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fi elds, even under the most grueling playing conditions.

www.tencategrass.com
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Beter goed gejat dan slecht bedacht. Heel 
lang geleden kwam Gerrit ten Dam met het 
idee om een playbackshow te beginnen bij 
De Zweef, als winteractiviteit. Hij had nooit 
kunnen vermoeden dat het uit zou groei-
en tot dat wat het nu is. TOPEVENEMENT! 
Volgende maand al weer voor de 25e keer. 
Verderop een interview met hem. 

Daarvoor nog eerst de feestdagen en oud en 
nieuw. Een tijd waarbij menigeen een week-
je vrij heeft. Een mooie gelegenheid om 
lekker met de voetjes bij de kachel dit kers-
verse nummer te lezen. De redactie wenst 
u alvast veel leesplezier, fijne feestdagen en 
een mooie jaarwisseling toe. Geniet ervan.
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Bedrijfsscan

95% van de organisaties laat onbewust geld 
liggen door onvoldoende controle op diverse 
loonkostencomponenten. Met de loonkostenscan 
richten wij ons op het behalen van besparingen 
op diverse gebieden van de loonkosten.

www.wijnen-bedrijfsscan.nl

Wijnen Bedrijfsscan
E-mail   info@wijnen-bedrijfsscan.nl
Contactpersoon Patrick Wijnen
Telefoon  06 43 95 46 82
Adres   Wilhelminastraat 49
   7442 GD Nijverdal

loonkostenscan

Laat De Zweef 
meedelen in de 
opbrengst van een 
loonkostenscan 
van uw bedrijf
(no cure no pay)

Win-Win 

Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met:

DE VOORZITTER AAN HET WOORD
DE BAL IS ROND

Wanneer iemand zegt: “De bal is 
rond”, bedoelt degene eigenlijk dat 
het alle kanten op kan. In de com-
petitie van ons eerste elftal is dat 
zeker het geval. Nu pretendeer ik 
niet dat ik verstand van voetbal heb, 
maar rekenen kan ik als de beste. 
De eerste periodetitel is vergeven 
aan Bemmel. De Zweef neemt een 
keurige derde plaats in (afhankelijk 
van het resultaat van de inhaal-
wedstrijd van Rohda Raalte kunnen 
we nog een plaatsje zakken). Het 
verschil met de nummer laatst is 
echter maar 6 punten. Op de (aan 
het eind van de competitie veilige) 
10e plaats staat Rigtersbleek met 
9 punten. Gemiddeld heb je dus 
1,1 punt nodig per wedstrijd om 
niet te degraderen. Een kleine 30 
punten aan het eind van de rit moet 
voldoende zijn. Temeer omdat er 
geen zwakke broeders tussen zitten. 
Voorgaande jaren was na de eerste 
periode wel min of meer duidelijk 
dat van de onderste drie clubs op 
dat moment er twee rechtstreeks 
zouden degraderen en de ander in 
de nacompetitie terecht zou komen. 
Doordat deze ploegen beduidend 
minder punten haalden dan de rest 

had je toch zo’n 35 punten nodig om 
niet in de nacompetitie te belan-
den. Omdat nu iedereen punten van 
elkaar snoept zullen de verschillen 
kleiner zijn en het spannend blijven 
tot het eind van het seizoen. Tijdens 
de tweede wedstrijd, uit bij Rigters-
bleek, liep ik samen met Frederiek 
vlak voor het begin van de tweede 
helft naar de tribune. Daar hoorde 
zij een man in zijn mobiel zeggen 
dat hij naar een degradatiekandi-
daat keek. Wij stonden met 2 – 0 
achter en de eerste wedstrijd is 
ook verloren gegaan. Op zich was 
zijn opmerking niet vreemd op dat 
moment want Rigtersbleek had de 
eerste wedstrijd gelijk gespeeld en 
kreeg er naar alle waarschijnlijkheid 
3 punten bij. Maar zie, 6 wedstrijden 
verder staan we 3 punten voor op 
Rigtersbleek. Inderdaad, de bal is 
rond. Als we het gelijkspel uit bij 
Heino meerekenen, dan hebben we 
op 1/3 van de competitie al 40% van 
de benodigde punten gepakt. We zijn 
dus goed op weg.
Voetbal is een prachtig spel. Vaak 
met veel emotie en niet altijd even 
genuanceerd. Dat blijkt wel weer uit 
de uitzending van Zembla over de al 
dan niet kankerverwekkende stoffen 
in de infill van kunstgrasvelden. 

Paniekvoetbal? Ja, want het is nog 
niet bewezen dat dit ook (voor alle 
velden) het geval is. Nee, want de 
resultaten van nieuw onderzoek zijn 
nog niet bekend. Hoe mooi en vol 
emotie voetbal ook is, er gaat niets 
boven gezondheid. Op dit moment 
volgen wij de richtlijnen van de 
RIVM, de gemeente en de KNVB. Ik 
hoop dan ook van harte dat dit jaar 
nog een positief geluid komt uit de 
nieuwe testen. Vooralsnog is het 
afwachten.
De discussie van de infill is nog in 
volle gang, of de volgende dient zich 
al weer aan. Koppen levert gevaar 
op voor de hersenen. En de vraag is 
of dit voor met name jongeren ver-
boden moet worden tot de hersenen 
geheel ontwikkeld zijn. Ook hier zijn 
de meningen over verdeeld. Maar 
ook hier geldt, gezondheid boven 
alles. In Amerika is het al verboden 
voor de jeugd tot en met 10 jaar om 
te koppen. Paniekvoetbal? Zeg het 
maar.
Na de zwarte pieten discussie 
schijnt er weer een nieuwe aan te 
komen. Een verbod op een kerststal 
in openbare ruimte. Deze traditie 
schijnt in strijd te zijn met de schei-
ding van kerk en staat. Ongelooflijk 
waar men zich druk om kan maken. 
Dan hebben ze in Syrië, Irak en 
Afghanistan wel andere dingen aan 
hun hoofd.
Ondanks dat, of misschien wel juist 
daarom, wens ik u heel fijne feest-
dagen, een goede jaarwisseling en 
een gezond en vredig 2017. Met of 
zonder kerststal in uw huis. Graag 
zie ik u tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie. Zondag 8 januari om 11.00 uur 
trappen we af.
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Een heldere kijk 
op zekerheid  

Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs 
biedt u als particulier of ondernemer 
inzicht in uw financiële situatie. In alles 
wat we doen, willen we u behoeden voor 
het onnodig en onbewust lopen van 
financiële risico’s. Met onze jarenlange 
ervaring en dienstverlening helpen we  
u met het maken van bewuste keuzes  
en bieden we u inzicht, gemak, tijd- en 
kostenbesparing. En de zekerheid dat 
het goed geregeld is én blijft. Wij zijn u 
graag van dienst.

www.zichtadviseurs.nl
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De Renegade GTX® Mid is al jarenlang een van de populairste modellen uit de  All Terrain collectie van Lowa.
Mede dankzij haar heerlijke pasvorm, kwaliteit en waterdichtheid. Deze multifunctionele wandelschoen heeft een 
frisse look, een soepele pasvorm, is licht van gewicht en heeft een stabiele en gripvaste zool. 

www.wandelschoenen.nl

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

De “roots” van Jan en Tonny gaan 
ver terug en hoewel Jan Wierden 
als geboorteplaats heeft, is hij een 
echte Nijverdaller. Jans ouders 
komen oorspronkelijk uit Nijverdal, 
maar verhuizen wegens familieom-
standigheden naar Wierden. Daarom 
komt Jan daar vandaan. Hij woont er 
tot hij verkering krijgt en trouwt met 
Tonny, die toen nog “gewoon” Tonnie 
heet. Tonnie is de dochter van Rieks 
Engbers, die jaren in het eerste van 
De Zweef de goals maakt. “Gezegd 
wordt dat hij zo hard schoot dat de 
bal dwars door het net ging.”

Tonny groeit op met voetbal en is 
fanatiek Zwever. Als ze in Nijverdal 
wonen, gaat Jan mee naar de wed-
strijden op zondag. Via Johan Kok 
(die hij kent van het toneel) komt 
hij bij de Vriendenkring terecht. 
En dat niet alleen. Ook komt hij bij 
het carnaval. Dat is nog voor zijn 
“Zweef-ervaring”.

Dat carnaval is prachtig. Tonny: 
“Eerst was het een feest van De 
Zweef bij Dalzicht; pas later kwa-
men de Kötterboertjes. Ik zie mijn 
pa nog zo thuis komen. Hij was heel 

goed te passe; had een mooi stuk 
in de kraag”, lacht ze. Als carnaval 
aanslaat, ontstaan plannen voor het 
oprichten van een vereniging. De 
“interim-prins” is Herman Ver-
schoor; bij Zwevers beter bekend als 
“onze” Sinterklaas.

Nooit gevoetbald
Jan heeft nooit gevoetbald bij De 
Zweef, maar speelt daar toch een 
belangrijke rol. “Sportief was ik niet 
zo actief. Ben in Wierden wel lid 
geweest van Omhoog, maar dat was 
gauw voorbij. Omhoog voetbalde 
toen net buiten het dorp richting 
Rijssen. Zeg maar tweehonderd 
meter van de Boer (bekend café in 
Wierden). Op een dag hebben een 
vriendje en ik de droge graskant in 
de fik gestoken en het hele stuk tot 
aan Omhoog was zwart. We konden 
direct vertrekken.”

“Dames bepaalden 
het succes van de 
activiteiten van 
de Vriendenkring”

Jan Broens komt in de Vrienden-
kring als Oostenbroek kort na de op-
richting stopt. Stapels knipsels ko-
men op tafel. Het Twents Volksblad 
en de Twentsche Courant belichten 
het ene succes na het andere. “Een 
groot deel van het succes komt, 
omdat alle dames ook mee deden” 
zegt Jan. “Zij regelden de bingo’s, 
de fondue- en gourmetavonden, 
organiseerden een groot deel van 
de reisjes.” Tonny: “Middagen lang 

JAN EN TONNY BROENS KIJKEN TEVREDEN 
TERUG OP HUN ACTIEVE ZWEEFPERIODE
De jaarwisseling is altijd een tijd van terugkijken 
en een blik werpen in de toekomst. Een gesprek 
met Jan en Tonny Broens hoort bij het terugkijken 
en is leuk. Beiden hebben hun sporen bij De Zweef 
verdiend en kunnen daar smakelijk over vertellen. 
Over de Vriendenkring waarvan Jan de voorzitter 
was. Over de redactie van de Goal en de activiteiten 
bij het G-team door Tonny. Voor het boek over 100 
jaar De Zweef hadden we een gesprek met deze 
twee pioniers. Een deel van dit gesprek staat hier-
onder afgedrukt.
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hebben we daarmee een hoop werk 
op de hals gehaald. We hadden het 
geld en gelukkig ook genoeg vrijwil-
ligers, maar wat een klus,” vertelt 
de oud-voorzitter.

“We hebben als Vriendenkring ook 
dug-outs geschonken. Die maakten 
we zelf. Toen we op zoek moesten 
naar banken voor in die dug-outs, 
herinnerde ik mij dat er bij de kerk 
nog oude banken waren opgesla-
gen. Bernhard Slaghekke en ik naar 
Joop Weldam om te vragen of we die 
banken mochten gebruiken.”

De pastor doet heel bedenkelijk. 
“Heilige” kerkbanken langs het 
voetbalveld? Hij gaat overstag als 
Jan Broens hem erop wijst dat op 
die banken mensen komen te zitten 
die zondags geen tijd hebben om 
naar de kerk te gaan omdat ze moe-
ten voetballen. “Krijgen ze toch nog 
wat mee, misschien.”

Vriendenkring melk-
koe bij oplossen 
financiële problemen 
van de club

Ondanks de strijd om het geld, zijn 
de verhoudingen met het bestuur 
goed. “Het werd pas wrevelig toen 
De Zweef in financiële problemen 
kwam. Jan Rikmanspoel kon zich 
boos maken, omdat wij dat geld 
hadden. Maar daar stond tegen-
over dat wij bv. jaarlijks een bedrag 
hadden voor jeugdactiviteiten (bv. de 
pupillenbus). Dat bedrag boekte de 
vereniging elk jaar al in als inkom-
sten.”

“Was het Pinksterkamp, dan gaven 
we honderd gulden voor een trakta-
tie. We verrijkten ons niet. Ons geld 
is altijd voor De Zweef geweest.” 
Af en toe vangen bestuur en Vrien-
denkring elkaar de vliegen af. “Dat 
was mooi, ja. Betaalden wij een paar 

seizoenen de masseur. Gingen dan 
naar het bestuur en zeiden: Vinden 
jullie een masseur noodzakelijk voor 
de vereniging. Het antwoord was 
natuurlijk “ja”. Nou, zeiden wij, dan 
kun je die ook zelf wel betalen.”

De Vriendenkring zorgt ook voor 
attenties waar nodig. “Bijvoorbeeld 
aan de eerste onderhoudsploeg. Dat 
was niet zoals die nu is. Toen was 
het een groepje mannen die indien 
nodig klusjes konden opknappen: 
Willem Jannink, Pietje Westerik, 
Hennie Kok sr. en Derk Alferink. 
Jannink werkte als elektricien bij 
de KSW en was door (neef) Jan ten 
Hove bij de Zweef gehaald. Naast af 
en toe onderhoud, zorgden ze ook 
voor de reclameborden.”

Het bestuur van De Zweef is ook niet 
te beroerd een steentje bij te dragen 
aan activiteiten van de Vriendenkring. 
“Jan ten Hove en Wim van ’t Hoff 
stonden vaak achter de bar bij de 
dames bingo. Zij hadden een menta-
liteit van “als je wat nodig hebt, roep 
je maar.” Wij wilden wat meer. Jon-
gens die rondliepen en bedienden. 
We hebben toen Charles Rozendal en 
Gerrit ten Dam opgehaald. Jongens 
van A2. Die vonden dat wel leuk.”

G-team
Terwijl Jan zich uitleeft bij de Vrien-
denkring, is TonnyBroens één van 
de stuwende krachten achter het 
G-voetbal. Vanwege haar functie bij 
de GOAL was zij de PR-vrouw. “We 
moesten op zoek naar sponsors. 
Mijn eerste idee was: Nijverdal ten 
Cate. Ik op de fiets naar de toenma-
lige directeur en vroeg of NtC wilde 
sponsoren. Daar ga ik niet over, was 
het antwoord, maar hij was wel zo 
sportief mij een briefje van 25 gul-
den te geven.”

“Ik deed ook bingo voor de jongens 
met hun ouders.” Ze herinnert zich 
ook een toernooi in Heemskerk. “We 
gingen er met de bus naartoe. Tij-
dens een pauze hadden ze daar een 
optreden van Arne Jansen. Ik had 
mijn haar toen rood geverfd en toen 
hij zijn Meisjes met rode haren ging 
zingen, vroeg hij een vrijwilligster. 
Nou, het was maar even of ik werd 
door de jongens het podium opgezet 
en mocht meezingen.”

Het is nog even wachten, maar het 
volledige interview is straks te lezen 
in het jubileumboek.

groenten snijden voor de fondue. Zo 
verschrikkelijk gezellig.”

“Het betrekken van de dames bij de 
activiteiten is een heel groot succes-
punt. Je ziet dat nu nauwelijks meer 
en dat merk je ook aan de (sport) 
activiteiten. Als er een paar vrou-
wen bij zijn, dan krijg je er meer. Ze 
praten elkaar erbij. We plakten ook 
overal het etiket “Vriendenkring” op. 
Als er iemand kwam met een idee 
dat hij of zij wou gaan uitvoeren, was 
het direct een activiteit van ons.”

Als Eddy Krukkert stopt als voor-
zitter, is Jan Broens zijn opvolger. 
Een man die het mooi kan vertellen. 
Speelt toneel bij Nut en Genoegen, 
speelt voor Sinterklaas op de basis-
scholen. Speelt één keer Sinterklaas 
bij De Zweef (toen Herman Ver-
schoor ziek was). Kan zijn verhaal 

goed brengen en heeft altijd wel een 
grap klaar.

Redding als de Goal op sterven 
na dood is
Zo’n 30 jaar geleden lag de Goal 
bijna op z’n gat. Geen mensen meer 
in de redactie en geen kopij om te 
publiceren. Tonny Broens en Anneke 
Bootsveld (vrouw van de vroegere 
penningmeester) pakten het op. 
Vroegen Erik Heuver en Charles 
Rozendal erbij. Toen ging het weer 
lopen. Tonny: “Ik weet nog dat we 
die voetballer (Jed Kerr) gingen in-
terviewen die bij het Avonturenpark 
werkte. Ja, die speelde bij ons in het 
eerste. We moesten de vragen in het 
Engels stellen.”

Het ergst vindt zij het jaarlijks 
ophalen van advertenties. “Ik stelde 
dat zo lang mogelijk uit. Had er zo’n 

hekel aan. 
Vragen om 
geld en of 
ze het jaar 
erna ook nog 
wilden adver-
teren.

Rol en taak 
Vrienden-
kring
Jan vindt de 
taak en rol 
van de Vrien-
denkring nog 
steeds heel 
belangrijk: 
“Die club kan 
zorgen voor 
een grote bin-
ding binnen 
de vereniging. 
Vroeger was 
er volgens mij 
meer inzet. 
Waren we als 
Vriendenkring 
ook veel meer 
betrokken bij 

de bestuursactiviteiten. Bijvoorbeeld 
de organisatie van een kampioens-
receptie. Nu gaat het alleen nog 
maar om activiteiten”. 

Dat brengt Jan ook op de “eeuwi-
ge strijd” om de inkomsten uit de 
reclameborden. Telkens wanneer 
de vereniging in financiële proble-
men zit, komt het bestuur bij de 
Vriendenkring met het verzoek te 
bekijken of die inkomsten naar de 
verenigingskas kunnen verhuizen. 
“Ik heb me daar altijd tegen verzet”,  
zegt Jan Broens, “dat geld hadden 
we hard nodig om al onze activitei-
ten te kunnen betalen.”

Met dat geld in de zak is het voor de 
Vriendenkring makkelijk de vereni-
ging een tribune aan te bieden. “Die 
kruiwagen met zand naar binnen 
rijden, was het makkelijkst. Wat 



11

 



HET KIND IN DE MAN EN DE VROUW 
KOMT HELEMAAL LOS

Al die briefjes tezamen zijn de basis 
voor een verhaal over 25 jaar ploe-
teren, imiteren, alles-uit-je-kast-
halen, zingen tot je erbij neervalt, lol 
maken, passie, vuur, plezier, com-
petitie, theater van hoog niveau en 
het alles omvattende familiegevoel: 
je moet erbij zijn geweest om het te 
kennen. Om het te voelen. Niet zo-
maar playbacken, maar Playbacken 
met een hele grote hoofdletter P.

Succes playbackshow jeugd niet 
vertaald naar senioren
De playbackshows voor de jeugd 
van De Zweef zijn in de jaren tachtig 
een groot succes. Zo groot dat de 
rem erop moet. Uiteindelijk stopt 
deze activiteit. Op tv echter, gaat de 
Mini playbackshow door met telkens 
honderdduizenden kijkers. Het blijft 
een heel populair programma.

Het is in die periode als Gerrit ten 
Dam bij het bestuur aanklopt met 
het idee een playbackshow à la 
Henny Huisman te gaan houden als 

activiteit voor senioren. “Ik had toen 
een collega, die de playbackshow 
kende van NEO en daar was het een 
groot succes. Het bestuur voelde er 
echter niets voor; je krijgt senioren 
niet warm voor zo’n kinder-gedoe, 
zeiden ze”, vertelt Gerrit, “en ook 
de Vriendenkring zag het niet zitten; 
ondanks kansen waar het gaat om 
omzet en winst.”

“Op een gegeven moment kwam 
Jan Winkels bij me namens de 
prestatieloop met een budget en de 
boodschap “Je zeurt al een hele tijd, 
maak het maar eens waar”. Nou en 
toen ben ik begonnen. Eerst met 
Harmpie Morsink. Harmpie deed de 
muziek. Deze werd nog aangeboden 
op cassettebandjes. Heb laatst nog 
een oude videoband terug gekeken. 
Hier kijk eens.”

Duwt een briefje onder m’n neus 
vol namen: Bernard Oldenhof (als 
Koos Alberts met Ik verscheurde je 
foto), Jan ten Hove, Harry Westerik, 

de gebroeders Broekhof, Bennie 
Oldenhof. Toone Evers. Tonnie               
Schwarte. “Ze kwamen allemaal 
voorbij schuiven op die band, ze zijn 
helaas al overleden.”

Er is dans en polonaise; iedereen 
op het podium. Grandioos 
“Jan ten Hove ging helemaal uit z’n 
dak. En het bestuur maar vinden 
dat het niets zou zijn voor senioren. 
Die eerste keer na de prijsuitrei-
king ging het helemaal los. Er werd 
gedanst en polonaise gelopen. 
Iedereen het podium op. Het was 
grandioos!” Gerrit kan nog verbaasd 
zijn als hij vertelt over het succes die 
eerste keer.

Hij weet het nog goed: “Het derde 
trad als eerste op met Marcel Siero 

Gerrit ten Dam heeft de tafel vol papiertjes liggen. 
Zal wel bedoeld zijn voor de verbouwing waarmee 
hij bezig is, denken we. Maar nee, het zijn aante-
keningen als voorbereiding op dit gesprek over 25 
jaar playbackshow. In 2012 kondigt hij de 20e uit-
voering aan en straks in januari is het dus de 25e. 
Of dat allemaal precies klopt, komen we –ook na 
enig rekenwerk- niet helemaal te weten. Feit is: 
het voelt in ieder geval als 25.

Playbackshow jubileert
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als zanger. Marjanneke van Druk-
werk. ’s Middags bij de repetitie 
ging het nog prima, maar ’s avonds 
met een volle bak was het geluid 
veel te zacht. We dachten zelfs dat 
het kapot was; niet dus.” Dat kan 
de pret niet deren en een reeks van 
artiesten treedt voor het voetlicht. 
Dat alles aan elkaar gepraat door 
Marcel Eilders.

Gerrit glundert: “Het veteranenteam 
met “De Zwanen Dans”. Ook zo’n 
spektakel. En Tonnie Schwarte met 
het Pizzalied. Het mooist vond ik en 
vele anderen het optreden van het 
G-team als Mannenkoor Karrespoor 
met Mooi Man. Geweldig om deze 
mensen te zien genieten. Het dak 
ging eraf! De eerst winnaar was 
het vijfde elftal met Michael Jack-
son (Gert Cents) en Kinderen voor 
kinderen. Het kind in de man kwam 
helemaal los!”

De volgspot wordt 
bediend met een 
ovenwant aan

“Na afloop kwam Harry Westerik 
naar me toe met de boodschap dat 
hij zich als voorzitter van de Vrien-

denkring had vergist. Volgend jaar 
gaan wij dat doen, zei hij. Dat is niet 
van de grond gekomen. Ik vind ove-
rigens nog steeds dat de Vrienden-
kring deze activiteit onder z’n hoede 
zou moeten nemen.”

“Fenny zorgde jaren voor het geld 
en was onvervangbaar”
Gerrit maakt alle playbackshows 
mee alsmede-organisator. “Wij 
hebben als commissie verschrik-
kelijk veel te danken aan Fenny van 
Munster (toen nog Spenkelink). Zet 
dat er alsjeblieft in. Zij heeft zo-
veel gedaan. Ging alle winkels en 
andere bedrijven langs om geld in 
te zamelen om de show te kunnen 
organiseren. We kregen geen geld 
van bestuur of Vriendenkring en we 
moesten onszelf bedruipen; on-
danks het feit dat we ontzettend veel 
geld genereerden.”

“Fenny heeft jarenlang gezorgd voor 
de  financiën. Zo konden we het podi-
um huren, de lichtinstallatie, geluid 
(Startrack van Chris Oogink) enz. We 
begonnen heel simpel, maar in de 
loop van de jaren zijn we steeds pro-
fessioneler geworden. Zo hebben we 
op een gegeven moment op Markt-
plaats een eigen volgspot gekocht.”

Anita ten Dam is degene die al die 
jaren de volgspot bedient en daar 
moet je niet te licht over denken. 
“Dat ding wordt zo verschrikkelijk 
heet. De nagellak smelt op de han-
den. Ik gebruik altijd een ovenwant.” 
Ze staat op, trekt de keukenla open 
en komt met een ovenwant. Daarop 
een bruinverbrande plek: “Van de 
volgspot.”

“Toen het Spoortheater werd ge-
sloopt heb ik samen met Eric Siero 
podiumlampen en het complete 
railsysteem voor het podiumdoek 
hieruit gehaald. Dat ging niet zonder 
risico. Met een gammele rolsteiger 
hebben we op ca. 8 meter hoogte 
deze goederen gedemonteerd. Ook 
de jury stoeltjes komen uit dit voor-
malig theater.”

“Een jaar of 10 terug hebben we de 
hele avond in eigen hand kunnen 
nemen toen De Zweef een eigen 
geluidsinstallatie kocht. Samen met 
de Vriendenkring hebben we ook 
het podium aangeschaft. Al deze in-
spanningen en investeringen hebben 
ervoor gezorgd dat we een prachtig 
podium kunnen bieden en dat onze 
vaste lasten tot een minimum zijn 
teruggebracht.”

“Toen Jan Karmerood voorzitter 
werd hield hij tijdens de jaarverga-
dering een toespraak. Eén van de 
dingen die hij zei was: “Wil je een 
vierde klasser zijn met één keer per 
jaar een playbackshowtje of een 
sterke eerste klasser.” Dat toon-
de voor mij wel aan hoe hij erover 
dacht. Later kwam Richard Benne-
ker (toen secretaris) bij me met de 
vraag Jullie doen het toch nog wel 
in januari? We hebben het geld veel 
te hard nodig.”Overigens treedt Jan 
Karmerood twee jaar na data solo op 
tijdens de show.

Regie achter de schermen voor 
Harm en Gerrit
Heel oud-gedienden bij de shows 
zijn Harm Galgenbeld en Gerrit Ver-
schoor (“Graag de dames in kleed-
kamer 8…”) die zorgen voor de regie 
achter de schermen bij de kleedka-
mers. Al snel draaft Marcel Siero op 
als hulp en later eerstverantwoor-
delijke voor de muziek. Zo komt ook 
broer Eric om de hoek kijken. Jaren 
dienstverband zijn er uiteraard voor 
Anita ten Dam en Adriaan Meenhuis 
die de show op film vastlegt.

“Aadje filmt al sinds de eerste keer. 
Alle banden hebben we nog. Vanaf 
dat je DVD’s kunt branden, kun je na 
afloop een herinnering kopen. Wist 
je dat we in het begin nog filmpjes 
vertoonden tussen de optredens 
door (Theo Siero zat soms een half 
uur voor het begin nog te monte-
ren)? Ja, net zoiets als nu nog bij de 
Sinterklaasavond. Met die filmpjes 
maakten we bruggetjes voor pre-
sentator Marcel Eilders.”

“Alles hebben we gedaan. Van opna-
men bij de hoeren in Deventer tot de 
zegen van pastoor Weldam. En alles 
daar tussenin. Eén van de mooiste 
filmpjes is die waarin Willy Broekhof 
met een tractor achter trainer Wim 
Kolthof aan zit. En uiteindelijk over-

rijdt (“twee keer”). Toen we gestopt 
zijn met die filmpjes, hebben we nog 
pauzeoptredens gehad met bijvoor-
beeld de Trottoirband.”

“We hebben alle ballast eruit 
gehaald”
“We kregen al snel in de gaten dat 
de avond zelf dat helemaal niet 
nodig heeft. We hebben alle ballast 
eruit gehaald. Moest ook wel, want 
nog een keer pas om half vier een 
finaleoptreden wilden we niet. Er 
deden steeds meer teams mee en 
de optredens duurden steeds langer. 
Wilden we binnen de tijd blijven, 
moest alles eruit: pauzefilms, 
pauzeoptredens en de pauzes zelf. 
Maar de basisformule blijft. Bestaat 
al 25 jaar en zal het nog wel zolang 
volhouden.

Gerrit heeft gelijk: de playbackshow 
is zo’n spektakel, dat er niets bij 
hoeft om het nog leuker te ma-
ken. Dat kan ook helemaal niet. In 
tegenstelling tot elders, loopt het 
evenement bij ons nog als een trein. 

“Waar dat succes vandaan komt? Ik 
denk omdat iedereen mee doet. Elk 
team staat er en het is eigenlijke 
een schande als je er als team niet 
bij bent. Het is een soort jaarlijkse 
familiedag en daar laat je niet ver-
stek gaan.”

Natuurlijk, ook de komst van da-
mesteams en bijbehorende optre-
dens, is een impuls. “Dat heeft het 
creatieve vermogen een gigantische 
boost gegeven. Iedereen wil het be-
ter doen en we hebben zo een heel 
hoog niveau bereikt.” De organisa-
tie hoeft er niet veel aan te doen. 
“Alles komt vanuit de leden zelf. Wij 
scheppen voorwaarden en de teams 
maken het af. Het enige dat ik doe, 
is een tijdje ervoor hier en daar 
informeren of er nog iets speciaals 
geregeld moet worden.”

Inmiddels bestaat de organisatie uit 
Eric (achter de coulissen) en Marcel 
Siero (geluid), Bas Kolkman en 
Gerrit ten Dam (in algemene dienst), 
op de avond zelf geholpen door Anita 
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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    
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er!
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ten Dam, Adriaan Meenhuis, Jeroen 
Kok, Harm Galgenbeld en Gerrit 
Verschoor. Bart Broens en Jan-Pie-
ter van Vree maken de foto’s. Daar-
naast uiteraard het barpersoneel en 
de dames die de DVD’s verkopen.

Het is mooi dat 
alles moet wijken 
voor de playback-
show

“De organisatie begint donderdag-
avond en werkt tot zondagmiddag. 
En dan is het klaar. Als we beginnen, 
hoef je niks te zeggen; iedereen 
weet precies wat hij moet doen. Na-
tuurlijk valt er wel eens een woord. 
Als het nodig is zeggen we elkaar de 
waarheid maar het komt altijd weer 
goed. Mooi is dat alles moet wijken 
voor de playbackshow; zelfs de trai-
ning van het eerste. In al die jaren is 
de show één keer niet door gegaan 
en dat was toen Harry Westerik was 
overleden.”

In die 25 jaar kent de playbackshow 
heel wat juryleden die de revue pas-

seren; geen “vakmensen” of plaat-
selijke coryfeeën.“ Zo begonnen we 
de eerste keer met Frans Machiel-
sen, Tonny Broens en buurman 
Rouweler. Minder presentatoren, 
maar wel ijzersterk. We noemden 
al Marcel Eilders en verder Jacques 
Bakker (“een wip in de morgen is 
een dag zonder zorgen”), Bas Kolk-
man en nu Jeroen Kok. Allemaal 
anders en allemaal goed.”

“Veiligheid is verschrikkelijk 
belangrijk”
Ze hebben één overeenkomst en dat 
is de introductie, waarin uitgebreid 
wordt uitgelegd waar de nooduit-
gangen zijn. “Veiligheid is verschrik-
kelijk belangrijk en ook steeds 
belangrijker geworden. Het algeheel 
rookverbod was een zegen voor ons. 
Vooral na de brand in Volendam zijn 
de eisen aangescherpt. Wij heb-
ben bijvoorbeeld het podiumdoek 
geïmpregneerd met brandwerend 
materiaal.”

Maar dat niet alleen. De hele avond 
staat André Spenkelink buiten met 
een hesje aan om toezicht te hou-
den op een ordelijk verloop en het 
vertrek van de bezoekers. Dat alles 
om overlast voor de buurt zoveel 
mogelijk te voorkomen. Om onze 
overburen geen overlast te bezor-
gen nodigen wij hen elk jaar uit. Ze 
vinden het geweldig en zijn er altijd.”

Een mooi succes voor de commissie 
is dat er nu eindelijk ook een jeugd-
playbackshow is. “We hadden al zo 
vaak aangegeven dat als we het po-
dium laten staan, er zaterdags zon-
der veel inspanning een evenement 
voor de jeugd zou kunnen zijn. Dat 
is na jaren opgepakt. De eerste keer 
hebben wij nog veel hand-en-span-

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com
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diensten gedaan, maar daarna loopt 
het als een trein.”
“De eerste keer waren er nog niet 
zoveel teams die meededen. Dat het 
überhaupt lukte, was voor een groot 
deel te danken aan de inspannin-
gen en het enthousiasme van Niels 
Kolkman, die toen trainer van D1 
was. D1 deed met drie optredens 
mee. Desondanks hingen ze er met 
de benen uit. Het tweede jaar was 
het weer volle bak.“ Broertjes, zus-
jes, ouders, opa’s en oma’s, zorgen 
voor een geweldige ambiance.

Als alles klaar is, 
komt de balkenbrij 
en is het echt 
afgelopen…

Als de seniorenplaybackshow achter 
de rug is, is het zaterdagmorgen 
opruimen en opbouwen voor de 
jeugdplaybackschow. “De schoon-

maakploeg heeft altijd geholpen. 
Wist je dat Joannes Souverijn totdat 
hij ziek werd, al die zaterdagen ook 
spontaan kwam helpen. En Fenny 
deed de wc’s, klasse! Een fantas-
tisch moment is als we klaar zijn.

Dan gaat Thea Kolkman naar 
huis en komt even later met vers-
gebakken balkenbrij terug. We 

maken een tafeltje vrij... en eten 
maar. Dat is zo gaaf en gezellig!” 
Zondagmorgen wordt dan alles 
afgebroken en opgeruimd. Samen 
met de activiteitencommissie van 
de jeugd ziet de kantine er in “no 
time” spik en span uit. Alsof er niets 
is gebeurd. Maar wie er is geweest 
weet wel beter. Kippenvel!
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Met wie woon je?
Papa Johan, mama Silvia, broers, 
Nick en Liam en onze hond Inter.

Hoe kom je aan je naam?
Die hebben mijn papa en mama een 
keer gehoord toen ze op vakantie 
waren en ze vonden het een mooie 
naam. Dat meisje had zichzelf en de 
tent onder gekladderd met viltstift 
en zij heette Iva.

Waar zit je op school?
Groep 8 van de Triangel.

Wie is de leukste meester of juf?
Meneer Frits; daar zit ik bij in de 
klas.

Wie zijn je beste vrienden?
Bij de voetbal Lyen, Lieke, Luna 
en Inge. En verder Benthe, Isa en 
Merle.

Hoe ben je bij de voetbal gekomen 
(voor een lid van de Hilberink-fami-
lie eigenlijk een overbodige vraag)?
Mijn hele familie voetbalt bij De 
Zweef.

Wat vind je leuk aan voetbal?
Dat het een teamsport is en dat er 
veel activiteiten zijn bij De Zweef.

Ben je een goeie voetballer?
Ja; het team vindt van wel. Ik kan 
hard schieten en neem de vrije 
trappen en corners. Zo heb ik al een 
hoop doelpunten gemaakt.

Heb je een vaste positie in het veld?
Ik speel meestal achterin, maar 
soms ook op het middenveld.

Heb je een voetbaldroom?
Gescout worden door FC Twente, 
mijn trainster Melanie voetbalde 
daar ook.

Wie of wat zou je voor één dag in je 
leven willen zijn?
Een hele goeie voetbalster op het 
middenveld.

Wat doe je meestal na schooltijd?
Voetballen, pingpongen en spelen. 
En trainen met Inter, onze hond. Dat 
vind ik heel leuk. We gingen eerst 
naar de cursus, maar nu train ik 
hem zelf. Ik leer hem kunstjes, bij-
voorbeeld door een hoepel springen. 
Inter kan ook heel goed voetballen.

Wat vind je echt niet leuk of waar 
word je wel eens boos om?
Ruzie. Daar kan ik niet tegen.

Wat wil je later worden?
Dierenverzorgster in Wildlands in 
Emmen. Mijn liefste wens is daar 
een dagje achter de schermen 
kijken. Dat kan als je betaalt. Lijkt 
me heel mooi. Mag je mee helpen 
voederen en zo.

Waar zou je graag naar toe gaan op 
vakantie?
Toscane in Italië. Daar is hele mooie 
groene natuur.

Wat is je belangrijkste bezit?
Mijn familie en mijn hond.

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

Wat is je grootste wens?
Meelopen bij Wildlands en zwem-
men met dolfijnen in zee.

Naar welke muziek luister je het 
liefst?
Ariana Grande, een Amerikaanse 
zangeres met mooie liedjes om naar 
te luisteren. Dat doe ik meestal op 
de computer of laptop.

Hoe ziet je lievelingsdag eruit?
Heel veel goals maken, winnen en 
dan kampioen zijn.

Wanneer heb je voor het laatst heel 
had gelachen?
Gisteren in Wildlands. Daar liep een 
aap over een touw en kwam toen 
bijna op mijn hoofd zitten.

20 VRAGEN AAN...    IVA HILBERINK (11 JR. MD1)

Wil jij ook een keer in 
deze rubriek?
Zit je in de E- of D-jeugd 
en wil je graag een keer in 
deze rubriek, meld je dan 
aan bij info@dezweef.nl. 



ALGEMENE LEDENVERGADERING 
De agenda van de Algemene Ledenvergadering van 
31 oktober kende geen spannende punten. In goed 45 
minuten waren alle punten van de vergadering afgehan-
deld. Een van de zaken die aan de orde kwamen was een 
contributieaanpassing. Tijdens deze vergadering is het 
volgende vastgesteld:

• Jeugd F League t/m 5 jaar € 8,00 (was € 10,50)
• Deelname 35+ competitie op de vrijdagavond wordt 

aangemerkt als ondersteunend lidmaatschap (spe-
lende leden betalen niets extra) € 8,00

• Ondersteunende leden 65+ € 8,00 (was € 6,50, nu 
gelijk aan ondersteunende leden 65-)

• Zaalvoetballers die niet op een andere manier lid 
zijn van De Zweef € 8,00

De hierboven genoemde bedragen betreft het lidmaat-
schap per maand.

RICHARD BENNEKER BENOEMD TOT ERELID
In de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober is 
Richard Benneker benoemd als erelid van De Zweef. In 
1999 werd Richard secretaris in het bestuur. Op dat mo-
ment was hij niet direct betrokken bij de club. Door voet-
ballende zoon Bart kwam hij op de radar, werd gevraagd 
en stapte in. Maar liefst 11 jaar heeft hij deze taak met 
verve vervuld. Toen hij stopte als secretaris nam hij 
de werkzaamheden als ledenadministrateur over van 
Sinus Wennemers. Richard is niet iemand van het snelle 
succes, want ook deze klus heeft hij 6 jaar verricht. De 
zaken prima op orde en in al die jaren is bijna elke euro 
geïncasseerd. En dat is weer van groot belang voor de 
financiële continuïteit van de club. Vorig jaar heeft  
Richard aangegeven dat hij een punt wou zetten ach-

ter dit karwei. Niet omdat het geen leuke job was, wel 
omdat Richard een keuze heeft gemaakt voor ander 
vrijwilligerswerk. Gelukkig is het bestuur erin geslaagd 
om tijdig een opvolger voor Richard te vinden in de 
persoon van Jaap Bregman. Richard heeft aangegeven 
Jaap in te willen werken en op de achtergrond standby 
te blijven. Ook is Richard bereid om te assisteren bij 
de opstart van het nieuwe seizoen. Deze periode is het 
drukst van het jaar. Dat siert hem. Niet alleen de zaken 
op orde, ook goed achterlaten. Voorzitter Erik Heuver 
bedankte Richard er voor dat hij 17 jaar (!) kaderlid is 
geweest en deed dat vergezeld met een bos bloemen en 
een dinerbon.

WRST
Zouden ze over 40 jaar 
nog kunnen zien dat ik 

vals zit te spelen?
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 Met ons
 staat u al
 1-0 voor.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

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

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.

800 m2 winkelplezier 
en alle bekende merken

Smidsweg 9b   www.intersportramonzomer.nl

KENNISMAKEN MET...             DE ZWEEF JO11-6 

We zijn voor het interview aanwe-
zig bij de wedstrijd van De Zweef 
E6 tegen Juventa’12 E7. En eigen-
lijk moeten we de E tegenwoordig 
vervangen voor “JO11” wat dan 
staat voor “Jeugd Onder de elf”. Cas 
Koelen vindt deze nieuwe naam voor 
hun team nog wel een beetje las-
tig.“Meestal zeg ik gewoon dat ik in 
de E zit hoor.” Ondanks dat De Zweef 
op een voorsprong van 2-0 staat, 
komt Juventa’12 terug en komt 
de stand op 2-4. Het lijkt leider en 
trainer Jeroen Wigger meer te doen 
dan de meeste jongens, maar ook bij 
hem overheerst de glimlach op het 
gezicht. Hij geniet zichtbaar van het 
plezier dat de jongens hebben in het 
veld. En daar krijgen wij ook weer 
energie van! Ondertussen komt 

één van zijn spelers bij hem om de 
veters te laten strikken. “Natuurlijk 
wil ik dat jongen, met losse veters 
kun je niet spelen.” 

“Bang voor rubberen 
korrels? 
Je moet gewoon niet 
naar het Jeugdjour-
naal kijken!”

De rest speelt gewoon door, ge-
lukkig vallen er op dat moment 
geen doelpunten tegen en vindt de 
scheidsrechter het mooi geweest. 
Iedereen mag nog een penalty ne-
men en dan op naar het interview.
“Ik heb drie jongens voor het inter-

view” vertelt Jeroen Wigger. “De 
rest was erg teleurgesteld, dus zou 
je het erg vinden als iedereen er bij 
zit.” Natuurlijk vinden we dat niet 
erg en even later verschijnen er acht 
blije gezichten in de kantine. Alleen 
Dean Oosterlaar is er niet bij omdat 
hij een weekend weg is. Samen met 
Cas Koelen kijken we eerst even 
terug op de wedstrijd. “Het over-
spelen ging goed en we bleven goed 
op onze positie voetballen. Door 
een eigen doelpunt van Juventa’12 
kwamen we met 1-0 voor te staan. 
Even later werd het 2-0 voor ons en 
daarna viel Niels Wigger uit omdat 
er op zijn enkel werd getrapt. We 
hadden dus geen verdediger meer. 
In de tweede helft was Juventa’12 
feller en zij zetten meer druk. 
Helaas verloren we daardoor.” Voor 
de wedstrijd stonden de jongens op 
een derde plek in de competitie, na 
de wedstrijd zal het volgens keeper 
Vico Steenberg wel een vijfde of 
zesde plek zijn. Of een kampioen-
schap er nog inzit? Volgens Vico wel. 
“We krijgen nog de nummer twaalf 
en nummer negen, welke tegen-
standers dat precies zijn weet ik 
niet, maar tegen die tegenstanders 
winnen we wel. Dit was ook pas de 
tweede wedstrijd die we verloren.” 
Inmiddels, vlak voor het drukken van 
het magazine, weten we dat na een 
7-2 overwinning tegen Bruchterveld 
JO11-2G de jongens van De Zweef 
JO11-6 kampioen zijn geworden! 
Volgens Duuk lag de nederlaag van-
daag misschien wel aan het natuur-
gras waarop de wedstrijd gespeeld 
werd. “Ik speel het liefst op kunst-
gras.” Aan de reacties te zien, is de 
rest het ermee eens. Of de jongens 
bang zijn voor de kunststof korrels? 
“Je moet gewoon niet naar het 

Zomaar een zaterdagochtend op sportpark Gagel-
man. Tientallen Zwevertjes spelen een wedstrijd. 
Trotse ouders moedigen hun kroost aan op naar de 
overwinning. Eén van die teams is De Zweef E6, of 
eigenlijk moeten we zeggen JO11-6.  Wie zijn deze 
jongens? Hoe komen ze bij De Zweef terecht? En 
wat vinden ze van het voetballen bij De Zweef? Het 
is de hoogste tijd om eens kennis met deze jongens 
te maken.
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Boven vlnr: Martijn Berghuis, Roy Koelen, Jeroen Wigger
Midden vlnr: Cas Koelen, Hidde Velzing, Maryn Berghuis, Lucas Besten, Duuk Arkes

Zittend vlnr: Dean Oosterlaar, Vico Steenberg, Niels Wigger, Dion Oldersma

JO11-6
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Bakkerij Nieuwenhuis
Constantijnstraat 48
Nijverdal Tel: 621014

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

 

www.bakkerijnieuwenhuis.nl

Een sportieve dag kan 
niet beter beginnen

Bouwmaterialen | Hout en plaat | Tegels | Keukens | Sanitair

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

BOUWMATERIALEN   DOEN WE.
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Jeugdjournaal kijken” grapt Duuk. 
“De korrels mogen gewoon blijven 
liggen hoor. Ik vind ze niet gevaar-
lijk.”

Roerstaafjes als pijl en boog
Aan de voorbereiding kon het 
vandaag niet liggen. “Vorige week 
stonden de jongens wat slaperig 
in het veld. Sommigen hadden de 
avond ervoor naar het Nederlands 
elftal gekeken, vandaag leken de 
jongens fitter” aldus Jeroen. Duuk 
Arkes lag gisteravond in ieder 
geval wel op tijd in bed. “Ik was uit 
logeren, maar lag om acht uur in 
bed hoor. Vanochtend om zeven uur 
ben ik opgestaan. Omdat ik niet 
thuis sliep, was mijn voetbaltas al 
ingepakt. Normaal moet ik dat zelf 
doen. Meestal gaat dat wel goed. Ik 
ben één keer de shampoo vergeten, 
maar die kon ik toen wel van Niels 
lenen.” Duuk fietst vervolgens met 
teamgenoot Hidde Velzing naar 
de voetbal waar het in de kantine 
eerst tijd is voor tikkertje. “En soms 
maken we van koffie roerstaafjes pijl 
en boog!” Duuk vindt dat De Zweef 
wel een gezellige kantine heeft. 
Toch zouden een voetbaltafel en een 
spelcomputer om FIFA te spelen ook 
wel leuk zijn!

Als de jongens uitgetikt zijn, gaan de 
jongens zich omkleden. Een wed-
strijdbespreking is er dan ook in de 

kleedkamer. Dion Oldersma vertelt 
over het briefje dat de leiders dan 
hebben gemaakt. “Hierop staan drie 
punten waar we ons tijdens de wed-
strijd aan moeten houden. In de rust 
gaan onze leiders Jeroen en Martijn 
dan ook samen met ons kijken of 
we ons aan die drie punten houden. 
Ook hebben de leiders een mag-
neetbord mee waarop de opstelling 
staat. Vandaag stond ik in de spits!” 
Volgens Dion is de sfeer in de kleed-
kamer goed. “We kletsen wel veel in 
de kleedkamer. Meestal is het dus 
gezellig. Duuk klets het meest. Die 
is ook altijd het laatste klaar met 
omkleden. En Lucas, Marijn en Niels 
die kletsen ook wel veel.” Als ook 
Duuk is omgekleed, gaan de jongens 
naar het veld voor de warming up. 
Dion vervolgt, “Meestal zegt de 
aanvoerder wat we moeten doen. 

Vandaag was Duuk de aanvoerder. 
We moesten eerst de knieën heffen, 
armen zwaaien, de hakken tegen de 
billen aan en een sprintje trekken. 
Daarna tikken we de bal nog even 
over en kan de wedstrijd beginnen!”

“Als echt team 
kwamen we over 
de finish!”

Het is de warming up waarmee de 
jongens zich niet alleen voorbe-
reiden op de wedstrijd, maar ook 
op de training. Niels vertelt over 
de training die onder andere door 
zijn vader Jeroen en door Mar-
tijn  Berghuis, de vader van Maryn, 
wordt gegeven. “Na de warming up 
schieten we dan meestal op goal en 
doen we meestal het spelletje ‘drie-
op-een-rij’. Hierbij heb je een blauw 
of geel hesje aan en moet je met je 
team zorgen dat je zo snel mogelijk 
met z’n drieën op een rij staat. We 
sluiten altijd af met een partijtje.” 
Naast voetballen is er tijdens de 
training ook ruimte voor plezier. Vico 
vertelt bijvoorbeeld over de zwem-
training in de Regge. “Een paar 
weken geleden was het zo warm, 
dat we eerst hebben getraind en 
daarna mochten we afkoelen in de 
Regge. Echt leuke teambuilding.” En 
over teambuilding gesproken. Vorig 
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jaar deed het hele team mee aan de 
Reggesurvival. Vico: “We begonnen 
met z’n allen aan de start. Op een 
gegeven moment haalden andere 
kinderen mij in. Even later stond de 
rest van het team op mij te wachten. 
Daarna lette het team beter op of 
ik ook mee kwam. Als echt team 
kwamen we tenslotte samen over de 
finish.” Jeroen is erg tevreden over 
de inzet tijdens de training. “Het is 
een gemotiveerde groep, ze letten 
altijd goed op. Af en toe maken ze 
een grapje, daar is natuurlijk altijd 
tijd voor. Maar ze doen het heel 
goed, je ziet iedere week vooruit-
gang. Ik ben er erg trots op.” Jeroen 
en Martijn zijn naast trainer ook als 
leider bij het team betrokken. Zij 
worden op de zaterdagen aangevuld 
door Roy Koelen, de vader van Cas. 
Roy: “Dit is het derde seizoen dat we 
samen dit team begeleiden.” Martijn 
vult hem aan: “Ik loop natuurlijk bij 
dit team omdat mijn zoontje erbij 
zit. Ik heb er een leuke hobby aan 
om de jongens wat bij te brengen.” 
Helemaal onbekend zijn de heren 
niet met voetbal. Zo speelde Martijn 
vroeger bij SVVN, Roy bij AVC Hera-
cles en Jeroen bij RKSV en Enter.

Ondanks dat de vaders van Niels, 
Cas en Maryn bij andere verenigin-
gen speelden, kwamen de jongens 
bij De Zweef terecht. “De mees-
ten zitten al bij De Zweef sinds de 

F-League, vanaf hun vierde of vijfde 
dus” vertelt Maryn. “Ik vind voetbal 
een leuke sport, maar zit niet om 
een bepaalde reden bij De Zweef” 
vervolgt hij. Voor Niels ligt het 
anders. “Mijn opa voetbalt ook bij De 
Zweef. Wie mijn opa is? Opa JP na-
tuurlijk!” Maryn denkt dat de keuze 
voor De Zweef ook wel een beetje 
komt doordat de meesten bij elkaar 
op school zitten. “Alleen Duuk en ik 
gaan naar een andere school. Duuk 
zit op de Brug en ik op de Peppel. De 
rest zit op de Triangel.”

We gaan nog even terug naar de ou-
ders. Jeroen, Martijn en Roy mogen 
dan iedere training en wedstrijd voor 
de groep staan, andere ouders zijn 
betrokken bij het team als bijvoor-
beeld supporter. “Meestal komen er 
wel veel ouders kijken, vandaag was 
mijn vader er alleen niet. Hij moest 
thuis aan het werk. Mijn broertjes, 

zusje, opa en oma 
komen ook wel eens 
kijken” vertelt Lucas 
Besten. “De leiders 
hebben ook een lijstje 
gemaakt voor het mee-
rijden naar uitwedstrij-
den. En ook voor het 
wassen van de shirts is 
iedere week een andere 
ouder aan de beurt.” 
We vragen Lucas ook 
of de ouders zich een 
beetje gedragen langs 
de lijn. Gelukkig heeft 

hij nog niet heel vaak vervelende 
dingen meegemaakt. Behalve toen 
hij tegen DES speelde. “De ouders 
van DES bemoeiden zich overal mee. 
Dat vond ik niet zo leuk. Meestal 
hoor je onze ouders alleen ‘Kom op!’ 
of ‘Goed zo!’ zeggen” aldus Lucas.

Titel Playbackshow verdedigen
Hidde vraagt ondertussen of we 
bijna klaar zijn. Ja hoor Hidde, we 
zijn alleen nog benieuwd naar jullie 
plannen in de winterstop en we 
willen het nog even hebben over de 
voorjaarscompetitie. “We blijven in 
ieder geval wel op het veld trainen. 
Volgens mij traint geen enkel elftal 
meer in de zaal. Wel hebben we nog 
een zaalvoetbaltoernooi.” Leider Je-
roen vult hem aan: “En jullie hebben 
natuurlijk nog een titel te verdedi-
gen bij de playbackshow. Vorig jaar 
sleepte dit team de eerste prijs in 
de wacht, dus mijn verwachtingen 
zijn voor de 2017 editie hoog!” Na 
de winterstop blijft het team in ieder 
geval bij elkaar. “Dat is beleid bij 
De Zweef” aldus een trotse Jeroen. 
“Ik denk alleen wel dat we in de 
voorjaarscompetitie iets hoger gaan 
voetballen” besluit Vico. Kijk, daar 
houden we van! Een beetje ambitie 
en vertrouwen in de toekomst. En 
het vertrouwen is terecht gezien de 
behaalde titel! Gefeliciteerd jongens! 
Succes in de voorjaarscompetitie en 
bedankt voor deze kennismaking
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Jan, hoe gaat het met je?
Gezond, geniet van alles wat mij 
dierbaar is en wat met sport, met 
name voetbal, te maken heeft.
Gezonde kinderen met partners en 
kleinkinderen waar mijn vrouw 
Thecla en ik zeer gelukkig mee zijn.
Inmiddels 45 jaar getrouwd en 
de familie bestaat uit: zoon Joris 
(43) met partner Carmen met de 
kinderen Isa (12), Evi (10) en Jane 
(7) en zoon Jacco (41) met partner 
Mariëlle met de kinderen Tara (7) en 
Robine (5).

Voor degene die je niet kent, wie is 
Jan Kemkens?
Een man die nog steeds met passie 
en ambitie zijn werk doet. Graag 
innoverend bezig is en waarbij de 
kwaliteit vanuit een goede organi-
satie voorop staat. Hij heeft tot aan 
zijn pensioen het onderwijs ge-
combineerd met de (voetbal)sport, 
waarbij de hele familie uiteraard 
een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Zowel in het onderwijs als in de 
sport, binnen de mogelijkheden het 
maximale uit een kind, een speler 
en jezelf willen halen.

Je komt uit het onderwijs en bent 
druk betrokken bij het voetbal. Hoe 
gaaf is het dan dat de basisschool 

uit Beltrum waar jij werkzaam was 
Nederlands kampioen schoolvoet-
bal werd?
Verschillende kampioenschappen 
meegemaakt, maar het Nederlands 
kampioenschap voor basisscholen in 
1983 is toch wel de mooiste. Ik hoor 
de speaker in Zeist nog omroepen: 
“Beltrum – Utrecht 2 – 0”, dat de 
pastoor van Beltrum in de finale bij 
de 1-0 score het veld inrende en dat 
de speler vanuit de kluts scoorde, 
maar in het jeugdjournaal op de 
tv het doelpunt beschreef als een 
technisch hoogstandje.

Was je ook actief betrokken bij dit 
succes?
Ik was trainer/coach van het team, 
waarmee ik in de voorbereiding 2x 
per week trainde. Daarnaast hadden 
wij een goede begeleiding rondom 
het team.

Hoe kan het dat een relatief kleine 
school tot zo’n prestatie komt? Een 
hele goede lichting of was de hand 
van de meester ook zichtbaar?
Het was een heel goede lichting met 
specifieke kwaliteiten, een enorme 
drive, fysiek sterk en op die leeftijd 
(11-12 jaar) al in staat was taken 
goed uit te voeren. Toen wij bij de 
laatste 10 van Nederland zaten heb 
ik ook tegenstanders in den lande 

bekeken om daar de sterke punten, 
maar vooral de zwakke punten te 
ontdekken.

Terug naar jouw tijd in Nijverdal. 
Hoe kwam je op de radar van De 
Zweef terecht?
Ik was van 1975-1980 bij de toenma-
lige hoofdklasser Achilles’12 trai-
ner/coach. Van 1980-1985 trainer/
coach in de hoofdklasse bij Rohda 
Raalte en daarna 5 jaar bij eerste 
klasse WVC Winterswijk. Fijne, 
langdurige periodes met kampi-
oenschappen. In mijn Achilles’12 en 
Rohda Raalte tijd gaf ik ook trainer-
scursussen en demonstraties voor 
de KNVB. Mijn naam was bekend bij 
de oostelijke clubs en daarom was 
het niet vreemd dat o.a. De Zweef 
mij benaderde.

Wat was de reden voor jou om voor 
De Zweef te kiezen?
De Zweef was een goed georgani-
seerde vereniging waar prestatie en 
gezelligheid samen gingen. Speelde 
hoofdklasse en de jeugd presteerde 
op een goed niveau. Het was bekend 
dat De Zweef met eigen jongens zo 
hoog mogelijk wilde voetballen.

Wat voor groep trof je aan?
Een ervaren groep Nijverdalse spe-
lers die al vele kampioenschappen 
achtereen hadden behaald en daar-
door enkele jaren in de hoofdklasse 
speelden. Doelstelling was: hand-
having in de hoofdklasse en dat heb 
ik niet kunnen bewerkstelligen. Na 
22 jaar trainer/coach te zijn geweest 
zonder degradatie.

HOE IS HET TOCH MET... 
JAN KEMKENS
Jan Kemkens (70) werd in 1990 trainer van ons 
eerste elftal dat toen net gepromoveerd was naar 
de hoofdklasse. Hij bleef twee seizoenen als trai-
ner verbonden aan de club. Inmiddels dus alweer 
geruime tijd bij ons uit beeld. We zijn dan ook be-
nieuwd hoe het met dit voetbaldier gaat.

Kwam de selectie kwaliteit tekort 
om zich te handhaven in de hoofd-
klasse?
Handhaving was wel mogelijk 
geweest, maar allerlei factoren heb-
ben een rol gespeeld. Het bekende 
ritueel van een trainer die degra-
deert:
• veel blessures
• weinig geluk
• alleen met eigen spelers was 

moeilijk om je te handhaven
• de trainer/coach die geen goede 

keuzes maakt
• gezelligheid was troef en dat 

ging soms ten koste van de 
prestatie

Volg je De Zweef nog?
Ik volg alleen de uitslagen, maar dit 
seizoen in de 1e klasse met Rohda 
Raalte en Longa’30, ook daar ben 
ik trainer/coach geweest, lees ik 
ook de wedstrijdverslagen en ben 
benieuwd naar de uitslagen tegen 
deze twee clubs. Incidenteel kom 
ik als hoofd jeugdscouting van PEC 
Zwolle bij De Zweef. Dit jaar nog een 
prettig en waardevol gesprek gehad 
met René Jannink over de jeugd van 
De Zweef.

Het voetballandschap is behoorlijk 
veranderd de afgelopen 20 jaar. 
Zonder geld wordt het lastig om op 
een hoog niveau te voetballen. Ben 
jij een voetbalromanticus die dit 
jammer vindt?
De maatschappij is veranderd en 
daar is het voetbal in mee gegaan. 
Geld speelt een belangrijke rol bij 
keuzes van spelers en clubs, zowel 
aan de top als in het amateurvoet-
bal. Jammer genoeg is de clubliefde 
veel minder geworden en wordt het 
steeds moeilijker goede vrijwilligers 
te vinden. Waarden en normen moe-
ten als normaal ervaren worden. 
Helaas moeten ze nu vaak opgelegd 
worden. Zie de borden bij de club-
huizen en in de kleedkamers.

Denk je dat een Nederlandse club 
ooit nog de Champions League of de 
Europa League kan winnen?
Ik denk dat de Nederlandse clubs 
een stapje terug moeten doen. Ook 
hier speelt de begroting van de 
club een zeer belangrijke rol. In de 
komende tien jaar kan zo maar een 
Nederlandse club heel ver komen in 
Europees verband, maar een titel is 
wel ver weg.

Je hebt ruim 15 jaar doorgebracht 
bij FC Twente, onder andere als 
hoofd jeugdscouting FC Twente 
voetbalacademie. Vanuit die functie 
de succesjaren van dichtbij meege-
maakt. Hoe mooi is dat?
Een prima tijd gehad als scout en 
hoofd jeugdscouting, zowel spor-
tief als prestatief. De landstitel, de 
bekersuccessen en de Europese 
wedstrijden van nabij mee te maken 
geeft een extra dimensie aan het 
werk dat ik heb mogen verrichten bij 
deze prachtige club.

De zwartste jaren uit de geschie-
denis van de club heb je ook van 
dichtbij meegemaakt. Hoe erg is het 
om een bolwerk te zien afbrokkelen 
en bijna het bestaan ziet verliezen? 
Op 1 maart 2014 heb ik mijn contract 
opgezegd bij FC Twente omdat ik mij 
niet meer kon vinden in de nieuwe 
organisatie bij de jeugd en daarmee 
gepaard gaande veranderingspro-
cessen. De zwartste jaren heb ik niet 
van dichtbij meegemaakt. Ik kan wel 
zeggen dat het mij veel pijn heeft 
gedaan deze mooie club te zien af-
glijden en dat daar veel werknemers 
de dupe van zijn geworden.

Inmiddels ben je ruim twee jaar 
hoofd scouting van de jeugdop-
leiding bij PEC Zwolle. Is het veel 
anders werken dan bij FC Twente?
Doordat ik kon kiezen uit meerdere 
BVO’s heb ik een nog bewustere 
keuze kunnen maken. Bij PEC Zwol-
le lag voor mij de grootste uitdaging 
en heel erg belangrijk was dat Fons 
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Schutte (Raalte) als coördinator 
jeugdscouting werd aangesteld. 
Wij hebben samen 12 jaar samen 
gewerkt bij FC Twente en zijn goed 
op elkaar ingespeeld. Het was in het 
begin wel wat anders omdat er min-
der eisen aan de scouts werden ge-
steld en mijn voorganger naast het 
scouten ook een elftal trainde. Wij 
hebben de scouting in de afgelopen 
jaren geprofessionaliseerd en het 
is nu te vergelijken met FC Twente. 
Zowel PEC Zwolle en FC Twente zijn 
gecertificeerd als Nationale voetbal- 
academie.

Onlangs stond in TC Tubantia dat 
FC Twente een topsportcomplex wil 
bouwen en dat de jeugdopleiding 
weer op poten gezet moet worden. 
Gaat Jan Kemkens daar ook nog 
onderdeel van uitmaken?
De FC Twente voetbalacademie 
heeft dit seizoen met Michel Jansen 
een prima Hoofd Opleiding met wie 
ik vele jaren uitstekend heb samen-
gewerkt. Ik durf te stellen dat de 

jeugdopleiding weer op orde komt 
en dat het investeren in mensen in 
eerste instantie belangrijker is dan 
de gelden te gebruiken voor een 
topsportcomplex. De PEC Zwolle 
voetbalacademie heeft een mooie 
ontwikkeling doorgemaakt, doordat 
alle teams op het hoogste niveau 
spelen, de talentontwikkeling met 
goede trainers erg vooruit is gegaan 
en de communicatie met de ama-
teurclubs prima verzorgd is. Mijn 
werk, lees hobby, met de scouting is 
nog niet af.

Heeft een voetbaldier als jij ook nog 
tijd voor andere hobby’s?
Vele hobby’s zoals lopen, fietsen, 
schaatsen, theaterbezoek, biljarten 
en uiteraard leuke dingen doen met 
onze kleinkinderen (K5=5 meisjes).

Heb je nog een leuke anekdote uit 
jouw tijd bij De Zweef?
Een speler (volgens mij Marcel 
Eilders) die in de rust in de kleedka-
mer een stukje droge worst afsnijdt. 

Trainer vraagt of deze sportvoeding 
normaal is. Speler: ”Dat doe ik al 
joaren.”

MOOI WAS DIE TIJD was het De 
Zweef-lied in de bus en is mij altijd 
bijgebleven. En zo wil ik mijn periode 
bij De Zweef ook blijven herinneren.

In 2020 bestaat De Zweef 100 jaar. 
Zien we Jan Kemkens een biertje 
drinken aan de bar?
Bij leven en welzijn zal dat zeker het 
geval zijn.

Tot slot, wil je nog wat kwijt?
Mooi dat De Zweef zijn identiteit 
heeft bewaard als een gezellige 
vereniging die ook wil presteren. Het 
blijft één grote Zweeffamilie met 
vele vrijwilligers. Ik wens jullie veel 
succes met de voorbereidingen op 
het 100-jarig bestaan in 2020.

GENIET VAN EN MET ELKAAR !

25   PLAYBACKSHOW
Traditioneel op de tweede vrijdag in januari is de playbackshow. 
Dit jaar een bijzondere editie, want onze playbackshow viert z’n 
zilveren jubileum. Al 25 jaar onverslaanbaar in z’n succes en am-
biance. Waar vind je zoveel talent en zoveel gezelligheid bij el-
kaar als bij deze Zweef-show van het eerste uur!

Beide evenementen zijn uiteraard in ons clubgebouw. Aanvangs-
tijd wordt nader bekend gemaakt. Houd onze website in de gaten!

Vrijdag 13 januari

Zaterdag 14 januari

playbackshow voor de senioren

treedt de jeugd van De Zweef op

e
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N E R G E N S  G O E D K O P E R !

Energiestraat 5 Nijverdal

Het is algemeen bekend dat “Three 
Little Birds” het lijflied is van de 
Ajax-supporters. Het was in 2008 
toen een paar honderd supporters 
van Ajax na een saaie wedstrijd van 
Ajax tegen Cardiff (0-0) nog enige tijd 
in het stadion van Cardiff moesten 
blijven. Om de sfeer toch nog relax te 
houden besloot de dj van het stadion 
Bob Marley te draaien. Bij het num-
mer “Three Little Birds” gingen de 
Ajax-supporters compleet uit het dak 
en bleef een verbouwing van het sta-
dion bespaard. Wat muziek allemaal 
wel niet kan doen.

Danny Vera en zijn band spelen 
al voor het achtste seizoen in het 
programma Voetbal Inside van Johan 
Derksen. Voetbal en muziek gaan 
dus inderdaad samen. Ook was 
Matt Anderson bij Johan Derksen te 
gast. Hij bracht het nummer “Bro-
ken Man” ten gehore. In één woord: 
geweldig! Vrijdag 21 oktober jl. trad 
Matt Anderson op in poppodium Me-
tropool te Hengelo en daar moest ik 
natuurlijk bij zijn. Met vrouwlief, zus 
en zwager met de trein naar Hen-
gelo. De laatste trein terug hebben 
we gehaald, maar ging niet verder 
dan Wierden. Op zoek naar een taxi. 
Onze sponsor “Sterk Langs De Lijn” 
was inmiddels gesloten. Dan maar 
Wierden in, op zoek naar een kroeg, 
alwaar wellicht een taxi kon worden 
gebeld. De kroeg was snel gevonden. 
Het bleek de stamkroeg van Freddy 

Nijhof te zijn. Een artikel over hem in 
“De Ondernemer” schoot door mijn 
hoofd. In zijn stamkroeg ontspant 
hij zich met enige regelmaat. Met 
zijn vrienden van SVZW.  Zodra er 
drie mensen binnen zijn, stuurt hij 
de overigen een appje “Vergadering 
hoofdkantoor. Nu”. De drie mensen 
zaten inderdaad aan de bar en ik heb 
het sterke vermoeden dat wij “de 
overigen” waren. De bereidheid om 
een taxi te bellen was geen punt van 
discussie. In afwachting van de taxi 
werd over en weer een rondje gege-
ven, maar de taxi liet op zich wach-
ten. Freddie had het hoogste woord 
en verkondigde dat De Zweef zou 
zijn begonnen met het betalen van 
spelers. Alle goede voetballers uit 
Wierden zouden door De Zweef zijn 
gehaald. Freddie had naar eigen zeg-
gen zelf ook op hoog niveau gevoet-
bald. “Dan was je blijkbaar niet goed 
genoeg, anders had De Zweef je wel 
gehaald”, merkte mijn zwager fijntjes 
op. Freddie liet zich vervolgens ver-
ontschuldigen, want hij had nog een 
wedstrijd met SVZW voor de boeg. 
Alsof hij zelf nog moest voetballen. 
Dat de taxi niet was gebeld en wij 
lopend naar Nijverdal terug moesten, 
nemen we maar op de koop toe. Zal 
wel Wierdense voetbalhumor zijn. 

Waar we geen grappen over moeten 
maken, zijn de kunstgrasvelden die 
zijn ingestrooid met chemisch ver-
vuild rubber. Met kunstgras is niets 

mis mee, met chemisch 
vervuild rubber wel. Nor-
maal gesproken bemoeit de 
gemeente zich overal mee, 
maar nu wordt het aan de 
clubs overgelaten of wel of 
niet op vervuild rubber wordt 
gespeeld. Vreemd, wan-

neer de volksgezondheid in gevaar 
komt of kan komen. Alternatieven 
voor het vervuild rubber zijn er wel, 
maar de kosten hiervan zijn blijkbaar 
niet te dragen. Is het wellicht een 
idee om wijnkurken te sparen om 
er kurkenstrooisel van te kunnen 
maken? Of moedigen we hiermee het 
alcoholgebruik aan? Onze gemeente 
controleert dit maar al te graag. Onze 
gemeente wil de horeca naar het 
centrum halen, maar de horecabe-
drijven mogen blijkbaar geen alcohol 
schenken. Wat mogen ze dan wel 
verkopen? Droog brood? Maak van de 
Grotestraat een promenade, zodat ie-
dereen de auto kan thuislaten en met 
mate zijn drankje kan nuttigen. Is ook 
het parkeerprobleem opgelost. 

Over controleren gesproken. B & W   
van de gemeente Hellendoorn ver-
afschuwt het zogenaamde strop-
dasdrinken. Hoe wil  je het alcohol-
gebruik beter kunnen controleren? 
Per half uur een glaasje bier. Het is 
bekend, dat onze gemeente geen 
rekenwonders kent, maar dit is toch 
niet zo moeilijk?

Ik kan de achterkamerpolitiek in de 
gemeente Hellendoorn niet volgen. 
Wel eens op een gemeenteborrel 
geweest? Hypocriet, de bezem er 
door. Zou Freddie Nijhof niet willen 
verhuizen naar de gemeente Hel-
lendoorn? Dat zou in deze donkere 
dagen in ieder geval nog één licht-
puntje zijn. Wethouder van sportza-
ken in de sportgemeente van het jaar. 
Gegarandeerd dat dan de Wandel-
vierdaagse van Nijverdal wordt geïn-
troduceerd met start en finish op de 
Grotestraat. Voor Freddie wil ik altijd 
wel een taxi bellen.
CR

ÉÉN ZWALUW MAAKT NOG GEEN ZOMER
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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!!

Om maar direct met de deur in huis 
te vallen, wat is aquaponics?
Peter: “Aquaponic is een kweeksys-
teem waarbij wij het afvalwater van 
de vissen gebruiken als organische 
meststof voor de planten. Daarnaast 
is met dit systeem geen bouwland 
nodig, ideaal dus om planten te ver-
bouwen midden in de stad.” Broer 
Robbert : “Eigenlijk voeden wij de 
planten in onze kas continue met 
water dat bemest is met vissenpoep. 
De planten staan in een bak met hy-
drokorrels, waarin wij het water ook 
weer kunnen opvangen, filteren en 
weer terug laten lopen in de vistank. 
Op verdamping na en dat wat de 
planten opnemen is er geen verlies 
en dus geen nieuw water nodig.”

Peter: “Het systeem is al meer dan 
2000 jaar oud en komt uit de tijd van 
de Maya’s. Je kunt je vast en zeker 
wel een rijstveld voor de geest ha-
len. Een rijstveld werd toen al in een 
terrasvorm aangelegd. De rijstvel-
den staan voortdurend onder water 
tot de rijst rijp is en geoogst kan 
worden. In het water werd toen al 
en wordt nog steeds vis gehouden. 
De poep van de vissen dient onder 
andere als voeding voor de planten.”

‘Poep als voedsel 
voor de planten’

Peter en Robbert kwamen op deze 
hobby nadat zij zich in 2010 de vraag 

stelden hoe zij op een innovatieve 
en duurzame wijze door het leven 
kunnen gaan. De zoektocht leed 
eerder al tot de ontdekking en het 
bouwen van een waterstofbox in de 
auto, zodat er minder benzine of 
diesel nodig was om de auto voort 
te bewegen. Daarnaast hebben de 
heren een passie voor eten. Robbert: 
“Mijn vader had samen met een 
oom een restaurant, Steakhouse 
aan de Joncheerelaan. Het bereiden 
van eten met verse ingrediënten uit 
eigen moestuin werd ons met de 
paplepel ingegoten.” 
Door de combinatie van dit vraag-
stuk en deze passie stuitten de 
broers via het internet op Aquapo-
nics. “Wij zagen een Australisch 
voorbeeld waarin een krop sla 
binnen acht weken werd gekweekt. 
Samen met Robbert heb ik toen drie 
jaar onderzoek gedaan naar hoe wij 
dit systeem op moesten zetten en op 
23 maart 2013 ging de pomp aan” 
aldus Peter.

In deze serie, waarin wij op zoek gaan naar Zwevers 
met nog een hobby naast het voetballen, trappen 
wij af bij Peter en Robbert Hegeman. Ze noemen 
zichzelf ‘urban farmers’, vrij vertaald: ‘boeren in de 
stad’. En ze houden zich bezig met aquaponics.

DEZE ZWEVER HEEFT EEN HOBBY!

1 februari 1984

Nijverdal

Sinds 1989

Speler van het ‘legendarische’ 12e, nu het 6e

Bezig met een uitoefenen van hobby’s

Naam:

Robbert Hegeman

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Aantal jaren lid:

Relatie met De Zweef:

In het dagelijks leven:

29 juni 1980

Nijverdal

Sinds 1989

Bezig met een uitoefenen van hobby’s

Naam:

Peter Hegeman

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Aantal jaren lid:

Relatie met De Zweef:

In het dagelijks leven:

Speler van het ‘legendarische’ 12e, nu het 6e

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com



44

Peter en Robbert weten waar hun 
eten vandaan komt
We vervolgen het interview in een 
kas waarin Peter en Robbert kun 
kweeksysteem uitleggen. Voor mij 
zie ik een aantal grote doormid-
den gezaagde kunststoffen con-
tainers. De containers zijn gevuld 
met hydrokorrels. In de containers 
staan veertig soorten planten met 
bij iedere plant een bordje: aardbei, 
laurier, thijm, boerenkool, knoflook, 
bieslook, sla, maggie, kruismunt, 
citroenboom, vleestomaat, roma 
tomaat, aloë vera en verschillen-
de soorten pepers. “Het is relatief 

eenvoudig te realiseren. Naast de 
soorten die we nu kweken hebben 
we ook nog eens circa zestig andere 
soorten planten getest. Voor deze 
planten was dit systeem niet altijd of 
minder geschikt.” Onder de bakken 
met planten, staan twee andere 
bakken met daarin de vissen, Koi 
karpers. “Wij eten deze vissen niet, 
daarvoor zijn ze te duur. Je zou ook 
voor een goedkoper soort vis kun-
nen kiezen” vertelt Robbert. Continu 
hoor ik het geluid van stromend 
water alsof ik bij een kabbelend 
beekje staat. “Dit geluid werkt voor 
mij rustgevend, dit is echt ontspan-
ning” legt Peter uit. “Het is toch 
mooi dat je hier je eigen producten 
ziet groeien. In onze tomaten zit 
veel meer vlees en sap. De smaak is 
hierdoor beter dan de tomaat die je 
in de winkel koopt. Bovendien weten 
wij waar het eten vandaan komt.”

Sambal verkopen om de kosten te 
dekken
En terwijl Peter mij nog de ventilator 
laat zien die zorgt dat het zomers 
niet te warm wordt in de kas en 
een potkachel welke de kas in de 
winter verwarmd, haalt Robbert uit 
de keuken een potje sambal dat hij 
heeft gemaakt van de pepers die hij 
zelf kweekte. “In deze sambal zit 

chilipeper, jalapeño, fatalii chocolate 
en madame-jeanette. Ik heb het ge-
leerd van de tante van Heracles spe-
ler Joey Pelupessy” aldus Robbert. 
Peter vertelt dat onder andere de 
sambal wordt verkocht om enkele 
onkosten te dekken. Daarnaast hoe-
ven de broers minder uit te geven 
aan het kopen van groenten in de 
supermarkt. “Mijn moeder gebruikt 
de groenten en kruiden ook altijd 
voor het maken van tapa’s. Ze vindt 
het fantastisch en indrukwekkend 
dat wij hiermee bezig zijn.”
Toch komen Peter en Robbert nog 
niet helemaal uit de kosten. Peter: 
“In het begin waren de kosten hoger. 
Toen hadden we de aanschaf van de 
kas en de containers. Nu besparen 
we steeds meer doordat we onze ei-
gen zaden maken en gebruiken, het 
water recyclen en de kas verwarmen 
met behulp van de potkachel. Ik 
denk dat we jaarlijks tussen de drie- 
en vierhonderd euro kwijt zijn aan 
elektriciteit voor de pomp en voer 
voor de vissen.” Of de heren van 
deze hobby hun werk kunnen ma-
ken? “Waarom niet,” zegt Robbert, 
“het is mooi werk, we hebben alleen 
wat meer ruimte nodig.”

NIEUWJAARSRECEPTIE
Zoals gebruikelijk houden de besturen van de Vrienden-
kring en de vereniging hun gezamenlijke nieuwjaars-          
receptie op de tweede zondag in januari. Komend jaar is 
dat zondag 8 januari. Iedereen is om 11.00 uur uitgenodigd 
in ons gezellige clubgebouw aan de Koersendijk.

RKSV DE ZWEEF WENST U HELE FIJNE FEESTDAGEN, 
EEN GOEDE JAARWISSELING EN EEN SPORTIEF 2017!
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OPENINGSTIJDEN
• Maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 17.30 uur

• Zaterdag van 8.00 
tot 17.00 uur

Dinsdag
Seniorendag

Woensdag
Ladiesdaysplashwash.nl  

PROFESSIONEEL ÈN MILIEU- 
VRIENDELIJK UW AUTO WASSEN 
AL VANAF €8,50

Komt hier uw 
advertentie?

sponsoringdezweef@gmail.com
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