
De Zweef 1 seizoen 2003-2004 

Hierachter verslagen van alle wedstrijden van De Zweef 1 (1e klasse E) in het seizoen 2003-2004. 
 

31-04-2004 C De Zweef - Awc 1-2 
23-05-2004 C Colmschate - De Zweef 1-1 
20-05-2004 C De Zweef - Colmschate ´33 0-0 
02-05-2004 C De Zweef - De Tubanters 2-0 
25-04-2004 C Germania - De Zweef 2-0 
18-04-2004 C De Zweef - RKHVV 2-2 
12-04-2004 C De Zweef - OBW 2-4 
04-04-2004 C Rheden - De Zweef 1-2 
28-03-2004 C De Zweef - DCS 4-1 
21-03-2004 C De Zweef - SC Enschede 1-4 
14-03-2004 C De Zweef - Achilles ´12 0-0 
07-03-2004 C PH - De Zweef 1-3 
15-02-2004 C Jonge Kracht - De Zweef 2-0 
07-12-2003 C Hatert - De Zweef 2-0 
30-11-2003 C De Tubanters - De Zweef 0-1 
25-11-2003 O De Zweef - Hulzense Boys 9-1 
16-11-2003 C De Zweef - Germania 1-1 
09-11-2003 C RKHVV - De Zweef 0-0 
02-11-2003 C De Zweef - Rheden 3-3 
26-10-2003 C DCS - De Zweef 2-1 
21-10-2003 O De Zweef - DES 2-0 
14-10-2003 O TVC - De Zweef 4-1 
12-10-2003 C Achilles ´12 - De Zweef 1-0 
05-10-2003 C De Zweef - PH 0-2 
28-09-2003 C SC Enschede - De Zweef 0-4 
21-09-2003 C De Zweef - Jonge Kracht 2-3 
14-09-2003 C OBW - De Zweef 6-2 
07-09-2003 C De Zweef - Hatert 3-0 
31-08-2003 B DOS´19 - De Zweef 0-0 
26-08-2003 B PH   De Zweef 0-0 
19-08-2003 B De Zweef - DETO 2-2 
15-08-2003 O De Zweef - Amstelveen 2-1 
10-08-2003 O De Zweef - Columbia 1-2 
            
07-09-2003 C De Zweef - Hatert 3-0 
  
  
De Zweef - Hatert   3-0 
07-09-2003 
De Zweef begon scherp en geconcentreerd aan de start van de competitie. Dat resulteerde in een terechte overwinning op 
Hatert, de ploeg waarvan tot nu toe nog nooit werd gewonnen. Hatert telde in vergelijking met vorig jaar veel veranderingen, 
maar dat heeft niet tot verbeteringen geleid. Met name de achterhoede was niet best. 
Het overwicht van De Zweef bleek in de 4e minuut toen een vrije trap van Pieter van Vree door de keeper met moeite werd 
weggebokst. Na een kwartier legde Ruud ten Dam een corner op het hoofd van Berthil Webbink, die kon inkoppen en de stand 
op 1-0 bracht. Daarna werd Hatert gevaarlijker met drie mooie kansen achter elkaar. De bal werd ofwel net naast geschoten 
ofwel verknald. Tien minuten voor rust brak Xander ten Hove door op rechts en bracht de bal voor. Pieter van Vree schoot in 
vrije positie net naast. 
Vijf minuten voor rust werd een vrije trap snel en kort genomen op Berthil Webbink. Deze haalde moeiteloos te achterlijn en 
terwijl iedereen verwachtte dat hij de bal zou voorzetten, verdween deze diagonaal achter de keeper en leidde De Zweef met 2-
0. Webbink had zich even later onsterfelijk kunnen maken door –alleen afgaand op de keeper- 3-0 te laten aantekenen; helaas 
greep de Hatert goalie op tijd in. 
Na rust was Ruud ten Dam (blessure) vervangen door Niels Kamphuis. De druk van Hatert nam toe wat leidde tot gele kaarten 
voor Clemens Akihary en Pieter van Vree. Na natrappen op Robert Bakker kon Gerrit-Jan Barten van Hatert na een half uur met 
rood vertrekken. Zoals meestal als tegen tien man wordt gespeeld, kreeg Hatert de beste kansen. Een bal vanaf links kon 



onbelemmerd worden ingetikt, maar werd naast geschoten. Vlak daarna kreeg Niels Hegeman geel en werd de geblesseerde 
Robert Bakker vervangen door Jeroen Spijkerman, die direct een dot van een kans kreeg, maar zijn inzet net over zag gaan. 
Hatert bleef proberen en kreeg een (half uitgelokte) strafschop toebedeeld. De inzet was goed, maar Vicente Fernandez 
Hesselink dook naar de goede hoek, tikte de bal met de vingertoppen aan en pakte deze na de stuit tegen de paal. Tien 
minuten voor het einde belandde de bal via een mooie aanval over veel schijven bij Pieter van Vree. Zijn inzet werd met moeite 
gekeerd en belandde voor de voeten van Niels Kamphuis die de 3-0 aantekende. Rest nog te melden dat vlak daarvoor Berthil 
Webbibnk werd vervangen door Chiel van den Born. 
  
OBW - De Zweef   6-2 
14-09-2003 
In de tweede wedstrijd van het seizoen is De Zweef na de euforie als gevolg van de overwinning op Hatert weer met beide 
benen op de grond beland. In Zevenaar werd de ploeg geheel overklast en met een 6-2 nederlaag naar huis gestuurd. OBW 
heeft zich dit seizoen stevig versterkt en gaat voor promotie. 
Na een gelijk opgaand eerste kwartier scoorde Ivo de Wijs na drie keer op de keeper te hebben geschoten de 1-0. Even later 
kreeg De Zweef een strafschop omdat Xander ten Hove in de zestien werd vastgehouden. Hij benutte zelf de strafschop. Dat 
gaf hoop, maar tien minuten later scoorde Rooks voor OBW twee keer snel achter elkaar. De defensie van De zweef zag er 
daarbij niet goed uit. Vlak voor rust scoorde Baakman nog de 4-1. 
Na rust kwam Michel Tijhof wegens een blessure niet meer terug in het veld en werd vervangen door bas Wispels. In een 
uiterste poging wat te forceren werden kort na de aanvang van de tweede helft Berthil Webbink en Pieter van Vree vervangen 
door Nathan Papilaya en Emiel Blikman. Voor beide ploegen kwam er meer ruimte, wat resulteerde in vele kansen. OBW 
sprong daarmee onzorgvuldig om, hoewel ze wel de 5-1 en de 6-1 maakten via De Wijs en wederom Rooks. 
Emiel Blikman scoorde nog tegen door een lange bal van de keeper mee te nemen en op een fraaie wijze achter de doelman 
van OBW te lobben. De Zweef is niet in de wedstrijd geweest. dat was niet alleen een verdienste van de sterke tegenstander, 
maar ook het gevolg van eigen falen. Niets liep. Het enige excuus dat misschien kan worden aangevoerd is dat de ploeg door 
blessures het hele middenveld miste. 
  
De Zweef - Jonge Kracht   2-3 
21-09-2003 
In de wedstrijd tegen Jonge Kracht uit Huissen heeft De Zweef de punten laten liggen. Of liever gezegd: cadeau gedaan aan de 
tegenstander. Na een hele goede eerste helft hadden de Nijverdallers met een comfortabele voorsprong de rust in moeten 
gaan. Jonge Kracht kreeg niet een kans en De Zweef had zeker twee goals kunnen maken. Na rust werd een snelle 1-0 
voorspong behaald, maar daarna werd de wedstrijd geheel uit handen gegeven en konden de Huissenaren drie keer scoren.  
De Zweef begon goed en geconcentreerd aan de wedstrijd. De tegenstander kon daar niet veel tegenover zetten. In de 12e 
minuut zag Nathan Papilya een halve omhaal op de lat uiteen spatten. Tien minuten later ging Berthil Webbink tussen twee man 
in alleen op het doel af en zag zijn schot op het laatste nippertje corner getikt door de keeper.  
Even later speelde Nathan Papilya zich mooi vrij, ging alleen op de keeper af en legde de bal breed op de meegekomen Niels 
Kamphuis. Deze liep echter iets te gretig en daardoor buitenspel, zodat de goal niet doorging. Wegens zeuren tegen de 
scheidsrechter liep Berthil Webbink daarna tegen een gele kaart aan.  
Na rust leek het erop alsof De Zweef op dezelfde manier zou door gaan. In de vierde minuut al vond Nathan Papilya de vrij 
staande Marcel hofstede die in een keer uithaalde en diagonaal de 1-0 aantekende. Daarna gebeurde er iets vreemds. 
Natuurlijk zette Jonge Kracht druk, maar de zweef liet zich terugvallen. Van het elan en het overwicht van de eerste helft was 
niet veel meer over.  
Na een kwartier kregen de Huissenaren een vrije trap die op ingestudeerde manier op rechts werd meegegeven. Terwijl De 
zweef nog stond te kijken wat er gebeurde, werd de bal teruggelegd op de vijf meterlijn en kon ongehinderd de 1-1 worden 
ingetikt.  Even later werd de spits van Jonge Kracht met een diepe bal aangespeeld, terwijl een collega duidelijk in 
buitenspelpositie stond. Deze nam echter niet deel aan het spel en de scheidsrechter besliste dat doorgespeld moest worden. 
Terwijl de hele Nijverdalse verdediging nog stond te wachten op het fluitje voor buitenspel, lag de bal al achter het doel van 
Vicente Fernandez Hesselink: 1-2.  
De wissels Tanner Kurt voor Emil Blikman en Pieter van Vree voor Berthil Webbink hielpen niet veel. Tien minuten voor het 
officiële einde van de wedstrijd werd een vrije trap van 20 meter door  Vicente Fernandez Hesselink gestopt, maar niet gepakt. 
Jonge Kracht lette beter op en de 1-3 stond op het scorebord.  In de blessuretijd werd het leed voor De Zweef nog iets verzacht 
door een bal van Nathan Papilaya die in de scrimmage zijn intikker achter de keeper zag rollen. Na afloop bedankte het bestuur 
van Jonge Kracht De Zweef voor het cadeau, dat men eigenlijk zelf had verdiend vanwege de huldiging van het 800e lid. 
  
De Zweef kansloos tegen SC Enschede 4-0 
28-09-2003 
Het eerste kwartier voetbalde De Zweef niet slecht. Er werd vroeg druk gezet op de tegenstander, wat leidde tot snelle 
verovering van de bal en wat kansen om de score te openen. Daarna nam Sportclub het heft in handen en kwamen de 
Nijverdallers tekort om er nog een wedstrijd van te maken. Een groot deel van de Enschedeërs vonden de 3-0 voorspong bij 
rust wel goed en speelden de wedstrijd rustig uit. 
De teloorgang van De Zweef begon in de 21e minuut met geel voor Robert Bakker. Daarvoor had Chiel van den Born ook al 
geel gekregen. Sportclub creëerde een aantal goede kansen en na een half uur werd een snelle aanval over rechts knap 
afgerond oor de meegekomen Kore Becker: 1-0. In dezelfde minuut had De Zweef nog gelijk kunnen komen toen Xander ten 
Hove een mooi steekpass gaf op de hardwerkende Nathan Papilaya, die zijn inzet net naast zag gaan. 
Vlak voor rust trok De Zweef ten aanval, maar door balverlies was de achterhoede deels nog voorin, waardoor Sportclub met 
twee man op het doel af kon gaan. Opnieuw was het Kore Becker die scoorde: 2-0. In de laatste vijf minuten was er eerst geel 
voor Niels Kamphuis en daarna werd in de achterhoede de bal in vrije positie tegen Martijn Abbenhues aangeschoten, die in z´n 
eentje naar het doel kon lopen en de voorspong vergrootte tot 3-0. 
Na rust geloofde Sportclub het wel. Er werd duidelijk gas terug genomen. De Zweef kon daar weinig tegenover zetten. Het werd 
een kat-en-muisspel. Als Enschede was blijven spelen als voor de rust, had het heel wat meer kunnen zijn. Nu maakte 



Abbenhues in de 35e minuut de 4-0 uit een mooie dieptepass en was de strijd helemaal beslist. Opgemerkt moet nog worden 
dat Vicente Fernandez Hesselink door veel goed werk de tegenstander van een aantal gegarandeerde goals afhield. De wissels 
bij De Zweef (Clemens Akahari voor Chiel van den Born, Stefan Dijkstra voor Robert Bakker en Marcel Geurtse voor Berthil 
Webbink) haalden niets uit. Een terecht verlies, waarmee De Zweef in de onderste regionen van de 1e klasse terecht is 
gekomen.. 
  
De Zweef - PH 0-2 
05-10-2003 
In de voor de stand op de ranglijst belangrijke wedstrijd tegen PH heeft De Zweef opnieuw de punten laten liggen. Niet door 
slecht te voetballen, maar door een gebrek aan bezieling en pech bij het afmaken van een aantal kansen. Door in één minuut 
twee maal te scoren had PH de punten in de zak en liet die niet meer afpakken. 
De Zweef nam na de aftrap het initiatief en kreeg een paar aardige kansen. Pas na een kwartier voetballen kreeg PH de eerste 
kans. Dat was uit een corner, waarbij Maurice Beunk de bal op het hoofd nam en onhoudbaar de 0-1 inkopte. De Zweef trapte 
daarna af, PH nam over en sneed dwars door het hart van de verdediging. Het strakke schot van Joost Brouwer verdween in de 
verste hoek en de achterstand was 0-2. 
Na 25 minuten moest Nathan Papilaja geblesseerd het veld verlaten en werd vervangen door Emil Blikman. Vlak voor tijd kreeg 
PH de kans op 0-3 toen een bal tussen twee Zweefverdedigers in op doel werd geschoten en vlak voor langs ging. 
Direct na het begin van de tweede helft kreeg De Zweef via Berthil Webbink de kans om terug te komen in de wedstrijd. Alleen 
afgaand op de keeper zag Webbink zijn inzet gemakkelijk gestopt. De Zweef bleef voetballen en bivakkeerde nagenoeg de hele 
45 minuten op de helft van de tegenstander. Er waren verschillende kansen, die geen van alle werden benut. 
Via counters probeerde PH de voorsprong te vergroten, maar dat lukte niet. Het enige opzienbarende dat nog gebeurde was 
een rode kaart voor een van de leiders van PH die meende de scheidsrechter te moeten beledigen nadat deze niet floot voor 
een vermeende overtreding. 
Voor de statistieken: In de 12e minuut kreeg Vicente Fernandez Hesselink geel voor het neerleggen van een tegenstander 
buiten het strafschopgebied. In de tweede heft was er geel voor Xander ten Hove. Wissels bij De Zweef: Dubai Kurt voor Niels 
Kamphuis (16e minuut 2e helft), Clemens Akihary voor Chiel van den Born (34e minuut 2e helft). 
  
Achilles - De Zweef 1-0 
12-10-2003 
Het begint er onderdehand een beetje somber uit te zien voor De Zweef. Tegen Achilles ´12 ging de ploeg opnieuw onderuit. 
Eigenlijk nergens voor nodig, want voetballend was er niets aan de hand. Dat gold ook in een aantal voorgaande wedstrijden, 
maar het gebrek aan scoren heeft er tot nu toe wel toe geleid dat de Nijverdallers met 3 punten hopeloos onderaan staan. 
De Zweef begon goed aan de wedstrijd en na tien minuten zeilde een hoge voorzet van Chiel van den Born over de keeper 
heen en belandde op het hoofd van Niels Kamphuis die daar echter niet meer dan een corner van kon maken. Daarna waren en 
er nog wat kansen voor de Zweef via corners en een vrije trap. De eerste helft eindigde doelpuntloos, maar met gele kaarten 
voor Robert Bakker en Roy Luttenberg. 
Tien minuten na het begin van de tweede helft werd een aanval van De Zweef onderbroken. De afvallende bal werd in één keer 
hoog op rechts geplaatst. De volkomen vrijstaande Demirel van Achilles nam de bal fraai mee, liep een paar stappen en schoot 
feilloos in: 1-0. Even later zag iedereen de 2-0 al op het scorebord staan, maar een zeer knappe redding van Vicente 
Fernandez Hesselink voorkwam een hopeloze achterstand. 
Vlak daarna kreeg Achilles opnieuw een mooie kans, maar de geplaatste inzet sprong via de binnenkant van de paal terug het 
veld in. Ook in tweede instantie werd niet gescoord. Wat zette De Zweef daar tegenover ? Eigenlijk maar bitter weinig. De 
voorhoede ontbreekt het aan een afmaker, zeker nu Nathan Papilaja geblesseerd is. De Zweef voetbalde niet slecht, werkte 
heel hard en had eigenlijk wel recht op een puntje. 
Wissels (Tanner Kurt voor Robert Bakker en Marco Middelkamp voor Niels Kamphuis) hielpen niet veel, hoewel Middelkamp 
vlak voor tijd een goede voorzet van Kurt net niet kon intikken. Beide invallers liepen overigens ook nog eens tegen een gele 
kaart aan. 
  
DCS - De Zweef  2-1 
26-10-2003 
Zelden heeft een ploeg zo hard gewerkt en zo aangedrongen als De Zweef in de uitwedstrijd tegen DCS uit Zevenaar. De 
eerste helft was voetballend voor De Zweef. Dat DCS door een fout achterin op 1-0 was gekomen, was niet zo´n probleem, 
want het zag er voor de Nijverdallers best goed uit. Terwijl de regen met bakken uit de lucht kwam zette De Zweef in de 2e helft 
veel druk. Zoveel dat DCS nergens meer aan toe kwam, maar wel dat ene goaltje meepikte. 
De Zweef begon zonder de geblesseerde Xander ten Hove en Vicente Fernandez Hesselink geconcentreerd en sterk aan de 
wedstrijd. Na negen minuten knalde Tanner Kurt een voorzet van Niels Kamphuis keihard tegen de keeper. DCS kreeg daar 
een dot van een kans voor terug na een fout achterin. De inzet ging via de lat over. 
De Zweef bleef voetballen en ook hard werken. In de eerste helft liepen keeper Arjen Baan en Pieter van Vree tegen een gele 
kaart aan. Vlak voor rust werd een fout in de verdediging gemaakt waardoor de bal terecht kwam bij Michel Feukink die 
diagonaal inschoot: 1-0. 
De tweede helft was nog geen vijf minuten oud toen opnieuw een fout werd gemaakt in de Nijverdalse verdediging en Hugo 
Jansen de 2-0 liet aantekenen. Daarna is DCS niet meer op de helft van de Zweef geweest. Althans niet met voetbal dat het 
vermelden waard is. De Zweef creëerde kans op kans, bestookte de tegenstander met een bombardement aan aanvallen. Met 
wissels (Bertil Webbink voor Niels Kamphuis en Marcel Hofstede voor Robert Bakker) werd nog meer druk gezet. 
Zoals gezegd, kans op kans deed zich voor, maar telkens voorkwam de keeper of een verdedigend been een meer dan 
verdiende goal. Uit een corner in de 80e minuut kopte Bertil Webbink op de onderkant van de lat: de bal stuiterde uit het doel. 
Vijf minuten voor tijd zette Webbink vanaf rechts voor. De goed spelende Pieter van Vree nam de bal mee en passeerde de 
DCS-keeper moeiteloos. 
Daarna was het voor De Zweef afgelopen en het meer dan verdiende gelijkspel kwam er niet van. Na afloop in de 
bestuurskamer was vriend en vijand het erover eens dat niet de best spelende ploeg had gewonnen, maar ja, dat levert geen 



punten op. De Zweef staat na zeven wedstrijden hopeloos onderop. Gezien de inzet, werklust en voetballend vermogen van 
vandaag moet die laatste plek zeker verlaten kunnen worden. 
  
De Zweef - Rheden 3-3 
02-11-2003 
Zonder een aantal vaste waarden en dus met veel invallers is De Zweef erin geslaagd van Rheden één punt af te snoepen. Dat 
is niet geflatteerd, want de Nijverdallers namen een brutale 2-0 voorsprong en wisten een 3-2 voorsprong in het laatste deel van 
de wedstrijd niet vast te houden. 
De Zweef begon net als voorgaande weken geconcentreerd en fel aan de wedstrijd. Dat leidde in de 2e minuut tot een fout van 
de keeper van Rheden, waardoor Tanner Kurt in een scrimmage voor het doel raak kon schieten: 1-0. Tien minuten laten 
stapelde de Rhedenverdediging fout op fout. Uiteindelijk nam Tanner Kurt de bal mee en legde keurig breed op Niels Kamphuis 
die de keeper verschalkte en 2-0 op het scorebord liet aantekenen. 
Even later hadden de Nijverdallers de voorsprong nog verder kunnen uitbouwen toen eerst Tanner Kurt en daarna Clemens 
Akihary de bal voor het inschieten hadden in wederom een scrimmage voor het Rhedense doel. En dan te bedenken dat 
Rheden tot op dat moment in zeven wedstrijden maar drie goals tegen hadden gekregen. Na ruim een half uur spelen kon 
Rheden terugkomen in de wedstrijd toen keeper Arjen Baan een hard schot niet klemvast had en de rebound werd benut: 2-1. 
De eerste vermeldenswaardige actie na rust was een gele kaart voor Ruud ten Dam. Kort daarna werd een mooie voorzet van 
links door Rheden onhoudbaar ingekopt en werd de stand gelijk: 2-2. Na geel voor Niels Kamphuis wisselde Anton Wennemers 
Chiel van den Born voor Niels Hegeman (niet op tijd aanwezig en dus gestraft) en Ruud ten Dam voor Nathan Papilaja (terug 
van een hersenschudiing). 
Even later werd de derde wissel gebruikt en kwam Mark Scholten (A1) voor Robin Wissink. Deze wissel had een 
verrassingseffect, want direct daarna had De Zweef via Nathan Papilaja een gigantische kans op 3-2 te komen, maar zijn inzet 
werd gestopt. Het was jammer dat Niels Kamphuis even later tussen drie man in koos zelf te schieten in plaats van de bal aan 
de vrij meegekomen Mark Scholten te geven. 
De verdiende voorsprong kwam toch toen in de 27e minuut Robert Bakker een hoge voorzet van Marcel Hofstede bij de tweede 
paal ongehinderd kon inkoppen: 3-2. Met nog een kwartiertje spelen had De Zweef deze voorspong vast moeten houden. In 
een verwarrende situatie voor het doel kreeg een aanvaller van Rheden echter de bal op het hoofd en zag deze via de 
onderkant van de lat in het doel verdwijnen: 3-3. 
Beide ploegen gingen voor de winst. Dat leidde in eerste instantie tot een gele kaart voor aanvoerder Roy Luttenberg. In 
blessuretijd werd Natham Papilaja in het strafschopgebied onderuit gehaald. De goed leidende scheidsrechter Brouwer gaf 
geen penalty, terwijl vriend en vijand (na afloop) verklaarde dat dat geen terechte beslissing was.  
  
RKHVV - De Zweef 0-0 
09-11-2003 
In een wedstrijd waarin vooral heel hard werd gewerkt, heeft De Zweef één punt overgehouden tegen kampioenskandidaat 
RKHVV uit Huissen. Meer zat er voor de Nijverdallers niet in, zodat men tevreden en met opgeheven hoofd richting huis kon 
vertrekken. 
De eerste helft was niet erg om aan te zien. De Zweef wist RKHVV van de goal af te houden, wat op zich een goede prestatie 
was, omdat de Huissenaren individueel sterker waren dan de Nijverdallers. De beste kans was zelfs voor De Zweef toen Pieter 
van Vree in 45e minuut een voorzet van links in één keer op de slof nam en zijn harde inzet net over zag gaan. Marcel Hofstede 
liep in de eerste helft een gele kaart op. 
Na rust bracht Anton Wennemers de weer herstelde Xander ten Hove in plaats van Ruud ten Dam. Het eerste kwartier was 
voor De Zweef. Xander ten Hove ging alleen op avontuur, passeerde drie tegenstanders, maar kon voor het doel de bal niet 
kwijt. Even later plaatste Pieter van Vree een voorzet precies op het hoofd van Tanner Kurt, die zijn kopbal net naast zag gaan. 
Daarna had de wedstrijd kunnen keren in het voordeel van RKHVV. Een corner draaide in één keer het doel in achter de 
verbouwereerde Vicente Fernandez Hesselink. Nog nooit was een ploeg blijer dan De Zweef met een penalty, want de 
scheidsrechter had al gefloten voor een vermeende overtreding in het strafschopgebied. In plaats van een goal was het dus een 
strafschop voor RKHVV, die door Jelle Braam ruim naast werd geschoten. 
De Zweef was door het oog van de naald gekropen en dat gebeurde daarna nog een paar keer omdat RKHVV een serie 
corners kreeg, waarbij men zeer gevaarlijk voor het Zweefdoel kwam. Vicente Fernandez Hesselink verrichtte daarbij een aantal 
schitterende reddingen. Veel meer gebeurde er de tweede helft niet. Geel was er voor Pieter van Vree, Michel Tijhof en Robert 
Bakker. Wissels bij De Zweef: Niels Kamphuis in de 29e minuut voor Pieter van Vree en Nathan Papilaja in de 37e minuut voor 
Tanner Kurt. 
  
De Zweef - Germania 1-1 
16-11-2003 
Het was jammer dat scheidsrechter Hartjes uit Wehl de wedstrijd zo beïnvloedde, dat zowel De Zweef als Germania als het 
publiek een waardeloos gevoel over hield aan deze wedstrijd. Voor De Zweef had er misschien nog meer ingezeten als er een 
"normale" scheidsrechter was geweest. 
De Zweef begon goed aan de wedstrijd; scherp en geconcentreerd. Toch was het Germania dat gevaarlijker was; met name 
door een aantal goede corners en voorzetten vanaf de zijkanten. Na 20 minuten voorkwam Bertil Webbink een voorspong voor 
de tegenstander door een bal van de lijn te halen. Ook Vicente Fernandez Hesselink verrichtte goed werk. In een tegenaanval 
miste Xander ten Hove de bal, die voor de voeten van Niels Hegeman terecht kwam. Die plaatste de bal weer op Ten Hove, die 
zijn inzet achter de Germania-doelman zag verdwijnen: 1-0 
De rest van de eerste helft leverde niet veel kansen op. Wel gele kaarten voor Ruud ten Dam en Xander ten Hove. Wegens een 
blessure werd Wilfried Krukkert vervangen door Roy Luttenberg. 
Direct na rust kreeg De Zweef in een scrimmage voor het doel drie keer achter elkaar de mogelijkheid om de 2-0 te laten 
aantekenen, maar elke inzet werd gekeerd. in de daarop volgende aanval kreeg Clemens Akahary geel. Toen hij vijf minuten 
laten een doorgebroken speler iets aanraakte, kreeg hij zijn tweede gelde kaart en kon vertrekken. 



Hierna werd het helemaal de scheidsrechter Hartjes-show, die de wedstrijd niet meer in de hand wilde houden. Na de wissel 
Nathan Papilaja voor Ruud ten Dam kreeg Niels Hegeman geel. De Zweef zette druk, werkte vreselijk hard, waarbij Germania 
af en toe gevaarlijk uit kwam; vooral via Camiel Jager. Die was het die een volkomen onterecht gegeven vrije trap in de 40e 
minuut in één keer in het doel zag verdwijnen: 1-1. Heel ver in blessuretijd kreeg Nathan Papilaja ook geel. 
  
De Tubanters - De Zweef 0-1 
30-11-2003 
In een hard en fel degradatieduel tussen De Tubanters en De Zweef trokken de Nijverdallers aan het langste eind en wonnen 
met 0-1. Terecht volgens de vele Zwevers en niet-terecht volgens de supporters van De Tubanters. De scheidsrechter had, zo 
zei hij na afloop, een gelijkspel beter op z´n plaats gevonden. Gezien echter het vertoonde spel en de getoonde bezieling de 
voorgaande drie wedstrijden lag het voor de hand dat De Zweef het geluk zou afdwingen en eens beloond te worden met drie 
punten. 
Zoals gezegd gingen beide ploegen vanaf de aftrap fel en scherp van start. Aan een gelijkspel zouden beide teams niets 
hebben. In het streven de gevarenzone te verlaten waren drie punten nodig: voor De zweef nog meer als voor De Tubanters. In 
die beginfase gebeurde er van alles, maar weinig voor de doelen van de keepers. De scheidsrechter die de wedstrijd goed 
aanvoelde gaf in de 20e minuut een preventieve gele kaart, die terecht kwam bij Pieter van Vree. 
Na een half uur spelen was de eerste kans van de wedstrijd voor Berthil Webbink, die een mooie voorzet van Roy Luttenberg 
hard inkopte. De keeper van De Tubanters bracht redding. Drie minuten later mocht Webbink het weer proberen. De bal de 
door Tanner Kurt over de verdediging werd gespeeld werd door hem opgepikt en kon hij aleen op de keeper afgaan. Deze werd 
handig omspeeld, maar iets te hard waardoor de hoek iets te klein werd om de bal in het lege doel te tikken. 
Van de kant van De Tubanters stond daar een dot van een kans tegenover, maar een kopbal richting verlaten doel van De 
Zweef verdween aan de verkeerde kant van de paal. Voor de rust gebeurde er veder niet veel en is alleen de gele kaart voor 
marcel hofstede het vermelden waard. 
Na rust hetzelfde beeld. Bijna direct na de aftrap kreeg De Tubanters een mooie kans om te openen. De inzet werd slecht 
ingeschoten. Via een serie corners en vrije trappen creëerde De Tubanters daarna nog een aantal mogelijkheden. Geen 
daarvan leverde echt gevaar op en waar dat wel zo leek, was er Vicente Fernandez Hesselink die het doel schoon hield. 
Na twintig minuten werden de leeggespeelde Robert Bakker en Marcel Hofstede vervangen door Stephan Dijkstra en Clemens 
Akahary. Dat gaf een impuls op het middenveld, waardoor De Zweef de druk kon verhogen. Tanner Kurt kreeg daardoor een 
vrije kans, die net mis ging. In de daarop volgende aanval van de Tubanters moest Vicente Fernandez Hesselink optreden om 
een treffer te voorkomen. Aan de andere kant kopte Berthil Webbink hard, maar niet zuiver genoeg. 
Na een volgende aanval van De Zweef stoorde Pieter van Vree de keeper van De Tubanters. Hierdoor kwam Berthil Webbink in 
balbezit. Hij kon de bal opdrijven tot de achterlijn en voorzetten bij de tweede paal, waar Xander ten Hove feilloos in kopte: 0-1. 
In de resterende tijd zette De Tubanters alles op alles. Dat leidde tot gevaarlijke situaties voor het Zweefdoel, maar ook ruimte 
voor de Nijverdallers aan de andere kant. Vlak voor tijd kreeg Clemens Akahary nog geel. Pieter van Vree werd vervangen door 
A1-ster Michel Postnuszy. De vreugde in het Nijverdalse kamp na afloop was groot, omdat met deze winst en het verlies van de 
concurrentie de ploeg nu met twee andere gelijk staat. 
  
Hatert - De Zweef 2-0 
07-12-2003 
In een van beide kanten slecht en rommelig duel is een zwakspelend De Zweef in Hatert met 2-0 ten onder gegaan. Diverse 
Nijverdalse spelers presteerden onder hun kunnen, maakten te veel persoonlijke fouten, waarmee werd aangetoond dat De 
Zweef niet kan zonder keihard werken en veel bezieling. 
In de eerste helft was de druk van Hatertkant het grootst, maar kreeg De Zweef de beste kansen. Uit een corner kopte Niels 
Hegeman op de onderkant van de lat en zag de bal daarna terugspringen in het veld. Even later kreeg Niels een dot van een 
kans om flink uit te halen, maar trapte hij finaal over de bal. 
Na rust hetzelfde beeld. In de 11e minuut kon de verdediging van De Zweef de bal niet wegwerken en profiteerde Marcel 
McCombs: 1-0. nog gene drie minuten later hadden de gastheren de wedstrijd al op slot kunnen gooien, maar een niet te 
missen bal ging er niet in en werd door Marcel Hofstede weggewerkt. 
Wissels (Niels Kolkman, Jeroen Spijkerman en Sander Souverijn voor Bertil Webbink, Marcel Hofstede en Niels Hegeman) 
hielpen niets. Het inbrengen van Niels Kolkman (terug na een lange blessure) gaf meer druk op het doel, maar in z´n eentje kon 
hij het niet klaren. Doordat De Zweef gokte op de gelijkmaker, werd achterin ruimte weggegeven waardoor Nordie Al Mansouri 
de 2-0 kon intikken. 
  
Jonge Kracht - De Zweef 2-0 
17-02-2004 
Na 10 minuten kreeg Jonge Kracht de eerste kans van de wedstrijd: Boekhorst schoot op de vijf meter hoog over na een 
voorzet van rechts. Verder was De Zweef de voetballende partij. Getracht werd om Stefan Dijkstra vanuit de laatste man positie 
door te laten schuiven naar het middenveld. Dit zorgde voor onrust in de verdediging van Jonge Kracht, wat meer op de counter 
speelde. Ruststand 0-0. Na een kwartier in de tweede helft kwam via rechts een voorzet van Jonge Kracht. Na doorkoppen van 
Boekhorst viel de bal voor de voeten van Helbring, die in de kluts voor de 1-0 zorgde. Vanaf dat moment drong De Zweef meer 
aan en loerde Jonge Kracht op de counter. Vlak voor tijd kreeg De Zweef een counter tegen waaruit Boekhorst zeer fraai de 2-0 
binnen lobde. De resterende 15 minuten (!) blessuretijd was niet genoeg om de nederlaag te voorkomen. 
 
  
PH - De Zweef 1-3 
07-03-2004 
De Zweef doet weer mee in de 1e klasse E na een verdiende 1-3 overwinning in Almelo op PH. Na afloop vielen de spelers 
elkaar in de armen alsof een kampioenschap was gehaald. De reden daarvoor was dat de ploeg eindelijk eens werd beloond 
voor hard werken en af en toe goed spel. Tegen Jonge Kracht twee weken geleden werd veldoverwicht en beter voetbal niet 
beloond en kwam de Nijverdalse ploeg op de onderste plaats terecht. 



Zoals gezegd begon De Zweef hardwerkend aan de wedstrijd en kreeg al direct een paar mogelijkheden. Het waren de 
Almeloërs die de beste kans kregen. Een voorzet van links kwam bij een compleet vrijstaande speler van PHG terecht die zijn 
schot voor een leeg doel hoog over zag gaan. Het was echter De Zweef dat bleef aanvallen, waardoor PH het eigen spel kon 
spelen: de tegenstander laten komen en via een counter proberen te scoren. Dat laatste lukte geen van beide ploegen in de 
eerste helft, zodat de ruststand 0-0 was. 
De scheidsrechter trok niet veel tijd uit voor de thee, waardoor de helft van het publiek de kantine van PH uit kwam en verbaasd 
naar het scorebord keek waarop de stand 0-1 prijkte. Direct na de aftrap kwam de bal voor de voeten van Clemens Akahary 
terecht. Zijn lange bal bereikte Nathan Papilaya, die alleen op de keeper af ging en beheerst intikte: 0-1 
PH probeerde orde op zaken te stellen. Dat leidde tot een gele kaart voor de overigens uitstekend spelende Wilfried Krukkert. 
Bij een van de zwart-gele aanvallen kort na het openingsdoelpunt ging een aanvaller van PH alleen op keeper Vicente 
Fernandez Hesselink af. Hij werd echter door Michel Thijhof net buiten het strafschopgebied onderuit gehaald. De Zweefspeler 
kon met rood vertrekken. De daarop volgende vrije trap werd door de Zweefgoalie knap gered. 
In de 52e minuut kreeg De Zweef een corner die werd genomen door Stephan Dijkstra. Zijn inzet belandde op het hoofd van 
Xander ten Hove die inkopte. De bal kwam voor de voeten van Pieter van Vree terecht die zich niet bedacht, snel draaide en de 
bal in het doel tikte: 0-2. Met nog een ruim half uur op de klok probeerde PH alles om de stand gelijk te trekken. Daarbij had de 
ploeg behoorlijk pech. Een snel genomen vrije trap werd onhoudbaar op de lat geschoten en de daarop volgende inzet 
verdween net naast het doel. 
Om de voorspong beter te kunnen verdedigen wisselde Anton Wennemers de doelpuntenmakers voor Niels Kolkman en Ruud 
ten Dam. Even later echter kropen de tien Zwevers door het oog van de naald toen een mooie PH-aanval werd afgerond met 
een strak schot op de paal. Een doelpunt voor de Almeloërs hing in de lucht, maar kwam uiteindelijk op een vreemde manier tot 
stand. Daarbij kreeg PH steun van de Zweef doelman Vicente Fernandez Hesselink, die in de 78e minuut volkomen onnodig 
een tegenstander in het strafschopgebied onderuit haalde. Hij kwam er met geel vanaf, maar zag de bal wel op de stip 
verdwijnen. De terechte penalty werd keurig ingeschoten: 1-2. 
Voor De Zweef braken moeilijke minuten aan. De klok stond weliswaar op 80 minuten, maar de scheidsrechter had al 
aangegeven dat hij tijd zou bijtellen. Vlak voor het einde van de officiële speeltijd kregen twee geheel vrijstaande PH-spelers de 
kans gelijk te maken, maar beiden missen jammerlijk. In de pogingen alsnog een punt te pakken geeft PH achterin ruimte weg. 
Deze ruimte werd benut door Niels Hegeman, die na te zijn doorgebroken net buiten de 16 meter onderuit wordt gehaald. Tot 
grote woede van de Zweefsupporters trekt de scheidsrechter slechts geel. De woede wordt echter een stuk minder als ze zien 
dat de bal ook op de stip wordt gelegd. De penalty wordt door Xander ten Hove benut, waardoor de eindstand 1-3 op het 
scorebord verscheen. 
  
De Zweef - Achilles 0-0 
14-03-2004 
In en slechte wedstrijd hebben De Zweef en Achilles ’12 terecht de punten gedeeld. Het publiek dat toch al niet werd verwend, 
kreeg zelfs niet eens een doelpunt te zien, want het bleef 0-0. 
Het duurde bijna een kwartier eer het eerste wapenfeit te melden was. Een schot van Pieter van Vree ging rakelings over de 
kruising. Daarna zette Achilles wat druk en kreeg een serie corners. Een prachtige hoge hakbal werd door Vicente Fernandez 
Hesselink schitterend verwerkt. Even later werd een aanval van de zweef niet goed weggewerkt en ontstonden kansjes voor 
Nathan Papilaja, Niels Kolkman en Pieter van Vree. 
Vlak voor rust had Achilles een voorspong kunnen nemen. Een hoge inzet spatte op de lat. In de rebound werd weer op de lat 
geschoten en de terugvallende bal uiteindelijk voor een leeg doel naast geschoten. 
De tweede helft was van beide kanten slecht. De Zweef probeerde het windvoordeel uit te buiten door schoten van afstand. Een 
schot van Niels Hegeman wrd knap gestopt. Uit een voorzet van Pieter van Vree, die zich mooi had vrijgespeeld, werd door 
Niels Kolkman goed ingeschoten, maar gestopt. 
Over de tweede helft is niet meer te vertellen dat Chiel van den Born inviel voor Clemens Akahary. Robert Bakker maakte plek 
voor Roy Luttenberg en A1-speler Hernane Machielsen mocht zijn debuut maken op de plaats van Niels Kolkman. Bij De Zweef 
kregen Robert Bakker en Niels Hegeman geel. 
  
De Zweef 1 - SC Enschede 1-4 
21-03-2004 
De Zweef heeft het in de wedstrijd tegen (bijna) koploper Sportclub Enschede niet gered. In de eerste helft was het 
klasseverschil niet te zien. Dat SC Enschede na 45 minuten met 0-1 voorstond was enerzijds het gevolg van een cadeautje van 
de scheidsrechter en anderzijds van het missen van echte kansen. De 0-2 in de tweede helft viel snel. De Zweef probeerde 
daarna orde op zaken te stellen en gaf daarbij net dat beetje ruimte weg dat de Enschedeërs nodig hadden uit te lopen naar 0-
4. 
De eerste helft was het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen niet te zien. Het eerste kwartier gebeurde er niet veel. 
Stefan Dijkstra moest plaats maken voor Chiel van den Born toen hij een hamstring-blessure opliep. Na twintig minuten 
voetballen had Sportclub de score kunnen openen. Op links werd de bal mooi vrijgespeeld en voor een leeg doel gemist. 
Vlak daarna had De Zweef de kans te scoren, maar de voorzet van Pieter van Vree werd gemist. Even later ging Enschede in 
de aanval. Vlak voor het doel probeerde keeper Vicente Fernandez Hesselink de bal te onderscheppen. Aanvaller en keeper 
gingen voor de bal en iedereen was verbaasd dat er een fluitsignaal klonk en de scheidsrechter naar de stip wees. De 0-1 werd 
daarna een feit en was tevens de ruststand. 
Direct na rust zette Sportclub een mooie aanval over rechts, waarbij de verdediging van de Zweef het nakijken had. Eer de 
ogen waren uitgewreven verdween de bal diagonaal langs Vicente en was het 0-2. met man en macht probeerde De Zweef 
daarna de aansluiting te vinden. Daardoor werd ruimte weggegeven en dat moet je tegen Enschede niet doen. De 0-3 en 0-4 
zijn voor de statistieken. Het had zelfs 0-5 kunnen worden. De Zweef werd nog enigszins beloond voor het harde werken toen 
Nathan Papilaja de bal aannam, draaide en in de draai de bal in het doel werkte: 1-4. 
Rest nog te melden dat Pieter van Vree (geblesseerd) werd gewisseld voor de aanvoerder van A1 Mark Scholten en Marcel 
Hofsteden plaats moest maken voor de spits van A1 Hernade Machielsen. Beide jeugdspelers hadden een vrije opdracht en 



konden onbevangen spelen, wat hen goed af ging. Beloften naar de toekomst toe. Nielks Kolkman kreeg een gele kaart wegens 
praten en is volgende week geschorst. 
  
De Zweef 1 - DCS 1 4-1 
28-03-2004 
Volkomen verdiend en dus terecht heeft De Zweef de kansen op behoud in de 1e klasse in eigen hand gehouden. Door naaste 
concurrent DCS uit Zevenaar met 4-1 te verslaan, behoudt de ploeg uitzicht op handhaving. Vanaf de winterstop vertoonde het 
spel van De Zweef een opgaande lijn, die echter niet elke week kon worden omgezet in punten. Mede omdat DCS de deur voor 
de Nijverdallers wijd open zette en spits Papilaja liet zien weer in vorm te zijn, kon een grote overwinning worden gehaald. 
De eerste helft had De Zweef een duidelijk overwicht. In de 2e minuut al liep Niels Hegeman door de DCS-verdediging, maar 
zag zijn voorzet mislukken. Tien minuten later tikte Tanner Kurt een vrije trap op Pieter van Vree. Diens hoge knal op het doel 
werd onderweg door Nathan Papilaja ingekopt: 1-0. De Zweef kreeg daarna nog kansen via Papilaja, die een mooi doorgekopte 
bal van Niels Kolkman net weggewerkt zag worden. Mark Scholten van A1 die in deze wedstrijd zijn (verdienstelijke) debuut 
maakte in de basis, zag een strakke knal van zijn schoen net naast het doel verdwijnen. 
Na rust stelde De Zweef orde op zaken. Het begon na vijf minuten toen Niels Kolkman een bal in tweede instantie op de lat 
werkte. Even later werkte keeper Vicente Fernandez Hesselink een bal hard weg naar voren, waar Nathan Papilaja zijn man 
overliep, alleen op de keeper af kon en de 2-0 liet aantekenen. Tien minuten later gebeurde hetzelfde, maar nu was het Tanner 
Kurt die door kon lopen op het doel. Hij zette voor en de meegelopen Papilaja die zijn derde goal aantekende. 
Roy Luttenberg had direct daarna de vierde Nijverdalse goal kunnen maken, maar hij werd op weg naar het DCS-doel vlak voor 
het strafschopgebied onderuit gehaald. De vrije trap van Pieter van Vree werd met moeite uit het doel gewerkt. Luttenberg 
kreeg een tweede kans toen Papilaja op de middellijn de bal veroverderde en deze in de draai meegaf aan de opgekomen Roy 
Luttenberg. Die stevende recht op de keeper af en passeerde deze met een mooie draaibal: 4-0. 
De Zweef liet de teugels daarna wat vieren en werd nonchalanter. Ook achterin, waardoor DCS tien minuten voor tijd de 
eretreffer kon maken. Voor de statistieken: Bij De Zweef was er geel voor Clements Akihary en Michel Tijhof (die overigens als 
centraal duo beiden een puike wedstrijd speelden). Niels Kolkman raakte geblesseerd en werd vervangen door Hernande 
Machielsen, de jonge dribbelaar uit A1. Nathan Papilaja kreeg (lichtgeblesseerd) een publiekswissel en werd vervangen door 
Ruud ten Dam. Tenslotte maakte Niels Hegeman plaats voor Marcel Hofstede. 
  
Rheden - De Zweef 1-2 
04-04-2005 
Opnieuw heeft De Zweef de volle winst gepakt. Ook nu weer was dat volkomen verdiend. Thuisclub Rheden werd door een veel 
feller De Zweef constant vastgezet, waardoor het vijandelijke middenveld geen grip op de wedstrijd kon krijgen. De Nijverdallers 
liepen daardoor terecht naar de eindoverwinning van 1-2. Door de harde wind, die schuin over het veld stond, zal de wedstrijd 
voor de objectieve toeschouwer misschien een beestje rommelig zijn overgekomen. Voor de echte (Nijverdalse) supporters was 
het een prima pot 
Eigenlijk had de uitslag groter kunnen zijn als alle kansen waren benut. En met kansen bedoelen we échte kansen. Zoals na 
vier minuten toen Pieter van Vree een bal scherp voorzette. Deze werd door de verdediging slecht weggewerkt waarna Van 
Vree een tweede kans kreeg. Zijn direct uit de lucht geschoten volley sloeg als een granaat in het zijnet. 
Na een kwartier spelen was er een goede actie van Niels Hegeman op rechts. Hij speelde een aantal tegenstanders uit en gaf 
prima voor op Nathan Papilaja, die de bal voor het intikken had. Opnieuw werd het zijnet getroffen. Later kreeg Papilaja nog een 
mogelijkheid, maar ook die ging mis. Zoals gezegd: De Zweef had het heft in handen, maar zoals zo vaak valt de goal dan aan 
de andere kant. 
Nog niet één echte kans had Rheden gehad toen de ploeg op de rand van rust een corner kreeg. Deze werd door de goed 
ingelopen Roberto Straal (ex-Vitesse) in het doel gewerkt: 1-0. 
De Zweef stelde direct na rust orde op zaken. Een hoge, lange bal van achteruit stuiterde over de verdediging heen, maar 
Nathan Papilaja kon zijn voet net niet op tijd tegen het leer krijgen. De keeper tikte de bal net op tijd weg. De daarop volgende 
corner werd door Pieter van Vree strak en hoog bij de eerste paal gelegd, waar Roberto Straal niets anders kon dan de bal in 
eigen doel kopen. Terecht werd de stand gelijk: 1-1. 
Vijf minuten later had De Zweef de strijd al voor een groot deel kunnen beslissen. Een vrije trap op maat van Pieter van Vree 
kwam op het hoofd van Papilaja, die de hoek voor het uitzoeken had. Zijn inzet ging net naast. De wedstrijd zakte daarna wat 
in. De Zweef had verschrikkelijk veel gegeven, maar Rheden kon daar eigenlijk niets tegenover stellen. De ploeg van Johan de 
Kock (die harder schreeuwt dan dat hij succes heeft) liep constant achter de feiten aan. Mede omdat de Nijverdalse verdediging 
(met Marco Middelkamp als nieuweling) scherp bleef. Dat kostte Michel Tijhof zijn derde gele kaart, zodat hij volgende week 
niet beschikbaar is. Opgemerkt moet worden dat de beide vleugelbacks Chiel van den Born en Roy Luttenberg hun 
tegenstanders in hun zak hadden. 
Na een half uur in de tweede helft kreeg De Zweef een corner die werd genomen door de opnieuw prima spelende Mark 
Scholten. Zijn inzet draaide scherp in bij de 2e paal waar Tanner Kurt vrij kon inkoppen. Via diezelfde paal verdween de bal in 
het doel en nam De Zweef meer dan terechte een voorspong: 1-2. Voor de moegestreden Nathan Papilaja was dat het einde 
van de wedstrijd. Hij werd vervangen door Hernane Machielsen. Daarvoor al was Ruud ten Dam (nog niet helemaal hersteld na 
een blessure) vervangen door Marcel Hofstede 
  
 
OBW opnieuw te sterk voor De Zweef 2-4 
12-04-2004 
Door in het eerste kwartier van de wedstrijd tegen OBW achterin te veel ruimte weg te geven, heeft De Zweef de kans op 
klassebehoud zien slinken. Vooral ook omdat de directe concurrenten (DCS en De Tubanters) wel wisten te winnen. Hierdoor 
staan onderin de 1e klasse E drie ploegen op 19 punten met Rheden (20 punten) daar vlak boven. Enerzijds is er nog niets 
beslist en anderzijds wordt het steeds moeilijker. 
De wedstrijd begon een half uur te laat, omdat de scheidsrechter eiste dat OBW (ook blauw/wit) niet alleen een ander shirt 
aantrok, maar ook andere kousen. Dat anders gekleurde shirt had men wel meegenomen uit Zevenaar, maar niet anders 



gekleurde sokken. Dankzij Zwever Leon Krukkert kon Sport 2000 op deze paasmaandag 15 paar oranje sokken leveren en kon 
de wedstrijd doorgaan. 
In de 2e minuut al kreeg OBW een vrije trap van rechts. De mee naar voren geslopen rechtsback Niels Bergervoet stond 
ongedekt en kon vrij inschieten. De Zweef probeerde orde op zaken te stellen, maar dat lukte niet. Integendeel: OBW kreeg 
opnieuw een vrije trap en de gemakkelijk te verdedigen bal kon door Koen Braakman heel simpel worden ingekopt: 0-2. 
Het knokken tegen deze achterstand kostte Wilfried Krukkert (die de geschorste Michel Tijhof verving) een gele kaart. Vijf 
minuten voor tijd was er een aanval van OBW over rechts, waarbij de bal terecht kwam bij Ivo de Wijs. Deze speelde zijn man 
uit en kon ongehinderd de 0-3 intikken. 
Voor De Zweef was het daarna nog niet over. Vlak voor rust kreeg OBW opnieuw een vrije trap; nu van links. Ivo de Wijs had 
daar blijkbaar op geoefend, want zijn draaibal verdween achter de machteloze Vicente Fernandez Hesselink in de kruising. De 
ruststand van 0-4 was gezien het vertoonde spel geflatteerd, maar wel een feit. 
Na rust wilde de thuisploeg niet dat de tegenstander over hun heen zou lopen. Anton Wennemers bracht Marcel Hofstede en 
Ruud ten Dam voor Wilfried Krukkert en Niels Hegeman. De ploeg ging fel van start en na drie minuten kwam de bal bij Pieter 
van Vree die zich mooi vrij speelde en van rechts hoog voorzette op Nathan Papilaja. Diens kopbal verdween diagonaal in het 
net: 1-4. 
Daarna volgde een rommelige periode waarin OBW De Zweef liet komen en speelde op de counter. Daarnaast was er veel 
oponthoud door (vermeende) blessures. Na een half uur spelen kreeg Ruud ten Dam uit een vrije trap van Clements Akihary 
een vrije kopkans, maar zag deze mislukken. Pieter van Vree werd gewisseld voor Robert Bakker (weer terug van een 
blessure). 
Vlak voor tijd had Nathan Papilaja de stand een nog beter aanzien kunnen geven. Hij ging alleen op de keeper af en had de 
hoek voor het uitzoeken zijn schot kon echter zonder enig probleem worden gestopt. In blessuretijd kwam een hoge voorzet in 
het strafschopgebied van OBW terecht. Daar werd door zowel aanvaller Papilaja een overtreding gemaakt als door een 
verdediger. Deze laatste echter speelde de bal met de hand weg. De strafschop werd door Vicente Fernandez Hesselink 
feilloos benut, waardoor de eindstand 2-4 werd. 
  
De Zweef - RKHVV 2-2 
18-04-2004 
In een zinderend duel hebben De Zweef en RKHVV de punten gedeeld. Mooi was het zeker niet, maar aan het einde konden 
beide ploegen met één punt tevreden zijn. Door de winst van OBW hoeft de ploeg uit Huissen niet meer op het kampioenschap 
te rekenen. De Zweef is met het gelijkspel niets opgeschoten, maar heeft ook niets verloren, want ook de naaste concurrenten 
DCS en Rheden speelden gelijk. De Tubanters halen komende week in bij SC Enschede. 
De Zweef had niet geleerd van de wedstrijd tegen OBW. Toen werd in een kwartier tijd twee keer knullig verdedigd en liepen de 
gasten uit naar 0-2. Tegen RKHVV gebeurde exact hetzelfde. Na twintig minuten keken de Nijverdallers tegen een 0-2 
achterstand aan. En dan had De Zweef nog geluk, want RKHVV kreeg in de 3e minuut al een vrije kopkans. 
Na een kwartier werd een bal uit een corner hard ingeschoten en door Nies Hegeman van de lijn gehaald. Een goal kon niet 
uitblijven een die kwam er dan ook: Partrick van de Brink kan over links zomaar doorlopen en diagonaal de 0-1 inschieten. In de 
frustratie van niet-lukken kreeg Pieter van Vree geel en kan de rest van het seizoen met de beentjes omhoog gaan zitten, 
omdat drie wedstrijden schorsing wachten. Misschien kan hij in de nacompetitie weer aantreden. 
Frustratie en onmacht speelde De Zweef parten. Er werden veel knullige fouten gemaakt. Zo ook in de 21e minuut toen Roy 
Peters de bal recht voor het doel zomaar kon oppikken en in de hoek schoot: 0-2. Het publiek zag het niet meer zitten en 
vreesde een herhaling van de wedstrijd tegen OBW. Wat toen echter niet lukte (1-2 maken) lukte nu wel Op slag van rust gaf 
Mark Scholten een handige voorzet op Ruud ten Dam, die inschoot. Voor die tijd waren er al kansen voor Pieter van Vree (net 
naast geschoten) en een vrije kopkans voor Niels Kolkman uit een corner. 
In de 1e minuut van de tweede helft, toen veel supporters nog achter de koffie zaten, veroverde Mark Scholten de bal. Hij gaf 
de bal mee aan Nathan Papilaja, die hoog voor gaf. In de scrimmage die hierna ontstond, kon RKHVV de bal niet weg krijgen. 
Sterker nog: een van de spelers werkte de bal in eigen doel en was het 2-2. De Zweef probeerde daarna door te drukken, maar 
dat lukte niet. Er waren nog twee kansen: een vrije trap recht voor het doel werd net over geschoten. Een inzet van Pieter van 
Vree uit een vrije trap kwam op de paal.  
Ook niet met verse krachten (Clements Akihary voor Ruud ten Dam en Hernane Machielsen voor Nathan Papilaja) lukte het De 
Zweef niet meer een goal te maken. Geel was er voor Michel Tijhof, die volgende week is geschorst. RKHVV kreeg in het slot 
van de wedstrijd nog de beste kansen. Een doorgebroken speler ging alleen op Vicente Fernandez Hesselink af, die echter 
goed bleef kijken en de inzet stopte. 
  
Germania - De Zweef 2-0 
25-04-2004 
Het is aanstaande zondag 2 mei erop of eronder voor De Zweef. Door met 2-0 te verliezen bij Germania en door de winst van 
De Tubanters bij PH (2-3) moeten zondag vier ploegen uitmaken wie degradeert, wie nacompetitie speelt en wie zich 
handhaaft. Daarbij gaat het naast De Zweef om De Tubanters, Rheden en DCS. De Zweef speelt thuis tegen De Tubanters. 
Vorig jaar was klassebehoud het resultaat van De Zweef in de uitwedstrijd tegen OBW. Of zondag weer zo´n huzarenstukje kan 
worden uitgehaald, is de vraag. De Tubanters heeft na de winterstop maar twee wedstrijden verloren en is onder trainer Andre 
Paus in de winning mood. Om 14.00 uur beginnen alle wedstrijden in de 1e klasse E en ruim anderhalf uur later is bekend hoe 
het afgelopen is. 
Tegen Germania had de ploeg simpel moeten winnen. De Groesbekers gaven De Zweef veel ruimte om te voetballen wat 
resulteerde in maar liefst vijf mogelijkheden, tegen drie voor Germania. Dat iedere Nijverdaller baalde van het 2-0 verlies, is 
hiermee verklaard. Na vijf minuten al kon kreeg Niels Hegeman een mooie schietkans, maar hij zag zijn inzet uit de doelmond 
gehaald. 
Germania kreeg na 25 minuten de enige kans van de eerste helft. Een hoge voorzet van rechts werd voor een leeg doel in het 
zijnet gekopt. Daarna was het weer de Zweef wat de klok sloeg. Mark Scholten soleerde vanaf de middellijn langs een handvol 
verdedigers, maar realiseerde zich in het strafschopgebied niet hoeveel tijd hij had. Zijn inzet ging net over de kruising. Even 



later was Scholten weer betrokken bij een aanval. Hij legde na een goede actie de bal terug op Roy Luttenberg, die hoog voor 
gaf op Niels Hegeman, die volgens de scheidsrechter buitenspel stond. Vlak voor rust was er geel voor Tanner Kurt. 
Drie minuten na de hervatting dook keeper Vicente Fernandez Hesselink onder een hoge voorzet door en zag tot zijn ontzetting 
dat Dennis Hubers ongehinderd de 1-0 kon inkoppen. Een paar minuten later kon de Zweefverdediging de bal niet echt weg 
krijgen. Deze werd opgepakt door Raymond Roskamp, die een hoge voorzet over Fernandez Hesselink heen in het doel zag 
verdwijnen: 2-0. Om alles op alles te zetten werd gekozen voor nog meer aanvallers. Marcel Hofstede werd daarom vervangen 
door Hernane Machielsen en Chiel van den Born door Ruud ten Dam. In de rust was Robert Bakker al in plaats gekomen van 
Wilfried Krukkert. De rest van de tweede helft zagen we echter een machteloos De Zweef dat in de slotminuten nog twee 
mogelijkheden kreeg door Nathan Papilaja, waarvan een vrije doelkans. Germania vond alles best en speelde de wedstrijd 
professioneel uit. 
  
De Zweef - De Tubanters 2-0 
02-05-2004 
In een echte degradatiewedstrijd met alles erop en eraan heeft De Zweef de nacompetitie bereikt. Tegen De Tubanters werd 
het 2-0 waardoor de Enschedese club uiteindelijk rechtstreeks degradeerde. De deceptie voor de Enschedeërs was groot, 
evenals de frustraties. Dit leidde onder meer tot een rode kaart voor een speler die vanaf de reservebank spits Nathan Papilaja 
onderuit haalde. 
De Tubanters probeerde wat De Zweef ook deed: zo snel mogelijk de spitsen bereiken en proberen een snelle voorspong te 
krijgen. Na dertig seconden spelen al had de scheidsrechter de bal al op de stip in het Nijverdalse strafschopgebied kunnen 
leggen, toen Roy Luttenberg zijn man onderuit haalde. Na vijf minuten was het De Zweef die liet zien hoe de tactiek van De 
Tubanters behoorde te werken. Een lange bal van Mark Scholten kwam terecht bij Nathan Papilaja. Deze verslikte zich 
enigszins, maar wist het leer breed te leggen op de opkomende Tanner Kurt. Zijn inzet ging via een been van een verdediger en 
de keeper in het net: 1-0. 
Kansen waren er daarna over en weer, zoals na 25 minuten toen uit een vrije trap van Ruud ten Dam (even later verblijd met 
een gele kaart) er twee mogelijkheden achter elkaar waren. Vijf minuten later ging Papilaja in geheel vrije positie te laat de lucht 
in op een perfecte vrije trap van Clements Akihary. 
Na rust trok De Zweef de lijn van de eerste helft door. Mark Scholten speelde aan de lijn twee man uit en gaf perfect voor op 
Nathan Papilaja, die onder de bal doorkopte. Even later had Roy Luttenberg voor de tweede keer een penalty kunnen 
veroorzaken, maar opnieuw ging de bal niet op de stip. 
De Tubanters probeerden aan het begin van de tweede helft een doelpunt te forceren. Dat lukte niet goed en leverde aan de 
andere kant kansen op voor Niels Kolkman en na goed werk door Ruud ten dam voor Tanner Kurt. De Zweef kwam even later 
goed weg toen de verdediging de bal niet goed weg kreeg en deze in een scrimmage op de paal belandde, waarna Vicente 
Fernandez Hesselink bekwaam redde. 
Na ruim een half uur spelen was er een ingooi van Niels Kolkman op Nathan Papilaja. Deze tikte de bal heel listig naar Tanner 
Kurt die zich vrij speelde en de bal in het dak van het doel joeg: 2-0. Daarmee leek de strijd beslist. 
De Tubanters gaven niet op en bleven aanvallen. Tevergeefs en dat leidde tot frustraties, veel gele en een rode kaart. Toen 
even later Nathan Papilaja aan de lijn de bal veroverde, sprongen twee man van De Tubanters van de bank in de dug-out en 
schopten de spits omver. Dat leidde tot slechts één rode kaart. Zo eindigde de wedstrijd tumultueus met een hoop zaken die 
helemaal niets met voetbal maar alles met belangen en degradatie te maken hebben. 
Omdat Rheden tegen RKHVV de enige overwinning in de afgelopen tien wedstrijden haalde, moet De Zweef in de nacompetitie 
proberen het eerste-klasse-schap te behouden. Gespeeld wordt op 20 mei (Hemelvaartsdag) thuis, op 23 mei en (na winst) op 
31 mei. Zie progrmma elders op deze site. 
Bij De Zweef was er geel voor Ruud ten Dam, Robert Bakker, Marcel Hofstede en Mark Scholten. 
  
De Zweef - Colmschate 0-0 
20-05-2004 
Het publiek had zich de eerste wedstrijd van De Zweef in de nacompetitie anders voorgesteld. De Nijverdallers laten zich 
meestal kennen als ploeg die in moeilijke omstandigheden het ware gezicht toont: werken tot je erbij neervalt, scherp zijn en je 
tegenstander aftroeven. Dat was niet het geval in de eerste wedstrijd tegen Colmschate. De ploeg was twijfelend, wist niet wat 
te doen, hield zich niet aan de opdrachten en er stond geen leider op om het team tot de orde te roepen. 
Het was Colmschate die (met twee gewonnen wedstrijden in de achterzak) fel van leer trok en in het begin van de wedstrijd 
duel na duel wist te winnen. Echt gevaarlijk werd de ploeg overigens niet. De aanvallen bleven staken bij wat afzwaaiers richting 
Vicente Fernandez Hesselink. De Zweef kon daar in het begin niet veel meer tegenover stellen dan veel persoonlijke fouten en 
onzuivere passes. Chiel van den Born kreeg na een kwartier geel. 
Pas na zo´n twintig minuten was de eerste fatsoenlijke Zweefaanval, waarbij Roy Luttenberg zijn schot gestopt zag door de 
goede keeper van Colmschate. Even later moest deze weer vol aan de bak op een goede kopbal van Michel Tijhof uit een 
corner van Stefan Dijkstra. Na twee maal goed opbouwend werk van Mark Scholten ontstonden er weer kansen. Diezelfde Mark 
kreeg uit ene bal van Stefan Dijkstra vlak voor rust een goede kans, maar zag zijn inzet met moeite gestopt. Tot slot zag ook 
Tanner Kurt een vrije trap op het laatste moment tot corner worden getikt. 
Na rust was het De Zweef wat de klok sloeg. Colmschate toonde zich tevreden met een gelijk spel. Een aanvaller werd 
gewisseld voor een verdediger. De Zweef kon daar voetballend wel wat tegenover stellen, maar faalde in de afwerking voor het 
doel. Pas in de laatste tien minuten werd door De Zweef serieus gevoetbald om de winst. Hoewel er goede mogelijkheden 
ontstonden, was het toen te laat. Colmschate kreeg één goede kans toen een speler alleen op het doel afging, maar Vicente 
Fernandez Hesselink een wereldredding liet zien. 
Het inbrengen van Berthil Webbink voor Stefan Dijkstra hielp niet meer. Vermeld moet nog worden dat Nathan Papilaja de paal 
raakte en Clements Akihary de 1-0 op zijn hoofd had, maar zijn goede kopbal gekeerd zag worden door de sterke keeper van 
Colmschate. In de tweede helft was er nog geel voor Roy Luttenberg. 
Zondag aanstaande om 14.00 uur begint de uitwedstrijd bij Colmschate. Als na 2 x 45 minuten de stand nog steeds gelijk is, 
worden direct strafschoppen genomen. Er is dus geen verlenging. 
  



Colmschate - De Zweef 1-1 
23-05-2004 
De Zweef in finale nacompetitie na strafschoppen 
De Zweef heeft het zich erg moeilijk gemaakt in de tweede wedstrijd tegen Colmschate ´33. Door de vele kansen niet te 
benutten moesten strafschoppen na 180 minuten de beslissing brengen. Deze werden door de Nijverdallers het best benut. Een 
van de strafschoppen die in onberispelijk het net verdween werd genomen door keeper Vicente Fernandez Hesselink, die in de 
eerste helft een uittrap pardoes in de benen van een Colmschate-aanvaller schoot, die de 1-0 kon aantekenen. 
Die ene kans, geboden door de Nijverdalse doelman was de enige van Colmschate in de tweede wedstrijd. Het zou daarom 
volledig onterecht zijn geweest als de ploeg uit Deventer de finale had gehaald. Om een indruk te geven van het wedstrijd 
verloop: 
- 6e minuut: een vrije trap van Tanner Kurt komt mooi voor het doel en wordt door Niels Kolkman net niet ingetikt. 
- 13e minuut: Pieter van Vree passeert zijn man en sprint richting doel. Hij ziet de meegekomen Niels Hegeman niet; hij schiet 
zelf en ziet dat schot net naast gaan. 
- 25e minuut: een voorzet van links wordt met moeite weggebokst, terwijl de afvallende bal door Mark Scholten net naast wordt 
geschoten. 
- 30e minuut: Vicente Fernandez Hesselink schiet vanaf de 16 meter de bal precies in de voeten van een speler van 
Colmschate, die niet aarzelt en van grote afstand inschiet. 
- 45e minuut: Tanner Kurt krijgt de bal, dreigt deze te verliezen, maar kan nog net inspelen op Niels Kolkman. Die kan alleen op 
de Colmschate-keeper af en tekent de 1-1 aan. 
Na de rust hetzelfde beeld. 
- 15e minuut: een vrije trap van De Zweef wordt bijna in eigen doel gekopt door Colmschate. 
- 20e minuut: een lange bal van Michel Tijhof komt perfect bij Nathan Papilaja. Die loopt door tot bijna de achterlijn en geeft voor 
op de prima meegelopen Niels Kolkman, die de bal in het doel glijdt. Op aanraden van de grensrechter wordt deze goal 
buitenspel gegeven. 
- 35e minuut: nadat Niels Hegeman onderuit is gelopen, legt Pieter van Vree de vrije trap precies op het hoofd van Tanner Kurt. 
Zijn inzet wordt door een verdediger van de lijn gehaald. 
- 42e minuut Een keihard schot van Niels Hegeman wordt door de keeper gestopt. 
De hele wedstrijd had de Zweef het beste van het spel. Colmschate verdedigde met man en macht en gokte op een counter, die 
niet kwam. Voor de Nijverdallers stapelde zich kans op kans, maar gescoord werd er niet. Omdat Colmschate de strafschoppen 
iets slechter nam, trok De Zweef uiteindelijk aan het langste eind. Op maandag 31 mei (2e Pinksterdag) speelt de ploeg de 
finale tegen AWC uit Wijchen. Waar precies en hoe laat, is nog niet bekend. 
  
De Zweef - AWC 1-2 
31-05-2005 
Na drie (moeizame) seizoenen in de 1e klasse is De Zweef gedegradeerd. De beslissingswedstrijd tegen AWC uit Wijchen werd 
met 1-2 verloren. Degradatie is des te jammer omdat dit seizoen voor het eerst een aantal spelers duidelijk progressie 
doormaakten. Na de winterstop werd een prima serie wedstrijden neergelegd. Degradatie was ook jammer omdat De Zweef 
tegen ACW vooral in de tweede helft veruit de beste ploeg was en zelfs met negen (!) man nog veldoverwicht wist te creëren. 
Maar alles zat tegen: het onvermogen de kansen optimaal te benutten, onjuiste beoordelingen van de scheidsrechter, missen 
van een strafschop. Kortom, alle emotie die in voetbal kan zitten, kwam aan de orde op de prima bespeelbare grasmat in 
Vaassen, waar zo´n 1500 mensen naar de wedstrijd waren komen kijken. 
Vooral in het eerste deel van de wedstrijd speelden de zenuwen De Zweef parten. Dat leidde tot kansen voor de tegenstander, 
die weliswaar niet werden benut, maar AWC wel lekker in de wedstrijd brachten. Na een kwartier moest Vicente Fernandez 
Hesselink in actie komen op een gevaarlijk schot. De Zweef stelde daar een serie gevaarlijke vrije trappen en hoekschoppen 
tegenover, eindigend in een kopbal van Nathan Papilja die net over ging. 
Door een fout achterin ontstond vlak voor rust een dot van een kans voor AWC toen een speler alleen op het Zweefdoel afging. 
Door goed blijven kijken en twee keer stoppen kon Fernandez Hesselink in derde instantie de bal klemvast pakken. Het zag 
ernaar uit dat de ruststand 0-0 zou zijn, maar een minuut voor rust speelde Ruben van Beek zich (in buitenspelpositie ?) vrij, 
liep door naar de achterlijn en plaatste de bal tussen de benen van Vicente heen in het doel: 0-1. 
Direct daarna had De Zweef gelijk kunnen maken nadat Vicente Fernandez Hesselink een lange bal plaatste op Nathan 
Papilaja. Deze legde breed op de meegekomen Pieter van Vree, die zijn grote kans verloren zag gaan omdat zijn schot recht in 
handen van de uitstekend spelende AWC-keeper verdween. Vermeld moet nog worden dat Michel Tijhof in de eerste helft een 
gele kaart kreeg. 
De tweede helft was nauwelijks begonnen toen de doorgebroken ACW-speler Johan Kortenraay door Michel Tijhof onderuit 
werd gehaald. Tijhof kon met rood vertrekken. De daarop volgende vrije trap verdween op de lat. Daarna was het De Zweef wat 
de klok sloeg. Een schot van Papilaja werd met moeite gestopt. 
In de volgende aanval plaatste Mark Scholten de bal op Tanner Kurt. Deze liep richting doel en zag een stuiterende bal nog 
maar net gekeerd door de keeper. Pieter van Vree kon de afvallende bal in de hoek plaatsen, waardoor het gelijk werd: 1-1. 
Direct na de aftrap ging de bal naar rechts waar een AWC-speler buitenspel stond. Hierover was vriend en vijand het roerend 
eens. Maar niet het leidende trio, dat door liet spelen, waardoor de 1-2 op het scorebord kwam te staan. 
In de consternatie daarna was er rood voor trainer Anton Wennemers en een ons onbekende “supporter”, die zijn gram kwam 
halen bij de grensrechter. Het leek er namelijk op dat de grensrechter in eerste instantie vlagde voor buitenspel, maar daarna 
zijn arm introk, terwijl iedereen kon zien dat er echt sprake was van buitenspel. 
Na een half uurtje spelen werd Niels Hegeman gewisseld voor Marco Middelkamp, die als een stormram in de spits moest gaan 
staan. Zowel het manvoordeel in het veld en als het feit dat De Zweef moest aanvallen om gelijk te komen, kon door AWC niet 
worden uitgebuit. Sterker nog: De Zweef had veldoverwicht. AWC wachtte op een counter, maar kreeg deze niet. 
Geluk moet je afdwingen en dat kon De Zweef in deze wedstrijd niet. Mede gezien goed keeperswerk van AWC-doelman Ivo de 
Bruin. Veel gevaarlijke vrije trappen en corners werden door hem in eerste of tweede instantie onschadelijk gemaakt. Vijf 
minuten voor tijd werd de leeg gespeelde Pieter van Vree vervangen door Stefan Dijkstra. 



Even later werd Nathan Papilaja in het strafschopgebied onderuit gehaald. De door Vicente Fernandez Hesselink ingeschoten 
penalty was veel te zacht en bovendien koos De Bruin de goede hoek. In de rebound werd Nathan Papilaja in het 
strafschopgebied door twee gestrekte benen onderuit gehaald, maar de scheidsrechter wilde de bal niet opnieuw op de stip 
leggen. In de emoties van de laatste tien minuten was er rechtsreeks rood voor Marcel Hofstede die zijn tegenstander onderuit 
maaide en geel voor praten voor de overigens prima spelende Roy Luttenberg. AWC kreeg uiteraard mogelijkheden om meer 
goals te maken, maar was zo kapot gespeeld dat vrije kansen niet werden benut. 

 


