
De Zweef 1 seizoen 2001-2002 

 
Hierachter alle wedstrijden van De Zweef 1 in het seizoen 2001-2002 (1e klasse E). 

 
02-06-2002 N De Zweef - Voorwaarts Tw. 6-2 
26-05-2002 N Tubantia - De Zweef 0-2 
20-05-2002 N De Zweef - Tubantia 1-1 
09-05-2002 C De Zweef - RKHVV 0-2 
28-04-2002 C Hatert - De Zweef 0-0 
14-04-2002 C De Zweef - Rohda Raalte 1-0 
07-04-2002 C DCS - De Zweef 1-0 
01-04-2002 C De Zweef - SC Enschede 0-0 
24-03-2002 C De Zweef - Leones 2-0 
07-03-2002 C De Zweef - OBW 0-1 
01-03-2002 C Jonge Kracht - De Zweef 1-1 
24-03-2002 C Achilles '29 - De Zweef 1-0 
17-02-2002 C Achilles '12 - De Zweef 1-1 
03-02-2002 B De Zweef - HSC '21 0-0 
09-12-2001 C De Zweef - Robur et Vel. 1-2 
24-11-2001 B SDOL - De Zweef 0-5 
18-11-2001 C RKHVV - De Zweef 3-1 
11-11-2001 C De Zweef - Hatert 2-3 
04-11-2001 C Rohda Raalte - De Zweef 2-1 
28-10-2001 C De Zweef - DCS 1-0 
20-10-2001 B De Zweef - DOS '37 3-0 
14-10-2001 C Leones - De Zweef 0-3 
07-10-2001 C OBW - De Zweef 0-0 
30-09-2001 C De Zweef - Jonge Kracht 2-1 
23-09-2001 C SC Enschede - De Zweef 0-1 
16-09-2001 C De Zweef - Achilles '12 2-2 
11-09-2001 B De Zweef - Dolphia 6-0 
09-09-2001 C Robur et Vel. - De Zweef 2-1 
02-09-2001 C De Zweef - Achilles '29 0-4 
25-08-2001 B De Zweef - Markelo 2-0 
21-08-2001 B Tubantia - De Zweef 1-4 
18-08-2001 B De Zweef - SVZW 1-1 
14-08-2001 B NEO - De Zweef 0-3 
 

De Zweef - Voorwaarts Twello (6-2) 
02-06-2002 
Het verschil in niveau tussen de 1e en 2e klasse werd heel duidelijk in de wedstrijd van De Zweef tegen Voorwaarts Twello. De 
Nijverdallers kregen in deze wedstrijd, die gespeeld werd op het terrein van Rohda Raalte, ruimte die in hun eigen klasse 
normaal niet voorkomt. Als daarbij wordt opgeteld dat De Zweef de goals op precies het juiste moment maakte, is het achteraf 
gezien logisch de club zich handhaaft in de 1e klasse. De uitslag (een 6-2 overwinning) was wellicht wat geflatteerd, maar 
volkomen verdiend. 
De blauwwitten gingen goed van start wat leidde tot een aanval waarbij Emiel Blikman een schot op doel loste, wat door keeper 
Silvan Tijhuis slechts met moeite kon worden gepareerd. De afvallende bal werd door Berthil Webbink ingeschoten: 1-0. In 
plaats van het eigen spel te blijven spelen, liet De Zweef zich terugzakken en kreeg te maken met lange ballen op de spitsen 
van Twello. 
De Zweef maakte het zich erg moeilijk wat leidde tot gele kaarten voor Pieter van Vree en Martijn Wissink. Op slag van rust 
echter kreeg Xander ten Hove de bal, omspeelde een paar verdedigers, dacht niet na en schoot met links in de kruising, 
waardoor de Nijverdallers met 2-0 de rust in gingen. 
Direct na de spelhervatting was het de goed storende Martijn Wissink die van keeper Tijhuis de bal zomaar in de schoenen 
kreeg geschoven en uit een moeilijke hoek de 3-0 aantekende. Twello bleef vechten en werd beloond met een corner waarbij 
de bal via verdediger Frank Roerdink (achterover koppend) achter Vicente Fernandez Hesselink in het net verdween: 3-1. 
Twello zette wel aan, maar creëerde zich geen echte kansen. Wel werd achterin de deur open gezet. Pieter van Vree stuurde 
Niels Kolkman (ingevallen voor Martijn Wissink) weg, die zijn man op zij zette, de keeper omspeelde, waarmee de 4-1 op het 



scorebord werd gebracht. Achteraf bleek dat Kolkman zijn goal maakte met een hersenschudding die hij kort te voren in een 
ongelukkig duel had opgelopen. 
In de laatste minuut van de officiële speeltijd werd een vrije trap door Xander ten Hove snel genomen. De bal zeilde over de 
verdediging heen en kwam voor de voeten van de goed vrijgelopen Berthil Webbink. Ook hij omspeelde de keeper: 5-1. Twello 
kwam nog op 5-2 door een goal van Marco Teering. De slotnoot werd ver in blessuretijd gespeeld door De Zweef toen Berthil 
Webbink zich op de achterlijn mooi vrij speelde en de bal planklaar legde op de schoen van de voor Pieter van Vree ingevallen 
Joost Kogelman: 6-2. 
Hiermee is klassebehoud voor de Nijverdallers een feit. Omdat het hier ging om handhaving en geen promotie, stonden de 
spelers van het 1e hun bloemen met groot plezier af aan hun collega´s van het 2e, die op het veld waren geroepen. Dit team 
namelijk was die morgen via een 1-0 overwinning op Tubanters gepromoveerd naar de reserve hoofdklasse. Dubbel feest dus 
in Nijverdal. 
  
Tubantia - De Zweef (0-2) 
26-05-2002 
Na de verdiende 0-2 overwinning op Tubantia speelt De Zweef aanstaande zondag de beslissingswedstrijd om het behoud in 
de 1e klasse. Dat gebeurt in een wedstrijd tegen Twello, dat afgelopen zondag na twee gelijke spelen en 20 strafschoppen DOS 
´19 versloeg. De wedstrijd De Zweef-Twello wordt gespeeld op het terrein van Rohda Raalte en begint om 14.30 uur. 
Na een gelijkspel vorige week wist De Zweef wat het te doen stond in de uitwedstrijd tegen Tubantia. De ploeg ging goed van 
start. In de eerste minuut al zag Xander ten Hove na een gave actie zijn inzet gestopt door doelman Van de Borg. Bij een 
aanval in de vijfde minuut botsten twee Hengelose spelers tegen elkaar en kreeg Martijn Wissink de bal voor de voet. Hij 
aarzelde niet, omspeelde de keeper en tekende 0-1 aan. 
De wedstrijd was een kwartier oud toen Pieter van Vree en Xander ten Hove een een-twee opzetten, waarna Van Vree met een 
mooie voorzet Berthil Webbink bereikte, die met een schitterende omhaal dacht de 0-2 te kunnen scoren. Van de Borg tikte de 
bal echter net naast. De daarop volgende corner werd door Pieter van Vree feilloos op het hoofd van Xander ten Hove gelegd, 
die fraai inkopte: 0-2. 
Het betere spel kon De Zweef na rust niet vasthouden. De ploeg liet zich te ver terugvallen, waardoor Tubantia kon proberen via 
afstandsschoten en corners het Nijverdalse net te vinden. Vicente Fernandez Hesselink had het niet echt moeilijk, maar maakte 
elk schot op doel onklaar. Na een scrimmage voor het doel van Tubantia en een daaropvolgend opstootje kregen beide 
aanvoerders de gele kaart. 
Het duurde een kwartier na hervatting eer De Zweef weer een kans kreeg; deze keer door goed doorzetten van Emiel Blikman 
op een verkeerde terugspeelbal. Een kwartier voor tijd liep Wilfried Krukkert tegen een gele kaart aan, waardoor hij het 
beslissingsduel moet missen. Hetzelfde geldt voor Klaas Doppen. 
Om druk te houden op het Tubantia-doel wisselde trainer Anton Wennemers Martijn Wissink voor Niels Kamhuis. Die druk 
ontstond inderdaad en leidde ertoe dat Emiel Blikman op de rand van het strafschopgebied onderuit werd gehaald en Tubantia 
na een rode kaart voor Martijn Haverkamp met tien man de wedstrijd moest uitspelen. Blikman werd even later moegespeeld 
vervangen door Robin Wissink. 
De strijd was toen al gestreden, wat inhield dat De Zweef kansen kreeg de voorsprong uit te bouwen. Na een vrije trap zag 
Berthil Webbink een goed schot net door de keeper uit het doel getikt. Twee mooie kansen waren er nog voor Niels Kamphuis: 
een na zelf goed doorgaan en een na een scherpe voorzet van Pieter van Vree. De voor Berthil Webbink ingevallen Stefan 
Dijkstra zag een inzet op de lijn gekeerd door een verdediger. 
Het feit dat het eerste elftal zondag speelt en ook het tweede nog in de strijd is voor promotie betekent dat het traditionele 
mixtoernooi van De Zweef definitief verzet is naar zondag 9 juni. Het tweede van De Zweef speelt op een nog nader te bepalen 
plaats de beslissende promotiewedstrijd tegen het tweede van Tubanters uit Enschede. 
  
De Zweef - Tubantia   (1-1) 
20-05-2002 
Ondanks een snelle voorsprong (een benutte strafschop door Patrick Wijnen in de 10e minuut van de wedstrijd) slaagde De 
zweef er niet in het thuisduel tegen Tubantia te winnen. Kansen waren er genoeg, maar de spitsen wisten het doel van de 
Hengeloërs niet te vinden. Hierdoor wordt de uitwedstrijd wel heel erg moeilijk. 
De Zweef begon sterk aan de strijd, wat leidde tot het onreglementair neerhalen van Xander ten Hove. Zoals gebruikelijk wist 
Patrick Wijnen met deze kans wel raad, waardoor de blauwwitten een terechte voorspong namen. In plaats echter van aan te 
zetten en de strijd snel te beslissen, kreeg Tubantia de mogelijkheid beter in het spel te komen. Vooral via de vleugels kon de 
ploeg gevaarlijk opkomen. Dat leidde vlak voor rust tot de verdiende gelijkmaker. 
De tweede helft was van beide kanten niet goed. Tubantia probeerde met lange ballen de spitsen te vinden. Daar stond een 
aantal mooie kansen van de zweef tegenover, maar ook nu liet zich het grootste probleem van het afgelopen seizoen (niet 
kunnen scoren) zich gelden. Beide teams kwamen niet meer tot scoren. 
Door het gelijke spel krijgt De Zweef het meer dan moeilijk in het uitduel aanstaande zondag. 
  
De Zweef - RKHVV (0-2) 
09-05-2002 
Gebrek aan vertrouwen en aan bezieling heeft ertoe geleid dat De Zeef in de nacompetitie moet proberen de plek in de 1e 
klasse te behouden. Vooraf had menigeen het idee dat het allemaal wel goed zou komen. Aan RKHVV heeft het zeker niet 
gelegen. De ploeg was duidelijk niet naar Nijverdal gekomen om de punten te pakken, maar dat betekende niet dat men 
opgelegde kansen niet benutte. De 0-2 overwinning was volkomen verdiend. 
In de nacompetitie speelt De Zweef op 2e Pinksterdag (20 mei) thuis tegen de winnaar van de duels Angeren-Tubantia. De 
return is op 26 mei en als wordt gewonnen spelen de blauwwitten op 2 juni op neutraal terrein de beslissingswedstrijd voor 
behoud in de 1e klasse. De tegenstander in dat geval komt uit de duels Twello-WVC of Rheden/Germania-DOS´19. 
De Zweef begon de wedstrijd tegen RKHVV nerveus en wist zich eigenlijk niet daarvan los te rukken. Hoewel de Huissenaren 
niet echt aandrongen, kon vrijuit worden gespeeld wat leidde tot een doelpunt van Frank Huisman die een voorzet diagonaal het 
doel in kopte. De Zweef begon daarna druk te zetten wat voor de rust nog leidde tot mooie kansen. 



Het begon met een scrimmage voor het doel waarbij Xander ten Hove de bal op 50 centimeter voor de lijn vrij voor het 
inschieten had, maar de paal raakte. Daarna werd een schot van Pieter van Vree (ingevallen voor de geblesseerde Martijn 
Rozendal) door de keeper niet goed verwerkt, waardoor Stefan Dijkstra kon uithalen. Diezelfde Dijkstra kreeg daarna de 
mogelijkheid op 1-1 op een voorzet van Berthil Webbink. Vlak voor rust kreeg Webbink zelf nog een mooie kans, maar zag zijn 
bal tot hoekschop verwerkt. 
Na de rust werd de mentale druk op De Zweef groter en groter. Niemand kon in het normale spel komen. Het besluit om 
achterin een tegen een te gaan voetballen liep op niets uit. In de 52ste minuut speelde Chiel van de Born ongelukkig terug op 
Vicente Fernandez Hesselink, waardoor Richard Rozenboom de bal kon oppikken en ongehinderd 0-2 kon aantekenen. 
Een klein kwartier later ging Niels Kolkman alleen op de RKHVV-keeper af, maar zag zijn schot net naast gaan. Wissels (Martijn 
Wissink voor Emiel Blikman en Joost Kogelman voor Xander ten Hove) mochten niet meer baten. Sterker nog; in de 85ste 
minuut moest Wilfried Krukkert nog een bal van de lijn koppen na overigens goed werk van Fernandez Hesselink. In de laatste 
minuten had De Zweef nog kunnen scoren door onder meer een vrije kopkans van Berthil Webbink op een afgemeten voorzet 
van Pieter van Vree, maar toen was het al veel te laat. 
Als het De Zweef lukt de finale op 2 juni te halen, wordt het jaarlijkse mixtoernooi van deze vereniging een week later (9 juni) 
gepeeld, zodat iedere supporter de Nijverdallers kan komen steunen. 
  
Hatert-De Zweef (0-0) 
28-04-2002 
Als Hatert de wedstrijd tegen De Zweef had gewonnen, had je er niets van kunnen zeggen. De Zweef combineerde beter, maar 
via lange ballen op de vleugels creëerde Hatert zich meer kansen dan de Nijverdallers. In het begin van de wedstrijd zag dat er 
niet naar uit. Toen waren het de blauwwitten die het spel dicteerden. Dat resulteerde in een serie mooie kansen in de 15e 
minuut voor Berthil Webbink, Stefan Dijkstra en Klaas Doppen. Op dat moment had Robert Bakker overigens al een gele kaart 
te pakken. 
Vijf minuten later schoot Bas Schaay (matchwinnaar voor Hatert in Nijverdal) net mis. Dat kondigde een periode aan waarin 
Hatert het betere van het spel had. Na een half uur was er een vrije kopkans voor Eric Makaay, de Hatertkeeper die de laatste 
wedstrijden met veel succes in de spits voetbalt. Diezelfde Makaay miste na een voorzet van Remco de Poel een dot van een 
kans toen hij het lege doel voor zich zag en keihard op de paal knalde. Inmiddels had de geblesseerde Klaas Doppen al 
plaatsgemaakt voor Robin Wissink. 
Vlak voor rust kwam De Zweef iets terug via kansen van Berthil Webbink die een voorzet uit een corner gestopt zag. De laatste 
kans voor de thee was voor Hatert, dat een mooi schot vlak voor langs zag gaan. 
Na de rust kreeg De Zweef twee mogelijkheden voor Emiel Blikman en vervolgens Stefan Dijktra. Een paar minuten later zag 
Berthil Webbink zijn inzet gestopt. Dat waren voorlopig de wapenfeiten van de Nijverdallers. Een kwartier voor tijd kreeg Hatert 
wederom een uitgelezen mogelijkheid toen Roy Blankenaauw een voorzet onbereikbaar voor Vicente Fernandez Hesselink op 
de lat kopte. 
De tweede helft was van Zweefkant niet best. Het leek wel alsof er in de aanval constant een Hatertspeler meer was. Dat leidde 
tot gevaarlijke situaties voor het Nijverdalse doel. Ruim in de blessuretijd was er nog een mooie kans voor Emiel Blikman en in 
dezelfde aanval voor Niels Kolkman (die as ingevallen voor Berthil Webbink) en uiteindelijk Xander ten Hove. Het zou hele 
mooi, maar onverdiend zijn geweest als die bal er in was gegaan. Volgende week tegen RKHVV moet er gewonnen worden om 
veilig te zijn in de 1e klasse. 
  
De Zweef - Rohda Raalte (1-0) 
14-04-2002 
De Zweef heeft "iets" nodig om te kunnen winnen. Of het nou het onterechte verlies tegen DCS vorige week was of de wil om in 
de eerste klasse te blijven, maakt niet uit. De 1-0 overwinning tegen Rohda Raalte was verdiend. Na een aftastend begin waren 
de Nijverdallers de eerste helft heer en meester. Dat de verdiende goal pas viel in de 85ste minuut heeft meer te maken met het 
niet kunnen afwerken van een kans dan van een sterke oppositie van de Raaltenaren. 
Rohda was deze wedstrijd geen schim van het team dat in eigen huis De Zweef met 2-1 de baas was. Het duurde tot in de 
twintigste minuut eer De Zweef de eerste corner kreeg. Tot die tijd speelde het spel zich af op het middenveld, waarbij de 
Nijverdallers de meerdere waren van Rohda. De Zweef was sterk gemotiveerd en werkte hard. Dat was de laatste wedstrijden 
niet meer te zien geweest. 
Na een half uur spelen waren er twee corners na elkaar waarbij in eerste instantie Martijn Rozendal een vrije kopkans kreeg en 
in de daarop volgende scrimmage voor het doel zowel Berthil Webbink als Robert Bakker de kans kregen de 1-0 voorspong aan 
te tekenen. Twee minuten later speelde Roy Luttenberg zich mooi vrij, maar zag zijn schot gepareerd door doelman Niek 
Hegteler. Pas vlak voor rust was het eerste schot van Rohda op het doel van Vicente Fernandez Hesselink. 
Na rust zakte het niveau van de wedstrijd. De Zweef had in de eerste helft veel gegeven. De Raaltenaren konden hier niet veel 
tegenover stellen. Martijn Rozendal kreeg nog een mooie kans uit een corner van Stefan Dijkstra, maar zag zijn kopbal net over 
de kruising suizen. Trainer Anton Wennemers wisselde Emiel Blikman voor Niels Kolkman om meer stootkracht te krijgen. Een 
schot van de invaller in de 82ste minuut ging net over. 
In de 85ste minuut werd een voorzet van links door Martijn Rozendal doorgekopt op de vrijstaande Robert Bakker. Deze 
aarzelde niet en nam de bal in één keer vol op de wreef en vond buiten bereik van Hegteler het net. De bij zijn actie 
geblesseerde Rozendal werd later vervangen door Clemens Akihari. Ondanks het feit dat de goedleidende scheidsrechter 
Barrtett uit Deest terecht acht minuten blessuretijd rekende en Rohda nog twee vrije schoppen kreeg op gevaarlijke plaatsen, 
bleven de drie punten in Nijverdal. 
 
DCS - De Zweef (1-0) 
07-04-2002 
Donkere wolken pakken samen boven De Zweef na de 1-0 nederlaag tegen DCS uit Zevenaar. Een volkomen onterecht verlies, 
want de ploeg uit Nijverdal had de wedstrijd simpel kunnen uitspelen als de kansen waren benut en de ploeg bij rust een 
verdiende voorspong van 0-1 of 0-2 had genomen. 



De Nijverdallers beheersten de eerste helft. Na een kwartier kwam Martijn Rosendal vrij voor het doel en had tijd genoeg de 
hoek uit te zoeken. Zijn handeling was iets te gehaast, waardoor de bal de lat schampte. Na een half uur spelen gaf Berthil 
Webbink een voorzet op de vrijstaande Niels Kolkman, die een strak schot op het doel afvuurde, maar de keeper van DCS op 
z´n weg vond. 
Van DCS-kant stond daar alleen een paar afstandsschoten tegenover. Het was De Zweef dat het spel maakte. Voor Pieter van 
Vree werd na ruim een kartier zijn derde gele kaart getrokken, zodat hij de wedstrijd tegen Rohda verstek zal moeten laten 
gaan. 
De tweede helft was van beide zijden ronduit slecht. Combinaties lukten niet, mede door het slechte veld. Zo´n tien minuten na 
de hervatting kreeg Webbink een mooie kans, maar hij kon de bal niet onder controle brengen. Een omhaal van Xander ten 
Hove even later miste het doel op een haar. 
Dat was eigenlijk alles wat van Nijverdalse kant te vertellen was. Wissels van Niels Kamphuis voor Niels Kolkman en Tanner 
Kurt voor Roy Luttenberg konden daar niets meer aan veranderen. Een gelijkspel zou gezien deze tweede helft een terechte 
uitslag zijn geweest. Tien minuten voor tijd echter kwam een voorzet van rechts die in de scrimmage voor het doel door Ruud 
Wijlhuizen werd aangeraakt en via de binnenkant van het doel achter Vicente Fernandez Hesselink verdween. Een goede 
mogelijkheid direct daarna voor Berthil Webbink (zichzelf mooi vrijgespeeld) werd door de DCS-goalie gestopt. 
Met deze nederlaag blijft De Zweef weliswaar op dezelfde plek van de ranglijst, maar staan de ploegen dermate dicht bij elkaar 
dat de nacompetitie of zelfs rechtstreekse degradatie niet onwaarschijnlijk lijkt. Uit de (thuis)wedstrijd tegen Rohda, de 
belangrijke (uit)wedstrijd tegen Hatert en het slotstuk tegen RKHVV (thuis) zullen de blauwwitten minsten vier punten moeten 
halen om de competitie zonder kleerscheuren uit te dienen. 
  
De Zweef - Sportclub Enschede (0-0) 
01-04-2002 
De Zweef probeert nacompetitie te voorkomen en Sprotclub heeft nog zicht op de laatste periode. De Enscheders trokken in de 
eerste twintig minuten de wedstrijd naar zich toe. De Zweef liep achter de feiten aan en kon geen vuist maken. Pas in de 24e 
minuut verschenen de baluwwitten voor het eerst in het Enschedese strafschopgebied. Op dat moment had scheidsrechter Van 
Diepen al geel getrokken voor Pieter van Vree en Robert ten Wolde. 
Sportclub kampte deze wedstrijd met het probleem van het begin van de competitie en ook het grootste probleem van De 
Zweef: kansen niet omzetten in doelpunten. Daarnaast verrichte Vicente Fernandez Heselink een paar mooie reddingen. De 
Zweef-goalie zou uitgroeien tot de beste man aan Nijverdalse zijde. 
Na die eerste twintig minuten kreeg De Zweef wat meer vat op het spel, maar Sportclub bleef in de duels wat sterker. De Zweef 
kon voorin geen druk zetten, zodat de ruststand 0-0 bleef, waarbij moet worden opgemerkt dat de Enscheders op dat moment 
meer hadden verdiend. In de eerste helft waren er ook nog gele kaarten voor Emil Blikman en Patrick Wijnen, die hierdoor de 
wedstrijd tegen DCS volgende week moet missen. 
Na rust deed De Zweef er een schepje bovenop, maar echte kansen deden zich voor beide doelen niet voor, behalve en kopbal 
van Berthil Webbink die door een verdediger van de lijn werd getikt, nadat de keeper al was gepasseerd. Marc Hagels kreeg 
geel, evenals Robert bakker. Een tweede gelde kaart was er voor Robert ten Wolde en Pieter van Vree, die lkort na elkaar 
konden vertrekken. 
Ondanks wissels (Niels Hegeman voor Martijn Rozendal, Niels Kamphuis voor Berthil Webbink en Clemens Akihary voor Emil 
Blikman), kon De Zweef geen vuist maken. De einduitslag (0-0) was voor de meeste supporters een terechte uitslag. 
  
De Zweef - Leones (2-0) 
24-03-2002 
Het was de wedstrijd van scheidsrechter Hartjes uit Wehl, die zes kaarten gaf, bijna elke aanval affloot, warrig leidde en zorgde 
voor een rommelige wedstrijd waar (behalve de winst en dus de drie punten) niet veel aan was. De wedstrijd ook van Niels 
Kolkman die na twee jaar blessureleed weer terug was bij de selectie, inviel, een maal in buitenspelpositie scoorde en 
uiteindelijk via de 2-0 de drie punten voor De Zweef veilig stelde. 
In de 2e minuut al liep Berthil Webbink tegen een gele kaart aan. Het was daarna Leones dat druk zette wat leidde tot een serie 
corners, waarbij De Zweef onder druk kwam te staan. Dat duurde maar even. Beide teams speelden nerveus vanwege de 
belangen. Ook Patrick Wijnen (net vader geworden) liep tegen een kaart aan, waardoor hij het komend weekeinde niet mee zal 
doen. Na een kwartier knalde de volledig vrijstaande Klaas Doppen hard op de lat op een voorzet van de rechterkant. 
Vijf minuten later kreeg Emiel Blikman de bal via Webbink die richting Leoneskeeper liep en de 1-0 op het scorebod bracht. Kort 
daarna moest hij met een scheenbeenblessure het veld verlaten, en werd vervangen door Niels Kolkman. Na een actie van 
Xander ten Hove kreeg deze de bal mooi toegespeeld en keurig ingetikt. Helaas was Niels iets te snel ingelopen, waardoor hij 
de bal in buitenspelpositie ontving. 
De voorsprong gaf De Zweef niet echt zelfvertrouwen. Het speel bleef onrustig met veel balverlies. En irritaties, waardoor 
Xander ten Hove door een onnodige aanvallende overtreding zijn derde gele kaart kreeg en het komende weekeinde niet kan 
meedoen. 
De Zweef begon de tweede helft met Chiel van den Born voor Patrick Wijnen. Het veldoverwicht van de blauwwitten kon in 
eerste instantie niet in doelpunten worden omgezet. Na een kwartier spelen moest Klaas Doppen met een hamstringblessure 
het veld verlaten en werd hij opgevolgd door Tanner Kurt. Direct na de spelhervatting gaf Berthil Webbink een mooie bal op 
Niels Kolkman, die alleen door ging op de Leoneskeeper. Hij aarzelde niet en bracht de stand op 2-0. 
Daarna gebeurde er niets meer dat het vermelden waard is. Ware het niet dat er veel te veel en naar beide teams toe warrig en 
verkeerd werd gefloten, waardoor de wedstrijd eigenlijk helemaal kapot ging. Op de minutenlang durende blessuretijd zat geen 
mens meer te wachten, zodat iedereen blij was dat het eindelijk was afgelopen. 
 
Achilles '29 - De Zweef  (1-0) 
24-03-2002 
Een matige vertoning van beide kanten. Zo kan het duel Achilles ´29-De Zweef worden gekarakteriseerd. Achilles kon geen 
vuist maken; toonde in niets de trotse koploper te zijn in de eerste klasse E. De Zweef deed z´n best, maar wist niet te 
overtuigen en bleef uiteindelijk met 0 punten zitten. 



Kansen en mogelijkheden waren er aan beide zijden, waarbij De Zweef combinerend en naar voren gericht trachtte het doel te 
vinden. Achilles was wat scherper en won veel van de persoonlijk duels. Vooral de hoge ballen voor het doel van Vicente 
Fernandez Hesselink waren gevaarlijk, omdat de Nijverdalse verdediging daar te kort kwam. 
Pas na een half uur spelen kreeg de Groesbeekse ploeg kansen en wel drie achter elkaar. Op dat moment had Klaas Doppen 
al een gele kaart te pakken (praten). In de 41ste minuut werd een hoge voorzet van links door Maarten Smulders ingekopt over 
Vicente heen, die te vroeg timede. 
Wissels in de tweede helft (60 minuut Tanner Kurt en Stefan Dijkstra voor Joost Kogelman en Emiel Blikman en in de 75 minuut 
Clemens Akihary voor Pieter van Vree) mochten de blauw-wittten niet helpen. Dat was jammer omdat juist in die fase van de 
strijd Achilles tegen zichzelf liep te voetballen, maar De Zweef daarvan niet kon profiteren. 
Sterker nog: De Nijverdallers kwamen goed weg toen wederom een hoge voorzet door ene Achilles-aanvaller op de paal werd 
gekopt. Berthil Webbink liep nog tegen een onnodige gele kaart op en dat was het wel zo´n beetje. Het lijkt wel of het heilige 
vuur uit de Nijverdalse ploeg is geraakt en daar helpt een (gewenste) scorende spits ook niets aan. Vermeld moet nog worden 
dat Berthil Webbink in de tweede helft een prachtige bal kreeg aangespeeld, de keeper van Achilles omspeelde en onterecht 
werd afgefloten wegens buitenspel. 
  
De Zweef - OBW (0-1) 
07-03-2002 
Als De Zweef na vijf minuten al tegen een achterstand had aangekeken, had je er niets van kunnen zeggen. Na die beginfase 
herpakte de ploeg zich en ontwikkelde zich een wedstrijd met (weinig) kansen aan beide zijden. OBW probeerde het met 
afstandsschoten, waarvan een aantal door Vicente Fernandez Hesselink mooi werden gepareerd. 
OBW speelde het bekende counterspel met veel lange ballen op snelle spitsen, terwijl De Zweef probeerde voetballend kansen 
te creëren. Met name van de kant van OBW waren veel, kleine overtredingen nodig om de opbouw van de Nijverdallers te 
storen. 
Een 0-0 had bij rust een terechte tussenstand geweest, ware het niet dat vlak voor tijd voorin balverlies werd geleden. Door 
onoplettendheid kwam de bal bij Ivo Richter die alleen doorging op Fernandez Hesselink. Deze kon de doorgebroken spits niet 
meer stuiten, zodat na 49 minuten de 0-1 stand op het scorebord kwam. 
Na de rust konden beide ploegen geen potten meer breken. Daardoor kregen beide keepers weinig werk meer te doen. De 
Zweef zette alles op alles en speelde zich kapot. Tot de zestien meter lukte dat wel, maar daarna was het afgelopen. Los nog 
even van het feit dat veel balverlies werd geleden in de opbouw. 
Het laatste kwartier was voor de blauwwitten, maar een echte kans werd niet geschapen. Dit ondanks de wissels (Martijn 
Rozendal, Martijn Wissink en Wilfried Krukkert voor Joost Kogelman, Emiel Blikman en Pieter van Vree). Rest nog te melden 
dat Robert Bakker een gele kaart opliep wegens vasthouden van een bijna doorgebroken speler. 
  
Jonge Kracht - De Zweef (1-1) 
01-03-2002 
De supporters van Jonge Kracht geloofden er zelf helemaal niet meer in. Hun ploeg maakte de derde positie op de ranglijst niet 
waar. Toch zetten de Huissenaren tien minuten voor tijd stevig aan, wat leidde tot een corner in de veertigste minuut van de 
tweede helft, waarmee de stand op 1-1 kwam. 
Een stand die ondanks nog twee goede kansen op het bord bleef staan en waarmee De zweef uiteindelijk niets op schoot. 
Anton Wennemers en zijn mannen waren voor drie punten uit Nijverdal gekomen en hebben er in Huissen twee achter moeten 
laten,wat gezien het vertoonde spel niet terecht was. 
Door gelijke spelen in andere wedstrijden in de onderste regionen, is De Zweef met het gelijke spel niets opgeschoten. Na deze 
ronde is er in de stand en de onderlinge verschillen geen verschil gekomen. 
Jonge Kracht begon beter aan de wedstrijd dan De Zweef, maar kon dat niet omzetten in doelrijpe kansen tot de vijftiende 
minuut toen Vicente Fernandez Hesselink de zweef met een prachtige redding behoedde voor een achterstand. Veel meer -ook 
niet van Nijverdalse zijde- had de eerste helft niet te bieden. 
Na de rust leek De Zweef het over een andere boeg te gooien. Na vijf minuten werd Berthil Webbink aangespeeld. Hij trok het 
strafschopgebied in en werd onderuit gehaald. De strafschop werd door Patrick Wijnen onberispelijk ingeschoten. 
Het zag er niet naar uit dat Jonge Kracht een antwoord had op deze treffer, totdat men met nog tien minuten te spelen alle 
remmen los gooiden. Zoals gezegd leidde dat tot een hoekschop vijf minuten voor tijd. In de scrimmage voor het doel werd de 
bal achter Fernandez Hesselink gekopt. In de overgebleven speeltijd kreeg De Zweef nog twee goede mogelijkheden, die niet 
meer werden benut. 
De Nijverdalse ploeg hield aan dit duel gele kaarten over voor Roy Luttenberg, Xander ten Hove en invaller Tanner Kurt, die 
voor Patrick Wijnen in het veld was gekomen. Een speler van Jonge Kracht kon kort voor tijd na de tweede gele kaart 
vertrekken. 
  
Achilles '12 - De Zweef (1-1) 
17-02-2002 
Een scorende spits, mijn koninkrijk voor een scorende spits. Deze variant op een bekend gezegde moet trainer Anton 
Wennemers van De Zweef in gedachten hebben. De eerste helft van Achilles tegen De Zweef ging de wedstrijd redelijk gelijk 
op, waarbij de beste kansen via Martijn Rozendal, Emiel Blikman en Pieter van Vree voor de Nijverdallers waren. 
Geen van allen kon echter het doel van de Hengelose ploeg vinden. Sterker nog: in de 28ste minuut pakte Roy Luttenberg in 
zijn eigen strafschopgebied de bal in de handen, waarna de strafschop onberispelijk werd benut, hoewel de uitstekend 
keepende Vicente Fernandez Hesselink de bal nog toucheerde. 
In de allerlaatste minuut van de eerste helft werd een vrije schop van Pieter van Vree door een verdediger in eigen doel gekopt. 
Daarmee stond de eindstand 1-1 direct op het scorebord. In de tweede helft was het De Zweef dat druk zetten en er voor 
zorgde dat Achilles nog maar een keer of twee drie over de eigen middellijn kwam. 
De passing van de Nijverdallers was echter slecht. Met een vrije bal op de schoen werden herhaaldelijk verkeerde keuzes 
gemaakt, waardoor de bal in plaats van een medespeler in de voeten van de tegenstander werd geplaatst. Die paar keer dat er 
een gerede kans ontstond, ontbrak de koelheid de bal het net in te jagen. 



Zonder zo´n speler maakt De Zweef het zich in de 1e klasse moeilijk. Erg moeilijk en dat is jammer, want voetballend kunnen 
Wennemers´ mannen dit niveau makkelijk aan. 
  
De Zweef - Robur et Velocitas (1-2) 
09-12-2001 
Een kopie van de uitwedstrijd. Dat was het beeld in het thuisduel tegen Robur et Velocitas. Toen (in september) gaf De Zweef 
de wedstrijd een half uur uit handen. Nu was het minder. De niet-verdiende einduitslag van 1-2 stond binnen 2 minuten op het 
scorebord. 
De Zweef begon zeer goed aan de wedstrijd en gaf Robur eigenlijk de gehele eerste helft geen enkele kans. Na tien minuten al 
veroverde Martijn Rozendal de bal en gaf een hoge pass aan Patrick Wijnen. Deze nam aan en schoof de bal naar de 
doorgelopen Rozendal, die zich niet bedacht en hard en hoog in schoot: 1-0. 
Het was daarna al De Zweef wat de klok sloeg. Aanval na aanval rolde richting Robur-doel. Uitgesproken kansen waren er voor 
Bertil Webbink en Martijn Rozendal. De bal ging er niet meer in. Jammer, want een voorsprong van 2-0 of 3-0 zou niet alleen 
zeer verdiend zijn geweest, maar ook voor de nodige ruist hebben gezorgd. 
Na rust Zette De Zweef het voetbal uit de eerste helft voort, maar goede aanvallen en mooie voorzetten konden niet in het doel 
worden gewerkt. En wat het publiek langzaam begon te vrezen, gebeurde: De Zweef liet zich terug dringen. Dat is de blauw-
witten nog nooit goed bekomen en na een kwartier in de tweede helft kwam Robur op door Politiek op 1-1. 
De treffer leidde tot onrust in de gelegenheidsdefensie van De Zweef (Stefan Dijkstra en Robert Krukkert voetbalden op de 
plaatsen van Partrick Wijnen en Wilfried Krukkert). Nog geen twee minuten na de gelijkmaker kon Bocu de winnende treffer 
voor Robur op zijn naam schrijven. De Zweef probeerde daarna alles om gelijk te komen, maar het spel was te druk en on-af. Er 
kwamen nog wat kleine kansen, maar gescoord werd er niet meer. 
  
RKHVV - De Zweef   3-1 
18-11-2001 
In de terecht verloren wedstrijd tegen RKHVV uit Huissen heeft De Zweef wederom geen vuist kunnen maken. Concentratie en 
scherpte ontbraken. Teveel werd balverlies geleden. De Huissenaren maakten overigens de hoge positie in de 1e klasse ook 
niet waar, maar dat is een schrale troost. 
Na twee eerdere nederlagen wilde trainer Wennemers meer snelheid in de aanval . Daarom koos hij voor Emil Blikman in de 
spits, Roy Luttenberg rechts op het middenveld en Joost Kogelman achterin. Deze opstelling ging ten koste van de spitspositie 
van Martijn Rozendal. 
Na een serie verdedigingsfouten was het in de tweede minuut van de wedstrijd al 1-0 voor RKHVV. De Zweef was duidelijk op 
zoek naar ritme. Dat werd niet echt gevonden, waardoor veel fouten werden gemaakt, die vaak maar moeilijk konden worden 
hersteld. Dat leidde tot een gele kaart voor Joost Kogelman. 
Diezelfde Kogelman gaf in de 25e minuut een mooie pass op Xander ten Hove die in één keer doorspeelde op goed 
doorgelopen Berthil Webbink, die geen enkele moeite had de keeper van RKHVV uit te schakelen: 1-1. De frustraties bij De 
Zweef bleken onder meer uit een gele kaart voor Emil Blikman (voor de bal gaan staan bij een vrije schop voor de 
tegenstander). Vlak voor rust kreeg de lange Kuppelveld van RKHVV bij de tweede paal een hoge bal prima op het hoofd en 
zag zijn inzet langs Vicente Fernandez het doel in rollen:2-1. 
Na rust kwam De Zweef in het veld in de "normale" opstelling: Roy Luttenberg achterin, Blikman er voor en Rozendal in de 
spits. Dat alles ten kosten van Joost Kogelman. Het beeld van de wedstrijd veranderde: De Zweef voetbalde iets makkelijker en 
met name Martijn Rozendal kreeg een paar mooie kansen. Jammer voor hem zag de scheidsrechter niets in het feit dat hij in 
het strafschopgebied van RKHVV onderuit werd getrokken. 
Aan de andere kant van het veld kwam de bal na een weggewerkte corner voor de voeten van Kupperveld, die de eindstand in 
de 19e minuut van de tweede helft op 3-1 bracht. De Zweef probeerde van alles en zoals gezegd, er ontstonden een paar 
mooie kansen, die niet benut konden worden. Verder was de wedstrijd zoals voor de rust: te veel balverlies, te veel mislukte 
passes, te druk in het spel. 
Het enige wat De Zweef aan de tweede helft overhield waren invalbeurten voor Niels Hegeman (voor Pieter van Vree die 
geblesseerd uitviel) en Robert Wissink (voor de geblesseerde Klaas Doppen) en een gele kaart voor Niels Hegeman. 
  
De Zweef-Hatert (2-3) 
11-11-2001 
De Zweef had het vizier nog niet op scherp en voetbalde naïef met als gevold dat de ploeg na 9 minuten al tegen een 
achterstand van 0-2 aan keek. Hatert ging snel en fel van start. In beide gevallen was het Bas Schaay die eerst over links en 
later over rechts razendsnel doorbrak en simpel scoorde. Pas daarna waren de blauw-witten wakker en konden proberen de 
wedstrijd naar zich toe te trekken. 
Dat lukte, want voetballend was De Zweef de betere ploeg. In de 35e minuut zette Xander ten Hove een aanval op. Hij speelde 
de bal in op Berthil Webbink die keurig terug kaatste waardoor Xander mooi kon intikken tussen een paar verdedigers in, 
waardoor keeper Makaay moeilijk zicht had op de bal: 1-2. 
Aanval op aanval richtte De Zweef daarna op het doel van Hatert, maar gescoord werd er niet. Vlak voor rust speelde Xander 
ten Hove zich prachtig vrij en zag zijn keiharde schot gepareerd door keeper Makaay. De afvallende bal werd door Emiel 
Blikman net over geschoten. 
Over het algemeen was Hatert gehaaider en gevaarlijk via snelle counters. Na een kwartier in de tweede helft was dat ook het 
geval. Door een misverstand in de achterhoede kon de uitgelopen Vicente Fernandez Hesselink niets anders doen dan de 
aanvaller neerleggen; volgens velen net buiten het strafschopgebied. Vicente kreeg geel evenals Roy Luttenberg (praten). 
De goed-leidende scheidsrechter Beijer legde de bal op de stip. Hatert-speler Kramer (later geel) miste niet: 1-3. In de daarop 
volgende minuten zette De zweef een groot aanvalsoffensief in, wat leidde tot scrimmages en gevaarlijke situaties voor het 
Hatertdoel. Er werd niet gescoord. 
Anton Wennemers greep daarna in en wisselde Partrick Wijnen voor Niels Hegemen, Martijn Rozendal voor Martijn Wissink en 
Stefan Dijkstra voor Robert Bakker. Of het daardoor kwam zul je nooit weten, maar een minuut na deze wisseloperatie schoot 



Berthil Webbink op doel. De keeper kon de bal niet in de handen pakken, waardoor Xander ten Hove zijn tweede treffer kon 
aantekenen.: 2-3. 
Met een gelijk spel en misschien wel meer in het vooruitzicht werd de druk op Hatert vergroot. Dat lukte, maar afmaken was er 
niet bij. Omdat De Zweef achterin één op één ging spelen, kreeg Hatert nog een paar goede kansen, maar het zou volledig 
onterecht zijn geweest als daar nog een treffer uit gescoord had kunnen worden. 
  
Rohda Raalte - De Zweef   2-1 
04-11-2001 
Over het geheel genomen een terechte uitslag. Rohda was net iets ervarener en feller in de duels. De Zweef kon niet in het 
eigen spel komen, wat leidde tot veel balverlies door slechte combinaties. Toch waren het de Nijverdallers die vooral tegen het 
einde van de wedstrijd mooie kansen kregen en met een punt uit Raalte te vertrekken. Dat zou ook mooi geweest zijn voor de 
vele, vele Zweefsupporters die de wedstrijd sfeer gaven. 
Vanaf de eerste minuut was al duidelijk dat De Zweef last had van spanning. Sommige spelers hielden dat de hele wedstrijd. 
Vanaf de aftrap nam Rohda het initiatief. Met Stef Hendriks en Rob Krooshof voorin en veel wisselende posities werd het de 
blauw-witten erg moeilijk gemaakt. Ook in de duels was Rohda scherper, wat ook blijkt uit de twee gele kaarten die de ploeg 
incasseerde. In de 23e minuut kreeg Rohda een vrije schop, die genomen werd door Hendriks. Omdat de bal onderweg door 
een Rohadaspeler van richting werd veranderd, was Vincent Fernandez Hesselink kansloos. 
De Zweef maakte in de 41e minuut gelijk door een vrije trap die door Xander ten Hove kort breed werd gelegd op Pieter van 
Vree (terug na een blessure), die hard uithaalde. Omdat ook deze bal van richting werd veranderd was de Rohda-goalie 
kansloos. 
Na rust kreeg Bertil Webbink een prachtige kans de stand op 1-2 te brengen. Hij nam echter de verkeerde beslissing bij het 
maken van een keuze hoe de bal in het net te jagen. Daarna nam Rohda het initiatief en liet De Zweef eigenlijk radeloos achter. 
Dat leidde tot een doelpunt van Marc Heethaar in de 4e minuut die een hoge voorzet diagonaal achter Fernandez kopte: 2-1. 
Een niet zo leuk cadeau was er voor de jarige Wilfried Krukkert: zijn derde gele kaart dit seizoen. Pas na een kartier kreeg De 
Zweef de greep op de wedstrijd een beetje terug, maar dat duurde niet lang. In het tweede deel van de tweede helft wisselde 
Anton Wennemers kort na elkaar Martijn Rozendal voor Stefan Dijkstra en Joost Kogelman voor Emil Blikman. 
De laatste tien minuten zette De Zweef alles op alles en kreeg nog een handvol kansen en een paar uitgespeelde 
mogelijkheden. Het net van Rohda werd niet meer gevonden. Gezien deze mogelijkheden was een gelijk spel misschien 
verdiend, maar over het gehele genomen was Rohda de terechte winnaar. 
  
De Zweef - DCS   1-0 
28-10-2001 
Een nipte overwinning van 1-0 voor De Zweef tegen DCS in een (zeer) goed begonnen, maar slecht afgemaakte wedstrijd. Het 
krachtsverschil werd in ieder geval niet door de einduitslag duidelijk. DCS kampte met veel afwezigen door blessures en leidde 
veel en vaak vroegtijdig balverlies in de opbouw. 
DCS staat bekend als een zeer verdedigende ploeg , wat moge blijken uit het feit dat dit team voorafgaand aan de wedstrijd 
tegen De Zweef maar 4 doelpunten tegen had. De 3 doelpunten voor zeiden wat over de kracht van de aanval. De Zweef begon 
zeer goed en geconcentreerd aan de wedstrijd en dat leidde in de 1e minuut al tot een hoge voorzet van Stephan Dijkstra die bij 
de tweede paal Klaas Doppen vond, die keurig in kopte. 
De Nijverdallers bleven goed voetballen wat blijkt uit het feit dat DCS pas in de 11e minuut voor het eerst het doel zocht van 
Vincent Fernandez Hesselink, die deze wedstrijd foutloos speelde. In de 18e minuut zette Patrick Wijnen Martijn Rozendal vrij 
voor de DCS-keeper, maar diens inzet werd gestopt. 
Even later brak Bertil Webbink (volgens een deel van het publiek uit buitenspel-positie) door en werd door zijn directe 
tegenstander genadeloos onderuit gehaald. Remco v.d. Zand (DCS) kon met rood vertrekken, terwijl de keeper geel kreeg voor 
praten. In de 26e minuut speelde Martijn Rozendal zich prachtig vrij ter hoogte van de cornervlag en gaf een strakke hoge 
voorzet die door Xander ten Hove net over de kruising werd gekopt. In de eerste helft kreeg DCS nog wat kansen, maar echt 
gevaarlijk werd de ploeg uit Zevenaar niet. 
Na de rust bleef De Zweef drukken zonder dat het net van DCS werd gevonden. De ploeg uit Zevenaar putte daaruit moed en 
probeerde de aanval te zoeken. Toch was het De Zweef die de eerste kans kreeg om te scoren. Het lepe balletje van Martijn 
Rozendaal werd nadat de keeper al was gepasseerd door een verdediger van de lijn gehaald. Een paar minuten later zette 
Klaas Doppen Bertil Webbink (die even later werd vervangen door Marcel Geurtse) vrij voor de keeper, maar gescoord werd er 
niet. 
Kort daarna gaf de goed en strak leidende scheidsrechter wegens commentaar een gele kaart aan DCS-speler Zivali, die door 
bleef mekkeren en vervolgens met een tweede gele kaart kon vertrekken. Tegen negen man raakte De Zweef de kluts kwijt. 
Omdat spelers uit hun positie liepen was het overzicht weg. DCS zette met de stand van 1-0 op het scorebord alles op alles; liet 
het middenveld varen en stuurde zelfs hun keeper naar voren. Desondanks kreeg Klaas Doppen nog een prachtige kans, maar 
zag zijn geplaatste lob net via de lat achter het doel vallen. Ook de goed spelende Emil Blikman werd vaak ingeschakeld, maar 
tot echte kansen kwam het niet meer. 
Het zou in het geheel van de wedstrijd en het overwicht geheel onverdiend zijn geweest als DCS gelijk had gemaakt. Spannend 
was het wel in de laatste vijftien minuten, waarbij De Zweef terecht aan het langste eind trok. 
  
Leones - De Zweef (0-3) 
14-10-2001 
Een van de makkelijkste wedstrijden van De Zweef tot nu toe was ook de wedstrijd die het verste weg gespeeld moest worden: 
uit tegen Leones. De ploeg uit Beneden-Leeuwen kon geen potten breken en dat was gezien ook de stand op de ranglijst wel 
haast te verwachten. Via Bertil Webbink en fouten in de verdediging van Leones kreeg Xander ten Hove (man van de wedstrijd) 
in de 7e minuut de bal voor de voeten en wist gemakkelijk het net te vinden. 
Dat was wel even schrikken voor de ongeveer 75 supporters uit Nijverdal die de moeite hadden genomen anderhalf uur in de 
auto te gaan zitten om hun ploeg aan te moedigen. Schrikken, omdat De Zweef wel vaker in een makkelijke wedstrijd een 
vroege voorsprong pakte en daarna door nonchalance punten lieten liggen. 



Vandaag niet. De blauw-witten waren oppermachtig en verder dan enkele afstandschoten (waarvan er een paar door Vincent 
Fernandez Hesselink prachtig werden gepareerd) kwam de ploeg uit Beneden-Leeuwen niet. In de 15 minuut kreeg Xander ten 
Hove een mooie kans, die door de goede keeper van Leones werd gekeerd. De afvallende bal werd door Martijn Rozendal hard 
ingeschoten, maar weer gestopt. Bertil Webbink was de derde Zwever die mocht proberen het net te vinden, maar zijn goede 
actie werd door keeper Tip ongedaan gemaakt, maar wel door Webbink onderuit te halen. De penalty werd door Patrick Wijnen 
moeiteloos benut. 
Voor de rust kreeg De Zweef nog prachtige kansen op 0-3 en 0-4 door respectievelijk Martijn Rozendal die de paal raakte en 
Bertil Webbink die vrij op keeper Tip af kon, maar zijn stift over het doel zag gaan. 
Na de rust probeerde Leones het nog eens, gesteund door het feit dat De Zweef de score niet verder had uitgebouwd. In de 
derde minuut was een onwaarschijnlijke redding van Vincent F.H. op de lijn nodig om de thuisploeg van het scoren af te 
houden. Daarna was het weer al De Zweef wat de klok sloeg. In de vijfde minuut schoot Berthil Webbink tegen de goed 
uitgekomen Tip. 
Drie minuten later zette Xander ten Hove een mooi aanval op, kreeg de bal terug, trok vanaf de zijkant het strafschopgebied in 
en werd onderuit gehaald. Patrick Wijnen gaf Tip wederom geen enkele kans. Daarmee stond de eindstand (0-3) op het 
scorebord. 
Om de zaak compleet te maken in het kort wat daarop nog volgde: 
- twee vrije kansen voor Bertil Webbink, die alleen op de keeper af ging; 
- een vrije kans voor Martijn Rozendal, die prachtig werd vrijgespeeld door Arnout Roosendaal (ingevallen voor Webbink); 
- een invalbeurt van Michel Bakker voor Stephan Dijkstra; 
- een invalbeurt voor Joost Kogelman, die de met kramp uitgevallen Xander ten Hove verving; 
- twee vrije kansen voor Roy Luttenberg die zich beide keren mooi vrij speelde, maar keeper Tip (de held van Leones) op zijn 
weg vond. 
  
De Zweef - Jonge Kracht (2-1) 
30-09-2001 
Wethouder Anno Bakker was in zijn sas want uitgerekend met zijn aftrap tijdens de wedstrijd tegen het Huissense Jonge Kracht 
hebben de voetballers van voetbalvereniging De Zweef hun eerste thuisoverwinning behaald. Gemakkelijk ging het niet maar 
dat was niet te wijten aan de sterkte van de tegenstander maar aan het eigen falen voor het doel van de tegenstander. 
Al in de derde minuut nam De Zweef via Berthil Webbink een 1 - 0 voorsprong maar in plaats van de voorsprong uit te bouwen 
want de mogelijkheden waren aanwezig, bleef het tot aan de thee de 1 - 0 op het bord staan. Direkt na de thee kregen de 
blauwwitten een domper te verwerken. Een vrije trap veroorzaakt op het middenveld werd door een Jonge Kracht speler voor 
het doel getrokken en de lange Marc Klein Middelink hoefde alleen te knikken om doelman Vincent Fernandez het nakijken te 
geven 1 - 1. 
Hierna kreeg De Zweef nog legio kansen via spits Berthil Webbink die twee keer oog in oog kwam te staan met de doelman van 
Jonge Kracht om weer op voorsprong te komen maar evenzoveel keren faalde hij. Toch kwam De Zweef in de vijfenzeventigste 
minuut op de terechte 2 - 1 voorsprong door een prachtige combinatie tussen Xander ten Hove en invaller Kay Poppe. 
Laatstgenoemde speler trok de bal voor op de vrijstaande Berthil Webbink die de bal panklaar neerlegde voor de aanstormende 
Klaas Doppen die doelman Coen Huberts met een keihard schot voor de tweede keer passeerde. Een minuut later mocht 
Stefan Dijkstra de doelman testen maar nu toonde de goalie zijn meerdere. 
  
Sportclub Enschede - de Zweef (0-1) 
23-09-2001 
De wedstrijd onder een zwaar bewolkte hemel in Enschede begon in een zeer hoog tempo van beide teams. Dat leidde tot een 
strijd die zich voornamelijk afspeelde op het middenveld met over en weer veel balverlies. Tot echte gevaarlijke acties voor 
beide goals kwam het niet, hoewel De Zweef een paar kleine mogelijkheden kreeg. 
De jonge ploeg van Anton Wennemers liet zich niet van de wijs brengen door de vaak harde overtredingen van Sportclub,wat 
voor de Enschedëers uiteindelijk resulteerde in vijf gele kaart (waaronder een rode). 
Na de rust was het De Zweef die onmiddellijk gas gaf. In de tweede minuut kwam de bal op het middenveld bij Stefan -Benny- 
Dijkstra die met een mooie diagonale pass Martijn Rozendal bereikte die volkomen vrij stond op de punt van het 16 
metergebied. De jonge spits die de afgelopen wedstrijden met sprongen is gegroeid, liet zijn directe tegenstander staan en 
passeerde de Enschedese keeper moeiteloos. 
Daarna liet De Zweef zich terug dringen op eigen helft; een spelletje waar de ploeg het al jaren moeilijk mee heeft. Sportclub 
Enschede zette druk, maar kon niet tot scoren komen, mede dankzij een paar schitterende reddingen van Vincent Fernandez 
Hesselink. Aan de andere kant waren er ook kansen voor het doel van Sportclub, waar meer dan mooie kansen jammer genoeg 
niet werden benut. 
De eerste overwinning in de eerste klasse binnen. De uitslag 0-1 was gezien het spelbeeld in de hele wedstrijd volkomen 
terecht, wat ook werd beaamd door mopperende Sportclub-supporters. 
 
 
  
De Zweef - Achilles '12 (2-2) 
16-09-2001 
Eindelijk het eerste puntje in de 1e klasse. En dat was twee punten minder dan verdiend. Twee maal concentratieverlies was 
voor Achilles ´12 voldoende om één punt mee naar Hengelo te nemen. Over het geheel genomen was het een leuke, 
spannende partij voetbal met het betere voetbal aan de kant van De Zweef. 
Beide ploegen begonnen goed aan de wedstrijd, die in eerste instantie gelijk opging. Na een kwartiertje kreeg De Zweef iets de 
overhand, wat zich uitte in meer balbezit en gevaarlijker situaties rond het Hengelose doel. In de 37ste minuut stuurde Xander 
ten Hove Emiel Blikman weg over de rechtervleugel. Zijn voorzet scheerde over de handen van de keeper en belandde op het 
hoofd van de al klaar staande Berthil Webbink: 1-0. 



In de blijdschap na deze openingstreffer was de ploeg nog niet klaar voor het vervolg. Achilles trapte af, bereikte de linkerspits 
die onberispelijk kon voor zetten, waar twee man volledig vrijstonden voor keeper Vincent Fernandez, die kansloos was op de 
inzet op het doel: 1-1. 
Na rust betrad De Zweef het veld met Kay Poppe voor de geblesseerd uitgevallen Patrick Wijnen. Dat deed aan het spel niets 
af en al na acht minuten kreeg Blikman de bal in kansrijke positie voor de voeten. Hij aarzelde niet en joeg de bal diagonaal 
hoog in de kruising. 
De wedstrijd leek daarna in de tas en de kans op 3-1 was groter dan op gelijk spel. Achilles echter heeft niet veel kansen nodig 
om punten te pakken. Vooral vanuit de tweede lijn is deze ploeg gevaarlijk met een aantal goede afstandschutters. In de 75ste 
minuut leidde een aanval over de rechtervleugel tot opnieuw een voorzet op maat en opnieuw een vrije man voor Fernandez: 2-
2. 
Ondanks een toenemende blauw-witte druk en een rode kaart voor een verdediger van Achilles kon De Zweef de wedstrijd niet 
meer winnen. Zelfs niet met de op het laatste moment ingevallen Martijn Wissink voor Kay Poppe. Vorige week al konden we 
melding maken van vooruitgang bij De Zweef. Deze vooruitgang heeft zich vandaag voortgezet; wat eigenlijk beloond had 
moeten worden met de volle winst. 
  
Robur et Velocitas - De Zweef (2-1) 
09-09-2001 
Ondanks het verlies met 2-1 tegen Robur et Volocitas uit Apeldoorn is De Zweef op de goede weg in de eerste klasse. In de 
eerste helft werd de wedstrijd een half uur uit handen gegeven, waardoor ReV tweemaal het doel van de Nijverdallers vond. 
Verder was het blauw-wit wat de klok sloeg. 
De Zweef begon frank en vrij aan de wedstrijd. Er werd goed gecombineerd en gestoord. Xander ten Hove zette in de 10e 
minuut een aanval op door de goed overgekomen Robert Krukkert weg te sturen langs de lijn. Hij speelde de bal op Martijn 
Wissink, die handig doortikte naar de meegekomen Ten Hove, die de doelmal van ReV kansloos liet met een geplaatste inzet. 
Daarna liet De Zweef zich terugzakken en dat is niet het spel dat de blauwwitten het meest ligt. Rober et Volocitas profiteerde 
en begon het Nijverdalse middenveld te overlopen. In de 30e minuut leidde dat tot de eerste treffer en een minuut of vijf later tot 
de tweede. 
Na de rust wisselde trainer Wennemers Martijn Wissnk en Kay Poppe voor Roy Luttenberg en Klaas Doppen. Het Nijverdalse 
middenveld kreeg hierdoor een impuls. Op een handvol minuten na beheerste De Zweef de tweede helft, maar kon het net van 
het Apeldoornse doel niet vinden. Een gestolen bal van Xander ten Hove ging net naast het doel van de uitgelopen keeper. 
Kopballen gingen net naast. 
Een half uur was voor Robur et Velocitas genoeg om de drie punten thuis te houden. Voor De Zweef ziet het er niet zo slecht 
uit. In vergelijking tot vorige week tegen Achilles is beter gespeeld en dat geeft hoop voor de komende wedstrijden. 
  
De Zweef-Achilles '29 (0-4) 
02-09-2001 
Het eerste half uur van de wedstrijd kon De Zweef aardig weerwoord bieden aan de veel ervarener gasten uit Groesbeek. Dat 
laatste kwam naar voren in de vele kleine overtredingen, het uitlokken van overtredingen en het simuleren van overtredingen. 
Maar liefst vijf gele en een rode kaart hield De Zweef aan het duel over. 
Zoals gezegd, het eerste half uur werd redelijk partij gegeven, waarbij gesteld moet worden dat Achilles in een hoger tempo 
speelde met weinig dubbele balcontacten. Een gemakkelijk te verdedigen bal met twee Zwevers in de buurt werd na een half 
uur spelen door de uitgelopen Fernandez Hesselink in de voeten van Camiel Jager geplaatst die van grote afstand het net 
vond. Dat was op het moment dat De Zweef via Berthil Webbink, Martijn Wissink en Xander ten Hove (en een verdediger van 
Achilles die de bal snoeihard op de eigen paal ramde) met onder meer ballen op lat en paal al een paar goede kansen jammer 
genoeg had laten liggen. Zelfs vlak voor rust was er een dot van een mogelijkheid de stand op gelijke hoogte te brengen. 
De tweede helft was nog geen acht minuten oud toen Fernandez Hesselink opnieuw een inschattingfout maakte, waardoor 
Jager zijn tweede treffer kon aantekenen. Nog geen vier minuten later speelde Jager zich vrij en werd daarna onderuit gehaald. 
De strafschop werd door hem onberispelijk benut. Toen Wilfried Krukkert niet geheel terecht tegen zijn tweede gele kaart opliep, 
was het eigenlijk helemaal afgelopen. Ondanks drie wissels, waarbij Martijn Rozendal, Roy Luttenberg en Klaas Doppen voor 
Emiel Blikman, Martijn Wissink en Berthil Webbink in het veld kwamen, kwam De Zweef niet meer in het hoofdstuk voor. De 0-4 
door Van Kesteren onderstreepte dit. 
Als het spel van Achilles bepalend is van dat in de 1e klasse, zal De Zweef moeten leren een hoger tempo te spelen en moeten 
leren omgaan met gehaaidere spelers die precies weten wanneer een overtreding nodig is. De vraag is of alle spelers dat wel 
aankunnen. Op dit moment is dat (nog) niet het geval. Maar wat niet is kan nog komen, al zullen spelbepalende spelers bij De 
Zweef daarbij wel het voortouw moeten nemen 

 


