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Afscheid Linda Slag, Bas Kolkman en Ewald Wennemers; Erik Heuver velengt  
31 oktober 2017 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 30 oktober hebben we afscheid genomen 
van de bestuursleden Linda Slag, Bas Kolkman en Ewald Wennemers. Aan in totaal 19 jaar 
bestuurslidmaatschap kwam zo een einde. 
Voorzitter Erik Heuver was aftredend, maar koos voor een vierde termijn. Daar was de 
vergadering het mee eens. 
In plaats van Ewald Wennemers komt Bart Vrerink als nieuwe penningmeester. Jan-Pieter van 
Vree zet het waarnemend secretariaat om in een definitief. Jan Fikken tekende voor nog drie jaar 
bij als bestuurslid en in plaats van Linda Slag komen Melanie Tibbe en Romy van den Heuvel als 
adspirant-lid in het bestuur. 
  
Linda kwam in het bestuur via haar inzet voor het ABC-project en haar werk bij Aveleijn. De 
onregelmatigheid (avondwerk) van dat werk en de huiselijke situatie (baby) was voor haar 
aanleiding na 3 jaren te stoppen als bestuurslid. Linda blijft andere werkzaamheden doen voor de 
vereniging (contactpersoon Aveleijn, fanshop en Erik Braamhaartoernooi) 

 
 
Bas Kolkman begon zijn bestuursloopbaan in 2008 toen hij als voorzitter van de jeugdcommissie in het bestuur kwam. In 2010 
werd hij secretaris. Bas vertrok met spijt in zijn hart. Ook voor hem was werk en huiselijke situatie reden om voortijdig het 
bestuurslidmaatschap te beëindigen. Later in de vergadering sprak hij de aanwezigen toe om te bedanken. Daarin zei hij te 
hebben aangegeven bij deze ledenvergadering te stoppen als secretaris, maar dat hij blij was met het telefoontje in maart, 
waarin Erik Heuver namens het bestuur zei dat men het beter vond dat hij per direct zou stoppen. Dat was voor hem een pak 
van z’n hart. Zijn werk werd met directe ingang tijdelijk overgenomen door Jan-Pieter van Vree. Bas herhaalde de woorden van 
de voorzitter waarbij die zei dat hij hem ooit terug verwachtte in een (bestuurs)functie. Voorlopig blijft Bas begeleider van het 
team van zoon Koen. 
Ewald Wennemers had na zes jaar in 2016 al willen stoppen als penningmeester. Omdat we toen geen geschikte kandidaat als 
opvolger hadden, besloot hij nog een jaar aan te blijven. In die periode vonden we een opvolger. Voor Ewald komt het afscheid 
ook een beetje als geroepen, want druk werk en veel ziektes thuis vragen veel van hem. 
Alle afscheidnemers kregen bloemen en een dinerbon. En uiteraard aan groot applaus van de aanwezigen. 
Benoeming bestuursleden 



Onder applaus wordt Bart Vrerink (links) benoemd tot nieuw bestuurslid en penningmeester. 
Herbenoemd werd Jan Fikken die aftredend en herkiesbaar was. Hierna verliet voorzitter Erik 
Heuver de vergadering en nam waarnemend voorzitter Jan-Pieter van Vree de microfoon over. 
Hij vroeg en kreeg instemming voor de herbenoeming van Erik als bestuurslid en voorzitter. De 
vergadering benoemde Jan-
Pieter van Vree definitief tot 
secretaris. 
  
Adspirant bestuursleden 
De vertrekkende Linda had 
goed werk gedaan door in 
haar plaats twee dames 
bereid te hebben gevonden 
als adspirant-lid toe te 
treden tot het bestuur. Romy 
van den Heuvel en Melanie 

Tibbe draaien vanaf de eerstkomende bestuursvergadering 
mee. Als het bestuurswerk hen voldoende inspireert, 
kunnen ze in de volgende ledenvergadering officieel 
benoemd worden. 
  
  
Bestuursmededelingen 
Behalve mededelingen die al elders op deze site staan, deed voorzitter Erik Heuver tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
maandag 30 oktober nog een aantal mededelingen. Deze staan hieronder vermeld. 
 
Afscheid van Johan Kok en de schoonmaakploeg 
Na heel veel jaren trouwe dienst heeft Johan Kok besloten om met ingang van 1 januari a.s. te stoppen als 
inkoper/kantinebeheerder. Met hem neemt ook Annie afscheid en nagenoeg de hele schoonmaakploeg. Een ingespeeld team, 
die er met elkaar voor zorgden dat elke maandag het clubgebouw er weer spik en span uit zag. Een prestatie van formaat. 
Vanwege het grote aantal dienstjaren in combinatie met de leeftijd is een afscheid in stijl meer dan gepast. Wij zullen dit doen 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Vooralsnog kunnen we volstaan met een applaus als waardering voor al hun werk voor de club. 
We hebben Bart van Rhee bereid gevonden om de rol van inkoper van Johan op zich te nemen. Bart loopt inmiddels al een 
aantal weken mee. Wij wensen Bart veel succes in deze functie. Monique Siero en Monique Hegeman hebben we bereid 
gevonden om de kar als schoonmaakploeg te trekken. Joop Engbers en Gerrit Verschoor blijven ook actief in de 
maandagploeg. Het is aan ons allen om nog een paar personen bereid te vinden ook deel te nemen in dit team. Lijkt jou dit iets 
of ken je iemand die dit zou willen, informeer de hiervoor genoemde personen of iemand van het bestuur. 
 
Afdak voor materiaal 
Twee weken geleden is er afdak geplaatst aan de zijkant van het clubgebouw aan de kant van veld 7. Deze afdak is gemaakt 
voor de opslag van materialen, waaronder trainingsgoaltjes. De ruimte die hierdoor vrijgekomen is, wordt gebruikt voor de 
stalling van de belijningskarretjes. Deze stonden voor nood in de technische ruimte. Dit was een onwenselijke situatie. Mede 
ingegeven door de verzekering en brandweer. Een technische ruimte is alleen bedoeld als technische ruimte. En niets anders. 
De rest moet er dus uit. Betekent ook dat we er met elkaar op moeten toezien dat de technische ruimte vanaf nu alleen wordt 
gebruikt waarvoor het is bestemd. 
 
Cameratoezicht tegen vandalisme 
De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met vandalisme op sportpark Gagelman. Ook bij De Zweef is schade 
aangericht. Een post die niet verhaald kon worden op de dader. Tijdens de afgelopen Nieuwjaarsreceptie hebben we 
meegedeeld dat we serieus gaan kijken naar cameratoezicht. Na een lange periode van goed inventariseren zijn we de 
afgelopen weken begonnen met de uitvoering van deze klus. (stand van zaken) 
 
Rookvrij sportpark 
Nederland, en dus ook de gemeente Hellendoorn, zet zich in voor een rookvrije generatie. Dit betekent dat er wordt gestreefd 
om de jeugd minder te confronteren met rokende mensen zodat ze zelf ook niet de neiging krijgen om te gaan roken. De Zweef 
ondersteunt dit initiatief door folders op te plakken en ander beschikbaar materiaal zichtbaar tentoon te spreiden. Vooralsnog 
gaat het bestuur niet optreden als politieagent en hoopt dat leden, ouders en bezoekers zelf hun verantwoordelijkheid nemen 
om niet te roken rond de velden. Het bestuur doet hierbij een oproep om in ieder geval niet meer te roken tijdens 
jeugdwedstrijden en op trainingsavonden voor de jeugd. 
 
Renovatie fietsenstalling 
De stalling van de fietsen is al jaren een doorn in het oog. Met name op de zaterdagmorgen. Dit wordt veroorzaakt door de 
beperkte beschikbare ruimte alsmede de manier van stallen. Niet in de daarvoor beschikbare stalling, maar ervoor. Het bestuur 
is in overleg met de gemeente om de ruimte te vergroten door een stuk bosschage weg te halen en de ruimte opnieuw in te 
richten. Hierbij denken we er aan om de ijzeren stallingen te verwijderen en lijnvlakken te trekken waar de fiets in gestald kan 
worden. Samen met de klussenploeg verwachten we dit seizoen de klus te hebben geklaard. 
 
Wedstrijdsecretariaat 
De seniorencommissie is op zoek naar een aantal mensen die op zondagmorgen zorgen voor bezetting van het 
wedstrijdsecretariaat. Wat wordt er van je verwacht: de dienst begint om 7.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Je ontvangt de 



scheidsrechter en tegenstander. Meldt hun komst aan de leider van het Zweefteam. Je krijgt in de week voor de dienst een lijst 
toegestuurd met alle wedstrijden van de dag met daarop de telefoonnummers van de bezoekende vereniging en 
scheidsrechters. Dit in verband met een eventuele afgelasting. Meer informatie kun je vragen bij Henk Grondhuis. Let wel, 
wanneer er geen aanmeldingen komen betekent dit dat het secretariaat niet elke zondag bezet is. Het gaat om zo’n 30 
zondagen. Bij een poule van 6 personen heb je 5 keer per jaar een dienst. Dat moet te doen zijn. 
Naast de seniorencommissie zoekt de jeugdcommissie ook extra mensen die het secretariaat willen bemannen. met name op 
de zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Ook aanmeldingen om op 7.15 de kantine te openen en dienst 
te draaien tot 10.00 uur zijn welkom. Het is niet al te spannend werk maar geen aanmeldingen betekent dat het secretariaat 
geregeld onbemand zal zijn. Dat is geen goede ontwikkeling, want wij zijn wel gastheer voor de scheidsrechters en 
tegenstanders. Informatie en aanmeldingen via Stefan Scholten of het bestuur. 
 
Einde zaalvoetbal De Zweef 
Na 43 jaar is er een einde gekomen aan het eerste en tevens oudste zaalvoetbalteam van De Zweef. Het team van Bertus 
Schwarte, actief vanaf 1974, is niet meer. Een tekort aan spelers heeft ertoe geleid om de stekker eruit te trekken. Er lijkt zo, 
voorlopig althans, een einde te komen aan een lange periode zaalvoetbal, waarbij volle tribunes in de jaren 80 en 90 naar deze 
aanverwante tak van sport hebben gekeken. 
 
Geluidsoverlast moet stoppen 
De Zweef krijgt regelmatig klachten, al dan niet terecht, over geluidsoverlast bij evenementen. Dat zou kunnen betekenen dat 
de gemeente een vergunning voor een toekomstig evenement weigert af te geven, met alle gevolgen van dien. Om dit te 
voorkomen gaat het bestuur afspraken maken met de personen die bij een evenement betrokken zijn bij het draaien van de 
muziek. Daarnaast rekent het bestuur op het gezonde verstand van een ieder die bij zo’n evenement aanwezig is. Dus niet na 
afloop van het evenement, en dus na de uiterste tijdslimiet waarop nog worden gedraaid, nog een keer de volumeknop voluit 
zetten en meeschreeuwen met 10 man en een paardenkop. Enkel en alleen omdat dit lachen en gezellig is. Op deze manier 
verpest je het voor een grote groep welwillenden. 
 
Omroep(st)er gevraagd 
Bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal tegen STEVO en Quick 1888 hebben jullie gehoord, of beter gezegd niet gehoord, 
dat wij op zoek zijn naar een omroeper. Heb je belangstelling, of weet je van iemand die dit wil doen, neem contact op met 
iemand van het bestuur. 
 
Nieuwe bemensing fanshop 
Na jaren trouwe dienst op de zaterdagmorgen heeft Monique Kok besloten te stoppen met haar werkzaamheden voor de fan en 
webshop. Hulde voor haar werk. Het is prachtig dat er inmiddels een enthousiaste groep dames zich heeft gemeld om deze klus 
samen op te pakken. Daarbij hebben ze een aantal frisse ideeën. Goed om te zien dat het werk van Monique wordt voortgezet. 
We wensen deze groep veel plezier. Dat was ook te zien op de eerste dag dat de shop weer open was en uitverkoop werd 
gehouden. Wat een drukte en wat is er veel verkocht. 
 
Nieuwe wedstrijdkleding: De Zweef in klassiek blauw en wit!  
30 augustus 2017 

Alle teams van De Zweef spelen met ingang 
van dit seizoen in een herkenbaar en identiek 
klassiek blauw en wit tenue. Een prachtige 
uniforme uitstraling die we dankzij onze 
sponsoren Uitzendbureau Oost-Nederland, 
TransMission, Intersport Ramon Zomer en 
Reflex Promotions, en het kledingfonds kunnen 
continueren. Het bestuur is hier zeer verguld 
mee en hoopt dat al onze leden met trots de 
komende vier seizoenen op het voetbalveld verschijnen. Deze week wordt de nieuwe 
wedstrijdkleding aan de leiders van de teams uitgedeeld. Om onduidelijkheden en 

vragen te voorkomen is er een reglement en bruikleenovereenkomst opgesteld.  
 
Bernard Slaghekke overleden 
25 mei 2017 
Onverwacht is Bernard Slaghekke (op de foto links) 
overleden. Voor oudere Zwevers is Bernard een begrip. 
Jarenlang was hij bestuurslid van de Vriendenkring. Velen 
zullen hem zich herinneren als een van de organisatoren 
van de fameuze vrouwenreisjes van onze 
supportersvereniging. Ook daarbuiten was hij een gezien 
en hardwerkend bestuurslid, dat wegens zijn verdiensten 
in 1990 werd onderscheiden met de titel ere-lid van de 
Vriendenkring (zie foto). Moge hij rusten in vrede. Wij 
wensen zijn familie veel sterkte met verwerken van dit 
verlies. 
  
 
 
 



Hoofdsponsoren blijven nog vier jaar  
03 april 2017 

Het bestuur en de sponsorcommissie van De 
Zweef zijn verheugd te kunnen mededelen 
dat de overeenkomsten met de huidige 
hoofdsponsoren Uitzendbureau Oost 
Nederland en TransMission voor een periode 

van vier jaar zijn verlengd. Wij zijn daar als vereniging natuurlijk heel erg blij mee. Beide hoofdsponsoren hebben ons de 
afgelopen jaren ondersteund bij tal van activiteiten. Daarnaast is het mede door hun hulp destijds mogelijk geweest een volledig 
nieuwe kledinglijn te introduceren. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een professionele en identieke lijn voor de gehele vereniging. 
Van eerste selectie tot de jongste jeugd, van veteranen tot dames -en meidenvoetbal. Ieder spelend lid van De Zweef, elk team 
van De Zweef herkenbaar en identiek in blauw en wit. Deze prachtige uitstraling kunnen we onder andere door de verlenging 
van de overeenkomsten continueren. 
De huidige kleding is inmiddels aan vervanging toe. Aankomend seizoen zal De Zweef hierin opnieuw moeten investeren en we 
vinden het dan ook geweldig dat beide sponsoren weer op onze tenues terug te vinden zijn. De betrokkenheid van onze 
hoofdsponsoren bij De Zweef is hiermee opnieuw bevestigd. De club en haar leden zijn hier beide bedrijven erg erkentelijk voor. 

Aanvullend hierop heeft de sponsorcommissie, 
ook voor een periode van vier jaar, 
sponsorovereenkomsten gesloten met Ramon 
Zomer Intersport en Reflex Promotions, beiden 
gevestigd te Nijverdal. Genoemde sponsoren 

zullen eveneens worden vermeld op de nieuwe tenues. Een mooie aanvulling op de 
kledinglijn met twee jonge bedrijven die bij De Zweef betrokken willen zijn. Het spreekt voor zich dat De Zweef ook erg content 
is met deze twee sponsoren. 
De komende periode zal in het teken staan van keuze, aanschaf, bedrukking, uitrol en presentatie van de kleding. Het streven is 
erop gericht dat alle elftallen bij aanvang van het nieuwe seizoen kunnen beschikken over de nieuwe kledinglijn. Afhankelijk van 
de kledinglijn keuze zou het echter korte tijd later kunnen worden, dit in verband met de beschikbaarheid van een mogelijk 
geheel nieuwe lijn. 
 
Nieuw -tijdelijk- secretariaat De Zweef  
31 maart 2017 
Met ingang van zaterdag 1 april is het secretariaat van De Zweef gewijzigd. Om persoonlijke redenen is Bas Kolkman gestopt 
en worden zijn taken tijdelijk overgenomen door Jan-Pieter van Vree. Het centrale mailadres (info@dezweef.nl) blijft uiterraad. 
Wie het mailadres van Bas (bbkolkman@versatel.nl) ergens genoteerd had, zal dat wat betreft het secretariaat moeten wijzigen 
in jpvanvree@outlook.com. Jan-Pieter is telefonisch te bereiken onder nummer 06-46160474. Zoals gezegd, het gaat om een 
waarneming. De bedoeling is dat we in de algemene ledenvergadering dit najaar een nieuwe secretaris presenteren, waarvoor 
we al een kandidaat op het oog hebben. 
 
Gezocht: Penningmeester en wedstrijdsecretaris 
15 maart 2017 
Het bestuur zoekt met spoed uitbreiding met een 
Penningmeester (m/v) 
die zich bezig houdt met het beleidsmatige deel van de verenigingsfinanciën. 
De afgelopen tijd hebben we alle taken die met het geld in onze club te maken hebben op een rij gezet. Vervolgens zijn deze 
taken gesplitst en zijn ze in groepen verdeeld: ledenadministratie/contributie-inning, administratieve taken in – en extern uit te 
voeren en sponsorzaken. Voor elk van deze taakgroepen is invulling. 
Wat overblijft zijn taken die worden toebedeeld aan de beleidsmatige penningmeester. Deze man of vrouw zit in het bestuur, 
neemt deel aan de vergaderingen en overlegt met de andere mensen die met de financiën te maken hebben en coördineert 
waar nodig de werkzaamheden. Lees het takenpakket hierachter. 
Wedstrijdsecretaris senioren/junioren (m/v) 
Naast een penningmeester zoeken we een wedstrijdsecretaris senioren. Een man of vrouw die aanspreekpunt is als het gaat 
om wedstrijdzaken. Het regelen van een baaldag of de oefenwedstrijden voor de senioren en de junioren. Is verantwoordelijk 
voor het wedstrijdprogramma en de kleedkamerindeling. Hij of zij staat in nauw contact met de diverse teams, de senioren- en 
jeugdcommissie en de wedstrijdsecretaris van de pupillen. Een leuke job, die voor een groot deel thuis gedaan kan worden. 
Lees het takenpakket hierachter. 
Wedstrijdsecretariaat zondagmorgen (m/v) 
De Seniorencommissie zoekt nog enkele mensen die op zondagmorgen het wedstrijdsecretariaat willen bemannen. Inlichtingen 
en aanmelden bij voorzitter Henk Grondhuis (hwm.grondhuis@gmail.com). 
Barpersoneel zondagmorgen 
Wie op zondagmorgen af en toe wil zorgen voor het laven van dorstige kelen op zondagmorgen, kan contact opnemen met 
de barcommissie 
Behalve bovengenoemde twee functies, is er ook nog veel werk te doen bij de jeugd. Kijk maar eens. Alle hulp is welkom. 
Het takenpakket van de penningmeester 
Wat nauwkeuriger omschreven zijn de taken van de penningmeester: 
- Aanwezig zijn bij alle vergaderingen van het bestuur en de ledenvergaderingen 
- Laten opstellen van het financieel jaarverslag door de accountant 
- Jaarlijks opstellen begroting 
- Jaarlijks opstellen meerjarenraming 
- Periodiek opstellen liquiditeitsoverzicht 
- Presenteert in ledenvergaderingen de jaarverslagen en begroting, beantwoordt vragen en doet voorstellen voor het dekken 
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van eventueel begrotingstekorten. 
- Periodiek overleg met administratief penningmeester in- en extern en ledenadministrateur over lopende zaken 
- Overige bestuurstaken. 
Kennis en kunde 
Het liefst heb je beroepsmatige kennis en ervaring op het gebied van financiën, administratie en financiële beleidskwesties. 
Takenpakket wedstrijdsecretaris 
- De wedstrijdsecretaris is lid van de jeugd- en de seniorencommissie 
- Vaststellen en publiceren competitieprogramma 
- Organiseren van oefenwedstrijden voor alle senioren- en juniorenteams 
- Zorgen voor de planning veld- en kleedkamerindeling op wedstrijddagen 
- Reserveren van trainingsaccommodatie 
- Coördineren van de oefen- en (beker)wedstrijden op speeldagen 
- Communiceren en publiceren van afgelastingen naar betrokkenen 
- Onderhouden van contacten met de KNVB, collega-verenigingen en andere instanties betreffende (oefen)wedstrijden 
- Verzorgen en coördineren van de administratie betreffende straf- en tuchtzaken 
- Aanspreekpunt voor eigen leiders/coördinatoren, andere verenigingen en KNVB voor het eventueel verplaatsen van 
wedstrijden. 
- Teams informeren over en inschrijven voor toernooien. 
- Bezoeken als afgevaardigde van de jeugd- en de seniorencommissie de districtsvergaderingen van de KNVB. 
Kennis en kunde 
Je moet goed kunnen organiseren en nauwkeurig kunnen werken. 
Wat bieden wij voor beide functies 
Het besturen van een vereniging is vrijwilligerswerk en levert geen geld op. Wat wel tegenover jouw inspanningen staat, is je 
inzetten voor de Leukste vereniging van Nijverdal; verantwoordelijkheid voor ene belangrijk takenpakket binnen de club; 
voldoening als zaken blijken te kloppen; gezelligheid en sfeer in het clubgebouw. 
Het voeren van een penningmeesterschap in de huidige tijd is een pre op je CV. Hetzelfde geldt voor de wedstrijdsecretaris. 
Wij bieden de mogelijkheid om de functie te aanvaarden voor een proefperiode waarin je kunt beslissen of je ermee verder 
gaat. Deze proefperiode bedraagt maximaal een jaar. 
Meer weten? 
Wil je meer weten over deze functie(s), dan willen we daar graag met je over praten. Heb je dan nog belangstelling, kun we 
bekijken hoe je de functie wil gaan vervullen, bijvoorbeeld door eerst een proefperiode te werken. Neem contact op met Jan-
Pieter van Vree (06-46160474) of Erik Heuver (0548-619752) of mail naar info@dezweef.nl, dan nemen we contact met je op. 
 
Nieuwjaarsreceptie: Johan ten Bok vrijwilliger van het jaar en trouwe leden gehuldigd  
08 januari 2017 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 
is Johan ten Bok uitgeroepen tot vrijwilliger van het 
jaar. Johan was jarenlang lid en voorzitter van het 
jeugdbestuur. Momenteel is hij op zaterdagen nog 
te vinden in het wedstrijdsecretariaat, maar is hij 
vooral de stille werker waar het gaat om de 
begeleiding van stagiaires en om de 
vertegenwoordiging van onze club bij al die 
onderwijsinstellingen. 
Zeker niet in de laatste plaats houdt hij zich bezig 
met (het verbeteren van) de communicatie tussen 
technische commissie en trainers en de contacten 
met ouders van jeugdspelers. Naast de 
oorkonde kreeg Johan ten Bok een dinerbon en 
waren er bloemen voor zijn vrouw Yvonne, die door 
de Vrijwilliger van het jaar uitgebreid in het zonnetje 
werd gezet. 
Behalve Johan huldigde De Zweef ook maar liefst 
27 mensen wegens langdurig lidmaatschap. 
 
De nieuwjaarsreceptie is traditiegetrouw ook de 
bijeenkomst waarin de vereniging mensen huldigt 
wegens lang lidmaatschap. Dit jaar waren dat er 
maar liefst 27 en dit zijn ze: 
25 jaar lid: Stef Broeks, Kevin Broens, Nico 
Engbers, Robert Hegeman, Niels Hegeman, Bart 
Huffmeijer, Wilfred Klink, Kai Kogelman, Arjan 
Krukkert, Chiel Schoeman, Stefan Scholten, Mark Scholten en, Sander Souverijn. 
40 jaar lid: Jan Broens, Martin Hoonhorst, Marcel Siero, Roy Siero, Bernhard Slaghekke, Ewald Wennemers en Dennis 
Blankhorst 
50 jaar lid: Jan Fikken, Wim Krukkert, Willie Scholten, Anton Wennemers en Hans Souverijn 
60 jaar lid: Johan Hoogers en Henny Kok. 
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De Zweef ontvangt €5.000, - uit Rabobank Projectenfonds! Stemmers bedankt!  
14 december 2016 
Op maandagavond 12 
december j.l. mocht een 
afvaardiging van ons 
bestuur een cheque 
t.w.v. € 5.000,- in 
ontvangst nemen uit 
het Projectenfonds van 
Rabobank Noord en 
West Twente. Op de 
prachtige locatie van het 
Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug werd deze 
uitgereikt aan voorzitter 
Erik Heuver, 
penningmeester Ewald 
Wennemers en 
bestuurslid Helmut van 
Rhee. Die laatste gaf 
een korte toelichting over 
ons project aan de 
overige prijswinnaars en 
toehoorders in de zaal. 
Jaarlijks stort Rabobank 
Noord en West Twente 
een deel van haar winst 
in het Rabo 
Projectenfonds. Vanuit 
dit fonds worden lokale 
projecten ondersteund. Bijna 1.000 stemmen werden de afgelopen weken uitgebracht door leden van de bank op de projecten 
die waren ingediend bij het Rabo Projectenfonds. In totaal werd er maar liefst € 107.500,- uitgekeerd aan 45 lokale projecten. In 
Hellendoorn/Nijverdal werd onder acht verenigingen en stichtingen een totaalbedrag van € 22.000,- verdeeld. 
Ons project "Het renoveren van de (mindervaliden) toiletgroepen in de entree van het clubgebouw" is begin 2016 aangemeld. 
Enkele weken geleden zijn alle leden van De Zweef en onze externe gebruikers van het clubgebouw gevraagd om, indien ze lid 



waren van Rabobank, te stemmen op ons project. Blijkbaar heeft dit gewerkt, want De Zweef heeft het maximale bedrag 
toegewezen gekregen. Daarom: ALLE STEMMERS HARTELIJK DANK!!! 
 
Contract Anton Wennemers verlengd  
15 november 2016 
De Zweef heeft het contract met hoofdtrainer Anton Wennemers met een jaar verlengd. De Technische Commissie heeft met 
Anton, de begeleiding en spelersgroep om tafel gezeten en heeft een positief advies afgegeven richting het bestuur. Gisteren 
heeft het bestuur de formaliteiten afgerond en op dinsdagavond is de spelersgroep en begeleiding ingelicht. Dit betekent dat 
Anton ook in het seizoen 2017-2018 voor de groep zal staan. Het bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat er met Anton een 
stap naar een stabiele eersteklasser kan worden gezet, waarbij de eigen jeugd de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. 
 
Eindrapport RIVM over kunstgras: op kunstgrasvelden kun je veilig spelen  
22 december 2016 
Op dinsdag 20 december is het rapport 'Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat' verschenen. Geconcludeerd wordt dat er veilig gesport kan worden op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. 
Het bestuur van De Zweef volgt deze richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM, de GGD en de gemeente Hellendoorn. 
Verschenen is ook het Eindrapport naar de gevolgen van rubbergranulaat voor de bodem. Geinterressseerden kunnen 
het hier lezen. 
Dinsdag 20 december is het rapport 'Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat' van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verschenen.    
Geconcludeerd wordt dat er veilig gesport kan worden op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Er zitten wel stoffen in 
rubbergranulaat die geassocieerd worden met kanker, maar er zijn geen risico's voor de gezondheid van de gebruikers van de 
velden. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.  
De besturen van de buitensportverenigingen zijn door de gemeente Hellendoorn per brief geïnformeerd over het rapport van het 
RIVM, het standpunt en advies van de GGD Twente en de conclusie van de gemeente voor wat betreft de situatie in de 
gemeente Hellendoorn. Hieronder zijn deze documenten na te lezen. 
1. Brief gemeente Hellendoorn (20 december 2016) 
2. Onderzoeksrapport RIVM 'Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat' 
3. Publiekssamenvatting RIVM-onderzoek  
De conclusie van de gemeente Hellendoorn is dus ook dat er veilig gesport kan worden op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat. Het bestuur van De Zweef sluit zich daarbij aan. Wel is het zo dat er in de loop van 2017 nog uitkomsten van 
(nieuwe) buitenlandse onderzoeken worden verwacht. Uiteraard blijven wij ook dat nauwgezet volgen, en mocht er aanleiding 
toe zijn dan volgt vanzelfsprekend nadere berichtgeving.  
 
André Smal nieuwe assistent-trainer De Zweef 1 seizoen 2016/'17 
11 maart 2016 

André Smal is met ingang van seizoen 2016/2017 assistent-trainer van De Zweef 1. Hij 
volgt daarmee Serkan Karaali op als assistent van Anton Wennemers. Voor veel 
Nijverdallers zal André geen onbekende zijn. Bij SVVN heeft hij jarenlang in de 
hoofdmacht gespeeld, de club waar hij de laatste jaren ook actief is als assistent-trainer. 
In het verleden heeft hij bij v.v. Hellendoorn o.a. A1 getraind en vorig jaar heeft hij een 
half jaar als eindverantwoordelijke voor de 1e selectie van SVVN gestaan. Al met al een 
echt voetbaldier die veel zin heeft om bij onze club aan de slag te gaan. De technische 
commissie en het bestuur wensen André veel succes! 
 

 
De Zweef huldigt jubilarissen en Henk Dikkers als 
"vrijwilliger van het jaar" 
03 januari 2016 
De traditionele nieuwjaarsreceptie van De Zweef  wordt steeds drukker en 
drukker bezocht. Het is een happening aan het worden die jaarlijks groter 
wordt. In de afgeladen kantine hield voorzitter Heuver een toespraak, 
doorspekt met humor. Ook ruimte voor serieuze zaken, zoals de 
gesprekken met trainers over het nieuwe seizoen en huldiging van 
jubilarissen. Met volledige instemming van alle aanwezigen werd Henk 
Dikkers uitgeroepen tot "Vrijwilliger van het jaar 2015". Een titel die hij 
meer dan verdient. Bijna dagelijks in het clubhuis aanwezig en druk met 
alles wat (letterlijk) los en vast zit. Wel met veel gepraat, maar zonder 
kapsones. Jan-Pieter van Vree deed verslag van de vorderingen van de 
viering van 100 jaar De Zweef en droeg een stukje voor uit het boek "100 
jaar De Zweef". Voorzitter Lucien Galgenbeld van de Vriendenkring (mede-
organisator van dit festijn) sprak met trots over onze club, die groeit en 
bloeit op alle terreinen. 
  
 
Henk Dikkers; Vrijwilliger van het jaar 2015. Best wel trots zo te zien. En 
terecht. 
  
  
  

https://www.dezweef.nl/images/stories/pdf/2017-2018/Eindrapport-rubber-vd-ecosysteem.pdf
https://www.dezweef.nl/images/stories/pdf/2016-2017/Brief-16UIT10890-rapportage-RIVM-rubberkorrels.pdf
https://www.dezweef.nl/images/stories/pdf/2016-2017/Onderzoeksrapport-RIVM-20-dec-2016.pdf
https://www.dezweef.nl/images/stories/pdf/2016-2017/RIVM-ONDERZOEK---Publiekssamenvatting.pdf


De jubilarissen op de foto. Achter hun naam het aantal jaren lid. Van links naar rechts: Herman Hegeman (50-met achter hem 
zichzelf in jongere jaren), Cees ten Hove (50), Frits Kolkman (40), Jan Broeks (25), Bert Kleine Staarman (40), Ramon Slot (25), 
Willy Krieger (40), Sander Poelhekke (25), Niels Hoonhorst (25), Rob Korbeld (40), Richard Ebben (50), Marcel ter Halle (40) en 
Hugo Kok 40). 
Afwezig: Lorentz Kok (40), Nico Jannink (60) en Anhold Korbeld (60).  
 

 
  

2015 
 
Anton Wennemers tekent bij  
19 november 2015 
Anton Wennemers heeft nog een jaartje bijgetekend als hoofdtrainer/coach bij De Zweef. Het bestuur en de Technische 
Commissie zijn blij met de contractverlenging. Anton werkt geheel naar tevredenheid. Momenteel heeft het eerste al een 
behoorlijk aantal punten gehaald en voldoet aan de doelstelling om in de Eerste Klasse mee te draaien. Een belangrijke reden 
om met de huidige coach door te gaan is ook de groei die een aantal (jonge) spelers heeft doorgemaakt en nog doormaakt. Dat 
is nodig om ook in de toekomst in de Eerste Klasse te kunnen blijven spelen. Uiteraard is ook Anton Wennemers zelf tevreden 
met de contractverlenging. Hij heeft het naar z'n zin bij zijn oude club en wil graag verder gaan op de ingeslagen weg. 
 
Bestuur onderzoekt opknapbeurt clubgebouw  
27 oktober 2015 
Het bestuur van De Zweef onderzoekt momenteel de mogelijkheid om het clubgebouw aan de Koersendijk op te knappen. Het 
gaat om een combinatie van noodzakelijk onderhoud en een facelift. Sinds de laatste verbouwing en opknapbeurt van het 
clubgebouw, een dikke 30 jaar geleden, is er aan het gebouw niet veel veranderd. Gevolg daarvan is dat dringend onderhoud 
nodig is aan het dak, maar dat ook de toiletgroepen aan vernieuwing toe zijn. 
Daarnaast is in die dikke 30 jaren de vereniging behoorlijk gegroeid, zodat er hier en daar ruimteproblemen zijn ontstaan. 
Daarbij gaat het in eerste instantie om kleedruimte voor met name de jeugd op zaterdag. Om daarin te voorzien huurt De Zweef 
momenteel kleedkamers bij NKC, maar wil men kijken of met ingrepen nieuwe ruimte gevonden kan worden in de huidige 
accommodatie. Verder heeft De Zweef behoefte aan extra vergaderruimte, een plek voor een betere opvang van 
scheidsrechters en leiders van bezoekende verenigingen en ruimte voor de jeugd. 
In de ledenvergadering op maandag 26 oktober deelde voorzitter Erik Heuver mee dat het onderzoek dat het bestuur 
verricht, enerzijds gericht is op technische mogelijkheden rond het gebouw en anderzijds op kosten, subsidiemogelijkheden 
(duurzaamheid). Daarbij rekening houdend met zaken als demografische ontwikkelingen (minder jeugd; meer ouderen) en de 
visie van de vereniging op de toekomst. Bij het uitwerken van plannen zal de financiële haalbaarheid de doorslag gaan 
geven.  Het bestuur verwacht het onderzoek over een aantal maanden te hebben afgerond. 
 
Bestuursverkiezing  
Tijdens de ledenvergadering is Helmut van Rhee voor een nieuwe periode van drie jaar herkozen. Helmut houdt zich vooral 



bezig met het beheer van het gebouw (energie, duurzaamheid, veiligheid e.d.). Nieuw in het bestuur is Jan-Pieter van Vree, die 
al sinds januari meedraait. Hij is aan het bestuur toegevoegd voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid en de uitvoering van 
de voorstellen uit het rapport van de Denktank over de toekomst van onze club. Eerder was Jan-Pieter zeven jaar voorzitter van 
De Zweef.   
 
Vrijwilligersavond voor allemaal  
10 september 2015 
Op vrijdag 25 september is onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar en noodzakelijk voor een club als 
De Zweef. Zonder vrijwilligers geen club. Zo simpel is het. Jaarlijks zijn tussen de 250 en 300 (!!!!!) mensen op een of andere 
manier voor onze club in touw. Voor al die mensen is deze avond bedoeld. Ook dus voor ouders van jeugdleden die zaterdags 
leider zijn of als trainer de kinderen plezier verschaffen in voetbal. Al die mensen zijn -met partner- van harte welkom vanaf een 
uur of half negen 's avonds in ons clubgebouw. Drankje en hapje staan klaar. Tijdens de bijeenkomst nemen we afscheid van 
spelers die vorig seizoen de selectie verlieten. Misschien is er ook nog tijd voor een activiteit. In ieder geval zullen onze eigen 
DJ's optreden en de muziek verzorgen. Het wordt leuk!!! 
Wie komt, kan zich melden bij de secretaris (bbkolkman@versatel.nl). Wie dat vergeet en toch wil komen, moet dat vooral doen. 
 
Reclameboodschappen via LED-scherm bij De Zweef 
02 september 2015 

De Zweef beschikt voor het overbrengen van reclameboodschappen over "narrow-casting"; een LED-
scherm waarop die boodschappen worden getoond. Het scherm staat op een strategische plek aan 
het hoofdveld en kan door bezoekers van wedstrijden niet over het hoofd worden gezien. Een 
gegarandeerde exposure, waarbij de boodschap met grote regelmaat passeert. De realisatie van het 
scherm was mogelijk door een groep "founders" en inzet van de sponsorcommissie. 
Het scherm is niet alleen interessant voor bedrijven, maar ook voor de vereniging zelf. Denk aan 
aankondigingen van belangrijke evenementen of een speciale boodschap bij bijzondere 
gelegenheden. 
 ("Jan, van harte gefeliciteerd met je 50e verjaardag"). Lees verder om te zien wat het kost om van het 
scherm gebruik te kunnen maken. 
 
Wat kost het? 

• Voor een contractant die tevens bordsponsor is, bedraagt de vergoeding € 290,00 excl. BTW per 
jaar, incl. eenmalige opmaakkosten; 

• Geen bordsponsor: € 440,00 excl. BTW per jaar, incl. eenmalige opmaakkosten; 

• Losse advertenties: € 90,00 excl. BTW, incl. eenmalige opmaakkosten voor 1 dag in het weekend en € 135,00 excl. 
BTW, incl. eenmalige opmaakkosten voor het gehele weekend. 
 
Waar moet ik zijn? 

• Voor advertenties kunt u contact opnemen met Van Vree Communicatie (info@vanvreecommunicatie.nl of 06-
39610633) 

• Voor mededelingen van en voor leden kan contact worden opgenomen met Harold Westendorp 
(haroldwestendorp@hotmail.com) of Ronnie Willems (ronnieenanouk@tiscali.nl) van de Sponsorcommissie. 
  
Dick Engbers (66) overleden 
22 augustus 2015 

Wij ontvingen het droeve bericht dat op zaterdag 22 augustus ons lid Dick Engbers is overleden. Dick 
speelde vorig jaar in november zijn laatste wedstrijd in het veteranenteam van De Zweef. Rond de 
kerstdagen werd hij ziek en constateerde men een tumor in het hoofd. Medische behandeling sloeg 
niet aan en er restte hem niets anders dan te genieten van wat nog kwam. Dat heeft hij gedaan. Dick 
is 42 jaar lid geweest van onze vereniging. Daarvoor deed hij ook vrijwilligerswerk; het laatst als lid van 
de beheerscommissie voor het gebouw. Behalve voor De Zweef heeft hij zich heel lang ingezet voor 
de Overijsselse Ziekenomroep. Daarvan was hij ook voorzitter. Voor dat werk werd hij in 2013 (samen 
met zijn vrouw Henriette) koninklijk onderscheiden. Dick is 66 jaar oud geworden. Wij wensen 
Henriette en familie heel veel sterkte met dit verlies. De begrafenis is zaterdag 10.30 uur.  
 
 
 
 
 
 

Nieuwe seizoen begonnen.....  
23 juni 2015 
In de bestuurskamer van ons clubgebouw is op dinsdag 23 juni het seizoen 2015-2016 officieel begonnen. Vrijwel alle 
selectietrainers van senioren en jeugd waren aanwezig om hun contract voor dat seizoen te ondertekenen. Voor trainer/coach 
Anton Wennemers was dit ook de eerste keer dat hij met zijn nieuwe selectie rond te tafel zat. Tot 4 juli zijn de mannen vrij. 
Daarna wordt twee weken getraind, gevolgd door weer een vrije periode. In augustus begint het echt met als sluitstuk 
bekerwedstrijden. 
Dat de selectietrainers hun contracten tekenen, wil niet zeggen dat de bezetting aan trainers en leiders voor alle teams 
compleet is. Daaraan wordt nog hard gewerkt. Daarbij is hulp van iedereen en soms vooral de betrokken ouders, het hardste 
nodig. Uiteindelijk gebeurt 95% van het werk door vrijwilligers. 

mailto:bbkolkman@versatel.nl
mailto:info@vanvreecommunicatie.nl
mailto:haroldwestendorp@hotmail.com
mailto:ronnieenanouk@tiscali.nl


Op de foto van links naar rechts staand: Dennis Keser (E1),Demis Galgenbeld (3), Bart Benneker (D1), Jeffrey Jannink (E1), 
Harry Legtenberg (Vr1), Hermen van Nijen (F1). Zittend van links naar rechts: Peter Kobbe (2), Rene Krommendijk (verzorger 
1), Serkan Karaali (assistent 1), Anton Wennemers (trainer/coach 1), Barry Hegeman (leider 1) en Rob Hendriks 
(keeperstrainer). Niet aanwezig: Niels Kolkman (A1, technisch coordinator), Rene Jannink (technisch coordinator), Gerben 
Woesthuis (F1), Niek Huis in 't Veld (C1), Harco Evers (B1). 
 

 
 
Bennie Oldenhof overleden 
14 juni 2015 

Naar wij vernomen hebben is op zondag 14 juni ons lid Bennie Oldenhof overleden. Bennie was 
binnen onze club een markant persoon. Wie herinnert hem bijvoorbeeld niet als lotenverkoper. Of als 
binnenhaler van tal van sponsors. Alles wat hij deed, deed hij op z'n eigen manier. Was je bv. een 
goede kennis, dan kreeg je zo maar meer lootjes voor je gulden dan een "gewoon" persoon. Bennie 
wordt bij De Zweef al jaren geëerd met de naar hem genoemde bokaal, die jaarlijks als wisselprijs bij 
de Playbackshow wordt uitgereikt (waarbij deze foto is gemaakt). Een paar jaar geleden werden bij 
hem aanzienlijke hartproblemen geconstateerd. Hij is daar niet van genezen. Met gevoel voor theater 
vertelde hij dat hij een tijdbom in zijn lijf had, die elk moment kon afgaan. Die bom is nu afgegaan. 
Bennie is 75 jaar geworden. Dat hij ruste in vrede. Donderdagmorgen (18 juni) is er van 9.30 - 10.00 
uur afscheid nemen in het uitvaartcentrum. Er is geen dienst. 
 

 
Gerard Hilberink overleden 
15 april 2015 

Hoewel hij niet voor 100% gezond was, is op 15 april heel onverwachts ons ere-lid Gerard Hilberink 
overleden. Gerard (1938) heeft een grote staat van dienst binnen onze club. Vanaf zijn 16e speelde hij 
veertien jaar in de selectie. Daarna was hij 21 jaar bestuurslid. Daarvoor kreeg hij de bondsspeld van 
de Nederlandse Katholieke Sportfederatie en het ere-lidmaatschap van De Zweef. Na zijn periode in 
de selectie speelde hij nog jarenlang in het “wereldberoemde” achtste elftal, dat door hem in het leven 
was geroepen. Tot voor een jaar draaide hij nog wekelijks een bardienst. 
Gerard was zo’n beetje het collectieve geheugen van de club. Wilde je wat weten over De Zweef in 
vroeger tijden? Bijna zeker wist Gerard het antwoord. Wekelijks was hij te zien bij wedstrijden. Hij hield 
van het spelletje en vond het heerlijk zijn kleinkinderen bezig te zien. Bij thuiswedstrijden van het 
eerste kon je hem vinden in de hoek bij de kleedkamers. Toen nog samen met Toone Middelkamp: 
oude strijdmakkers. Met het overlijden van Gerard Hilberink gaat een man heen die zeer veel voor 
onze club heeft betekend. 
Wij wensen Annie, Ineke en George, Joke en Gerrit, Jolande en Hans, Johan en Sylvia en hun 

kinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit onverwachte verlies. 
Net als andere jongens van die leeftijd ging Gerard eerst bij de gymnastiek, maar op 8 jarige leeftijd werd hij 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 Goliahts. 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.” 
Toen in 1957 de diensttijd aanbrak was volgens trainer Leo Halle geen plek voor hem in het eerste; dienstplicht en spelen in het 
eerste paste niet bij elkaar. Er zat niets anders op dan voetballen in het tweede. Daar werd Gerard twee keer kampioen.  
In het bestuur is Gerard wedstrijdsecretaris en moest 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 senioren 
teams. Daarnaast kreeg ik de opdracht mee om altijd voor een volle kantine te zorgen.  Op de zaterdagen en zondagen was dat 
geen probleem, maar ook doordeweeks moest ik meer bij De Zweef organiseren zodat het volk de kantine in trok. Zo 



organiseerde ik bijvoorbeeld het Midzomertoernooi, de Naatjesbokaal en het Nederlagentoernooi." 
Gerard zat 21 jaar in het bestuur van De Zweef. In die periode kreeg hij tijdens de viering van het 60 jarig bestaan een 
onderscheiding van de NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie). "Deze onderscheiding deed mij wel wat." Het 
vrijwilligerswerk hield bij Gerard niet op in het bestuur. "Ik heb de contributie, lotto en toto opgehaald, was nog even 2e 
voorzitter en stond in 2014 voor het 25ste jaar achter de bar. Je blijft zo onder de mensen hè?" 
 

 
 
Kleedkamer tekort dreigt door groei van onze club  
04 januari 2015 
Door de groei van het aantal jeugdleden dreigt bij De Zweef een capaciteitsprobleem te ontstaan wat betreft kleedkamers. Nu al 
moet er voor de zaterdagmorgen bijna een wiskundige worden aangetrokken om een werkbare kleedkamerindeling te maken. 
Na de winterstop komen er twee jeugdteams bij en wordt het probleem nog groter.  
In zijn nieuwjaarstoespraak gaf voorzitter Erik Heuver aan dat het bestuur gedacht heeft aan nieuwe kleedkamers. Op basis 
van het rapport van de Denktank, waarin onder meer gewezen wordt op de ontgroening van de maatschappij, zoekt De Zweef 
echter oplossingen die meer bij een krimpscenario liggen, zoals het gebruik van rolcontainers voor de jongste jeugd: Spullen in 
de tas en de tassen per team in een rolcontainer.  
Tijdens de receptie maakte de voorzitter bekend dat er weer een seniorencommisise bestaat (Gererad te Kiefte, Barry 
Hoonhorst, Henk Grondhuis en Gerrit ten Dam). Verder komt Jan-Pieter van Vree terug in het bestuur waar hij zich gaat bezig 
houden met het vrijwilligersbeleid en de "bewaking" van het rapport van de Denktank. 
Jubilarissen gehuldigd 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van De Zweef huldigde de vereniging 17 leden wegens langdurig lidmaatschap, waaronder zeven 
mannen die 60 jaar lid waren van de club. Eén daarvan (Paul Souverijn, die 16 jaar in het eerste voetbalde) speelt nog steeds 
wekelijks zijn competitiewedstrijd. De Jubilarissen. 25 jaar lid: Ivo Wijnen, Michel Tijhof, Jacques Bakker, Jordy van Rhee en 
Olaf Lucassen. 40 jaar: Gerard te Kiefte, Marcel Huis in ’t Veld en Gerrit Evers. 50 jaar: Petro Middelkamp, Johan Middelkamp. 
60 jaar lid: Gerhard Woertman, Johannus  Wennemers, Alois Jannink, Paul Souverijn, Johan Alferink, Hennie Heetkamp, Henny 
Hofstede en Hans Middelkamp. 

https://www.dezweef.nl/images/stories/pdf/2014-2015/Denktank.pdf


 
 
Klusploeg vrijwilligers 
van het jaar 
De mannen van de 
klusploeg van De 
Zweef werden 
uitgeroepen tot 
“vrijwilligers van het 
jaar 2014”. Met name 
dankzij hun grote 
inzet bij de aanleg 
van het 
kunstgrasveld, was dit 
veld binnen de 
gestelde tijd klaar. 
Het was een zware 
klus, die door de 
ploeg, aangevuld met 
andere vrijwilligers, 
met verve is geklaard. 
Wim Dijkstra, Johan 
Alferink, Sinus Freie, 
Sinus Morsink, Leo 
Geurtse, Gerrit Oude 
Roelink en Erwin 
Salzbrun. 
 
 
 

 

 

 

 

 


