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De Zweef heeft weer seniorencommissie  
09 december 2014 
Soms moet er even wat (stormachtig) water door de Regge, maar dan komt alles toch goed. Zo vlak voor de winterstop het 
verheugende bericht dat we weer een seniorencommissie hebben. Na onderling overleg hebben Henk Grondhuis, Gerard te 
Kiefte, Harry Hoonhorst en Gerrit ten Dam besloten zich gezamenlijk te melden als seniorencommissie. Hartstikke goed van 
deze mannen! En een voorbeeld voor de hele vereniging.  
 
Vertrouwenspersonen 
18 november 2014 
Even voorstellen.. 
Vanaf heden hebben we bij voetbalvereniging RKSV De Zweef twee vertrouwenspersonen in de personen Linda Slag en Kim 
Praas. Zij hebben zich aangeboden om deze taak op zich te nemen. Zij zullen zich vooral richten op het meiden- en 
damesvoetbal, maar vragen vanuit de jongens worden uiteraard even serieus genomen. Linda en Kim zullen het aanspreekpunt 
zijn voor zowel meiden als ouders wanneer het gaat om ongewenst of onprettig gedrag, maar ook wanneer er dingen spelen die 
effect hebben op het gedrag binnen het team. Belangrijk om te weten is dat er geen 'slechte' vragen bestaan en er bij elke 
hulpvraag zo goed als mogelijk wordt gekeken naar de meest passende steun en hulp. 
* Linda is bestuurslid en speelde bij de vrouwen van De Zweef. Linda heeft de SPH gedaan en is werkzaam bij Aveleijn, een 
instelling in de gehandicaptenzorg. Linda is bereikbaar via telefoonnummer: 06-11177982 of per 
mail: lindaslag@hotmail.com 
* Kim speelt voor het 10e jaar in Vrouwen 1. Ze is afgestudeerd als Psychomotorisch therapeut. Ze is bereikbaar via 
telefoonnummer: 06-23035963 of per mail: kim_praas@hotmail.nl 
 
Anton Wennemers nieuwe trainer RKSV De Zweef 1 seizoen 2015/2016 
18 november 2014 
Met trots presenteert De Zweef de nieuwe trainer voor komend seizoen: Anton Wennemers! Op dit moment is Anton 
Wennemers nog trainer van Enter Vooruit 1 (zaterdag 2e klasse). Omdat Herman Hegeman noodgedwongen volgend seizoen 
moet stoppen is de TC op zoek gegaan naar een nieuwe hoofdtrainer voor onze eerste selectie. De nieuwe trainer moest een 
ervaren trainer zijn van teams uitkomend in het hogere segment van het amateurvoetbal (bij voorkeur 1ste klasse/hoofdklasse). 
Daarbij moesten die betreffende teams een positieve ontwikkeling hebben laten zien, zowel op voetbalgebied als in het 
groepsgebeuren. Daarnaast moest de trainer ervaring hebben met de nieuwste trainingsmethodieken op zowel voetbal- als 
fysiek gebied. Check de reactie van Anton op Total Sportreport http://www.t-sportreport.nl/zondag-voetbal/eerste-tweede-
klasse/de-zweef 
 In Anton Wennemers denken wij een trainer te hebben gevonden, die ons als club weer een stap verder kan brengen. Na zijn 
vertrek bij de Zweef in 2005, is hij bij verschillende verenigingen als hoofdtrainer actief geweest: Koninklijke UD (3 jaar 
1ste klasse zo.), DETO (2 jaar 1ste klasse, 2 jaar hoofdklasse za.) en Enter Vooruit (3 jaar 2e klasse za.). Gedurende deze 10 
seizoenen heeft Anton naar ons idee laten zien met verschillend type spelers/teams op verscheidene niveaus uit de voeten te 
kunnen, deze te ontwikkelen en uiteindelijk ook resultaten te boeken (meerdere periodes behaald, promoties gerealiseerd en 
een kampioenschap naar de topklasse). Vandaar dat wij als club zeer tevreden zijn om Anton Wennemers als trainer te kunnen 
aanstellen. Een prima aanvulling op zijn referenties is natuurlijk dat Anton, als oud-speler en oud-trainer van de Zweef, de 
vereniging kent qua clubcultuur en spelersmateriaal, zowel bij de jeugd als bij de senioren. 
 
Opnieuw vijf nieuwe sponsors  
12 november 2014 
Het is onze sponsorcommissie opnieuw gelukt een aantal nieuwe sponsoren te binden aan ons aller De Zweef. 
Daarnaast zijn de contracten met de bestaande Gouden Sponsoren Rudde Dakbedekking B.V. uit Nijverdal en Microform 
B.V. Drukwerk te Almelo verlengd! 
De nieuwe sponsoren zijn: 

• Fieten Olie te Nijverdal; 

• Assink Weustink Elektro B.V. te Nijverdal en Raalte; 

• Inbraakpreventie Twente te Nijverdal; 

• Kapsalon De Hoofdzaak te Nijverdal; 

• Eshuis Accountants en Belastingadviseurs te Almelo, Hengelo en Enschede.  
 
Gewijzigd trainingsschema en regels voor gebruik kunstgras 
01 november 2014 
Vanaf zaterdag 1 november heeft De Zweef een kunstgrasveld. Dankzij Ten Cate (waarvoor het veld een pilot-project is), de 
medewerking van de gemeente, een aantal sponsoren en heel veel inzet van onze “klussengroep”, kon op die dag worden 
afgetrapt. Deze eer viel te beurt aan E5, dat De Zweef niet in z’n hempie liet staan en tegenstander Lemelerveld verpletterde 
met 17-0. De eerste goal op kunstgras kwam voor rekening van Lucas Wigger. 
Het kunstgrasveld zal worden aangeduid als veld 4, (o.a. op de kleedkamer-/veld indeling op raam wedstrijdsecretariaat). Van 
de gemeente hebben we opdracht gekregen om dit veld zoveel mogelijk te benutten. Dit houdt in dat we vier wedstrijden op een 
zaterdag op dit veld moeten plannen. We weten dat 12.00 uur niet de fijnste tijd is, maar we zullen gaan rouleren, zodat niet 
steeds hetzelfde team aan de beurt is. Het veld wordt op zondagen gebruikt voor de 7x7 competitie. 
Naar aanleding van het nieuwe kunstgrasveld s.v.p. aandacht voor een gewijzigd trainingsschema en regels die gelden voor het 
gebruik van het kunstgras. 
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HOERA! Kunstgrasveld in gebruik  
31 oktober 2014 

Zaterdag 1 november is het dan zover: we mogen gebruik maken van het nieuwe kunstgrasveld! Met 
dank aan Ten Cate en de gemeente. E5 "trapt af" om 8.45 uur, waarna om 10.00 uur het de beurt is 
aan F1. Het kunstgrasveld zal worden aangeduid als veld 4, (o.a. op de kleedkamer-/veld indeling op 
raam wedstrijdsecretariaat). Van de gemeente hebben we opdracht gekregen om dit veld zoveel 
mogelijk te benutten. Dit houdt in dat we vier wedstrijden op een zaterdag op dit veld moeten 
plannen. We weten dat 12.00 uur niet de fijnste tijd is, maar we zullen gaan rouleren, zodat niet steeds 
hetzelfde team aan de beurt is.  
SCHOENEN: gewone, schone, voetbalschoenen met vaste noppen. Geen gladde zolen; geen stalen 
of aluminium noppen. Je hoeft niet speciaal kunstgrasschoenen te kopen. SCHOON: Rond het veld 
komt nog een stukje nieuw gras. Daaraan wordt nog gewerkt. Veeg je schoenen schoon als je door 
modder of het zand bent gelopen. TRAINEN: Zie schema. COMPETITIE senioren: het veld wordt op 
zondagen gebruikt voor de wedstrijden in de 7x7 competitie. 
 

Herman Hegeman stopt aan einde seizoen  
30 oktober 2014 
Herman Hegeman stopt aan het einde van het seizoen als trainer bij De Zweef. In zijn wekelijkse interviewtje met SportReport 
afgelopen maandag, heeft hij dit bekend gemaakt. Hij geeft aan dat hij geen kans ziet dit jaar tijd vrij te maken om de cursus 
Oefenmeester 1 te gaan doen. Aangezien dit eerste jaar in de eerste klasse een dispensatieseizoen is, zal hij straks 
noodgedwongen moeten stoppen. "Door vorig jaar succes te hebben en kampioen te zijn geworden, heb ik eigenlijk mijn eigen 
graf gegraven. Het is jammer dat ik moet stoppen, maar zo zijn nu eenmaal de regels", zei Herman. Afgelopen dinsdag heeft hij 
de selectie zijn vertrek aangekondigd. 
 
Toone Middelkamp overleden 
13 oktober 2014 

Ons bereikte het droeve bericht dat Anthonius Johannes (Toone) Middelkamp op 13 oktober jl. is 
overleden. Toone werd in de zomer van 2011 ziek. Na terugkeer uit het ziekenhuis zagen we hem in 
z’n rolstoel bij vele thuiswedstrijden. Hij heeft heel veel voor De Zweef betekend. De meeste zullen 
hem kennen als supporter en lid van de maandagploeg. Maar Toone was ook een groot voetballer. Wij 
wensen zijn vrouw Marietje, dochters, echtgenoten en (klein)kinderen veel sterkte dit verlies te 
dragen.  
Op zijn 15e komt Toone in het eerste en zal daar zeventien jaar lang blijven. In die jaren is hij 
verantwoordelijk voor honderden goals. Want dat was zijn specialiteit: scoren. Toone staat bij ouderen 
bekend als een van de beste voetballers die De Zweef ooit heeft gehad. Hij maakte de verhuizing mee 
van het veld boven op de berg naar Gagelman.  
Toone was een bescheiden man. Op de vraag (hem ooit gesteld) hoe goed hij was als speler, zei hij: 
“Weet ik niet, dat moet een ander maar zeggen”. Dat doen die anderen ook, want regelmatig valt zijn 

https://www.dezweef.nl/index.php/jeugd/training/720-trainingsrooster-2012-2013-onder-voorbehoud


naam als het gaat om de vraag wie de beste voetballers is, die De Zweef ooit heeft gehad. Nou goed dan: “Bij de wat beteren 
was ik wel”. 
In de zeventien jaar dat hij in het eerste voetbalde, maakte Toone maar één kampioenschap mee. Dat was op z’n 32e in 1970; 
het jaar dat hij stopte als selectiespeler. Dat is ook een van de mooiste momenten uit zijn voetbalcarrière. In 2011 zegt hij: “We 
hadden toen een schitterend team met jonge en ervaren spelers. Gerrit Oude Roelink, Paul Souverijn, de Koks, de Siero’s, 
Jantje Tijhuis. Weet je dat dat hele team nog leeft?” Alleen is Toone nu overleden…… 
 
Opbrengst Grote Clubactie  
06 september 2014 
De verkoop van loten voor de Grote Clubactie is afgerond. Het heeft onze vereniging circa 4.000.= euro opgeleverd. Onze dank 
gaat uit naar alle junioren en seniorenleden die hun loten hebben verkocht. Zoals aangegeven zal het bedrag worden 
gereserveerd voor de renovatie van het dak. De prijzen kunnen worden gecheckt op de site van de Grote Clubactie. Mochten er 
onverhoopt nog leden zijn die het geld nog thuis hebben liggen, dan worden deze verzocht het geld alsnog in te leveren. N.B. 
mocht een prijs vallen op een van de 'onverkochte' loten vallen dan komt deze ten goede van rksv de Zweef. 
 
Rob Hegeman overleden 
14 juni 2014 

In de nacht van 13 op 14 juni is Rob Hegeman onverwacht overleden. Sinds 
zijn jeugd is hij lid van onze club. Doorliep de hele jeugd en eindigde zijn 
voetballoopbaan als keeper. Als vrijwilliger was hij onder meer leider van 
zaterdag 3.  
Toen het voetbalbloed weer begon te kriebelen, meldde Rob zich aan 
als speler in de 7x7 competitie. Iedereen kent hem als de "man die altijd z'n 
mond open heeft". Die als hij wordt uitgefloten na het mixtoernooi de 
microfoon pakt en de menigte toespreekt met humor en kwinkslagen. Dat 
alles zullen we moeten missen. Rob is 49 geworden. Wij wensen Karin, Jordy 
en Lieske en Lisa, familie en vrienden heel veel sterkte om dit grote verlies te 
verwerken. 
 
Beste Zweefvrienden, 
Middels dit bericht willen we jullie allen hartelijk bedanken voor al het plezier 
dat jullie hebben gegeven aan Rob tijdens zijn fantastische voetbalcarrière.  

Als trouwe supporter en geweldige voetbalspeler heeft Rob bij de mooiste club van Nederland topjaren beleeft. 
Wij willen jullie allen daarvoor hartelijk bedanken. 
Karin, Jordy en Lieske, Lisa. 
 
Donderdag 19 juni: Kampioensreceptie  
13 juni 2014 
Velen hebben er al naar gevraagd, maar nu is het zover. Komende donderdag (19 juni) is in ons clubgebouw de 
kampioensreceptie van bestuur en spelers van het eerste elftal dat kampioen is geworden in de tweede klasse J. Deze receptie 
is alleen toegankelijk voor genodigden. Dat zijn bv. collega-verenigingen, KNVB, buren, ere-leden, de verschillende commisies 
en (grote) sponsoren. De receptie begint om 19.30 uur.  
 
Harry Versmissen overleden 
18 mei 2014 
Op woensdag 15 mei is Harry Versmissen op 83-jarige leeftijd overleden. Harry was maar liefst 16 jaar onze schoonmaker van 
de kleedaccommodatie. Voor dat werk werd hij in 2004 benoemd tot lid van verdienste. Harry was al geruime tijd ziek. Diverse 
operatie hebben hem niet kunnen redden. Wij wensen zijn vrouw Tonnie, kinderen en kleinkinderen sterkte bij het verwerken 
van dit verlies. 
Rond de ledenvergadering vorig jaar meldde Harry dat hij niet naar de vergadering kon komen. "Ik  heb  twee  weken in 
het  ziekenhuis gelegen voor onderzoek en daar is uit  gekomen dat ik niet lang meer te leven heb als de operaties 
niet  lukken".  Harry had hartproblemen en daarbij werd ook nog eens kanker geconstateerd. "Het wordt een moeilijke tijd voor 
me, maar ik hoop jullie allen nog een keertje terug te zien", mailde hij toen. Het heeft niet zo mogen zijn. 
Harry Versmisssen was de man die sinds 1988 dagelijks bezig was met het schoonmaken van de kleedaccommodatie van De 
Zweef. Een klus die op de meeste vreemde momenten van de dag moest worden verricht. Harry was, zo zei men, een man van 
de discipline, die het er moeilijk mee had als de jongens er eens een troep van maakten. Maar die aan de andere kant de 
humor wel kon inzien toen een compleet elftal geheel ongekleed rond zijn schoonmaakkar danste. 
Een man met zoveel gevoel voor de club dat hij zelf een recept ontwikkelde voor de zeep, waarmee hij de schoonmaakmachine 
vulde. “Goedkoop en schoon”, was zijn motto daarbij. Harry Versmissen moet stoppen op medische gronden. Bij zijn afscheid in 
2004 werd hij door de ledenvergadering benoemd tot lid van verdienste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www2.clubactie.nl/lotchecker


Johan en Annie Kok onderscheiden  
25 april 2014 

In het gemeentehuis van Hellendoorn zijn Johan en Annie Kok ter 
gelegenheid van Koningsdag 2014 koninklijk onderscheiden. Beiden zijn 
Lid geworden in de Orde van Oranje Nassau en met hun nog 11 
inwoners. 
Johan en Annie kregen de onderscheiding voor hun vele verdiensten 
voor De Zweef in allerlei functies en voor actviteiten buiten onze mooi 
club om (je snapt niet dat ze daar nog tijd voor hadden/hebben), zoals het 
toneel, Jong Nederland e.d. 
Johan kreeg als eerst de onderscheiding en toen iedereen dacht dat het 
klaar was en ze weer konden gaan zitten, riep de burgemeester dat ze 
moesten blijven staan en ging zij verder met het opnoemen van de 
verdiensten van Annie, die zichtbaar schrok van deze "ontwikkeling". 
Johan en Annie, jullie hebben het meer dan verdiend. De Zweef is trots 
op jullie. Van harte gefeliciteerd!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Memoriam Tonnie Willems 
25 maart 2014 

In Memoriam 
Maandag 24 maart is Tonnie Willems overleden. Tonnie was al geruime tijd ernstig ziek. Tonnie heeft jaren in 
het eerste en tweede elftal gespeeld. Ook was hij jarenlang trainer bij de jeugd, onder andere A1 en het 
twidde. Hij was een fijne man in de omgang. Tonnie is 62 jaar oud geworden en was 53 jaar lid van onze club. 
Wij wensen Joke, (klein) kinderen, familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies. 
 
 

Hans ten Hove overleden 
18 februari 2014 

Afgelopen maandag is Hans ten Hove na een kort ziekbed overleden. Hans is 78 jaar geworden en 
was 55 jaar lid van onze club. Hans was in het verleden met name actief achter de bar. Wij 
herinneren hem als een prettige man in de omgang die tot zijn overlijden graag mocht ouwehoeren. 
Het zal stil worden op zaterdagmiddag en zondagmorgen aan de hoek van de bar. Wij wensen zijn 
(klein) kinderen, familie en vrienden veel sterkte met dit verlies. 
 
 
 
 
 
 
 

De Zweef huldigt 24 jubilarissen  
05 januari 2014 
Tijdens de traditionele 
nieuwjaarsreceptie huldigde De Zweef 
maar liefst 24 jubilarissen, waaronder 
vier mannen die al 60 jaar lid zijn van 
onze mooie club. Deze vier waren 
Johan Morsink, Joop Kogelman, Theo 
Morsink en Johan Haas. In 
tegenstelling tot de andere jubilarissen 
kregen zij het bijbehorende speldje 
door voorzitter Erik Heuver persoonlijk 
opgespeld. Uiteraard ging dat 
vergezeld van bloemen en een 
daverend applaus uit de zaal.  
 
Wegens het 25-jarig lidmaatschap 
werden in het zonnetje gezet: Nick 
Huffmeijer, Remco Bruggeman, Bas 
Olde Bijvank, Tim Engbers, Bas 
Woesthuis, Martijn Rozendal, 
Bernhard Evers en Harry Versmissen. 



40 jaar lid van De Zweef waren Edwin Veldhuis, John Rozendal, Helwich Machielsen, Erik Heuver, Aad Meenhuis, Jan Morsink, 
Pieter Spaans, Robert Spenkelink en Erik Siero. Het 50-jarig lidmaatschap was voor: Jos Geuzendam, Frans Hoogers en 
Tonnie Middelkamp. 
 
 

 
 
Herman Hegeman verlengt contract bij De Zweef  
05 januari 2014 

De Zweef heeft het contract met hoofdtrainer Herman Hegeman verlengd met één jaar. Dit maakte voorzitter Erik 
Heuver bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie. Gezien de stand van zaken in de tweede klasse J (De Zweef is 
immers mede-koploper) was dat niet zo'n vreemde beslissing van het bestuur. Met Herman blijft ook Serkan 
Karaali als assistent. Albert Timmerman blijft de verantwoordelijke trainer van Dames 1. De Technische 

Commissie beraadt zich erop of het derde elftal (nu nog veel oud-eerste-elftalspelers) moet worden omgevormd tot een 
selectieteam met aanstormend talent.  
Door het vertrek van Marcel Brinks naar RKSV Rijssen moest men op zoek naar een nieuwe trainer voor het tweede. Dat wordt 
Peter Knobbe, oud-selectiespeler. Niels Kolkman neemt Peters huidige plaats bij A1 over en doet dat samen met Mark 
Scholten. Helwich Machielsen blijft trainer van B1. Niek Huis in ´t Veld wordt trainer van C1 en daarbij geassisteerd door Sven 
Dikkers. Bart Benneker en Hugo Kok trainen volgend seizoen D1. Mark Spaans en Jeffrey Jannink doen E1 en Gerben 
Woesthuis en Hermen van Nijen doen F1. Harry Legtenberg is het komende seizoen trainer van de meisjes MA1. 
 
Charles Rozendal “Vrijwilliger van 
het Jaar”  
05 januari 2014 
Charles Rozendal is tijdens de traditionele 
nieuwjaarsreceptie van onze club uitgeroepen 
tot Vrijwilliger van het jaar 2013. De prijs werd 
niet uitgereikt door voorzitter Erik Heuver, 
maar door de winnaar van vorig jaar: Willy 
Broekhof. Dat is en wordt de nieuwe lijn in 
deze jaarlijks terugkerende plechtigheid: de 
laatste winaar reikt de prijs uit. Erik hiel wel het 
bijbehorende praatje en hielp Willy met de 
bloemen. 
 
 “Wanneer u graag leest, bent u bij onze 
vrijwilliger van het jaar aan het juiste adres. 
Datzelfde geldt wanneer u een drankje bestelt 
aan de bar. Wanneer u spelend lid bent en u 
voetbalt in de senioren, ook dan maakt u 
gebruik van zijn diensten. Hij is namelijk niet 
alleen hoofdredacteur van ons magazine, hij 
staat regelmatig achter de bar en is als 
wedstrijdsecretaris in de seniorencommissie 
verantwoordelijk voor de oefenwedstrijden en 
tevens contactpersoon van RKSV De Zweef 



richting de KNVB. Hij maakt tevens deel uit van de sponsorcommissie en is vorig jaar voor de eerste keer opa geworden”.  Zo 
kondigde Erik de winnaar aan van de vrijwilligersprijs Charles Rozendal. Deze was gevlijd met de waardering voor zijn werk 
voor de vereniging. 
 

2013 
 

Alcoholbeleid per 1-1-2014 
20 december 2013 
Per 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar verhoogd. Dat betekent o.a. dat sportkantines 
(maar ook supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Graag informeert 
het bestuur jullie over veranderingen in het alcoholbeleid van RKSV De Zweef per 1 januari.  
De verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar betekent dat sportkantines (maar ook supermarkten, 
slijterijen en horeca) geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Wie zelf jonger dan 18 is, mag geen alcohol 
bij zich hebben of drinken in openbare ruimten. Daar vallen sportverenigingen onder, maar ook de straat, het café, parken, 
buurthuizen enzovoorts. 
 
Tonnie Schwarte overleden 
15 november 2013 

Afgelopen woensdag is Tonnie Schwarte op 77 jarige leeftijd overleden. Tonnie was al een tijd ziek. Met 
zijn blauwwitte das droeg hij De Zweef altijd bij zich. Tonnie is jarenlang kaartverkoper geweest bij de 
thuiswedstrijden van ons eerste elftal en was de grote animator van de kaartavonden. Zijn laatste troef is 
uitgespeeld. Het zal stil worden aan de kaarttafel. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie 
en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.  Bestuur RKSV De Zweef. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledenvergadering 2013 soepel verlopen 
04 november 2013 
De Algemene Ledenvergadering op maandag 4 november 2013 is soepel verlopen. De aanwezige leden (iets minder dan in 
voorgaande jaren) gingen akkoord met de voorstellen en presentaties van het bestuur. Het merendeel van de vergadering ging 
over de financiën. Logisch, want zonder geld draait de club niet, hoewel het mooie voetbal van ons eerste zorgt voor warme 

Zweefharten. De vergadering stemde in met het voorstel de contributie met ingang 
van 1 januari 2014 met 5% te verhogen. De nieuwe bedragen staan op de pagina 
contributies. Afscheid werd genomen van bestuurslid Hugo Kok. 
De verhoging van de contributie was nodig vanwege de gestegen tarieven van de 
gemeente. In de afgelopen drie jaar is dat tarief bijna verdubbeld. Enerzijds, omdat 
we als vereniging groeien en meer teams hebben, anderzijds vooral vanwege 
bezuinigingen en bijbehorende tariefsverhogingen. In combinatie met stijgende 
kosten (hogere afdrachten aan KNVB, hogere inkoop van kantinevoorraden, meer 
uitgaven voor de jeugd) en afnemende belangstelling voor sponsoring, zijn we als 
club wel zo'n beetje aan het einde van ons Latijn. Het is knap hoe het bestuur de 
eindjes aan elkaar knoopt. 
Wegens hele drukke werkzaamheden werd afscheid genomen van Hugo Kok als 
bestuurslid. Voorzitter Erik Heuver noemde hem een man die groot denkt, 
commercieel ook en veel heeft gedaan voor de club. Kijk bv. naar de webshop. 
Natuurlijk het feit dat hij zich meldde als hoofdsponsor en het feit dat de hele F- en 
E-jeugd in representatiekleding loopt. Hoewel Hugo wat "dingen blijft doen" waar 
het gaat om het technisch beleid, was een stapje terug nodig. Hij dankte het 
bestuur en sprak zijn waardering uit voor voorzitter Erik Heuver. 

  
  
Niels Kamphuis overleden 
10 oktober 2013 

Tot grote ontzetting bij alles wat Zwever is, is Niels Kamphuis donderdag 10 oktober op 
32-jarige leeftijd overleden. Niels was al geruime tijd ziek. Telkens echter leek het erop dat 
hij herstelde. Dit bleek vergeefse hoop. Niels is jarenlang een vaste keuze geweest in de 
selectie van De Zweef. Speelde in zowel het eerste als het tweede in de spits en nam 
menig goal voor zijn rekening. Hij laat een grote leegte achter in onze club. Wij wensen 
Sharon en zijn familie en vrienden heel veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.  
 
 

 
 



Lisa Nelemans (12) 900e lid van De Zweef  
29 september 2013 
De Zweef heeft meer dan 900 leden. In de rust van de wedstrijd De Zweef 1 – SDC 1  (6-2) werd de 12-jarige Lisa Nelemans 
als 900e lid in het zonnetje gezet. Samen met de nieuwe hoofdsponsors onthulde zij een grote foto die vorige week ter 
gelegenheid van dit heugelijke feit was gemaakt. Op de foto jeugd, senioren en niet-spelende Zwevers die de nieuweling 
verwelkomen. Naast deze grote foto hangen foto’s van het eerste mannenteam en het eerste vrouwenteam. Voorafgaand aan 
de onthulling werd Lisa, die was vergezeld van de meiden uit haar MB2-team, op het veld toegesproken door voorzitter Erik 
Heuver. 
 

 
 
Het spontane antwoord van Lisa op de vraag waarom ze koos voor De Zweef is: “De Zweef is de allerbeste en mijn  opa is 
supporter”. Voor ze de overstap maakte naar de voetbal deed Lisa aan turnen. Het deelnemen aan een teamsport gaf daarbij 
de doorslag. Het vrouwenvoetbal is ook landelijk gezien een snel groeiende tak van sport. Veel verenigingen, waaronder De 
Zweef, danken groei vooral aan groei in deze categorie. 
Naast het 900e lid werden ook de twee nieuwe hoofdsponsers (uitzendbureau Oost-Nederland en TransMission) in de 
personen van Hugo Kok en George Praas gehuldigd. “Het is mooi als in deze economisch zware tijden er mensen zijn die zich 
maatschappelijk betrokken voelen en een club als de onze willen steunen”, zei voorzitter Heuver. Door de sponsors is de 
gehele vereniging in het nieuw gestoken: shirts, broeken en sokken. 
De voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om over de hoofden van de vele aanwezige leden heen de lokale overheid te 
vragen te stoppen met bezuinigingen op de sport. Vooral verenigingen met veel jeugdleden zijn duur uit. “Het kan niet de 
bedoeling zijn dat juist voor deze groep de contributie zo hoog wordt, dat mensen daarom gaan afhaken. Daarvoor is sport veel 
te belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen”, bracht Erik terecht naar voren. 
De Zweef is opgericht op 20 juni 1920 door een aantal vrienden. Bij het tienjarig jubileum in 1930 telde de vereniging 100 leden 
en 100 donateurs, waaronder ook de toenmalige burgemeester van de gemeente Hellendoorn, O.C. van de Steen van 
Ommeren. 
Bij het 20-jarig bestaan in 1940 telde de vereniging 192 leden. 30 jaar later (in 1970 toen De Zweef het vijftig jarig bestaan 
vierde) telde de vereniging ruim 200 leden. Daarna kwam een snelle groei, want in het seizoen 1982-1983 werd het 600-ste lid 
ingeschreven. In 1990-1991 kwam het 700e lid en het 800e meldde zich aan in 2003-2004. 
 
Leukste vereniging van Nederland?????  
20 september 2013 
De Zweef, de leukste club van Nijverdal (pardon) Nederland?! 
Wat is er aan de hand: een actie van radio 538 met steun van de KNVB en de ING, die samen op zoek gaan naar de leukste 
amateurclub van Nederland. Een actie waar geld mee valt te verdienen .....… Weliswaar alleen voor de nummer 1, maar wel de 
moeite waard: € 20.000,-. De Zweef wil graag de leukste van Nijverdal zijn, maar kan zich onderscheiden door de leukste van 
Nederland te worden. Je kunt stemmen en je kunt materiaal laten uploaden. En met name daarom gaat het ook: leuke 
fragmenten, filmpjes e.e. Om te kunnen oploaden moet je een account aanmaken.  De actie loopt tot 8 november. "Beheerder" 
namens De Zweef is Bas Kolkman. Bij hem moet je fimpjes, fragmenten of teksten inleveren, zodat hij ze kan uploaden. 

https://leuksteamateurclub.538.nl/#club/520/clubDroom


Er moet niet alleen gestemd worden, maar er moeten ook teksten, foto’s en video’s ingestuurd worden betreffende volgende 
onderdelen: 

• Clubdroom 

• Clubliefde 

• Kantinegezelligheid 

• Kleedkamerhumor 
Stuur materiaal aan Bas Kolkman (bbkolkman@versatel.nl). Teksten, leuke foto's, gedichten, oude sinterklaasfilmpje (!!!!). Alles 
mag zolang het het goede doel dient. 
 
Groepsfoto De Zweef  
16 september 2013 
Komende zondag (22 september) wordt direct na afloop van de wedstrijd van het tweede (11.45 uur) een groepsfoto gemaakt 
van zoveel mogelijk Zwevers. Het gaat om een foto als herinnering aan het 900e lid dat we binnenkort gaan verwelkomen. 
Daarnaast is het een eerbetoon aan de twee bedrijven die hoofdsponsor van De Zweef zijn geworden: Uitzendbureau Oost-
Nederland en TransMission. Deze twee bedrijven hebben de hele vereniging in het nieuw gestoken. Vandaar dat het de 
bedoeling is dat iedereen in Zweeftenue op het hoofdveld verschijnt. Eventueel alleen in shirt, maar het liefst compleet. Voor de 
foto is iedereen uitgenodigd: spelend lid, rustend lid, jeugd en senior. Het gaat erom zoveel mogelijk mensen op de been te 
krijgen. Laat je vereniging niet in de steek en kom rond 11.30 naar ons clubgebouw!!!  
 
In Memoriam Johan Smit  
12 juli 2013 
Donderdag 11 juli is Johan Smit op 76 jarige leeftijd overleden. Johan was ruim 30 jaar lid van De Zweef en stond als vrijwilliger 
op zondagmorgen achter de bar. Daarnaast was Johan een fervent klaverjasser en ontbrak daarom ook niet op de 
kaartmarathon. Zijn laatste troef is gisteren uitgespeeld. Wij wensen Minie en kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 
Kampioenen jeugd gehuldigd 
02 juni 2013 
In de rust van de wedstrijd van de dames De Zweef tegen BSC Roosendaal werden alle jeugdteams gehuldigd die in het 
seizoen 2012-2013 kampioen zijn geworden. Voorzitter Stefan Scholten van de jeugdcommissie haalde de teams naar de 
middenstip en deed kort verslag van het kampioenschap van elk team. Het talrijke publiek was gul met applaus. Voor de 
kampioenen was er chips en drankjes. De zon scheen en de jongens en meisjes straalden. Opkomst van de kampioensteams: 
F3, F2, E4, E3, C1 en B3. Dit laatste team had met een goed gevoel voor publiciteit nog een boodschap voor het publiek en dat 
was dank aan hun leider Henk Beverdam, "twaalfde man" Jan Kok en sponsor Jumbo.   
DE ZWEEF F3 
Zaterdag 11 mei is De Zweef F3 kampioen geworden door in de zenuwslopende kampioenswedstrijd Blauw Wit '66 F4 met 5-4 
te verslaan. Uiteraard volgde na de wedstrijd een groot feest met taart, patat, slingers en toeterende auto’s door het centrum 
van Nijverdal. Het kan bijna niemand ontgaan zijn, want wie heeft de spandoeken in de kantine niet zien hangen? Het 
kampioensteam bestaat uit Kai, Matthijs, Mike, Colin, Kacper, Daan, Thyme, Jorian en Jonathan en werd geleid door Jurgen. 
DE ZWEEF F2 
F2 is op donderdag 23 mei in Hellendoorn ongeslagen kampioen van de 3e klasse geworden. Het was een spannende 
kampioenswedstrijd, omdat F2 bij verlies de titel zou moeten delen met tegenstander Hellendoorn F4. Tot tweemaal toe keek 
F2 deze wedstrijd tegen een achterstand aan. Eerst 2-0, later 4-2, en hoewel een gelijkspel al genoeg zou zijn, bleven de 
jongens strijden voor de overwinning. Een paar minuten voor tijd werd het winnende doelpunt gescoord en won F2 de wedstrijd 
met 4-5. Wat een ontknoping! 
Het feest werd door Robbe, Tigo, Timo, Baykar, Ruben, Jay, Bram, Thijs en leiders Bram en Theo gevierd met taart, 
champagne en de muziek van dj Bart. 
DE ZWEEF E4 
Op dinsdag 21 mei heeft De Zweef E4 in een erg nat duel uit bij sv Raalte het kampioenschap veiliggesteld door met 1-6 te 
winnen. In een competitie waarin ook De Zweef E5 zat bleef het tot het eind spannend, want ook Lemelerveld E4 bleef maar 
winnen. Uiteindelijk zijn beide teams met 27 punten bovenaan de ranglijst geëindigd en waren er dus twee kampioenen. 
Gistermiddag is de titel groots gevierd met een wedstrijdje tegen de ouders, een klein feestje in het clubgebouw en een ritje op 
de platte wagen. Vandaag doen ze het nog eens dunnetjes over! In E4 voetballen Stan, Niels, Jordy, Jort, Max, Gijs, Pepijn en 
Twan. Ook feliciteren we leiders Hans en Harold en trainer Robbin. 
DE ZWEEF E3 
Het kampioenschap van E3 ligt alweer een tijdje achter ons, maar is er zeker niet minder om. Van de 11 wedstrijden werden er 
10 gewonnen en een gelijkgespeeld. In de beslissende wedstrijd werd enige concurrent Hulzense Boys met 6-1verslagen. E3 
mocht zich daarmee de allereerste kampioen van het afgelopen seizoen noemen. De spelers van E3 zijn: Tim, Patty, Jardi, 
Jord, Mike, Daan, Jade, Jorn, Stan en Thijmen. Leiders zijn Pascal en Hermen. 
DE ZWEEF C1 
C1 is voor het tweede seizoen op rij kampioen geworden. Na de promotie van het vorige seizoen een niet verwachte, maar 
zeker bijzondere prestatie. Ditmaal leek de titel al ruim voor het einde van de competitie in de wacht te worden gesleept. Helaas 
werd de ruime voorsprong zienderogen kleiner, en toen er een week voor het einde verloren werd van naaste concurrent De 
Tukkers kwam het er in de laatste wedstrijd tegen Hulzense Boys C1 op aan. Uiteindelijk toch een terechte kampioen. Veel 
succes het komende jaar in de hoofdklasse! Het kampioensteam van C1 bestaat uit Jelle, Jarno, Remo, Daniël, Cas, Jelle, 
Marnix, Pim, Sten, Kay, Glenn, Daan en Jeroen en werd begeleid door Sven, Nick en Marco. 
DE ZWEEF B3 
Tot slot De Zweef B3. Wie ons laatste magazine heeft gelezen, heeft al kennis kunnen maken met het team en het geheim 
achter het succes. Zoals de jongens het zelf verwoordden: stinkend hard je best doen en het is ook belangrijk dat je het goed 
met elkaar kunt vinden! B3 werd het afgelopen najaar ongeslagen eenvoudig kampioen in de 4e klasse door alle wedstrijden te 

mailto:bbkolkman@versatel.nl


winnen. 27 punten uit 9 wedstrijden met maar liefst 72 doelpunten voor en slechts 9 tegen. De Zweef B3 bestaat uit: Jeffrey, 
Wouter, Léon, Rick, Simon, Jochem, Tom, Luuk, Jan, Hung, Stan, Ruben, Demi, Léon, Joost en Wouter. Begeleiders zijn Henk, 
Jan, Bert, Dolf en Frits. 
 
Willy Broekhof vrijwilliger 2012 bij De Zweef  
06 januari 2013 

Willy 
Broekhof 
is uitge-
roepen tot 
vrijwilliger 
van het 
jaar 2012. 
Willy is al 
35 jaar de 
vaste 
verzorger 
van het 
derde 
elftal. Ter 
gelegen-
heid van 
zijn 
huldiging 
waren de 
overige 
bewoners 

van Aveleijn groepswonen uit de Kruidenwijk uitgenodigd en aanwezig om Willy in het zonnetje te zetten. Een daverend applaus 
van de bomvolle Zweef-kantine onderstreepte de prestatie van Willy. Die bleef er zelf kalm en bedaard onder en nam aan het 
eind van de huldiging de microfoom om te melden dat hij het belangrijk vond dat het derde in de tweede competitiehelft wat 
meer punten haalt....  
In plaats van de dinerbon voor de winnaar gaat het bestuur van De Zweef voor Willy Broekhof en zijn medebewoners een 
gezellige avond organiseren. Voorzitter Erik Heuver wees er in zijn nieuwjaarstoespraak op dat vrijwilligheid geen 
vrijblijvendheid mag betekenen en dat dat een speerpunt van het bestuur wordt in het nieuwe jaar. 
“Vrijwilligheid is zeker geen vrijblijvendheid voor onze vrijwilliger van het jaar 2012”, zei Heuver. “Hij moet haast wel halfdood op 
bed liggen wil hij zijn taken niet uitvoeren. Bij weer en wind zie je hem zijn ding doen. Inmiddels al 35 jaar. Hij is heel belangrijk 
voor de sfeer en houdt zijn team bij elkaar. Hij is tevens de enige Zwever wiens verjaardag elk jaar letterlijk met toeters en 
bellen wordt gevierd”. 

 



Jubilarissen 
Behalve de vrijwilliger van het jaar huldigde De Zweef jubilarissen. Voor 25 jaar lidmaatschap waren dat Marco Middelkamp, 
Marcel Hofstede, Stephan Brand. Harry ten Dam, Martijn Kok, Mike Hegeman en met enige vertraging Gerben Hoogers en 
Marcel Siero. 40 jaar lid: Rudie Scholten, Rob Hegeman, Dick Engbers, Harry Legtenberg, Gerald Gescher. 50 jaar lid: Henk 
Wennemers; Bertus Heuver: Bennie Woesthuis. 
Extra aandacht was er voor de drie mannen die 60 jaar lid waren: Joop Middelkamp; Tonny Kok en Theo Siero. In een komisch 
optreden voor drie heren gaven ze aan dat het voetbal vroeger niet minder hard of gemeen was dan nu. Integendeel: er werd 
nogal eens een optater uitgedeeld. 
Oud-internationals 
Aan het bomvolle clubgebouw aan de Koersendijk deelde voorzitter Heuver mee dat het bestuur bezig is het oud-nationaal elftal 
naar Nijverdal te halen voor een wedstrijd tegen De Zweef. Een wedstrijd op 15 juni van oud-Twente tegen oud- De Zweef ligt 
ook in het verschiet. 
 

2012 
 

In memoriam Tonny Olthof  
23 december 2012 

Wij ontvingen het trieste bericht dat Tonny Olthof op 21 december 2012 op 65-jarige leeftijd is overleden. 
Tonny was natuurlijk voornamelijk bekend als leider van ons zevende (of twaalfde) elftal. Tonny is de 
jongens van het zevende elftal altijd trouw gebleven. Met name voor de jeugd had hij een zwak. Tonny 
schitterde vaak in de playbackshow, wie herinnert zich niet zijn rol als kapitein Iglo in het 
Sinterklaasfilmpje? 
Wij wensen Yuri, Rik en hen die achterblijven veel kracht en sterkte bij het verwerken van dit grote 
verlies. Tonny wordt begraven op vrijdag 28 december. Voorafgaand aan de afscheidsdienst om 10.00 
uur is er in het Uitvaartcentrum aan de Duivecatelaan van 9.30 - 9.50 uur gelegenheid tot condoleren. 
 

 
Volle bak bij Heraclesforum 
29 november 2012 

Een volle bak in ons clubgebouw waar de creme de le creme van Heracles (voorzitter Jan Smit, 
directeur Nico-Jan Hoogma en trainer Peter Bosz) beschikbaar was voor toelichting, vragen en 
discussie. Heracles on tour werd aan elkaar gepraat door Jan Medendorp van RTV Oost. Voorafgaand 
werden de sponsors door de club ontvangen in een gezellige ambiance waar men elkaar kon 
ontmoeten en een hapje kon eten. 
Voorzitter Jan Smit had een verrassing, want alle aanwezigen werden uitgenodigd voor een (gratis) 
bezoek aan de wedstrijd Heracles-FC Utrecht op 7 december. 
Woensdagavond 28-11 was De Zweef de ontvangende vereniging in de gemeente Hellendoorn. Het 
forumgezelschap in het kader van Heracles On Tour, bestaande uit voorzitter Jan Smit, Nico-Jan 
Hoogma en Peter Bosz nam plaats achter de microfoon en werd aan een vragenvuur onderworpen 
door een kantine bomvol geïnteresseerden. Inmiddels volgens traditie was presentator Jan Medendorp 

weer present om het geheel aan elkaar te praten en in goede banen te leiden. 
Een ieder was vrij om de dialoog met het Heracles Almelo drietal aan te gaan en dit was niet aan dovenmansoren gericht. 
Onder andere het toekomstperspectief, de financiële situatie en het eventuele verloop binnen de selectie kwam ter sprake. Over 
met name het laatste onderdeel had nog makkelijk enkele uren door gediscussieerd kunnen worden. Men wist met goede 
vragen en enthousiasme de tongen van de heren goed los te krijgen. 
Over eventuele aankopen en aflopende contracten werd dus uitvoerig gesproken. Een enkeling bespeelde de loftrompet over 
het vertoonde spel dit seizoen. Uiteraard gingen de credits naar een ieder binnen de vereniging. Ook werden Bosz en Hoogma 
naar hun toekomstperspectief gevraagd. 
Aan alle gezelligheid komt een eind, zo ook aan deze zeer geslaagde forumavond. Na afloop werd er nog uitvoerig nagepraat. 
De On Tour karavaan zal weer richting de volgende gemeente trekken, in dit geval zal dat Rijssen-Holten zijn. 
 
Herman Hegeman nieuwe hoofdtrainer De Zweef  
14 november 2012 

De “rooie” is weer terug op het nest. Het bestuur van De Zweef heeft namelijk 
Herman Hegeman benoemd tot hoofdtrainer. Herman is zoals bekend, 
momenteel nog hoofdtrainer bij DES. Hij zal geassisteerd worden door 
Serkan Karali die op dit moment Philip Agteres assisteert. 
Daarnaast is wederzijds besloten dat de wegen van trainer van het tweede 
elftal, John Bloemhart, en De Zweef aan het eind van dit seizoen scheiden. 
Marcel Brinks, de huidige trainer van Jong De Zweef, zal hem volgend jaar 
gaan opvolgen. 
Overeengekomen is dat de trainers en assistent zich volgend jaar ook met de 
jeugdopleiding gaan bemoeien. Ze zullen ook Jong De Zweef gaan leiden en 
techniektrainingen gaan verzorgen. 

De technische commissie hoopt eind deze week met meer informatie te kunnen komen. Dan met name ook over het technisch 
kader bij de diverse jeugd (selectie) elftallen. 
 
 



Philip Agteres na dit seizoen weg bij De Zweef  
31 oktober 2012 

De Zweef en trainer Philip Agteres hebben in goed en wederzijds overleg 
besloten dat de twee aan het einde van het seizoen scheiden. De trainer, die 
op dit moment de cursus Trainer Coach I volgt, is bij De Zweef bezig met zijn 
derde seizoen. De samenwerking is tot nu toe succesvol verlopen. In 
het eerste jaar promoveerde De Zweef naar de eerste klasse. Agteres heeft 
daarnaast een bijdrage geleverd aan het technisch beleid van de vereniging. 
Zo was Philip een belangrijke motor achter de digitalisering op technisch 
gebied. Voorbeelden hiervan zijn ons digibord en Talento, het 
spelersvolgsysteem die wij dit jaar in gebruik hebben genomen. 
Serkan Karali 
Ook is er gesproken met Serkan Karali. De huidige assistent-trainer van Philip 
blijft bij De Zweef. Welke rol Serkan volgend jaar gaat vervullen is nog niet helemaal duidelijk. De 

trainer en De Zweef zijn hierover nog in overleg. 
Robert Heuver 
Als laatste kunnen wij melden dat er ook een einde komt aan de samenwerking tussen de hoofdtrainer van Dames 1, Robert 
Heuver, en De Zweef. Robert heeft aangegeven na dit seizoen te willen stoppen. Onder zijn leiding zijn er vele successen 
geboekt. Zo won het team o.a. de KNVB-beker en werd het een aantal keren kampioen. Dames 1 speelt nu in de tweede klasse 
en was vorig jaar zelfs dicht bij promotie naar de eerste klasse. 
  
Afscheid en contributieverhoging  
29 oktober 2012 

Tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 29 oktober is afscheid genomen van Charles 
Rozendal als bestuurslid. Met de opmerking "het waren vier fantastische jaren" nam hij op Charles-
iaanse wijze afscheid. Het bestuur zal -zo zei voorzitter Erik Heuver- zijn humoristische inbreng 
missen. De plaats van CR wordt ingenomen door Helmut "wie is die man met dat sjaaltje" van Rhee 
(zie foto). De ledenvergadering was niet alleen de bestuursverkiezing, maar ook zaken als de 
financiële toestand, sponsoring en contributie kwamen uitgebreid aan de orde. 
De vergadering besloot namelijk de contributie te verhogen en wel met onmiddellijke ingang. De 
verhoging van ongeveer 10% is bitter nodig om het financiële beeld van de club een beetje positief te 
houden. De economische crisis gaat ook De Zweef niet voorbij en dat leidt tot een daling van sponsor-

opbrengsten. De bijdrage van de leden is noodzakelijk voor een gezond bestaan. 
Het ligt voor de hand dat het bestuur opnieuw vroeg om te helpen bij het vinden van nieuwe sponsors, maar ook mensen die als 
lid van de sponsorcommissie hun steentje willen bijdragen. Hulp werd ook gevraagd waar het gaat om een of meer (gedeelde 
smart is halve smart en zo heb je ook een keertje vrij) mensen die als vlaggenist bij het eerste willen optreden.  
 
Prijzen kantine noodgedwongen omhoog 
30 augustus 2012 

In verband met de stijging van de inkoopprijzen en de BTW-verhoging is het bestuur genoodzaakt om de 
prijzen in de kantine aan te passen. Dit geldt zowel voor de fris- en sportdranken, het bier als de overige 
zwak alcoholische dranken. De nieuwe prijzen gaan in per 1 september 2012 en staan vanaf zaterdag a.s. 
op de prijslijsten achter de bar. 
Zoals eerder aangegeven kiest De Zweef zeer bewust voor kwalitatief hoogwaardige producten. Zoals u zelf 
ook wel in de supermarkt gemerkt zult hebben, zijn de inkoopprijzen de laatste jaren explosief gestegen. De 
laatste prijsverhoging bij ons is in september 2010 doorgevoerd. Helaas ontkomt De Zweef er niet aan om 
een nieuwe prijsverhoging door te voeren. De muntenautomaat wordt ook aangepast. Voor 10 euro ontvang 

je 6 munten en voor 20 euro ontvang je 12 munten. 
 
Laatste GOAL-oude-stijl  
25 mei 2012 
Een gewone vrijdagavond. Nietsvermoedend op weg naar een normale bardienst. De kantine is al open. dat is vreemd. Binnen 
zie ik vage gestalten. Daar zitten de heren Engbers, Broens en Galgenbeld. Het verdriet staat op hun gezicht. Daaromheen 
galoppeert druk gebarend Charles R. de hoofdredacteur, dus te groot voor het handwerk. Ondanks de branie glinstert ook zijn 
oog. Hij probeert de mannen moed in te praten. Het helpt niets. Ze vragen hem beleefd op te donderen: "A'j toch niks doet, ko'j 
gerust naor huus hen gaon". Op tafel liggen ze: de laatste GOALS-oude-stijl. Misschien nu al, anders binnenkort in jullie bus, 
inclusief lege bladzijden. 
Na vele, vele jaren GOAL, ooit gegangmaakt door onder meer Joop Engbers; vandaar zijn verdriet deze vrijdag, is er een einde 
gekomen aan ons ouwe, trouwe clubblad. Als je het blad uit de bus haalt en doorbladert, zul je zien dat er drie lege bladzijden 
zijn. 
Win 50 Euro 
Die drie lege bladzijden is geen fout. Nee, dat is opzet. Deze drie bladzijden zijn voor jou. Helemaal voor jou. Jij mag daar je 
mening, herinnering of wat dan ook over de GOAL opschrijven. En insturen. Wie het mooiste verhaal schrijft, krijgt 50 euro (als 
die dan nog bestaat). 
Hoe verder? 
Het verdwijnen van de GOAL wordt voor 100% veroorzaakt door het internet. De Zweef heeft een hele goede, actuele website. 
Dagelijks zijn er mensen bezig de site zo goed mogelijk te maken en bij te houden. Www.dezweef.nl staat bekend als een van 
de actueelste en beste site in Nijverdal en de rest van de wereld. Daar zijn we trots op, maar heeft ook de ondergang van de 
GOAL ingeluid. 
Een website is heel geschikt voor kort nieuws, foto's en filmpjes. De website is niet geschikt voor achtergrondverhalen. 

https://www.dezweef.nl/undefined/


Daarom komt er een GOAL-nieuwe-stijl 
De GOAL-nieuwe-stijl verschijnt vanaf het nieuwe seizoen elk kwartaal. We maken een mooi vierkleuren-magazine met 
achtergronden, foto's, informatie over onze sonsoren en de allerbelangrijkste nieuwtjes. 
Oprichting Clubblad GOAL 
Clubblad GOAL wordt in 1966 opgericht na heel veel discussie in het bestuur. Eind jaren vijftig van de vorige eeuw staat het 
punt al geagendeerd voor de bestuursvergadering. Het komt er maar niet van. Tot 1966 dus. Johan Zwakenberg wordt samen 
met Joop Engbers en Gerard Schwarte gevraagd een blad op poten te gaan zetten. 
Dat gebeurt en in november 1966 verschijnt uitgave nummer 1. Acht pagina’s tekst en zes pagina’s advertentie. De eerste 
GOAL wordt bezorgd bij alle gezinnen uit de administratie van de voetbal zou je zeggen, maar nee, het is de administratie van 
het parochieblad. 
In de loop van de tijd gaat het steeds slechter met het blad. Eind jaren 80 van de vorige eeuw is het zo erg dat opheffing dreigt. 
Anneke Bootsveld en Tonnie Broens trekken het blad nog net op tijd uit het slop en zo herrijst de GOAL als een Feniks uit de 
as. Tot de dag van vandaag....... 
 
Huldiging jubilarissen 
08 januari 2012 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn uiteraard ook weer de leden gehuldigd die hun jubileum als lid 
konden vieren. Dat waren er dit jaar niet zo heel veel: 
40 jaar lid: Willie Hegeman, Ton Bootsveld en Jan Rikmanspoel. 
25 jaar lid: Stefan van Leusen, Stephan Dijkstra, Niels van Rhee, Marcel ten Dam, Joost Kogelman, 
Harry Zandbergen, Erik Offenberg, Robert Bakker, Chiel van den Born, Frans Poelhekke, Ruud ten 
Dam, Youri Olthof, Niek Engbers en Richard Winkels. 
 

 
 
Vrouwenvoetbal in de picture  
08 januari 2012 

Het dames- en meisjesvoetbal bij De Zweef is in het zonnetje gezet door twee voorvechters op dit 
gebied de vrijwilligersprijs 2011 te geven. René Rodijk (dames) en Harry Legtenberg (meisjes) kregen 
de prijs, oorkonde, dinerbon en bloemen. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie maakte 
voorzitter Erik Heuver de prijs bekend. Daarbij prees hij de inzet van beide mannen: 
"De vrijwilliger van het jaar 2011 is een duo. Geen duo in de zin van een koppeltje, maar twee mannen 
die meer met elkaar gemeen hebben dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Beide hebben vroeger 
bij De Zweef gevoetbald. De een was keeper, de ander speler. Beide zijn getrouwd, hebben twee 
kinderen die allebei bij De Zweef voetballen. Door de week staan ze op het trainingsveld als trainer en 
in het weekend langs de lijn als leider. Je ziet ze ook wel eens een wedstrijd fluiten. Tot voor kort 

waren ze naast het voetbal ook op een ander vlak actief bij de club. De een bij de VK en de ander bij kennismaken met sport. 
Hun grootste gemene deler is de liefde voor de snelst groeiende sport ter wereld. De één bij het meisjesvoetbal en de ander bij 
het damesvoetbal. De manier waarop deze mannen het damesvoetbal bij De Zweef promoten is meer dan een pluim waard". 
 


