
 

Eerste impressie feestweekend 2011  

Het feestweekend is begonnen, na een openingswoord door voorzitter Erik Heuver stond er als eerste een wedstrijd op 

het programma tussen de F-pupillen en het net gepromoveerde 1e elftal. Om 19:00 uur werd de aftrap verricht door de dj's 

van het Glazen Huis.  

Circa 50 F-pupillen hadden zich voorgenomen om het, de net gepromoveerde 1e elftal spelers flink lastig te maken. Onder grote 

belangstelling lukte dat heel aardig.. al na 10 minuten wisten de jonge talenten het net te vinden. Het 1e elftal schrok hier 

zichtbaar van en probeerde terug te komen in de wedstrijd en deed dit vooral door de nodige overtredingen te maken. De goed 

fluitende Rolf Westerik ontging niets en bestrafte dit uiteraard met de nodige vrije trappen die telkens voor gevaarlijke situaties 

zorgden in en rondom de zestien van het 1e. De wedstrijd die werd opgeluisterd met sfeervolle muziek vanuit het Glazen Huis 

werd uiteindelijk dik verdiend met 4-2 gewonnen door de pupillen. Dat het toch vooral om gezelligheid en sfeer gaat bij de 

Zweef, bleek wel toen na het laatste fluitsignaal, de spelers van het eerste heel sportief en spontaan samen met de F-pupillen 

op het veld gingen zitten en met zijn allen; "We hebben een woonboot" zongen. Wat een club!!!!  

Na afloop van deze wedstrijd stond het poker en klaverjastoernooi op het programma. Alvorens dit kon beginnen hadden 

wethouder Johan Koes en Johan Reinders van Sportweb Hellendoorn nog een aangename verrassing voor de aanwezigen, 

namelijk de huldiging van 1e elftal speler Tom Hegeman.  

Tom is dit jaar verkozen tot beste speler van de Gemeente Hellendoorn en beter kon het weekend natuurlijk niet beginnen.  

  

  
  

  
  



  
  

  
  

  



  

  
  

  
  

  
  



 
  

 
  

 



  

  
  

  
  

  



  

  
  

  
  

  
  



  
  

  
  

  
  



  
  

  
  

  



  

  
  

  
  

  
  



  
  

  
  

  
  



  
  

  
  

  
  



  
  

  
  

  

 



Met de veteranen naar de koe (2010) 
De grote jongens onder de veteranen (VE1) hadden op 6 november een uitje. Onder bezielende leiding van Johan ten Dam, 
bekend van milieu en ruimtelijke ordening, van oudheidkunde en vleermuis tot gerestaureerde bruggetjes en iedereen-kenner. 
Dat betekende fietsen met onderweg uitleg van nieuwe zaken in het landschap. Langs de Regge naar Schulenburg en verder 
Hulsen in om terecht te komen bij de Maatschap Kloosterman-Schutmaat. Kloosterman bouwde twee reusachtige stallen waarin 
plaats voor uiteindelijk 500 melkkoeien. 
 

 
 
Verder heeft hij gebruik gemaakt van alle gemeentelijke en provinciale regelingen die er zo'n beetje voor de hedendaagse 
agrariër zijn. Johan heeft dat project begeleid (in voor- en tegenspoed) en mocht als eerste een groep bezoekers aanleveren. 
Zo konden we dus een "koe in de konte kiek'n", want de dames liepen voor onze ogen de moderne melkrobot in. 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

Na dit interessante bezoek ging het per fiets (nu onder leiding van de organisator van deel 2 van het programma, Marcel ten 
Dam) naar De LSV Nijverdal. Samen het Harry ten Dam (niet aanwezig wegens familie-omstandigheden) organiseerde Marcel 
het schieten en eten. Dat was een aangename bezigheid, waarbij mevrouw Marcel een hand vol quizzen in elkaar had 
gespijkerd om de intelligentie erin te houden. Dat viel niet mee, want er waren natuurlijk ook de nodige biertjes te drinken. 

 



 
 

 
 

 
 

Maar goed, het was niet zo laat afgelopen en na de prijsuitreiking door Marcel en Karin ging iedereen zo ongeveer huiswaarts. 
Een enkeling maakte nog wat uitstapjes waarbij ook nog de nodige versnaperingen werden genuttigd. De heer K. kon de dag 



erna op het sportpark van UD (waar we veel te dik aan de nutte kregen) eerst de bal en later de kleedkamers niet meer vinden. 
Die sapjes laten wat sporen achter.... Al met al een heel geslaagd uitje, waarvoor dank. 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
Feestje Willy Broekhof 2013 
Het feestje dat Willy Broekhof op vrijdag 1 februari door het bestuur werd aangeboden ter ere van zijn benoeming tot 'vrijwilliger 
van het jaar' ontaardde in een waar muziekspektakel. In een bomvolle kantine ontpopten de medebewoners van Willy zich als 



ware artiesten. Onder aanvoering van DJ Michel werden de aanwezige gasten getrakteerd op een aantal prachtige LIVE 
optredens. 
DJ Michel die vanaf het begin ook maar even de rol van disjockey van Marcel Siero over had genomen opende de avond met 
het  nummer: 'Jij denkt maar dat je alles mag' van Frans Duyts en om de gezelligheid nog meer te verhogen ook maar even 
voorop ging in de polonaise. Vervolgens samen met Erik Teun een schitterende vertolking gaf van 'The banjoman' van BZN met 
zelfs nog een extra toegift. Daarna was het de beurt aan Willy zelf, die de Zweversexpress' inzette en spontaan bijval kreeg van 
Thea Kolkman. Absolute kraker van de avond was Erik Teun die met 'Zandzakken voor de deur' van Ome Joop de show stal. 
Over dit laatste optreden zal nog lang worden gesproken, met het plezier en het enthousiasme waarmee Erik Teun dit nummer 
zong heeft hij alle harten van de Zwevers gestolen. DJ Michel kreeg van voorzitter Erik Heuver, de aanbieding om binnenkort op 
te treden als gast DJ bij een wedstrijd van het eerste elftal. 
Maar het belangrijkste was natuurlijk, dat het feestje voor Willy een grandioos feest werd en waar hij en zijn medebewoners nog 
heel lang en met heel veel plezier aan terug zullen denken. 
Klik hier voor een sfeerfilmpje 
 

  
 

  
 

http://youtu.be/JqU3gJX_boU


  
 

  
 

  
 



  
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



De Zweef onverslaanbaar op zand 
Tctubantia 17-7-2012 
 
NIJVERDAL – Zo sta je lekker een balletje te trappen op de Hofmansweide in Hellendoorn en zo wordt je voor volgepakte 
tribunes Nederlands kampioen op de Dam in Amsterdam. Het kan snel gaan; het beachsoccerteam van De Zweef ondervond 
het de jongste weken aan den lijve. Afgelopen zondag won de ploeg het Open NK Holland Beach Soccer. 
 
Eind juni was het toen het Nijverdalse team - bestaande uit Robin Wissink, Tom en Niels Hegeman, Michel en Sven Dikkers, 
Lars en Niels Kamphuis, Joost van Benthem en coach BertilWebbink het beachsoccertoernooi van VV Hellendoorn op z’n naam 
schreef door in de finale de organiserende vereniging te verslaan. „We kregen daarvoor consumptiemunten, maar de echte prijs 
was natuurlijk deelname aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam”, vertelt Sven Dikkers daags na het winnen van de 
nationale titel. Een zege die zeker niet ingecalculeerd was. „We gingen er naartoe met het idee om er een leuke dag van te 
maken en zouden dan wel zien waar het schip zou stranden. Ik had geen idee; misschien zouden we er na de voorrondes wel 
uitliggen, maar misschien zouden we ook wel ver kunnen komen.” 
 
Dit laatste bleek het geval. Tot verrassing van de spelers van De Zweef, maar misschien nog wel meer tot verbazing van de 
concurrentie. „Vooraf werden we door sommigen een beetje uitgelachen, ze noemden ons het 35+ team. Nu hadden we 
weliswaar ook niet het jongste team, maar dus wel het beste. Dat maakte het extra mooi.” Om de titel te behalen, hanteerde De 
Zweef een formatie met één keeper, drie verdedigers en één aanvaller. „ Zo wilden we ervoor zorgen dat we in ieder geval wei-
nig doelpunten tegen zouden krijgen. Daarna was het dan aan de spits om iedere bal te schieten die enigszins op doel 
geschoten kón worden. Want overspelen zoals op gras kun je niet in het mulle zand. 
 
We hebben één combinatiegoal gemaakt en dat was ook gelijk één van de mooiste doelpunten van het toernooi”, vertelt 
Dikkers.  
 
Dikkers vond het niveau van het beachsoccertoernooi behoorlijk hoog. „Of er ook spelers, uit bijvoorbeeld de topklasse, aan 
meededen weet ik niet, maar er waren wel teams bij die hier echt voor trainden. Wij hebben dat niet gedaan, maar het blijkt dus 
dat je door keihard te werken ook ver kunt komen.” 
 
Gevolg van het winnen van de zogeheten men’s league is promotie naar de super league, de eredivisie van het 
beachsoccergebeuren. In die super league worden jaarlijks, in de zomermaanden, vijf toernooien afgewerkt. Dikkers: „ Of we 
daar ook daadwerkelijk aan mee gaan doen, moeten we even overleggen met De Zweef. Want het kan best zijn dat die 
toernooien samenvallen met eventuele nacompetitiewedstrijden op het veld. 
 
Mocht dat zo zijn, dan gaat de nacompetitie voor. Maar misschien dat er dan anderen aan deel kunnen nemen. Ik kan het 
aanraden, want het is erg leuk om te doen”, aldus Dikkers die aanstaande zondag tevens deel zal nemen aan het 
beachsoccertoernooi van Budde Beach. 
 
„Daar gaan we proberen de titel van vorig jaar te prolongeren.” 

 
 

 
Het beachsoccerteam van De Zweef, dat in Amsterdam Nederlands kampioen is geworden. 
 

Super Sunday 2016 wederom schot in de roos  

Super Sunday was wederom een groot succes. Dames 1 won haar wedstrijd, het Vlaggenschip hield Heino van zich af en het 

Rad van Fortuin kende alleen maar winnaars! Hulde aan alle sponsoren, (bar)vrijwilligers en leden die deze activiteit zo’n 

groot succes weten te maken! De aanloop  

We zitten rond de jaarwisseling als de handen bij de organisatie van Super Sunday gaan jeuken. Wat kan er beter, moeten we 

PSV – Ajax uitzenden? Hoe moet de sfeeractie er uit zien? Hoe en wanneer gaan we onze sponsoren benaderen? Is er weer 

een ludiek stukje merchandise? Met het succes van vorig jaar op zak, is het een stuk eenvoudiger om sponsoren en vrijwilligers 

te betrekken. Daar moeten we gebruik van maken! Al in een vroeg stadium zijn het Ter Hedde & Siero Schilderwerken, Van  

Keulen Interieurbouw, Koninklijke Ten Cate, Oogink Trilbeton, WS Coatings, Donec Afbouw, Wigger Montage, Reinders 

Snackbar Noetsele en Eilders Reclame die hebben bijgedragen aan het spandoek en de fabricage van het Rad van Fortuin.  

Terwijl de UItra’s zich beraden op wat er op het spandoek moet komen, werkt de Vriendenkring samen met de  



Sponsorcommissie aan een informatiebrief voor de sponsoren. In de brief kondigen we aan dat ze in aanloop naar Super 

Sunday een bezoek kunnen verwachten van de organisatie. Natuurlijk hebben we in de brief ook uitgelegd dat de opbrengsten 

ten goede komen aan 100-jaar De Zweef en een nog onbekend goed doel.  

In maart komt alles in de bekende stroomversnelling. Het spandoek krijgt vorm door de tekenaar André Lammers uit Wierden en 

de Ultra’s, Joep van Boxtel maakt alle flyers en verschillende personen bezoeken sponsoren. Over de sponsoren kunnen we 

duidelijk zijn: alle benaderde sponsoren waren welwillend en bereid om in verschillende vormen hun bijdrage te leveren aan 

Super Sunday. Van prijzen aan het Rad van Fortuin, tot soesjes bij de koffie, kaas en worst (Transmission), nootjes 

(Zuivelhoeve) en broodjes shoarma (Bakkerij Nollen en 

Slagerij Pennings) in de kantine.  

De tijd vliegt als we in de laatste week zitten. Op woensdag 

wordt het spandoek opgeleverd en donderdagavond en 

vrijdagochtend zijn er vrijwilligers die het doek gebruiksklaar 

ophangen voor zondag. Als op vrijdag het bericht komt dat 

alle prijzen voor het Rad van Fortuin binnen zijn gehaald, 

inclusief een Full-HD TV van Expert Doornebal, weten we 

dat alles goed gaat komen. De prijzen worden verdeeld over 

22 rondes op vrijdagavond .Nadat op zaterdagavond ook de 

kantine is omgebouwd kunnen we voldaan wachten tot 

Super Sunday aanbreekt.  

Super Sunday  

De zondag start met een wedstrijd van Dames 1 tegen 

directe concurrent Rigtersbleek. Na het nodige vuurwerk, 

aangeboden door Transmission en afgestoken door de 

Ultra’s, trappen de dames af in een echte topper. Voor de 

dames van de Zweef werkte Super Sunday als een doping, 

terwijl Rigtersbleek verdoofd leek door de spanning. Pieken 

als het moet, zegt men dan.  

2-0 voor de dames van de Zweef die zich nu nog 

nadrukkelijker kandidaat stellen voor het kampioenschap!  

Een goed begin is het halve werk, dachten we onder het 

genot van een kop koffie. Het is dan inmiddels 12.30 als de  

Vriendenkring en de Ultra’s zich hebben verzameld om de 

taken voor de rest van de dag te verdelen. Het Vlaggenschip 

moet winnen van vv Heino, maar zeker niet verliezen, om 

afstand te nemen van de kelder in de 1e klasse E. Na een 

periode van weinig punten, moet Super Sunday een boost 

geven aan de mannen van trainer Anton Wennemers. De opkomst van De Zweef – vv Heino ging gepaard met een hoop 

muziek, vuurwerk en een groot spandoek. Op het spandoek is te zien hoe het Vlaggenschip van De Zweef afrekent met twee 

schepen van de bezoekers.  

Terwijl de bezoekers uit Heino nog vooral onder de indruk waren van de ambiance op het Gagelman, was De Zweef al enkele 

malen dichtbij een doelpunt. In het verdere verloop van de wedstrijd wist Heino zich te herstellen en was het zelf ook enkele 

malen gevaarlijk. In de rust konden ook alle bezoekers genieten van een soesje van Bakkerij Lorkeers bij de koffie/thee en 

hopen op doelpunten in de 2e helft.  

Uiteindelijk zorgen twee gegeven strafschoppen voor een uitslag van 1-1. Een uitslag waar iedereen, gezien het wedstrijdbeeld, 

vrede mee zal hebben. Smetje op de middag was dat we geen gebruik hebben gemaakt van het springkussen. Vanwege het 

regenachtige weer, hebben we besloten het springkussen niet te gebruiken. Rad van Fortuin  

Op het moment dat de kantine leeg stroomt voor de 2ehelft, worden alle aangeboden prijzen uitgestald en het Rad klaar 

gezet op het podium. Alles is in gereedheid gebracht om na afloop van de wedstrijd een groot feest te maken. Direct na de 

wedstrijd zorgt DJ Bart Broens voor de muziek in de kantine. Presentator/Raddraaier Jeroen Kok maakt zich klaar om alle 

geweldige prijzen in een mooi tempo weg te geven aan de vele winnaars.  

In een bomvolle kantine worden meer dan 80 prijzen verloot, terwijl voor de liefhebber PSV – Ajax op het grote scherm wordt 

vertoond. De bordjes zijn niet aan te slepen voor iedereen die deel wil nemen. Maar wat wil je ook als je het ruime assortiment 

aan prijzen ziet: Kratten bier, zakken potgrond, dinerbonnen en een geweldige hoofdprijs. Daarnaast ook nog de introductie 

van “Het Zwevertje” door de Ultra’s. Een drankje voorzien van een eigen etiket vond gretig aftrek in de kantine!  

Tussen de prijzen ook een bijzondere gift. FC Twentespeler Jeroen van der Lely biedt, als oud-Zwever, zijn gesigneerde 

wedstrijdshirt aan het bestuur om het een mooie plek te geven in het clubgebouw. Geweldig om te zien dat oude liefde zeker 

niet roest! Als rond de klok van achten gespeeld gaat worden op de hoofdprijs, krijgt iedereen de kans om deel te nemen. 

Nadat alle loten zijn verkocht draait Jeroen Kok voor de laatste keer aan het Rad van Fortuin. 19! Het is Sven Dikkers die 

behalve een doelpunt ook een Full-HD TV scoort. Hiermee komt tevens een eind aan de tweede editie van Super Sunday. 

Een grote groep leden helpt vervolgens met het opruimen van de kantine, zodat dit de organisatie en de schoonmaakploeg 

bespaard blijft. Namens de organisatie wil ik iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan 

deze geweldige dag. De opbrengsten komen ten goede aan het 100-jarig bestaan van De Zweef en een goed doel, het goede 

doel en de hoogte van het te doneren bedrag zullen we in een later stadium bekend maken. Met elkaar hebben we laten zien 

dat De Zweef mensen verbindt en we zeker de leukste en gezelligste vereniging zijn in de gemeente!  



  

  



  

  

  



Gooise bingo 2019 

Vrijdag 26 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse Gooische Bingo georganiseerd door de Vriendenkring. In een sfeervol 

aangeklede kantine werden de dames ontvangen met champagne en begeleid naar hun (vooraf gereserveerde) tafel. Op iedere 

tafel stonden de nootjes en hapjes al klaar, aangeboden door sponsor TransMission. Er waren in totaal 14 rondes. 7 rondes 

met 3 prijzen en 7 enkele rondes, waarvan meerdere rondes (deels) beschikbaar zijn gesteld door sponsoren, die we dan ook 

graag even willen benoemen: ToiToi, Wijn&Whiskeyhuis, Zuivelhoeve, De Jongens, ZININ Theater, Gym2Be, DA Drogisterij, 

Twee12, BeautyAge en MetMariekeFotografie bedankt daarvoor!  

Verder waren er nog rondes van Kapsalon De Hoofdzaak, een gezelschapsspelletjes ronde en waren er waardebonnen voor de 

sauna te winnen. Tijdens de bingo werden de drankjes vol enthousiasme aan tafel geserveerd door de mannen van de bar. 

Daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt... De bijeenkomst werd afgesloten met de finale ronde, een fotoshoot naar 

keuze (incl. een aantal foto’s) door MetMariekeFotografie. Na vervolgens nog enkele afsluitende drankjes te hebben genuttigd 

was de, wat ons betreft geslaagde, avond voorbij!  

   

  

  



  

  

  



 

 

Slotdag Ramon Zomer 35+competitie 2019  

Niet het sportieve element maar goede doelen stonden centraal op slotdag Intersport Ramon Zomer 35+competitie 2018-2019. 

Dat de Zweef 1 de competitie winnend afsloot was leuk, werd ook gevierd maar belangrijker waren de bijdragen aan twee 

goede doelen. Vrijdag 24 mei werd de laatste ronde van de Intersport Ramon Zomer 35+ competitie afgewerkt. Drie seizoenen 

geleden opgestart voor 35+ spelers die af en toe een balletje willen trappen in een wél fanatieke maar bovenal sportieve sfeer. 

Niet onder het “ juk” van de KNVB maar gewoon onderling afstemmen. Programmaatje in elkaar knutselen, zoveel mogelijk  

o.b.v. sterkte van de teams, twee wedstrijden van 30 min per avond en uiteraard na afloop de wedstrijden even “evalueren”. 

Naast het sportieve tonen de teams ook hun maatschappelijke betrokkenheid. Elk seizoen kiezen we een goed doel hetwelk 

gesteund wordt met een vaste bijdrage per team. Daarnaast organiseert elke gastvereniging op de speelavond een activiteit 

waarvan de opbrengst ook ten goede van het goede doel komt. Dit seizoen voor de stichting Beat Batten. Een stichting die zich 

inzet voor onderzoek naar de ernstige stofwisselingsziekte Batten (Batten Disease) om uiteindelijk genezing mogelijk te maken. 

Deze ziekte komt vrijwel alleen bij kinderen voor. Ongeveer 1 op de 50.000 kinderen wordt door deze ziekte getroffen. Voor alle 

vormen van deze ziekte geldt dat er op dit moment geen behandeling mogelijk is en dat de ziekte fataal is. De organisatie van  

35+ overhandigde een bedrag van € 1750,- aan vertegenwoordigers van deze stichting.  

Tijdens het eerste seizoen 35+ was Roy Scholten, speler van De Zweef 35+ betrokken 

bij een ernstig bedrijfsongeval. Gevolg is dat Roy rolstoel afhankelijk is geworden. Om 

kans te maken weer te kunnen lopen moet hij een dure operatie ondergaan in 

Zwitserland. Om de benodigde € 80.000,- bij elkaar te krijgen is een crowdfunding 

opgestart. Ook 35+ kan in deze uiteraard niet achterblijven. Alle deelnemende 

verenigingen pakten ook dit goede doel op. Diverse inzamelacties brachten het mooie 

bedrag van € 1.500,- op.  

Daarmee kwam een eind aan het 35+ seizoen 2018-2019. De Zweef 1 werd de 

sportieve winnaar maar het tonen van de maatschappelijke betrokkenheid met het op 

de voorgrond plaatsen van, én het bijdragen aan de goede doelen is dé winst van de 

35+ competitie 2018-2019.  



  

  



  

  


