
De Zweef 1 seizoen 2004-2005 

Hierachter alle verslagen van wedstrijden van De Zweef 1 (tweede klasse J) in het seizoen 2004-2005. 
 

16-05-2005 C Bon Boys - De Zweef 1-0 

08-05-2005 C De Zweef - Colmschate 2-0 

01-05-2005 C De Zweef - Schalkhaar 0-2 

24-04-2005 C Markelo - De Zweef 0-4 

17-10-2005 C De Zweef - DOS '19 1-3 

10-04-2005 C Heino 1 - De Zweef 1 1-1 

03-04-2005 C Berghuizen 1 - De Zweef 1 1-2 

28-03-2005 C De Zweef - Bon Boys 1-0 

26-03-2005 C Tubantia 1 - De Zweef 1 2-2 

20-03-2005 C De Zweef - RDC 2-1 

13-03-2005 O UD 1 - De Zweef 1 2-2 

20-02-2005 O Quick ´20 - De Zweef 7-0 

15-02-2005 O Rohda 1 - De Zweef 1 1-1 

01-02-2005 O Achilles ´12 - De Zweef 3-6 

18-01-2005 O Twenthe Goor - De Zweef 2-8 

12-12-2004 C De Tubanters - De Zweef 2-2 

05-12-2004 C De Zweef - Rigtersbleek 0-2 

30-11-2004 O Den Ham - De Zweef 1-4 

23-11-2004 O DES - De Zweef 0-4 

14-11-2004 C Colmschate - De Zweef 3-1 

07-11-2004 C De Zweef - Markelo 3-0 

31-10-2004 C DOS ´19 - De Zweef 1-2 

17-10-2004 C De Zweef 1 - Berguizen 1 0-1 

10-10-2004 C RDC 1 - De Zweef 1 0-2 

03-10-2004 C De Zweef 1 - Tubantia 1 1-1 

26-09-2004 C De Zweef 1 - Heino 1 2-1 

19-09-2004 C Schalkhaar 1 - De Zweef 1 1-1 

12-09-2004 C De Zweef 1 - De Tubanters 1-2 

05-09-2004 C Rigtersbleek 1 - De Zweef 1 3-2 

29-08-2004 B De Zweef 1 - Lemelerveld 1 5-0 

24-08-2004 B De Zweef 1 - SVZW 1 2-4 

22-08-2004 O De Zweef 1 - Vaassen 1 2-0 

17-08-2004 B OZC 1 - De Zweef 1 2-1 

13-08-2004 O De Zweef 1 - Heemraad 1 2-6 

  
  
Rigtersbleek 1 - De Zweef 1 3-2 
5-9-2004 
Wie slecht speelt, verliest. En dat deed De Zweef dus. Pas toen het 3-0 was en nog een kwartier te spelen, begon het besef 
door te dringen dat er een beetje gevoetbald moest gaan worden. Te laat. Hoewel, als de scheidsrechter consequent was 
geweest, had hij de Nijverdallers in de laatste vijf minuten nog twee onbetwiste strafschoppen kunnen geven, maar zou een 
overwinning niet verdiend zijn geweest. 
De wedstrijd begon redelijk van beide kanten met kansen over en weer. Na een kwartier zag Tanner Kurt een schot net 
voorlangs gaan. Even later kreeg Hernane Machielsen een mooie kans, maar zijn goede lob werd schitterend gered. Aan de 
andere kant sprong een schot van Rigtersbleek via de rug van keeper Arjen Baan en de onderkant van de lat terug in het veld. 
Het laatste deel van de eerste helft gaf De Zweef achterin zoveel ruimte weg dat de Rigtersbleek-spitsen kans op kans kregen 
de score te openen. Gelukkig voor De Zweef stond het vizier niet op scherp. Op slag van rust kwam een schot terecht op de 
paal. De ruststand was daardoor 0-0. 
Na rust trok Rigtersbleek fel van leer. Na 7 minuten moest keeper Baan al reddend optreden. Dat had voor de Nijverdalse 
achterhoede aanleiding moeten zijn, scherper te gaan optreden. Helaas. Bij een hoog naar voren gespeelde bal was de 
verdediging drukker om naar de scheidsrechter aan te geven dat het buitenspel was, dan dat werd opgetreden. De Rigtersbleek 
aanvaller kon de bal gemakkelijk meenemen en met een lob over Baan plaatsen. Natuurlijk hielpen protesten geen zier. Dat is 
nog nooit gebeurd en zal ook niet gebeuren. 
Om de druk naar voren te vergroten, werd Ruud ten Dam gewisseld voor Nathan Papilaya. Dat leidde niet tot het gewenste 
effect. De Zweef bleef zoeken naar een stukje rust en vertrouwen. Dat kwam er niet. Sommige spelers waren te gespannen of 



te druk. Anderen voerden misschien hun opdracht uit, maar konden het spel niet maken. Er was geen samenspel en veel –zelfs 
vrije- passes kwamen helemaal niet over. 
Rigtersbleek had alle geluk van de wereld toen na 20 minuten een voorzet van links door de Zweefverdediging verkeerd werd 
beoordeeld en door Clements Akihary keihard in het dak van het eigen doel werd geknald: 2-0. Pieter van Vree moest plaats 
maken voor Bas Wispels. Even later maakte Rigtersbleek simpel 3-0 toen een opkomende man geheel ongedekt en rustig 
geplaatst kon intikken. 
In de frustratie daarna kreeg Marco Middelkamp geel wegens natrappen. Geel was er ook voor Arjen Baan, die probeerde een 
tegenstander uit te kappen, maar zag dat de bal werd afgepakt. Hem restte niets anders dan de man te pakken. Tien minuten 
voor tijd trok Bas Wispels het strafschopgebied in en werd onderuit gehaald. De strafschop werd door Tanner Kurt prima benut: 
3-1. 
Met nog weinig tijd te spelen begon De Zweef zwaar druk te zetten. Rigtersbleek stapelde daardoor fout op fout. In de 44e 
minuut zeilde een hoge voorzet over de verdediging in de voeten van Nathan Papilaya, die beheerst scoorde: 3-2. Daarna werd 
het een pandemonium. Toen Tanner Kurt twee meter binnen de lijnen van het strafschopgebied onderuit werd gehaald, legde 
de scheidsrechter de vrije bal erbuiten. Een minuut later verdween Nathan Papilaya in het strafschopgebied tegen het gras, 
maar dat zag de scheidsrechter anders. 
  
De Zweef 1 - De Tubanters 1 1-2 
12-9-2004 
Ook in de tweede wedstrijd van de competitie wilde het niet lukken. De Zweef speelde beter dan tegen Rigtersbleek, kreeg 
kansen en had eigenlijk bij rust met een voorsprong de kleedkamer in moeten gaan. Dat gebeurde en niet en het einde van het 
liedje was dat De Zweef tegen een 0-2 achterstand aankeek en op slot slechts de eer nog kon redden. 
De Tubanters deden het in de eerste helft voetballend helemaal niet slecht, maar De Zweef kreeg de kansen. na een minuut al 
werd Niels Kolkman de diepte ingestuurd en ging alleen op de doelman van De Tubanters af. Wat er gebeurde, is niet helemaal 
duidelijk, maar in het strafschopgebied lag Niels op de grond en de keeper had de bal. 
Beide teams speelde vooral in het begin op het scherpst van de snede. Dat kwam De Zweef op geel te staan voor Wilfried 
Krukkert, Bas Wispels en Hernane Machielsen. Diezelfde Hernane had De Zweef vlak voor rust op een verdiende voorspong 
kunnen zetten. Hij startte uit de rug van zijn man en kon vrij op het doel af gaan. Zijn slimme passeerbal belandde op de paal. 
Na rust was De Tubanters de betere ploeg. De Enschedeërs hadden na 10 minuten recht op een penalty nadat Bertil Webbink 
zijn man in het strafschopgebied onderuit haalde. Omdat het bij De Zweef niet meer liep, werd Bas Wispels vervangen door 
Niels Hegeman, kwam Pieter van Vree voor Hernane Machielsen en verscheen Ruud ten dam voor Bertil webbink, die vlak 
daarvoor tegen een gele kaart was aangelopen. 
Vanaf de kant leek het daarna of niemand meer wist in welke positie hij moest spelen. Of dat de reden is, zal geheim blijven, 
maar na een fout achterin bij De Zweef kon Kevin Vergeer met een strak schot uit de tweede lijn de 0-1 aantekenen. Twee 
minuten later werd een handsbal in de Zweefverdediging goed gezien door de scheidsrechter. Hoewel Arjen Baan er goed bij 
zat, verdween de bal van Michel Timmerman in het net: 0-2. Tanner Kurt hield aan deze penalty een gele kaart over wegens 
praten. 
Net als de week ervoor begon De Zweef druk te zetten toen het te laat werd. De eretreffer in blessuretijd van Nathan Papilaya 
uit een ingooi verdween mooi in de kruising, maar leverde weer geen punt op. Als Niels Kolkman in de allerlaatste aanval zijn 
schot meer zuiverheid had kunnen meegeven, was het nog 2-2 geworden, maar dat geluk bleef bij De Zweef uit. 
Ten opzichte van de wedstrijd tegen Rigtersbleek begint de ploeg in te zien dat er anders gevoetbald moet worden. Als deze lijn 
zich doorzet is tegen Schalkhaar misschien de eerste winst te verwachten.... 
  
Schalkhaar  - De Zweef  1-1 
19-9-2004 
Heel, heel langzaam begint het weer ene beetje te komen bij De Zweef. Tegen Schalkhaar werd het wat kansen betreft terecht 
gelijk (1-1), terwijl vooraf heel voorzichtig gehoopt werd op een gelijkspel. Het eerste kwartier van de wedstrijd ging voetballend 
gelijk op. De beste kansen waren er voor Schalkhaar uit vooral persoonlijke fouten in de Zweefverdediging. 
De Nijverdallers kregen de eerste kans na 20 minuten toen Nathan Papilaya een hoge voorzet met te weinig overtuiging 
inkopte. Tien minuten later kreeg dezelfde spits een vrije kans toen hij alleen op de Schalkkhaardoelman af kon, maar in plaats 
van een simpele lob koos voor een moeilijker oplossing, waardoor de keeper kon ingrijpen. 
Zijn collega in de spits, Hernane Machielsen, deed het even later beter. Twee verdedigers probeerden een hoge bal weg te 
werken en zoals zo vaak, gaat de derde er dan meer heen. Voor De Zweef was dat Hernane, die daarna soepel de keeper 
passeerde en de 0-1 aantekende. Voor rust gebeurde er niet veel meer dan een gele kaart voor Wilfried Krukkert. 
Na rust keerde Krukkert niet meer terug. Hij werd vervanger door Mark Scholten, die na een blessure van enkele weken weer 
zijn opwachting in het basisteam mocht maken. Het was Schalkhaar dat het heft in handen nam. Na twaalf minuten belandde 
een geplaatst schot op de paal. Even later werd kon een speler vrij afgaan op Arjan Baan, die knap redde. En dat niet voor het 
eerst en laatst deze middag. Baan was vandaag een zeer betrouwbare sluitpost. 
Toch moest hij een half uur na rust vissen: een lange bal dwarrelde alle kanten op en verdween in het net: 1-1. Daarvoor al had 
Bas Wispels zijn derde gele kaart dit seizoen opgelopen en was Nathan Papilaya (deels geblesseerd) vervangen door Niels 
Kolkman. 
De laatste tien minuten waren zeer spannend. 
- Mark Scholten kreeg geel na een noodzakelijk overtreding. 
- Niels Kolkman botste in een scrimmage voor het eigen doel met zijn hoofd tegen een tegenstander. Waarschijnlijk met een 
(lichte) hersenschudding tot gevolg, want hij moest even later groggy het veld verlaten. 
- Arjan Baan verrichtte een prachtige redding. 
- In blessuretijd kreeg Pieter van Vree een dot van een kans, toen hij alleen op de keeper af kon, maar zijn passeerbeweging 
zag mislukken door goed ingrijpen. 
- Niels Hegeman had de wedstrijd kunnen beslissen toen hij vlak daarna ook alleen op het doel af ging en zijn schot naast zag 
gaan. 



- Marco Middelkamp liep tegen de domste gele kaart aan door te blijven zeuren terwijl de scheidsrechter vlak daarvoor 
gevraagd had of hij zo vriendelijk wilde zijn zijn mond te houden. 
Al met al een terecht gelijkspel, waarbij geen van beide teams het geluk had de strijd in het voordeel te kunnen beslissen. 
  
De Zweef - Heino 2-1 
26-09-2004 
Het was hard nodig voor De Zweef dat punten werden gepakt. Vorig jaar nog in de eerste klasse en nu na drie wedstrijden maar 
één punt is te weinig voor een ploeg die met nagenoeg hetzelfde team aan de competitie deelneemt. Na de 2-1 winst op 
koploper Heino doen de Nijverdallers weer een beetje mee. De overwinning werd voor de poorten van de hel weggesleept, 
maar brengt de ploeg hopelijk genoeg zelfvertrouwen om volgende week weer te winnen. 
De Zweef heeft veel moeite (gehad?) om het niveau terug te vinden waarmee het de eerste klasse verliet. Hetzelfde team 
behaalde in dat laatste deel van de competitie op één punt na de laatste periode. In die vorm hadden nu heel wat punten meer 
op het conto kunnen staan. Na een slechte start in oefen-, beker- en competitiewedstrijden, begint het goede gevoel een beetje 
terug te komen. 
De eerste tien minuten werd flink druk gezet op Heino, dat in eerste aanleg geen verweer had. Spoedig echter hervond dat 
team zich een creëerde een aantal gevaarlijke momenten voor het doel van Arjan Baan, die wederom goed speelde. Tegenover 
de gevaarlijke momenten van Heino kon de zweef pas in de 25ste minuut wat terug doen, toen Nathan Papilaya een vrije 
kopkans onbenut liet. In de tegenstoot werd in de verdediging van de Zweef een grote blunder gemaakt, waardoor Steven Kok 
namens Heino simpel de stand op 0-1 kon brengen. 
Direct na de aftrap legde Mark Scholten een vrije trap mooi op het hoofd van Papilaya, die heel strak richting kruising kopte, 
maar zijn inzet prachtig zag gestopt. Bij De Zweef was Niels Kolkman (te snel weer gestart na vorige week een lichte 
hersenschudding tegen Schalkhaar) inmiddels gewisseld voor Pieter van Vree. Deze gaf Nathan Papilaya vlak voor rust na 
goed werk de kans gelijk te maken, maar dienst gehaaste schot ging net over de kruising. 
Na rust kreeg De zweef eindelijk het beetje geluk dat nodig is een wedstrijd open te breken. Een halve voorzet van rechts werd 
door rechtsback Jurgen Nijenhuis ongelukkig achter zijn eigen doelman gewerkt. Niet echt nodig, want er was geen aanleiding 
de bal zo overhaast te spelen, maar de stand kwam wel op 1-1. 
Hierna bleef De Zweef drukken, waar Heino met name lange ballen op de gebroeders Mulder tegenoverstelde, die het nodige 
gevaar voor de Zweefdoel veroorzaakten. Gelukkig was het De Zweef dat voorspong nam. Hernane Machielsen speelde zijn 
man uit en plaatse de bal over Papilaya heen op Tanner Kurt die niet nadacht, uithaalde en de bal in het net zag verdwijnen: 2-
1. 
In de resterende tijd (inclusief bijna tien minuten na afloop van de reguliere speeltijd) kwam Bas Wispels in het veld voor 
Hernane Machielsen en kwam Marco Middelkamp voor Tanner Kurt. Omdat Heino moest komen, kreeg De Zweef nog een paar 
mooie kansen, mede door het niet al te sterke optreden van de Heino-verdediging. Aan de andere kant werden twee hoge 
ballen net naast gekopt. In de spanning van het slot van de wedstrijd was er geel voor Bas Wispels, Clements Akihary en 
Nathan Papilaya. 
  
De Zweef - Tubantia 1-1 
03-10-2004 
De Zweef is iets kwijt en niemand weet wat. Het gevolg is wel zichtbaar: Angst om de bal te hebben, angst om de bal te spelen, 
angst om initiatief te nemen, angst om gewisseld te worden. Daarom sta je anderhalf uur tegen een 0-1 achterstand aan te 
kijken tegen een team met een hele grote kans te eindigen bij de allerondersten in de tweede klasse J. Dat het uiteindelijk nog 
1-1 werd, was gezien het aantal kansen terecht, maar zeker geen verdienste. 
Daar kwam nog bij de De Zweef tegen Tubantia geen bezieling en geen wil om te winnen toonde. Na twaalf minuten kreeg 
Tubantia na verdedigende fouten een vrij trap net buiten het strafschopgebied. Deze werd in de open liggende hoek van het 
doel ingeschoten en bracht de bezoekers op een 0-1 voorsprong. 
De Zweef kon daar niet veel tegenover stellen. Er werd onzeker gespeeld in alle linies. Vrije ballen werden pardoes ingeleverd 
bij de tegenstander, schoten gingen helemaal mis enz. Om de malaise te doorbreken werd Bas Wispels gewisseld voor Bertil 
Webbink. Door de daaruit volgende positiewisseling ging het iets beter met de Nijverdallers. 
Na een half uur was er een vrije kopkans voor Hernane Machielsen. Even later speelde dezelfde man zijn tegenstander mooi uit 
en legde de bal feilloos op het hoofd Nathan Papilaya, die voor het lege doel naast kopte. Een minuut later had Tanner Kurt de 
gelijkmaker op zijn schoen, maar zijn keiharde schot ging over. 
De tweede helft was het aantal kansen voor De Zweef nog minder, maar meer dan Tubantia, dat op één gevaarlijk uitval na, 
helemaal niet meer aan aanvallen toe kwam. In de eerste tien minuten na rust was er geel voor Nathan Papilya en Niels 
Hegeman, die direct daarna werd gewisseld voor Niels Kolkman. Een half uur later was er ook geel voor Tanner Kurt. 
In de wedstrijd zoals deze gaat alles mis. Zo ook een aantal redelijk opgebouwde Zweef-aanvallen, die in de afrondende fase 
de mist in gingen. Het duurde tot de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd dat De Zweef in de tweede helft een echte 
kans kreeg. In de blessuretijd kreeg Clements Akihary de bal op rechts en gaf een lange hoge bal op Nathan Papilaya. 
Deze keek goed en kopte de bal voor de voeten van de meegekomen Hernane Machielsen, die rustig kon intikken. De aftrap 
van Tubantia werd onmiddellijk door De Zweef veroverd. Met drie man trok men ongehinderd op de Tubantiakeeper af. Nathan 
Papilaya dacht dat Niels Kolkman een verdediger was, ging niet alleen door, maar gaf af op Hernane Machielsen die onterecht 
voor buitenspel werd afgefloten. Een overwinning zou ook teveel zijn geweest. 
Door verlies ook van beide koplopers is de spanning in de tweede klasse volop aanwezig. Het is te hopen dat De Zweef vindt 
wat er kwijt is en gaat voetballen, zoals van de ploeg verwacht mag worden. in dat geval kun je meedoen in de bovenste 
regionen. Waar het hoort. 
 
  
RDC - De Zweef 0-2 
10-10-2004 
Na de wedstrijd tegen de Roda Daventria Combinatie (RDC) is De Zweef terug in de race in de tweede klasse J. De 
overwinning (0-2) tegen de Deventernaren was moeizaam bevochten, maar werd door de geplaagde ploeg gevierd als een 



kampioenschap. Terecht, want na een aantal niet al te beste partijen, was nu bij vlagen redelijk voetbal te zien van de kant van 
de blauwwitten. 
De Zweef begon nerveus aan de wedstrijd, maar nam na een minuut of tien het initiatief. Dat lichte overwicht leidde tot een paar 
goede kansen over links met doelkansen voor Nathan Papilaja en Tanner Kurt. RDC loerde op de counter en dat was niet zo 
gek, want de Zweef-verdediging is weliswaar groeiende, maar moest twee gevaarlijke tegenstoten incasseren. Als RDC met de 
rust een voorspong had gehad, was daar niets tegenin te brengen. 
Na rust probeerde RDC een goal te forceren, maar de Zweef creëerde een paar mooie kansen door onder meer een vrije 
kopkans voor Nathan Papilaja. Een hard en strak schot van Niels Hegeman (die als rechtsback een openbaring was) werd door 
RDC-keeper nog net corner getikt. Deze mogelijkheden gaven niet meer rust in de Zweefverdediging, waar door fouten drie 
keer achter elkaar RDC de leiding had kunnen nemen. 
Gelukkig speelde Arjan Baan wederom een meer dan goede partij en bleef het doel schoon. Dat was maar goed ook, want ook 
na deze kansen werd achterin door De Zweef te veel weggegeven. De moegestreden Niels Kolkman werd in de 20e minuut 
vervangen door Mark Scholten. Even later werd een voorzet van Pieter van Vree door de verdediging van RDC niet goed 
verwerkt. De recht omhoog gekopte bal werd door Nathan Papilaja opgepakt en ingeschoten: 0-1. 
Clements Akihary werd vervangen door Bas Wispels en de meer dan uitstekende spelende Hernane Machielsen werd 
vervangen door Marco Middelkamp. Nadat Arjan Baan opnieuw liet zien goed in vorm te zijn, kwam een voorzet van Tanner 
Kurt terecht bij Nathan Papilaja, die met een strak schot de 0-2 liet aantekenen. Als Mark Scholten en Pieter van Vree in 
blessuretijd hun meer dan goede kansen hadden benut, was de uitslag nog groter, maar wel erg geflatteerd geweest. Rest nog 
te melden dat Michel Tijhof en Pieter van Vree tegen een gele kaart opliepen. 
  
De Zweef - Berghuizen 0-1 
17-10-2004 
In een wedstrijd-van-de-gemiste-kansen is De Zweef onderuit gegaan tegen Berghuizen. De puntenwinst uit de inhaalrace die 
drie wedstrijden geleden begonnen leek, is daarmee voor een groot deel teniet gedaan. Niet alleen De Zweef kreeg kansen; 
ook de bezoekers wisten af en toe niet wat ze met de mogelijkheden moesten doen. 
De Zweef trok vanaf de aftrap fel van leer en kreeg in de eerste vijf minuten drie goede mogelijkheden. Daarna nam de druk wat 
af en kon Berghuizen ook aan het voetballen gaan. Een kwartier lang gebeurde er weinig totdat de Oldenzalers in de twintigste 
minuut door fouten in De Zweef-verdediging twee kansen kregen, die beide door Arjan Baan prima werden gestopt. 
Berghuizen kon de druk op het Nijverdalse doel niet volhouden en moest terug in de stellingen. De Zweef kreeg echter weinig 
ruimte en tot de rust gebeurde er niet veel. Over de eerste helft valt nog te melden dat de Clements Akihary werd na 25 minuten 
geblesseerd het veld verliet en werd vervangen door Chiel van den Born. Hernane Machielsen kreeg geel na een overtreding 
op zijn directe tegenstander. 
De eerste vermeldenswaardige actie na rust was de wissel in de tiende minuut, waarbij Tanner Kurt plaats maakte voor Mark 
Scholten. De Zweef was aan het zoeken en breide daarbij heel wat af. In de 18e minuut had de Zweef voorspong moeten 
nemen. Hernane Machielsen (de beste man van De Zweef; misschien wel van het veld) speelde wederom zijn tegenstanders 
dol en legde de bal bijna op de doellijn op de vrijstaande Berthil Webbink. Deze opgelegde kans missen was moeilijker dan de 
bal inschieten, maar dat was wel wat er gebeurde. 
Vlak daarna werd een strak schot van Pieter van Vree door de keeper net uit het doel getikt. Berghuizen kwam er in deze fase 
van de wedstrijd niet echt meer uit, wat leidde tot meer kansen en mogelijkheden voor De Zweef. Spits Nathan Papilaja, die 
vorige week twee keer scoorde, had het vizier vandaag niet op scherp staan, want had de mogelijkheid opnieuw meer keer te 
scoren. 
Als geen enkele kans of mogelijkheid benut wordt, valt de beslissing vaak aan de andere kant. De Zweef beukte, maar 
Berghuizen kon de counter inzetten. Dat leidde eerst tot een gele kaart van Chiel van den Born. Even later werd een klunzige 
overtreding gemaakt op zo´n 25 meter van het doel. Dat ging bij De Zweef niet helemaal goed, want Mustafa Karaduman 
schoot de bal in één keer in het doel: 0-1. 
Nog niet hersteld van deze klap kreeg een aanvaller van Berghuizen bij de tweede paal een dot van een kopkans, waarbij Arjan 
Baan op onwaarschijnlijke wijze redde. Vlak voor tijd probeerden spelers en trainer alles om alsnog een gelijkspel te halen. 
Niels Kolkman werd vervangen door Sander Souverijn. Mark Scholten had een schot na een vrije trap liever de touwen in 
gejaagd. Een Zweefbal werd net over gekopt. 
Ver in blessuretijd werd Nathan Papilaja gelanceerd. Hij wist zich eindelijk van zijn tegenstander te ontdoen en leek vrij op het 
doel af te kunnen gaan. Door hem aan zijn schouder onderuit te trekken, ging een eventuele tegentreffer echter niet door, maar 
kon een Berghuizenspeler met rechtstreeks rood vertrekken. Daarmee haalde hij voor zijn team wel de drie punten binnen Het 
is maar wat je het belangrijkste vindt…. 
  
DOS `19 - De Zweef 1-2 
31-10-2004 
De Zweef heeft met 1-2 terecht gewonnen van het op de tweede plaats staande DOS ´19 uit Denekamp. In een scherp duel 
gaven de Nijverdallers in de tweede helft de wedstrijd een kwartier uit handen, maar herpakten zich. De drie punten gingen 
geheel verdiend mee naar huis. Als de ploeg (weer) geleerd zou hebben om de grote kansen te benutten en dus te scoren, had 
de uitslag heel wat hoger kunnen uitpakken. 
De Zweef begon goed aan de wedstrijd, was beter en sterker dan DOS en creëerde een aantal goede mogelijkheden met 
kansen voor Hernane Machielsen en Tanner Kurt. Pas na een kwartier spelen was het eerste schot op doel van de 
Denekampse formatie. DOS probeerde het spel te maken, wat echter leidde tot niets meer dan een gele kaart voor Chiel van 
den Born. 
Na een half uur spelen begon een doelpunt “in de lucht te hangen”. Pieter van Vree bood Niels Kolkman de kans op 0-1. Even 
later werd Nathan Pailaja de diepte in gestuurd. Zijn voorzet werd bij de tweede paal door Pieter van Vree prima ingeschoten: 0-
1. Even later was er nog een mogelijkheid voor verder uitbouw van de voorsprong toen Nathan Papilaja zich vrij speelde. Zijn 
voorzet werd door Bertil Webbink goed en hard ingeschoten, maar gestopt. Een minuut voor tijd werd een uit stand keihard 
ingeschoten bal van DOS door Arjan Baan uit de kruising getikt. 



Wat er in de rust in de DOS-kleedkamer is gezegd , is niet bekend, maar de ploeg kwam terug met de wil de gelijkmaker te 
forceren. Ook was van het “lieve” spel van de eerste helft niets meer over. De ploeg maakte veel overtredingen en provoceerde. 
De Zweef raakte te spoor bijster en wist niet hoe om te gaan met deze druk. De ploeg begon tegen zichzelf te spelen en liet zich 
uitdagen. Pieter van Vree trapte daar in en liep tegen geel op. 
Het was maar even en de bal lag na een overtreding van Clements Akihary (geel) in het strafschopgebied op de stip. De penalty 
werd door Rik Nijmeijer onberispelijk ingeschoten: 1-1. De Zweef was de kluts behoorlijk kwijt, maar herstelde langzaam. 
Daardoor werd er weer aan voetballen gedacht en kwamen er weer mogelijkheden, zoals in de dertiende minuut voor Nathan 
Papilaja. Om te voorkomen dat hij tegen een rode kaart zou aanlopen werd Pieter van Vree na twee behoorlijke overtredingen 
gewisseld voor Bas Wispels. 
Zoals gezegd: De Zweef wist zich te herpakken. Na twintig minuten bediende Tanner Kurt Hernane Machielsen, die aflegde op 
Papilaja, die helemaal vrij stond, maar deze dot van een kans niet wist te benutten. Diezelfde Machielen speelde zich even later 
opnieuw mooi vrij en geeft de bal mooi op Tanner Kurt. Deze bedacht zich niet en knalde hard de 1- 2 binnen. 
Met nog tien minuten reguliere speeltijd op de klok wisselde DOS en bracht meer stootkracht in om de gelijkmaker te forceren. 
Dat lukte niet echt en de kans op 1-3 was groter dan die op 2-2. In de 40e minuut werd Papilaja gewisseld voor Martijn 
Rozendaal. Even later kon Chiel van den Born het hele middenveld oversteken en de bal mooi meegeven aan Hernane 
Machielsen. Alleen voor de keeper miste deze jammerlijk. 
Een knal van Bas Wispels werd van richting veranderd, waardoor Martijn Rozendaal zich onsterfelijk had kunnen maken. 
Jammer genoeg miste hij en kreeg in plaats van loftuigingen even later een gele kaart. In de tien (!!) minuten blessuretijd 
probeerde DOS alles wat het kon met als gevolg een paar gevaarlijke scrimmages voor het doel van Arjan Baan met aan de 
andere kant nog kansen voor Hernane Machielsen en Bas Wispels. 
  
De Zweef - Markelo 3-0 
07-11-2004 
Na een rustig eerste kwartier drukt De Zweef meer op de goal van Markelo. Hernane Machielsen speelt knap de tegenstander 
uit, rechts op de achterlijn en zet strak voor op Nathan Papilaja die er onderdoor kopt. De aanval daaropvolgend schiet de spits 
van Markelo op punt 16 voorlangs. In een vriendelijke eerste helft krijgt alleen Pieter van Vree een gele kaar, wat een schorsing 
oplevert. 
Zes minuten voor rust zet diezelfde Pieter van Vree voor op Nathan Papilaja, die op rand van het zestien metergebied zijn 
tegenstander aftroeft en eerder bij de slecht oplettende keeper is waardoor hij in een leeg doel de 1-0 aan kan tekenen. In 
blessuretijd van de 1e helft komt een hoge voorzet van rechts terecht bij Nathan Papilaja, die met een steekpass Tanner Kurt 
vrij voor de keeper zet. Met een streep op de lat blijft de stand echter 1-0. 
Na een kwartier in de tweede helft neemt de druk van Markelo toe en De Zweef vergeet om te blijven voetballen, waardoor de 
ploeg steeds verder terugzakt. Echte kansen voor Markelo levert dit echter niet op. De Markeloërs creëerden in de gehele 
wedstrijd überhaupt weinig tot geen kansen. 
In de 76e minuut zet Bas Wispels, in het veld gekomen voor Pieter van Vree, op links voor op Nathan Papilaja. Die neemt de 
bal fraai aan, maar schiet op de keeper. In de rebound scoort hij daarna de 2-0. Na de 2-0 ontbreekt bij Markelo de kracht om 
De Zweef enigszins onder druk te houden, waardoor er meer ruimte komt voor de Nijverdallers. In de laatste minuut breekt 
Hernane Machielsen door op links. Met een zeer effectieve dubbele één-twee zet hij Nathan Papilaja vrij voor de keeper, zodat 
hij zijn derde van de middag kon aantekenen. 
  
Colmschate - De Zweef 3-1 
14-11-2004 
Een wedstrijd met twee gezichten zegt men wel eens; Colmschate tegen De Zweef was echt zo´n wedstrijd. De eerste helft was 
voor De Zweef en de tweede voor de gastheren. Aangezien deze de kansen beter benutten dan de Nijverdallers, trok 
Colmschate uiteindelijk aan het langste einde en behaalde met 3-1 de zege. 
De wedstrijd begon nerveus van beide kanten met wat mogelijkheden voor Colmschate en een dot van een kans, waarbij 
keeper Arjan Baan direct het beste van zijn kunnen moest laten zien. Het was De Zweef die daarna het initiatief nam. Chiel van 
den Born omspeelde zijn man, trok op langs de zijlijn en gaf een prima voorzet die net werd weggewerkt. 
Een corner kwam daarna op het koppie van Hernane Machielsen, die niet in de gaten had dat hij een lege doelmond voor zicht 
had en maar simpel hoefde in te knikken. Een schitterende aanval via opnieuw Chiel van den Born kwam bij Niels Kolkman, die 
klaar legde voor Nathan Papilaja, die oog in oog met de Colmschate-doelman miste. Diezelfde Papilaja kreeg even later geel 
wegen praten. 
Vijf minuten voor tijd probeerde Colmschate druk te zetten en kreeg een serie mogelijkheden uit corners. Aan de andere kant 
was er een vrije trap die terecht kwam bij de ingelopen Martijn Rozendal. Die gaf voor op Biels Kolkman die de bal voor de 
voeten van Hernane Machielsen legde. Die schoot in eerste instantie keihard tegen de doelman, maar knelde de bal in de 
rebound in het dak van het doel: 0-1. 
Direct na rust had Nathan Papilaja de wedstrijd kunnen beslissen maar zijn vrije kans ging net mis. Daarna was het zo´n beetje 
uit voor De Zweef en kon Colmschate gaan doen wat de trainer waarschijnlijk in de rust had gezegd: Feller de duels in en meer 
gebruik maken van het aanwezige fysiek. Door de vrije ruimte op rechts beter te benutten, werden de Deventanaren 
gevaarlijker. Bij zo´n aanval kwam de bal voor en werd simpel langs de uitgelopen Arjan Baan gekopt: 1-1. 
Met een omzetting probeerde Anton Wennemers zijn team te laten anticiperen. Michel Tijhof kwam in de ploeg voor Nathan 
Papilaja. Tanner Kurt kon zo naar voren doorschuiven en meer druk proberen te zetten in de aanval. Desondanks blijven de 
kansen komen voor Colmschate. Bij een serie corners krijgt De Zweef de bal niet weg en kan Colmschate uiteindelijk van 
dichtbij keihard raak knallen: 2-1. 
De moegestreden Martijn Rozendal werd gewisseld door Niels Kamphuis, maar dat zette niet echt zoden aan de dijk. Het was 
Colmschate wat de klok sloeg. Bij drie kansen op rij, verrichtte Arjan Baan heroïeke daden en knalde Michel Tijhof de bal 
uiteindelijk van de lijn. Toen Bas Wispels even later zijn man in het strafschopgebied aantikte, kon de scheidsrechter niets 
anders doen dan een penalty toekennen. Hoewel Baan dichtbij zat, werd het 3-1. 
  
 



De Zweef - Rigtersbleek 0-2 
05-12-2004 
In een van de slechtste wedstrijden de afgelopen jaren (“ik heb in zes jaar niet zo´n slechte wedstrijd gezien”, zei trainer Anton 
Wennemers) heeft De Zweef met 0.2 verloren van Rigtersbleek en daarmee een positie in de kop van de tweede klasse 
verspeeld. De Nijverdallers begonnen redelijk aan de wedstrijd, maar moesten al spoedig het initiatief laten aan de bezoekers, 
die terecht wonnen. 
Het eerste kwartier van de wedstrijd ging gelijk op. De Zweef voetbalde wat beter en Rigtersbleek kreeg de mooiste kansen. Als 
De Zweef in de eerste vijf minuten door Niels Kolkman de leiding had genomen, was het waarschijnlijk anders gegaan. De 
werkelijkheid was dat Niels Hegeman een bal van de lijn moest redden. Dat om te beginnen. 
Even later (23ste minuut) werd een afstandsschot van Rigtersbleek niet goed verwerkt en in tweede instantie achter keeper 
Arjan Baan geknald: 0-1. De Zweef stelde daar tegenover: een gele kaart voor Bas Wispels wegens praten, een gele kaart voor 
Niels Hegeman wegens een overtreding en een mooie redding van Baan, anders was het met rust al 0-2 geweest. 
De Zweef begon goed aan de tweede helft met een knal van Niels Kolkman net naast. Uit een corner even later kon Stefan 
Dijkstra een vlammend schot loslaten, dat ook net naast het doel verdween. Hetzelfde overkwam Mark Scholten na een mooie 
actie van Hernane Machielsen, de beste man van De Zweef. 
Als het tegen zit, zit alles tegen, zo leek het. Wat De Zweef niet lukte, lukte wel aan de andere kant. Een bal werd door de 
verdediging een paar keer achter elkaar niet goed weggewerkt en kwam uiteindelijk bij een aanvaller van Rigtersbleek voor de 
schoen. Die bedacht zich niet, kapte zijn man uit en platste de bal simpel in het doel: 0-2. 
Zo verstreek de tijd en bleef De Zweef machteloos (zoals bijna de hele wedstrijd) proberen iets terug te doen. Pas na drie 
wissels (Roy Luttenberg, Marco Middelkamp en Michael Postuszny voor Bas Wispels, Stefan Dijkstra en Tanner Kurt) gebeurde 
er nog iets, maar toen was het al de 42ste minuut. Een vrije trap recht voor het doel werd door Postuszny op de lat getrapt. 
Gelukkig was het snel daarna afgelopen…. 
  
De Tubanters - De Zweef 2-2 
12-12-2004 
De einduitslag van 2-2 was gezien het totale verloop van de wedstrijd terecht, maar de manier waarop het gebeurde was heel 
vreemd. De Tubanters eindigde de wedstrijd met 9 man na twee rode kaarten wegens een natrappende beweging. De Zweef 
speelde –zeker in vergelijking met de wedstrijd tegen Rigtersbleek- weer eens met veel bezieling en je kan niet anders 
constateren dat dat helpt  
Vanaf de aftrap zette De Tubanters vooral onder druk van de opzwepende Youri Mulder, veel druk en het had niet veel 
gescheeld of na tien minuten had het 2-0 geweest. De Zweef had daar nog bitter weinig tegenover kunnen stellen. Na deze tien 
minuten werd de wedstrijd rommelig, mede door het slechte veld. 
Na een kwartiertje (waarin Marco Middelkamp geel zag) kon De Zweef zelf een beetje aan voetballen toekomen. Bij een van de 
schaarse aanvallen werd een bal verkeerd teruggespeeld op de keeper van De Tubanters. Niels Kolkman kon profiteren en 
legde de bal keurig in het net: 0-1. Dat was toen nog tegen verhouding. 
Tot de rust kregen de Nijverdalers nog een kansje via Mark Scholten, die zijn inzet tot corner verwerkt zag worden. De beste 
mogelijkheden waren er voor de thuisspelende club, mede omdat de achterhoede van De Zweef niet al te best uitverdedigde. 
Dat De Tubanters bij rust niet op een comfortabele voorsprong stonden, was eigen onmacht. 
Na rust kwam Youri Mulder niet terug wegens een blessure (zou ik ook zeggen als ik de knollen op had…). De eerste 
vermeldenswaardige actie was een gele kaart voor Roy Luttenberg, terug in de basis na een slepende blessure. Na tien 
minuten werd een lange bal gegeven op Niels Kolkman, die in eerste instantie zijn man niet, maar later wel eruit liep. Op dat 
moment bevonden beiden zich in het strafschopgebied. Toen Niels onderuit werd gehaald wisten beiden wat de consequentie 
zou zijn. Die vlieger ging niet helemaal op. Weliswaar kreeg De Zweef een penalty, maar straf in de vorm van een kaart bleef 
uit. Maakt niks uit, want geef Tanner Kurt geen kans op het nemen van een strafschop. De bal gierde in de kruising: 0-2. 
Met nog een half uurtje te spelen had die stand geen probleem meer hoeven zijn, maar zo ging het natuurlijk niet. De Tubanters 
gingen oorlog maken en dat resulteerde al heel snel in een rode kaart toen een speler een natrappende beweging maakte naar 
Niels Kolkman en kon vetrekken. De deur van de kleedkamer bleef nog net in z´n hengsels. 
De Zweef had de waarschuwing over de oorlog niet meegekregen. Bij een corner kreeg de ploeg de bal niet weg en werd in de 
scrimmage ingetikt: 1-2. Toen waren de rapen gaar. Zoals ploegen vaak hebben tegen tien man, wist ook De Zweef de situatie 
niet uit te buiten. De Tubanters schakelden een paar tandjes bij, wat leidde tot een tweede rode kaart na een natrappende 
beweging op Roy Luttenberg. 
Nog was De Zweef niet wakker: ondanks fris bloed (Joost Kogelman voor Roy Luttenberg en Paul Rutgers voor Pieter van 
Vree) liep het niet. Spelers verlieten hun positie, waardoor de situatie ontstond waarbij het leek alsof de Nijverdallers met twee 
man minder speelden. In een van de paniekerige situaties bij een corner trok Niels Hegeman zijn man onderuit en ging de bal 
op de stip: 2-2. 
In de laatste fase van de wedstrijd gebeurde er van alles: Joost Kogelman kreeg geel. Stefan Dijkstra maakte plaats voor een 
extra aanvaller (Nathan Papilaja) en De Zweef probeerde extra druk te zetten. Het waren echter De Tubanters die vleugels 
hadden gekregen en zich in de laatste tien minuten twee dotten van kansen creëerden, waarbij Arjan Baan als reddende engel 
mocht optreden. Daar stond tegenover dat een inzet van De Zweef van de lijn werd gehaald, naast nog een paar aardige 
kansen. 
De 0-2 uit handen geven had eigenlijk niet gemogen. Gezien het wedstrijdverloop en met name het aantal kansen, is 2-2 een 
uitslag waarmee je kunt leven. Het zou mooi zijn Zwevers hun emoties iets meer in toom zouden kunnen houden, want af en 
toe was het geschreeuw een beetje te gek… 
  
De Zweef - RDC 2-1 
20-03-2005 
Door twee bevliegingen van invaller Hernane Machielsen heeft De Zweef drie punten kunnen pakken van de directe opponent 
RDC uit Deventer. In de eerste helft waren de Nijverdallers oppermachtig, maar verzuimden te scoren. Na een vroege goal van 
RDC in de tweede helft stortte De Zweef als een kaartenhuis in elkaar tot Machielsen een kwartier voor tijd inviel en met twee 
goals de wedstrijd besliste. 



Zoals gezegd: De Zweef was in de eerste helft de voetballende ploeg. Als een volleerd counterploeg loerde RDC met de 
gevaarlijke nummer 10 Gerristen op kansen. De ploeg kon zeer snel omschakelen en creëerde daarmee een paar 
mogelijkheden. De beste kansen waren echter voor De Zweef. 
Na 3 minuten al had Martijn Rozendal zijn ploeg op voorsprong kunnen brengen. In de 10e minuut ketste een schot van Bas 
Wispels af op de voet van Niels Kolkman en de bal ging net naast. Tien minuten later speelde Niels Kolkman zich mooi vrij op 
rechts, gaf goed voor en zag Martijn Rozendal net naast koppen. Weer tien minuten later trok Nathan Papilaja alleen op de 
RDC-doelman aan, gaf goed af op de meegekomen Niels Kolkman, die zijn schot jammerlijk zag mislukken. 
Na rust leidde een fout in de achterhoede tot een een-op-een-situatie waarbij Arjen Baan knappe redde. Zijn weggestompte bal 
belandde voor de voeten van Gerritsen die zijn zachte schuiver in het net ziet belanden, omdat het uitzicht van baan werd 
belemmerd: 0-1. En dat was in de eerste minuut. Daarna knapte er wat bij de Nijverdallers. Bezieling weg, veel balverlies, geen 
kans meer. 
Ook RDC kon geen vuist maken. Het enige dat is te vertellen, is dat Pieter van Vree na rust Mark Scholten kwam vervangen die 
een lichte hersenschudding had opgelopen. Verder dat Tanner Kurt tegen geel aanliep wegens praten en dat diezelfde Kurt na 
een hal uur spelen werd vervangen door Hernane Machielsen. 
Een goed veroverde bal door Joost Kogelman kwam vijf minuten daarna bij Roy Luttenberg, die hoog voor gaf op Nathan 
Papilaja. Die kopte de bal voor de vrij gelopen Hernane Machielsen, die mooi in schoot: 1-1. Direct na de aftrap veroverde De 
Zweef de bal, die terecht kwam bij Machielsen,. Hij speelde zich vrij en tikte de 2-1 binnen. Zo bezorgde de invaller zijn club de 
drie punten. 
In de resterende tijd (en dat was veel door wissels en veel blessures) werd Bas Wispels vervangen door Chiel van den Born. De 
Zweef had nog verder kunnen uitlopen als Martijn Rozendal een beste kans had benut en een keihard schot van Nathan 
Papilaja niet op de lat was gekomen. 
  
Tubantia - De Zweef 2-2 
26-03-2005 
De Zweef is er opnieuw niet in geslaagd te winnen van Tubantia. Terecht overigens, want de ploeg mag de handen dichtknijpen 
met het ene puntje dat uit Hengelo werd meegenomen. De Nijverdallers kwamen op achterstand maar wisten gelijk temaken en 
zelfs een 1-2 voorspong te nemen. Tubantia maakte uiteindelijk gelijk en dat was gezien het spelverloop meer dan verdiend. 
De eerste tien minuten waren voor Tubantia, dat fel van leer trok en het met vooral de lange bal en snelle aanvallers de 
verdediging van De Zweef moeilijk maakte. Het resultaat: twee strakke ballen net voorlangs het doel van Arjan Baan en een 
doorgebroken speler die vlak voor Baan hoog over schoot. 
Daarna ging het gelijk op met een wat meer voetballend De Zweef. Een pass van Hernane Machielsen werd door Stephan 
Dijkstra keihard op de paal net onder de kruising geknald. Een afstandschot van Nathan Papilaja werd net corner getikt. Niels 
Kolkman ontfutselde de keeper de bal, maar kon net niet profiteren. 
Juist op het moment dat de Nijverdallers een beetje controle gingen krijgen, werd een bal te langzaam terug gespeeld op Arjan 
Baan, die niets anders kon dan te redden wat er te redden viel. Dat lukte hem in eerste instantie, ware het niet dat de van de 
paal terugkomende bal bij de volkomen vrijstaande Johan Steggink terecht kwam die via de knie van Marco Middelkamp het net 
vond: 1-0. 
Even later speelde Joost Kogelman een hoge bal naar Nathan Papilaja die in de verre hoek kopte. De Tubantia-kepoer kon de 
bal niet helemaal onder controle krijgen. Niels Hegeman kreeg deze voor de voet en plaatse de bal buiten bereik van iedereen 
in de lange hoek: 1-1. Een mooie opsteker vlak voor rust, die De Zweef echter niet veel vertrouwen gaf. In de laatste twee 
minuten kreeg Tubantia door verdedigingsfouten twee prachtige kansen die eigenlijk treffers hadden moeten opleveren. 
In de rust werd de geblesseerde Chiel van den Born vervangen door Sander Souverijn. Na de spelhervatting gaf de Zweef gas 
en creëerde Nathan Papilaja zich in de eerste en tweede minuut twee mogelijkheden, die hij helaas niet kon benutten. Opnieuw 
een verdedigingsfout bracht na vijftien minuten een Tubantia-speler vrij voor Arjan Baan. Hij tikte de bal keurig op tijd op een 
meegekomen collega, die zijn schot voor een leeg doel jammerlijk mis ziet gaan. Nog geen minuut later presteerde Tubantia 
exact hetzelfde. Weer geen goal. 
Zo kroop De Zweef door het oog van de naald. Sterker nog: de uitblinkende Nathan Papilaja profiteerde van een 
verdedigingsfout, veroverde de bal, trok alleen op het doel af en zag zijn schot tussen de benen van de keeper door in het net 
verdwijnen: 1-2. Het was niet zo dat Tubantia daarna druk kon zetten. De Zweef kon het spel blijven maken en een 1-3 zou niet 
gek zijn geweest. Dat gebeurde niet. 
Wat wel gebeurde was een gele kaart voor Niels Hegeman en de wissels Martijn Rozendal voor de licht geblesseerde Niels 
Kolkman en Bertil Webbink voor de eveneens geblesseerde Roy Luttenberg. De Zweef had de wedstrijd rustig en gecontroleerd 
moeten uitspelen, maar daarvan was geen sprake. Fout op fout werd gestapeld. Dat leidde in de 32e minuut tot een aanval 
waarbij twee fouten ertoe leiden dat de bal met een weide boog over verdediging en keeper heen in het Nijverdalse doel 
verdween: 2-2. In de resterende tijd liepen Bas Wispels en Arjan Baan tegen een gele kaart aan en dat was het voor deze 
zondag. 
  
De Zweef - Bon Boys 1-0 
28-03-2005 
Eigenlijk had het voor De Zweef gemakkelijk en simpel moeten zijn. Als de ploeg de uitgesproken kansen had benut, had een 
verdiende 2-0 voorspong op het scorebord geprijkt en was de wedstrijd tegen Bon Boys gelopen. De kansen werden echter niet 
benut, waarna de ploeg zich het laatste kwartier en de tien (!!) minuten blessuretijd zwaar onder druk liet zetten, maar deze 
kwelling gelukkig zonder tegenslag doorstond. De 1-0 bleek genoeg. 
  
De Zweef begon goed aan de wedstrijd. Na een paar leuke aanvallen kreeg in de 10e minuut Sander Souverijn (voor het eerst 
begonnen in de basis) de bal op links. Zijn hoge bal richting doel viel precies en onhoudbaar voor de keeper onder de kruising 
in de verste hoek: 1-0. Kort na de aftrap maakte Niels Hegeman (opnieuw een van de beste Zwevers) zich mooi vrij op het 
middenveld en kon optrekken richting doel. Op het goede moment gaf hij af op de meegelopen Nathan Papilaja, die een strak 
schot los liet, dat prachtig werd gepareerd door de doelman van Bon Boys. In de rebound knalde Niels net naast. 



Het zag er dus best leuk uit die eerste helft. Pas na een half uur waren er de eerste kansen voor de ploeg uit Haaksbergen. 
Eerst redde Baan goed en even later ging ene hard schot mis. Door een verdedigingsfout had Bon Boys nog een kans te 
scoren, maar de bal ging voorlangs. 
Op slag van rust had De zweef nogmaals de kans om de score uit te breiden. Een hoge voorzet van Bas Wispels werd door 
Nathan Papilaja keurig voor de voeten van Sander Souverijn gekopt. Zijn schot was te slap om in het net te belanden, maar wel 
hard genoeg om een rebound te krijgen. Deze werd door Martijn Rozendal in handen van de keeper geschoten. Vlak voor rust 
was er geel voor Martijn Rozendal na een grove overtreding en voor Nathan Papilaja wegens praten. 
Na rust was het hotseknots-begonia voetbal zoals dat heet met veel balverlies en fouten aan beide zijden. Het schoot niet echt 
op. De Zweef creëerde zich wat kleine kansen, maar veel was het niet. Het eerste half uur kenmerkte zich door de wissel Bertil 
Webbink voor Martijn Rozendal, Mark Scholten voor de geblesseerde Stephan Dijkstra en geel voor Marco Middelkamp. 
Daarna liet De Zweef zich zwaar onder druk zetten, kwam er niet meer uit en gaf Bon Boys kans na kans, vooral via corners, 
waarvan de ploeg uit Haaksbergen er wel een stuk of tien kreeg. Vlak voor het einde van de officiële speeltijd werd Hernane 
Machielsen gewisseld voor de halfgeblesseerde Niels Kolkman. De druk van Bon Boys bleef, maar gelukkig werd er niet meer 
gescoord en konden na tien minuten blessuretijd de handen de lucht in. 
  
Berghuizen - De Zweef 1-2 
03-04-2005 
Na de vier punten uit de dubbele competitie met Pasen, blijft De Zweef goed presteren. Tegen Berghuizen (tot deze wedstrijd 
één punt meer op de ranglijst) werd een vroege 1-0 achterstand voetballend omgezet in een verdiende 1-2 overwinning. 
Hierdoor klimt de ploeg naar de zesde plaats, op maar vier punten van de tweede positie. 
De Zweef was na de aftrap nog niet helemaal bij de les. In de tweede minuut al werd achterin een kopbal verkeerd geplaatst en 
kon Berghuizen een 0-1 voorsprong nemen. Wakker waren de Nijverdallers overigens nog niet, want even later had het 
gemakkelijk 2-0 kunnen worden. Na een kwartier greep keeper Arjan Baan goed in, anders was de voorsprong opnieuw 
uitgebouwd. 
Pas daarna begon De Zweef een beetje te voetballen en ontstonden er een paar kansjes, terwijl Berghuizen loerde op de lange 
bal. Die kwam ook en leverde voor de thuisspelende ploeg ook goed mogelijkheden op. Aan De Zweef was niet te zien dat de 
ploeg kampte met schorsingen (2) en blessures/ziekte (4). De invallers leverden meer dan goed werk. Over de eerste helft valt 
nog mee te delen dat Joost Kogelman geel kreeg. 
Net na rust gooide Mark Scholten bij een ingooi op Stephan Dijkstra, die Bertil Webbink vond. Deze passeerde zijn man, liep 
door naar de achterlijn en legde terug op Nathan Papilaja, die keurig inschoot en de 1-1 aantekende. Na een kwartier werd 
Mark Scholten gewisseld voor Robert Bakker. Vlak na zijn entree kreeg die de bal en plaatste vanaf de achterlijn op Bertil 
Webbink, die jammer genoeg miste. 
In de daarop volgende aanval in dezelfde minuut werd Sander Souverijn in het strafschopgebied onder de ogen van de 
scheidsrechter onderuit getrokken. Een penalty was het gevolg. Tanner Kurt wist daar wel raad mee en knalde de balk 
onhoudbaar in: 1-2. Berghuizen probeerde nog aan te zetten, maar kon geen vuist meer maken. Vooral omdat de beide backs 
(Joost Kogelman en Marcel Hofstede) een goede partij speelden en hun tegenstanders weinig ruimte gaven. In de 40e minuut 
werd Hernane Machielsen vervangen door Niels Kamphuis en vlak voor tijd was er nog geel voor Robert Bakker. 
  
Heino - De Zweef 1-1 
10-04-2005 
Als De Zweef alle kansen had benut, had de ploeg met rust een comfortabele voorspong kunnen hebben en de wedstrijd rustig 
kunnen uitspelen. Heino is geen schim meer van de ploeg die voor de winterstop de ranglijst aanvoerde. De Zweef had dat 
moeten uitbuiten. Nu kregen de groenwitten na rust even het heft in handen, wat uiteindelijk leidde tot een penalty die de 
eindstand van 1-1 op het bord bracht. 
Heino hanteert vaak de lange bal en probeert de lengte in de voorhoede in stelling te brengen. Tegen De Zweef lukte dat direct 
goed met ene paar beste mogelijkheden uit dode spelmomenten. Na een dik kwartier trok De Zweef de wedstrijd naar zich toe. 
Allereerst zag de weer in vorm komende Mark Scholten een schot net voorlangs het doel gaan. 
Even later kroop Heino door het oog van de naald toen Tanner Kurt vrij werd gespeeld. Zijn schot van ongeveer een meter 
knalde op de paal en in de rebound werd de bal van de lijn gehaald. Na een half uur werd een hoge voorzet door de Heino-
verdediging weggewerkt maar voor de voeten gekopt van Bertil Webbink, die niet aarzelde en hard uithaalde: 0-1. 
Nathan Papilaja had de wedstrijd vroeg kunnen beslissen toen een hoge voorzet van Mark Scholten bij de tweede paal voor 
diens voeten kwam. Nathan deed wat hij moest doen (voetje er tegenaan) maar was net te laat zodat de bal over ging. In 
blessuretijd kreeg hij nog een mogelijkheid, maar dat schot ging voorlangs. 
Het begin van de tweede helft was voor Heino, maar leverde nog geen goal op. Sterker nog: een mooie vrije trap van Marco 
Middelkamp werd door de keeper rakelings over de kruising getikt. Daarna was het twee keer Heino die de kans kreeg op de 
gelijkmaker,, maar eveneens twee keer Arjan Baan goed in de baan van het schot zag liggen. 
Na 67 minuten werd Stephan Dijkstra gewisseld voor Sander Souverijn. Vier minuten later tikte Bas Wispels (naar zeggen 
buiten de zestien) zijn man aan, die ten val kwam in het strafschopgebied. De daarop volgende penalty werd onberispelijk 
ingeschoten en was het 1-1. De Zweef kan langzaam onder de druk van Heino uitkruipen en creëerde zich via Marco 
Middelkamp en Tanner Kurt nog wat mogelijkheden, die niets meer opleverden. Vermeld moet nog worden dat Bas Wispels 
vlak voor tijd tegen geel opliep en gewisseld werd voor Richard Winkels, die het laatste kwartier verdienstelijk uitspeelde. 
  
 
De Zweef - DOS `19 1-3 
17-04-2005 
In een spannende en sportieve wedstrijd heeft De Zweef met 1-3 verloren van kampioenskandidaat DOS’19, die na het 
gelijkspel van Colmschate nu ruim aan kop gaat met vier punten voorsprong. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar 
DOS was effectiever in balbezit. Twee fouten in de Zweefverdediging waren echter nodig om de Denekampers in het zadel te 
helpen. Beste man van de Zweef was Arjan Baan die met drie mooie reddingen zekere doelkansen wist te voorkomen. 



Dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren bewijst het feit dat pas na 9 minuten voor De Zweef de eerste mogelijkheid 
ontstond en voor DOS pas na 15 minuten. Het zwaargehavende Nijverdalse team (een schorsing en een half elftal 
geblesseerden) deed het goed met invallers uit het tweede. Na twintig minuten voetbal ging echter een poging om achterin de 
bal terug te koppen op doelman Baan mis en kon een DOS-aanvaller ongehinderd van kortbij inschieten: 0-1. 
De Zweef bleef een vroege achterstand bespaard nadat direct na de aftrap balverlies werd geleden en een aanvaller van DOS 
ongehinderd richting Arjan Baan trok. Zijn strakke inzet werd goed gekeerd. Keeperstrainer Henk Koershuis (vandaag in een 
dubbelrol, omdat hij ook de keepers van DOS traint) kon meer tevreden zijn over het optreden van zijn pupil. 
Na rust was opnieuw een fout in de achterhoede van De Zweef aanleiding tot een goal. Een DOS-aanvaller speelde zichzelf 
daarna mooi vrij en knalde onhoudbaar de 0-2 in. Marcel Hofstede werd vervangen door Mark Scholten, die licht-geblesseerd 
op de bank was begonnen. De Zweef probeerde van alles om de aansluitingstreffer te maken, maar het spel was te druk en te 
gehaast, waardoor de eindpass vaak misging of voortijdig balverlies werd geleden. 
Om er alles uit te halen wat erin zat, werden Hernane Machielsen en Joost Kogelman vervangen door respectievelijk Niels 
Kamphuis en Stefan Scholten. Hierdoor werd het aantal tweede elftalspelers nog groter. De nieuwe aanvalslust leidde tot een 
keihard schot van Mark Scholten recht in de handen van de keeper. De Zweef zette druk om te kunnen scoren en dat leidde tot 
ruimte achterin waar twee aanvallers de verdediging mooi uitspeleden en de 0-3 aantekenden. 
Kon De Zweef nog wat terug doen? Jawel. In blessuretijd verkeek de keeper zich op een vrije trap van Bertil Webbink door een 
goede afleidingsmanoeuvre van Marco Middelkamp. Hij liet de bal vallen voor de voeten van Nathan Papilja, die met deze kans 
wel raad wist en de eer redde: 1-3. Vlak voor tijd zag diezelfde Papilaja een schot uiteen spatten op de lat. Daarna vond de 
uitstekend leidende scheidsrechter Hulsmeijer het welletjes. 
  
Markelo - De Zweef 0-4 
24-04-2005 
Het was aan Markelo niet te zien dat de ploeg streed om de laatste kans om in de tweede klasse te blijven. Op enkele 
momenten na in vooral het begin van de tweede helft, had de ploeg er al vrede mee dat ze officieel gedegradeerd was. Verder 
was het zomeravondvoetbal, zonder kaarten en een gemakkelijke overwinning van De Zweef met 0-4. 
In het begin ging de wedstrijd aardig gelijk op. De eerste echte kans was voor De Zweef, maar de inzet uit een corner ging hoog 
over. Er was veel onnodig balverlies van beide kanten, maar dat kwam ook door het tamelijk hobbelige veld. Na 20 minuten 
voetballen zette Marcel Hofstede vanaf links de bal hoog voor op de vrijstaande Bertil Webbink, die mooi inkopte: 0-1. 
Ruim vijf minuten later was er een aanval via Hernana Machielsen, die afspeelde op Mark Scholten, die ongehinderd op kon 
trekken richting achterlijn. Hij legde zoals het hoort de bal keurig terug op Tanner Kurt, die met een strakke bal de 0-2 
aantekende. Voor rust waren er nog een paar mooie reddingen van Arjan Baan nodig om het doel schoon te houden. Dat lukte 
prima. 
Na rust was de geblesseerde Nathan Papilaja vervangen door Paul Rutgers. Markelo probeerde de 1-2 te forceren, maar dat 
lukte niet echt. Aan de andere kant zag Hernane Machielsen een schot op de lat uiteen spatten. Hierna volgde een rommelige 
periode met veel foutjes aan beide kanten. Toch was het De Zweef dat de kansen kreeg. Bij een daarvan speelde Webbink zich 
mooi vrij en gaf een pass op Mark Scholten, die vanaf de achterlijn strak voor trok op de helemaal vrijstaande Paul Rutgers, die 
de bal in het dak van het doel schoot: 0-3. 
Even later werd Webbink vervangen door Ruud ten Dam. Daarna was het een kwartiertje Hernane Machielsen. Hij maakte en 
paar mooie cties met een wat minder vervolg, maar de derde keer kon hij vrij op Paul Rutgers schieten, die de bal terug legde 
op Ruud ten Dam die met een diagonaal schot de vierde goal op zijn naam zette: 0-4. De laatste tien minuten mocht Robin 
Wissink (ingevallen voor Tanner Kurt) het “tweede-gehalte” in het eerste op een heel hoog niveau brengen. 
  
De Zweef - Schalkhaar 0-2 
1-5-2005  
De Zweef heeft tegen Schalkhaar –zeker in de eerste helft- de kansen laat liggen. De Deventer ploeg was echt niet beter, maar 
benutte de mogelijkheden wel en won uiteindelijk met 0-2. Hierdoor is het team veilig en staat vast dat beide ploegen elkaar in 
het volgende seizoen weer zullen ontmoeten. 
In het begin van de wedstrijd was niet te zien dat Schalkhaar ging voor het ene punt dat de ploeg nog nodig had om te winnen. 
Integendeel: het was De Zweef wat de klok sloeg. In de eerste minuut al tikte Tanner Kurt net naast na een mooie voorzet van 
Niels Kolkman. Vijf minuten later kreeg diezelfde Niels de bal van Hernane Machielsen en kon alleen op het Schalkhaardoel 
optrekken. Zijn schot ging net naast. 
De Zweef ging door en creëerde vrije schietkansen voor Tanner Kurt en Hernane Machielsen. Wat iedereen verwachtte (een 
goal aan de andere kant) gebeurde bijna na een half uur spelen. De Zweef kreeg achterin de bal niet weg en Schalkhaar kon 
inzetten op een leeg doel. Terwijl de spelers en begeleiding op de bank al juichend opsprongen, ging de bal net voorlangs. 
Tien minuten later moest Marcel Hofstede de bal na een corner van de lijn halen. Vlak voor rust voltrok zich het onheil. De 
verdediging kreeg de bal niet weg en waar twee honden vochten om een been trok de derde (van Schalkhaar) er meer heen. 
De 0-1 op het scorebord brengen was daarna een formaliteit. 
Na rust waren de zieke Niels Hegman en geblesseerde Richard Winkels gewisseld voor Paul Rutgers en Bas Wispels. Na drie 
minuten al werd de bal door een aanvaller van Schalkhaar breed gespeeld op een collega, die volledig ongedekt en ongestoord 
op keeper Nick Huffmeijer (die overigens de geblesseerde Arjan Baan goed verving) afging en de 0-2 aantekende. 
De Zweef liet het er de tweede helft bij zitten. Pas na twintig minuten voetballen was de eerste kans voor de Nijverdallers. 
Daarna ging de wedstrijd een beetje als een nachtkaars uit. Joost Kogelman werd nog gewisseld voor Stephan Scholten. Vlak 
voor tijd speelde Paul Rutgers zich mooi vrij en ging alleen op het doel af. Zijn schot werd goed gepareerd door de doelman van 
Schalkhaar, die met een stel goede reddingen zijn ploeg in de strijd hield. 
  
De Zweef - Colmschate 2-0 
08-05-2005 
Door de 2-0 overwinning op Colmschate en verlies van ploegen in de bovenste regionen van de tweede klasse J gloort voor De 
Zweef ineens het winnen van de derde periodetitel. De ploeg staat samen met De Tubanters op 13 punten in deze periode met 
een beter doelsaldo. De Tubanters doen na het verlies van koploper DOS ’19 nog volop mee voor het kampioenschap. Dat 



betekent dat op maandag 16 mei (Tweede Pinkstersdag) bovenin deze klasse alle beslissingen moeten vallen. De Zweef 
voetbalt om 14.00 uur bij het al gedegradeerde Bon Boys in Haaksbergen. 
Van het Colmschate waartegen De Zweef voor de winterstop aantrad, was geen schim meer over. Door allerlei oorzaken 
(waaronder blessures, zit de Deventer ploeg in een dip en kan er moeilijk uit komen. Omdat De Zweef in het begin van de 
wedstrijd niet echt aanzette, werd er wel gevoetbald, maar gebeurde er niets. 
Pas na een half uur spelen waren er kansen voor Nathan Papilaja en Hernane Machielsen. Even later liep Niels Hegeman 
tegen een gele kaart, waardoor hij er maandag niet bij is. Colmschate probeerde voor rust een doelpunt te forceren. Een eerste 
doelpoging werd door Arjan Baan goed gekeerd en een tweede ging via de lat over. 
Na rust was Joost Kogelman vervangen door Stephan Scholten. Direct na de aftrap kreeg Nathan Papilaja een dot van een 
kans, maar zijn schot werd door de keeper gepareerd. In de rebound lukte het ook Bas Wispels niet om te scoren. Een 
kwartiertje later deed Nathan waarvoor hij staat: hij speelde zijn man uit en scoorde 1-0. 
In de periode daarna liep Niels Kolkman tegen een gele kaart op en werd Bas Wispels vervangen door Pieter van Vree. Na een 
half uur kreeg De Zweef een vrije trap op zo’n meter of 20 van het doel. Het harde schot van Marco Middelkamp werd door de 
keeper met moeite weg gestompt. Nathan Papilaja lette van allen het beste op, was het eerste bij de bal en maakte 2-0. Daarna 
kreeg hij een publiekswissel en werd vervangen door Paul Rutgers. In de rest van de wedstrijd kreeg De Zweef nog een paar 
kansjes, maar de stand bleef zoals die was. Paul Rutgers liep nog tegen een gele kaart aan.  

 


