
2019 
 
Clubheld Jan-Pieter geen provinciaal winnaar  
03 december 2019 

Jan-Pieter van Vree is niet verkozen tot clubheld van het jaar van de provincie 
Overijssel. De vakjury die moest bepalen wie zich tot winnaar van de provincie mag 
kronen, koos voor een van de twee andere kandidaten. Allemaal heel erg bedankt voor 
jullie stem! En om het toch nog maar een keer onder de aandacht brengen: ondanks 
alle topvrijwilligers, zoals Jan-Pieter en met hem vele anderen, zijn we altijd op zoek 
naar meer vrijwilligers (bijvoorbeeld als gastvrouw). Wil je ook helpen om De Zweef de 
leukste vereniging van Nijverdal te laten blijven, neem dan vrijblijvend contact op 
via info@dezweef.nl. Wie weet sta je dan volgend jaar ook met je foto op deze 
website.    
 
 
 
 
 

 
De Zweef ruilt shirt met KNVB 
12 november 2019 

 
De KNVB bestaat 130 jaar. Niet echt een jubileum, maar de bond wilde de gelegenheid 
niet voorbij laten gaan. Bedacht werd de band tussen de bond en de 
amateurverenigingen te symboliseren in een speciaal gemaakt oranje shirt. Dat gaat de 
bond ruilen met elke amateurvereniging. Dus ook met ons. Daarom kregen we bezoek 
van Alie Kasemier. Zij is ambassadeur van de KNVB en heeft zo’n 25 verenigingen 
onder haar hoede. Haar bezoek was tweeledig: kennismaken met onze club en dus het 
ruilen van een shirt. Waarvan acte. 
 
 

 
Gerard Woesthuis overleden 
12 november 2019 

 
Zes jaar geleden hoorde hij van de doktoren dat hij nog twee jaar te leven had. Gerard 
(62) was er de man naar om direct te zeggen "dat zullen we nog wel eens zien". Dat 
tekent hem als persoon. Die twee jaar zijn er zes geworden. Zijn overlijden op maandag 
11 november was versneld door een val, beenbreuk en noodzakelijke operatie. Dat was 
ook voor hem teveel. Gerard Woesthuis kwam in 1979 in het bestuur en maakte de 
turbulente jaren mee op weg naar en in de hoofdklasse. Bestuurlijk een zware periode, 
die na euforie over de successen eindigde in het vertrek van een groot aantal 
bestuursleden, financiële problemen en onderlinge meningsverschillen. Als rots in de 
branding en man met principes heeft Gerard zijn werk in het bestuur gedaan. Zelf zei hij 
over deze periode: "Als ik geen bestuurslid van De Zweef was geweest, had ik op mijn 
werk nooit kunnen bereiken wat ik bereikt heb.” Voor al dat bestuurswerk en inbreng is 
hij bij zijn vertrek in 1991 benoemd tot lid van verdienste. Zijn laatste strijd is nu 

gestreden. Hopelijk heeft hij rust. Wij wensen Wilma, de kinderen en kleinkinderen sterkte het verlies te verwerken. Avondwake 
met aansluitend condoleren zondag 17 november, 19.00 uur r.-k. kerk. Maandag crematie in besloten kring. 
 
Rustige Algemene Ledenvergadering  
30 oktober 2019 
De Algemene Ledenvergadering op maandag 28 oktober heeft geen groot nieuws opgeleverd. Of het moet zijn dat we de zaken 
bestuurlijk goed op orde hebben en het er financieel redelijk voor staat, waarbij wordt aangetekend dat de gemeente danig roet 
in het eten kan strooien met verhoogde tarieven en afnemende subsidies. Natuurlijk kwam het 100 jaar bestaan aan de orde. 
Bekend werd gemaakt dat er een beleidsplan meisjes- en vrouwenvoetbal klaar ligt om in het bestuur behandeld te worden. En 
natuurlijk kwam ook het klemmende verzoek op tafel om te voorzien in vacatures. De belangrijkste zijn: beheerder van het 
clubgebouw en aanvulling van de kleidingcommissie. 
Al met al een rustige vergadering en daar is niks mis mee. Mooi was dat de selectie van Zo1 mannen bijna voltallig aanwezig 
was. 
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Sportmedisch spreekuur voor sporters; jong en oud 
24 september 2019 
Spreekuur op zaterdagen 
Met ingang van zaterdag 5 oktober bestaat bij De Zweef de mogelijkheid om gratis een 
sport-medisch advies te krijgen. Een blessure opgelopen en je wilt weten of je zo het 
veld weer in kan? Ik voel hier pijn in mijn been; wat zou dat zijn? Ik denk dat mijn 
houding verkeerd is; wil je daar eens naar kijken? Mag je voetballen als je groeipijnen 
hebt? Deze en nog veel meer vragen die bestaan bij spelers (jong en oud) en/of ouders 
kunnen aan de orde komen tijdens een speciaal spreekuur van Fysio Centrum 
Nijverdal. 

Fysiotherapeuten van Fysio Centrum Nijverdal lopen al lang bij De Zweef. Robert Spenkelink (coördinator sportmedische 
begeleiding), Niels Koopman (fysiotherapeut zondag 1) en Maikel Engelaar (fysiotherapeut zaterdag 1) zijn geen onbekenden. 
Tezamen met Loid Schellekens (master sportfysiotherapeut) gaan zij het spreekuur bemannen, waarbij Loid het vaakst 
aanwezig zal zijn. 
In de praktijk blijkt dat sporters vaak te lang wachten om een afspraak bij een fysiotherapeut te maken. Of ze zijn bang om weer 
te beginnen met sporten. Ouders hebben vragen over hun kinderen. Hoe eerder klachten kunnen worden beoordeeld en vragen 
kunnen worden beantwoord, hoe beter het is. Hiermee voorkom je lange en dure behandelingen en kun je sneller weer op de 
been zijn. 
Tijdens het spreekuur kan er antwoord gegeven worden op vragen als: 

• Wat is er aan de hand? 

• Heeft de klacht een normaal verloop? 

• Wat kan/moet je doen om optimaal te herstellen? 

• Wat moet je niet doen? 

• Hoelang gaat het duren? 
Spreekuur op vrijdagen en maandagen 
Naast het spreekuur op zaterdag bij de Zweef houdt Fysio Centrum Nijverdal een speciaal spreekuur op de vrijdag- en 
maandagmorgen in de praktijk aan de Bedrijvenweg 5 van 7.30 – 8.30 uur. Dit spreekuur is vooral bedoeld voor mensen die 
twijfelen of ze wel weer kunnen spelen (vrijdagspreekuur) of mensen die in het weekeinde een blessure hebben opgelopen en 
willen weten hoe erg het is (maandagspreekuur). 
Tijdens deze spreekuren vinden geen behandelingen plaats. 
Hoe werkt het? Via deze link https://sportfysiotherapienijverdal.nl kom je bij de afsprakensite van Fysio Centrum Nijverdal. 
Daar kun je je afspraak plannen en weet men dat je komt. Eenvoudig en makkelijk. 
Geen kosten 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze spreekuren. Het advies is geheel vrijblijvend. 
 
Biercontract ondertekend 
20 september 2019 

Het is officieel! Met de ondertekening van het nieuwe biercontract met InBev zal er de 
komende jaren Hertog Jan geschonken worden bij De Zweef. Dat levert de club zowel 
belangrijke financiële als logistieke voordelen op. Na het vele goede voorwerk van de 
inkopers van De Zweef werden afgelopen woensdag, onder de scherpe blik van 
Charles Rozendal, de laatste puntjes op de ‘i’ gezet in het contract. Ondanks een erg 
trage printer lukte het de laatste aanpassingen ter plekke te ondertekenen. Voorzitter 
Erik Heuver maakte van de gelegenheid gebruik om het nieuwe bier alvast te proeven. 
 
 

 
De Zweef hotspot van FC Twente  
18 september 2019 

 
FC Twente heeft De Zweef aangewezen als één van drie zogenaamde “hotspots” in de 
regio. Dat betekent dat vanaf woensdag 25 september een trainingsgroep van 
getalenteerde spelertjes uit de regio onder 9 jaar bij ons wekelijks gaan trainen. Die 
sessies vinden plaats van 16.00 uur tot en met 17.00 uur. De andere steunpunten zijn 
Bon Boys en De Esch. Bijzonder is verder dat Hermen van Nijen, trainer De Zweef 
JO13-1 en JO19-1 en assistent bij FC Twente O14, deze trainingen zal gaan leiden. 
  
Hoofd TC Jeugd René Jannink en TC Pupillen Harco Evers laten weten 'zeer verheugd 
te zijn', dat FC Twente z'n oog heeft laten vallen op onze club. Dat FC Twente op 
Gagelman neerstrijkt heeft meerdere redenen. Naast het feit dat wij een goede naam 

hebben in het regionale amateurvoetbal en af en toe spelertjes afleveren aan FC Twente, Onze club is vanaf het prille begin 
aangelijnd geweest bij de plannen van FC Twente. 
Een aantal jaar geleden heeft René Jannink eens een balletje opgegooid bij FC Twente om de banden met de regionale clubs 
verder aan te halen. Hij merkte in de regio dat er sprake was van enige afstand. Dat heeft geleid tot een uitnodiging, waarbij de 
Enschedese club de plannen voor de Hotspots ter sprake bracht. Vanaf dat moment zijn wij betrokken geweest bij de plannen 
Vanaf woensdag 25 september trainingen acht jonge voetballertjes bij ons onder de vlag van FC Twente. Een prachtige 
ontwikkeling waar wij als De Zweef trots op zijn. 
Hieronder een deel uit de brief die FC Twente naar de amateurclubs in de regio heeft gestuurd. Daarin legt de club uit wat de 
bedoeling is: 

https://sportfysiotherapienijverdal.nl/


Graag brengen we u verder op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake ‘Hotspots’. Onder een Hotspot (HS) verstaan we 
een getalenteerde trainingsgroep van spelertjes in de leeftijd van O-9. FC Twente is een groot voorstander van het ontwikkelen 
van jong talent. Daarnaast vinden wij het zeer van belang dat jeugdige spelertjes niet al op te jonge leeftijd geconfronteerd 
worden met (te) ver doorgevoerde selectieprocedures. 
Dat getalenteerde spelertjes van O-9 zich ontwikkelen bij hun ‘eigen’ club vinden wij een uitstekende zaak. Doel: Binding met de 
regio c.q. amateurvoetbal/clubs . Talent zolang als mogelijk te laten spelen en trainen in de eigen regio, bij de eigen club . Een 
brede groep meer getalenteerde spelers op jonge leeftijd beïnvloeden middels een extra training onder leiding van de Twentse 
Voetbalschool die aangestuurd wordt door FC Twente . Een brede groep van jonge voetballertjes vroegtijdig in kaart hebben in 
het traject richting de selectie O-11 FC Twente heeft in de maanden november en december 2018 reeds een HS georganiseerd 
op de velden van Rohda Raalte, deze trainingsmomenten hebben wij gebruikt als pilot. 
Aan de hand van de pilot en de evaluatie zijn we gekomen met een traject vanaf het seizoen 2019-2020. Het traject zal er vanaf 
de zomer 2019 als volgt uit komen te zien: In de periode september 2019 - december 2019: O-10: traint in twee grote groepen 
op het trainingscentrum van FC Twente in Hengelo. Trainingen vinden altijd plaats op de woensdagmiddag. Training vindt 
plaats onder leiding van trainers van de FC Twente Voetbal Academie. Rondom de herfst- en kerstvakantieperiode wordt er 
binnen dit traject door geselecteerd. O-9: traint op drie verschillende HS locaties in de regio. 
Voor deze HS is gekozen voor vv de Esch, vv de Zweef en vv Bon Boys. De planning ziet er als volgt uit: Woensdag 25 
september 2019 t/m woensdag 11 december 2019 van 16.00 uur tot 17.00 uur bij vv de Zweef en vv Bon Boys. Vrijdag 27 
september 2019 t/m vrijdag 13 december 2019 van 17.00 uur tot 18.00 uur bij vv de Esch. In de herfstvakantie zijn er geen 
trainingen. 
 
Zweef-sport van start  
04 september 2019 

Met een intensieve, maar hele mooie serie oefeningen is Zweef-sport van start gegaan. 
Oefeningen voor hart, longen en spieren waarvan je dacht dat je ze (niet (meer) had. 
Leuk, gezellig, maar vooral gezond. De proefles door Marjolein Wigger werd afgesloten 
met een gezellig bakkie koffie in de kantine. Begonnen is met zeven personen en er is 
ruimte voor meer. Kom op woensdagmorgen om uiterlijk 9.00 uur naar ons clubhuis. 
Neem sportieve kleding en sportschoenen mee. Na afloop kan gedoucht worden. Alles 
is dus prima voor elkaar. Zweef-sport kost 5 euro per keer. We beginnen met een serie 
van zes trainingen. Tussentijds instappen kan altijd! 
 
 
 
 

 
 



Verkoop oude voorraad bier 
21 augustus 2019 
Omdat we overschakelen op Hertog Jan bier en als ingangsdatum het nieuwe seizoen geldt, moesten we af van onze voorraad 
Grolsch en Heineken. Besloten was deze te verkopen aan onze leden voor een mooie “ledenprijs” op zaterdag 24 en zaterdag 
31 augustus. Dat was buiten de waard gerekend ;)! Binnen een kwartier was de hele voorraad op en restten nog slechts een 
paar kratjes Radler 2%. 
Voor de Radler is dinsdag 27 augustus de laatste gelegenheid om af te nemen in de kantine tussen 19.45 en 20.00 uur. Ze zijn 
nog lekker gekoeld ook! Beschikbaar nog 6 kratten. Per stuk €15 , per twee €25 
 
De Zweef stapt over op Hertog Jan  
21 augustus 2019 
Met ingang van dit seizoen hebben we een nieuwe leverancier van dranken (AB InBev Nederland). Zij gaan ons bevoorraden 
met Hertog Jan bier. Dus geen Grolsch of Heineken meer in de kantine van De Zweef. 
Reden voor de overgang is de aangekondigde wijziging in de contractvoorwaarden vorig jaar door de vorige brouwer en betere 
inkoopcondities van de nieuwe leverancier. Dit en de gegarandeerde extra bonussen leveren voor de vereniging aanzienlijke 
financiële voordelen op. Kortom: reden genoeg om te switchen. Daarnaast is Hertog Jan een uitstekend biertje! 
Verder verandert er nog wat in de kantine. Het gaat daarbij om het besluit dat in de snackhoek uitsluitend nog kan 
worden afgerekend met pin of munten. 
 
Nieuwe boilers zorgen voor lekker warm water  
01 juli 2019 
Het seizoen is nog niet afgelopen, of er wordt alweer hard gewerkt. Wie denkt dat de klussenploeg achterover gaat leunen, 
heeft het mis. Op maandag 1 juli begonnen de mannen met ondersteuning van ons bestuurslid duurzaamheid, Helmut van 
Rhee, aan een belangrijk project: nieuwe boilers. De klussenploeg had zich aangeboden het oude materiaal weg te halen en 
dat gebeurde voorspoeding. Daarna begon Van Dijk Installaties met het neerzetten en aansluiten van de nieuwe ketels. Om 
(terecht) mee te doen aan een meer duurzaam systeem, is gekozen voor boilers met op het dak heatpipes die zorgen voor 
ondersteuning. Hopelijk aan het begin van het seizoen dus heerlijk warm en duurzaam water! 
 
  

  



 
 

 
 
Nieuwe secretaris  
01 juli 2019 

De Zweef heeft een nieuwe secretaris in de persoon van Mischa Masthoff (36). Voor 
velen zal Mischa een onbekend persoon zijn, hoewel hij al een half jaar meedraait in het 
bestuur. Hij is bij onze club betrokken geraakt toen zijn zoon Luuk lid werd van De 
Zweef. Onder het motto: "Ik vind dat ik wat moet doen voor de vereniging waar mijn 
zoon gaat spelen", meldde hij zich als potentieel vrijwilliger voor een functie; "maakt niet 
uit wat". Dat is dus secretaris geworden. Mischa Masthoff komt van oorsprong uit 
Apeldoorn en woont met zijn gezin sinds nog niet zo lang in Nijverdal. Hij heeft een 
eigen bedrijf dat zich -grofweg- bezighoudt met de verkoop van softwarepakketten. Als 
secretaris volgt hij (als de ledenvergadering straks instemt) Jan-Pieter van Vree op, die 
wel in het bestuur blijft. In GOAL!MAGAZINE van september zullen we Mischa verder 
introduceren. 

 
 
 
 



Werkgroep buigt zich over toekomst prestatievoetbal op zo ndag 
18 juni 2019 
Het bestuur heeft een werkgroep ingesteld die zich gaat bezighouden met de toekomst 
van het prestatievoetbal bij De Zweef op zondag. Met andere woorden: anticipeert De 
Zweef op de toekomst en stappen we met ons standaard zondagteam ook over naar de 
zaterdag?? En als we dat doen: wat zijn de voor- en nadelen? Voorzitter van de 
werkgroep is Niels Kolkman. Hem is gevraagd om eind november dit jaar met een 
rapportage te komen. 
Eerder al is besloten van zondag 2 zaterdag 1 te maken. Dat ook gekeken gaat worden 
over hoe het verder moet met zondag 1, is duidelijk en onontkoombaar. De door het 
bestuur ingestelde werkgroep gaat zich buigen over dit fenomeen en heeft de volgende 

opdracht meegekregen: 
Breng in kaart of een overstap naar de zaterdag voor mannen zondag 1 komende jaren daarna gewenst is. Schets de voor- en 
nadelen van een overstap naar de zaterdag en kijk daarbij in ieder geval naar de volgende aspecten (en werk deze zo concreet 
mogelijk uit): 

• de bezetting van de velden; 

• de gevolgen voor het kader; 

• de gevolgen voor de spelersgroep; 

• financiële consequenties (denk aan: meer- of minder baromzet, maar ook aan sponsoren) 

• de ontwikkelingen bij de KNVB en omliggende clubs (bijv. een eventuele regionale indeling). 
Niels Kolkman heeft aangegeven bereid te zijn deze werkgroep voor te zitten. Met zijn jarenlange ervaring als speler en trainer 
op hoog niveau is dat een mooi gegeven. In de werkgroep komen vertegenwoordigers van het bestuur en alle betrokken 
commissies. 
De manier waarop en hoe al deze disciplines betrokken worden, is aan de voorzitter van de werkgroep. Het bestuur verwacht 
dat de werkgroep resultaten uiterlijk eind november 2019 oplevert en tussentijds bestuur en TC periodiek op de hoogte te 
houden van de voortgang. 
 
Anton Wennemers blij ft toch 
16 mei 2019 

Anton Wennemers blijft in het seizoen 2019-2020 trainer/coach van De Zweef Zo1. 
Aanvankelijk werd de samenwerking tussen Wennemers en De Zweef beëindigd, maar 
na het terugtrekken van de beoogde opvolger heeft hij zich bereid verklaard een 
seizoen langer te blijven. Het bestuur is blij met deze keuze; vooral ook omdat het al 
eerder de wens was met hem verder te gaan. 
Door het stoppen van Andre Smal als assistent, moest De Zweef op zoek naar een 
opvolger. Die is gevonden in de persoon van Dennis Keser, nu de succesvolle trainer 
van JO19-1, die vanaf volgend seizoen Wennemers gaat assisteren. 
De Zweef heeft verder het contract verlengd met keeperstrainer Willy Vreeling. Hij zal 
de keepers van zo1, za1, JO19 en JO17 van oefenstof voorzien. Eerder al bereikte de 
club overeenstemming met Rutger Wijkman (nu trainer van De Zweef 2), die trainer 
wordt van De Zweef Za 1. Tot slot heeft Niels Koopman zijn contract als verzorger 

verlengd. 
Anton Wennemers gaat de uitdaging weer met volle enthousiasme aan! Hij blijft dus toch als trainer bij ons vlaggenschip. De 
uitdaging die Anton ziet is met name werken met jonge talentvolle en ambitieuze jongens. Een van die jonge talentvolle en 
ambitieuze jongen is Dennis Keser.Dennis gaat komend seizoen Anton assisteren bij ons 1e zondag elftal. Dennis heeft 
ondertussen al heel wat jaren diverse jeugdteams onder zijn hoede gehad. Dit jaar is hij verantwoordelijk voor de JO19-1. 
Dennis zal veel van Anton en de spelersgroep kunnen leren en andersom krijgt de groep een trainer die zijn rol met veel 
voetbalkennis en op geheel eigen wijze zal vervullen. Dit zal voor de groep hopelijk een verfrissende uitwerking hebben. 
 
De Zweef 4 kampioen 
12 mei 2019 
 
Met nog drie wedstrijden te gaan had De Zweef 4 nog maar 1 puntje nodig voor het kampioenschap. Op zondag 12 mei reisde 
de ploeg naar Wijhe. Daar werd een keurige 0-3 overwinning binnengesleept en was het kampioenschap een feit! Gefeliciteerd 
mannen. Met het kampioenschap is het seizoen voor het vierde nog niet voorbij. Komende donderdagavond staat het team 
paraat op weg naar uiteindelijk misschien de KNVB-beker. Tegenstander is dan Heino 5. De wedstrijd is op sportpark 
Gagelman en begint om 20.00 uur. Kom je ze aanmoedigen, dan kun je ze direct feliciteren met het kampioenschap. Of 
omgekeerd natuurlijk. 



 
 
In memoriam: Johan Legtenberg  
02 mei 2019 

 
In de nacht van 1 op 2 mei is Johan Legtenberg overleden. Johan was ruim 35 jaar lid 
van De Zweef en heeft jarenlang de kaartverkoop verzorgd. Ook heeft hij zich, samen 
met zijn vrouw Dora, ingezet voor de schoonmaak- en klussenploeg van De Zweef. 
Voor zijn tomeloze inzet is hij benoemd tot lid van verdienste. Wij wensen Dora en de 
kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
Bestuur RKSV De Zweef 
 
 
 

 
Ook Vrouwen 1 stapt over naar  de zaterdagcompetitie  
13 april 2019 
In navolging van het tweede elftal van de heren, zal komend seizoen ook Vrouwen 1 overstappen van de zondagcompetitie 
naar de zaterdagcompetitie. Met beide overstappen speelt De Zweef in op een maatschappelijke tendens, waarbij veel (jonge) 
spelers en speelsters een voorkeur hebben voor het spelen op zaterdag. Het eerste dameselftal, dat op dit moment uitkomt in 
de 2e klasse, zal door de overstap naar de zaterdagcompetitie komend seizoen instromen in de 3e klasse. Vrouwen 1 zal 
ingeschreven worden in een competitie met tegenstanders uit de buurt. Dat heeft als bijkomend voordeel dat er komend 
seizoen leuke derby’s te bekijken zijn. De nieuwe situatie zal wel een aantal praktische aanpassingen vragen. Zo is Vrouwen 1 
vanwege de overstap op zoek naar een nieuwe leid(st)er en een nieuwe grensrechter. De Zweef roept belangstellenden voor 
deze, of een van de andere broodnodige vrijwilligersfuncties, op zich te melden (aanmelden kan via info@dezweef.nl).  
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Rabo Clubkascampagne levert prachtige bedragen op!  
13 april 2019 

Stemmers en Rabobank bedankt!! Voorzitter Erik Heuver en penningmeester Ewald 
Wennemers hebben vanochtend met trots twee cheques met prachtige bedragen in 
ontvangst mogen nemen. De Stichting 100 jaar De Zweef ontving 1.320,66 euro en de 
Rabobank Clubkas Campagne leverde de vereniging nog eens 1.565,35 euro op. Daar 
kunnen we heel wat moois mee doen voor de club. Nogmaals dank! 
 
 
 
 

 
Het tweede elftal van De Zweef wordt  Zaterdag 1 
02 april 2019 
Op een informatieve ledenbijeenkomst op maandag 1 april heeft voorzitter Erik Heuver het besluit toegelicht om komend 
seizoen het tweede elftal van de heren over te laten stappen van de zondagcompetitie naar de zaterdagcompetitie. Het huidige 
tweede elftal wordt daarmee het standaardteam op de zaterdag: Zaterdag 1. 
Met de overstap speelt De Zweef in op een maatschappelijke tendens, waarbij meer en meer clubs kiezen voor een 
competitieverband op zaterdag. Ook omdat jongeren minder graag op zondagochtend voetballen. De wijziging betekent voor 
het team dat zij, conform KNVB-reglement, in zullen stromen in een lagere klasse. Het tweede elftal, op dit moment uitkomend 
in de reserve-hoofdklasse zal komend seizoen instromen in de 4e klasse van de zaterdagcompetitie. Het team verliest met de 
overstap de functie als tweede elftal. Spelers mogen namelijk, volgens de reglementen van de KNVB, gedurende hetzelfde 
seizoen niet zowel in de zondagcompetitie als in de zaterdagcompetitie spelen. In plaats daarvan wordt het huidige tweede 
elftal met de overstap het standaardteam op de zaterdag: Zaterdag 1. 
Het team zal ingeschreven worden in een competitie met tegenstanders uit de buurt. Dat heeft als bijkomend voordeel dat er 
komend seizoen leuke derby’s te bekijken zijn. 
De nieuwe situatie zal wel een aantal praktische aanpassingen vragen. Zo is er door de overstap bijvoorbeeld behoefte aan 
extra verzorgers. De Zweef roept belangstellenden voor deze, of een van de andere broodnodige vrijwilligersfuncties, op zich te 
melden.  
Voor het eerste elftal van de heren verandert er komend seizoen niets. 
 
André Smal stopt aan einde seizoen als assitent van hoofdtrainer  
01 maart 2019 

Na Anton Wennemers heeft ook assistent-trainer André Smal besloten aan het einde 
van het seizoen te stoppen. Hij wil graag wat meer tijd aan gezin en familie besteden. 
Dat betekent dus dat De Zweef na een nieuwe trainer nu op zoek moet naar een 
nieuwe assistent voor de nieuwe trainer Bjorn Hodes. Belangstellenden kunnen zich 
melden bij de Technische Commissie. André Smal begon zijn carrière als assistent in 
het seizoen 2016-2017. daarvoor was hij het gezicht van SVVN, waar hij 19 jaar in het 
eerste speelde. 
 
 
 

 
Bjorn Hodes volgt Anton Wennemers op bij De Zweef  
15 februari 2019 

 
Het gerucht ging al en kan nu bevestigd worden: Bjorn Hodes is met ingang van het 
nieuwe seizoen de trainer van De Zweef 1. Hij volgt Anton Wennemers op, die na vier 
jaar besloot een punt te zetten achter zijn tweede periode bij “zijn” club. 
Hodes (47) is nu trainer bij ASC’62 in Dalfsen. Daarvoor trainde hij de hoofdmacht van 
Enter Vooruit na een periode als assistent onder Anton Wennemers bij de club uit 
Enter. De nieuwe oefenmeester is in het dagelijks leven fysiotherapeut/manueel 
therapeut in Rijssen. Hij komt van oorsprong uit Almelo en woont in Enter. In zijn 
actieve periode als voetballer speelde hij bij Heracles, DETO, ON en Sportclub 
Enschede. 
De Technische Commissie en het bestuur zijn blij met Hodes. Ook de spelersgroep is 
enthousiast. 

 
22 jubilarissen bij nieuwjaarsreceptie  
06 januari 2019 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari huldigde De Zweef maar liefst 22 jubilarissen. In het bomvolle clubgebouw 
aan de Koersendijk speldde voorzitter Erik Heuver de volgende personen het bijbehorende speldje op: Voor 25 jaar 
lidmaatschap: Nick Oosterwechel, Emiel Blikman, Kris Brand, Stefan Tijhof, Jesper Gerhard, Robin Souverijn en Bertil Webbink. 
Gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap werden: Roy Narraina, Ton Zwakenberg, Jeroen Souverijn, Gejo Westenbroek en Mark 
Tijhuis. 50 jaar lid waren: Gerard van Schooten en George Damman. Tenslotte was er een persoonlijk woord van de voorzitter 
voor elk van de mensen die 60 jaar lid van De Zweef waren: Jan Winkels, Theo ten Hove, Antoon Morsink en Marinus Verduin. 
Voor alle jubilarissen was er een mooie bos bloemen. 
Eddy Huis in ’t Veld, Dennis Roeloffzen, beide 25 jaar lid, Harm Morsink, 50 jaar lid en Sinus Wennemers, 60 jaar lid konden 
niet aanwezig zijn en krijgen de onderscheiding later. 



  

 
 
Martijn Evers Vrijwill iger van het Jaar 2018 
06 januari 2019 
Tijdens de 
nieuwjaars-
receptie op 6 
januari Martijn 
Evers 
uitgeroepen tot 
Vrijwilliger van 
het Jaar 2018. 
Martijn kreeg 
deze 
onderscheiding, 
omdat hij heel 
veel activiteiten 
ontplooid die 
zowel voetbal 
gerelateerd 
zijn, als niet 
voetbal 
gerelateerd. Als 
lid van de 
Technische 
Commissie-
jeugd is hij 
nauw betrokken 
bij het 
jeugdvoetbal 
binnen de club. Tevens is hij coördinator bij de JO7 t/m JO12 en trainer van JO9-4. Verder is hij als lid van de 
Sponsorcommissie betrokken bij de fondsenwerving van de vereniging. 
Tot slot ontplooit hij veel eenmalige zaken, zoals de organisatie rondom de wedstrijden van ons eerste elftal tegen FC Twente 
en Heracles Almelo. Ook voor de onlangs gehouden oliebollenactie draaide hij zijn handen niet om. Daarnaast is hij betrokken 
bij de maatschappelijke stages, het ontbijt aan het begin van het seizoen, herfsttoernooi, nieuwjaartoernooi, ouder/kind toernooi 
en de kledingcommissie. De oorkonde, bloemen en dinerbon die voorzitter Erik Heuver uitreikten, zijn wel-verdiend. 
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Anton Wennemers verlaat De Zweef aan het einde van het seizoen  
05 december 2018 
Na vier jaar gaat Anton Wennemers aan het einde van dit seizoen De Zweef als trainer/coach verlaten. Hij heeft aangegeven 
dat hij vindt dat met name de groep spelers een nieuw gezicht nodig heeft. Hij hoopt dat de selectie een impuls krijgt van een 
nieuwe trainer met een andere manier van werken, spelopvatting e.d.. De dynamiek in het team wijzigt dan en Wennemers 
denkt dat dit voor de groep verfrissend zal werken. Overigens had de hele selectie aangegeven nog een jaar verder te willen 
met de vertrekkende trainer. Daar had het bestuur zich bij aangesloten. 
Van 1999 tot 2005 was Anton al trainer bij zijn oude club, waarmee hij als speler de hoofdklasse haalde. Na zijn vertrek als 
trainer 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.). 
In zijn laatste periode van vier jaren bij De Zweef wist hij van het kampioensteam van voorganger Herman Hegeman een 
redelijk stabiele Eersteklasser te maken, ondanks het vertrek van een behoorlijk aantal zeer ervaren krachten. 
 
Veel besluiten in Algemene Ledenvergadering  
20 november 2018 
In de Algemene Ledenvergadering op maandag 19 november, is een aantal belangrijke besluiten genomen. Met name 
gaat het daarbij om: 
* Verhoging van de contributie met 0,50 cent voor alle leden. Tot deze verhoging was al besloten tijdens de ALV van juni, 
waarin dekking werd gezocht voor 50.000 euro als bijdrage in de  aanleg van kunstgras op het hoofdveld. Deze verhoging gaat 
in per 1 januari aanstaande. 
* Wijziging van de statuten omdat we de functie van kascontrole gaan onderbrengen bij een accountant. 
* Wijziging van het huishoudelijk reglement vanwege de nieuwe privacy-regels. Hiermee is ook het privacy-reglement officiele 
geworden. 
* Benoeming van Johan Kok tot erelid en Stefan Scholten tot lid van verdiensten. 
* Verder ging de vergadering akkoord met het financiele verslag van het afgelopen seizoen en met de begroting voor het 
komende seizoen. 
* Helmut van Rhee en Jan-Pieter van Vree werden herkozen als bestuurslid. 
* Romy van den Heuvel en Melanie Paarhuis werden benoemd als nieuwe bestuursleden. 
* Ewald Wennemers werd benoemd tot interim-penningmeester. 
* Het bestuur is nog op zoek naar een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris. 
Aan het begin van de vergadering deed voorzitter Erik Heuver de volgende mededelingen: 
Voetballen op zondag 
Al jaren speelt er een discussie over het zaterdag/zondagvoetbal. De jeugd kiest er steeds vaker voor om op zaterdag te 
voetballen wanneer ze overgaan naar de senioren. Dit is een landelijke trend en treft ook De Zweef. Wij zijn inmiddels 
begonnen ons op dit gebied nader te oriënteren. Ook wij zullen hier speciaal aandacht aan moeten besteden de komende 
periode. Dit gaan we uiteraard met de verantwoordelijke commissies bespreken en vervolgens ook vereniging breed. Wanneer 
er wat meer duidelijkheid te vermelden is, koppelen we dit natuurlijk terug. 
Rookvrij sportpark 
Sinds kort is de ingang van ons sportpark voorzien van een blauwe streep. Dit is het gevolg van De Rookvrije Generatie, een 
landelijke alliantie van drie gezondheidsfondsen, Hartstichting, KWF en Longfonds, en bijna 60 andere partijen, met als doel dat 
iedere ouder van een kind dat wordt geboren vanaf 2017, zijn of haar kind volledig rookvrij en meerookvrij kan laten opgroeien. 
De Gemeente Hellendoorn steunt dit initiatief en past haar gebruiksvoorwaarden hierop aan. Uiteraard steunt De Zweef dit 
initiatief ook. Wij gaan echter niet handhaven op ons sportpark. Wel rekenen wij op een ieders gezonde verstand. Dus niet meer 
roken voor de ingang van het clubgebouw waar aankomende en vertrekkende jeugd te zien is. En ook niet buiten onder de 
sponsoruitlatingen op het gebouw aan de voorkant. Mensen die toch willen roken krijgen bij de laadklep van de kelderruimte 
een gelegenheid om hun peuk weg te gooien. 
Terrasoverkapping 
Sinds kort hebben we de beschikking over een mooie terrasoverkapping. Deze overkapping wordt door de gemeente gezien als 
een verlengstuk van de kantine. Dat betekent dat hier dezelfde regels gelden. Zowel wat betreft geluidsoverlast als roken. 
Roken is niet toegestaan onder de overkapping. Hier wordt wel op gehandhaafd. De vergunning die is verleend door de 
gemeente voor de overkapping heeft onder andere als voorwaarde dat het, mede in combinatie met de rookvrije generatie, 
geen rookplek wordt. Een voorwaarde waarmee wij akkoord zijn gegaan. 
Kledingfonds 
Al geruime tijd heeft De Zweef een kledingfonds. Er is een kledingcommissie aangesteld die toezicht houdt op de naleving van 
het reglement. Het gaat om bewustwording van de leden. Afgelopen seizoen is er voor meer dan € 1.000,00 aan kleding 
verdwenen. Doordat de kledingcommissie er strak op zit ligt de rekening nu bij de veroorzakers en niet bij de club. En terecht, 
want de kleding is en blijft van de vereniging. 
Vrijwilligerscompliment 
Op de laatste zaterdag van september werd de vrijwilligersavond gehouden in de kantine. Een feestavond voor alle vrijwilligers 
als dank voor hetgeen ze voor de club doen. De laatste jaren was de opkomst zeer laag. En dat is jammer. Wij hebben daarom 
besloten om met ingang van dit jaar te stoppen met de vrijwilligersavond. Het bestuur gaat zich beraden over hoe verder. 
Ideeën zijn van harte welkom. 
Schoonmaak 
De schoonmaakploeg is op 1 januari gestopt met haar activiteiten. Dat mocht na al die jaren trouwe dienst. Het viel niet mee om 
voldoende vrijwilligers te vinden om deze klus op zich te nemen. Inmiddels krijgt de maandagploeg hulp van buitenaf om de 



toiletgroepen schoon te maken. Dit gebeurt tegen gratis sponsoring. Daarnaast willen we een aantal malen per jaar een grote 
schoonmaakbeurt gaan doen. Eric Siero, de kantinebeheerder, pakt dit op. 
Werving nieuwe vrijwilligers 
Over het algemeen zijn wij als bestuur redelijk tevreden over het aantal vrijwilligers waar wij een beroep op kunnen doen. Maar 
het kan altijd beter. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer werk verdeeld kan worden zodat het allemaal beter beheersbaar en dus 
ook leuker wordt. Om meer vrijwilligers te werven gaan we dit seizoen opnieuw ouderavonden organiseren. Hierbij trekken we 
samen op met de technische commissie. Niet alleen informatie over voetbalzaken, ook met ouders in gesprek die nu nog niets 
doen voor De Zweef. Een groot potentieel vat gaan we aanboren en hopen hier de vruchten van te plukken. 
Omroeper 
We zijn lang op zoek geweest maar we hebben hem gevonden. Hoewel dat laatste woord niet helemaal juist is. Hij heeft zich 
zelf aangemeld. Mooi, daar zijn we blij mee. Bert van de Werfhorst is de nieuwe omroeper bij thuiswedstrijden van ons eerste 
elftal. 
Pannaveld 
Op dit moment loopt er bij de BLOS een aanvraag voor de aanleg van een pannaveld. Dit veld van 12 bij 6 meter is een replica 
van ons nieuwe hoofdveld. Dezelfde materialen worden gebruikt voor wat betreft het hekwerk, boarding en kunstgras. TenCate 
heeft aangegeven graag op te willen trekken met De Zweef en voor de ondergrond te zorgen om op deze manier een nieuwe 
ondergrond te kunnen testen. De reststukken van het hoofdveld die waren verzameld kunnen waarschijnlijk de prullenbak in 
want als het goed is zorgt TenCate voor twee stroken kunstgras. De aanvraag wordt waarschijnlijk in december behandeld door 
de BLOS. Vervolgens hopen wij zo spoedig mogelijk daarna te kunnen beginnen. 
 
Johan Kok erelid De Zweef; Stefan Scholten lid van verdienste  
20 november 2018 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 in het 
clubgebouw is Johan Kok (80) benoemd tot erelid van Rksv 
De Zweef. Maar liefst meer dan 60 jaar was hij als vrijwilliger 
binnen deze club actief. Functies die Johan bekleedde: leider 
eerste elftal, bestuurslid en voorzitter van 
supportersvereniging De Vriendenkring, beheerder van het 
clubgebouw, waaronder kantinebeheer en schoonmaak. Met 
ingang van het afgelopen jaar was hij met deze laatste 
functies gestopt. Het erelidmaatschap is de dank voor al die 
jaren inzet. Voorzitter Erik Heuver sprak de hoop uit dat Johan 
een voorbeeld voor velen is en speldde hem de bijbehorende 
gouden speld op. 
 
Stefan Scholten lid van verdiensten 
Dezelfde vergadering benoemde Stefan Scholten (33) tot lid 
van verdiensten. De totaal verraste Stefan kreeg te horen dat 
die onderscheiding hem werd toegekend voor het opzetten, 
uitbouwen en begeleiden van -eerst- de F-league en nu 
Zweef-mini’s. Stefan deed dat meer dan tien jaar en maakte 
van de zaterdagse gebeurtenis voor de allerkleinsten een 
ware happening. Daarnaast zit hij al lange tijd in het 
jeugdbestuur, waarvan hij nu voorzitter is. Vanuit die functie 
zit hij ook in het hoofdbestuur. Voorzitter Erik Heuver sprak: 
"Een exponent van onze jeugdafdeling is de F-League, nu de 
Zweef-mini’s. Al jarenlang een visitekaartje van onze club. Het 
blijft elke keer weer een mooi gezicht om deze groep jongens 
en meisjes op zaterdagmorgen tussen 9.30 en 10.30 uur te 
zien ballen. Maar dat gaat niet vanzelf. Het vergt wel enige 
vorm van organisatie en communicatie. Stefan Scholten heeft 
dit de afgelopen 10 jaar op zich genomen." Een reden om 

hem extra in het zonnetje te zetten. 
 
Bloemen voor Ewald 
Tot slot waren er bloemen voor Ewald Wennemers. Zoals 
bekend is hij tijdelijk onze penningmeester. In hele korte tijd 
moest hij een ontzettende bult werk verrichten om de financiële 
stukken voor de ledenvergadering rond te krijgen. 



Gemeente opent vier kunstgrasvelden  
10 november 2018 

Op zaterdag 10 november opende de gemeente de vier nieuwe kunstgrasvelden die de 
afgelopen zomer zijn aangelegd op de sportparken Smidserve (Hulsen) en Gagelman 
(Nijverdal). Na de openingsbijeenkomst bij Hulzensche Boys (met toespraken van 
burgemeester en directie Ten Cate Grass) was er een "rondje langs de velden". Bij elk 
veld hield de voorzitter van de betreffende club een kort woordje. Aan het eind daarvan 
kreeg de burgemeester een puzzelstuk. Bij de Zweef verleenden de mini's graag 
medewerking aan deze opening, want twee weken daarvoor mocht deze groep ook al 
optreden voor dezelfde reden. 
Na Hulsen en De Zweef was het de beurt aan hockeyclub HCHN, waar menigeen een 
natte jas kreeg omdat men trots de sproei installatie toonde. De bijeenkomst werd 

afgesloten bij DES waar voor de genodigden een lunch werd geserveerd. Bijgaand een korte impressie van deze 
openingsmorgen, waarbij helaas nog het mooie filmpje ontbrak dat Ten Cate had laten maken met onder meer onze eigen Niels 
Kolkman in een hoofdrol. 
 
Nieuwe kunstgrasveld geopend 
20 oktober 2018 

Zaterdag 20 oktober was een prachtige dag om ons nieuwe kunstgras officieel te 
openen. De twee jongste spelende leden hadden de eer het lint door te knippen: Noel 
Westra en Sofie van Egmond. Dat hoefden ze niet alleen te doen, wat wel heel erg 
spannend zou zijn. Ze deden hun werk omringd door alle mini's van De Zweef en 
gesteund door de spelers van De Zweef 1. Voorafgaand aan de opening sprak 
voorzitter Erik Heuver de bezoekers toe en dankte uitgebreid de vele vrijwilligers die 
met z'n allen verschrikkelijk veel uren hebben gestoken in en rond dit nieuwe veld. 
Alleen zo is het geworden wat het nu is: het mooiste veld van Nederland omgeven door 
een geheel nieuwe bestrating, een nieuw terras en een prachtige overkapping als 
extensie van de kantine. Nadat Noel en Sofie het lint hadden doorgeknipt, speelden de 

allerjongsten een wedstrijd tegen het eerste. Tegen zoveel overmacht konden de mannen van Anton Wennemers niet op: ze 
verloren met 2-1. De openingsdag werd afgesloten met schieten om de penaltybokaal en een feestavond in het clubgebouw. 
 

 



 
 

 
 
De Zweef breidt sponsoren met 12 bedr ijven uit  

28 september 2018 
Wat een nieuw hoofdveld met kunstgras ons naast goede faciliteiten nog meer brengt. Ons aantal sponsoren of de pakketten 
van bestaande sponsoren is uitgebreid de laatste weken. De sponsorcommissie is druk doende met werving van nog meer 
sponsoren. De navolgende bedrijven hebben zich aan De Zweef verbonden of uitbreiding van bestaande sponsoring 
toegezegd. Sponsoren dank voor jullie vertrouwen en financiële steun! 
Samen op weg naar een succesvolle samenwerking:  

• CSC Sport Greenfields te Zeewolde. www.cscsport.nl. Gouden Sponsor met 30 meter boarding aan het hoofdveld;  

• Ten Cate Grass te Nijverdal. www.tencategrass.com. Gouden Sponsor met uitbreiding van het bestaande pakket met 
narrowcasting;  
 

http://www.cscsport.nl/
http://www.tencategrass.com/


• Expert Advocaten B.V. te Almelo. www.expertadvocaten.nl. Gouden Sponsor met 6 meter boarding aan het hoofdveld 
en narrowcasting;  

• Novus Forma B.V. te Nijverdal. www.novusforma.nl. Gouden Sponsor middels uitbreiding met 6 meter boarding aan 
het hoofdveld;  

• JZ Ingenieursbureau te Nieuwleusen. www.jz-ib.nl. 3 meter boarding aan het hoofdveld;  

• VSO Twente Schoonmaakdiensten B.V. te Wierden. www.vso-schoonmaak.nl. 3 meter boarding aan het hoofdveld;  

• Wijn & Whiskyhuis Nijverdal te Nijverdal. www.wijnwhiskyhuisnijverdal.nl. 3 meter boarding aan het hoofdveld;  

• De Zuivelhoeve te Nijverdal. www.zuivelhoeve-nijverdal.nl. 3 meter boarding aan het hoofdveld;  

• Eshuis Accountants en Adviseurs B.V. te Almelo. www.eshuis.com. 6 meter boarding aan het hoofdveld;  

• Nissan & KIA Beltman B.V. te Rijssen. www.beltmanrijssen.nl. 3 meter boarding aan het hoofdveld en narrowcasting;  

• Van Buren Banden B.V. te Nijverdal. www.vanburenbanden.nl. 2,5 meter boarding in ballenvanger en narrowcasting;  

• Veneberg Security B.V. te Borculo. www.veneberg.com. Gouden Sponsor met 10 meter boarding in ballenvanger en 6 
meter boarding aan het hoofdveld. 

 
Nieuwe penningmeester 
20 september 2018 
Ewald Wennemers is met ingang van heden de (tijdelijk) nieuwe penningmeester van De Zweef. Bart Vrerink is vanwege 
persoonlijke omstandigheden gestopt met het bestuusrwerk. Ewald was eerder al penningmeester en weet dus wat er moet 
gebeuren. Het bestuur is blij dat hij Bart tijdelijk wil opvolgen in afwachting van een definitieve invulling van het 
penningmeesterschap. Vragen over de financiën van de vereniging, facturen en dergelijke kunnen per mail 
naar pm@dezweef.nl. 
 
Vorderingen aanleg kunstgrasveld  
08 augustus 2018 

Er wordt dagelijks hard gewerkt op onze accommodatie. Zoals op de laatste foto's te 
zien is, is de klus inmiddels bijna geklaard. Buiten de laatste professionele 
werkzaamheden moet er rondom het veld nog wel het een en ander gebeuren en 
daarbij kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Heb je de komende weken nog tijd om 
te helpen, meld je dan bij Erik Heuver (06-81658330). 
Wil je op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen, volg dan 
onze Twitter (geen account nodig) of Facebook. In het fotoalbum hierna zullen we ook 
steeds nieuwe foto's bijplaatsen. 
In onderstaand fotoalbum een overzicht van de werkzaamheden die de afgelopen 
weken verricht zijn. 

 
Algemene Ledenvergadering: geweven kunstgrasmat op huidige hoofdveld  
26 juni 2018 

Dankzij de Algemene Ledenvergadering van maandag 25 juni krijgt De Zweef met 
ingang van het nieuwe seizoen kunstgras met de omvang van het huidige 
hoofdveld. Daar kunnen we als vereniging trots op zijn. Het voorstel van het bestuur om 
op het hoofdveld een kleiner kunstgrasveld aan te legen (vanwege de kosten), werd 
door de vergadering verworpen. Met algemene stemmen kozen de aanwezigen voor 
kunstgras op het huidige veld. Dat betekent dat De Zweef een flink bedrag moet 
bijdragen in de aanlegkosten. Om het bedrag terug te kunnen betalen, mag het bestuur 
van de vergadering in de komende reguliere ledenvergadering in oktober een voorstel 
doen tot verhoging van de contributie met 0,50 cent per maand voor alle leden. Het 
nieuwe veld wordt (volgens Ten Cate) opgeleverd op 25 augustus. 

Met algemene stemmen kozen de aanwezigen voor kunstgras op het huidige veld. Dat betekent dat De Zweef 50.000 euro 
moet bijdragen in de aanlegkosten. Dit geld kan geleend worden bij de gemeente. 
Het bestuur was blij verrast door de vergadering en het genomen besluit. Daarmee maken we een belangrijke stap op weg naar 
een zonnige toekomst. Aanleg van kunstgras was nodig, omdat de hockeyclub het huidige veld 5 krijgt toegewezen als 
uitbreiding. Hierdoor werd de ruimte op Gagelman zo klein dat DES en De Zweef beide een kunstgrasveld (dat veel intensiever 
gebruikt kan worden) krijgen. 
De aanleg van de drie velden op Gagelman en een bij Hulzense Boys is een “pakkage-deal” van de gemeente met Ten Cate, 
die zo een mooie presentatie krijgen van hun kunne; met als kers op de taart een geweven veld bij De Zweef. 
 
De ledenvergadering nam aan het einde van de beraadslagingen het volgende besluit: 
1. De Zweef gaat voor kunstgras op het huidige hoofdveld. 
2. Het bestuur krijgt mandaat om dit voor een bedrag van maximaal 50.000 euro te realiseren plus vervanging van de huidige 
boarding door een nieuwe. De Vriendenkring levert een behoorlijke bijdrage om een deel van deze 50.000 euro te kunnen 
betalen.  
3. Het bestuur leent de benodigde 50.000 euro van de gemeente en betaalt terug in minimaal 20 termijnen. 
4. Om de aflossing van deze 50.000 euro te dekken gaat de ALV op voorhand akkoord om in de ALV van oktober een 
contributieverhoging te accepteren van 0,50 eurocent per maand voor alle leden en ondersteunende leden. 
De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel. Met dien verstande, dat er geen sprake is van een "lening", maar van 
voor-financiering, waarbij de gemeente voorschiet en bij De Zweef tien termijnen van 5000 euro in rekening brengt met daar 
bovenop 2,8% rente. 
 
 

http://www.expertadvocaten.nl/
http://www.novusforma.nl/
http://www.jz-ib.nl/
http://www.vso-schoonmaak.nl/
http://www.wijnwhiskyhuisnijverdal.nl/
http://www.zuivelhoeve-nijverdal.nl/
http://www.eshuis.com/
http://www.beltmanrijssen.nl/
http://www.vanburenbanden.nl/
http://www.veneberg.com/
mailto:pm@dezweef.nl
https://twitter.com/rksvdezweef
https://www.facebook.com/RksvDeZweef/


Patty Verkooijen naar FC Twente  
10 juni 2018 

Helemaal onverwacht heeft Patty Verkooijen (16) bericht ontvangen dat zij het komende 
seizoen mag gaan voetballen bij Jong FC Twente Vrouwen. De hoop op een carrière bij 
de club waarvoor ze al eerder uitkwam, was eigenlijk al vervlogen, toen de brief binnen 
kwam. Daarmee kwam voor Patty een droom uit. In juli aanstaande beginnen de 
trainingen. Patty heeft bij De Zweef altijd in jongensteams gespeeld en dat zou ook 
komend seizoen zo zijn. Op 10 juni deed ze nog mee in de belangrijke wedstrijd om 
promotie/degradatie van vrouwen 1. Wij wensen Patty bij FC Twente heel veel succes! 
 
 
 

 
Rookvrij sportpark zou mooi zijn  
08 juni 2018 

Zoals bekend zijn organisaties als de Hartstichting een actie begonnen om met name 
plekken waar jeugd komt, rookvrij te maken. Zien roken is doen roken. Los nog van de 
gevaren van mee-roken. Men wil dat de jeugd geen rokende mensen meer ziet en er 
(dus) ook niet aan begint. De gemeente wil graag dat de sportaccommodaties rookvrij 
zijn en hebben de verenigingen gevraagd mee te werken. Dat wil het bestuur van De 
Zweef. Vandaar dat bij de ingang van ons deel van het complex een spandoek Rookvrij 
is opgehangen. Via de geluidsinstallatie zal van tijd tot tijd ook aandacht voor de actie 
worden gevraagd. Help mee. Rook niet op Gagelman. 
  
 
 
 
 

Topvermaak bij De Zweef 
02 juni 2018 

Een schitterend idee en een prachtige avond. Dat was het sponsordiner dat bij De 
Zweef werd gehouden. Ruim 200 sponsoren en meegebrachte gasten hebben met volle 
teugen genoten van het eten, de ambiance, prachtige acts. Kortom, vermaak van de 
bovenste plank. En dat alles voor een goed doel: het 100-jarig bestaan van De Zweef, 
dat in 2020 groots gevierd gaat worden. De opbrengst van het diner is daarvoor een 
belangrijke opstap. 
Na ontvangst en diner (verzorgd door Driever) in het clubgebouw werden de gasten met 
de bus (van sponsor Brinker) naar het ZiNiN-theater gereden waar Rob en Emiel 
zorgden voor “magic, cabaret, mindreading, comedy en theater”, zoals ze het zelf 
noemen. Maakt niet uit: het was prachtig. Na afloop weer terug naar het clubgebouw 
waar tot in de late uurtjes verder werd genoten en beide heren nog vele trucs en tricks 

lieten zien. Samenvattend: Vermaak van niveau! 
 
Rabo Clubkascampagne levert ruim 2000 euro op! 
31 mei 2018 
Voor de derde keer alweer organiseerde de Rabobank Noord-West 
Twente de Clubkascampagne. Voor De Zweef een prachtige kans om 
een flink geldbedrag binnen te halen. Heel veel Zwevers en supporters 
van De Zweef stemden op hun favoriete club, zodat het eindbedrag het 
hoogste was van al die keren dat er meegedaan werd. Maar liefst 
2091,72 euro werd binnen gehaald. Daarmee eindigde onze club na 
zwembad de Groene Jager uit Den Ham op de tweede plaats van clubs 
die het meeste geld kregen. 
Sander Blankhorst en Judith de Jonge van de bank kwamen op 31 mei 
naar het clubhuis om een afvaardiging van het bestuur een "cheque" te 
overhandigen. Waarom er een zonnepaneel op de foto staat? De 
Zweef heeft aangegeven de opbrengst te willen besteden aan 
duurzaamheid. De nadruk ligt nu op een energiezuinige en duurzame 
verwarming + douche-installatie en misschien daarna op 
zonnepanelen. Een afvaardiging van het bestuur nam de cheque 
dankbaar in ontvangst. Bank bedankt en vooral stemmers bedankt!!!! 
 
Toiletbezoek kost De Zweef eindoverwinning Ramon 
Zomer Intersport 35+ 
28 mei 2018 
Vrijdag 25 mei werd de finaleronde van het “Ramon Zomer Intersport 
35+” toernooi op een zonovergoten sportpark Smidserve van Hulzense 
Boys afgewerkt. Van de deelnemende teams, Daarlerveen, Lemele, 
SVVN 1 en 2, v.v. Hellendoorn 1 en 2, Hulzense Boys 1 en 2, DES 1 en 
2 en De Zweef 1 en 2 was Hellendoorn met 4 punten voorsprong veruit 



favoriet voor de eindoverwinning. De Zweef 1 en 2 hadden enkel nog een theoretische 
kans. Hellendoorn 2 mocht niet winnen van De Zweef 1 en De Zweef 2 moest winnen 
van Daarlerveen. Maar wat niemand meer verwacht gebeurt toch. Hellendoorn speelt 
gelijk tegen de Zweef 1 en De Zweef 2 wint van Daarlerveen. Met 2 punten 
voorsprong voor Hellendoorn dus een heuse finale tussen De Zweef 2 en Hellendoorn 
2. 
Voor de finale wordt het toernooi stilgelegd om aandacht te vragen voor een spontane 
(inzamel) actie van de deelnemende verenigingen. Alle teams hebben een voor 
afgesproken bedrag ingelegd en tijdens de speelavonden werd geld ingezameld met 
o.a. verlotingen, staande bingo’s en verkoop van broodjes. Uiteindelijk werd €2350,- 
ingezameld. Op voorstel van Hulzense Boys werd unaniem KiKa gekozen als goed 
doel om dit bedrag aan te doneren. Twee vertegenwoordigers van KiKa waren 
aanwezig om de donatie in ontvangst te nemen. 
De finalewedstrijd lijkt op een gelijkspel af te stevenen. De Zweef weet het beslissende doelpunt niet te forceren. Tot 3 minuten 
voor tijd de blauw-witten toch de verdiende 1-0 op het bord weten te zetten. Hellendoorn is machteloos en lijkt op de laatste 
speeldag alsnog naast de eindoverwinning te grijpen. De omroeper die begin en einde wedstrijden regelt moet nog even naar 
het toilet en wanneer hij terug keert blijkt de speeltijd verstreken. Hij pakt de microfoon voor einde wedstrijd maar op dat 
moment heeft De Zweef gescoord. Helaas in eigen doel, 1-1 en dus ging de eindoverwinning alsnog naar Hellendoorn. 
Niemand die er om maalt. Er zijn belangrijker dingen in het leven. Ook volgend seizoen zullen de deelnemende teams dit met 
een nieuwe inzamelactie onderstrepen. 
 
Nacompetitie voor vrouwen 1 en afscheid  
27 mei 2018 
Door de 3-2 winst 
in de 
thuiswedstrijd 
tegen VDZ en 
mindere prestatie 
van de directe 
concurrentie, moet 
Vrouwen 1 nog 
wedstrijden gaan 
spelen in de 
nacompetitie. Het 
was spannend 
omdat de drie 
punten in Nijvedral 
moesten blijven en 
concurrenten niet 
mochten winnen. 
Zo gebeurde het. 
Ondanks het feit 
dat de competitie 
nog niet ten einde 
is, werd afscheid 
genomen. 
Namelijk 
van trainer Harry 
Legtenberg. 
Harry’s droom was 
ooit het eerste 
vrouwenteam te 

trainen en die droom is uitgekomen. Hij heeft ervan genoten. Namens het bestuur 
bood Jan-Pieter van Vree hem na een dankwoord een bos bloemen aan. Daarna 
was het de beurt aan Mylène Rodijk. Meer dan tien jaar speelde zij mee in 
Vrouwen 1 en maakte alles mee wat er te bereiken is: diverse kampioenschappen 
en bekerwinsten. Een knieblessure maakte een einde aan haar carrière. Jan-
Pieter van Vree dankte haar voor al haar inzet en haar bijdrage om het 
vrouwenvoetbal op de kaart te zetten en een vaste plaats te geven binnen onze 
club; zowel als individu als onderdeel van het team. Naast bloemen kreeg ze een 
dinerbon. Daarna bood het team de afscheidnemers en het technische kader 
attenties aan en vertrok het spul voor een gezellige BBQ. 
 
Twidde handhaaft zich in reserve-hoofdklasse 
27 mei 2018 
Hoewel in de winterstop niemand er nog maar een cent voor gaf, heeft het twidde 
zich gehandhaafd in de reserve-hoofdklasse. Zonder nacompetitie. Trainer Niels 
Kolkman slaagde er na de winter in zoveel punten te verzamelen dat de jongens 
nu vakantie hebben. Daar was heel veel voor nodig. Hard werken, teamgeest 
met ruimte voor een lolletje. De inzet van heel bruikbare krachten uit derde en 



vierde en A1. In de allerlaatste wedstrijd tegen Heino kwam De Zweef door een goal van Joey Knobben met 1-0 voor, maar 
verzuimde de kansen op 2-0 daarna af te maken. Daardoor werd het extra spannend. Toen "good old" Niels Hegeman vlak voor 
tijd de 2-0 binnen schoot, ontplofte het stadion. Klassebehoud. Feest, bier en jammer genoeg afscheid van Niels Kolkman die 
besloten heeft het wat rustiger aan te gaan doen. Bloemen voor hem en waarderende woorden van voorzitter Erik Heuver. 
 

 
 

 
 
De Zweef 3, 4 en 6 kampioen!  
22 mei 2018 
  
Wat een feest was het zondag 20 mei bij De Zweef! Maar liefst drie teams werden kampioen: het derde, vierde en zesde. Wat is 
er dan mooier om het feestje gezamenlijk te vieren in de kantine. Compleet met een ingehuurde zanger, onze eigen dj's en een 
bezoekje van v.v. Hellendoorn 2 (dat ook kampioen werd) ging het dak eraf. Dat ook het 1e elftal zich s'middags veilig speelde 
was de kers op de taart. We feliciteren alle spelers, begeleiding en supporters met deze geweldige prestaties! Het 
kampioenschap van het derde was tevens het laatste optreden van trainer Demis Galgenbeld, die daarmee een mooie kroon op 
vier jaar trainerschap zette! 
 
 
 
 



De Zweef 3 kampioen 
 

 
 
De Zweef 4 kampioen 
 

 
 
 
 
 
  



De Zweef 6 kampioen 
 

 
 
De Zweef 4 wedstrijdfoto's 

 
 
De Zweef 6 wedstrijdfoto's 
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De Zweef zet hoofdsponsoren in het zonnetje  
07 januari 2018 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zette De Zweef de hoofdsponsoren in het zonnetje, 
omdat beide hun contract met de club met vier jaar verlengden. Hugo Kok van 
Uitzendbureau Oost-Nederland en George Praas van TransMission kregen onder 
applaus en dankbare woorden van voorzitter Erik Heuver een poster van respectievelijk 
De Zweef 1 Mannen en De Zweef 1 Vrouwen uitgereikt. In de huldiging betrok de 
voorzitter ook de heren Ter Hedde en Zomer van Reflex en Intersport als co-sponsoren. 
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Huldigiging van 13 jubilarissen 
07 januari 2018 
 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie huldigde voetbalvereniging De Zweef 13 jubilarissen. 
Wegens 25 jaar lidmaatschap: Jan Karmerood, Stefan Reinders, Roy Nijenhuis, Pascal 
Galgenbeld, Rick Woesthuis, Dennis Roeloffzen, Gerben Woesthuis. 40 jaar lid waren: 
Willy Broekhof, George Jannink en Marc Kamphuis. Herman Braamhaar was 50 jaar lid. 
Tenslotte werden Herman Galgenbeld en Sinus Morsink gehuldigd vanwege het 60-
jarig lidmaatschap. Zij kregen allemaal de bijbehorende speld en een bos bloemen. 
 
 
 
 

 

 
 
Hans Knobben “Vrijwilliger van het jaar”  
07 januari 2018 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is Hans Knobben 
uitgeroepen tot “Vrijwilliger van het jaar”. Knobben krijgt 
deze onderscheiding vanwege zijn jarenlange 
verdiensten als wedstrijdsecretaris junioren en senioren. 
In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor alle 
wedstrijden die wekelijks worden gespeeld. Zowel in de 
competitie als in de beker en vriendschappelijk. Ook 
onderhoudt hij alle contacten met de voetbalbond waar 
het gaat om de wedstrijden en wat daaromheen speelt, 
zoals de afhandeling van strafzaken, verplaatsen van 
wedstrijden, spelerspassen enz. Daarnaast is hij nog 
enthousiast leider van het zesde elftal, dat zijn 
bestaansrecht vooral dankt aan de sfeer die Hans binnen 
het team weet te creëren en de manier waarop hij de 
mensen motiveert toch vooral te blijven voetballen. De 
honderden aanwezigen tijdens deze receptie beloonden 
Knobben met een groot applaus. Een bos bloemen en 
een dinerbon was de beloning. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Johan Kok erelid De Zweef 
07 januari 2018 

Bij zijn afscheid als beheerder van de clubaccommodatie is Johan Kok benoemd tot 
erelid van onze vereniging. Althans, de ongeveer 200 aanwezigen gaven tijdens de 
nieuwjaarsreceptie met daverend applaus instemming met het voorstel van het bestuur 
om Johan bij de eerstkomende ledenvergadering tot erelid te benoemen, want zo 
schrijven de regels dat voor. Johan kok kreeg de onderscheiding voor vele jaren 
vrijwilligerswerk voor “zijn” club. Nagenoeg elke dag was hij in het gebouw aanwezig om 
noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. 
  
Johan Kok vervulde sinds het begin van de jaren zeventig in de vorige eeuw diverse 
functies binnen de club. Zo was hij bestuurslid en voorzitter van supportersvereniging 
De Vriendenkring en leider van het eerste elftal. In 1998 begon hij als beheerder van de 

clubaccommodatie. Dat deed hij niet alleen, maar samen met zijn vrouw Annie, die vanaf de opening van ons eigen clubhuis in 
1972 al deel uit maakte van de groep dames die wekelijk het clubhuis tot in de kleinste hoeken en gaten schoonmaakte. 
 

 
 


