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GV KWIEK
IS WEER GEZOND
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Eddy Veerman is  

freelancejournalist

Door: Eddy Veerman

Een enkele foto uit de historie is 

bewaard gebleven. Een prachtige 
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komt op tafel. Met daarop de keurig in 

maatkostuum gestoken bestuursleden 

ten tijde van het 25-jarig jubileum 

van de vereniging. Inmiddels is GV 

Kwiek Hoogeveen hard op weg 

een kerngezonde en springlevende 

eeuwling te worden, maar nog maar 

kort geleden zat de kleine club in 
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Nieuw bestuur redt  
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nijpende situatie
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– bij verenigingen aan de slag geweest als trainer. Op 

een gegeven moment zat ik bij twee verenigingen en 

werd er namens Kwiek gebeld. Ik had het prima naar 

mijn zin en hoefde niet zomaar weg. Vier jaar later was 

er na een wisseling van leiding weer een vacature bij 

Kwiek en vroeg ik wat ze zochten. ‘Iemand die de baas 

kan zijn’, werd er gezegd. We spraken met elkaar, ik 

verkaste naar Kwiek en ben sindsdien niet meer weg-

gegaan. Een van de voordelen was de eigen turnhal. Ik 

wist inmiddels wat het was om vijf, zes dagen per week 

alle toestellen op te zetten en weer af te breken.”

Gezamenlijk bestuur
“Kwiek was voor de Tweede Wereldoorlog een omni-

vereniging”, vertelt bestuurslid Ingrid Roeloffzen. “Toen 

zat handbal er bij, dat is naderhand opgesplitst.” De 

Lange: “In de jaren zestig en zeventig was gym dé 

sport hier in de omstreken en deed je er misschien 

H oogeveen, plaats in de gelijknamige gemeente 

met zowel een stedelijk als landelijk karak-

ter in de provincie Drenthe. Een plaats ook 

met verschillende kerkelijke stromingen, vandaar van 

oudsher de aanwezigheid van twee gymverenigingen: 

Olympia Hoogeveen – christelijk – en Kwiek Hooge-

veen (openbaar). 

De huidige voorzitter, Johan de Lange, stapte tien jaar 

geleden binnen bij GV Kwiek. Als trainer. “Ik heb altijd 

op gym gezeten, maar nooit geturnd. Ik had er wel 

affiniteit mee en had ook graag willen turnen, maar ik 

was een jongetje en in die tijd – de zeventiger jaren – 

was er in ons kleine dorp gewoon geen jongensturnen. 

Vanuit mijn sportaffiniteit ben ik de ALO gaan doen 

en tijdens mijn stage dacht ik al dat het leuk zou zijn 

om deels op school en deels bij een vereniging werk-

zaam te zijn. Vanaf 1988 ben ik continu – in deeltijd 

De selectie van GV 

Kwiek, rechtsonder 

voorzitter/trainer 

Johan de Lange. Foto 

rechterpagina: De 

volledige turngroep 

2017 van Kwiek.
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Ondertussen liepen de activiteiten en de lessen die 

werden gegeven – de hoofdader van elke vereniging – 

ondanks de interne problemen gewoon door. “Maar de 

uitbetalingen aan het trainerskader bleven achter.” De 

Lange liet vanuit zijn verenigingshart Kwiek niet in de 

steek, maar dat deed niet iedereen. “Er was een groot 

verloop, het was niet ongebruikelijk dat er zelfs tijdens 

een seizoen wisselingen waren.” 

Trainer De Lange nam op een gegeven moment de 

handschoen op: “Ik heb bij de ouders van de selec-

tieturners aangezwengeld dat er iets móést gebeuren.” 

Ingrid Roeloffzen was een van die ouders die De Lange 

eind 2015 de noodklok hoorden luiden. “Ik heb drie 

dochters op turnen. Het ging op dat moment niet goed 

met de vereniging, er was nog maar één bestuurslid 

over. Er dienden meer mensen te komen die betrok-

kenheid kregen met de vereniging, naast het oplossen 

van de gerezen financiële problemen. Tijdens het over-

leg met zo’n twintig ouders, voornamelijk van selectie- 

turners, werd gevraagd wie eventueel in het bestuur  

zitting zou willen nemen of als vrijwilliger op een 

andere manier iets zou kunnen betekenen voor de 

vereniging. Daar is onder meer een nieuw bestuur uit 

gevormd.” 

een andere sport bij. Maar op een gegeven moment 

was het geen vanzelfsprekendheid meer dat iedereen 

‘op gym’ ging en liepen de ledenaantallen overal fors 

terug. En ook nu is het lastig om leden te werven. Daar 

waar het vroeger als basis van bewegen werd gezien, 

is dat al geruime tijd niet meer zo. En misschien heeft 

gymnastiek voor jongens een te stoffig imago, maar dat 

is bepaald niet terecht. Het is leuk, dynamisch, je wordt 

er sterk van, leert dingen durven. Als je alleen al kijkt 

naar de prachtige uitvoeringen van Epke Zonderland. 

Maar het geldt uiteraard ook op andere niveaus.”

Aan nieuwe initiatieven werken kwam men bij Kwiek 

de laatste jaren niet meer toe. “Er heerste lang een 

gebrek aan bestuurlijk kader. Er waren bestuursleden 

die instapten, maar de combinatie van die mensen 

werkte maar voor een korte tijd. Mij wordt ook wel 

eens wat verweten in de trant van: jij weet wat je wil, 

dat doe je en daar ga je dan ook mee door. Dan kan 

het wel eens zijn dat je te weinig ruimte aan een ander 

geeft. Als je dat als trainer doet, dan kun je dat nog uit-

leggen als: dat is nu eenmaal mijn koers of zienswijze. 

Maar in een gezamenlijk bestuur kan dat niet: dan 

moet je als bestuurslid het gevoel hebben dat als jij iets 

nieuws aanbrengt, er ook serieus naar gekeken wordt.” 
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“KINDEREN 
WISSELEN 
TEGEN-
WOORDIG 
VEEL  
SNELLER  
VAN 
SPORT”
Ingrid Roeloffzen



Open kaart
De Lange vervolgt: “We hebben alles heel transparant 

gemaakt. We hadden ook geen andere keus en waren 

gedwongen openheid van zaken te geven. We hebben 

bij de gemeente – waarvan we de zaalruimten huren 

– en bij de KNGU aangeklopt en open kaart gespeeld 

over hoe het er voor stond. De gemeente had reeds 

de Stichting Sport Drenthe ingeschakeld en gevraagd 

Kwiek weer in goede banen te leiden. Ik kreeg daar 

notie van en heb dat opgepakt, want er zou een brand-

brief naar de leden gaan. Daar was ik geen voorstander 

van, want dan krijg je heel veel reuring. Ingrid was in 

die periode als nieuwe secretaris de aanjager om de 

zaken financieel weer op orde te krijgen. Uiteindelijk 

moesten we als gezamenlijk bestuur ingrijpen om alles 

boven tafel te krijgen en toen kwamen er nog wel wat 

lijken uit de kast. Sport Drenthe trad vervolgens op 

als intermediair.” Het bleek dat onder meer contribu-

ties niet waren geïnd. “Destijds ging zelfs het praatje 

rond dat je bij Kwiek als lid niet hoefde te betalen. Ook 

waren er schulden aan de gemeente – huurachterstand 

– en de KNGU en was er een betalingsachterstand naar 

de trainers.” 

Roeloffzen: “Het ging daarbij, voor een kleine vereni-

ging als de onze, om grote bedragen. Voor een voetbal-

vereniging is het met sponsors, kantineopbrengsten en 

allerlei acties misschien wat makkelijker om veel geld 

binnen te halen, maar als vereniging met minder dan 

honderd leden krijg je niet zomaar grote bedragen bin-

nen. We moesten dus met alle schuldeisers in gesprek, 

om te kijken waar ruimte lag, en we hebben op meer-

dere fronten acties ondernomen.”

 

De Lange: “We hebben heel snel de boel geanalyseerd 

en kwamen samen tot de conclusie dat het zeker tot de 

mogelijkheden behoorde om break-even te draaien en 

de vereniging financieel weer gezond te maken én te 

houden. Door in ieder geval alle contributies te innen 

en ook een contributieverhoging door te voeren, dat 

was al jaren niet gedaan. In een algemene ledenver-

gadering hebben we onszelf voorgesteld als nieuw 

bestuur – waar enthousiast op werd gereageerd – en 

die verhoging aangekondigd, waar niemand een pro-

bleem mee had. Daardoor hoefden we tegen de leden 

ook niet uit te spreken hoe nijpend de situatie was 

geweest.” 

Roeloffzen: “Natuurlijk gingen er praatjes dat er iets aan 

de hand was, maar de totale, interne situatie hebben 

we richting de leden niet kenbaar gemaakt. Gelukkig 

De Lange: “De persoon die we op het oog hadden als 

voorzitter stemde in, maar moest door drukkere pri-

vé-omstandigheden passen. Toen heb ik gezegd dat ik 

het voorlopig wel wilde doen. Uitgesproken werd dat 

het wellicht niet de meest geschikt constructie was dat 

ik als trainer ook voorzitter ben. Maar we zitten nu 

eenmaal in die situatie en dat is voor dit moment oké. 

Bovendien ben ik niet de voorzitter die alles uitzet, we 

doen het heel erg met elkaar. En als iemand anders zich 

aandient, dan kan ik als trainer aangehaakt blijven bij 

het bestuur. Hetgeen natuurlijk heel nuttig is, vooral 

vanwege de kennis die ik heb van het geheel, in ieder 

geval van de werkvloer. Als zich daar een ontsporing 

voordoet, kan ik als eerste beoordelen wat we er aan 

kunnen doen.” 

Mala Kremer en 

Deirdre Smit krijgen 

al respectievelijk 27 

en 21 jaar turntraining 

van Johan de Lange. 

“Daar ben ik best 

een beetje trots op”, 

aldus de trainer.
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eens een beetje door elkaar. Neem Ingrid, die komt als 

moeder en ik ben de trainer. Maar tussendoor vraag 

ik haar ook bestuurlijke dingen. Maar de sfeer op de 

werkvloer is prettig en in het bestuur zelfs heel prettig.” 

Roeloffzen: “Maar ook als we de hulp van ouders 

ergens voor nodig hebben, gaat dat heel goed.” 

De Lange: “Bovendien besloten we als bestuur al snel 

alle trainers uit te nodigen, om eens goed met elkaar te 

spreken. Voordien deed iedereen zijn eigen ding in een 

van de zalen. Toen ik vroeger zelf ooit als trainer begon 

was dat bij een vereniging waar ik alleen maar com-

mentaar kreeg. Nooit kwam er iemand van het bestuur 

kijken. Toen heb ik gezegd dat ze zelf maar moesten 

bedenken hoe het dan wel moest. Maar dat konden ze 

niet. Bij de vereniging waar ik vervolgens aan de slag 

ging, DSTV Peize, kwam het bestuur wel meteen kijken 

en ontstond een goede samenwerking. Ik heb daar niet 

voor niets zestien jaar gewerkt. Ik wil maar zeggen: het 

is belangrijk dat bestuur en leiding van elkaar weten 

wie ze zijn en wat en hoe ze iets doen. Dan kun je 

elkaar ergens op aanspreken. Of je betaald word of 

vrijwilliger bent, doet er op zo’n moment niet toe. Als 

waren er ook geen media die daar ruchtbaarheid aan 

gaven. Pas tijdens de ledenvergadering hebben we 

open kaart gespeeld. Toen konden we ook al zeggen 

dat we met alle partijen in gesprek waren, dat het lek 

boven was en dat het de goede kant op ging.”

De Lange: “Van oorsprong was het zo dat de breed-

tesport de extra kosten die het selectieturnen met zich 

meebrengt, moest aanvullen. Maar we hebben nog 

steeds geen grote gymnastiekclub die in de breedte dat 

stukje ‘hoger niveau’ kan dragen.” 

Roeloffzen: “Dat kan dus niet van de gymleden komen, 

dat dient de selectie zelf op te brengen.” 

De Lange: “Bij de KNGU gaven we aan dat we graag 

lid wilden blijven van de bond en bespraken we de 

financiële situatie. Daar vloeiden na goed overleg beta-

lingsafspraken uit voort. Daarmee was in iedere geval 

één grote drempel genomen. Dat is met de gemeente 

ook gelukt, waardoor we verder konden.” 

“Aan de sfeer op de werkvloer merkte je intussen niet 

zoveel. Het is nu nog positiever, in de zin dat ouders 

wat vaker komen én blijven kijken. Het loopt alleen wel 

“DE 
GEMEENTE, 
DE KNGU, 
WE HEB-
BEN OPEN 
KAART 
GESPEELD 
MET ALLE 
CREDITEU-
REN”
Johan de Lange
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dat lukt, dan is een vereniging nóg leuker dan lesgeven 

op een school.” (De Lange is, “om mijn boterham te 

verdienen”, werkzaam in het onderwijs, red). Ik heb de 

afgelopen jaren dan ook veel extra tijd en energie in 

Kwiek gestoken.”  

Roeloffzen: “Johan vult ook opengevallen lesuren in 

en daarom zijn we op zoek naar nieuwe leiding. Van-

uit de vereniging proberen we meiden op te leiden tot 

trainingskader, een proces dat eerder in gang gezet had 

moeten worden, maar waar jarenlang geen aandacht 

voor is geweest.” 

De Lange: “Omdat turnmeiden de assistenten-cursus 

volgen of hebben gevolgd en zo de jongere meiden 

helpen op de turnvloer, hebben we gemeend extra trai-

ningen in te lassen voor die oudere meiden. Zo ont-

staat het samen-gevoel en maak je iets samen bloeiend. 

En dan werkt alles anders. Als er op school wel eens 

discussie ontstaat over de ureninvulling, dan zeg ik 

dat bij Kwiek mensen hun eigenlijke werkzaamheden 

gewoon voor niets doen en daar hun hart in leggen. 

Omdat we het zo mooi en leuk vinden met elkaar, kij-

ken we niet op een uurtje. Dat vind ik heel bijzonder 

het goed is heb je beide de gedachte dat je samen het 

beste voor vereniging wilt.” 

In rustig vaarwater
Zelf draagt De Lange nu beide petten. “Dat kan inhou-

den dat ik me soms van stemming moet onthouden. 

Of ik zeg wat ik er als voorzitter van vind. Dan kan 

het best gebeuren dat ik als voorzitter tegen mezelf als 

leiding zeg dat iets anders moet. Misschien zeg ik dan 

als trainer dat ik er niet helemaal blij mee ben, maar 

dan komt het er op aan dat ik me bestuurlijk gedraag. 

Ik denk dat ik dat kan.” 

Roeloffzen: “Die betrokkenheid van het bestuur ont-

brak in de laatste jaren. Dat bestuur stond zelfs heel erg 

op afstand. Dat hebben wij meteen anders ingestoken, 

we zorgen dat er een aantal contactmomenten per jaar 

is. Maar ook aandacht en waardering in de vorm van 

een bloemetje op bepaalde momenten is belangrijk.” 

De Lange: “Met die gezamenlijke insteek kom je elkaar 

tegemoet, als leden, ouders, bestuur en leiding. En als 

“OP 
SCHOOL 
ZEG IK WEL 
EENS DAT 
BIJ KWIEK 
MEN-
SEN HUN 
EIGENLIJKE 
WERK-
ZAAMHE-
DEN GRATIS 
DOEN EN 
NIET OP 
EEN UUR-
TJE KIJKEN”
Johan de Lange

Het huidige bestuur 

van GV Kwiek: v.l.n.r. 

Ingrid Roeloffzen, 

Monique Kraijesteijn, 

Johan de Lange en 

Deirdre Smit. Niet op 

de foto: Erik Bisschop.
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“Vanuit de gemeente Hoogeveen wordt inmiddels veel 

aandacht aan sport en bewegen voor kinderen gegeven. 

De gemeente ontplooit initiatieven en vanuit zo’n initia-

tief heeft onze leidster van de ouder- en peutergym op 

een aantal basisscholen lessen verzorgd voor de kinde-

ren. Dat is iets dat we vaker zouden willen doen, maar 

we kampen nu nog met krapte aan leiding. In septem-

ber is er sportmarkt geweest in Hoogeveen. Daar ston-

den wij ook met een kraampje en gaven demonstraties. 

Zo’n initiatief geeft een boost aan het sportgebeuren in 

de hele gemeente. Komend voorjaar doen we mee aan 

een actie van de gemeente die kinderen de mogelijk-

heid biedt drie gratis sportlessen te volgen.”

“We vinden het ook belangrijk dat je kinderen ‘vast-

houdt’ tijdens de middelbare schoolleeftijd, dat er 

vriendengroepen worden gecreëerd en dat je een 

gezonde uitlaatklep biedt. We zijn allemaal individu-

alistischer geworden en verliezen misschien onze kin-

deren een beetje uit het oog. Sport is mijn werk en 

inkomen, ik ontleen er veel waarde aan, ik geloof in 

de gezonde combinatie van lichaam, ziel en geest. De 

iPad en het gamen zijn niet meer weg te denken uit 

het leven van onze kinderen, maar je kunt ze wel meer 

bewust maken van hoe ermee om te gaan én van het 

belang van sport. We hebben tegenwoordig misschien  

minder tijd, maar dat betekent niet dat je er geen 

andere dingen, zoals sport, meer in kunt stoppen. Juist 

sport.” <

aan deze vereniging. Kinderen die plezier hebben in 

de zaal, enthousiast thuis komen en zich ook willen 

inzetten voor de vereniging, dat houdt je gaande. Dat 

betekent dat ze dus veel ontlenen aan de sport. Ingrids 

dochter volgt de assistenten-cursus bij de KNGU. Daar 

zitten behalve het sociale ook aspecten aan die goed 

zijn voor de persoonlijke ontwikkeling. Een vereniging 

geeft je dus ook groeimogelijkheden.”    

Aan nieuw trainersbloed wordt dus gewerkt; Ook 

nieuwe aanwas van leden staat bij GV Kwiek inmid-

dels hoog op de agenda. De Lange: “We zitten nu ein-

delijk in rustig vaarwater, na een hele moeilijke fase. 

Nu kunnen we ons richten op de werving van nieuwe 

leden. De concurrentie is groot. Het is een redelijk 

christelijk dorp en daarom is Olympia eerder een grote 

vereniging geworden en gebleven. Wij zijn openbaar, 

dat maakt onze vijver om in te vissen kleiner. Maar er 

heerst goed contact tussen beide verenigingen.”

Roeloffzen: “Zoals het vroeger was, dat kinderen op 

vierjarige leeftijd binnenkwamen en acht jaar later nog 

steeds gymden, dat is niet meer zo. Kinderen wisse-

len veel sneller van sport. Gemiddeld zijn ze misschien 

twee jaar lid, dan proberen ze weer wat anders. Om ze 

gedurende de gehele periode als basisscholier aan je 

te binden, is tegenwoordig lastig. Dat lukt wel op het 

moment dat zij echt aan turnen gaan doen. Dan heb-

ben ze ook meer contacturen, trainen vaker en hebben 

ook meer binding met de groep. Dat langer binden, dat 

wordt een nieuwe uitdaging.” 

KNGU: “Kwiek voorbeeldclub”
“De wijze waarop Kwiek de zaken heeft aange-

pakt, maakt de vereniging een voorbeeld voor 

andere clubs”, zegt Peter Bus namens de KNGU. 

“Het nieuwe bestuur nam alles over van dat ene 

bestuurslid dat nog aanwezig was, heeft direct 

een inventarisatie gemaakt, de knelpunten 

geanalyseerd en is met crediteuren in gesprek 

gegaan. De boodschap van dit verhaal is: neem 

zelf de regie in handen, wacht niet af tot een 

van de crediteuren in actie komt. Vervolgens 
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problemen vandaan kwamen en is de achterdeur 

dichtgezet. Zo’n goed verhaal, daar zijn credi-

teuren gevoelig voor. Daarom verleenden wij als 

KNGU ook medewerking aan deze club.”

“ALS KLEINE 
VERENI-
GING KRIJG 
JE NIET 
ZOMAAR 
GROTE 
BEDRAGEN 
BINNEN”
Ingrid Roeloffzen

Uit de rijke historie 

van GV Kwiek: een 

partneroefening van 

een van de vroegere 

herenteams.
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