
ZWEVER HUGO KOK  
 
Hart voor de club en de energie van een heel elftal  
 
INTERVIEW Hugo Kok is een van de actiefste leden van De Zweef. De Nijverdaller was al assistent-

trainer bij de jeugd en vice-voorzitter, en sinds dit seizoen is hij tevens co-hoofdsponsor. 

TCTubantia 4-10-2013 
 
door Ton Fiselier 
Hugo Kok is een echte Zwever- duizendpoot. De geboren Nijverdaller speelde in het verleden voor het eerste 
elftal van De Zweef, is actief als assistent-trainer van de D1, heeft als vice-voorzitter plaats in het hoofdbestuur én 
is sinds dit seizoen hoofdsponsor. Deze en nog een aantal andere clubactiviteiten combineert hij met twee eigen 
bedrijven en een baan als interim-manager bij de betonproducent Rouweler Groep Enter. De meeste mensen 
zouden er doodmoe van worden. Hugo Kok grijnst bijna verontschuldigend: „Ik kan er niet tegen als ik niks te 
doen heb.” 
 
De 46-jarige Kok is een Zwever in hart en nieren. Aan de hand van vader Johan werd hij op jonge leeftijd de club 
binnengeloodst en schopte hij het uiteindelijk tot het eerste elftal. „Dat was niet omdat ik nou zo veel talent had. Ik 
had andere manieren om me te onderscheiden”, vertelt Kok. „Inzet en hard willen werken om beter te worden, 
daar kun je ook ver mee komen.” 
 
De uitspraak is illustratief voor de persoonlijkheid en uitstraling van de Nijverdaller. Koks ogen schieten tijdens het 
gesprek heen en weer en verraden een zekere rusteloosheid. „Ik wil graag mijn handen uit de mouwen steken en 
bij een vereniging als De Zweef zijn daar altijd mogelijkheden voor.” 
 
Toch zei de Nijverdaller niet direct ‘ja’ toen hij in 2008 gevraagd werd voor het bestuur van de club. „Via mijn zoon 
raakte ik na een periode van relatieve afwezigheid weer meer betrokken bij de club. Ik ben altijd een Zwever 
gebleven, maar had ook tijd nodig om me op mijn maatschappelijke carriére te richten. Toen mijn zoon bij De 
Zweef ging voetballen, rolde ik het verenigingsleven weer in, maar had niet direct de ambitie ook daadwerkelijk 
een bestuurlijke functie te gaan vervullen. Besturen doe ik in het dagelijks leven al genoeg. Uiteindelijk werd ik 
gevraagd om het technisch beleid op me te nemen en kreeg ik de kans me actief met voetbalzaken bezig te 
houden. Als sportliefhebber kon ik daar geen nee op zeggen.” 
 
In de functie van vice-voorzitter was Kok betrokken bij een aantal belangrijke veranderingen binnen de club. Zo 
kwam hij met het idee een fanshop op te zetten. „Daar kwam in het begin behoorlijk wat kritiek op”, vertelt de 
Nijverdaller. „Maar ik was er van overtuigd dat een dergelijke onderneming goed voor de vereniging uit zou 
pakken. Door als club zelf sportkleding te gaan verkopen, schep je een zekere uniformiteit. De gevolgen zijn nu in 
heel Nijverdal te zien. Op zaterdag zie je overal blauwe trainingspakken in het dorp. En dan weet je: dat zijn 
jongens en meisjes van De Zweef. Je bent zichtbaar als club en dat is erg belangrijk. Zeker in tijden als deze, 
waarin de concurrentie van andere sportverenigingen steeds groter wordt.” 
 
Een andere ingrijpende verandering is het overnemen van het hoofdsponsorschap van De Zweef. „Afgelopen 
seizoen bleek dat de vorige sponsor terug wilde treden. De Zweef ging op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, 
maar dat ging vrij moeizaam. In januari had ik Uitzendbureau Oost-Nederland overgenomen, dus ik zag wel 
mogelijkheden.” Toch besloot Kok eerst de kat uit de boom te kijken en zich te oriënteren op andere 
mogelijkheden. „Uiteindelijk kwam ik terecht bij George Praas. Hij maakt zich ongelofelijk sterk voor het 
damesvoetbal binnen de club. Samen met hem heb ik toen een constructie uitgedacht. We zouden gezamelijk het 
hoofdsponsorschap op ons nemen. 
 
TransMission, het bedrijf waar George bij betrokken is, zou het voortouw nemen bij het vrouwenvoetbal, ik neem 
het mannenvoetbal voor mijn rekening.” 
 
Het resultaat van de samenwerking prijkt nu op de nieuwe clubtenues van De Zweef. Voorop de damesshirts 
neemt TransMission een prominente plek in, terwijl de naam van Uitzendbureau Oost-Nederland op de 
achterkant gedrukt staat. Bij de mannen is het precies andersom. 
 
Kok wil met het hoofdsponsorschap naamsbekendheid voor zijn bedrijf genereren, maar vooral ook een signaal 
afgeven richting de leden van de Nijverdalse voetbalvereniging. „We komen handen tekort bij De Zweef en we 
zijn dus altijd op zoek naar mensen die actief bij de club betrokken willen zijn. Zonder vrijwilligers kun je niet 
bestaan, ze zijn de ruggegraat van de vereniging.” 
 
Volgens de Nijverdaller wordt er roofbouw gepleegd op de huidige groep vrijwilligers die zich voor De Zweef 
inzetten. Met die reden plaatste hij in het clubmagazine een open brief aan alle leden. „Een kleine groep mensen 
houdt de vereniging draaiende en zorgt ervoor dat alles elke week tiptop in orde is. Onze voorzitter fluit en vlagt 



ieder weekend bij voetbalwedstrijden en sommige jeugdcoördinatoren zijn per week 15 tot 20 uur kwijt aan hun 
activiteiten bij De Zweef. Dat is behoorlijk belastend en ik zou graag zien dat meer mensen zich wat actiever 
gingen opstellen. Iedereen heeft hier en daar wel een uurtje over waarin wat gedaan kan worden.” 
 
Verder is Kok zeer tevreden met de huidige stand van zaken bij De Zweef. Trots vertelt hij over sportpark 
Gagelman, de thuisbasis van de Nijverdalse voetbalvereniging. „Alles ligt er ontzettend strak bij en het sportpark 
is altijd schoon. Het enige dat we nog missen is een kunstgrasveld, waar het hele jaar op gevoetbald en getraind 
kan worden, maar daar zijn we mee bezig.” Ook de jeugdopleiding en de sportieve prestaties kunnen Koks 
goedkeuring wegdragen: „Een groot aantal van onze elftallen wordt getraind door gediplomeerde coaches en dat 
zie je terug in het niveau van het spel”, zegt de 46-jarige Nijverdaller glimlachend. „We willen een zekere 
continuïteit bereiken en tot nu toe lukt dat aardig.” 
 
Tevredenheid betekent voor Kok echter niet dat het bestuur van de vereniging achterover kan gaan zitten. „Dat is 
het slechtste wat je kan doen. Op het moment dat je de touwtjes laat vieren omdat alles goed loopt, gaan er 
dingen fout. Daar moet je voor waken.” 
 
Ambitie en progressie lijken voor Kok toverwoorden te zijn. „Stilstand is achteruitgang, je moet als vereniging altijd 
ambitieus blijven en zoeken naar manieren om de club te verbeteren. Helemaal perfect zal het nooit worden. Per-
fectie bestaat niet, maar dat betekent niet dat je er niet naar moet streven. Wanneer je dat doet, zullen er vanzelf 
dingen verbeteren en daar profiteert de hele vereniging van.”  
 
Vrijwilligers zijn de ruggegraat van iedere levende vereniging. 

 
Zonder kun je niet.  
 
Hugo Kok  

 

 
 

 
 Hugo Kok is behalve assistent-trainer en vice-voorzitter sinds dit seizoen ook hoofdsponsor van voetbalclub De 
Zweef uit Nijverdal. foto Lenneke Lingmont 


