
Theatershow 100 jaar De Zweef afgeblazen  
11 maart 2021 

 
Met de huidige ontwikkelingen op coronagebied kunnen we op z’n vroegst ergens in 
2022 het theater in zonder maatregelen als anderhalve meter e.d. Met die wetenschap 
heeft de organisatie van de Theatershow ter gelegenheid van 100 jaar De Zweef 
besloten de show te annuleren. Het “momentum” zoals dat heet, is dan helemaal weg. 
Het besluit de show niet op te voeren is heel erg jammer voor de spelers, koor en kader, 
die met groot enthousiasme heel wat uren in de show hebben gestopt. Jammer ook 
voor alle mensen die een kaartje hebben gekocht en zich verheugden op een 
ouderwets blauwwit spektakel. 
We hebben geprobeerd alle (groepen) kaartjeskopers per mail te bereiken over dit 
onderwerp. Ook met de mededeling dat wie dat wenst, z'n geld kan terug krijgen. 
Schenken aan De Zweef mag natuurlijk ook (diepe dank in dat geval). Wie geld terug 
wil, kan zich tot 12 maart 2021 melden bij jpvanvree@outlook.com. Graag onder 
vermelding van banknummer en aantal kaartjes. 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest in juni 2020 had De Zweef een uitgebreid feestprogramma ontwikkeld. Dat is vorig jaar 
verplaatst naar dit jaar. Omdat ook de kantine nog niet open mag en straks misschien alleen met allerlei restricties, staan ook 
de overige programmaonderdelen op losse schroeven. 
Voorlopig blijft in ieder geval het “Bieproat’n” nog staan als programmaonderdeel. Omdat het hier eigenlijk een reünie is, kan die 
altijd wel een keer worden houden. Er zijn voorzichtige plannen om onderdelen uit de Theatershow te verwerken tot een 
voorstelling die de club daarmee dan zouden kunnen combineren. 
 
EVEN BIJPRATEN......  
03 maart 2021 
Heel voorzichtig worden de mogelijkheden groter om weer aan het voetballen te komen, maar het zal nog wel even duren eer 
iedereen weer een balletje kan trappen. Ook de kantine blijft nog dicht. Vandaar weer een nieuwsbrief om je op de hoogte te 
stellen van de laatste nieuwtjes binnen de club. In deze nieuwsbrief aandacht voor onder meer acties van Ten Cate om het 
hoofdveld beter bespeelbaar te maken en acties om ervoor te zorgen dat jeugd op de velden kan blijven voetballen. Opruimen 
van rommel, niet meenemen van fietsen en scooters e.d. zijn voorwaarden. 
Competities KNVB 
In de laatste week van februari is duidelijk geworden dat alle competities dit seizoen niet worden uit gevoetbald. De indeling die 
dit seizoen van toepassing is gaat ook voor het komende seizoen gelden. Er vindt dus geen promotie of degradatie plaats. Of er 
tot aan de zomerstop nog wedstrijden georganiseerd kunnen worden en of daarbij publiek welkom is en of de kantine weer 
open kan is op dit moment niet duidelijk. Dat hangt af van de maatregelen die van kracht blijven. De KNVB denkt na over een 
eventuele regiocup en binnen de verschillende verenigingen van de gemeente wordt ook nagedacht over een onderling toernooi 
mocht voetballen weer mogelijk zijn. 
Trainen 
Waar de jeugd al volop aan het trainen is en op zaterdag onderlinge wedstrijden speelt, mogen senioren tot 27 jaar ook weer 
het trainingsveld op. Een aantal elftallen, met name de selectie elftallen maken gebruik van deze verruiming. Hierdoor is het 
zowel door de week als in het weekend behoorlijk druk op het sportpark. Dit is mooi om te zien. Door de avondklok die nog van 
kracht is, is het wel soms passen en meten om iedereen binnen de beschikbare uren een plekje te geven maar in goed overleg 
tussen de jeugd- en seniorencommissie is er een passend rooster gemaakt. Zodra de avondklok niet meer van kracht is zijn er 
nog meer mogelijkheden. 
Invulling kader bij de jeugd 
De technische commissie heeft de afgelopen weken niet stil gezeten en kon eind februari weer een update geven over de stand 
van zaken van de invulling van het kader voor het komende seizoen. De trainers voor de teams JO17-2, JO13-2, JO11-2, JO10-
1 en 2 en de hoofdcoach circuittraining JO8 t/m JO10 zijn nu ook ingevuld. Er wordt nog volop doorgewerkt om ook de laatste 
open plekken in te vullen. Het is mooi om te zien dat veel jonge trainers een plek vinden. Een aantal van hen is gediplomeerd 
[diploma pupillencoach of TC UEFA C-Youth]. Ook bestaat voor nieuwe kaderleden de mogelijkheid om via onze vereniging een 
trainersdiploma te halen. Complimenten aan de Technische Commissie die achter de schermen al veel werk heeft verzet. 
Toezicht op het sportpark 
Nu het weer beter wordt zijn er met name in het weekend steeds meer jongeren die op ons kunstgrasveld komen voetballen. Op 
zich is hier niets op tegen maar we merken ook dat het de nodige overlast geeft en dat er groepen komen met andere 
bedoelingen. Er blijft er veel afval achter in de vorm van [gebroken] glas, chips en wietzakjes. Om hier toch wat grip op te 
houden voeren we, in samenwerking met de politie en de Boa’s van de gemeente, al toezicht uit maar willen dit graag nog 
intensiveren. Als er mensen zijn die hier een bijdrage aan willen leveren door in het weekend in tweetallen af en toe een 
controle uit te voeren kunnen deze zich melden via info@dezweef.nl. Er wordt dan contact opgenomen om te overleggen wat 
de mogelijkheden zijn. 
Oudijzeractie 
De klusploeg heeft in december het initiatief genomen voor een oudijzeractie. Deze kon helaas door de strenge lockdown niet 
doorgaan. In de afgelopen maanden is er toch het nodige oud ijzer verzameld en afgelopen week is dit door firma Finke 
opgehaald. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van het gebouw. Een compliment aan de klusploeg is zeker op 
zijn plaats. Zodra de maatregelen het toelaten wordt de actie zoals bedoeld in december alsnog gehouden. 
Kunstgras 
Sinds de aanleg van het kunstgrasveld is er discussie met Nijverdal ten Cate en de gemeente Hellendoorn over de ‘grip’ van het 
veld. Spelers vinden dat het veld te glad is en glijden regelmatig uit. Ook tegenstanders geven aan het kunstgras lastig 
bespeelbaar is. De afgelopen periode is er veel onderzoek gedaan door NTC hoe het veld verbeterd kan worden. Een optie is 
nu om het zand dat in de mat is gestrooid voor een groot deel te verwijderen. Dit gaat, als de weersomstandigheden dit 
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toelaten, in de tweede week van maart gebeuren. Daarna wordt bekeken in hoeverre dit de grip van het veld verbetert en het de 
grip van een natuurgrasveld benadert. 
Activiteiten 100-jarig bestaan 
Een van de prominente onderdelen van ons 100-jarig bestaan was het toneelstuk over de historie van De Zweef. Een flinke 
groep vrijwilligers is hier mee bezig geweest en er waren meer dan 800 belangstellenden die de verschillende voorstellingen in 
het ZININ-theater zouden bezoeken. De afgelopen week is de organisatie die de voorstelling op de planken zou brengen in 
overleg geweest en heeft men besloten het toneelstuk definitief niet door te laten gaan. Belangrijkste argument is de 
verwachting dat er de rest van het jaar nog geen grote bijeenkomsten in het theater mogelijk zullen zijn. Over alle andere 
activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan worden besluiten genomen zodra dit mogelijk is. 
MobiliteitsScan 
Begin februari is onder 467 leden van onze vereniging de mobiliteitsScan uitgezet. Deze scan is onderdeel van een onderzoek 
in samenwerking met de KNVB waar 10 verenigingen aan deelnemen. Hij is ingevuld door 119 leden. De respons is daarmee 
25,5 %. Sweco, het bureau dat de scan uitvoert gaat de komende tijd de MobiliteitsScan verder uitwerken. Dit betekent alle 
informatie verzamelen en analyseren om te kunnen delen met de clubs. Voordat deze info wordt gedeeld, gaat de KNVB hier 
ook nog naar kijken. Zodra Sweco een rapportage met aanbevelingen is houden we jullie hiervan op de hoogte. 
Tenslotte 
Het ziet er nog steeds niet naar uit dat we elkaar binnenkort kunnen zien en spreken rond de velden of in de kantine. We willen 
jullie daarom vragen naar elkaar om te zien en het bestuur te blijven informeren over bijzonderheden rondom jubilea, geboorte, 
ziekte of overlijden. Daarnaast willen we wederom iedereen bedanken die betrokken blijft bij onze vereniging. Spelers die 
komen trainen en voetballen, ouders die hun kinderen motiveren toch te gaan en alle vrijwilligers die op allerlei gebied de club 
ondersteunen. Wij zijn er blij mee!! 
Met sportieve groet, 
Bestuur RKSV De Zweef 
 
Johan ten Bok (61) overleden 
23 februari 2021 

 
Ons bereikte het bericht dat Johan ten Bok (61) op dinsdag 23 februari is overleden. 
Ondanks het feit dat het niet goed ging met hem, was er nog hoop op een laatste 
stamcelbehandeling, maar de leukemie was sneller. Johan heeft binnen De Zweef een 
hele staat van dienst opgebouwd. De eerste jaren vooral op de achtergrond, maar wel 
volop actief en zijn sterke punten benuttend: Praten met mensen; zaken regelen. 
Problemen oplossen, ouders werven voor klussen binnen de vereniging. Hij was een 
graag gezien man. Hij volgde in 2005 Jan Winkels op als voorzitter van het 
jeugdbestuur van De Zweef en namens de jeugd trad hij toe tot het hoofdbestuur. Door 
ziekte was hij in 2007 genoodzaakt een stap terug te doen, maar hij pakte het werk voor 
de club daarna voorzichtig weer op. Zo was hij op zaterdagen te vinden in het 
wedstrijdsecretariaat, maar was hij vooral de stille werker waar het ging om de 
begeleiding van stagiaires en om de vertegenwoordiging van onze club bij al die 
onderwijsinstellingen. Zeker niet in de laatste plaats hield hij zich bezig met (het 
verbeteren van) de communicatie tussen technische commissie en trainers en de 
contacten met ouders van jeugdspelers. Vanwege zijn verdiensten voor De Zweef werd 

hij op zondag 8 januari 2017 uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Wij wensen zijn vrouw Ivon en kinderen Bram en Margot 
veel sterkte bij het dragen van dit verlies.  
 
De Zweef ook tegen samenwerking PFA en Achilles 
16 februari 2021 
De Zweef heeft zich aangesloten bij de amateurclubs in Twente die zich tegen nieuwe ontwikkelingen in het Twentse voetbal 
hebben gekeerd. Daarbij gaat het om de aangekondigde samenwerking van de Prestige Football Academie (PFA) en 
voetbalvereniging Achilles uit Enschede. Naar aanleiding van de berichtgeving hierover in dagblad Tubantia heeft een aantal 
amateurclubs een statement afgegeven over deze samenwerking. De clubs hebben namelijk grote bezwaren tegen de plannen 
van Achilles Enschede en de commerciële voetbalschool PFA, waarbij PFA het komend seizoen met zes teams onder de vlag 
van Achilles wil gaan deel namen aan het competitievoetbal. De leden van PFA, die allemaal voor een amateurverenigingen 
spelen, zijn inmiddels gevraagd hoe ze tegenover een overstap staan naar Achilles. Die club heeft geen jeugdleden meer en 
ziet deze constructie als de enige manier om het hoofd boven water te houden. Na overleg binnen het bestuur heeft De Zweef 
meegedeeld het statement van harte te onderschrijven. Het hele verhaal in Tubantia is te lezen na het volgen van deze 
link: https://www.tubantia.nl/amateurvoetbal/grote-twentse-amateurclubs-komen-met-krachtige-boodschap-voor-achilles-en-
voetbalschool~a5417aa3/ 
 
Even bijpraten.....  
08 februari 2021 
Het bestuur heeft een tweede nieuwsbrief geschreven voor alle Zwevers. In deze tweede nieuwsbrief van dit jaar informeren we 
jullie weer over de stand van zaken binnen onze vereniging en hoe de rest van dit seizoen er mogelijk uit kan zien. Gelukkig is 
de jeugd weer aan het trainen. Tenminste, als het sportpark weer sneeuwvrij is. Verder heeft de KNVB plannen gemaakt voor 
de rest van het seizoen (als er tenminste meer ruimte komt vanwege Corona) en maakt De Vriendenkring plannen voor een 
activiteit. Tenslotte wordt nagedacht over de viering van ons eeuwfeest, dat vorig is jaar is afgeblazen. 
Beste Zwevers, 
In deze tweede nieuwsbrief van dit jaar informeren we jullie weer over de stand van zaken binnen onze vereniging en hoe de 
rest van dit seizoen er mogelijk uit kan zien. 
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Jeugdvoetbal 
Vanaf 17 januari wordt er door de jeugd weer getraind. Voor dat de avondklok inging was er volop activiteit en werd het 
hoofdveld al maximaal benut. Nu de avondklok van kracht is wordt het veld nog intensiever gebruikt. Vaak wordt er door meer 
dan 80 kinderen tegelijkertijd getraind. Ook het onderlinge toernooi dat op zaterdagochtenden is georganiseerd is een groot 
succes. Nagenoeg alle spelers zijn actief en er is een sportieve strijd gaande tussen de verschillende elftallen. Een groot 
compliment aan alle trainers en leiders die zich hiervoor inzetten is zeker op zijn plaats. 
Invulling kader bij de jeugd 
De technische commissie geeft met regelmaat een update over de stand van zaken van de invulling van het kader voor het 
komende seizoen. Het grootste deel van de posities is al ingevuld en het is mooi om te zien dat veel jonge trainers een plek 
vinden. Een aantal van hen is gediplomeerd (diploma pupillencoach of TC UEFA C-Youth). Ook bestaat voor nieuwe 
kaderleden de mogelijkheid om via onze vereniging een trainersdiploma te halen. 
Activiteiten vriendenkring 
De vriendenkring was voornemens om een activiteit in de vorm van een pubquiz of digitale bingo te organiseren. Echter door de 
verdergaande lockdown maatregelen, o.a. (maximaal één bezoeker thuis en de avondklok) is besloten dit niet te doen. Er wordt 
wel nagedacht over b.v. een Super Saturday/Rad van Fortuin, gecombineerd met een quiz, maar hiervoor moeten wel de 
maatregelen versoepeld worden zodat men interactief kan presenteren en prijzen kan bezorgen. 
Ook denkt men na over mogelijke activiteiten tijdens de vaste momenten zoals Pasen en Hemelvaart. Echter alles onder het 
voorbehoud van de dan geldende maatregelen. 
KNVB informatie 
De KNVB heeft de afgelopen week informatie gegeven over een mogelijke herstart van de competitie. 
Voor de lagere elftallen is besloten dat de competitie niet wordt hervat. Voor deze elftallen gaat de KNVB een regiocup 
organiseren zodra dat mogelijk is. Voor de standaard elftallen wil men indien mogelijk een halve competitie spelen, de al 
gespeelde wedstrijden tellen hierin mee. Voorwaarde hiervoor is dat uiterlijk in het weekend van 11/12 april weer wedstrijden 
gespeeld kunnen worden. Daaraan voorafgaand moeten deze elftallen tenminste vier tot vijf weken de tijd krijgen om volwaardig 
te kunnen trainen. Na de persconferentie van 23 februari wordt er door de KNVB definitief besloten wat er gaat gebeuren. 
Mobiliteitsonderzoek 
Graag brengen we het mobiliteitsonderzoek nog even onder de aandacht. Om een goed beeld te krijgen van de mobiliteit willen 
we iedereen vragen deze korte enquête in te vullen. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder het beeld 
wordt dat we krijgen. Alvast bedankt voor de medewerking. 
Activiteiten 100-jarig bestaan 
Door de aanhoudende duur van de corona-maatregelen is er op dit moment nog geen zinnig woord te zeggen over wat in het 
kader van ons 100-jarig bestaan nog kunnen vieren. De jubileumcommissie heeft onderling met enige regelmaat contact en ook 
de theatergroep bekijkt binnenkort wat er mogelijk is om toch de theatervoorstelling op de planken te krijgen. Zodra er weer 
meer ruimte komt om iets te organiseren informeren we iedereen daarover. 
Tenslotte 
Het ziet ernaar uit dat we elkaar voorlopig nog niet veel kunnen zien en spreken. We willen jullie daarom vragen naar elkaar om 
te zien en het bestuur te blijven informeren over bijzonderheden rondom jubilea, geboorte, ziekte of overlijden. Daarnaast willen 
we wederom iedereen bedanken die betrokken blijft bij onze vereniging. Jeugdspelers die komen trainen en voetballen, ouders 
die hun kinderen motiveren toch te gaan en alle vrijwilligers die op allerlei gebied de club ondersteunen. Wij zijn er blij mee!! 
 
Met sportieve groet, 
Bestuur RKSV De Zweef 
 
Tonnie Kok overleden 
14 januari 2021 

Ons bereikte het bericht dat Tonnie (Toone) Kok (77) is overleden. Hij was al geruime 
tijd ziek. Voor wie hem niet kent: Tonnie speelde zeven jaar in het eerste van De Zweef. 
Zo hard als hij voor zichzelf was, was hij als verdediger ook in het veld zonder gemeen 
te zijn. Zijn afscheid uit de selectie in mei 1972 betekende grote koppen in de krant, 
cadeaus en mooie woorden van voorzitter Jan Rikmanspoel en aanvoerder Gerrit Oude 
Roelink. Daarvan ook bijgaande foto. Na zijn periode in het eerste speelde hij nog jaren 
in het "wereldberoemde" achtste elftal, dat onze club onder meer verrijkte met een 
aantal liederen bij jubilea en kampioenschappen. 
Tonnie was naast het voetbal een gewaardeerde vrijwilliger, die waar nodig de handen 
letterlijk uit de mouwen stak, want daar lag zijn kracht. Zo was hij een van de mannen in 
het veld die zorgde voor de afbouw van onze eerste kantine. Totdat het niet meer kon 

was Tonnie nog bij alle thuiswedstrijden van het eerste als supporter aanwezig en bleef hij lid van zijn club. Dat hij moge rusten 
in vrede. Wij wensen echtgenote Josephine, zoon Jeroen en overige familie sterkte dit verlies te dragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



André Spenkelink overleden 
06 januari 2021 

 
Je ziet hem nog zo voorafgaand aan de bus de berg af komen. Of voorafgaand aan de 
platte wagen bij ons clubhuis. Op de motor. In blauwwit met meestal een enthousiaste 
supporter achterop. André Spenkelink. Ons bereikte het trieste bericht dat hij is 
overleden. André was al enige jaren ziek en een paar maal geopereerd, maar dat heeft 
hem niet kunnen redden. Wij herinneren hem als een vriendelijk man, die altijd bereid 
was te helpen. Stond mede aan de basis van de eerste playbackshows. Zorgde er 
verder voor dat jongelui in de nachtelijke uren rustig naar huis gingen na een 
playbackshow of ander evenement. Draaide bardiensten. Stak waar nodig de handen 
uit de mouwen en maakte zich zo verdienstelijk voor de club waarvan hij tot het einde lid 
was. Moge hij rusten in vrede en zij nabestaanden de kracht vinden het verlies te 
verwerken. 
 
 

 
Sportpark gesloten: geen trainingen t/m 19 januari 
15 december 2020 
In verband met de afgekondigde nieuwe maatregelen tegen het coronavirus heeft het bestuur in overleg met de technische 
commissies jeugd en senioren besloten dat er tot en met 19 januari geen trainingsactiviteiten plaatsvinden. Het sportpark is dus 
tot die tijd gesloten en dat geldt voor alle leeftijdscategorieën. 
Indien de geplande persconferentie van het kabinet op 12 januari daartoe aanleiding geeft kan dit besluit worden herzien. 
 
Niels Kolkman hoofdtrainer De Zweef mannen 1  
05 december 2020 

 
Niels Kolkman is met ingang van het nieuwe seizoen de hoofdtrainer van De Zweef 
mannen 1. Hij volgt Rutger Wijkman op, die onlangs zijn vertrek aankondigde. Zowel 
bestuur als technische commissie zijn blij met deze aanstelling. Niels is een echte 
clubman die de vereniging en het spelersmateriaal als geen ander kent. Als speler heeft 
hij18 jaar non-stop deel uitgemaakt van het 1e elftal. Met zijn karakteristieke en 
aanstekelijk wil om te winnen was hij al die jaren een onmisbare schakel in het team. Al 
tijdens zijn spelersloopbaan voorzag hij jonge spelertjes van trainingen en coaching 
tijdens wedstrijden. Een behoorlijk aantal daarvan is nu als selectiespeler beschikbaar. 
Stapsgewijs nam Niels de oudere jeugd onder zijn hoede met als laatste halte het 
tweede elftal. Met een Houdini-act hield hij in zijn laatste jaar als trainer dit team in de 
reserve-hoofdklasse zondag. Hierna nam hij even een paar jaar pauze om privé, 
zakelijk en hobby/passie in balans te krijgen, maar heeft nu toch besloten zijn hart te 
volgen. Voor Niels, zoals hij zelf zegt, een droom die uitkomt. Er ligt een mooie 
uitdaging in het verschiet, ons als club positioneren in het zaterdagvoetbal waar we 
zoals altijd het hoogst haalbare nastreven. 

 
Een goed en gezond 2021: WE MISSEN JULLIE!  
14 november 2020 
 
Beste Zwever, 
Vanaf deze plaats een heel goed en gezond 2021 gewenst. En om maar met de deur in huis te vallen: we missen je! 
We missen de gezelligheid rondom de competitiewedstrijden op de zaterdagen en zondagen, we missen de gezelligheid langs 
de lijn en in ons clubgebouw. We missen de gezellige avonden en de vele activiteiten in ons clubgebouw. 
In deze tijd ervaar je nog meer dat het "spelletje met de bal" zoveel plezier en ontspanning oplevert en niet alleen voor de 
spelers maar zeker ook voor ouders, opa’s/oma’s en het talloze publiek dat met onze club meeleeft. 
Gelukkig kan onze jeugd nog onderling spelen in toernooi-vorm en trainingen. Onder bezielende leiding van onze trainers en 
leiders wordt er alles aan gedaan om het gemis aan competitie op te vangen. Hulde aan allen die hieraan bijdragen! 
We krijgen veelal de vraag hoe we als De Zweef deze moeilijke periode door komen. Het antwoord is dat we met z’n allen de 
vereniging zijn in zowel goede als slechte tijden. Natuurlijk zijn er voor onze club de komende jaren een groot aantal 
uitdagingen te gaan maar samen komen we er weer bovenop. 
Het zijn roerige tijden waarin we verkeren. Van een ongestoord leven naar een leven vol onzekerheden. We maken ons zorgen 
om onze kwetsbare dierbaren en kunnen niet zomaar even langs bij een familielid, vriend(in) of goede kennis. 
Het oude normaal is (voorlopig)niet meer maar we hopen van harte dat we elkaar snel weer kunnen treffen in ons gezellige 
clubgebouw en op de velden. Helaas zal dat niet zijn met het Sinterklaasfeest, de nieuwjaarsreceptie en de playbackshows. 
Gezondheid voor ons allen is de hoogste prioriteit en dat wensen wij je, je familie, vrienden en bekenden toe! 
Alleen samen krijgen we Corona onder controle. 
Wij hopen je in 2021 weer in goede gezondheid op Gagelman te ontmoeten. 
 
Bestuur RKSV “De Zweef” 
 



 
 
Flinke bedragen uit Rabo ClubSupport voor De Zweef  
05 november 2020 

 
Tijdens een digitale bijeenkomst heeft de Rabobank bekend gemaakt hoeveel geld 
welke vereniging heeft gekregen in de actie ClubSupport. Voor De Zweef bleef de teller 
steken op € 2150,29 en de Stichting 100 jaar De Zweef kon rekenen op € 1369,88. 
Mooie bedragen waar we best wat mee kunnen. Moeten we wat de stichting betreft, 
volgend jaar wel ons eeuwfeest kunnen vieren. Vanaf deze plaats danken wij alle 
Zwevers en "buitenstaanders" die ons gesteund hebben met een stem. Heel mooi!! 
Vorig jaar ontving De Zweef en de stichting samen ruim € 2800,-.  
 
 
 

 
Rutger Wijkman stopt bij De Zweef  
04 november 2020 

Trainer Rutger Wijkman stopt aan het einde van het seizoen als trainer van mannen 
zaterdag 1 bij De Zweef. Wijkman is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij de 
club. Hij begon als trainer van het nieuwe zaterdag 1 en was ook de eerste man toen 
zondag 1 verhuisde. Onder zijn leiding neemt De Zweef in de derde klasse een 
toppositie in. Hoe het seizoen gaat aflopen, is op dit moment volledig onbekend, "maar 
wij gaan nog steeds voor het kampioenschap en/of promotie", schrijft Rutger aan zijn 
spelers, die hij vanwege Corona, schriftelijk op de hoogte stelde. Om de spelers fit te 
houden en klaar om weer te kunnen gaan voetballen, zal een fitheidsprogramma 
worden opgesteld conform de nieuwste regels.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gerrit nu echt erelid!  
02 november 2020 

Tijdens een korte, door Corona zeer intieme, bijeenkomst in de kantine van De Zweef 
heeft voorzitter Richard Benneker het besluit van de digitale ledenvergadering van 
vorige week uitgevoerd om Gerrit Verschoor te benoemen tot erelid. Het daadwerkelijk 
opspelden van de gouden speld liet hij over aan Gerrits’ vrouw Jannie. Tijdens zijn 
eerste officiële optreden als voorzitter ging Richard Benneker niet in op alle verdiensten 
van Gerrit Verschoor. Die zijn tijdens de vergadering al uitgebreid aan de orde geweest. 
Na het aansnijden van de taart met foto van Gerrit wees de voorzitter op de lange staat 
van dienst van Verschoor. “Als we alle schroeven en spijkers uit het gebouw trekken die 
jij erin hebt geschroefd en geslagen, hebben we waarschijnlijk geen kantine meer,” 
grapte Richard Benneker naar waarheid.  
Mensen als Gerrit zijn volgens de voorzitter nodig om de club in de benen te houden. 
Woorden van dank ook aan vrouw Jannie. “Niet alleen heb je Gerrit niet aan de ketting 

gelegd, maar je hebt zelf ook veel gedaan bij de club, zoals het koffie schenken in de rust van het eerste." Bloemen voor Jannie 
en een gouden speld voor Gerrit Verschoor. En een applaus van de hele kleine groep aanwezigen. 
 

 
 
Gerrit Verschoor erelid  
26 oktober 2020 
Tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering is Gerrit Verschoor benoemd tot erelid. 
Iedereen was het roerend eens met het voorstel van het bestuur om hem deze titel te 
verlenen voor het feit dat hij al bijna 40 jaar zonder onderbreking voor de club actief is. 
Gerrit is een man op de achtergrond, wars van publiciteit en huldeblijken. “Geef mij 
maar een hamer in m’n handen en dan ben ik tevreden”. Gerrit Verschoor loopt al z’n 
hele leven rond bij De Zweef. Hij begon als voetballer en was nog actief toen oud-
voorzitter Jan Rikmanspoel hem ergens in 1979 benaderde met de vraag of hij zin heeft 
één keer per maand de ballen na te kijken, op te pompen of te repareren als lid van de 
materialencommissie. Dat was voor Gerrit niet zo’n probleem. 
Hij was nog niet goed en wel begonnen toen de voorzitter van de materialencommissie 
vroeg of Gerrit hem even kon vervangen in het bestuur. Dat vervangen duurde bijna elf 
jaar. Hij was blij de bestuursfunctie te kunnen inruilen voor het handwerk: timmeren, 
zagen, poetsen, boenen, ballen pompen en repareren. En ook nog eens meedraaien in de bardiensten. 
Vanwege de Corona-beperkingen kon de gouden speld niet tijdens de ledenvergadering worden uitgereikt. Dat gaat gebeuren 
tijdens zijn werk in de maandagploeg van De Zweef. Op kleine schaal en in een klein gezelschap. Precies zoals Gerrit het graag 
zou hebben gehad als er geen Corona was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Richard Benneker nieuwe voorzitter  
26 oktober 2020 

De ledenvergadering koos op maandag 26 
oktober Richard Benneker (links) als opvolger 
van Erik Heuver. Richard Benneker is 
zeker geen onbekende binnen De Zweef. 
Hij was rond de eeuwwisseling elf jaar 
secretaris van de club en daarna zes jaar 
ledenadministrateur. Voor zijn verdiensten 
werd hij benoemd tot erelid. Iemand dus 
die de vereniging kent en inmiddels 
veel ervaring heeft opgedaan als bestuurder. 
Zo is hij ook voorzitter van de Zonnebloem 
en De Welle. 

Behalve Richard Benneker is ook Jos van Rhee (rechts) nieuw in het bestuur van De Zweef. Jos zat van 1979 tot 1990 al in het 
bestuur. Begon als afgevaardigde van de jeugdcommissie en groeide door tot penningmeester, vice-voorzitter en voorzitter. De 
bedoeling is van Jos naast Richard optreedt als vice-voorzitter. In deze functie volgt hij Jan-Pieter van Vree op, die was 
afgetreden. 
Bestuurslid Jan Fikken was deze vergadering aftredend, maar herkiesbaar. Dat vonden de leden uiteraard prima. 
 
Afscheid Erik Heuver na 12 jaar: Tis mooi e wes.....  
26 oktober 2020 

 
Na 12 jaar heeft Erik Heuver op maandag 26 oktober afscheid genomen als voorzitter 
van onze club. Dat gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering in een leeg 
clubgebouw en voor zo’n veertig digitaal aanwezige leden. Een door Corona zeer 
bijzondere vergadering. De taak van Erik wordt overgenomen door Richard Benneker, 
die unaniem is gekozen. Bestuurslid Jan Fikken sprak Heuver toe namens de 
vereniging. Die begon met een citaat dat van de scheidende voorzitter zelf geweest zou 
kunnen zijn: “Tis mooi e wes”.  
 
Toespraak Jan Fikken bij afscheid Erik Heuver d.d. 26-10-2020  
Erik,  

Ik ben een beetje in jouw verleden gedoken. Het is nogal veel en het vliegt in jouw geval alle kanten op. Ik heb het maar 
opgeschreven… Ik wil eigenlijk beginnen met een opmerking die van jezelf zou kunnen zijn, namelijk: “Tis mooi e wes”. En dat 
is ook zo: 13 jaar in het bestuur van De Zweef waarvan 12 jaar als voorzitter is een hele prestatie. Het geeft wel aan dat De 
Zweef heel veel voor jou betekent, maar ook omgekeerd, Erik Heuver voor De Zweef.  
 
Beste mensen,  
Erik is een jaar of 10 jonger dan ik ben. Ik ken hem al vanaf zijn lagereschooltijd en hij woonde bij mij in de buurt. Vaak was hij 
met twee andere schoffies, Gert Cents en Marcel Eilders, op straat aan het voetballen of rotzooi te schoppen en de buurt 
onveilig maken.. Belhamels met een hele grote mond en erg brutaal! De meesten van jullie herkennen dat wel… Jaren later 
voetbalde ik met z’n broer Bert in de senioren. Erik had in die tijd net de MEAO afgerond en er was toen veel werkloosheid. Bert 
maakte zich wel een beetje zorgen over de toekomst van z’n jongste broer. Hij zei: “ik weet niet wat er van oonze Erik terechte 
mut kommn, weet ie niet een baantje veur hem?”. Enige tijd later kreeg Erik een aanstelling bij de ABN. Helaas heeft de carrière 
van Erik als bankier, mede door zijn vrijpostige en brutale optreden, slechts een paar maanden geduurd…  
Uiteindelijk belandde Erik bij de Woningstichting in Nijverdal. Daar was hij op zijn plaats. Zijn maatschappelijke betrokkenheid 
en sociale instelling kon hij hier dagelijks in de praktijk brengen. Hij heeft er uiteindelijk ruim 30 jaar gewerkt. Bijkomend 
voordeel was dat hij hier, ook in tijd van de baas, af en toe wat voor De Zweef kon doen, zeker toen hij later in het bestuur 
kwam. De Zweef was zijn uitlaatklep, niet alleen als voetballer en supporter maar ook als vrijwilliger.  
Hij bleef dit op zijn manier doen: op een sympathieke brutale en nadrukkelijk aanwezige manier en met overal een uitgesproken 
mening over. Maar steeds in het belang van de vereniging! In de jaren 80 begon hij samen met z’n maat Gert Cents, onder de 
naam Conjo’s, kritische en later steeds ranziger stukjes in het clubblad te schrijven, zodanig dat menigeen het schaamrood op 
de kaken kreeg. Tenenkrommend liet het bestuur dit toe. De schrijvers waren, ook na aandringen, niet te beteugelen en toen 
moest het bestuur in het belang van De Zweef wel ingrijpen! Doordat Erik een vlotte pen heeft, zit hij al jaren in de redactie van 
het clubblad.  
Hij is een intelligente vent, maar wars van de gevestigde orde, hiërarchie en autoriteit. Dus niet iedereen was altijd even blij met 
zijn redactionele producties, zelfs de pastoor vond het nodig een keer goed zijn ongenoegen te uiten over de inhoud. Na 
verloop van tijd verdwenen ook deze scherpe en banale stukjes, opnieuw door ingrijpen van het bestuur, een orgaan waar Erik 
later 13 jaar deel van zou uitmaken! Zo kan het gaan in het leven.  
In de loop der jaren werd Erik wel milder en rustiger. Een jaar of 13 geleden kwam ik hem tegen op een feestje. Hij kwam bij mij 
zitten en zei: “Jan, ie kent mie een betje, ik wil mie kandidaat stelln als veurzitter van De Zweef, hoe lik oe det?” Ik verslikte me 
pardoes in m’n biertje, dacht na en zei na 10 tellen: “goed plan, je kunt het maar wil je slagen dan vergt het wel meer 
bescheidenheid, ingetogenheid en diplomatie van jou.” “Det kuump goed Jan” en dat kwam ook goed.  
Erik pakte het na zijn benoeming gelijk goed op. De twijfel die sommige leden in het begin hadden verdween na korte tijd als 
sneeuw voor de zon. Erik wilde niet langer langs de zijlijn alleen maar kritiek leveren. Nee, hij nam zijn verantwoording. Hij 
stelde zich als taak versneld de schulden af te lossen, meer inkomsten te genereren en meer aandacht voor de jeugd. Dat is 
grotendeels gelukt. Het Damesvoetbal was niet echt zijn ding. Toch ging ook hij na verloop van tijd overstag. Inmiddels vormen 
dames en meiden een flink deel van de leden en hebben we bekwame dames in het bestuur!  



Maatschappelijk verantwoord “verenigen” werd onder Erik’s periode een hot item. Instanties als De Zonnebloem, KBO, Aveleijn, 
Vluchtelingenhulp en de Parkinsonstichting kunnen terecht bij de club en er wordt mee samengewerkt. Goed voor de gebruikers 
maar ook voor de leden, familie en de vereniging. Het is goed dat de jeugd ziet dat er meer is dan alleen voetbal. De Zweef 
heeft hiermee haar maatschappelijke taak opgepakt en uitgebreid. Zo hoort het ook.  
 
Erik,  
We hebben je als bestuur wel af en toe moeten bijsturen en afremmen, maar voor jou gold: bij stemmen binnen het bestuur 
beslist de meerderheid! Je bent de op een na langstzittende voorzitter van de club, je hebt maar een kampioenschap van het 
eerste op je palmares, maar, onder jouw voorzitterschap is er wel het een en ander tot stand gekomen. Een kleine opsomming: 
-We groeiden in 12 jaar van 750 naar 930 leden;  
-We kregen een klein kunstgrasveld in 2014;  
-Renovatie van het clubgebouw en vernieuwing van toiletgroepen;  
-Door veel zelfwerkzaamheid van voorzitters en leden een hoofdveld van kunstgras in 2018;  
-Nieuwe ketels, heatpipes, zonnepanelen en last but not least een nieuw dak,  
kortom, in jouw periode is er veel meer gebeurd dan alleen maar vijf toneelstukken schrijven! Daarnaast voetballen we sinds 
kort met dames en heren 1 op zaterdag, toch wel een dingetje binnen de club. Een voorzitter doet z’n werk samen met de rest 
van het bestuur en de leden, maar jij was het uithangbord. Dit deed je op je eigen manier en dat was goed voor De Zweef. Daar 
zijn we dankbaar voor. De Zweef is blij dat jij 12 jaar voorzitter bent geweest! Ik weet dat je niets moet hebben van huldeblijken 
en oorkondes. Dat gaan we nu ook niet doen. Uitsluiten dat je ooit iets wordt opgespeld doe ik niet. Het zou wel een mooie 
beloning zijn, dus wie weet in de toekomst. Namens De Zweef, nogmaals veel dank. Ik weet dat je voor de club niet verloren 
gaat. 
 
Corona-maatregelen per 16 maart (incl. trainingsschema avondklok)  
21 januari 2021 

Op 8 maart heeft het kabinet een update gegeven van de landelijke maatregelen tegen 
de verspreiding van het coronavirus. Per 16 maart zijn er een aantal verruimingen voor 
jongeren tot 27 jaar. In verband met de avondklok geldt sinds maandag 25 januari 
een tijdelijk trainingsschema. Zie het schema onder 'lees meer'. 
Uitgangspunt van het schema is dat ieder jeugdteam 1x per week kan blijven trainen. Er 
is her en der nog wat ruimte (o.a. op vrijdag). Teams die dan willen trainen moeten dit 
afstemmen met de coördinatoren. Om 20.30 uur gaat alle verlichting automatisch 
uit, iedereen verlaat dus voor die tijd het sportpark. 
In het kort nog even de meest actuele stand van zaken op het gebied van corona bij 

onze vereniging. 
1- Voor jeugdspelers zijn alleen trainingen en wedstrijden onderling (met teams van eigen club) toegestaan. 
2- Vanaf 3 maart mogen ook senioren tot 27 jaar weer samen buiten sporten. Spelers boven de 27 jaar mogen per 16 maart 
trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand. 
3- Naast de sportkantine zijn ook douches en kleedkamers gesloten. 
4- Het sportpark is voorlopig alleen toegankelijk voor spelers, trainers, leiders, kaderleden, bestuurders en toezichthouders. 
 
Vanavond digitale Algemene Ledenvergadering  
11 oktober 2020 

Voor mensen die zich hebben aangemeld is vanavond om 20.00 uur de Algemene 
Leden Vergadering. In verband met de landelijk geldende corona-maatregelen, zal de 
vergadering digitaal worden gehouden. De agenda, inclusief het verslag van de 
secretaris kunt u hier downloaden.  
Het financiële jaarverslag, het verslag van het accountantskantoor, de balans, de staat 
van baten en lasten en de begroting zijn vooraf in te zien. Datzelfde geldt voor de 
notulen van de vorige vergadering. Deze stukken waren in te zien op woensdag 21 en 
donderdag 22 oktober.De vergadering vanavond wordt gehouden via het programma 

Teams. Dit programma hoeft u niet te installeren. Mensen die zich uiterlijk 19 oktober hebben aangemeld voor de vergadering 
hebben een mail ontvangen met een uitnodiging om aan de vertgadering deel te nemen.  
 
Regels voor bezoek wedstrijden De Zweef 1 mannen  
06 september 2020 
Het bestuur heeft een aantal regels opgesteld over het bezoeken van thuiswedstrijden van De Zweef 1 mannen. Dat is mede 
gebeurd na overleg met de collega’s van Hellendoorn, SVVN en DES die bij elkaar in de competitie zitten. 
1. Wedstrijden kunnen alleen bezocht worden door leden van De Zweef. 
2. Er mogen maximaal 250 mensen komen kijken. Dit naast kaderleden (begeleiding De Zweef 1 en tegenpartij), officials, 
vrijwilligers, medewerkers en sporters die voor die wedstrijd noodzakelijk aanwezig zijn. 
3. De 250 leden moeten voor de thuiswedstrijden van De Zweef 1 een kaartje kopen. Daarvoor geldt: 
a. Kaartjes alleen voor leden en hun partners. 
b. Per lid zijn maximaal 2 kaartjes beschikbaar. 
c. Kaartjes kosten per stuk € 1,- en kunnen rond en tijdens de wedstrijd worden ingewisseld voor 1 beker koffie of thee. 
d. Kaartjes worden verkocht anderhalve week vóór de wedstrijd op donderdagavond van 20.00 – 21.00 uur in de kantine. 
Voorbeeld: kaartjes voor De Zweef – DES op 26 september worden verkocht op donderdag 17 september. 
4. Koffie en thee zoveel mogelijk buiten kopen. 
5. Verder gelden de algemene regels zoals aangegeven in en rond de accommodatie. 
 
 

https://www.dezweef.nl/images/ALV_Agenda_jaarvergadering_2020_def.pdf
https://www.dezweef.nl/vereniging/bestuursmededelingen/3755-regels-rond-corona-voor-kantine-en-kleedkamers


De Zweef zoekt nieuwe voorzitter  
30 augustus 2020 

We moeten op zoek naar een nieuwe voorzitter. Erik Heuver heeft namelijk besloten zijn 
functie neer te leggen. De datum van ingang hangt af van de snelheid waarmee we een 
vervanger hebben gevonden. Als dat lukt voor de algemene ledenvergadering, neemt 
Erik tijdens deze vergadering eind oktober dit jaar afscheid. Lukt dat niet, dan vertrekt 
hij in oktober 2021. 
Erik Heuver krijgt op zijn werk een nieuwe functie die de nodige extra tijd gaat vergen. 
Maar dat niet alleen: “Na 13 jaar vind ik het ook wel tijd worden plaats te maken voor 
een frisse kracht”. In de periode dat hij de voorzittershamer hanteerde maakte de 
vereniging een aantal belangrijke ontwikkelingen door. 
Niet alleen waren er de nodige sportieve prestaties, maar onder meer ook de aanleg 
van een klein kunstgrasveld, kunstgras op het hoofdveld , het 900ste lid, renovatie van 
de toiletruimten en herinrichting van vergaderkamers, verduurzaming van de 

accommodatie met heatpipes en een nieuw dak. 
Belangrijkste gebeurtenissen zijn uiteraard het 100-jarig bestaan en de overgang van de zondag naar de zaterdag. Tenslotte 
heeft het bestuur door tal van maatregelen een flinke en noodzakelijke verbetering weten te realiseren in de financiële situatie 
van de vereniging. 
 
Beleidsplan meiden- en vrouwenvoetbal De Zweef 
16 augustus 2020 

Het bestuur van De Zweef heeft een beleidsplan meiden- en vrouwenvoetbal 
vastgesteld. Momenteel telt de vereniging 135 vrouwelijke leden die vanuit verschillende 
leeftijdscategorieën deelnemen aan de KNVB competitie(s). Ons 900e lid van de 
vereniging was vrouwelijk. In 2016 promoveerde het eerste vrouwenelftal naar de 
landelijke 1e klasse, de hoogste klasse die binnen de vereniging door een vrouwenteam 
werd behaald. Binnen de vereniging kunnen we dus niet meer om het vrouwenvoetbal 
heen.  
De reden voor het opstellen van dit beleidsplan is dat er behoefte bestaat aan een 
duidelijke en herkenbare kader binnen Rksv De Zweef met betrekking tot het meisjes- 
en vrouwenvoetbal. Het aantal vrouwelijke leden groeit dermate dat hier een beleid voor 
nodig is. Middels dit 5-jaren plan hopen we richting te geven aan de ontwikkeling van 
onze (vrouwelijke) leden, draagvlak te creëren binnen de vereniging en zo het meiden- 

en vrouwenvoetbal naar een hoger plan te tillen. Een samenvatting van het beleidsplan is te lezen onder 
"bestuursmededelingen". Daar vind je ook ene link naar het totale beleidsplan.   
 
Samenvatting beleidsplan "meiden- en vrouwenvoetbal" van Rksv De Zweef 2020 - 2025 
16 augustus 2020 
                                                                                                                                                                                                             
Inleiding 
Momenteel telt de vereniging 135 vrouwelijke leden die vanuit verschillende leeftijdscategorieën deelnemen aan de KNVB 
competitie(s). Ons 900e lid van de vereniging was vrouwelijk. In 2016 promoveerde het eerste vrouwenelftal naar de landelijke 
1e klasse, de hoogste klasse die binnen de vereniging door het vrouwenteam werd behaald. Binnen de vereniging kunnen we 
dus niet meer om het vrouwenvoetbal heen. 
De reden voor het opstellen van dit beleidsplan is dat er behoefte bestaat aan een duidelijke en herkenbare kader binnen Rksv 
De Zweef met betrekking tot het meisjes- en vrouwenvoetbal. Het aantal vrouwelijke leden groeit dermate dat hier een beleid 
voor nodig is. Middels dit 5-jaren plan hopen we richting te geven aan de ontwikkeling van onze (vrouwelijke) leden, draagvlak 
te creëren binnen de vereniging en zo het meiden- en vrouwenvoetbal naar een hoger plan te tillen. 
Huidige situatie 
De totstandkoming van het meiden- en vrouwenvoetbal werd gerealiseerd door de nodige ondersteuning vanuit vrijwilligers, 
maar dit werd niet ondersteund door een beleid wat specifiek op deze groep leden gericht was. Op dit moment telt de 
vereniging twee senioren teams (vrouwen 1 en 2) en 5 meiden teams (Mo19, Mo15, 2x Mo11, Jo12M). 
Hoewel er steeds meer vrouwelijke leden betrokken zijn bij verschillende bestaande commissies, mist er nog een functie of 
commissie welke volledig is toegespitst op het meiden- en vrouwenvoetbal. Nadat de toenmalige coördinator vrouwenvoetbal 
(René Rodijk) in januari 2019 besloot te stoppen, is er nog geen geschikte vervanger gevonden. Hierdoor missen onder andere 
de trainers en/of begeleiding, een vast aanpreekpunt binnen de vereniging die bv. deelneemt aan de vergaderingen van de 
technische commissie. 
DOELSTELLING VOOR DE TOEKOMST 
Ledengroei 
Middels het organiseren van diverse activiteiten willen we de ledengroei, met name vrouwelijke leden, bereiken. Binnen de 
komende vijf seizoenen zal binnen elke leeftijdscategorie (vanaf o.12-pupillen tot o.17 pupillen) één meidenteam actief zijn. Side 
note: Minimaal twee activiteiten per seizoen zal gericht zijn op het meiden- en vrouwenvoetbal, in samenspraak met de 
activiteitencommissie en De Vriendenkring. 
Vrouwenteam (1) prestatie 
Eind 2025 zal het vlaggenschip van de vouwen- en meisjesafdeling actief zijn binnen de landelijke eerste klasse (zaterdag). 
Side note: Er zal geld vrijgemaakt moeten worden om aan enkele faciliteiten te kunnen voldoen. Bv. een betaalde 
gecertificeerde trainer, busvervoer bij wedstrijden langer dan 60 min. rijden, jaarlijks nieuwe trainingsballen, etc. 
Vrouwenteam (2) recreatief 
Om het meiden- en vrouwenvoetbal nog verder te laten groeien, zowel kwalitatief als kwantitatief, is het behoud van een 

https://www.dezweef.nl/vereniging/bestuursmededelingen/3745-samenvatting-beleidsplan-meiden-en-vrouwenvoetbal-van-rksv-de-zweef-2020-2025
https://www.dezweef.nl/images/stories/pdf/2020-2021/beleidsplan-vrouwenvoetbal-2020-2025.pdf
https://www.dezweef.nl/images/stories/pdf/2020-2021/beleidsplan-vrouwenvoetbal-2020-2025.pdf


recreatief team zeer belangrijk. Het streven is om te blijven faciliteren voor zowel de talent als de recreant. Denk hierbij ook aan 
het opzetten van 25+ of 35+ voetbal. 
Opleidingsteam 
Binnen de komende vijf seizoenen zal een er een senioren-opleidingsteam bestaan met voornamelijk speelsters uit eigen jeugd. 
Side note: Uitgangspunt is om álle meiden gemengd te laten voetballen tot in ieder geval 12 jaar. 
Draagvlak 
Het is van groot belang om draagvlak te creëren binnen de gehele vereniging. Daarom zullen er enkele functies vervuld moeten 
worden die hun bijdrage leveren in verschillende bestaande commissies, met name op het gebied van ledengroei/behoud als 
voetbaltechnisch gebied. 
Conclusie 
Gedurende dit 5-jaren plan zien wij graag dat er een nieuwe commissie komt gericht op het meiden- en vrouwenvoetbal binnen 
de vereniging. We hopen op termijn de functies van meiden en vrouwenvoetbal coördinator te hebben vervuld zodat men actief 
deel kan nemen aan de verschillende overleggen met als doel de belangen behartigen van meisjes- en vrouwenvoetbal binnen 
de vereniging. 
Gemengd voetbal tot de leeftijd van 12 jaar zal een kader afspraak moeten worden. Talentvolle meiden kunnen zich daarna 
verder ontwikkelen in gemengde (selectie) teams. Overige meiden vormen een meiden elftal in de lichting van o.12 t/m o.17. 
Er zullen diverse activiteiten georganiseerd moeten worden, in samenspraak met de activiteitencommissie jeugd en de 
Vriendenkring van De Zweef, met als doel meer ledengroei realiseren, met name vrouwelijke leden. 
Bij het ontbreken van een voltallige commissie meiden- en vrouwenvoetbal blijft de uitvoering, bewaking en bijstelling van het 
beleid voor het meisjes- en vrouwenvoetbal bij Rksv De Zweef een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de technische 
commissie en jeugd- en seniorencommissie, in samenspraak met de beleidscommissie. 
Streven is om het plan jaarlijks te evalueren en waar nodig bij te stellen voor in de toekomst.  
                                                                                                                                                                                                            
LEES HET GEHELE BELEIDSPLAN 
 
Paul Morsink nieuwe accommodatiebeheerder  
29 juli 2020 
Paul Morsink (59) is de nieuwe accommodatiebeheerder van onze vereniging. Paul is een bekende Zwever. Ruim 50 jaar lid. 
Oud speler en trainer, zowel bij de jeugd als senioren. Op dit moment draait Paul op zondagmorgen bardienst. De functie 
accommodatiebeheerder kwam toevallig op het juiste moment. Mooi voor hem en voor De Zweef. Voor de club nog mooier dat 
hij dit op vrijwillige basis doet. Paul wordt het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met de kantine. Vanaf komend 
seizoen wordt het heel druk op de zaterdag. Ook dient de bezetting in de keuken een grote impuls te krijgen. Uiteraard krijgt hij 
hierbij steun van vaste krachten als Bart van Rhee, Lisanne Dikkers, Gerrit Verschoor en Leo Geurtse. En uiteraard het bestuur. 
Wij denken met Paul een uitstekende kracht te hebben gevonden voor deze functie en wensen hem alvast veel plezier. 
 
Rini Siero (85) overleden 
08 juli 2020 

Ons bereikte het bericht dat op woensdag 8 juli ons lid Rini Siero (85) is overleden. Rini 
was meer dan 70 jaar lid van De Zweef. Hij was in 1974 mede-oprichter van De 
Vriendenkring en werd benoemd als lid van verdienste van onze supportersvereniging. 
Meer dan een decennium kwam hij uit voor De Zweef 1. Rini speelde zoals hij was: 
eigenwijs, hard, maar na afloop was alles ok. Later maakte hij als speler van het achtste 
elftal vooral furore als entertainer. Samen met broer Theo is hij verantwoordelijk voor de 
eerste Zweefliedjes op plaat. Een kleurrijk Zwever die binnen de vereniging zijn sporen 
meer dan verdiend heeft. Op maandag 15 juni brachten we hem namens het 100-jarige 
De Zweef een taartje. Hij kon het zeer waarderen. En hij wilde ook een boek. Zo heeft 
hij ons eeuwfeest nog een beetje beleefd. De darmkanker was sterker dan zijn wens de 

viering van het feest volgend jaar mee te kunnen maken. Moge hij rusten in vrede.  
 
Contracten getekend 
03 juli 2020 

 
In het clubgebouw hebben de meeste mensen van de staf voor mannen, vrouwen en 
deels jeugd de contracten voor het komende seizoen getekend. Niet iedereen kon 
aanwezig zijn, dus die komen later nog. In ieder geval reden voor de jaarlijkse foto. Hier 
zie je (keurig op corona-afstand) boven vlnr: Leen Bronkhorst (trainer/coach vrouwen 1), 
Marcel van de Berg (keeperstrainer), Demis Galgenbeld (assistent-trainer), Rick Ruis 
(begeleiding) en Niels Koopman (verzorger/fysio). Voor vlnr: Tonnie van Veen 
(trainer/coach mannen 2), Jacco ten Hove (trainer JO15-1) en Rutger Wijkman 
(trainer/coach mannen 1).  
 

https://www.dezweef.nl/images/stories/pdf/2020-2021/beleidsplan-vrouwenvoetbal-2020-2025.pdf


 
 
Nieuwe trainer Vrouwen 1 
18 juni 2020 

 
Ons eerste vrouwenteam heeft het komende seizoen een nieuwe trainer in de persoon 
van Leen Bronkhorst. Hij vertelt: "In de eerste gesprekken met de technische commissie 
ben ik direct enthousiast geworden. De keuze om bij De Zweef aan de slag te gaan was 
dan ook snel gemaakt. Ik ben geboren en getogen in Apeldoorn. Woon sinds 2006 met 
mijn gezin in Deventer. Heb een ruime ervaring in het vrouwen- en meisjesvoetbal. Zo 
ben ik jarenlang werkzaamheden geweest bij Victoria Boys uit Apeldoorn. De afgelopen 
jaren ben ik hoofdtrainer geweest van de vrouwenteams van FC Zutphen, SDOUC, en 
sjo Oeken/Brummen. Wil deze ervaringen graag delen bij De Zweef en daarmee een 
positieve bijdrage leveren in de verdere ontwikkeling van het vrouwen- en 
meisjesvoetbal binnen de club. Heb enorm veel zin om te starten, en verheug me op de 

samenwerking en verdere kennismaking met alle betrokkenen binnen de club. Op naar een mooi, sportief en succesvol 
seizoen!" 
 
Gemeentelijke erepenning voor 100 jarig De Zweef  
16 juni 2020 

 
De gemeente Hellendoorn heeft op de dag van oprichting (maandag 15 juni) onze club 
onderscheiden met de gemeentelijke erepenning. “De Zweef is de eerste vereniging in 
onze gemeente die 100 jaar bestaat en dat willen we gedenken met deze erepenning”, 
zei burgemeester Raven tijdens de presentatie van het boek 100 jaar De Zweef in het 
tot studio omgetoverde clubgebouw aan de Koersendijk. Wethouder Henk Nijhof was de 
persoon die namens de gemeente de erepenning overhandigde. 
De Zweef bestaat 100 jaar, maar kon door de coronapandemie geen feest vieren. Het 
enige tastbare dat de vereniging de club kon aanbieden was het boekwerk 100 jaar De 
Zweef. Voorzitter Erik Heuver bood de burgemeester het eerste exemplaar aan. In een 

korte toespraak ging hij niet in op de inhoud het boek, maar op de toekomst van de club, waarvan hij hoopt dat die de beste van 
de gemeente gaat worden binnen het zaterdagvoetbal. 
Burgemeester Anneke Raven vertelde diep onder de indruk te zijn van het lijvige boekwerk, waarin niet alleen de geschiedenis 
van de jubilerende club wordt beschreven, maar waarin ook uitgebreid wordt ingegaan op de geschiedenis van Nijverdal en de 
andere clubs in het dorp. “Het is een boek dat zeker ook voor niet-Zwevers heel erg leuk is,” zei ze. 
“Ik was samen met mijn man aan het lezen geslagen en ontdekten ineens dat het tijd werd te gaan koken”, vertelde de 
burgemeester. Vervolgens noemde ze een aantal passages waaruit bleek dat niet alleen de voetbal, maar ook het 
tijdsperspectief en de geschiedenis van Nijverdal en de gemeente Hellendoorn uitgebreid aan de orde kwam. 
De presentatie van het boek 100 jaar De Zweef stond verder in het teken van een quiz die de club de wijde wereld in had 
gestuurd. Presentator Bas Kolkman en schrijver Jan-Pieter van Vree gingen aan de hand van de vragen in op teksten in het 
boek. Uiteraard was daarbij veel ruimte voor de meer komische aspecten uit het boek en de gegeven antwoorden. 
Ook werd bekend gemaakt wie de winnaar was geworden van de prijsvraag hoe vaak de namen Middelkamp en Alferink 
voorkomen in het boek. Vroeger namelijk gold bij de Zweef de gevleugelde uitdrukking “het zijn de Middelkamps en Alferinks die 



hier de dienst uitmaken”. Saillant detail is dat deze prijsvraag werd gewonnen door Johan Alferink, die de prijs moet delen met 
zijn vrouw Gerrie. 
De presentatie van het boek werd rechtstreeks uitgezonden via Facebook en Hoi tv waar een paar honderd mensen naar 
keken. Na afloop van deze officiële bijeenkomst begon de afleveringen verkoop van het boek. Van de 350 gedrukte exemplaren 
zijn er inmiddels meer dan 320 over de toonbank gegaan. “Bij de voering van ons eeuwfeest volgend jaar kunnen we misschien 
wel een tweede druk presenteren”, hoopte presentator Bas Kolkman. 
 

 
 
Zonnestroom klaar  
11 juni 2020 

Het gaat goed met de aanleg van zonnepanelen op het dak van de 
kleedaccommodatie. Energie Control uit Wierden, de installateur van de zonnepanelen, 
is op maandag 8 juni begonnen en vijf dagen later liggen 160 panelen te glimmen in de 
zon. Na de laatste draadjes vastknopen in de meterkast, komt de teller op 0 en zijn we 
zelfvoorzienend. Dat is een mooi stap op weg naar verdere verduurzaming van ons 
clubgebouw. Tegelijk met het zonnepaneel-project loopt namelijk de allang gehoopte 
vernieuwing van het dak van onze kantine. Heel erg hard nodig onder de hand, want 
problemen als lekkages e.d. spelen al jaren. Gelukkig hebben we genoeg gespaard en 
zijn de beslissingen genomen voor de Coronacrisis uitbrak. We hebben straks een 
accommodatie die wat betreft duurzaamheid weer jaren mee kan. 

 

 
 
160 zonnepanelen op de kleedaccommodatie en nieuw dak op de kantine  
29 mei 2020 

 
We gaan als club opnieuw aanzienlijk investeren in duurzaamheid. Op het dak van de 
kleedaccommodatie komen maar liefst 160 zonnepanelen, die met elkaar het totale 
stroomverbruik van De Zweef gaan verzorgen, zodat de meter op 0 blijft staan; ook als 
over drie jaar de salderingsregeling verandert. Daarnaast wordt (eindelijk) het dak van 
het kantine-gedeelte vervangen, waarbij flink wordt geïsoleerd.  
In 2019 werd een belangrijke stap gezet op het gebied van duurzaamheid door de 
aanschaf van een hybride verwarmingsinstallatie. De door de zon verwarmde heatpipes 
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die op het dak van de kleedkamers verwarmen het water in twee boilers voor douches in tien kleedkamers. Ons gasverbruik is 
daardoor aanzienlijk verlaagd. 
We hebben door donaties en acties de afgelopen jaren flink gespaard om een groot deel van deze investeringen (die alles bij 
elkaar zo’n anderhalve ton kosten) uit eigen zak te kunnen betalen. “We hopen deze investeringen binnen een aantal jaren te 
hebben terugverdiend”, zegt Helmut van Rhee die in het bestuur verantwoordelijk is voor het duurzaamheidsbeleid. 
“We hebben het geluk dat we in de club een prima adviseur hebben op het gebied van zonnepanelen. Via die kennis zijn we 
uitgekomen op Energie Control uit Wierden, de uiteindelijke installateur van de zonnepanelen. Daarmee zijn we technisch en 
financieel tot een prima eindresultaat gekomen”. 
“Expertise vanuit de club werd geleverd door Barry Hegeman, Paul van der Zwan en Harold Westendorp. Voor een belangrijk 
deel zijn zij verantwoordelijk geweest voor een programma van eisen, waarmee alle partijen aan de slag kunnen. Financiële 
mensen in het bestuur hebben gezorgd voor duurzaamheidssubsidie.” 
De werkzaamheden beginnen 8 juni. Na het plaatsen van de zonnepanelen op het dak volgt de renovatie van het dak van de 
kantine, waarbij duurzaamheid ook een belangrijk aspect is. Al jaren praten we binnen de club over vervanging van het dak. 
Door noodreparaties kon dat telkens worden uitgesteld, maar nu kan het niet langer. Deze laatste werkzaamheden worden 
uitgevoerd door Serco Dakspecialisten uit Lemelerveld. Met dank aan Johan Broekhof die met een aanmerkelijke schenking 
jaren terug de basis legde voor financiering van deze klus. We hopen eind juli terug te keren in een accommodatie die wat 
duurzaamheid betreft, jaren mee kan. 
 
De Zweef zaterdag alsnog gepromoveerd!!!!  

28 mei 2020 
De Zweef zaterdag is alsnog gepromoveerd. Eerst zag dat er niet naar uit, maar door 
het openvallen van een plaats in de derde klasse is De Zweef alsnog in de prijzen 
gevallen. Dit is telefonisch meegedeeld door de wedstrijdleiding van de KNVB. Een heel 
mooi bericht voor zowel de spelers, technische staf, bestuur en gehele vereniging. En 
nou maar zien dat de competitie ook echt gaat beginnen. 
 
 
 
 
 

Hoera: we mogen weer voetballen!  
06 mei 2020 
Voor onze jeugd was het op woensdag 6 mei een beetje feest. Na weken thuis zitten, mocht en kon er weer gevoetbald worden. 
Onder toezicht, met desinfecterende middelen en anderhalve meter afstand van de trainer lukte het allemaal best. Eigenlijk was 
er niet veel voor nodig om de kinderen blij te maken. Stralende gezichten; ook bij de trainers die na al die weken weer op de 
mat stonden. Na een uurtje zat het er op. Ouders stonden netjes in de auto te wachten en daarna thuis onder de douche. 
Komende dagen trainen de andere teams onder de 12 jaar en vanaf maandag 11 mei de jeugd van 12 jaar en ouder. 
 

 



 
 
Indrukwekkend afscheid van René Rodijk  
30 april 2020 

 
Op indrukwekkende wijze is afscheid genomen van René Rodijk die op 23 april 
overleed aan de gevolgen van een coronabesmetting. Langs de hele route van 
mortuarium tot aan de r.k. begraafplaats stond een erehaag van mensen die op deze 
wijze van hem afscheid namen. Uiteraard familie, kennissen en collega's van de politie. 
En heel veel Zwevers. Op verschillende plekken was er een indrukwekkend eerbetoon 
aan René, die voor de vereniging -en met name het vrouwenvoetbal- van grote waarde 
is geweest. Vrouwenteams met spandoek en blauwwitte rook, vrouwenteams met foto's 
en spandoek. We hopen dat dit de familie troost geeft.  
Dankzij de 
inzet van 

onder meer René is het vrouwenvoetbal bij De Zweef 
geworden tot wat het nu is. Hij was leider en trainer 
van verschillende meidenteams en het eerste 
vrouwenteam. Als lid van de technische commissie 
zette hij zich in die functie in voor deze tak van sport. 
Vanwege die verdiensten huldigde de club hem door 
hem te benoemen tot Vrijwilliger van het jaar 2011. 
Een waardering die hem meer dan toe kwam. 
Voor hij zich inzette voor het meidenvoetbal was 
René zelf actief als voetballer. Een medespeler 
herinnert zich: "hij ging als een goed marinier 
betaamt, voorop in de strijd. Ik heb hem in die tijd 
goed leren kennen. Hij was stoer, maar ook heel 
sociaal en geliefd bij zijn medespelers". Behalve 
speler was hij ook jeugdleider. René is 62 jaar 
geworden. 
Wij wensen Tanya, de kinderen en verdere familie 
heel veel sterkte dit zware verlies te dragen en 
verwerken. 
 

 



 
 

 
  
René Rodijk (62) overleden 
23 april 2020 

Het coronavirus treft ook Zwevers. Een van hen was René Rodijk. Hij belandde op de 
intensive care in het ziekenhuis in Enschede. Ons bereikte het bericht dat hij na een zware strijd van bijna drie weken is 
overleden. René heeft zijn sporen bij De Zweef vooral verdiend binnen het meiden- en vrouwenvoetbal. Onder meer dankzij zijn 
inzet is het vrouwenvoetbal geworden tot wat het nu is. 
Hij was leider en trainer van verschillende meidenteams en het eerste vrouwenteam. Als lid van de technische commissie zette 
hij zich in die functie in voor deze tak van sport. Vanwege die verdiensten huldigde de club hem door hem samen met Harry 
Legtenberg te benoemen tot Vrijwilliger van het jaar 2011. Een waardering die hem meer dan toe kwam. 



Voor hij zich inzette voor het meidenvoetbal was Rene zelf actief als voetballer. Een medespeler herinnert zich:"hij ging als een 
goed marinier betaamt, voorop in de strijd. Ik heb hem in die tijd goed leren kennen. Hij was stoer, maar ook heel sociaal en 
geliefd bij zijn medespelers".  
Behalve speler was hij ook jeugdleider. René is 62 jaar geworden.  
Wij wensen Tanya, de kinderen en verdere familie heel veel sterkte dit zware verlies te dragen en verwerken. 
 
Marcel van den Berg nieuwe keeperstrainer  
15 april 2020 

Marcel van den Berg is met ingang van het seizoen 2020-2021 onze nieuwe 
keeperstrainer. Hij woont sinds vier jaar in Nijverdal. Tot zijn 28e heeft hij gekeept in de 
hoogste jeugd elftallen en in het 1e elftal. Door een zware knieblessure kwam daar een 
eind aan. "Komend seizoen ga ik bij De Zweef mijn 21e jaar in als keeperstrainer. 
Hiervoor heb ik keepers getraind bij onder meer Berghuizen, Rigtersbleek, PH, HVV 
Hengelo en BWO. 
 
 
 
 
 
 
 

Rutger Wijkman nieuwe hoofdtrainer De Zweef1  
19 februari 2020 

Rutger Wijkman is de nieuwe trainer van het eerste mannenelftal van De Zweef komend 
seizoen. Hij is dus ook de eerste trainer in de nieuwe situatie waarin De Zweef met alle 
standaardteams op zaterdag voetbalt. Rutger begint aan zijn derde jaar bij onze club. 
Eerder trainde hij De Zweef Zo2. Dit seizoen is hij verantwoordelijk voor de Zweef Za1. 
De Technische Commissie is blij een trainer vast te kunnen hebben leggen. Voor 
Rutger Wijkman is het een nieuwe uitdaging bij de club waar hij het naar z'n zin heeft. 
De afgelopen dagen zijn door de Technische Commissie ook gesprekken gevoerd met 
de spelers van zowel Zo1 als Za1 en die kunnen zich in de keuze vinden. 
 
 
 
 

 
De Zweef kiest voor de zaterdag. Maandag 3 februari toe lichting in ledenbijeenkomst  
28 januari 2020 
 

Met ingang van het seizoen 2020-2021 voetballen we met alle standaardteams op 
zaterdag. Het bestuur is tot dit besluit gekomen op basis van ontwikkelingen in het 
hedendaagse voetbal en binnen de eigen club. In het jaar dat we 100 jaar bestaan, 
wordt dus de traditie om op zondag te spelen, verlaten. “Dat we kiezen voor een andere 
speeldag, wil natuurlijk niet zeggen dat we een andere club zijn geworden of gaan 
worden. We blijven gewoon De Zweef. Zoals dat altijd is geweest.” 
“We hadden ervoor kunnen kiezen in verband met het eeuwfeest een beslissing uit te 
stellen, maar dat hebben we bewust niet gedaan. De tijd is er rijp voor nu de overstap te 
maken en daar niet mee te wachten,” zegt voorzitter Erik Heuver namens het bestuur. 

Op maandag 3 februari aanstaande licht het bestuur het genomen besluit toe in een bijeenkomst voor alle leden. De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur in ons clubgebouw. 
  
Wij volgen met deze beslissing een tendens in het voetbal, waarbij de wens op zaterdag te spelen steeds meer groeit. Aan het 
begin van dit seizoen stelde het bestuur een werkgroep in onder voorzitterschap van Niels Kolkman met het verzoek een advies 
uit te brengen over de toekomst van het selectievoetbal bij De Zweef. De werkgroep (waarin onder meer de technische 
commissie) bracht een advies uit waarbij gekozen is voor voetballen op zaterdag. 
“Wij merkten dat de belangstelling voor het tweede selectieteam op zondag afnam. Zo erg dat we met goed fatsoen niet eens 
meer een team in de benen konden houden. Vandaar dat we vorig seizoen besloten met een standaardteam naar de zaterdag 
te gaan.” De Zweef Za1 behoort tot de kampioenskandidaten. 
De keuze voor de zaterdag toen leidde al een beetje de huidige keuze in. Het afgelopen seizoen heeft het bestuur overleg 
gehad met andere zondagverenigingen die nadenken over een overstap naar de zaterdag. Ook werd contact gezocht met de 
KNVB om te praten over mogelijkheden om een overgang te versoepelen. Daarbij valt te denken aan een 1 op1 overstap (van 
zondag eerste klasse naar zaterdag eerste klasse). 
De bond is (nog lang) zo ver niet en kon De Zweef niet helpen. De club wilde ook niet langer wachten. “We hopen nu dat 
zaterdag 1 de weg vrij maakt zodat we via  promotie volgend seizoen in de derde klasse kunnen uitkomen,“ hoopt Erik Heuver. 
Het bestuursbesluit over te stappen naar de zaterdag wordt op maandag 3 februari toegelicht in een ledenbijeenkomst. “Gezien 
opmerkingen bij verschillende gelegenheden, denken we als bestuur dat het merendeel van de leden achter onze keuze staat.” 
De ledenbijeenkomst op 3 februari begint om 19.30 uur en is in het clubgebouw van De Zweef. 
 
 
 



Gerrit ten Dam vrijwilliger van het jaar bij De Zweef  
05 januari 2020 
Gerrit ten Dam is uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar 2019 van De Zweef. De 
bekendmaking gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van onze club op 5 januari. 
Voorzitter Erik Heuver overhandigde de beduusde Gerrit de bijbehorende oorkonde, 
bloemen en dinerbon. 
Gerrit organiseert al 27 jaar de traditionele Playbackshow, zit in de seniorencommissie, 
was trainer van tweede en derde elftal, is bezorger van het clubblad GOAL, lid van de 
jubileumcommissie 100 jaar, mede-organisator van de 35+-competitie in de gemeente, 
scheidsrechter en verzorgt verslag en foto’s van zaterdag 1. Redenen genoeg dus om 
hem te onderscheiden. 
Omdat Gerrit in zijn verslag van zaterdag 1 als leitmotiv de kaaskraam van Van 
Gerresheim heeft benoemd, kreeg hij natuurlijk een stuk kaas. Jammer dat Van 
Gerresheim op vakantie was en de kaas dus van de concurrent. 

  

 
 

 
  



Twee ereleden erbij bij De Zweef  
05 januari 2020 
 

Gerrit Verschoor en Jan-Pieter van Vree worden in de Algemene ledenvergadering 
van oktober dit jaar zonder twijfel benoemd tot ereleden van voetbalvereniging De 
Zweef. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de club deelde voorzitter Erik Heuver mee 
dat het bestuur beiden zal voordragen. Gezien het daverend applaus van de vele 
aanwezigen tijdens de receptie, is die benoeming straks een formaliteit. 
Gerrit Verschoor is al bijna 40 jaar de materiaal- en klusjesman van De Zweef. Hij 
timmert, zaagt, verbouwt, is lid van de schoonmaakploeg geweest en nog steeds 
elke maandag poetsend in het clubgebouw te vinden. Een stille werker die deze 
onderscheiding meer dan verdient, sprak Heuver. 
De verdiensten van Jan-Pieter van Vree “waren teveel om op te noemen”, maar hebben te maken met de 
werkzaamheden voor het 100-jarig bestaan van de club, zo’n 12 jaar bestuurslid (waaronder 7 jaar 
voorzitter) en meer. 

 
Verbouwing kantine De Zweef  
05 januari 2020 
De Zweef heeft vergaande plannen de bestaande kantine te verbeteren en verfraaien. In deze volgorde, zei voorzitter Heuver 
nadrukkelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie. De prioriteit ligt bij een nieuw dak, waarvoor de offerte-aanvragen de deur uit zijn. Als 
de financiën het toelaten, komen op dat nieuwe dak ook zoveel zonnepanelen zodat de club voorziet in de eigen stroom 
behoefte. Vorig jaar maakte onze club al een slag waar het gaat om verduurzaming. Coördinator en bestuurslid Helmut van 
Rhee zorgde ervoor dat de kleedaccommodatie werd voorzien van nieuwe ketels, waarvoor op het dak “heatpipes” zijn 
geplaatst om zonnewarmte te gebruiken voor verwarming van het water. Een succesformule tot nu toe. 
Helmut is ook coördinator van het werk voor het nieuwe dak, waarbij opnieuw duurzaamheid een belangrijke rol speelt. “Als de 
zonnepanelen er komen, kunnen we op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld zijn”, zegt hij. 
Als de viering van het eeuwfeest financieel geen roet in het eten gooit, kan daarna ook het interieur van het clubgebouw een 
opknapbeurt krijgt. Daarbij valt te denken aan nieuw meubilair, een nieuwe bar, nieuw plafond en dergelijke. "Als jullie in de 
feestweek genoeg bestellen, zuipen jullie je eigen nieuwe kantine bij elkaar", grapte de voorzitter. 
 
 


