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Melanie KoK
“ Wat We niet  

moeten vergeten 
is dat het ooit be-
gon bij de ZWeef. 
daar moeten We 
trots op Zijn!”

hoe is het toch met... 
HenK buursinK

in deZe uitgave o.a.:

anieK te lintelo 
“ ik heb geen lijstjes. 

ik leef nu en Zie Wel Wat 
de toekomst brengt” 
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InhoudVan de redactie

Colofon

De tijd vliegt. voor u ligt al weer het derde 
exemplaar van Goal!magazine. een magazine 
om te verslinden. Hoe zou het met oud-
trainer Henk Buursink gaan?  een reportage 
over de nazaten van Gento van De Zweef en 
over melanie Kok bij fc Twente. een nadere 
kennismaking met het mooiste meisje van de 
klas, de nieuwe vriendin van onze voorzitter 
en met ons eigen B3 elftal. maar er is na-
tuurlijk veel meer te zien en te lezen. Na-
mens de redactie: veel kijk- en leesplezier.

GoAl magazine is een uitgave van Rksv De Zweef in 
Nijverdal, verschijnt vier keer per jaar in full color en 
wordt kosteloos verspreid onder alle leden en dona-
teurs van de Zweef.

Postadres: 
Postbus 190
7440 AD Nijverdal

Bezoekadres: 
Koersendijk 25
7443 PP Nijverdal

Telefoonnummer clubgebouw: 0548 611 821.
e-mailadres: goalmagazine.dezweef@gmail.com

Redactie:
ch. Rozendal
B. Broens
R. Nijenhuis
e. Heuver
J.P. van vree
T. wippert

foto omslag: melanie Kok

Druk:
microform Drukwerkspecialisten

ontwerp en lay-out:
Sander Pronk (sander ontwerpen)

De voorzitter  
aan het woord

1957: De Zweef 
bijna kampioen...

Aniek
te lintelo

in de voetsporen 
van Gerard 

Hilberink

04

44

20

48

Pupil van de week

fotopuzzel

Sponsor uitgelicht

Habemus Papam

De Zweef B3

cartoon

De passie van melanie Kik

Pasen 2013

oud futsal2 verlegt zijn grenzen

Hoe is het toch met... Henk Buursink

06

47

33

18

10

47

34

18

14

40

2 3

Game intensity is rising
When the stakes are high, everything has to be perfect. Every pass, every tackle, every shot. Even the turf you 
play on. TenCate Grass is the leader in synthetic turf fi bers. Our years of experience, innovation, research and 
installation knowledge has the way in sports components like fi bers and backing.

The new XQ™ and XP™ fi ber technology is the latest advancement of TenCate in fi ber development. This advanced 
technology is at the core of enhanced fi eld durability, player performance, safety and extended life span of the 
fi elds, even under the most grueling playing conditions.

www.tencategrass.com



Toch heb ik het idee dat ik haar niet 
voor mezelf alleen heb. Ze kan het 
met iedereen goed vinden en loopt 
overal op af. Het is leuk en spannend 
om met haar te stoeien. ik vermaak 
me elke keer weer kostelijk met haar.  
Toch moet ze ook nog een boel leren. 
Daarom ga ik samen met frederiek 
met haar naar de cursus. Tja, een pup 
breng je niet in twee maanden groot. 

ook spannend: het competitieslot 
van ons eerste elftal. Na de valse 
start is de lijn omhoog ingezet. in de 
tweede periode doen we goed mee, 
één schamel puntje achter Heino 
na vier wedstrijden, en in de derde 
periode staan we bovenaan na één 
(gewonnen) wedstrijd. Het kan dus 
nog alle kanten op. Het programma 
is behoorlijk uit zijn verband gerukt. 
en niet alleen dat, ook heeft koploper 
luctor et emergo drie wedstrijden 
meer gespeeld dan wij. De KNvB 
houdt vast aan de lijn om medio mei 
alle competitiewedstrijden te heb-
ben gespeeld. vanaf maart moeten 
verenigingen die beschikken over 
een kunstgrasveld daarom hun 
wedstrijden op dat veld voetballen 
wanneer het hoofdveld met natuur-
gras niet geschikt is bevonden om 
op te spelen. met het risico dat deze 
verschillen groter worden. Hoezo een 
eerlijk verloop? Dit werkt compe-
titievervalsing in de hand. op het 
moment van schrijven, medio maart 
tussen de afgelaste wedstrijd tegen 
victoria ’28 en de komende wedstrijd 
tegen ATc ’65, ligt de sneeuw in de 
tuin. Daaronder een laag vorst en 

het is heel onzeker of er zondag in 
Hengelo wordt gevoetbald. op dit 
moment zijn er al twee doordeweek-
se wedstrijden vastgesteld. en een 
dubbel programma met Pasen. vanaf 
het derde weekend in januari stelt de 
KNvB al weer inhaal/bekerwedstrij-
den vast. met carnaval wordt er niet 
gespeeld en  in de krokusvakantie 
beide weekenden. Dit betekende 
bijvoorbeeld voor ons A1 dat er een 
beroep gedaan moest worden op 6 
spelers van de B1. Hoezo compe-
titevervalsing? Dit kan toch niet de 
bedoeling zijn.  De KNvB schijnt nog 
steeds niet te begrijpen dat zij er 
zijn voor de clubs en niet andersom. 
in de afgelopen maanden heeft ons 
eerste elftal zegge en schrijve één 
competitiewedstrijd gespeeld. uit 
bij KoSc. Dat is dan weer een geluk, 
want er komt geen hond kijken bij 
deze temparaturen. Ja, die van ons 
en die van de familie Dikkers, maar 
dan heb je het wel gehad. er is maar 
één oplossing: een ouderwetse win-
terstop tot en met februari en daarna 
de draad weer oppakken. Ga lekker 
langer door in mei. Zijn we meteen 
van die vriendschappelijke wedstrij-
den en toernooien af en strijden we 
in een lentezonnetje om het kampi-
oenschap, een periodetitel of  tegen 
degradatie. en ook niet onbelangrijk: 
door de onzekerheid van wel/niet 
voetballen, en uiteindelijk vaak niet, 
staan de kantine- inkomsten onder 
druk. Als de eerste twee maanden 
van het jaar voetbalvrij worden 
verklaard heb je als vereniging de tijd 
om een mooi alternatief programma 

in elkaar te draaien, die de nodige 
centen in het laatje brengen. op elk 
gewenste dag. iedereen kan rustig 
op wintersport wanneer die wil. 
maar om dat voor elkaar te krijgen 
moet eerst die geweldig starre KNvB 
haar huidige competitieprogramma 
herzien. Dat zal nog een hele ope-
ratie worden. ik beloof u dat ik in de 
eerstvolgende regiovergadering dit 
opnieuw, heb dit al eerder gedaan, 
aan de orde stel. of het helpt????   
ik wens iedereen nog veel sportief 
succes de laatste maanden van dit 
seizoen. een periode winnen, de be-
kerfinale halen, een kampioenschap 
of na-competitie spelen, misschien 
vechten tegen degradatie. wat het 
ook wordt, als je strijdend ten onder 
gaat met respect naar de scheids-
rechter en je tegenstander toe, ben je 
altijd winnaar. en een feestje vieren 
doen we toch. is het niet naar aan-
leiding van sportief succes, dan wel 
tijdens de viering van ons 93 jarig 
bestaan.  ik wens u daarom nog veel 
leuke (voetbal)momenten toe dit 
seizoen. 

de voorZitter aan het Woord

in de (top van de) voetballerij wisselen spelers soms sneller van vriendin dan van voetbal-
broek. ook nemen ze het niet zo nauw met de moraal. voorbeelden genoeg: John Terry, 
Ashley cole, wayne Rooney, frank Ribery en mario Ballotelli. ik keur dit gedrag niet af. 
Sterker nog, sinds een aantal maanden heb ik ook een nieuwe vriendin. Donker, slank en  
9 jaar jonger dan de vorige. misschien heeft u haar al gezien. ik neem haar mee naar  
De Zweef, waar we vervolgens langs de lijn of op de tribune de wedstrijd volgen. 

Een nieuwe vriendin, een spannende 
ontknoping en de starheid van de KNVB

“Sinds een aan-
tal maanden 
heb ik ook 
een nieuwe 
vriendin”
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de pupil 
van de Week 
doet verslag
Tijdens de thuiswedstrijd van De Zweef 
tegen Grol, was Lizzy Siero (E7M) de Pupil 
van de Week. De Zweef haalde 3 punten, 
Lizzy kreeg een bal en zelfs een vaantje 
van de scheidsrechter. Een mooie dag dus 
om op terug te kijken. Hierbij het verslag 
van Lizzy.

Lizzy, hoe was het om pupil van de week 
te zijn?
‘erg leuk, met name de aftrap en daarna 
schieten op doel vond ik leuk. Het was 
koud en het regende, dus dat was minder 
leuk. maar gelukkig zat ik in de dug-out, 
dus van de regen had ik geen last. mijn 
vader en moeder stonden langs de lijn 
samen met mijn zus maudy, mijn oma, mijn 
vriendinnetje Julia en de familie eilders.’
En in de rust mocht je met alle spelers 
mee de kleedkamer in?
‘Nee, ik bleef op het hoofdveld een balletje 
trappen met alle wisselspelers. De wissel-
spelers kwamen toen nog niet het veld in. 
volgens mij stonden de beste spelers wel 
in het veld, we hebben toch gewonnen!’
Welke cadeaus heb je na de wedstrijd 
gekregen?
‘ik kreeg drinken, patat, een bal met alle 
handtekeningen van de spelers en een 
vaantje van De Zweef. van de scheidsrech-
ter kreeg ik een diploma omdat ik goed 
mijn best heb gedaan. ik zou ook nog een 
vaantje krijgen, maar deze was hij verge-
ten. Deze beloofde hij nog op te sturen. 
Dat heeft hij ook gedaan en ik kreeg er een 
hele leuke brief bij.’ 

Hallo Lizzy,

Ik had je beloofd nog een vaantje op te sturen omdat je mij zo goed geholpen hebt voor de wedstrijd De Zweef – Grol van afgelopen zondag. Je hebt het vaantje meer dan verdiend als echte club meid. Veel plezier ermee en wees er zuinig op, want niet iedereen heeft zo’n vaantje. Het is een waardering voor stoere meiden zoals jij. Veel succes en plezier bij die mooie club “De Zweef”. Misschien tot een volgende keer in Nijverdal.

Groet, Michaël van Hoogstraten 
(KNVB scheidsrechter – Groesbeek)
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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

11996 ZICHT_Adv_Corp_A5_liggend.indd   1 05-04-12   14:54

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!

Renegade GTX® Mid Ws  I  ATCR dR dRenegadRenegadRenegadRenegadg GTXGTXe GTXe GTXe GTXe GTX®®®®® Mid WMid WMid WsMid WsMid Ws Mid Ws I ATI ATI ATI ATI AT I  ATCCCCCCRenegade GTX® Mid  I  ATCR dR dRenegadRenegadRenegadRenegadg GTXGTXe GTXe GTXe GTXe GTX®®®®® MidMidMidMidMid Mid I ATI ATI ATI ATI AT  I  ATCCCCCC

www.wandelschoenen.nl
www.leferink-schoenen.nl

sanderontwerpen.nl | info@sanderontwerpen.nl | 06 - 410 21 434

vormgeving
in een ander perspectief



in iedere editie van het GoAl! magazine maken we kennis 
met een jeugdteam. in deze editie maken we kennis met 
De Zweef B3; kampioen in de 4e klasse van de najaars-
competitie in 2012. wat is het geheim achter dit succes? 
we spreken met de links- en rechtsback uit B3 (Stan 
Poppe en luuk  Jansen) en ook leider Henk Beverdam 
schuift aan.

De titel werd eenvoudig bereikt door B3. Het niveau was niet altijd even hoog 
in de 4e klasse. Het kampioenschap werd dan ook met louter overwinningen 
bereikt. inmiddels, aangekomen in de 3e klasse moeten de mannen van leider 
Henk Beverdam harder trekken aan het succes.  Het geheim achter het onge-
slagen bereiken van de titel, is volgens Stan Poppe dat je stinkend je best moet 
doen en het is ook belangrijk dat je het goed met elkaar kunt vinden. en met de 
teamgeest zit het in B3 wel goed. Henk: ‘onlangs hebben we een verzoek inge-
diend bij de jeugdcommissie op volgend jaar in zijn geheel als A3 uit te komen 
in de competitie. Alle 16 spelers van B3 steunen het verzoek.’  Stan, en met hem 
zijn teammaatje luuk Jansen, herkent zich zeker niet in het stempel ‘recreatie-
team’. Het harde werken krijgen de jongens ook niet mee van een onbekende. 
met frits Kolkman en Dolf Timmermans als trainer is de training zeker geen 
gezellig uitje. ‘Als we niet luisteren, dan pakt  Dolf z’n spullen en stoppen we 
met trainen’ geeft luuk aan. ook tijdens de wedstrijden staat altijd een team 
opgesteld dat gebrand is om te winnen. ‘De gebrande instelling versterkt bij het 
spelen tegen bekenden, zoals Hulsen of Hellendoorn. onbewust spelen we dan 
ook nog iets gemener’ aldus luuk. Stan: ‘misschien komt het succes wel doordat 
we niet de druk hebben om te presteren, we moeten niets.’ ook luuk kan zich 
in deze woorden vinden, ‘we hebben geen zeikerds in het team waardoor ook bij 
verlies iedereen het plezier in het voetballen houdt.’ Toch valt de voorjaarscom-
petitie (waarin B3 nu een aantal wedstrijden onderweg is) wel een stuk zwaarder. 
‘we moeten harder werken, direct de eerste wedstrijd eindigde voor ons dan ook 
in een nederlaag.’

Dat Stan en luuk plezier hebben in het spelletje voetbal en het team waarin ze 
spelen, stralen ze zeker uit. vol trots vertellen ze over het kampioensfeest, dat 
hoort natuurlijk bij een kampioenschap. Dit werd gevierd in de kantine en later 
bij de broers Demi en léon Ruiter thuis. leider Henk Beverdam: ‘Toen hebben 
enkele jongens wel bier gedronken. ik sta bier drinken in principe toe buiten de 
kantine vanaf 16 jarige leeftijd. in dit geval heb ik voor iedereen toestemming 
gevraagd aan alle ouders. iedereen heeft zich daar ook aan gehouden.’ luuk 
kijkt met plezier terug op dit feestje: ‘Hung Pham heeft de avond voor het feest 
loempia’s gedraaid en die hebben we met elkaar gefrituurd en opgegeten. Stan 
en luuk begrijpen wel dat bier voor de B jeugd in de kantine nog niet thuis hoort. 
‘we hebben ook jongens van 15 in ons team’ geeft luuk aan. ‘maar,’ zegt Stan 
‘ik kan niet wachten totdat ik in de A jeugd speel, dan mogen we tenminste naar 
de carnavalsavond en meedoen aan de playbackshow. Qua activiteiten vallen we 
nu een beetje buiten boord bij de Zweef. Tot en met de D jeugd werd veel voor 
ons georganiseerd. Nu moeten we wachten tot de A jeugd.’ luuk vult aan: ‘we 
zouden bijvoorbeeld wel eens een uurtje Speedsoccer willen spelen’.  wel heeft 

kennismaken met:

De Zweef B3: ‘Geen ZeikerDs in 
het team Waardoor iedereen  
pleZier in het voetBallen houDt’
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het team afgelopen winter een fifa 
toernooi gespeeld. luuk: ‘wouter 
Beverdam heeft toen de Playstation 
thuis opgehaald en deze hebben we 
in de bestuurskamer op een televi-
sie aangesloten.’ Daarnaast is het 
team afgelopen winter met elkaar de 
sportschool ingedoken en hebben ze 
zich, als team-uitje,tijdens een uurtje 
RPm (spinning) in het zweet gewerkt. 
Het uurtje RPm is geïnitieerd door 
leider Henk Beverdam. ‘Sinds 
ongeveer 8 jaren geleden ben ik al 
leider van de meeste jongens. mijn 
zoon wouter zat toen in e5. Nie-
mand meldde zich als leider van dat 
team. ik heb toen maar de leidersjas 
aangetrokken. Door het plezier dat ik 
erin heb, doe ik het nog steeds. 
in deze tijd is veel veranderd. vroeger 
belde ik vooral om op zaterdag alles 
rond te krijgen, later kwam de e-mail 
en nu hoef ik maar één “what’s App” 
bericht te versturen.’  Henk  is naast 
leider bij de Zweef, ook buurman 
van de Zweef: ‘ik ben hier geboren 
en getogen en woon nog steeds in 
mijn ouderlijk huis. ik weet me het 
uitzicht nog goed te herinneren over 
de weilanden van de boeren Nahuis 

en Heuver. Daar waar vroeger het 
groene uitzicht werd bepaald door 
weilanden, zijn daar nu voetbalvel-
den voor in de plaats gekomen.’ Qua 
uitzicht lijkt de verandering dus niet 
groot, het zijn vooral activiteiten  
waar Henk af en toe wat van mee-
krijgt. ooit was hij zelf ook actief als 
voetballer, bij SvvN. Als leider heeft 
Henk assistentie van Bert wessels 
(vader van elftalspeler Joost) en Jan 
Kok. ‘Jan is opa van onze oud speler 
Bas Nahuis, Bas is gestopt met voet-
ballen, maar Jan blijft gelukkig actief 
betrokken bij het team.’ 

Het onderwerp voetbal verdwijnt 
wat naar de achtergrond. we krijgen 
het over uitgaan. De regels over het 
bier drinken in de kantine, gaan op 
de vrijdag en zaterdagavonden voor 
de jongens niet op. Dan komen de 
meeste jongens bij elkaar. ‘vooral 
Rick Geurtse (centrale verdediger) is 
dan een grote gangmaker’ lacht Stan. 
iedere week uitgaan, gaat nog niet 
op. ‘een avondje lucky kost mij € 30, 
dus vaker dan één keer per maand 
ga ik nog niet uit’ zegt Stan enigszins 
teleurgesteld. Als we het dan krijgen 

over meisjes en verkering, zijn de 
jongens een stuk minder openhartig. 
luuk: ‘De meesten zijn daar nog niet 
mee bezig.’ Stan vult aan: ‘Alleen 
Simon zit veel achter de meiden 
aan, alleen de meiden zitten nog niet 
achter hem aan.’
om het uitgaan te betalen, hebben de 
meeste spelers van B3 een bijbaan-
tje. De meeste jongens verdienen 
hun eerste zakcenten als bezorger 
van folders of vakkenvuller bij de 
Supercoop of Jumbo. Die laatste 
supermarkt staat sinds kort ook 
gedrukt op het blauw witte tenue 
van B3. Henk: ‘Al die jaren speelden 
we met kale blauwe shirts, zelfs een 
Zweef logo ontbrak. Demi Ruiter en 
mijn zoon wouter werken als vak-
kenvuller bij de Jumbo en vroegen 
om een gunst bij de bedrijfsleider. 
Deze stemde hiermee in waardoor 
ook B3 voorzien is van een sponsor’.
Bijbaantjes zijn nu nog goed te com-
bineren met het voetballen. ‘ik kan 
mijn folders vouwen op de donderdag 
of vrijdag en dan bezorg ik ze zater-
dag voordat ik moet voetballen’ zegt 
luuk. maar zowel Stan als luuk rea-
liseren zich dat als ze willen uitgaan, 
het biertje wel betaald moet worden.  
Het bijbaantje kan een reden zijn om 
te stoppen met voetballen. Toch den-
ken beide jongens wel dat ze over 10 
jaren nog bij de Zweef spelen, ‘maar 
wel op de zaterdag’ zegt Stan.  

“Luuk: De meesten zijn nog niet 
met meiden bezig.’  
Stan vult aan: Alleen Simon zit 
veel achter de meiden aan, alleen 
de meiden zitten nog niet achter 
hem aan.”
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 Voor de organisatie van uw verjaardags-, huwelijks-, kraam- of  
‘zo maar’feest… 

Voor een dag weg, een weekend of wat langer… 
Voor de organisatie van uw bedrijfsuitje of een familiedag… 

 
Of u nu exact wilt weten wat er gebeurt of verrast wilt worden…  

 
Alles is bespreekbaar en bijna alles is mogelijk. Dát is  

Geregeld Verrassend. 

 
06-14866895 

info@geregeldverrassend.nl 
www.geregeldverrassend.nl 

	  

                           
 

verzorgt de gehele administratie voor 
eenmanszaken en ZZP’ers 

U bent de hardwerkende eigenaar van een 
eenmansbedrijf of u bent als ZZP’er aan de slag. 
U steekt veel tijd in uw bedrijf(je), waardoor u aan de 
noodzakelijke administratie - die daar nu eenmaal bij 
hoort -  niet of nauwelijks toekomt. Het kan ook zijn dat 
het goed bijhouden van de administratie u niet ligt en 
dan een noodzakelijk kwaad wordt.  
Is dan niet het moment gekomen dat iemand anders 
de administratie voor u gaat doen? 
De boekhouding moet nu eenmaal gedaan worden. 
Denk ook aan de aangiften Omzet- en Inkomsten-
belasting en Loonheffing en de cijfers waar de bank 
om vraagt. 
Een goede administratie is niet alleen daarom 
belangrijk maar geeft u ook inzicht in uw bedrijf. 
 
Wat kan ik voor u doen? 
 -uw gehele administratie bijhouden 
 -de salarisadministratie verzorgen 
 -de jaarstukken samenstellen 
 -de aangiften OB, IB en Loonheffing 
 
 Tel:     06-21835379 
 Email: info@gerritharmsen.nl 
 Web:  www.gerritharmsen.nl 
 

Gerrit Harmsen 
  Administratieve diensten 



oud futsal 2 verlegt 
Zijn grenZen
wie had gedacht dat het veel belovende team van futsal 2 nog 
eens letterlijk en figuurlijk zijn grenzen zou verleggen? Nou ik 
niet! maar toen ik met eigen ogen de blauwe Zweef shirtjes 
zag, gedragen door de mini-cricketspelertjes in india, ver-
scheen er een grote glimlach op mijn gezicht…

in maart vertrok ik voor vier weken naar 
india om als vrijwillige aan de slag te 
gaan in een klein dorpje in Rajasthan.   
’s ochtends heb ik engelse les gegeven 
op een school en ’s middags hielp ik bij 
het project van de Snake charmer Kids. 
Dit zijn de kinderen van slangbezweer-
ders en zij worden niet geaccepteerd 
door de maatschappij, daarnaast zijn ze 
ontzettend arm. veel van deze kinderen 
gaan dan ook niet naar school, maar 
krijgen ’s middags les van werknemers 
van idex (een indiase vrijwilligersorgani-
satie) en buitenlandse vrijwilligers die bij 
idex verblijven.

omdat ik zoveel mogelijk uit mijn korte 
periode wilde halen, wilde ik me goed 
voorbereiden. Dankzij mijn familie, 
vrienden en collega’s heb ik €1500 
ingezameld om daar te besteden. van 
dit geld heb ik voor alle 60 schoolkin-
deren o.a. schoolspullen en kleding 
kunnen kopen. Daarnaast heb ik vooraf 
contact gezocht met vrijwilligers die 
voor mij in india zaten om te vragen of 
ik eventueel spullen uit Nederland mee 
kon nemen. veel spullen kun je in india 
zelf kopen en het is ook goedkoper en 
bevorderend voor de lokale markt om 
het daar te halen.  maar het verkrijgen 
van medicijnen is erg lastig. Je kunt dit 
namelijk alleen op recept krijgen, maar 
de mensen daar hebben geen geld om 

een consult te betalen. voor mij een 
kleine moeite om een voorraadje mee te 
nemen. Daarnaast kreeg ik het verzoek 
om sporthesjes mee te nemen, zodat 
tijdens het sporten de kinderen in teams 
opgedeeld konden worden.

Toen ik op facebook hiervoor een 
berichtje plaatste aan een aantal promi-
nente Zwevers, kreeg ik al snel respons. 
De hesjes werden geregeld door Stefan 
Scholten en de sterspelers van futsal 2 
doneerden hun welbegeerde shirtjes aan 
mij. ontzettend bedankt hiervoor jongens!

fantastisch om de kleine jongens en 
meisjes in de blauw shirtjes en hesjes 
te zien. Helaas kreeg ik de kids niet aan 
het voetballen, want de nationale sport 
in india is natuurlijk cricket. er werd 
een poging gedaan om mij de regels uit 
te leggen, maar het leek met beter om 
maar gewoon te starten en te kijken hoe 
het zou gaan… Nou een ding is zeker; 
ik ben beter in engelse les geven dan in 
het winnen van een cricketpartijtje!

Nieuwsgierig naar mijn India  
avontuur, check dan mijn blog op: 
http://blogs.kilroyworld.nl/pascal-
around-the-world

Zwevers bedankt voor jullie bijdrage!
Pascal Grootveld  
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Alleen in februari !! 
 Bestellingen via de webshop en aankopen in de fanshop op 2, 9, 16 en 23 februari 2013 

 20% korting* 
Aanbieding geldt voor alle bestellingen en leveringen in de maand februari en 
is van toepassing op het hele assortiment**!  
 
*   Uitgezonderd het bedrukken van kleding. 
** Voor artikelen die niet tijdig kunnen worden besteld geldt; zolang de  voorraad strekt. 

www.landstede.nl • 0800-0245666 (gratis)

Welkom bij 
Landstede Raalte
Landstede MBO
 Leren in Landschappen

Training, Opleiding & Advies
 Cursussen, workshops en opleidingen voor volwassenen
 Volksuniversiteit

Welzijn
 Activiteiten en ondersteuning voor jong en oud

Vrijwilligerspunt Raalte
  Voor passend vrijwilligerswerk en nieuwe vrijwilligers

de ZWeef Webshop:
WWW.deZWeef.premium-shop.nl



De k staat voor katholiek en dat is nu 
net wat Quick’20 niet heeft bedoeld. 
De k kan dus gewoon blijven staan, 
maar de letter r moet er voor. Zo zal 
het bedoeld zijn. Rooms Katholiek. 
Katholiek alleen heeft betrekking 
op de ongedeelde christelijke kerk. 
Toen we dus nog met z’n allen door 
één deur konden. Begrijp me goed, 
als het aan mij ligt gaan we met z’n 
allen weer door één deur. Het zal 
evenwel niet meevallen. Zo lang we 

niet door één deur kunnen: bewaar 
je identiteit. Daarom dus ook rksv De 
Zweef. Niets mis mee. Andersden-
kenden respecteer ik, maar niet dat 
zij ons de wet moeten voorschrijven. 
Tijden veranderen en gelukkig is het 
allemaal beter geworden. Neem de 
zondagswet. oorspronkelijk uit 1815 
en voor het laatst aangepast in 1953. 
Zoals het er nu naar uitziet gaat de 
wet ter ziele. in principe is het nog 
steeds verboden om op zondag voor 

13.00 uur vermakelijkheden te hou-
den, daartoe gelegenheid te geven of 
daaraan deel te nemen.  volgens de 
huidige wet wordt overtreding van het 
vorenstaande gestraft met hechtenis 
van ten hoogste twee maanden of 
met een geldboete van de tweede ca-
tegorie. De wet werd dan ook uiterst 
serieus genomen. Had vroeger een 
voetbalclub  de wens om op zondag 
te spelen, dan moest daar een ver-
gunning voor worden aangevraagd. 
Had je met veel moeite de vergun-
ning verkregen, dan was je natuurlijk 
als de dood om de vergunning kwijt 
te raken. Zo deed voetbalvereniging 
Nijverdal na een klacht, vermoedelijk 
uit de buurt van de Koersendijk, de 
TvB het verzoek om in hun clubblad 
(officiële mededelingen) een oproep 
te willen plaatsen. De afgedrukte 
tekst in het blad van de TvB d.d. 25-
9-1929 wil ik u niet onthouden: 

habemus papam
Witte rook. We hebben een nieuwe paus. Jorge 
Mario Bergoglio, Paus Franciscus. Na Maradona 
en Messi weer een beroemde Argentijn. Een paus 
met voetbalverstand en aanhanger van de Argen-
tijnse voetbalclub San Lorenzo. De witte rook was 
nog niet opgetrokken of dagblad Tubantia wist al 
te melden dat Quick’20 overweegt de K van KVV 
van de statutaire naam te halen. Of dat iets met de 
nieuwe paus te maken heeft. 

Spelen te Nijverdal. Het is in Nijver-
dal verboden op den openbaren weg 
te zingen, of anderszins luidruchtig 
te zijn. De vereeniging Nijverdal heeft 
ons verzocht elftallen die naar, of 
door deze plaats komen, hierop na-
drukkelijk te wijzen en hen te verzoe-
ken, zich rustig te houden, zoolang 
zij in Nijverdal zijn, om zoodoende 
mee te werken, dat de vereeniging 
Nijverdal de vergunning op Zondag te 
spelen, niet ontzegd wordt. wij doen 
dan bij dezen een ernstig beroep op 
al onze elftallen die in Nijverdal moe-
ten spelen, gedurende hun verblijf 
aldaar, in geen enkel opzicht aanstoot 
te geve, zich rustig te houden en door 
niets, de vereeniging Nijverdal in 
moeilijkheden te brengen. wij doen 
dit beroep in de vaste overtuiging, 
dat ons geen enkel klacht weer zal 
bereiken.

in de gemeente Hellendoorn is grote 
verdeeldheid tussen de voetbalclubs. 
ieder met een eigen identiteit. Dat 
mag. maar niet van wethouder coes. 
coes heeft Gagelman in zijn porte-
feuille, maar weet amper hoe het 
gras op Gagelman wordt gemaaid. 

laat staan hoe de lijnen worden 
getrokken. coes heeft het sport-
geld laten zwemmen in het Ravijn 
zodat er geen geld meer over is voor 
kunstgras. coes is ingefluisterd dat 
de sportverenigingen op Gagelman 
maar moeten fuseren. Dat er een 
omnivereniging moet komen met één 
clubgebouw. Hockey, korfbal, voetbal 
en wielrennen. wat mij betreft komt 
hiervoor nooit witte rook. Dat Dick 
Bergman bij ons klaverjast wil toch 
niet zeggen dat we met DeS moeten 
fuseren? we houden van onze eigen 
dames en willen niet opgescheept 
worden met dames met een hockey-
stick. of met dames die ons willen 
muilkorven. Daar krijg je alleen maar 
narigheid van. wielrennen zou nog 
kunnen, maar daar krijg je een slecht 
bespeelbaar voetbalveld van.

Gelukkig staan in 2014 de gemeente-
raadsverkiezingen voor de deur. coes 
mag wat mij betreft voortaan elke 
dag zijn baantjes in het Ravijn trek-
ken. wat mij moeten hebben is een 
wethouder die gek is op gras. Het 
liefst kunstgras. een wethouder die 
inziet dat er geen geld en tijd meer 

moet worden  besteed aan de kor-
hoen. ook niet aan de Zweedse. laat 
die dieren lekker leven in Zweden en 
jaag ze niet de dood in op onze heide. 
een korhoen is en blijft een stresskip. 
in de plaatselijke politiek heb ik 
onvoldoende vertouwen of het moet 
de HoP zijn, maar dat zal wel door de 
naam komen. Tijd om zelf in de poli-
tiek te gaan en maar een politieke 
partij oprichten. Simpel. oprichting 
bij notariële akte en inschrijven bij de 
kamer van koophandel. Klaar is kees.  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2010 werden 16.944 geldige 
stemmen uitgebracht. cDA (met 
coes en Beintema) kreeg 5352 stem-
men. Goed voor 8 zetels. cDA mocht 
vervolgens twee wethouders leveren. 
Die twee wethouders kunnen het dus 
vergeten. ik zal zelf sport wel in mijn 
portefeuille nemen en mijn gewaar-
deerde zwager drs. P gaat bouwza-
ken doen. Het nodige moet namelijk 
weer opgebouwd worden. De naam 
voor onze politieke partij heb ik al. 
HBw. Hoofd Boven water. een soort 
eerbetoon aan coes. 
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maar daar kwamen we natuurlijk 
niet voor. we kwamen voor een in-
terview met Aniek, middenvelder in 
dames 1. verrassend voor haar: “wat 
ga je vragen? Kan ik het interview 
vergelijken met dat van lucien in de 
laatste GoAl?”.  we gaan het zien. 

Als we om half acht aanbellen aan 
de vivaldistraat, staat de koffie klaar. 
Schaaltje met koekjes en stroop-
wafels. “ik had eigenlijk moeten 
trainen, maar omdat we zondag niet 
hoeven te spelen, heb ik gevraagd of 
ik de training mocht overslaan”. een 
meid met hart voor de zaak. 

Spijkerbroek, stemmig zwart shirt, 
zwart haar, zwarte oogopslag, een 
arm vol (ook gekleurde) armbanden 
en een opmerkelijke grote ring. 
“mijn eigen kleur haar is bruin; een 
stuk lichter dus dan wat je ziet. 

Zwart is niet per se mijn lievelings-
kleur maar wat kleding betreft draag 
ik wel regelmatig zwart. Het draagt 
fijn en staat altijd goed. maar ik hou 
wel van afwisseling, de uitgespro-
ken felle kleuren voor deze zomer 
hangen ook bij mij in de kast”. 

Het hoge woord moet er ook maar 
direct uit: is het vervelend om “het 
mooiste meisje van de klas” te zijn? 
“Hahaha zo heb ik mij zelf nooit ge-
zien, en ik was niet echt het meisje 
dat opviel in de klas. Hoorde niet bij 
de populaire meisjes die al vroeg 
vriendjes hadden. Achteraf of in 
het heden krijg je wel eens reacties 
maar ik beschouw dat niet als ver-
velend. Het is toch juist positief en 
leuk als je een compliment krijgt?” 

Hè hè, dat hebben we gehad. op 
naar het interview. 

aniek te lintelo: 
“ik heb geen lijstjes. 
ik leef nu en Zie Wel Wat 
de toekomst brengt”
“Mijn opa en oma van moeders kant woonden in boer-
derij Butink. Dat is waar nu de Bachlaan is. Er hangt 
wel een foto van de boerderij in de gang”. Dat klopt. 
Als ik weg ga is het even zoeken in de fotogalerij die 
in de hal aan de muur hangt, maar inderdaad: een 
mooie foto van bovenaf en een paar vanaf de grond. 
Niks geen nieuwe huizen. Een mooie boerderij, wei-
land en koeien. Het bewijs is geleverd: Aniek te Lin-
telo is een echte Nijverdalse.

“Het was natuurlijk 
een prachtige tijd. 
Leren en genieten 
van het prachtige 
Sydney”
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Aniek staat bij de burgerlijke stand 
genoteerd als Aniek martine te lin-
telo en is geboren op 9 oktober 1986 
in Nijverdal. Haar vader komt uit Riet-
molen en haar moeder uit Nijverdal. 
Dat betekent ook Nijverdalse familie, 
zoals Jelmer Rumathé, talentvolle ex-
speler van De Zweef die zijn weg vond 
naar Heracles, fc Twente en DeTo. 
“onze moeders zijn zussen, vandaar”. 
Jelmer gaat stoppen bij DeTo en weet 
nog niet precies wat hij daarna gaat 
doen. “ik heb hem wel een beetje 
gepusht terug te komen bij zijn oude 
club”, gniffelt Aniek.
The Shirtmakers
Ze is net terug van het werk. elke 
morgen rond zeven uur richting 
Hoevelaken en ’s avonds om een uur 
om zeven weer thuis. lange dagen, 
maar dat deert haar niet. “Als ik 
ergens voor ga, dan ga ik ervoor”. 
Haar baas heet The Shirtmakers. 

Nee, geen T-shirtbedrukkers of zo, 
wat veel mensen denken, maar een 
echt confectiebedrijf. 

in vaktaal wappert het over de tafel: 
“wij ontwerpen en maken onder 
meer heren- en damesshirts (over-
hemden, red.), maar ook polo’s en 
knits (gebreide kleding, red). wij zijn 
een private label (eigen merk, red.) 
bedrijf en ontwerpen, ontwikkelen 
en produceren voor onze klanten. 
uiteindelijk komt de merknaam 
van de klant in het artikel te staan. 
Daarnaast hebben wij ook onze eigen 
private labels die wij ook verkopen 
in europa. we hebben veel Neder-
landse klanten, zoals Sting, Piet Zoo-
mers, Pall mall en cast iron, maar 
ook buitenlandse”.

Aniek is junior product manager bij 
The Shirtmakers. Dat betekent dat zij 

verantwoordelijk is voor de productie 
voor op dit moment haar Duitse en 
Zweedse klanten. en bij productie 
hoort het antwoord op de vraag 
waar de shirts worden gemaakt. eer 
het zover is dat er geproduceerd 
gaat worden, is er een lange weg te 
gaan. een weg van ontwerpen, stof 
inkopen, kwaliteit checken, sample 
(voorbeeld, red) maken, passen, 
meten, knopen, prints en borduren 
(artworks) laten ontwikkelen.

Kinderarbeid en andere ellende
een leuke, verantwoordelijke job. 
met af en toe zelfs een reisje naar 
het buitenland. De meeste shirts 
komen uit Bangladesh en daar is 
Aniek dus ook geweest. we komen 
al snel op zaken als kinderarbeid en 
werkomstandigheden. “Bedrijven 
waar we zaken mee doen, moeten 
gecertificeerd zijn”. 

van een afstandje in ons mooie, 
goedgeregelde Nederland lijkt het 
allemaal simpel. Goede omstandig-
heden. Geen kinderarbeid. Niks mis 
mee, maar kijk niet naar de praktijk. 
Het leven in zo’n land. “Als kinderen 
naast school niet mogen werken in 
een fabriek, moeten ze op andere 
manieren de kost verdienen. en dan 
kom je al gauw op bedelen, stelen of 
kinderprostitutie. Hoe moet je dan 
denken over kinderarbeid”? Best 
moeilijk om een genuanceerd stand-
punt in te nemen. 

De baan bij The Shirtmakers ligt 
rechtstreeks in het verlengde van 
haar opleiding. Die begon op de 
wingerd; het meest logische begin 
voor een meisje dat opgroeit in Groot 

“Ik mis het geduld 
om les te geven”

lochter. Daarna –ook logisch- naar 
Reggesteyn. Aansluitend de vier-
jarige mBo mode en commercie. 
“mijn broer en zus zijn aan het werk 
gegaan toen ze het mBo af hadden. 
ik had het idee dat ook te gaan doen. 
Toch ben ik verder gaan kijken. Had 
bijna de Pabo gedaan. Ben blij dat ik 
dat niet heb gedaan, want ik mis het 
geduld om les te geven”.

in plaats van de Pabo koos Aniek 
voor de hbo-opleiding textielmanage-
ment aan de Saxion-hogeschool in 
enschede. Daar werd de basis gelegd 
voor haar kennis. Het was een leuke 
opleiding. vooral toen ze besloot om 
samen met klasgenoot Annewil haar 
minor in Australië te gaan doen. 

Stage in Australië
“we hebben alles zelf geregeld. 
Allereerst onze studie “Design fun-
damentals”. Hier leerden we onder 
neer programma’s zoals photoshop, 
indesign en illustrator. verder regel-
den we zelf ons verblijf en ook nog 
eens zelf betaald”. Het was natuur-
lijk een prachtige tijd.  eerst 18 we-
ken in Sydney met nog 50 studenten. 
leren en genieten van een prachtige 
stad waar ze zeker nog naar terug 
gaat. Daarna een maand trekken 
langs de Australische oostkust en 
een bezoek aan melbourne. mooi 
weer, hoge golven, ruime stran-
den. overal leeftijdgenoten die ook 

rondtrekken, geen haast hebben en 
genieten van hun vrijheid.

Na terugkomst was het school 
afmaken en werk zoeken. “ik had 
sollicitaties lopen bij miss etam 
en The Shirtmakers. Ben ook op 
bijna hetzelfde moment bij allebei 
aangenomen”. De keuze was niet 
zo moeilijk. “The Shirtmakers leek 
mij een leuker bedrijf. Breder ook 
dan miss etam. Bij The shirtmakers 
ben ik lekker vrij, kan ik mij beter 
ontwikkelen”. 

Een beetje bij huis in de  
buurt blijven
Dan komt de aap uit de mouw: miss 
etam was in Zoetermeer en dat be-
tekende uit huis en weg uit Twente. 
Daarginder in Zoetermeer een plek 
zoeken. Dat ging Aniek net iets te 
ver. Je vriendinnen achterlaten, je 
familie, je voetbal. Nee, het werd 
Hoevelaken. Nog net dagelijks af te 

rijden vanuit Nijverdal. 
inmiddels is ze zover dat de wens om 
op zichzelf te gaan wonen, concrete 
vormen gaat aannemen. Ze wil “iets” 
gaan huren in Deventer. mooi halfweg 
Nijverdal en Hoevelaken. Hoeft ze 
niks achter te laten. mag niet al te 
duur zijn, maar moet vooral op re-
delijk loop en/of fietsafstand van het 
centrum zijn. “ik mag heel graag lek-
ker anoniem in een stad rond lopen”. 

Donderdag is Toi-dag
lachend: “uitgaan doe ik inderdaad 
ook graag. Donderdag is altijd Toi-
dag. Bij Toi Toi bijkletsen met linda 
Slag en andere meiden. vrijdag of 
zaterdag is het vaak naar enschede 
waar ook vriendinnen wonen”.  

vriendinnen is een toverwoord. 
“ik was vroeger geen opvallend 
kind. wel spontaan en met veel 
vriendinnen. Dat is iets wat ik van 
mijn moeder heb meegekregen. 

“Ik kijk nooit ver 
vooruit. Maak 
ook geen plan-
ning voor een 
carrière of zo. 
Gelukkig wor-
den en zijn is 
belangrijk.”
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brengt”. Dat betekent niet dat ze am-
bitieloos is. Gelukkig zijn en genieten 
van het leven zijn grote ambities. 
Daar krijgt ze het druk mee, want 
–zoals ze al aangaf- “als ik ergens 
voor ga, dan ga ik er ook voor”. 
Dat geldt ook voor de voetbal. Ze is 
pas op latere leeftijd bij de voetbal 
gegaan. “ik heb met m’n moeder 
samen zitten rekenen en kom op het 
seizoen 2002-2003”. Daarvoor deed 
ze wel aan sport. “ik begon met 
jazzballet, maar dat ging mij niet 
fanatiek genoeg. mijn moeder kwam 
aan met volleybal. Dat leek haar wel 
wat. misschien omdat ze dan lekker 
warm in een zaal kon komen kijken 
in plaats van langs een koud veld”.

Naar De Zweef
“ik voetbalde toen al regelmatig bij 
ons in de straat met Tom en Rob 
Hegeman. volleybal was heel mooi, 
maar ik ging na een jaar of vier toch 
iets zoeken in de buitenlucht. en 
naar een sport waar ik vol voor kon 
gaan. Dat werd dus voetbal bij De 
Zweef. ik kwam direct in dames 1. 
fred Bovenlander was onze trainer”.  

veel meiden van toen zijn  inmiddels 
gestopt. “ik kon wel een bal raken, 
maar was niet erg technisch. Dat 
ben ik nog steeds niet, maar kan 
wel lekker fel de duels in gaan”. Het 
middenveld is voor Aniek de ideale 
plek. “ik ben niet gemeen of zo, maar 
als ze gemeen tegen mij doen, kan ik 
wel erg scherp worden”, lacht ze.

Sinds haar komst ziet ze dat de ont-
wikkeling van het vrouwenvoetbal 
heel snel gaat. ook bij De Zweef. Het 
niveau is enorm gestegen doordat 
meisjes al heel jong beginnen en op 
die manier goed worden opgeleid. in 
het eerste zijn ilze de vries en inge 
Ruumpol van eversberg gekomen 
en Romy van de Heuvel van Be Quick 
Zwolle. Dat is een leuke en goede 

versterking voor het team. “Daar-
naast zijn we de laatste jaren met 
elkaar ook erg gegroeid als team”, 
vindt Aniek

Vrouwen 2 moet blijven
Aniek maakt zich ongerust over ont-
wikkelingen. Ze heeft gehoord dat 
vijf meiden stoppen aan het einde 
van het seizoen en het voortbestaan 
van het tweede team aan een zijden 
draadje hangt. Dat vindt ze heel jam-
mer. “Nu kun je na een blessure via 
het tweede terug komen. of kun je 
lager gaan spelen als je het zat bent 
in het eerste. Dat kan dan niet meer”.
Als het tweede blijft bestaan, zijn de 
problemen niet voorbij. Het team zal 
een trainer nodig hebben, omdat het 
anders wel erg stuurloos wordt.

Het damesvoetbal in z’n algemeen-
heid staat er bij De Zweef goed voor. 
De mannen kijken er steeds minder 
op neer. “ons niveau is natuurlijk 
ook hoger geworden. Als je vroeger 
aan de kant stond, zag je hoe traag 
en slecht het soms was. Nu is het 
veel leuker om naar te kijken”. Dat 
komt natuurlijk ook door het betere 
spel en de promoties.
Het laatste kampioenschap is voor 
Aniek de mooiste prestatie tot nu toe 
bij De Zweef. “we hebben dat seizoen 
zo goed gevoetbald. Het was echt top 
en hartstikke gaaf om te winnen. we 
hebben het ook heel goed gevierd 
met elkaar. en dan het eerste jaar in 
de tweede klasse gewoon meedoen 
om promotie. mooi toch?”.

in het eerste seizoen in de tweede 
klasse pakte het team een periode 
en deed mee in de na-competitie. 
Haalde de finale, maar verloor. 

Aniek vindt het niet erg dat dat laat-
ste kampioenschap niet door is ge-
gaan. “we waren niet klaar voor de 
eerste klasse en zijn dat nog steeds 
niet. los nog even van het heel ver 
moeten reizen naar uitwedstrijden. 
Dit seizoen zijn er andere teams bij 
gekomen en hebben we het zwaar-
der. maakt niet uit. we doen lekker 
mee met een vierde plaats. 

Dat maakt het voor de meiden wat 
relaxter. Kunnen zich ook richten op 
gezelligheid. “waar wij het vrijdags-
avonds in de kantine over hebben? 
Nou, niet zoals die jongens die om 
half een nog over voetbal praten. wij 
hebben het over van alles. ook wel 
over voetbal, maar niet zo veel”.

“Als er in de wedstrijd wat gebeurt, 
hoort dat wat mij betreft bij de 
wedstrijd. Na afloop is het voor mij 
afgelopen. moet je ook weer met 
elkaar wat drinken. Als ik iets heb 
–bijvoorbeeld een verloren wed-
strijd-, laat ik het snel achter me. ik 
kijk liever vooruit en probeer er wat 
moois van te maken”. 

De Zweef is thuiskomen
en voor mooie, leuke dingen maakt 
Aniek tijd. Dat is ook wat haar trekt 
bij onze club. “De Zweef betekent 
ook gezelligheid en warmte. De 
Zweef is voor mij thuis komen. Al 
die activiteiten rondom het voetval 
houdt mensen bij elkaar”. Daarom 
ook is De Zweef er nog steeds als 
over zeven jaar het 100-jarig be-
staan wordt gevierd. 

Daarmee is alles gezegd. Althans 
voor wat betreft dit gesprek. Alleen 
de foto’s moeten nog worden ge-
maakt. Dat gebeurt een keer over-
dag. Het aanbod om een bestaande 
foto mee te nemen, slaan we af. Het 
moet wel origineel zijn. 

mijn ouders zijn allebei “down to 
earth”. Doe maar gewoon, dan doe 
je gek genoeg. Je werkt omdat je 
geld nodig hebt, maar genieten is 
het belangrijkste. mijn moeder heeft 
me altijd geadviseerd veel vriendin-
nen te hebben”.

Eigen leven
Dat niet alleen: in haar leven is ook 
ruimte voor een vriend. De geluk-
kige is Dennis Roeloffzen uit het 6e. 
Die woont in Almelo met een stel 
vrienden. Hij is aan het afstuderen 
en werkt bij Serbo als tekenaar en 
een dag in de week als adviseur/ver-
koper op de verkoopvloer.

op de vraag of Dennis ook meegaat 
naar de toekomstige woonruimte in 
Deventer is het antwoord een reso-
luut “nee”. Ze kennen elkaar nu een 
jaar, maar dat is geen reden samen 
te gaan wonen. Daar is ze nog niet 
aan toe. Ze wil eerst haar eigen 
leven gaan organiseren.  
Dat is een belangrijk item. Aniek 
is een positief ingesteld mens, 
maar als gevraagd wordt of er iets 
is waaraan zij zich ergert, is het 
wel het feit dat ze nog steeds thuis 
woont. o nee, ze heeft geen hekel 
aan haar ouders. Dat ze nog steeds 
thuis woont, is haar eigen schuld. 
Heeft te maken met centjes en de 
zin om leuke dingen te doen. Zoals 
toen naar Australië en vorig jaar 
naar Amerika. Daardoor kun je 
niet sparen en moet je langer thuis 
blijven. maar op dit moment is ze er 
echt aan toe een eigen leven te gaan 
leiden.
Als we vragen hoe ze haar toe-
komst ziet, krijgen we geen direct 
antwoord. “ik kijk nooit ver vooruit. 
maak ook geen planning voor een 
carrière of zo. Gelukkig worden en 
zijn is belangrijk. ook wil ik ooit wel 
kinderen, maar ik heb geen lijstjes. 
ik leef nu en zie wel wat de toekomst 

“We waren niet 
klaar voor de 
eerste klasse”
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Grand Cafe hartje Centrum nijverdal
Willem Alexanderstraat 9a, 0548-624131
7 dagen per week geopend

aCtie! (tegen inlevering van deze bon):

- all inClusive lunCh € 10,-
 (kop soep, broodje kroket, kopje koffie en glas fris)

- drieGanGen diner € 25,- / daGplate € 12,50
 incl. consumptie en kopje koffie
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waar sporten beleven wordt!
DRW Fitnesscentrum - Fuutweg 10 - Nijverdal
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Fitness en uitgaan
perFect gecombineerd.

ontdek ook de andere concepten van drW:
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Foto B3: Bovenste rij van links naar rechts: Henk Beverdam (leider), Rick Geurtse, leon Broekmate, luuk Jansen, wouter wijnen, 
Jochem Hendriks, Jeffrey Beumer, Joost wessels, Bert wessels (leider) en Jan Kok (leider,12e man en materiaalman). 
Onderste rij van links naar rechts: Simon Gottemaker, wouter Beverdam, Demi Ruiter, Jan mikhael, Tom Huis in 't veld, Hung Pham, 
Ruben Pot, leon Ruiter en Stan Poppe.
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GETAPT IN 175 LANDEN
MAAR WIJ WAREN EERST

Dé specialist

in duurzame

technieken
Bel of mail voor de mogelijkheden bij u thuis c.q. bedrijf

Uilenbroekstraat 64, 8111 BE  Heeten. Tel. 0572 - 388 488 E-mail: post.heeten@loohuis.nl

Tevens deelnemer van:

www.loohuis.nl
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sponsor uitgelicht: pro tapijt b.v. 
Aan kennis geen gebrek. 
Directeur Gerhard Hegeman 
van Pro Tapijt kan bogen op 
bijna vijfentwintig jaar erva-
ring in de woningstoffeer-
dersbranche. Het team van 
Pro Tapijt, waaronder vijf 
vakbekwame stoffeerders,  
staat dagelijks paraat om u 
bij te staan en te adviseren 
bij de keuze en het leggen 
van de juiste vloer.

De persoonlijke voorkeur van 
Hegeman laat zich raden. De naam 
van het bedrijf is alleszeggend. 
Hegeman: “Tapijt is niet alleen zacht 
en mooi, maar geeft ook warmte 
en heeft daarnaast ook nog eens 
een geluiddempende werking”. De 
vloerbedekking in het clubgebouw 
van De Zweef is door Pro Tapijt 
gelegd en geleverd en geeft aan wat 
Hegeman bedoelt.

Toch adviseert Hegeman zijn 
klanten niet altijd tapijt. Afhanke-
lijk van de woning of bedrijf is het 
goed mogelijk dat Hegeman een 
marmoleum-, pvc-,  linoleum- of 
een parketvloer adviseert. Hege-
man heeft alles op voorraad en zegt 
daarover: “Tijden veranderen en wij 
veranderen mee. onze dienstverle-
ning hebben we steeds kunnen uit-
breiden en daardoor kunnen we ook 
steeds meer producten aanbieden. 
ik garandeer dat elke vloer door Pro 
Tapijt vakbekwaam wordt gelegd”. 

Gerhard is dagelijks met zijn vrouw 
mia te vinden in de winkel aan de 
wilhelminastraat 40 te Nijverdal. 
in de winkel wordt ook volop raam- 
en wanddecoratie aangeboden. Te 
denken valt aan gordijnen, vitrage, 
lamellen en interieuraccessoires. 
ook kunt u bij Pro Tapijt terecht voor 
het opnieuw stofferen van uw meu-
bels. meer informatie over Pro Tapijt 
is te vinden op www. pro-tapijt.nl

“Tapijt is niet alleen 
zacht en mooi, maar 
geeft ook warmte en 
heeft daarnaast ook 
nog eens een geluid-
dempende werking”
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een droom voor menig kind: spelen bij fc Twente. 
De droom is werkelijkheid voor melanie Kok. 
Begon op haar 7e bij De Zweef en speelt nu voor 
de fc Twente voetbalacademie. De stap naar fc 
Twente verandert haar leven en vraagt om veel 
discipline. we maken kennis met melanie bij haar 
ouders aan de keukentafel. melanie Kok, een 
Zweefster om trots op te zijn!

de passie van melanie kok:  
‘voetBallen Bij fC twente vrouwen!’
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Foto: melanie in haar Zweeftijd.
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eerst even voorstellen. melanie Kok, 
14 jaar oud en woont bij haar ouders 
(edwin en esther) aan het Kozak-
kenveld in Nijverdal. Geboren aan 
de Kruidenlaan en sinds haar 6e al 
druk met de bal. Haar eerste jaren 
van de basisschool bracht ze door op 
de Triangel. Haar vrije tijd besteedde 
ze vooral met een bal aan de voet, 
tussen de jongens. De interesse 
voor voetballen was bij melanie 
gewekt. ondertussen was het Paul 
Berkhout die al eens tegen vader 
edwin had gezegd dat zijn dochter 
talentvol is en maar eens op voetbal 
moest gaan. edwin: ‘eerst vonden 
wij het vooral lastig, we waren bezig 
met de bouw van ons huis aan het 
Kozakkenveld. uiteindelijk moet ze 
doen wat ze leuk vindt en op haar 7e 
meldden we haar aan bij De Zweef’. 
melanie vervolgt: ‘mijn oom oscar 
ouwekerk voetbalde toen ook bij 
De Zweef, de keuze om ook bij deze 
vereniging te gaan spelen was een 
logische keuze.’

melanie begon bij De Zweef in f6. 
Het talent dat Paul Berkhout al eens 
had geconstateerd, werd ook bij de 
Zweef ontdekt. ‘ik ging naar f1 en 
daarna volgden e1 en D1. in alle 
elftallen speelde ik eigenlijk altijd 
met dezelfde jongens. met meisjes 
voetballen was geen optie, hier had 
ik geen uitdaging. Bij jongens kon 
ik gemakkelijk meekomen. in de e 
jeugd werd ik voor het eerst ge-
scout. van de KNvB ontving ik een 
brief waarin stond dat ik voor de 
regioselectie geselecteerd was. Pas 
later kwam fc Twente. Hier nam 
ik eerst deel aan een talentendag. 
Tijdens deze dag speel je een aantal 
partijtjes en scouts beoordelen je 
vervolgens. Zenuwachtig was ik 
vooral in het begin, maar ik werd 
steeds fanatieker. Je wilt uiteindelijk 
geselecteerd worden!’ Dit is nog niet 
het moment dat melanie voor vast 
bij de fc Twente voetbalacademie 

komt te spelen. een periode van 
2 jaar volgt waarin melanie naast 
haar trainingen en wedstrijden bij 
De Zweef iedere vrijdag avond traint 
bij de fc Twente voetbalacademie 
met een selectie van meiden tot 14 
jaar. Ze krijgt dan training van Arjan 
veurink, de huidige coach van fc 
Twente vrouwen. Daarnaast voetbalt 
melanie 2 tot 3 keer per maand een 
wedstrijd met meiden geselecteerd 
door de KNvB.  ‘voor ons als ouder 
was dit een intensieve periode. we 
stonden er nuchter in, we deden het 
gewoon en zagen wel waar het schip 
zou stranden’ aldus edwin. op 29 
april 2011 is het moment dat me-
lanie en haar vader, in een gesprek 
na de training, te horen krijgen dat 
melanie mag komen voetballen voor 
de fc Twente voetbalacademie. 
melanie:  ‘De houding van fc Twente 
is altijd erg professioneel geweest. 
ik kreeg te horen dat ik geselecteerd 
ben omdat ik het niveau aan kan en 
ik kreeg te horen wat de gevolgen 
voor mij zijn.’

De gevolgen voor melanie zijn 
behoorlijk. Ze stopt met voetballen 
bij De Zweef en naar school gaan 
in Nijverdal zit er ook niet meer in. 
‘iedere dag sta ik om 5 uur op, om 
6 uur haalt een busje van de fc 
Twente voetbalacademie mij op en 
dan halen we de rest van de meiden 
op. om 8 uur komt het busje aan bij 

het Stedelijk lyceum in enschede. 
Hier zit ik niet op school, maar vanaf 
hier fiets ik naar mijn school (Scho-
lingsboulevard). De lessen zijn om 
13.10 uur afgelopen waarna ik terug 
fiets naar het Stedelijk lyceum waar 
de busjes ons naar het fc Twente 
Trainingscentrum in Hengelo bren-
gen. om half 3 begint de training die 
duurt tot 16 uur. De busjes vertrek-
ken om half 5 weer en dan ben ik 
om 5 uur thuis.’ Dan denken we dat 
voor melanie de dag erop zit, maar 
eenmaal thuis moet ze nog eten, le-
ren en niet al te laat naar bed. vader 
edwin vult aan: ‘Dit schema geldt 
voor 4 weken, als je als eerste thuis 
wordt opgehaald, ben je ook als 
eerst thuis. in de 4 weken die daarop 
volgen haalt het busje melanie als 
laatste op (half 8 ’s ochtends), maar 
dan is ze ook als laatst thuis (half 7 
’s avonds). 

melanie voetbalt in het c5 team van 
de fc Twente voetbalacademie. ‘De 
voetbalacademie staat voor oplei-
den. Het uiteindelijke doel is dat 
spelers het hoogst haalbare berei-
ken. ieder jaar volgt in januari een 
beoordeling en in april de eindbe-
oordeling. Als je niet goed genoeg 
bent, val je af’ legt melanie uit. in het 
c5 team spelen alleen maar meiden. 
in de competitie (tweede klasse c 
junioren) komen de meiden alleen 
maar jongens tegen. melanie vindt 
dat niet erg. ‘Tijdens de warming up 
doen jongens vaak nog wat lacherig, 
maar tijdens de wedstrijden raken 
jongens geïrriteerd als we ze de bal 
afpakken of in een hoog tempo de 
bal rond spelen. ik vind niet dat jon-
gens voorzichtiger moeten spelen 
omdat we meiden zijn. ook wij kun-
nen er wat van, wij gaan net zo hard 
het duel in. Jongens bieden fysiek 
misschien wel wat meer weerstand, 
maar daar leren wij van.’ 
Het gaat de meiden goed af. voor de 
winterstop dit seizoen verloren ze 

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

Energiestraat 5 Nijverdal

“Iedere dag sta 
ik om 5 uur 
op, om 6 uur 
haalt een bus-
je van de FC 
Twente Voet-
balacademie 
mij op.”

36 37



nog geen wedstrijd. Daarmee mag 
fc Twente voetbalacademie c5 zich 
ook “winterkampioen” noemen. 
De bijdrage van melanie aan deze 
prestatie is niet onverdienstelijk. ‘Ze 
komt regelmatig tot scoren, heeft 
overzicht in het veld en geeft goede 
passes. Ze draagt niet voor niets 
rugnummer 10’ zegt vader edwin 
trots. over een kampioenschap 
mag niet gesproken worden, maar: 
‘een plek bij de top 3 is onze doel-
stelling’ aldus melanie. Af en toe 
speelt het team van melanie tegen 
meidenteams van andere profclubs. 
melanie: ‘we spelen aan het einde 
van het seizoen en aan het begin van 
het nieuwe seizoen vaak een toer-
nooi. Dan spelen we tegen andere 
professionele clubs zoals Borussia 
monchengladbach, leverkussen en 
fc utrecht. Tijdens een toernooi 
in ’t Gooi, vorig jaar, stonden we in 
de finale tegen de beloften meiden 
van fc utrecht (meiden onder de 19 
jaar). we wonnen de wedstrijd, één 
van de mooiste die ik mij kan herin-
neren’. 
we hadden het net al even over naar 
school gaan. mocht een carrière bij 
fc Twente stranden, dan is het wel 
handig dat je een opleiding achter de 
hand hebt. ‘ik volg een vmBo-T op-
leiding op de Scholingsboulevard in 
enschede. een gewone school waar 
ik een looT status heb.’ een looT 
(landelijk overleg onderwijs en 
Topsport) status houdt in dat sport-
talenten op het voorgezet onderwijs 
een apart lesprogramma volgen. 
‘Het contact tussen school en fc 
Twente is goed. er is regelmatig een 
overleg tussen school en de contact-
persoon onderwijs van fc Twente. 
fc Twente vindt het natuurlijk ook 
belangrijk dat de schoolpresta-
ties goed zijn. Het is alleen niet zo 
dat ik straf krijg of niet mee mag 
voetballen als ik bijvoorbeeld een 
onvoldoende haal.  we spreken ook 
over uitgaan, leeftijdsgenoten gaan 

bijvoorbeeld tijdens vakanties naar 
de Teenage Party in lucky. melanie: 
‘De Teenage Party moet ik soms in-
derdaad aan mij voorbij laten gaan. 
Daar is wel  discipline voor nodig. 
ik wil de hele fc Twente voetba-
lacademie doorlopen en ga voor het 
hoogste haalbare.’ vol passie vertelt  
melanie over datgene wat ze wil 
bereiken. vergeleken met leeftijds-
genoten mag je haar ook best jong 
volwassen noemen. “Nee” zeggen 
tegen de verleidingen die een jonge 
puber tegenkomt, vraagt zeker 
wel discipline. ‘vriendinnen ziet ze 
alleen in vakanties en af en toe in 
het weekend. Gelukkig begrijpen 
vriendinnen haar passie en laten 
haar niet vallen’ aldus melanie.
Het is al later op de avond en het 
interview nadert het einde. melanie 
heeft weer een zware week erop zit-
ten en wil ook nog even ontspannen 
voordat ze gaat slapen. ‘ik ontspan 
het liefst door muziek te luisteren of 
thuis lekker op de bank te liggen tv 
kijken en met mijn mobiele telefoon’ 
geeft melanie aan. we hebben het 
nog even over de toekomst. ‘Bij het 
vrouwenteam van Barcelona voet-
ballen is natuurlijk mooi, maar ik wil 

eerst de fc Twente voetbalacade-
mie doorlopen en het hoogst haal-
bare bij fc Twente bereiken. Twente 
is een mooie club. Tijdens trainin-
gen loop je spelers en trainers als 
leroy fer en Patrick Kluivert tegen 
het lijf. Ze groeten je heel normaal 
en vragen hoe het gaat, of je nou 
een jongen of meisje bent maakt 
geen verschil.’ 
Het begon met voetballen op straat, 
het was Paul Berkhout die als 
eerste haar talent ontdekte en nu zit 
ze bij de fc Twente voetbalacade-
mie waar ze duidelijk op haar plek 
is. een plek waar veel jongens en 
meisjes bij De Zweef van dromen. 
wat we niet moeten vergeten is dat 
het ooit begon bij De Zweef. Daar 
moeten we trots op zijn! 

“Wat we niet moe-
ten vergeten is 
dat het ooit be-
gon bij De Zweef. 
Daar moeten we 
trots op zijn!”
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In 1979 ben je trainer geworden 
bij De Zweef. Hoe is dat contact tot 
stand gekomen?
in de jaren daarvoor speelde ik 
regelmatig met mijn toenmalige 
elftallen tegen De Zweef. vandaar 
dat ik de wedstrijdsecretaris, Gerard 
Hilberink, kende. ook voorzitter 
Jan ten Hove kende ik. Jan was 
vertegenwoordiger bij Keune en ik 
acquisiteur bij dagblad Tubantia. we 
kwamen elkaar wel eens tegen. van 
het een kwam het ander. 

Wat trof je aan?
Jan ten Hove was net opgevolgd 
door Jan Rikmanspoel. Het eerste 
wat Jan tegen me zei toe ik bij De 
Zweef kwam was: “Henk, de hele 
voorhoede is geblesseerd”. ik heb 
toen de spits van het tweede opge-
haald, Tonnie wilms. maar wel meer 
spelers van het tweede. Anton wen-
nemers bijvoorbeeld. Het tweede 
speelde volgens mij reserve eerste 
of tweede klasse, terwijl het eerste 
elftal in de vierde klasse uitkwam. 
Het niveauverschil was dus niet zo 
groot. ook zijn er wat jongens van 
de A jeugd doorgeschoven. en de 
keeper van het tweede, Johan mid-
delkamp, kreeg een kans. De keeper 
van het eerste destijds ging altijd 
tijdens de voorbereiding op vakantie. 

Kwam een aantal dagen voor het 
begin van de competitie weer terug 
en stond vervolgens onder de lat. 
voetbal is een teamsport vind ik. 
Johan heeft zijn kans gegrepen en is 
10 jaar onder de lat blijven staan. er 
heerste een goede sfeer en menta-
liteit. er werd hard gewerkt en veel 
gelachen. Alles kon, maar als het 
moest gebeuren dan stonden ze er. 

Vervolgens?
Het eerste jaar zijn we meteen kam-
pioen geworden van de vierde klasse. 
Het tweede jaar deden we goed mee. 
Het is jammer dat er destijds nog 
geen periodetitels waren. Aan het 
eind van het tweede seizoen ging 
het gerucht dat Hans Galgenbeld 
zou komen. ik heb toen tegen Jan 
Rikmanspoel gezegd: “Als Hans komt 
dan kun je een zaal bespreken in 
april. Die schiet er 35 in”. Hans was 
een echte goalgetter. Geen vedet-
teneigingen. een fijne jongen in de 
omgang. we zijn in mijn derde jaar, 
mede dankzij de doelpunten van 
Hans, dan ook kampioen geworden 
van de derde klasse. (in de eerste uit-
gave van Goalmagazine meldde René 
Scholten dat dit kampioenschap on-
der leiding van Henk Schouwink was 
behaald. Henk Buursink wil dit graag 
gerectificeerd zien. Bij deze Henk). 

Wat heb je na De Zweef gedaan?
ik heb daarna nog verschillende elf-
tallen getraind. onder andere 4 jaar 
bij Borne. Daar heb ik twee keer een 
beslissingswedstrijd voor promotie 
gespeeld. Helaas beide keren verlo-
ren. van KoSc en PH. 

Volg je De Zweef nog?
uiteraard. ik lees de uitslagen en de 
verslagen in de krant. ik heb echter 
geen contact meer met mensen van 
de club. Dat is verwaterd. Het is al 
weer een aantal jaren geleden dat 
ik bij De Zweef ben geweest. Het 
wordt tijd dat ik er weer eens een 
keer kom. Dat kon dit seizoen nog 
wel worden, mits het niet gelijk ge-
speeld wordt met een thuiswedstrijd 
van vv Hengelo. Daar ben ik op de 
zondagmiddag aanwezig. en anders 
zeker volgend seizoen als Herman 
Hegeman voor de groep staat. 

Wat doe je tegenwoordig?
Tot een paar jaar terug deed ik nog 
acquisitiewerk op free lance basis. 
ik ben vrij goed bekend met het 
bedrijfsleven in Hengelo en omstre-
ken. vandaar dat ik in de sponsor-
commissie zit van vv Hengelo. Dat 
doe ik allemaal op de fiets. is goed 
voor mijn conditie, want sporten 
kan ik niet meer vanwege mijn knie. 

in de seizoenen 79/80, 80/81, en 81/82 was Henk 
Buursink trainer van ons eerste elftal. Ruim 30 jaar 
na zijn laatste officiële wedstrijd voor De Zweef zijn 
wij benieuwd hoe het in die tijd was en hoe het nu 
gaat met Henk. Henk, op 25 maart 75 jaar geworden, 
is getrouwd met Gre (71). Samen hebben ze twee 
kinderen, een zoon ( 44) en een dochter (42), en twee 
kleinzonen (11 en 8). Henk en Gre wonen in Hengelo.

hoe is het toch met… henk buursink

“Als Hans 
komt dan 
kun je een 
zaal bespre-
ken in april. 
Die schiet er 
35 in”. 
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Behalve skiën met hulpmiddelen om 
mijn knie. Binnenkort gaan we 14 
dagen naar Davos, op advies van de 
dokter, hahaha. maar dan ski ik niet 
elke dag. Naar leuke plaatsjes in 
de buurt. of lekker met de lift naar 
boven en in de zon een boek lezen. 
lezen doe ik ook veel, met name 
thrillers. Daarnaast doe ik nog wat 
met de Twentse voetbalveteranen. 
Daar is Herman Hegeman ook lid 
van. en verder regelmatig een paar 
dagen weg als we tegen een leuke 
aanbieding aanlopen. ik kom de dag 
wel door. verveel me nooit. 

Tot slot, een reactie op de volgende 
personen:
Johan Haas; Aan Johan heb ik een 
geweldige leider gehad. we hadden 
een klik vanaf het eerste moment. 
we dachten hetzelfde over voetbal. 

Dat is wel prettig want de ploeg 
heeft zoiets meteen in de gaten. 
Johan was een man met een warm 
hart voor de club. een fijne man in 
de omgang.
Herman Hegeman; een geweldige 
linkspoot. Prachtig eigenwijs ook. 
Als iedereen zei dat het zwart was 
kon hij rustig zeggen dat het wit was. 
was iemand die de discussie met je 
aanging. Kwam nooit ruzie van en je 
kwam er altijd met hem uit. Kreeg 
regelmatig het verwijt van de groep 
om de bal wat eerder af te geven. 

Gerard “Baaltje” Woertman; 
Gerard hoorde bij het eerste elftal. 
Hij was verzorger en de vaste reser-
vekeeper. Dat laatste was wel handig 
omdat je nooit een keeper van het 
tweede, derde of A1 hoefde te vra-
gen. Gerard was er altijd. Hij trapte 

de keeper in voor de wedstrijd. Je 
was als trainer alleen doodsbang als 
er wat met je keeper gebeurde en 
Gerard het veld in moest. Hij kwam 
namelijk niet meer dan 2 cm van 
de grond. we hebben hem een keer 
laten keepen in een vriendschap-
pelijke wedstrijd. Alle ballen die 
net onder de lat werden geschoten 
waren doelpunten. hahaha.          

“Binnenkort 
gaan we 14 
dagen naar 
Davos, op ad-
vies van de 
dokter, haha!”
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Aan de orde is de wedstrijd tussen 
De Zweef en aartsrivaal Nijverdal. 
inzet is het kampioenschap in de 
vierde klasse B. Het is geen beslis-
singswedstrijd, maar de laatste in de 
reguliere competitie. Nijverdal staat 
bovenaan met één punt voorspong 
op de blauwwitten. een gelijkspel is 
voldoende om kampioen te worden.

“in Nijverdal had de grote derby al 
weken liggen smeulen. Het vuurtje 
gloeide in de gesprekken op de fa-
briek, bij de kapper vlogen veertien 
dagen geleden de stukken vonkend 
hout al in het rond en tijdens de 
taallessen op school liet de meester 
zijn gedachten stiekem gaan over de 
vraag, wie in de wedstrijd Nijver-
dal – De Zweef lijdend voorwerp 
zou worden en hoe de bepaling van 
gesteldheid precies zou liggen. 

Zondagmiddag trokken ze massaal 
naar het sportpark: de kapper, de 
onderwijzer en nog vijftienhon-
derd anderen, die het Nijverdalse 
schouwspel van het jaar voor geen 
geld wilden missen. en ieder van 
hen bracht een brok zenuwen mee, 
groot genoeg om een heel weeshuis 

in het ongeluk te storten”. 
er waait een straffe wind en dat is 
de eerste helft in het voordeel van 
Nijverdal. Toch komt het niet toch 
echte kansen. men doet z’n uiterste 
best, maar Nijverdal draaft en rent 
zonder doel. voorzetten komen niet 
echt over. Slechts twee keer wordt 
het link. De eerste keer als van 
Stralen de bal kan binnen glijden en 
een keer als een bal van van Stralen 
net onder de lat door keeper mul-
ders tot corner wordt verwerkt.

De Twentsche courant schrijft dat 
het spel van De Zweef hoop biedt 
voor de tweede helft. inderdaad kan 
De Zweef meer druk zetten: “De bal 
was nog maar nauwelijks afgetrapt 
of de Nijverdal-verdedigers kwamen 
handen en voeten tekort om op alle 
bedreigde punten te zijn…. vooral 
op links ontwikkelde de technisch 
bekwame Jan Tijhuis een bewonde-
renswaardige activiteit”. 
Stopper middelkamp voorziet Tijhuis 
van ballen en laat ook zelf een 
kanonskogel los die net over de lat 
gaat. een strakke voorzet van Tijhuis 
wordt niet binnengewerkt. Jan ten 
Hove ziet een kopbal rakelings over 

de lat gaan. Aan de andere kant: Als 
Kok en evers elkaar aankijken bij 
een Nijverdal-aanval krijgt Bergboer 
een dot van een kans, maar zijn bal 
wordt door middelkamp op het laat-
ste moment onschadelijk gemaakt. 

vijf minuten voor tijd vliegt alles wat 
De Zweef is op: GoAl. een voorzet 
van links wordt door Siero in het 
net gejaagd. Alles wat Nijverdal is 
protesteert en scheidsrechter lep-
pink keurt het doelpunt af wegens 
buitenspel. Het blijft zenuwslopend. 
De Zweef voetbalt beter (cornerver-
houding 2-7 tegen 2-2 in de eerste 
helft), maar scoort niet. 

in de allerlaatste minuut wordt in 
het Nijverdalse strafschopgebied 
hands gemaakt. Heel De Zweef 
schreeuwt om een strafschop. De 
scheidsrechter gaat hier niet op in, 
omdat hij niet opzettelijk hands con-
stateerde. even later blaast hij af.

De Zweef laat het er niet bij zitten. 
massaal wordt geprotesteerd. en de 
scheidsrechter laat zich overhalen, 
omdat De Zweef officieel protest 
gaat indienen bij de bond. Publiek 

Zondag 24 maart 1957. Heel Nijverdal zindert. “manne-
lijk Nijverdal had vanmiddag maling aan thee-visites, 
aan wandelingen met vrouw en kroost of andere bezig-
heden, waarmee men in normale doen zondagmidda-
gen pleegt te vullen.” Schrijft de Twentsche courant.

1957: de ZWeef bijna kampioen 
door een strafschop na afloop 
van de Wedstrijd

dat al op weg is naar huis wordt 
teruggeschreeuwd: “er moet een 
penalty worden genomen”. Alle 1500 
supporters proberen een plek achter 
het doel te bemachtigen. 

Jan Tijhuis zet zich achter de bal; 
oog in oog met keeper Stegeman 
van Nijverdal. Hij schiet hard en 
onberispelijk; Stegeman heeft 
de bal alleen maar gehoord. De 

protestcommissie mag uitma-
ken of de eindstand 0-0 is of 0-1. 
Het wordt uiteindelijk 0-0, zodat 
Nijverdal kampioen is. Het zou ook 
te gek zijn om los te lopen als De 
Zweef door een penalty na afloop 
van de wedstrijd kampioen zou zijn 
geworden……. 

trainers
voorafgaand aan de wedstrijd Nijverdal - De Zweef 
interviewt de Twentsche courant de trainers van 
beide teams: leo Halle (De leeuw van milaan) van 
De Zweef en lodenstein van Nijverdal. opvallend is 
dat beide trainers meer dan één vereniging trai-
nen. Halle traint naast De Zweef ook DeS en Rohda 
Raalte. lodenstein traint naast Nijverdal ook vaas-
sen en esca (Arnhem). 

Halle was een bekende. De Deventenaar verdedigde 
jaren het doel van Go Ahead, werd met dit team 
Nederlands kampioen. De “leeuw van Deventer” 
speelde 15 wedstrijden voor oranje. lodensteun 
speelde 11 jaar bij Nec. 

Halle met regenjas en gleufhoed geeft een inter-
view, waarin hij het vooral over zichzelf heeft. wat 
hij heeft gepresteerd en dat hij nog steeds meedoet 
met de oud-internationals. “wat ik van de wedstrijd 
van straks (Nijverdal-De Zweef) denk? ik kan er op 
geen stukken na iets van zeggen…”

lodenstein heeft het wel over zijn club. meent dat 
die de beste papieren heeft voor de wedstrijd, maar 
zit na een kwartier hoofdschuddend langs de lijn, 
naast zijn rubberen emmertje water. “of ik voor deze 
wedstrijd nog bijzondere maatregelen heb getrof-
fen? Ja zeker. we hebben het er op de trainings-
avond over gehad en vanmorgen heb ik de knapen 
weer bij elkaar gehad. Ze hebben samen de lunch 
gebruikt met een biefstukje. Dat speelt beter dan 
met en zware zondagsmaaltijd achter het shirtje…”

“In Nijverdal 
had de grote 
derby al we-
ken liggen 
smeulen.” 
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wie herkent u in één van DeZe foto’s? 
onder de goede oplossingen wordt een kleine attentie verloot.

foto 1 foto 2 foto 3

fotopuZZel

cartoon
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voorzitter weet (nog) 
niet hoe je een compli-
ment geeft....



in de voetsporen 
van gerard 
hilberink: ZWevers 
in hart en nieren.

in de zoektocht naar een jeugdlid die in 
de voetsporen treedt van zijn vader en/
of opa, hebben we voor deze editie de fa-
milie Hilberink benaderd.  Als je het over 
de familie Hilberink hebt, dan heb je het 
over een Zweef familie: een familie die je 
op alle vlakken en alle leeftijden tegen-
komt bij De Zweef. 

met maar liefst 8 kleinkinderen die 
actief zijn bij de Zweef, 2 schoon-
zoons en 1 zoon treden heel wat 
mensen in de voetsporen van Gerard 
Hilberink. Zie ze ten eerste maar 
eens bij elkaar te brengen. we spre-
ken af met Gerard Hilberink bij hem 
thuis aan de Dinkelstraat in Nijver-
dal. Zijn vrouw Annie heeft de koffie 
klaar staan en we nemen plaats in 
de keuken.

Hoe het begon
Gerard begint direct te vertellen:  
‘ik woon hier nu 8 jaar, ons huis aan 
de Pc Stamstraat heb ik destijds 
verkocht. Daar heb ik vanaf mijn 
geboorte gewoond.’ Hij komt uit 

een gezin met 4 kinderen, zus minie 
en broer Herman zijn inmiddels 
overleden, broer frans leeft nog. 
Zijn vader kwam van oorsprong uit 
Apeldoorn en moeder uit Albergen. 

De jeugd van Gerard was normaal. 
‘op klompen liep ik iedere dag een 
half uur naar de Antoniusschool. we 
trapten tegen ieder steentje waar we 
op straat tegenaan liepen.’ een voet-
baller was geboren. Gerard vervolgt: 
‘Het begon met straat- en buurt-
voetbal. De tijd van de eversberg 
tegen de Brakenbeld of ’n Aoln Diek 
tegen het Rooie Dorp. op zondagen 
ging ik met mijn ouders lopen. Na 
een bezoek aan het kerkhof liepen 

we verder de berg op waar ik man-
nen in het blauw en in het wit zag 
voetballen. De maandag erop las 
ik over “Blauw wit” in de krant en 
dacht dat dit ging over de mannen 
die ik zondags zag voetballen op de 
berg. later bleek dat het bericht 
in de krant ging over Blauw wit 
Amsterdam en dat de mannen die 
op de berg voetbalden van De Zweef 
waren. vervolgens mocht ik als 6 
jarig jongentje met bakker Gesscher 
mee op de fiets om te kijken naar 
De Zweef. ik wist het zeker, ik wou 
voetballen bij De Zweef.’ 

Voetbalschoenen voor een kwartje
Net als andere jongens van die 

leeftijd ging Gerard eerst bij de 
gymnastiek, maar op 8 jarige leef-
tijd werd Gerard lid van De Zweef. 
‘eigenlijk was ik te jong, maar ik 
wou zo graag voetballen. mijn eerste 
voetbalschoenen kocht ik zelf voor 
een kwartje, het waren Goliah’s. Ze 
waren 3 maten te groot, maar met 
een paar kranten voorin was dat 
ook opgelost. ik zat in een team bij 
Johan Kok, Anton Bootsveld, Henk 
Schwarte en Johan Souverijn. een 
echte competitie bestond toen nog 
niet voor ons. ook bij SvvN, SvZw 
en wierden waren teams met 8 
jarigen en daar speelden we dan 4 
keer per jaar tegen.’ op de tiende 
verjaardag van Gerard krijgt hij van 

zijn oom Gradus (die in Albergen een 
schoenenzaak heeft) een nieuw paar 
voetbalschoenen. Het zijn die schoe-
nen waarop Gerard speelt in de c 
jeugd in competitieverband. ‘we 
werden direct kampioen.’ De B jeugd 
slaat Gerard over, hij mag direct 
voetballen in de A jeugd. ook daar 
gaat het voetballen Gerard goed af 
(ze werden minstens 2 keer kampi-
oen) en vanaf zijn 17e doet Gerard 
ook af en toe mee met het eerste. ‘ik 
speelde met de A jeugd eens tegen 
excelsior en werd door Henk van de 
Poppe en Bats Poelhekke opgehaald 
om diezelfde middag nog te spelen 
tegen enter.’ Toen in 1957 de dienst-
tijd aanbrak was volgens trainer leo 

Halle geen plek voor Gerard in het 
eerste, dat paste niet bij elkaar. er 
zat niets anders op dan voetballen 
in het tweede. Daar werd Gerard 2 
keer kampioen. ‘met promotie en 
degradatie duels mocht ik beide 
seizoenen niet meespelen met het 
tweede, omdat ik daarvoor te veel 
in het eerste had gespeeld. Na mijn 
diensttijd, ik was toen 20, kreeg ik 
wel een basisplaats in het eerste. 
Trainer leo Halle leerde mij ook 
mijn linkerbeen te gebruiken waar-
door ik op ieder positie kon spelen. 
ik had de bijnaam “Gento van de 
Zweef”. Gento was een clubheld van 
Real madrid in de jaren ’50. Net als 
hem was ik zo snel als een haas.’ 
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Zorgen dat de kantine vol zit
Na 14 jaren te hebben gespeeld in 
het eerste, komt in 1968 een einde 
aan de actieve voetbalcarrière van 
Gerard. ‘een jaar eerder al vroeg 
voorzitter Jan ten Hove of ik mij kan-
didaat wilde stellen voor het bestuur. 
Naast mij waren er nog 3 andere 
kandidaten. in de ledenvergadering 
kreeg Johan middelkamp de meeste 
stemmen, ik was tweede. Na de ver-
gadering zakte het bestuur af in café 
Buursink. Toen Johan middelkamp 
met genoeg borrels op thuis kwam 
en tegen zijn vrouw zei dat hij in het 
bestuur van De Zweef zat, moest 
hij zich direct afmelden van zijn 
vrouw. Hierop kwam Jan ten Hove 
een dag later bij mij of ik toch niet in 
het bestuur plaats wou nemen. een 
jaar later kiest de ledenvergade-
ring mij als bestuurslid. Tijdens de 
rondvraag van die vergadering geeft 
Pietje westrik aan dat een bestuurs-
functie en spelen in het eerste niet 
samen gaan. ik moest dus stoppen 
met voetballen.’

in het bestuur is Gerard wedstrijd-
secretaris en moet voor alle teams 
(senioren en jeugd) het trainings- en 
wedstrijdschema bepalen. ‘in het 
begin telde De Zweef 17 jeugdteams 
en 3 seniorenteams. ik heb de 

groei meegemaakt naar 14 senio-
ren teams. Daarnaast kreeg ik de 
opdracht mee om altijd voor een 
volle kantine te zorgen.  op de za-
terdagen en zondagen was dat geen 
probleem, maar ook doordeweeks 
moest ik meer bij De Zweef organi-
seren zodat het volk de kantine in 
trok. Zo organiseerde ik bijvoorbeeld 
het midzomertoernooi, de maatjes-
bokaal en het Nederlagentoernooi.’ 
Gerard zit 21 jaar in het bestuur. in 
die periode ontvangt Gerard tijdens 
de viering van het 60 jarige bestaan 
een onderscheiding van de NKS 
(Nederlandse Katholieke Sport-
federatie). ‘Deze onderscheiding 
deed mij wel wat.’ Het vrijwilligers-
werk houdt bij Gerard niet op in het 
bestuur. ‘ik heb de contributie, lotto 
en toto opgehaald, was nog even 2e 
voorzitter en sta nu voor het 25ste 
jaar achter de bar. Je blijft zo onder 
de mensen hè?!’ ook de kinderen en 
kleinkinderen hebben bewondering 
voor het vele vrijwilligerswerk dat 
Gerard deed en doet. Zoon Johan: ‘ik 
bewonder mijn vader voor zijn inzet 
voor De Zweef, om na zoveel jaren 
lid te zijn van de vereniging ook nog 
bardiensten te draaien.’Kleinzoon 
Joey geeft aan: ‘Als ik hem op maan-
dagavond na de training achter de 
bar zie staan, loop ik altijd even naar 

hem toe om de groetjes te doen en 
gedag te zeggen.’

Het achtste
in 1973 plaatst Gerard een oproep in 
het clubblad om een veteranenteam 
op te richten. De Zweef kent dan 
7 senioren teams. ‘meerdere oud 
(eerste elftal) spelers zag ik nooit 
meer. om toch met hen in contact 
te blijven benaderde ik hen om te 
spelen in een nieuw op te richten 
achtste. De start van het achtste 
was geweldig. overwinningen met 
dubbele cijfers leiden tot 4 kampi-
oenschappen in de eerste 10 jaren. 
wat wil je met alleen maar goede 
voetballers.  Zelf heb ik nooit in 
het achtste gevoetbald en ben ook 
geen leider geweest. wel zong ik 
mee op de platen die het achtste in 
1980 en 1985 uitbracht.’ Het acht-
ste betekent meer voor Gerard. Als 
hij in 1978 een hartinfarct krijgt 
en niets meer mag doen van de 
artsen, komt hij niet meer toe aan 
het omploegen van zijn 12 are grote 
land. ‘Henk Schrooten kwam bij me 
in het ziekenhuis en zei dat hij wel 
langs kwam met het achtste om het 
land om te ploegen. Na een ochtend 
spitten was er een borrel en snert 
gemaakt door mijn vrouw Annie. 
Het achtste heeft dit 6 jaar voor 
mij gedaan. Naast lokale kranten 

haalden we hier zelfs het landelijke 
nieuws mee. Het was altijd feest in 
het achtste. Toen we 25 jaar ge-
trouwd waren, heb ik het achtste 
ook uitgenodigd. Het team kwam de 
zaal binnen met een winkelwagen 
en een varken. Dit varken hebben we 
vet gemest en na een tijd konden we 
hier zeker 4 maanden van eten. 

Een echt Zweef gezin
in 1959 trouwt Gerard met An-
nie. Samen krijgen ze 4 kinderen 
(3 dochters en 1 zoon) en later 11 
kleinkinderen. Gerard: ‘iedereen is 
Zweef-minded, we staan er mee op 
en gaan er mee naar bed. ons hart 
ligt bij De Zweef.’

ineke is de oudste dochter. Zij trouwt 
met George Damman (jarenlang spe-
ler tiende en actief in verschillende 
vrijwilligersfuncties) en krijgt 3 kin-
deren: laura, John en Paul. John is 
centrale verdediger in het eerste en 
leider/vlagger van A1. John vertelt: 
‘mijn opa leerde mij dat mijn inzet 
110% moet zijn en dat ik mijn mond 
moet houden als ik het ergens wel of 
niet mee eens ben.’ Gerard: ‘John is 
een goede voetballer. Hij lost in het 
veld veel fouten op van een ander. 
Als een ander zijn speler laat lopen, 
moet John aan de noodrem trekken 
en dat kost hem dan weer een gele 

kaart.’  Paul Damman speelt in het 
zaterdagteam van De Zweef. Doorde-
weeks rijdt hij als vrachtwagenchauf-
feur door heel europa. Gerard: ‘Paul 
is een goede voetballer, misschien 
nog wel een betere dan John. Als ze 
hem geen keeper hadden gemaakt, 
dan was het een hele waardevolle 
speler geworden.’

De tweede dochter, Joke, woont 
samen met Gerrit Hallink en heeft 
2 kinderen: chantal en Rob. Rob 
voetbalt in B2. Rob: ‘ik voetbal nu 
10 jaar bij de Zweef. Tijdens de 
open dag in 2003 heb ik mij samen 
met mijn neefje Joey ingeschreven. 
De eerste 7 jaar was ik keeper en 
nu ben ik een veldspeler. ik ben 

centrale verdediger of speel op de 
rechtsbackpositie. vorig jaar was ik 
nog trainer van c3.’

Jolande is dochter nummer 3. Ze 
trouwt met Hans Knobben.  Hans: 
‘ik ben vader van Joey, Tim en Britt. 
Joey en Tim voetballen ook bij de 
Zweef. ik voetbal pas sinds 6 jaar 
bij De Zweef. Nu speel ik in het 6e 
waar ik naast speler ook leider 
ben. Daarnaast ben ik nog actief 
als wedstrijdsecretaris jeugd en 
webmaster.’ Gerard vult aan: ‘Hans 
was vroeger keeper bij Haarle, hij 
is zelfs eens geselecteerd door fc 
Twente. Toen hij in Nijverdal kwam 
wonen, is hij gestopt met voetballen. 
Toen zijn zoon Joey kwam voetballen 
bij De Zweef, kwam het fanatisme 
weer naar boven en het bloed kroop 
waar het niet gaan kon toen ook 
zijn zoon Tim 6 jaar geleden bij de 
voetbal kwam. Hans begon weer 
met voetballen.’ Joey speelt als 
centrale of rechter middenvelder in 
B1. Joey: ‘voetbal is de leukste sport 
die er is en ik kan me geen leven 
zonder voetbal voorstellen. Dat ik bij 
De Zweef speel, spreekt voor zich. 
mijn hele familie voetbalt hier en 
het is de grootste en leukste club 
in Nijverdal.’ Tim (Knobben) zit nog 
op school. Naast school bestaat een 

“ Mijn opa leerde 
mij dat mijn in-
zet 110% moet 
zijn en dat ik 
mijn mond moet 
houden als ik het 
ergens wel of niet 
mee eens ben.”
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groot deel van zijn leven uit voetbal-
len: op straat of fifA op de xbox met 
broer Joey en natuurlijk de trainin-
gen en wedstrijden in D1 waar hij op 
de  linksbuitenpositie speelt.

De jongste van het stel kinderen 
van Gerard en Annie werd een zoon, 
Johan. Johan is het enige kind van 
Gerard dat heeft gevoetbald bij 
De Zweef. ‘ik speelde 16 jaar bij 
de Zweef. mijn laatst gespeelde 
posities waren linksback, linkshalf 
en voorstopper. ik heb 3 kinderen: 
Nick, liam en iva. Ze voetballen alle 
3 natuurlijk bij De Zweef! Daarnaast 
kom ik regelmatig bij het eerste kij-
ken, maar alleen als John Damman 
speelt natuurlijk’ lacht Johan. Ge-
rard: ‘opa voetbalt bij De Zweef, dus 
de kinderen wouden niet anders!’ 
Nick is de oudst zoon van Johan, hij 
voetbalt in D2.  Nick: ‘Stilzitten is 
niets voor mij. ik ben dol op sport 
en beweging, dus voetbal is perfect 
voor mij. Het is een sport waarbij 
je je helemaal kunt inleven in een 
wedstrijd.’ liam is de jongere broer 

van Nick. ‘ik zit sinds mijn 6e op de 
voetbal en speel nu als linksback in 
e2 bij Harry en Dogay, mijn leiders.’ 
iva is de enige kleindochter die op 
voetbal zit. iva is duidelijk ‘besmet’ 
geraakt door haar broers. ‘Toen 
Nick op voetbal ging was ik 2 en 
gingen we al naar elke wedstrijd. ik 
mocht altijd mee om Nick en liam 
op te halen van de training. ik kwam 
dus bijna elke dag wel bij De Zweef.’ 
iva speelt sinds dit seizoen bij De 
Zweef en speelt op het middenveld 
van De Zweef e7m. 

De gaafste opa van de hele wereld
Gerard vindt het prachtig als op 
zondag alle kleinkinderen op bezoek 
komen: ‘Ze voetballen dan met z’n 
allen op het grasveldje voor, ik kan 
er uren naar kijken. Het liefst zou ik 
nog mee doen. vroeger toen we aan 
de Pc Stamstraat woonden heb ik 
ook op ons land heel wat partijtjes 
met mijn kleinkinderen gevoetbald.’ 
Binnen wordt dan gepraat over het 
eerste of over een wedstrijd uit de 
eredivisie. ‘ik vraag ook altijd of 

ze gewonnen of verloren hebben 
en of ze nog een doelpunt hebben 
gemaakt’ aldus Gerard. ‘opa leert 
ons ook dat je er altijd eentje meer 
moet scoren dan de tegenstander’ 
geeft Joey aan. ‘en dat de bal rond 
is’ lacht Hans. Rob: ‘ik heb de begin-
selen van het voetballen van mijn 
opa geleerd. ik wil mijn opa bedan-
ken voor wat hij mij allemaal heeft 
geleerd. ik heb de gaafste opa van 
de hele wereld!’

Tot slot
Het is later op de avond. we ronden 
het interview af. Als het aan Ge-
rard ligt, zijn we nog niet eens op 
de helft. wat wil je ook, met zoveel 
betrokkenheid bij de vereniging en 
al die (klein)kinderen die  je overal 
tegenkomt in de vereniging is het 
oprecht een Zweef familie. Als ik in 
de hal sta met de jas al aan, loopt 
Gerard nog naar boven om nog een 
beeldje te laten zien. Annie: ‘Hij is 
helemaal bezeten van De Zweef, 
raakt er maar niet over uitgepraat: 
een Zwever in hart en nieren!’ 

Boven (v.l.n.r.): Tim Knobben, liam Hilberink, Nick Hilberink 

midden (v.l.n.r.): John Damman, Joey Knobben, Rob lankheet, Johan Hilberink, 

Gerard Hilberink, George Damman, Hans Knobben en Paul Damman.

onder: iva Hilberink
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20 april: Jouw Café-Mijn Café

29 april: Koninginne(Konings-) nacht met de 
band Van Lunteren

5 mei: Pokeren aanvang 13.00 uur

10 mei: Nacht van Nijverdal

25 mei: Jouw Café – Mijn Café   thema : Geit on beach

1 juni: Jouw Café -  Mijn Café   thema : Pins & Hookers

22 juni: Jouw Café – Mijn Café
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