
De Zweef 1 seizoen 2002-2003 

Hierachter een overzicht van verslagen van alle wedstrijden van De Zweef 1 in het seizoen 2002-2003 (1e klasse E). 
 

13-06-2003 T Hellendoornbokaal 1e prijs 
11-05-2003 C OBW - De Zweef 0-1 
04-05-2003 C De Zweef - Achilles ´12 0-0 
01-05-2003 C De Zweef - SC Enschede 1-4 
27-04-2003 C Robur et Vel. - De Zweef 1-0 
21-04-2003 C De Zweef - Rohda 0-1 
19-04-2003 C De Zweef - Jonge Kracht 2-0 
13-04-2003 C De Tubanters - De Zweef 0-0 
06-04-2003 C De Zweef - Germania 1-0 
30-03-2003 C Hatert - De Zweef 2-1 
23-03-2003 C Rohda Raalte - De Zweef 0-0 
09-03-2003 C Alcides - De Zweef 3-3 
09-02-2003 C De Zweef - Schalkhaar 2-2 
19-01-2003 O De Zweef - PH 1-2 
17-01-2003 O Doetinchem - De Zweef 2-5 
14-01-2003 O De Zweef - Berkum 4-4 
12-01-2003 O HSC - De Zweef 3-1 
27-12-2002 T Zaaltoernooi DES 1e prijs 
01-12-2002 C De Zweef - OBW 2-4 
17-11-2002 C Achilles ´12 - De Zweef 4-1 
03-11-2002 C Germania - De Zweef 2-0 
13-10-2002 C Jonge Kracht - De Zweef 0-2 
06-10-2002 C De Zweef - Alcides 2-2 
29-09-2002 C SC Enschede - De Zweef 1-4 
22-09-2002 C De Zweef - Robur et Vel. 0-0 
15-09-2002 C Schalkhaar - De Zweef 2-2 
08-09-2002 C De Zweef - Hatert 1-3 
31-08-2002 B Den Ham   De Zweef 2-2 
28-08-2002 B Bergentheim   De Zweef 2-1 
20-08-2002 B De Zweef   Markelo 2-1 
17-08-2002 O Stevo   De Zweef 2-0 
11-08-2002 O De Zweef   Colmschate 2-2 
  
  
De Zweef - Hatert   1-3 
08-09-2002 
Het eerste half uur was het echt genieten. De Zweef speelde goed, de jongens vonden elkaar gemakkelijk en de 1-0 voorsprong 
was verdiend. Daarna nam Hatert het heft in handen en was er –behalve een kleine opleving in het begin van de tweede helft- 
weinig meer over van het eerder vertoonde elan. 
Zoals gezegd, De Zweef begon goed: in de vierde minuut al zag Xander ten Hove een goede kans naast gaan. In de 10e 
minuut kreeg Robert Bakker de bal voor het (verkeerde) linkerbeen. Hij aarzelde niet en zag zijn prima schot achter de keeper 
van Hatert verdwijnen: 1-0. Het was leuk en attractief wat de Nijverdallers lieten zien.  
Na een half uur spelen reageerde de scheidsrechter niet op een zuivere buitenspel situatie, waardoor twee man van Hatert op 
het Zweefdoel af gingen. Door goed optreden van Wilfried Krukkert en Vicente Fernandez Hesselink kreeg men deze bal er niet 
in. Door meer door te schuiven van achteruit kreeg Hatert echter meer grip op het spel en hing een tegengoal in de lucht.  
Vlak voor rust kreeg deze ploeg een corner die door de verdediging van De Zweef niet kon worden weggewerkt. In de 
scrimmage scoorde Stefan Muller de gelijkmaker. Direct daarna nog kreeg Xander ten Hove uit een voorzet van Niels Kolkman. 
Hij aarzelde niet, maar zag zijn geplaatste bal door de keeper net naast getikt.  
Een minuut in de tweede helft kreeg Niels Kolkman geel wegens praten. Tien minuten later was dezelfde Niels te laat bij 
aanname van een bal, raakte hij de tegenstander van achteren en kon met rood het veld verlaten. Van Hatert-kant liet men dat 
niet op zich zitten, want drie minuten later sloeg Aziz Al Mansouri de bal met de hand weg. Omdat hij al geel had, kon hij ook 
met rood vertrekken.  
De tien tegen tien situatie werd door Hatert beter benut. Uit wederom een scrimmage, waarin de Zweefverdediging de bal niet 
weg kreeg, scoorde Nick Marcum de 1-2. Anton Wennemers koos er daarna voor één tegen één te gaan spelen en wisselde 
Patrick Wijnen voor Emiel Blikman.  



Na een half uur in de tweede helft voltrok zich het vonnis. Een terugspeelbal op Vicente Fernandez Hesselink had geen 
probleem moeten zijn. In plaats van de bal in een keer weg te spelen, koos deze ervoor de opkomende aanvaller van Hatert 
met een schijnbeweging uit te spelen. Deze liet zich niet verassen, veroverde de bal en kon op het lege doel afgaan. Tot scoren 
kwam het niet want Vicente greep zich vast aan zijn broek. Dat leverde de tweede rode kaart op.  
Door Jeroen Spijkerman uit het veld te halen kon reserve-keeper Johan Seppenwoolde de opengevallen plaats in het doel 
innemen. Hij kon echter de strafschop van Bas van Husen niet keren, waardoor de stand 1-3 werd en bleef. 
  
Schalkhaar - De Zweef   2-2 
15-09-2002 
De Zweef begon goed aan de wedstrijd tegen Schalkhaar. Er werd goed druk gezet, waar de verdediging van Schalkhaar af en 
toe moeite mee had. Na een half kansje van Robert Bakker, schoot in de beginfase Nathan Papilaja via een voorzet van Emiel 
Blikman hard op goal, in de handen van de keeper van Schalkhaar. Schalkhaar liet het eerst van zich spreken na tien minuten 
toen de spits van Schalkhaar zijn omhaal net naast de goal van Vincent Fernandez zag verdwijnen. Na een kwartier ontstond er 
een ware scrimmage voor de goal van De Zweef, waarbij Vincent goed optrad. Hieruit volgde een snelle counter van De Zweef 
waarbij Niels Kolkman uiteindelijk het verdedigend duo van Schalkhaar te snel af was en beheerst langs de doelman van 
Schalkhaar in het doel plaatste. Na de 1-0 kwam Schalkhaar iets opzetten, maar kon het initiatief niet omzetten. Hierdoor ging 
het duel gelijk op en leek De Zweef te gaan rusten met een 1-0 voorsprong, totdat Scheidsrechter Westenvoorde ver in de 
blessuretijd een kopbal van Zwartjes onterecht goedkeurde, omdat de doelman van De Zweef overduidelijk omver geduwd werd 
door een aanvaller van Schalkhaar. 
In de rust werd Wilfried Krukkert vervangen door Pieter van Vree nadat hij in de eerste helft een bal hard in zijn gezicht kreeg. 
Ook in de tweede helft bleef De Zweef het initiatief houden en kreeg het enkele kansjes via Emiel Blikman en Stefan Dijkstra die 
de bal in de zestien kreeg van Niels Kolkman, die beter zelf had kunnen schieten. In de 70e minuut werd gewisseld: Bertil 
Webbink voor Emiel Blikman en vlak daarna nog een spits: Martijn Wissink voor Niels Kolkman. In de 80e minuut kreeg 
Schalkhaar een vrije trap op de punt zestien. Schalkhaarspeler Groeneweg schoot de bal laag in de zestien langs alles en 
iedereen heen achter de doelman van De Zweef: 2-1. Na de late voorsprong van Schalkhaar speelde De Zweef vol op de 
aanval in een alles of niets poging om toch nog een puntje mee te nemen naar Nijverdal. Door de ruimte die hierdoor ontstond 
kreeg Schalkhaar enkele kansen die niet verzilverd werden. Ver in de blessuretijd was het de doelman van De Zweef die ten 
hoogte van de middellijn de bal strak in de zestien schoot van Schalkhaar. Twee spelers van De Zweef klommen samen met de 
doelman van Schalkhaar hoog in de lucht, waarbij Nathan Papilaja de bal licht raakte en voor de gelijkmaker zorgde. Dit tot 
groot protest van de spelers van Schalkhaar, die vonden dat hun doelman door de twee spelers van De Zweef erg gehinderd 
werd. Enkele minuten na de gelijkmaker floot scheidsrechter Westenvoorde af en eindigde de wedstrijd in een terechte 
gelijkspel waarbij De Zweef wel meer initiatief toonde, maar dit met name in de tweede helft niet om kon zetten in concrete 
kansen. 
  
De Zweef - Robur et Velocitas   0-0 
22-09-2002 
De Zweef nam vanaf de aftrap het initiatief, wat resulteerde in een kans in de vierde minuut van Niels Kolkman, die alleen op de 
keeper afging maar over schoot. De Zweef hield het initiatief en kwam meerdere malen gevaarlijk via de zijkanten dicht bij het 
doel van Robur et Velocitas. Vlak voor rust kwam Robur iets opzetten maar zorgden bij de twee vrije trappen net buiten de 
zestien voor geen gevaar. Ruststand 0-0, waarbij De Zweef het betere van het spel had. 
De Zweef ging in de tweede helft door met waar het de eerste helft gebleven was: het hield het initiatief en zocht de aanval. Na 
tien minuten in de tweede helft kreeg Patrick Wijnen zijn tweede gele kaart, waardoor hij het veld moest verlaten. Vanaf dat 
moment probeerde Robur et Velocitas op te komen, maar dit lukte echter niet. Seppenwoolde, die de geschorste Vincent 
Fernandez verving, kreeg het niet echt moeilijk na de rode kaart. Mede door het harde werken van de tien van De Zweef en het 
behoudende spel van Robur, dat met een man meer geen vuist konden maken, bleef het uiteindelijk op 0-0. 
  
Sportclub Enschede - De Zweef   1-4 
29-09-2002 
De Zweef heeft door de overwinning op Sportclub Enschede goede zaken gedaan in de 1e klasse E. Verlies of een gelijkspel 
had een plek bij de allerondersten opgeleverd; een plek die nu is weggelegd voor de tegenstander uit Enschede. Al na 1 minuut 
en 40 seconden namen de Nijverdallers de leiding. Xander ten Hove nam de bal mee in het 16 metergebied, passeerde een 
paar tegenstanders en legde de bal vanaf de achterlijn terug op Martijn Wissink die niet aarzelde: 0-1.  
Vijf minuten later deed zich exact dezelfde situatie voort, maar nu trapte Wissink over de bal heen. Sportclub begon meer druk 
te zetten, stoorde vroeg en maakte het De Zweef erg moeilijk. Vooral rechtsbuiten Paul ten Thije was gevaarlijk. Hij was het die 
uit een lange pass na balverlies niet aarzelde en 1-1 liet aantekenen. 
Het hoge tempo kon door Sportclub niet worden volgehouden, waardoor De Zweef weer ruimte kreeg. Vlak voor rust kaatste 
Emiel Blikman met Partrick Wijnen en schoof de terug ontvangen bal keurig in de voeten van de vrij gelopen Niels Kolkman. 
Deze passeerde de doelman van Sportclub moeiteloos, waardoor voor rust nog de stand op 1-2 kwam. 
Na rust zakte Sportclub helemaal in elkaar. De Zweef had het geen moment meer moeilijk. Anton Wennemers wisselde Martijn 
Wissink voor Nathan Papilaya en Emiel Blikman voor Berthil Webbink. Na bijna een half uur spelen kaatsten de twee invallers 
en gaf Papilaya de bal “over de hele” aan Jeroen Spijkerman, die rustig kon wachten tot de keeper iets uitliep en de bal 
vervolgens met een mooie lob met rechts in de kruising plaatste.: 1-3. Vijf minuten later werd in de zwakke achterhoede van de 
Enschedeërs een verkeerde pass gegeven, die door Niels Kolkman werd opgepakt. Hij kon ongehinderd op de doelman afgaan 
en net zoals in de eerste helft passeerde hij moeiteloos. Zo kwam de eindstand van 1-4 op het scorebord. 
 
De Zweef - Alcides   2-2 
06-10-2002 
Het was een rommelige wedstrijd tussen De Zweef en Alcides, waarbij de Nijverdallers de kans heeft laten liggen een goede 
plek in de middenmoot in te nemen. De Zweef had over het gehele genomen de beste kansen (vier tot vijf keer alleen voor de 
keeper), maar wist deze niet te benutten. 



Dat begon al in de tiende minuut toen de vrij opstomende Niels Kolkman de bal te zacht terug legde op Nathan Papilya. Zoals 
het vaker gaat als een ploeg aanvalt en moeilijk tot scoren kan komen, was het Alcides die via een treffer van Peter Dorenbos 
de 0-1 aantekende. 
Gelukkig voor De Zweef kon vlak voor rust gelijk worden gemaakt. Een goede mogelijkheid voor Martijn Wissink werd door de 
keeper niet geheel onschadelijk gemaakt, waardoor de bal opnieuw voor het doel kon worden gebracht, waar Patrick Wijnen 
vallend inkopte: 1-1. 
Na rust hetzelfde beeld is in de eerste helft. In de 57e minuut kon Nathan Papilaya alleen op de Alcides-keeper af gaan, maar 
zijn schot was gemakkelijk te stoppen. De Zweef had een buitenspel-situatie nodig om een voorsprong te nemen. Een lange bal 
van achteruit bereikte Niels Kolkman, die ruim een meter buitenspel stond. De scheidsrechter floot niet, waardoor hij 
ongehinderd op het doel af ging en 2-1 scoorde. 
Het zag er naar uit dat de zweef de wedstrijd daarna naar zich toe zou trekken en een ruime overwinning zou gaan boeken. Niet 
waar dus. Vijf minuten na de voorspong werd een corner van Alcides precies op het hoofd van de geheel vrij staande Ron 
Berkenbosch gelegd, die over de verkeerd timende Vincente Fernandez Hesselink de bal in het doel kopte: 2-2. 
In de laatste minuten van de wedstrijd en de blessuretijd begon De Zweef (veel te laat) druk te zetten. Dat leverde nog goede 
kansen op, onder meer voor Nathan Papilaya en de voor Jeroen Spijkerman ingevallen Emiel Blikman. Helaas ging geen van 
deze ballen erin, zodat genoegen genomen moest worden met één punt. Dat dat de spelers niet beviel bleek uit het feit dat een 
aantal teleurgesteld op het gras bleven zitten en de ijzige stemming na afloop in de kleedkamer. 
  
Jonge Kracht - De Zweef   0-2 
13-10-2002 
Met een meer dan verdiende 0-2 overwinning op Jonge Kracht uit Huissen heeft De Zweef afstand genomen van de onderste 
ploegen in de eerste klasse E. Met name in de eerste helft waren de Nijverdallers oppermachtig. In de achtste minuut al 
bediende de doorgebroken Niels Kolkman de vrijstaande Martijn Wissink, die zijn inzet gestopt zag worden. 
Tien minuten later pakte Martijn Wissink in het vijandige strafschopgebied de bal af van een verdediger die door Niels Kolkman 
op de vrij opkomende Xander ten Hove werd gelegd, die net over schoot. Een Zweef-goal kon niet uitblijven en het was in de 
25e minuut dat Jeroen Spijkerman vanaf rechts een voorzet gaf bij de tweede paal. Met een omhaal legde Emil Blikman daar 
vandaan de bal op de vrijstaande Partrick Wijnen die de 0-1 op het scorebord bracht. 
Het bleef daarna kansen en mogelijkheden voor De Zweef regenen. Twee minuten in blessuretijd kreeg Patrick Wijnen de bal 
op het middenveld en bediende Jeroen Spijkerman tussen twee verdedigers in. Spijkerman liep deze twee op snelheid eruit en 
verraste de uitgelopen keeper met een fraaie lob: 0-2. 
Huissen zette daarna aan en vlak voor tijd aan en twee schitterende reddingen van Jeroen Seppenwoolde (ingevallen voor de 
op vakantie zijnde Vicente Fernandez Hesselink) voorkwamen een aansluitingstreffer. 
De tweede helft was van beide ploegen slechter. De Zweef bleef het betere van het spel houden, hoewel Jonge Kracht met 
name vlak na rust er flink aan trok. De zuiverheid in de afwerking (voornamelijk afstandsschoten) ontbrak echter en waar nodig 
redde Seppenwoolde. Aan de andere kant creëerde De Zweef nog mogelijkheden genoeg. 
Jonge Kracht had de knollen op en moest toestaan dat de drie punten mee naar Nijverdal gingen. De stand bleef zoals die met 
de rust was: 0 –2, ondanks goede kansen voor Martijn Wissink, Jeroen Spijkerman en Robert Bakker. Rest nog te melden dat 
Patrick Wijnen in de eerste helft geel kreeg wegens een overtreding en Robert Bakker hetzelfde overkwam in de tweede helft 
toen de muur volgens de scheidsrechter niet snel genoeg op 9.15 meter stond. 
  
Germania - De Zweef   2-0 
03-11-2002 
Door de overwinning is Germania (gepromoveerd uit de 2e klasse) de verrassende winnaar van de eerste periode in de 1e 
klasse E. Hoewel daarin nog één wedstrijd gespeeld moet worden, is de ploeg onbereikbaar geworden voor de nummer twee. 
In de eerste helft ging de strijd gelijk op. De ploeg van De Zweef stond er en gaf Germania geen kans. Sterker nog: er waren 
twee kansen die de mogelijkheid boden op een verdiende voorspong. 
In de derde minuut al kwam Nathan Papilaya oog in oog met de Germania-doelman, maar zag zijn schot gekeerd. Een corner 
tien munten later van Germania werd niet goed weggewerkt, maar de inzet in tweede instantie ging naast. De strijd ging daarna 
gelijk op en speelde zich in hoog tempo voornamelijk af op het middenveld. 
Vijf minuten voor rust was De Zweef volop in de aanval toen een inzet werd afgeslagen en de linksbuiten van Germania op volle 
snelheid Roy Luttenberg passeerde. Deze probeerde zijn man af te houden. Die trok zich los en maaide Roy in een keer knock 
out. De scheidsrechter liet doorspelen, waardoor twee aanvallers van Germania tegenover twee Zweefverdedigers kwamen te 
staan. Deze aanval werd niet goed verwerkt, zodat Camiel Jager (vorig jaar scoorde hij tegen De Zweef voor Achilles ´29) de 1-
0 kon aantekenen. Roy Luttenberg moest dizzy het veld verlaten en werd vervangen door Berthil Webbink. 
Wie verwachtte dat De Zweef de tweede helft druk zou zetten en het voordeel van de eerste helft zou uitbuiten om terug te 
komen in de wedstrijd, kwam bedrogen uit. Van twee kanten was deze helft zeer slecht. Veel te vaak werd door De Zweef de 
lange bal gehanteerd. Het was het geluk van de koploper dat in de 25e minuut een voorzet van links over iedereen heen zeilde 
en bij de tweede paal terecht kwam. Daar stond Keven Nabuurs helemaal vrij en schoot diagonaal de 2-0 binnen. 
Over de tweede helft valt verder niets meer te zeggen dat Anton Wennemers twee keer wisselde (Bas Wispels voor Martijn 
Wissink en Paul Rutgers voor Jeroen Spijkerman) en er twee keer geel was voor Wilfried Krukkert, die na 35 minuten het veld 
kon ruimen. Geel was er deze helft ook voor Berthil Webbink en Xander ten Hove. In de eerste helft had Jeroen Spijkerman al 
geel gehad, zodat het aantal kaarten voor De Zweef in z´n totaliteit op vijf kwam. Germania zag een maal geel. 
 
De Zweef - Tubanters   0-1 
10-11-2002 
Ondanks het feit dat De Zweef volgens vriend en vijand zeker een gelijk spel had verdiend, waren het de Enschedeërs die met 
de drie punten naar huis gingen. De Zweef begon goed aan de wedstrijd, maar gaf na ruim een kwartier het heft uit handen. 
Ondanks wat oplevingen konden de blauwwitten de bal niet in het net krijgen. 



Na zes minuten al ging Niels Kolkman na een mooie actie op het doel af, maar zijn schot trof het zijnet. Pas na ruim 20 minuten 
kregen De Tubanters de eerste mogelijkheid. Dat was een ommekeer. Twee minuten later kon een van de Enschedese 
aanvallers alleen af op Vicente Fernandez Hesselink, maar zag na te lang wachten zijn schot naast gaan. 
Na zo´n half uur spel was er een kans voor Nathan Papilaya, die in een scrimmage compleet over de bal heen maaide. Bijna 
tien minuten later werd een afgeslagen aanval van De Tubanters niet goed verwerkt. Van rechts werd de bal bij de eerste paal 
voorgelegd, waar Jordi Holtkamp kon intikken: 0-1. 
De tweede helft was van beide kanten niet best. De Zweef drong aan, maar kon geen echte kans creëren. Er waren voortal van 
de kant van De Tubanters veel overtredingen en onnodig gezeur, wat resulteerde in vier gele kaarten. Van de kant van De 
Zweef zag Martijn Wissink geel. 
Ondanks drie wissels (Clemens Akihary voor Emiel Blikman, Berthil Webbink voor Nathan Papilaya en Jeroen Spijkerman voor 
Robert Bakker) kreeg De Zweef, noch De Tubanters echte kansen, hoewel de Nijverdallers in twee scrimmages dicht bij een 
tegentreffer waren. 
  
Achilles '12 - De Zweef   4-1 
17-11-2002 
De uitslag van deze wedstrijd is niet geflatteerd. Achilles heeft heel verdiend gewonnen door uiteraard de kansen beter te 
benutten, maar vooral door fel, kort spel De Zweef bijna de gehele wedstrijd in de tang te hebben en niet los te laten. 
Het begin was voor de Nijverdallers, die in de derde minuut al een mooie kans creëerden. De strijd ging daarna korte tijd redelijk 
gelijk op. Na een kwartier kwam de bal na een fout voor de voeten van oud-Zwever Stokkingreef, die net naast schoot. Een 
minuut later kreeg deze aanvaller weer een kans, maar zag zijn harde inzet gestopt door Vicente Fernandez Hesselink. De vrij 
vallende bal werd echter door jeugdspeler Kleizen (16 jaar !) keihard in het net getrapt: 1-0. 
De Zweef raakte hierna de greep op de wedstrijd helemaal kwijt. Duels werden verloren en in vrije positie kon geen 
medestander worden bereikt. Dat lukte Achilles een stuk beter. Tien minuten na de openingstreffer werd na een ingooi voor De 
Zweef de bal verkeerd ingespeeld, waardoor Achilles de bal kom oppakken. Een hoge voorzet werd door Stokkingreef met een 
boogbal achter Fernandez Hesselink gekopt en zo kwam de 2-0 op het scorebord. 
De laatste tien minuten voor rust kon De Zweef zich een beetje herpakken. Op een voorzet van Jeroen Spijkerman uit een 
corner kreeg Martijn Wissink een mooie kans, maar zijn inzet ging verloren. Een minuutje later zette Niels Kolkman mooi voor 
op gelegenheids-aanvoerder Xander ten Hove, die na een prachtige actie zijn schot beloond zag: 2-1. 
In de rust wisselde Anton Wennemers Martijn Wissink voor Wilfried Krukkert. Er kwam iets meer lijn in het spel van De Zweef, 
maar er werd geen gevaar gesticht in de verdediging van de Hengeloërs. Twintig minuten in de tweede helft maaide Bertil 
Webbink over een mooie voorzet. In de daarop volgende aanval van Achilles werd de bal in eerste instantie weggewerkt. 
Vanwege een vermeende overtreding stond een deel van de achterhoede te appelleren, waardoor Martin van Dalen, die wel 
oplette de bal het net in jaagde: 3-1. 
De wissel Niels Kamphuis voor de niet-geheel fitte Jeroen Spijkerman bracht niet het nodige gevaar in de achterhoede van 
Achilles. Sterker nog: een gemakkelijk te verwerken bal door Wilfried Krukkert kwam terecht voor de voeten van de net 
ingevallen Mark Dijkstra die uithaalde en de eindstand liet aantekenen. In de veertigste minuut kon een moegestreden Niels 
Kolkman plaats maken voor Ruud ten Dam. 
  
De Zweef - OBW   2-4 
01-12-2002 
Hoewel het spel niet zo dramatisch was als tegen Achilles, heeft het eerste van De Zweef terecht verloren van OBW uit 
Zevenaar (2-4). Zoals gezegd, ten opzichte van de wedstrijd tegen Achilles werd wat beter gespeeld, maar de ploeg van Anton 
Wennemers is lang niet op het niveau waarvan veracht mag worden dat de ploeg speelt. 
De eerste tien minuten waren voor De Zweef. Na een onnodige gele kaart voor Bertil Webbink, kantelde de wedstrijd en nam 
OBW het initiatief. In eerste instantie kon het tij worden gekeerd door Wilfried Krulkkert die een lob uit het lege doel wist te 
koppen, nadat Vicente Fernandez Hesselink onnodig uit het doel was gelopen en ook nog eens onder de bal door maaide. 
Dat OBW in de voorhoede een prachtige speler heeft lopen, werd duidelijk in de 18e minuut. Een hoge voorzet vanaf rechts 
werd uiteindelijk voor het doel teruggebracht, waar Ivo Richter de 0-1 aantekende. 
Even later ging Jeroen Spijkerman op de bon voor een eveneens onnodige overtreding. Voetballend ging het De zweef op dat 
moment iets beter af; er kwam iets meer lijn in het spel. De ploeg geloofde er weer in. Dat leidde tot een aanval waarbij een 
goed schot van Nathan Papilaya werd gestopt en in tweede instantie naast ging. 
Maar zoals zo vaak als het eens tegen zit, zat alles tegen. De Zweef rukte op en het is in blessuretijd dat een corner van OBW 
in eerste instantie werd weggewerkt. De bal werd echter terug gebracht, waarbij de verdediging niet echt wakker was, en laag 
over de grond scoorde Ivo richter zijn tweede treffer: 0-2. 
Na de rust kon De Zweef niet brengen wat de trainer in de rust van zijn ploeg heeft geeist. Clemens Akihary en Jeroen 
Spijkerman maakten plaats voor Stephan Dijkstra en Martijn Wissink. Tot veel beter spel leidde dat niet. In de 66e minuut kreeg 
De Zweef een vrije trap. Deze werd weggewerkt en wel zodanig dat de balk in de voeten van Ivo Richter belandde die op volle 
snelheid richt doel ging. 
Roy Luttenberg kwam snelheid te kort en het was Xander ten Hove die in het strafschopgebied redding bracht. De 
scheidsrechter zag in diens sliding een overtreding, trok geen en wees naar de stip. Wederom was het Ivo richter die met deze 
kans wel raad wist en de 0-3 op het bord toverde. Intussen had Roy Luttenberg wegens kletsen ween gele kaart te pakken. 
De Zweef kende daarna een korte opleving. Xander ten hove kreeg op rechts de bal en leverde een mooie hoge voorzet af die 
door Bertil Webbink vallend in de kruising werd gekopt: 1-3. voor Roy Lutten berg was de wedstrijd op dat moment afgelopen. 
Hij werd gewisseld voor Joost Kogelman. 
Diezelfde Kogelman maakte vijf minuten later een fout waardoor Ivo Richter het doel van de zweef kon opzoeken. Hij legde de 
bal keurig breed voor de schoen van koen Baakman, die de 1-4 aantekende. Even later werd aan de ander kant van het voet 
Nathan Papilaya neergelegd en kon Patrick Wijnen de gegeven penalty mooi inschieten de eer voor de Nijverdallers een beetje 
redden. 
 
  



De Zweef - Schalkhaar   2-2 
09-02-2003 
De tweede wedstrijd tegen Schalkhaar was en kopie van de eerste: voorkomen met 1-0, tegen een achterstand van 1-2 
aankijken en uiteindelijk met 2-2 gelijk spelen.  De Zweef was de hele wedstrijd de betere ploeg en moest door fouten achterin 
twee goals toe staan. De gehele wedstrijd karakteriseerde zich als rommelig en chaotisch: typisch degradatievoetbal. Omdat de 
concurrentie het niet beter deed, blijft de stand onderin gelijk.  
De Zweef bleef in het uitermate rommelige begin van de wedstrijd het best op de been. Er ontstonden kansen voor Niels 
Kolkman die een fout van de Schalkhaar-keeper met een omhaal wilde afstraffen, maar zijn inzet net naast zag gaan. Net naast 
was ook een afstandsschot van Marco Middelkamp.  
Na een half uur spelen legde Pieter van Vree de bal breed op Bas Wispels, die uithaalde. Zijn inzet werd door de keeper 
gestopt, maar niet gepakt. De attent meegekomen Bertil Webbink kon de 1-0 aantekenen. Vijf minuten later werd twee maal 
achtereen slecht verdedigd en kwam een weggeschoten bal voor de voeten van Ruben Rumkens die met een diagonaal schot 
Vincente Fernandez passeerde: 1-1.  
Na rust was pas de eerste echte mooie aanval van De Zweef die werd afgerond met een strak schot van Patrick Wijnen, dat 
werd gestopt. In de 52e minuut kreeg Sander Span de bal en kon na een foute inschatting de laatste man voor hem passeren 
en de bal langs Vicente Fernandez in de hoek prikken: 1-2.   
De Zweef bleef het betere van het spel houden, maar Schalkhaar wist met zes man achter de bal het doelgebied gemakkelijk 
schoon te houden. Een kwartier voor tijd werd Bas Wispels vervangen door Emil Blikman. Even later kreeg De Zweef vanaf 
rechts een vrije trap die door Pieter van Vree feillos op het hoofd van Niels Kolkman werd gelegd en De Zweef kreeg waarop 
het team recht had: een gelijk spel. Vlak voor tijd had schalkhaar de wedstrijd nog kunnen beslissen toen de hele achterhoede 
van De Zweef appelleerde voor vermeend buiten spel en een knappe redding van Vicente Fernandez een goal voorkwam. 
  
Alcides - De Zweef   3-3 
09-03-2003 
Drie keer kwam De Zweef op achterstand en drie keer werd die achterstand ongedaan gemaakt. Drie keer ook was het spits 
Nathan Papilaja die het net van de tegenstander vond. Een opsteker, want dat waren zijn eerste goals dit seizoen in de 
competitie. Over het geheel genomen was het een rommelige wedstrijd, veroorzaakt door het feit dat beide ploegen de punten 
hard nodig hadden.  
Na een kwartier kwam Alcides op voorsprong door een voorzet van links die door Ron Berkenbosch kon worden ingetikt. Vijf 
minuten later kreeg Nathan Papilaja de bal in (randje) buitenspelpositie, waarvoor echter niet werd gefloten en de gelijkmaker 
op het scorebord kwam: 1-1.  
De wedstrijd was zoals gezegd rommelig en er waren kansen voor beide ploegen. In de 27e minuut werd een prachtige vrije 
trap door Vicente Fernandez Hesselink op de lat getikt. Even later schoot Marcel Hofstede rakelings naast na een mooie actie 
van Bertil Webbink. Het zag er naar uit dat de ploegen met een 1-1 stand de rust in zouden gaan, maar een vrije schop voor 
Alcides werd vanaf links door Lodewijk de Vries a la Van Hooijdonk in de verste kruising geschoten: 2-1.  
De hervatting begon met een gele kaart voor Xander ten Hove. Na zeven minuten werd Jeroen Spijkerman vervangen door 
Niels Hegeman. Een minuut later werd een vrije schop door Xander ten Hove breed gelegd op Ruud ten Dam, die hard 
uithaalde. De keeper kon het schot niet in één keer keren en de afvallende bal werd door Nathan Papilaja in het net geschoten: 
2-2.  
In de 20e minuut kreeg De Zweef een vrije trap, die werd genomen door Marcel Hofstede, die de bal voor de voeten legde van 
Nathan Papilaja. Deze schoot zonder moeite in, maar zag zijn goal afgekeurd wegens buitenspel, waarbij de grensrechter van 
Alcides een zeer dubieuze rol vervulde.  
Nog geen drie minuten later kon een verkeerd verdedigde bal door Vicente Fernandez allleen nog worden gered door ene 
harde trap naar voren. Hij speelde de bal daarbij precies in de voeten van Peter Dorenbos, die met de kans wel raad wist en de 
3-2 aantekende. De strijd bleef daarna op en neer gaan. Anton Wennemers wisselde Ruud ten dam voor Pieter van Vree en 
Bertil Webbink voor Marco Middelkamp. Robert Bakker zag geel na een overtreding.  
De supporters van Alcides dachten dat zij de drie punten in eigen huis gingen houden, maar rekende buiten scheidsrechter 
Brouwer die veel blessuretijd bij telde. In deze fase kreeg Nathan Papilaja de bal met de rug naar het doel. Zijn omhaal ging 
treiterend langzaam vlak langs de paal het doel in. Daarmee werd de 3-3 eindstand bereikt. 
  
Rohda Raalte - De Zweef   0-0 
23-03-2003 
In een gelijk opgaande wedstrijd verdiende zowel De Zweef als Rohda Raalte de drie punten niet. De Zweef voetbalde scherp 
en geconcentreerd en gaf de iets beter voetballende tegenstander weinig kansen. Voor een buitenstaander misschien geen 
hoogstaande, maar voor aanhangers van beide ploegen een spannende wedstrijd, waarbij tot het einde toe beide teams kansen 
kreeg de drie punten binnen te halen. In de lange blessuretijd was het keeper Vicente Fernandez Hesselink die voor De Zweef 
het puntje binnenhaalde.  
De Zweef begin behoorlijk gehandicapt aan de wedstrijd, omdat door schorsingen (Xander ten Hove en Robert Bakker) en 
blessures (Wilfried Krukkert) spelers ontbraken. Daardoor kon Michel Tijhof als voorstopper debuteren en terug zien op een 
nagenoeg foutloze partij.   
In de achtste minuut werd Niels Kolkman in de ruimte vrijgespeeld, die Berthil Webbink bediende. Diens schot was te gehaast 
en ging ruim over. Kort daarop was er aan de andere kant een goede kans voor spits Stef Hendriks van Rohda, die zijn inzet 
over zag gaan. In de 25e minuut bediende Pieter van Vree Niels Kolkman, die werd vastgepakt. De vrije schop van Jeroen 
Spijkerman ging net over de kruising.  
Dat de wedstrijd gelijk op ging bleek kort daarop toen een mooie voorzet van Rohda door Fernandez Hesselink werd gestopt. 
Uit een corner twee minuten later greep Vicvente mis, maar het geluk was aan zijn kanbt omdat twee geheel vrijstaande Rohda-
spelers niet wisten wat ze met deze kans aan moesten.  
In de duels was De Zweef fel, maar moest herhaalde malen zien dat klutsballen uiteindelijk bij de tegenstander terecht 
kwamen., dat kwam het Nijverdalse spel niet ten goede en liet Rohda groeien in de wedstrijd. Vlak voor rust werd de bal 
ingeleverd bij Rohda-speler Bjorn Rutten, die alleen op het Zweefdoel af kon. Een knappe redding van Fernandez Hesselink 



voorkwam een voorsprong.  In de allerlaatste minuut voor rust speelde Niels Kolkman mooi op Berthil Webbink die een goede 
voorzet los liet, waarbij een kopbal van Pieter van Vree goed werd gestopt.  
Drie minuten na rust veroverde Roy Luttenberg de bal en kon ongehinderd naar voren trekken. Hij zag echter de geheel 
vrijstaande Niels Kolkman over het hoofd. Even later leverde Pieter van Vree een mooie pass af op Berthil Webbink die zijn 
verrassende schot nog net gestopt zag. Intussen hadden Jeroen Spijkerman en Ruud ten Dam van De zweef geel gezien.  
Ten Dam werd even later gewisseld voor Nathan Papilaja, die op de bank was begonnen. De spits, die vorige week drie maal 
scoorde, was direct gevaarlijk door een corner rakelings naast te koppen. In de 25e minuut werd Niels Kolkman gelanceerd, 
maar zag een schitterende lob net over de lat zeilen. Even later verdwijnt een strak afstandsschot van Jeroen Spijkerman via de 
buitenkant van de paal achter.  
Deed Rohda dan niets ? natuurlijk, want het was een gelijk opgaande strijd met kansen aan beide kanten. Tien minuten voor 
het verstrijken van de officiële speeltijd was er een misverstand tussen Roy Luttenberg en Jeroen Spijkerman, waardoor Bjorn 
Rutten alleen op Vicente Fernandez Hesselink door kon, maar zijn inzet naast ziet gaan. Vlak daarop krijgt De Zweef de derde 
gele kaart (Partrick Wijnen).  
De laatste tien minuten van de wedstrijd gebeurde er veel en kregen beide ploegen mogelijkheden te scoren. Marc Heethaar 
zag een kopbal rakelings over gaan en aan de andere kant werd een fraaie kopbal van Papilaja al voor een doelpunt geteld, 
maar werd gerekend buiten Rohda-keeper Niek Hegteler, die net zo fraai redde.   
Anton Wennemers wisselde Berthil Webbink nog voor Emil Blikman. Door blessures werd door scheidsrechter van Diepen 
behoorlijk wat tijd bijgeteld. In het spannende slot kreeg Rohda de beste kansen en liet Fernandez Hesselink zien dat als hij wil, 
hij een keeper van formaat kan zijn.   
Over het hele weekeinde genomen is De Zweef de winnaar geworden van het treffen tegen Rohda, omdat het tweede team van 
de Nijverdallers in de reserve-hoofdklasse de ongeslagen status handhaafde en Rohda met 1-0 naar huis stuurde. Tweede 
Paasdag speelt De Zweef 1 opnieuw tegen Rohda. 
  
De Zweef 1 - Germania 1   1-0 
06-04-2003 
Gezien de inzet en kansen een terecht overwinning voor De Zweef. Een mooie overwinning omdat daardoor Jonge Kracht (dat 
met 1-0 won van Robur et Velocitas) geen plaats kon stijgen op de ranglijst. Germania kon weinig tegenover de inzet en felheid 
van de Nijverdallers zetten en creëerde maar twee kansen en dan nog eens uit mooi uitgespeelde aanvallen. Daar stonden 
overigens ook niet veel kansen voor De Zweef tegenover.  
De eerste dertien minuten van de wedstrijd waren voor Germania. Toen kreeg Partrick Wijnen geel. De vrije trap voor Germania 
werd door Vicente Fernandez Hesselink tegen de paal aan getikt. In de daarop volgende snelle aanval werd Berthil Webbink 
door Nathan Papilaja vrij gezet. Diens strakke voorzet ging aan iedereen voornbij; inclusief twee geheel vrijstaande Zwevers die 
de bal maar hadden hoeven aan te tikken om op voorspong te komen.   
In de 35e minuut dreef Berthil Webbink de bal het doelgebied binnen, maar kon deze niet onder controle houden. De enige die 
daarop adequaat reageerde was Partrick Wijnen, die de bal op pakte, een paar meter richting doel liep en inschoot: 1-0. de rest 
van de eerste helft (die tien minuten blessuretijd kende), leverde geel op voor Berthil Webbink, Nathan Pailaja, Chiel van den 
Born en een Germania-speler.  
De tweede helft was ene kopie van de eerste. De strijd speelde zich voornamelijk af tussen de twee doelgebieden. Na een 
kwartier liet Vicente Fernandez een vrije trap los. Twee spelers van Germania liepen elkaar in de weg, waardoor de bal net 
naast het doel ging. Even later liepen de Groesbekers tegen de tweede gele kaart op.   
Om spelers met kaarten te sparen voor de komende belangrijke duels werd Nathan Papilaja vervangen door de licht 
geblesseerde Niels Kolkman en Chiel van den Born door Pieter van Vree. Tien minuten voor tijd gaf Xander ten Hove een 
mooie lange pass op Niels Hegemen, die zijn lob net door de keeper zag weggetikt.   Even later bediende Pieter  van Vree Niels 
Kolkman in de vrije ruimte. Diens voor de keeper onbereikbare schot ging via de verre paal achter. 
  
De Tubanters - De Zweef   0-0 
13-04-2003 
Het was geen beste wedstrijd en een neutrale toeschouwer had waarschijnlijk lang voor tijd al besloten naar huis te gaan. Beide 
ploegen creëerde nauwelijks kansen, omdat de strijd zich voornamelijk op het middenveld afspeelde, waar aan beide kanten 
heel weinig ruimte was om te voetballen. Door schorsingen van Berthil Webbink en Nathan Papilaja moesten de blauwwitten 
het in de voorhoede doen met Niels Kolkman en gelegenheidsspits Xander ten Hove. Achterin ontbrak Patrick Wijnen, die werd 
vervangen door Marco Middelkamp. 
Het feit dat de wedstrijd slecht was had deels te maken met het harde veld, waardoor combinaties over de grond moeilijk waren. 
Aangezien De Tubanters veelvuldig de hoge bal hanteerden (vooral bij dode spelmomenten), had deze ploeg daar iets minder 
last van.  
De Zweef had voor rust maar één kans toen Xander ten Hove Niels Hegeman in vrije positie voor het doel de bal gaf. Deze 
trapte half over de bal heen, die daarna een makkel9ijke prooi was voor de keepers van De Tubanters.  
De tweede helft vertoonde hetzelfde beeld. Zeker was toen al dat een geluksgoal aan een van beide kanten de overwinning zou 
kunnen brengen. Anton Wennemers probeerde dat te forceren door Jeroen Spijkerman te wisselen door Tanner Kurt (vierde 
minuut), maar dat lukte niet erg.   
De Zweef kreeg kort na het begin een kans en dat was toen Pieter van Vree mooi inspeelde op Xander ten Hove, die een 
lopende bal gaf op Niels Kolkman. Deze kon net niet genoeg controle krijgen, waardoor de keeper kon ingrijpen. De Tubanters 
kregen een reeks van corners, die alle gevaarlijk hoge ballen voor het Zweefdoel brachten. In de 35e minuut werd zo´n hoge 
voorzet schitterend diagonaal ingekopt, maar nog schitterender weggewerkt door Vicente Fernandez Hesselink, die net als 
vorige week weer een goede partij speelde.  
Ondertussen hadden Xander ten Hove en Niels Kolkman beide (zoals later bleek een halve) gele kaart gekregen. Rest nog te 
melden dat Niels Kolkman vlak voor tijd een vrije trap van Ruud ten Dam (ingevallen voor Xander ten Hove) op Niels Kolkman 
speelde, die met een mooi schot het zijnet trof. 
  
 



De Zweef - Jonge Kracht   2-0 
19-04-2003 
Een degradatiewedstrijd met een lief karakter. Zo kan De Zweef- Jonge Kracht worden omschreven. De enige sensatie werd 
veroorzaakt door twee doelpunten van de Nijverdallers en het optreden van de scheidsrechter, die Jonge Kracht zes keer geel 
gaf (waaronder twee maal aan één speler).  
De eerste tien minuten waren voor De Zweef met de mooiste kans voor Berthil Webbink die zijn goede schot via de keeper op 
de paal zag gaan. De wedstrijd was toen nog geen minuut bezig. Daarna trok Jonge Kracht de strijd langzaam naar zich toe. 
Dat resulteerde in een schot op doel dat door Vicente Fernandez Hesselink werd gekeerd. De afvallende bal werd door Jonge 
Kracht scherp ingezet, maar prachtig gekeerd.  
Tien minuten voor rust gaf Xander ten Hove een steekpass op Niels Kolkman, die alleen op de Huissense doelman af kon, 
maar zijn schot via de buitenkant van de paal naast zag gaan. Een paar minuten later speelde de rechtsbuiten van Jonge 
Kracht zich mooi vrij. Zijn schot trof de paal.  
De tweede helft begon met kansen voor beide teams. Eerst schoot Niels Kolkman net naast uit een corner. Even later kon twee 
man van Jonge Kracht vrij op het doel afstevenen. In plaats van onderling de combinatie aan te gaan en keeper Vicente uit te 
spelen, werd in één keer op doel geschoten. Fernandez Hesselink had de bal toen voor het oprapen.  
De periode daarna kenmerkte zich door veel opwinding: Drie gele kaarten (waarvan één rood) voor Jonge Kracht en een kans 
voor de Huissenaren na een  prutsbal in de verdediging. Ruim een kwartier voor tijd speelde Nathan Papilaja zijn man mooi uit 
en schoot direct op goal. De bal werd onderweg door een verdediger met twee handen aangeraakt en de scheidsrechter wees 
onmiddellijk naar de stip. De strafschop wre ddoor Xander ten Hove onberispelijk ingeschoten: 1-0.  
In de aanval volgend op de aftrap werd de bal van links mooi voorgezet. Terwijl de bank van Jonge Kracht al juichend opstond, 
werd de goedgetimede kopbal door Vicente Fernandez Hesselink net op de lat getikt.   
Om de zaak verdedigend iets beter te organiseren werd Jeroen Spijkerman vervangen door Niels Hegeman. Deze kreeg in de 
aanval daarna een pracht van een kans, maar zag zijn schot net naast het doel verdwijnen. Twee minuten later kon Niels 
Kolkman alleen op de keeper af. Hij raakte de bal maar half, die voor de voeten van Nathan Papilaja belandde. Deze haalde uit 
en zag zijn inzet net voor de lijn ingetikt door Berthil Webbink. Het zal wel altijd een vraag blijven af die bal er zo ook zou zijn 
ingegaan, maar in ieder geval was het 2-0.   
Door deze goal was het verzet van Jonge Kracht gebroken. In de rest van de wedstrijd gebeurde er niet veel. Anton 
Wennemers wisselde de licht geblesseerde Berthil Webbink nog voor Pieter van Vree. 
  
De Zweef - Rohda   0-1 
21-04-2003 
Voor het eerst dit seizoen wist De Zweef de tegenstander langdurig onder druk te zetten en ook nog een handvol goede kansen 
te creëren. Rohda had weinig in te brengen al kwam de ploeg door fouten in de verdediging van De Zweef twee keer vrij voor 
keeper Fernandez Hesseilink.  Beide ploegen kregen een strafschop. Rohda benutte deze kans en de Nijverdallers misten. De 
ongeveer 1400 toeschouwers hebben waarschijnlijk een leuke en spannende wedstrijd gezien.  
Het eerste half uur waren  er kansen aan beide kanten. Het begon met De Zweef, waarbij Xander ten Hove Niels Kolkman een 
mogelijkheid bood. Even later ging een schot van Rohda-aanvaller Stef Hendriks (die later moest uitvallen) net naast. 
Vervolgens was de beurt weer aan De Zweef via Nathan Papilaja en even later Berthil Webbink die uit de draai net naast 
schoot.  
Op exact een half uur spelen zet Xander ten Hove een bal diagonaal hoog voor op Berthil Webbink die de bal met het hoofd 
klaar legt voor Robert Bakker. Diens schot kon nog net worden gekeerd. Vijf minuten later komt er van de klinkerkant van 
Rohda een hoge bal voor het doel. De meeverdedigende Webbink duwde zijn tegenstander iets uit de richting en de bal 
belandde op de stip. Jacco Kemkens liet zich deze mogelijkheid niet ontglippen en tekende de 0-1 aan.  
Voor rust waren er nog twee goede kansen voor de Nijverdallers, maar Xander ten Hove zag een geplaatste kopbal,  Niels 
Kolkman een goed schot en Patrick Wijnen een kopbal net naast gaan.  
Na rust hetzelfde beeld. Nathan Papilaja schiet net naast. Xander ten Hove zag een omhaal aan de verkeerde kant van de paal 
belanden. Bij de volgende aanval wordt Berthil Webbink in het strafschopgebied icht aangetikt. Ook nu een penalty. Patrick 
Wijnen liet zich te veel beïnvloeden door de keeper, die de strafschop daarna stopte.  
Voor Rohda kwam daarna een kans. Een door een Zwever aangeraakte bal ging door de verdediging heen, waardoor Kemkens 
alleen op Vicente Fernandez Hesselink af kon. Zijn inzet werd gestopt. Even later werd een corner voor Rohda niet goed 
weggewerkt, waardoor Robert Bakker corrigerend moest optreden. Hiervoor kreeg hij echter wel een gele kaart.  
Om te proberen een punt te pakken wisselde Anton Wennemers Roy Luttenberg, Niels Hegeman en Robert Bakker voor Jeroen 
Spijkerman, Pieter van Vree en Marco Middelkamp. Dit leverde echter niet het meer dan verdiend punt op. Sterker nog: door 
een verdedigingsfout kon Jacco Kemkens opnieuw alleen op Fernandez Hesselink af. Nu schoot hij hoog over. De slotfase was 
spannend. Enerzijds omdat ongeveer 10 minuten blessuretijd werd bijgesteld en anderzijds, omdat De Zweef alles uit de kast 
haalde om de vele supporters waar voor hun geld te geven. Jammer genoeg lukte dat niet. 
  
Robur et Velocitas - De Zweef   1-0 
27-04-2003 
De Zweef had de hele wedstrijd veldoverwicht, maar wist dit niet in goals om te zetten. Robur had veel minder kansen, maar 
trok met één doelpunt aan het langste eind en plaatste zich op de ranglijst boven de Nijverdallers. De Zweef speelde in 
Apeldoorn geen goede wedstrijd. Na 20 minuten werd een doelpunt van De Zweef afgekeurd. Pieter van Vree zette voor op 
Xander ten Hove, die raak kopte. De scheidsrechter floot echter af omdat Nathan Papilaya een akkefietje had met een 
verdediger. Twaalf minuten na rust opende Robur et Velocitas de score door een prachtig schot van rechts die hoog in de hoek 
verdween. De laatste tien minuten drong De Zweef aan, wat onder andere resulteerde in een grote kans van Berthil Webbink. 
De keeper van Robur wist de gelijkmaker te voorkomen. 
 
 
 
  



De Zweef - Sportclub Enschede   1-4 
01-05-2003 
In deze wedstrijd overklaste Sportclub Enschede een gespannen  De Zweef volledig. De wedstrijd begon voor beide partijen 
zeer vrijblijvend en het duurde toot de 22e minuut dat Sportclub binnen één minuut drie kansen op rij kreeg. Keeper Fernandez 
Hesselink verrichtte echter miraculeuze reddingen. 
Een minuut later werd het toch 0-1, een voorzet van rechts werd door de geheel vrijstaande Kevin Aveskamp afgerond. In de 
30e minuut werd het 0-2 door Mark Jansen. Daarna was het verzet van De Zweef gebroken. 
Na de rust startte De Zweef met 2 verse wissels in de hoop alsnog het tij te keren. Echter in de 51e minuut werd het al 0-3 door 
Ivar Hageman. 
Een penalty in de 64e minuut wegens vasthouden binnen het strafschopgebied betekende 0-4. Niels Kolkman redde in de 83e 
minuut de eer door een uitstekende voorzet van Pieter van Vree af te ronden. 
  
De Zweef - Achilles ´12   0-0 
04-05-2003 
In de eerste vijftien minuten ging het duel gelijk op. De Zweef had een aantal mogelijkheden met Niels Kolkman en Nathan 
Papilaya om de score te openen. Na een half uur maakte Rene Sterken van Achilles een overtreding op Pieter van Vree wat 
volgens scheidsrechter Dasciano een gele kaart was. Sterken duwde uit frustratie vervolgens de scheidsrechter die direct 
daarna weer geel trok en dus rood. De Zweef probeerde vervolgens om dit voordeel te benutten wat in de eerste helft verder 
niet echt lukte. 
In de tweede helft moet ook De Zweef met tien man verder na een tweede gele kaart, waardoor er voor beide partijen veel 
ruimte kwam. De Zweef wist hier het beste mee om te gaan en kreeg ook de meeste kansen. Met name Nathan Papilaya (vrije 
kopkans) en Tanner Kurt (schot ten hoogte van penaltystip na een actie op rechts van Xander ten Hove) hadden moeten 
scoren. In de blessuretijd kreeg Achilles pas haar grootste kans toen Robert Strijker na een counter op de punt zestien op de lat 
schoot. 
  
OBW - De Zweef   0-2 
11-05-2003 
Een droomscenario op 11 mei betekende voor De Zweef klassebehoud zonder nacompetitie. Door met goed geconcentreerd 
voetbal OBW schijnbaar moeiteloos met 0-2 te bedwingen, was de nacompetitie al veilig gesteld. Door het verlies van Robur et 
Velocitas tegen De Tubanters was het klassebehoud een feit. 
De eerste tien minuten was het aftasten van beide kanten. De Zweef voetbalde goed en OBW loerde op een counter via de 
snelle vleugelspelers. Zoals de laatste wedstrijden (behalve tegen Sportclub Enschede) stond de verdediging zeer goed, 
gesteund ook door Xander ten Hove, die een rustpunt was en een meer dan goede wedstrijd speelde. 
In de 2e minuut al had de scheidsrechter De Zweef een penalty kunnen geven, toen Niels Kolkman in het strafschopgebied 
onderuit werd gehaald. Na 18 minuten loste Nathan Papilaja het eerste schot op doel. Na een half uur stompte de keeper van 
OBW de bal voor de voeten van Niels Kolkman die zijn schot van 25 meter net over zag gaan. Nog geen vijf minuten later 
passeerde Pieter van Vree zijn tegenstander en gaf Robert Bakker de bal met een mooi hakballetje mee. Diens schot werd op 
het laatste moment aangeraakt en ging naast. In de daarop volgende minuut speelde Nathan Pailaja zich vrij en legde de bal 
klaar voor Pieter van Vree, die in het strafschopgebied onderuit werd gehaald. Weer geen penalty, maar een goal hing in de 
lucht. 
OBW had niets in te brengen tegen de goed spelende Nijverdallers. Ruud ten Dam kreeg een vrije schietkans, maar haalde net 
iets te laat uit. Pieter van Vree maakte in de 38e minuut een goede actie. Legde de bal terug op Robert Bakker, die doorschoot 
op Nathan Papilaja. Deze liet de bal liggen waardoor Ruud ten Dam kon schieten. Zijn schot werd ging via de rug van Nathan 
Papilaya over de OBW-keeper in het doel: 0-1. 
OBW probeerde na rust direct druk te zetten. Dat lukte niet echt. De tweede helft was net vijf minuten oud toen Niels Kolkman 
een uittrap van Vicente Fernandez Hesselink doorkopte op Nathan Papilaja, die Pieter van Vree de bal meegaf. Deze ging 
alleen op de keeper af en scoorde beheerst: 0-2. Via Niels Kolkman waren er daarna nog twee mogelijkheden. Een vrije trap 
van Pieter van Vree werd door Nathan Papilaja net over gekopt. Zo bleef De Zweef kansen houden. De laatste 20 minuten 
hadden de Nijverdallers de knollen op en probeerde OBW nog een treffer te forceren. Dat lukte niet en de meer dan verdiende 
overwinning was een feit. Toen duidelijk werd dat Alcides had verloren van Rhoda en De Tubanters Robur hadden verslagen, 
was het feest. 

 


