
ook een autowasstraat. Mijn zoon 
Gerdo werkte inmiddels ook in de 
garage. Dat was van jongs af aan 
al duidelijk. Tien jaar geleden zijn 
we noodgedwongen met de zaak 
gestopt en zijn we naar dit apparte-
ment verhuisd.”
Het sleutelen aan auto’s is Sinus 
nog niet verleerd. “Ik red mij nog 
wel met het vervangen van bou-
gies of een lamp. Laatst heb ik hier 
onder in de garage nog een distri-
butieriem vervangen in de auto van 
een buurman. Maar meer doe ik 
niet meer. Tegenwoordig lopen au-
tomonteurs met de laptop naar de 
auto. Daar moet je in meegroeien, 
dat kan ik niet meer.”

Ruim 60 jaar lid van De Zweef
“In 2018 was ik 60 jaar lid van De 
Zweef, een mooie gezellige club 
waar ik mij altijd helemaal thuis 

voel. Het hoort gewoon bij mijn 
leven. Als jeugdspeler kon ik prima 
meekomen en moest het vooral 
hebben van een goede conditie. Qua 
techniek waren anderen beter. Ik 
begon ooit als rechtsback en heb 
later heel wat jaren als rechtshalf 
gespeeld. Uit de jeugd herinner ik 
mij vooral het kampioenschap in de 
A jeugd en een feestje na afloop in 
Luttenberg. De hele A jeugd speelde 
dat jaar erop in het derde. In die tijd 
had ik mijn dienstplicht. Dat was het 
enige jaar dat ik helemaal niet heb 
gevoetbald. Na mijn diensttijd kwam 
ik terug in het derde.”

Het jaar erop speelt Sinus in het 
vierde elftal. “Na afloop van een on-
derlinge wedstrijd tegen het tweede 
kwam trainer Johan Haas bij mij. Hij 
vroeg wat ik in vredesnaam in het 

vierde deed. De week erop voetbal-
de ik in het tweede. Daar voetbalde 
ik twee seizoenen en sloot ik het 
tweede seizoen af met een kam-
pioenschap. Ik kreeg het drukker 
met de zaak en ging weer in het 
derde elftal voetballen. Dat seizoen 
(’75-’76) speelde ik iedere wedstrijd, 
behalve de laatste wedstrijd waar-
in we het kampioenschap binnen 
sleepten. Dat was de dag dat Gerdo 
werd geboren.”

Gerdo is toch het 500e  lid van de 
Vriendenkring?
“Ja dat was ook wel een mooi 
verhaal. Gerdo was net geboren en 
Johan en Annie Kok waren 12,5 jaar 
getrouwd. De Vriendenkring ging 
op naar de 500 leden en tijdens het 
feestje kon ik Gerdo als lid aan-
melden. Dat wou ik wel, maar dan 

moest Gerdo wel het 500e  lid zijn. Toen maakten die 
smeerlappen Harm Rodijk het 500e  lid. Gerdo was 
nummer 499”,  vertelt Sinus lachend. 

Terug naar het voetballen
“Na het kampioenschap in het derde ging ik lager 
voetballen in het vijfde elftal. Na twee seizoenen brak 
ik mijn been. Mijn teamgenoten kwamen langs in het 
ziekenhuis en benoemden mij tot leider. Vanaf toen 
was ik dus leider en speler van het team waar ik een 
mooie kameradengroep aan heb overgehouden. Her-
man Zwijnenberg, Henk Meijer, Johan Evers, Paul van 
der Zwan en Alex Keverkamp. We gaan nog steeds met 
elkaar om.”
Sinus krijgt het drukker aan de zaak en stopt met 
voetballen. Wel blijft hij trouw wedstrijden van het 
vlaggenschip en zoon Gerdo bezoeken. “Samen met 
mijn vader en zwager Johan Evers hebben we als sup-
porter van het eerste heel wat kilometers gemaakt. 
Als het even kon, gingen mijn dochter Elise en haar 
nichtje Annelies ook mee. Die zaten dan als eerste in 
de auto. Gerdo voetbalde op de zaterdagmiddag. Om-

dat Toone aan de pomp stond, had ik mooi de tijd om 
bij Gerdo te kijken.”
Ook als sponsor is Sinus jarenlang betrokken bij De 
Zweef. “Ik weet nog dat wij één van de eerste recla-
meborden hadden langs het hoofdveld. We sponsoren 
in het begin ook de trainingspakken van het eerste en 
natuurlijk het mixtoernooi. Daar hoorden dan ook een 
paar kratten bier na afloop bij. We hebben De Zweef 
altijd gesponsord. Zwevers hebben ons aan de pomp 
ook genoeg opgeleverd.”

Tegenwoordig actief in de klussenploeg
Op het veld is Sinus dus al heel wat jaren niet meer te 
zien. Maar naast het veld is hij supporter van klein-
zoon Sepp, die iedere vrijdag schittert tussen de mini’s 
en is hij één van de vaste krachten in de klussenploeg. 
“Iedere maandag doen we klusjes zoals schilderen 
of het repareren van hekken. Op de vrijdagen voor 
thuiswedstrijden, maken Leo Geurtse, Johan Alferink, 
Gerrit Oude Roelink en ik de tribune schoon en vegen 
we de straat. Ik vind het mooi werk, we hebben ook 
een hartstikke gezellige ploeg. Daarnaast draai ik ook 
bardiensten. Ja, als je broer de indeling maakt voor 
barpersoneel, dan weten ze je wel te vinden.” 

Je dagen zijn dus goed gevuld?
“Jazeker! Hier in dit gebouw zit ik in de bewonerscom-
missie. Als een lamp in de algemene ruimte bijvoor-
beeld kapot gaat, dan bellen ze hier aan. De zater-
dagen ben ik de afgelopen tijd veel in Nieuwleusen. 
Mijn dochter Anja heeft daar met haar man een huis 
gekocht en helemaal gestript. Ik help haar vooral met 
vegen, naar de vuilstort rijden en laatst moest ik een 
paar lagers in de betonmolen vervangen. Ik doe het 
graag. En, je gelooft het niet, ik werk ook als technicus 
bij de OZO. Daar maak ik eens per twee weken een 
radio-uitzending die we vervolgens bij onder andere 
HOI FM uitzenden. Je moet ook wat doen hè. Ik kan 
niet stil zitten.”

Heb je nog wel tijd voor je vrouw?
“Haha, ja hoor! Als we niets hebben, dan blijven we 
wat langer liggen. Maar meestal hebben we wel iets 
te doen. We kennen elkaar sinds 1973, liefde op het 
eerste gezicht. Ik leerde haar kennen tijdens het uit-
gaansleven in Nijverdal. We hadden een klik met 
elkaar en gingen samen naar buiten. Ach, dat weet 
je wel. We houden na bijna 50 jaar nog net zoveel van 



GOAL!Magazine - 57

die werd 87. Of opoe Morsink die net geen 100 
werd. En mijn tante Tonnie is 97, die loopt er nog 
steeds. Het nadeel van oud zijn, vind ik vooral 
het wegvallen van mensen om je heen. Onlangs 
overleed mijn oud buurman Johan Kok. Hoe snel 
dat dan gaat, dat doet mij dan toch wel wat.”

Denk je wel eens na over de dood?
“Geesje en ik spreken niet veel over de dood. We 
laten ons denk ik wel cremeren. Niet vanuit de 
kerk hoor. Daar komen we ook niet zo heel veel 
meer. Toen wij hier net kwamen wonen, stond 
het marktplein regelmatig vol met auto’s van 
bezoekers aan een uitvaart of avondwake. Nu 
kiest bijna iedereen voor een uitvaart vanuit het 
mortuarium. Dat kan daar ook mooi.  Of ik in de 
hemel kom? Zeker weten!” aldus een lachende 
Sinus. “Nee, ik weet niet of de hemel bestaat. Ik 
hoop in ieder geval dat mensen dan niet ne-
gatief over mij praten. Ik hoop dat mensen mij 
als een hulpvaardige man herinneren. Die het 
voor iedereen goed heeft gedaan. Maar ik ga 
niet verder over mijzelf pochen. Daar ben ik te 
bescheiden voor.”

elkaar. Dat gaat mooi. Natuurlijk heeft ieder-
een zijn nukken, maar ik ben niet zo moeilijk. 
Ik denk dat je wel goed met mij kunt samenle-
ven.”
Sinus vindt het vooral belangrijk dat het zijn 
kinderen en kleinkinderen ook goed gaat. “Ik 
hoop dat het ze goed blijft gaan, ze gezond 
blijven en ze hun werk houden. Ook als het de 
komende jaren economisch wat minder gaat. Ik 
heb altijd wel het idee gehad dat ik er voor de 
kinderen kon zijn. We hadden de zaak aan huis, 
dus zat tijdens het eten altijd aan tafel. Ik was 
ook niet de moeilijkste. Door de week moesten 
ze hun dingen wel doen, maar over uitgaan in 
het weekend heb ik nooit moeilijk gedaan. Dat 
deed ik zelf ook. Ik vind het mooi dat ze allemaal 
goed terecht zijn gekomen. Daar ben ik trots op. 
Dat weten de kinderen ook wel.”

Vind je jezelf oud?
“Ik merk het wel, dat is de natuur. Qua gedach-
ten voel ik me nog jong. Maar als ik Anja de hele 
zaterdag help op de bouw, dan kan ik dat wel 
voelen. Ik ben nog goed bij. Als ik mij zo blijf 
voelen, dan teken ik voor de 100. Kijk mijn vader, 

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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Met trots voor u gebrouwen. Geen 18 geen alcohol.

“ Net die stap 
  verder 
  in jouw 
  sportherstel ”

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

fysiotherapienijverdal.nl

DE ZWEEF WENST 
IEDEREEN GOEDE 

FEESTDAGEN EN EEN 
SPORTIEF 2023!

NIEUWJAARSRECEPTIE
08 | 01 | 23
Zondag 8 januari, 11.00 uur nieuwjaarsreceptie 
van bestuur en Vriendenkring. Toespraken, 
huldiging van jubilarissen en gezellig samen 
zijn. Natuurlijk in ons clubgebouw aan de 
Koersendijk. Alle leden zijn welkom!
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SPONSOR UITGELICHT
TEAM SPORTFABRIEK

Remco is 49 jaar jong en al 29 jaar 
samen met Ilja Reints, waarmee hij 
drie dochters heeft in de leeftijd van 
13, 16 en 17 jaar. Van trouwen is het 
nooit gekomen, maar zo is het ook 
goed. Remco is al 23 jaar eigenaar 
van Teamsportfabriek wat dus vroe-
ger MUTA heette.

Dat betekent dus, dat je nog maar 
26 was toen je met MUTA begon. 
“Als kleine jongen zat ik al vaak bij 
de Van de Rietsport hier in Almelo, 
die toen regionaal een goede naam 
had. Daar zat ik dan tussen de shirt-
jes, voetbalschoenen, hockeysticks 
en als tiener had ik altijd al de wens 
om een sportzaak te hebben voor 
mezelf. Zo jong ik was, leefde dat al 
bij mij. Ik had mijn keuze al ge-
maakt, voor de rest van mijn leven 
blijkbaar.  
 
Toen ik ouder werd, werd ik verte-
genwoordiger in sportartikelen en 
dat ging prima, deed mijn ding maar 
begon mij na een tijdje te ergeren 
aan de wijze waarop ik moest acte-
ren voor mijn toenmalige baas.  
 
Ik was het helemaal niet eens met 
de gang van zaken en dacht: dat kan 
ik beter en heb vervolgens de stoute 
schoenen aangetrokken en ben 
voor eigen conto begonnen. Het liep 
eigenlijk goed van meet af aan en 

En wie is de sportman Remco 
Zwijnenberg?  
“Natuurlijk deed en doe ik zelf 
ook aan sport en heb 10 jaar lang 
onder de lat gestaan bij PH1. Ik 
kon naar een wedstrijd toe leven. 
Eigenlijk leefde ik niet alleen naar 
de wedstrijd toe, maar ook naar de 
trainingen. Op alle ballen duiken 
tijdens de keeperstraining, dat gaf 
me een geweldige kick. Ik weet dat 
trainen voor de meeste sporters een 
verplichting is, maar voor mij niet, ik 
kon/kan daar mateloos van genie-
ten. PH speelde toen in de 1e en 2e 
klasse.

Ik ben gestopt met actief voetballen, 
maar doe nog wel vrijwilligerswerk 
bij PH. Op dit moment zit ik meer 
op de fiets, de mountainbike is mijn 
vriend en daarmee ontspan ik me 
graag op de diverse MTB-trails in 
de regio. Verder zit ik in de sponsor-
commissie van PH en de Profronde 
van Almelo en coach ik mijn dochter 
bij hockey. Ben ook nog supporter 
van Heracles, dus “never a dull mo-
ment” in huize Zwijnenberg.”  

de “drive” die ik al op jonge leeftijd 
had op het gebied van sport en de 
daarbij behorende kleding, kwam 
tot leven in een eigen bedrijf. Het 
heeft zo moeten zijn denk ik altijd 
maar.”  Teamsportfabriek is geves-
tigd te Almelo, aan de Zeearend 10 
(Windmolenbroek), waar “the magic 
happens”.  

Een keur aan sportkleding, schoe-
nen, ballen, maar ook promo-
tie-artikelen en werkkleding zijn bij 
Teamsportfabriek in groot assorti-
ment aanwezig. 

Toen de vraag kwam of Teamsport-
fabriek ook in staat was de kleding 
te bedrukken met een logo of 
shirtsponsor heeft Remco Zwijnen-
berg een eigen ontwerpafdeling 
opgezet, want nee wordt door hem 
niet verkocht.

Naast een eigen ontwerpafdeling 
heeft Teamsportfabriek ook een 
eigen drukkerij. Teamsportfabriek 
heeft alles in eigen hand, of het nu 
gaat om het maken van transfers of 
het bedrukken van kleding.

De coronaperiode is wel van invloed 
geweest in de branche van Team-
sportfabriek. De gevestigde namen 
zoeken alleen nog de samenwerking 
met specialisten. Teamsportfabriek 

is er daar één van en daar zijn ze 
met recht trots op. 

Teamsportfabriek werkt o.a. voor: 
Stanno / Hummel - Jako – Erima 
– Robey – Craft – Nike & Adidas. 
Teamsportfabriek is hierdoor in 
staat om voor bijna alle sporten in 
hun behoefte te voorzien.
 
Bedrijfskleding is ook een artikel 
wat prima samengaat met sportkle-
ding omdat het moet voldoen aan 
dezelfde eigenschappen. Het moet 
goed zitten, het mag niet belem-
meren in beweging, het moet goed 
ventileren en de persoon in kwestie 
moet zich er gelukkig in voelen. 
Met de bedrijfsnaam op de kleding 
is het plaatje voor de werkgever en 
werknemer compleet.

Is er nog meer te melden?
Remco: “Dan heb ik verder nog 
een franchise-winkel Voetbalshop 
Almelo genaamd, gevestigd aan de 
Woonboulevard 54, dicht bij het He-
racles stadion. Deze winkel is een 
concept van offline – online. Men 
kan in de winkel kopen, maar ook 
online bestellen. Een combi die pri-
ma loopt, ik ben daar heel tevreden 
over. Je ziet het momenteel steeds 
meer, winkels die naast hun echte 
winkel ook online gaan.” 

Teamsportfabriek kennen de meesten onder u 
misschien beter als MUTA Sport Almelo. Een 
gesprek met Remco Zwijnenberg, de manager 
eigenaar van Teamsportfabriek.nl. 

28 DECEMBER - KAARTEN
Op woensdag 28 december sluit de Vriendenkring het jaar af met een kaartmara-
thon en pokertoernooi in ons clubhuis. Je hoeft je niet op te geven als je mee wil 
doen. 

Kaartmarathon: Er wordt Amsterdams klaverjassen gespeeld. Bijdrage is €15,- (te 
voldoen bij binnenkomst). Dit is inclusief een gratis kop koffie en stamppotbuffet. 
De kaartmarathon begint om 10.00 uur en duurt tot ca. 17.45. Om 18.00 uur is de 
prijsuitreiking.

Het pokertoernooi begint om 13:00 zonder eindtijd en zonder rebuy. Kosten zonder 
buffet: €10,- incl. 2 consumpties. Kosten met buffet: €25,- inclusief 2 consumpties

De kantine is die dag open om 09.30 uur. 

NB: De pubquiz en mannenbingo, die traditioneel in november/december worden 
gehouden, worden vanwege het WK-voetbal naar 2023 overgeheveld. 
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Na weken van slecht klaverjassen 
en het moeten aanzien van een serie 
slechte wedstrijden van ons aller Ajax, 
is er een tijd gekomen van bezinning. 
Het ligt natuurlijk niet altijd aan je 
klaverjasmaat en evenmin aan slechte 
speelkaarten. En natuurlijk heeft Ajax 
niet altijd de scheidsrechter tegen. En 
ook zijn de beste spelers niet steeds 
geblesseerd. Ik kom er niet meer mee 
weg. Voor een weekje bezinning is het 
Karmelietenklooster een uitgelezen 
mogelijkheid om tot rust te komen, 
maar bovenal de plek om mijn boven-
kamer te resetten. De ontvangst in het 
Karmelietenklooster is hartelijk. De 
kloosteroverste stelde zich voor als 
prior. Prior is niet zijn naam, maar blijkt 
een dure vertaling van kloosteroverste 
te zijn. Vreemd voor een Karmeliet die 
de collectieve armoede belijdt. De prior 
gaf mij te kennen dat het met mij wel 
goed zou komen. Tenminste als ik mij 
aan de huisregels zou houden. Veel bid-
den, koken, de was doen, bed opmaken 
en ik weet niet wat allemaal nog meer. 
Bidden gaat mij wel goed af. Ook veel 
bidden. Het is vaak gezegd. Nood leert 
bidden. Naast klaverjassen en Ajax zijn 
er natuurlijk ook andere belangrijke 
zaken. Maar koken, de was doen en nog 
meer van die gekke dingen, daar ben ik 
niet voor in de wieg gelegd. Dat heb ik 
de prior wel even heel snel aan zijn ver-
stand gebracht. Dan had ik beter thuis 
kunnen blijven. Daar worden die dingen 
allemaal voor mij gedaan. Hoe gek kun 
je zijn? Ik ben voor de rust gekomen 
en in de hoop dat ik het klaverjassen 
en Ajax een plekje kan geven. Om mijn 
steentje in het klooster bij te dragen, 
heb ik mij aangemeld voor werkzaam-
heden in de brouwerij. Karmelieten 
zijn meesters in het brouwen van bier. 

Daar hadden ze mij dus niet voor nodig. 
Ik mocht mij melden bij de afdeling 
pluimvee. Veertig scharrelkippen onder 
leiding van één haan in de kloostertuin. 
Mijn taak bestond uit het zoeken en 
rapen van eieren. Het stempelwerk 
voor de export is hierbij aan de haan 
uitbesteed. Is in het klooster dan ook 
nog tijd voor ontspanning? Jazeker, 
na het avondgebed wordt onder het 
genot van enkele pullen Karmelietbier 
geklaverjast. In het klooster zijn twaalf 
Karmelieten aanwezig, waarvan er één 
zwak en misselijk is. Met klaverjassen 
spelen twee koppels tegen elkaar, zodat 
de Karmelieten normaliter drie tafels 
kunnen vullen. Ik mocht invallen voor 
de zieke Karmeliet. Mijn klaverjasmaat 
was de prior, maar tijdens het spel 
mocht ik hem met Petrus aanspreken. 
Petrus vroeg mij hoe ik doorgaans 
het klaverjassen speel. Rotterdams of 
Amsterdams. Wat een vraag! Een vloek 
kon ik nog net binnensmonds houden. 
Niet doorgaans, maar altijd speel ik 
Amsterdams. Ik speel nog liever Pim 
Pam Pet, dan dat ik Rotterdams moet 
spelen. Op mijn beurt vroeg ik Petrus 
of hij vaak kleintje boer speelt. Voor de 
niet klaverjassers onder ons: degene 
die speelt heeft een kleine troefkaart en 

troefboer en komt met de kleine troef-
kaart op. Zijn klaverjasmaat weet bij het 
spelen van de kleine troefkaart dan dat 
de speler troefboer heeft. De tegenstan-
der echter ook. In feite is het gewoon 
je kaart verraden. Ik hou er niet van en 
speel zelden kleintje boer.  Petrus gaf te 
kennen niet te weten wat kleintje boer 
inhoudt. Zei hij. Komt vervolgens met 
troef zeven op, waarop de haan onder 
het stempelen door begint te kraaien. 
Petrus bleek inderdaad troefboer te 
hebben.  Schijnheilige Petrus liet zich 
dus mooi in de kaart kijken. Ik confron-
teerde hem hiermee, waarna hij het 
over een andere boeg gooide. “Ik geloof 
niet, dat Ajax dit seizoen aanspraak 
kan maken op het kampioenschap.” 
Mijn vertrouwen in de Karmelieten was 
eensklaps weg. Ik ontplofte. “Nondeju 
Petrus, je had beter Thomas kunnen 
heten. Als geloven in het klooster niet 
meer vanzelfsprekend is, waar dan wel? 
Je kunt voor geen meter klaverjassen 
en verstand van voetbal heb je ook niet. 
Doe maar waar je goed in bent: bier 
brouwen.” Na twee nutteloze dagen in 
het klooster hield ik het voor gezien. 
Terug naar huis. Oost west, thuis best. 
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VOOR HET HELE GEZIN,  MAN,  VROUW EN KIND


