
De Zweef 1 seizoen 2005-2006 

Hierachter een overzicht van de verslagen van alle wedstrijden van De Zweef 1 in het seizoen 2005-2006 (2e klasse J); het 
eerste jaar van trainer Gerrit Marsman. 
 

14-05-2006 C De Zweef - Heino 0-1 

07-05-2006 C Rigtersbleek - De Zweef 1-2 

30-04-2006 C De Zweef - Avanti Wilskracht 1-2 

23-04-2006 C De Zweef - Schalkhaar 4-0 

17-04-2006 C Heino - De Zweef 0-1 

15-04-2006 C PH - De Zweef 3-2 

09-04-2006 C De Tubanters - De Zweef 2-1 

06-04-2006 C De Zweef - Colmschate 1-2 

02-04-2006 C De Zweef - Voorw. Twello 3-1 

10-03-2006 C Berghuizen - De Zweef 4-1 

19-02-2006 C De Zweef - Tubantia 1-1 

11-12-2005 C RDC - De Zweef 1-1 

13-11-2005 C De Zweef - Rigtersbleek 2-3 

06-11-2005 C Schalkhaar - De Zweef 0-0 

30-10-2005 C De Zweef - De Tubanters 2-1 

16-10-2005 C Voorwaarts Twello - De Zweef 3-5 

09-10-2005 C De Zweef - Berghuizen 3-3 

02-10-1005 C Avanti Wilskracht - De Zweef 2-1 

25-09-2005 C De Zweef - PH 0-2 

18-09-2005 C Colmschate - De Zweef 2-1 

11-09-2005 C De Zweef - RDC 0-1 

06-09-2005 B De Zweef - Heino 2-2 

04-09-2005 C Tubantia - De Zweef 4-3 

27-08-2005 B Den Ham - De Zweef 0-4 

23-08-2005 B Bergentheim - De Zweef 0-0 

16-08-2005 B De Zweef - Lemele 9-0 

14-08-2005 O De Zweef - Twenthe Goor 2-3 

10-08-2005 O De Zweef - Achilles '12 0-3 

06-08-2005 O Deto - De Zweef 4-0 

  
  
Tubantia - De Zweef (4-3) 
04-09-2005 
Een waar “voutenvestival” (voor onze "taalkenners": dit is een woordgrap!!!) nekte De Zweef in de eerste wedstrijd van de 
competitie. Tubantia speelde meer als team, was feller op de bal en creëerde de meeste kansen, vooral ook door individuele 
fouten bij de Nijverdallers. Hoewel vlak voor tijd één punt in de lucht hing, was het Tubantia dat terecht (met 4-3) won. 
Met name in de laatste lijn werd fout op fout gestapeld. Na drie minuten al werd zo’n fout genadeloos afgestraft toen Jeroen 
Steggink namens Tubantia alleen op keeper Baan afging en in het dak van het doel punterde: 1-0. De Zweef was slecht in de 
omschakeling van aanval naar verdediging en omgekeerd. Er werd onzeker gespeeld en dat leidde tot veel onnodig balverlies. 
Na ruim een half uur spelen kwam nieuwbakken aanvoerder Partick Wijnen in balbezit. Hij gaf een slim boogballetje over de 
verdediging op Nathan Papilaja, die eveneens met een lob de keeper passeerde: 1-2. Er kwam hoop in de blauwwitte 
harten…… De eerste helft werd echter afgesloten door de al eerder genoemde Jeroen Steggink, die na een verdedigingsfout de 
bal oppikte en Arjen Baan met een mooie lob het nakijken gaf: 2-0. 
In de rust wisselde trainer Gerrit Marsman Mark Scholten voor Hernane Machielsen. Net als na het begin van de wedstrijd 
leidde ook nu een fout achterin tot balbezit voor Steggink, die zijn derde treffer liet aantekenen met een stak diagonaal schot: 3-
1. Diezelfde Steggink kreeg even later van een Zwever de bal toegespeeld en kon ongehinderd op Arjen Baan af. Gelukkig 
speelde hij daarbij de bal iets te ver vooruit, zodat Baan kon redden. 
Vlak nadat Joost Kogelman tegen geel opliep (tegenstander vasthouden) trok Partrick Wijnen het strafschopgebied in. Daar 
werd hij aangetikt en de scheids gaf penalty, die door Patrick foutloos werd benut: 3-2. Door Marcel Hofstede te wisselen voor 
Richard Winkels en Tanner Kurt voor Paul te Pas hoopte Marsman de goede lijn door te kunnen zetten. 
Terwijl het leek alsof De zweef wat meer druk zetten, viel de goal aan de andere kant. Aanvaller Johnny Messo van Tubantia 
speelde zich heerlijk vrij tussen drie verdedigers en zette Baan op het verkeerd been: 4-2. De Zweef gaf niet op; dat was de 
verdienste deze middag. De ploeg creëerde een paar mooie kansen (onder meer voor Nathan Papilaja, Hernane Machielsen en 
Niels Kolkman), maar had geen geluk en dat zat vandaag ook niet in het spel opgesloten. 



Voor de statistieken was er in de 48e minuut nog een mooie actie van Niels Hegeman. Na goed voorbereidend werk schoot hij 
diagonaal in en zag Hernane Machielsen bij de tweede paal intikken, waarmee de eindstand 4-3 op het scorebord kwam. Tijd 
om er nog meer uit te halen was er niet en voor Tubantia terecht, want deze ploeg had vandaag het meeste recht op de punten. 
  
De Zweef - RDC (0-1) 
11-09-2005 
In vergelijking met de eerste competitiewedstrijd voetbalde De Zweef een stuk beter. De ploeg was fel, werkte hard, voetbalde 
bij vlagen goed en was geconcentreerd. Des te zeerder deed het dat de ploeg er niet in slaagde de opgelegde kansen te 
benutten. RDC deed dat beter, kwam weinig voor het doel, maar trok met 0-1 wel aan het langste eind. Beide ploegen 
beëindigde de wedstrijd met tien man. 
De wedstrijd begon met vuurwerk in de eerste minuten met kansen  voor beide ploegen en de mooiste voor De Zweef, waarbij 
onder meer Niels Kolkman twee keer een hard schot naast zag gaan. Daarna werd het iets rustiger, waarbij De Zweef veel 
balbezit had en tot het 16-metergebied kon voetballen. jammer genoeg waren erg veel eindpasses net te onzuiver. 
Terwijl de Nijverdallers langzaam toewerkte naar een verdiende voorspong, gebeurde wat vaak in zo'n situatie gebeurt. de 
tegenstander schoorde uit een mooi-vrijgespeelde kans 0-1. Natuurlijk een domper, maar iedereen (langs de kant dan) had het 
idee dat het wel goed zou komen. Dat gebeurde dus niet. In de eerste helft was er geel voor Paul te Pas. 
In de rust kwam Sander Souverijn voor Marcel Hofstede en kort na het begin Stephan Dijkstra voor de geblesseerde Clements 
Akihary. De tweede helft begon mooi voor De Zweef met knal op de paal na een mooie voorbereidende actie van Niels 
Kolkman. Even later kreeg Nathan Papilaya een vrije kans alleen voor de keeper. 
Na 20 minuten werd Paul te Pas vervangen door Tanner Kurt. De Zweef drukte en drukte, maar het lukte niet een goal te 
forceren. Na 35 minuten werd Hernane Machielsen vrijgespeeld en kon deze alleen op het doel af. De aanvoerder en laatste 
man zag dit niet zo zitten en trok Hernane aan het shirtje naar beneden. Rood en weg kans op de gelijkmaker. 
Met nog meer inzet gingen de blauwwitten op jacht naar de verdiende gelijkmaker. De druk leidde ertoe dat de RDC-keeper een 
prachtige bal van een van zijn eigen verdedigers uit de kruising moest tikken. 
Door al deze druk en het feit dat De Zweef al een tijdje een-op-een speelde, ontstond achterin ruimte. Een van de aanvallers 
van RDC ging het duel aan met Joost Kogelman. Er werd getrokken aan beide kanten, maar uiteindelijk kon Joost met rood 
vertrekken. Jammer. 
  
Colmschate - De Zweef 2-1 
18-09-2005 
Wat moet je zeggen als je weer een goede wedstrijd heb gevoetbald, maar aan het einde met lege handen blijft zitten. Het lag 
niet aan De Zweef zelf. Een scheidsrechter die als enige op het veld en dan ook nog van verre afstand doelpunten ziet, is ook 
maar een mens, maar dat kwam vandaag voor de blauwwitten wel heel erg slecht uit. Colmschate won uiteindelijk met 2-1 na 
een 0-1 voorsprong voor de Nijverdallers. 
De eerste twintig minuten lieten een leuke pot voetbal zien met Colmschate dat iets dreigender was. Deze eerste periode 
eindigde in een mooi kopkans op een meter van het doel, die door Arjen Baan onschadelijk werd gemaakt. In de daarop 
volgende aanval was er een kans voor Hernane Machielsen na goed voorbereidend werk van Niels Kolkman en Nathan 
Papilaya. 
Daarna was het weer de beurt van Colmschate waar een mooie hoge voorzet van rechts net naast het lege doel werd gekopt. 
Vijf minuten voor rust speelde Stephan Dijkstra zich vrij en gaf een afgemeten hoge voorzet op het hoofd van Nathan Papilaya. 
Deze legde terug voor de voeten van Patrick Wijnen, die onberispelijk inschoot 0-1; ook de ruststand. Dat had trouwens meer 
kunnen zijn toen een hoge voorzet van Paul te Pas door de handen van de keeper glipte en voor de voeten viel van Hernane 
Machielsen die een halve meter van de doellijn stond. Zijn schot mislukte volledig en de bal ging zelfs nog over het doel. 
Na rust begon Colmschate uiteraard met een tegenoffensief. De Zweef had het daar moeilijk mee, maar hield stand. Tanner 
Kurt kwam na ongeveer 20 minuten in het veld voor Niels Kolkman. Kort daarna was er een mooie korte combinatie tussen 
Stehpan Dijkstra en Hernanen Machielen, die doortikte op Nathan Papilaya. Diens schot knalde onderkant lat het veld weer in. 
Niemand had er moeite mee dat deze goals (of niet) niet werd goedgekeurd. 
Een foutje achterin twee minuten later leidde tot balverlies. Een schot op doel werd door Niels Hegeman met een vliegende 
tackel uit het doel gehaald. Natuurlijk: Colmschate juichte, maar achteraf zag niemand een goal, behalve de scheidsrechter die 
op een meter of twintig van het doel stond. Op de vlagsignalen van de grensrechter deed hij niets uit: het doelpunt telden en het 
was 1-1. 
Frustraties van Zweefkant leidde tot een gele kaart (wegens praten) voor Tanner Kurt. Even later kreeg Colmschate twee 
corners achter elkaar. De tweede zeilde over alles en iedereen heen, maar kan door een Colmschatespeler opnieuw worden 
voorgebracht. De Zweef kreeg de bal niet weg en in een wirwar van benen verdween de bal achter Arjen Baan: 2-1. 
De rest van de wedstrijd bracht geel voor Clements Akihari en een wissel (Roy Luttenberg voor Paul te Pas). Verder geel voor 
Arjen Baan wegens onverantwoordelijk uitkomen en twee hele goede reddingen van diezelfde Baan. Met name de tweede, 
waarbij de spits van Colmschate alleen op hem afkwam, was meer dan goed. 
  
De Zweef - PH 0-2 
25-09-2005 
Al direct vanaf het begin werd duidelijk dat de ploeg die de eerste goal zou maken, waarschijnlijk met de drie punten naar huis 
zou kunnen gaan. Omdat De Zweef de kansen niet kon benutten, was het dus PH die won. Dat het uiteindelijk nog 0-2 werd is 
niet zo interessant. Gezien het wedstrijdverloop was de winst voor de Almeloërs niet onterecht. 
De wedstrijd begon slecht voor de Zweef toen na 9 minuten al Niels Hegeman met een kuitblessure moest uitvallen. Voor hem 
in de plaats kwam Paul te Pas. De wedstrijd ging behoorlijk gelijk op, waarbij PH iets gevaarlijker en directer was. Na een half 
uur spelen moest Stefan Dijkstra handelend optreden toen een speler van PH dreigde door te breken. Geel was zijn loon. 
Even later had PH de score kunnen openen, maar een vrije kopkans op zo’n meter van de doellijn werd niet benut, mede door 
ingrijpen van Arjen Baan. Zo hotseknotste de wedstrijd naar het einde van de eerste helft en was nog niet te zien wie nou zou 
winnen. 



Na rust kwam De Zweef met Hernane Machielsen voor Tanner Kurt. PH trok fel van leer en wilde een snelle beslissing. Kreeg 
daar ook de kansen voor. Na een kwartier kon Arjan Baan een foute opstelling achterin nog herstellen door de bal weg te 
plukken van de schoen van de PH-speler die ongehinderd op hem afkwam. 
De daarop volgende aanval bestond uit een paar mooie bewegingen van Nathan Papilaya en Partrick Wijnen, waarna de bal 
belandde voor de voeten van de volledig vrijstaande Sander Souverijn. Zijn schot werd echter door de keeper gemakkelijk 
onschadelijk gemaakt. Nog voor De Zweef was bijgekomen van deze gemiste kans, was PH al volop aan het aanvallen. Sterker 
nog: de jonge Perik (eerstejaars uit A1) passeerde Clements Akihary en schoot simpel langs Arjan Baan in het net: 0-1. 
De Zweef kon daarna geen echt grip meer krijgen op het spel. PH bleef drukken. Geel was er voor Richard Winkels die aan de 
noodrem moest trekken. Even later gebeurde dat weer, maar toen de scheidsrechter zag wie de overtreding maakte, liet hij het 
(tweede) geel in de zak. Om meer druk te zetten naar voren werd Bennie Dijkstra gewisseld voor Marcel Hofstede. 
Dat leidde tot een opleving voor de Zweef dat kansen kreeg door Patrick Wijnen en Hernane Machielsen, wiens schot op de lat 
belandde. Een hele lange bal van achteruit werd door Nathan Papilya “zwevend” in de lucht net over getikt, want als alles tegen 
zit, lukt zoiets ook niet. Even later zag Papilaya een had schot tegen de keeper aan komen. 
Vlak voor tijd kreeg De Zweef-verdediging de bal niet lekker weg. In het geschiet over en weer kwam de bal voor de voeten van 
PH-speler Braak. Deze tikte de 0-2 in. Met 0 punten uit 4 wedstrijden staat De Zweef samen met het eveneens puntloze 
Rigtersbleek onderin de tweede klasse J. Tegen het sterke Avanti Wilskracht is volgende week een nieuwe kans om punten te 
pakken. 
  
De Zweef 1 - Rigtersbleek 1   2-3 
13-11-2005 
Voor De Zweef stond er deze week de thuiswedstrijd tegen Rigtersbleek op het programma. Na vier duels op rij ongeslagen te 
zijn liep De Zweef weer tegen een nederlaag aan. Rigtersbleek begon feller aan de wedstrijd en dat leidde meteen tot enkele 
mogelijkheden. De Zweef had moeite om in het spel te komen en na een kwartier spelen kreeg Rigtersbleek een vrije trap, deze 
werd breed gelegd en vervolgens achter doelman Nick Hoffmeijer binnen geschoten 0-1. Vervolgens kwam De Zweef iets beter 
in het spel en was het Niels Hegeman die zich goed vrij speelde en vanaf zo’n 20 tot 25 meter de bal snoeihard langs de keeper 
schoot 1-1. De Zweef bleef het betere van het spel houden en na 35 minuten spelen zette Nathan Papilaya Hernane 
Machielsen vrij voor de keeper. Maar Hernane vergat om te schieten waardoor de keeper redding kon brengen. Iedereen dacht 
op dat moment dat er gerust zou gaan worden met een 1-1 stand, maar na een mooi opgezette aanval wist Nathan Papilaya 
diagonaal de keeper te passeren waardoor er gerust ging worden met een 2-1 voorsprong voor De Zweef. N 
a de rust ging De Zweef op zoek naar de 3-1 en gezien het spelbeeld moest dat ook zeker mogelijk zijn. Maar zoals wel vaker 
valt op zo’n moment de bal aan de andere kant. Rigtersbleek was in de aanval en kreeg een corner. Deze werd door een speler 
van Rigtersbleek tot doelpunt verwerkt 2-2.  Dit doelpunt had nooit goedgekeurd mogen worden omdat de speler van 
Rigtersbleek Niels Hegeman wegduwde voordat hij de bal in het doel werkte. Vervolgens werd het zelfs nog 2-3 voor 
Rigtersbleek. Marcel Hofstede wilde een diepe bal van Rigtersbleek wegwerken maar raakte deze volledig verkeerd. De bal 
kwam met veel effect op keeper Nick Hoffmeijer af die de bal zo op kon vangen ware het niet dat hij bij deze actie uitgleed. De 
spits van Rigtersbleek reageerde attent en tikte de 2-3 binnen. 
De Zweef had nog een kwartier om voor de winst te gaan. Trainer Gerrit Marsman wisselde Niels Hegeman voor Niels 
Kamphuis om alsnog de gelijkmaker te forceren. In blessuretijd was het Patrick Wijnen die de laatste kans van de wedstrijd 
kreeg, helaas belandde de bal recht in de handen van de keeper. Al met al een teleurstellende middag voor De Zweef waarbij 
de drie punten er zeker in hadden gezeten. Over twee weken staat voor De Zweef de lastige uitwedstrijd tegen koploper Heino 
op het programma.  
  
Avanti W. - De Zweef  2-1  
02-10-2005 
Avanti Wilskracht had heel wat anders verwacht als je het programmablad mag geloven: een ploeg die met 10 man achter de 
bal speelt, in de loopgraven gaat liggen en er met counters uitkomt. Dat dacht men in Glanerbrug. Niets was minder waar, maar 
dat wist De Zweef natuurlijk wel, Het was dan ook de trainer van AW die het eerste half uur regelmatig aan zijn team vroeg te 
gaan voetballen. 
Want het was de Zweef die het spel dicteerde in het begin. Het was ook weer De Zweef die aan het einde van de rit met lege 
handen bleef zitten. Twee persoonlijke fouten leverde twee goals op voor Avanti. De Nijverdallers konden daar weinig 
tegenover stellen waar het gaat om echte kansen. 
Trainer Marsman begon met een geheel vernieuwde linkerkant. Marcel Hofstede speelde linksback en Niels Kolkman linkshalf. 
Gezien het spelverloop en de wissels, was dit geen geslaagd experiment. 
Na tien minuten had Nathan Papilaya het tij voor De Zweef kunnen keren. Zijn schot kwam echter tegen de keeper aan. 
Overigens was Papailya (al een paar weken) een van de beters Zwevers; te vaak moet hij te diep terugkomen om ballen op te 
halen en zichzelf in een vrije positie te spelen, wat te veel kracht kost om er nog wat moois van te maken. 
Na een half uur was een fout op het middenveld aanleiding voor een hard schot uit de tweede lijn, dat door Joost Kogelman van 
de lijn werd geramd. Vlak voor rust verslikte Stefan Dijkstra zich in een opstuiterende bal, waardoor zijn tegenstander een 
mooie voorzet afleverde, die strak werd ingetikt: 1-0. 
Voor rust kreeg Avanti de kans op 2-0, toen de rechtsbuiten zich opnieuw mooi vrij speelde en de bal over de uitgekomen Nick 
Huffmeijer wilde lobben. Nick had het aanzien komen en redde knap. Samenvattend was het De Zweef dat beter speelde, maar 
was het Avanti die de paar fouten afstrafte met een voorsprong als uitkomst. 
Na rust bleek dat De Zweef niet veel had geleerd. Roy Luttenberg verkeek zich totaal op een bal die richting zijn tegenstander 
werd gespeeld. Deze rende richting doel, legde de bal een paar meter breed en schoot onhoudbaar in: 2-0. Daarna liepen de 
blauwwitten achter de feiten aan en raakten soms de kluts kwijt. Na tien minuten schoot Avanti een bal net over het doel. Even 
later moest Nick Houfmeijer opnieuw redden. In de tussentijd was Paul te Pas vervangen door Richard Winkels, werd Marcel 
Hofstede vervangen door Sander Souverijn en moest de geblesseerde Mark Scholten plaatsmaken voor Clements Akihary. 
De Zweef probeerde meer druk te zetten en bij vlagen lukte dat. Een schot uit de tweede lijn van Joost Kogelman werd door de 
keeper weg gestompt voor de voeten van Partrick Wijnen. Die maakte 2-1. Avanti schrok en wist niet zo snel wat te doen. De 



Zweef probeerde door te drukken, maat het lukte niet. Er werd te gehaast gespeeld met veel balverlies. In de blessuretijd had 
Avanti de wedstrijd helemaal kunnen beslissen maar een schot uit vrije positie werd hoog over geschoten. 
  
De Zweef - Berghuizen 3-3 
09-10-2005 
Het eerste punt van deze competitie is binnen. In een spannende en voor het publiek leuke wedstrijd deelden De Zweef en 
Berghuizen de punten. Maar liefst zes doelpunten prijkten na afloop op het scorebord. Op het wedstrijdformulier prijkten negen 
gele en twee rode kaarten. Allemaal terecht, maar daaruit mag niet de conclusie worden getrokken dat er sprake was van een 
“schoppartij”. Alle kaarten waren terecht, maar waren het gevolg van fel spel, dat niet echt ontaardde. 
De Zweef was de wei in gestuurd met maar één boodschap: Punten pakken. Dat legde (na vijf wedstrijden zonder punten) best 
wel een druk op de ploeg. Daardoor kon Berghuizen zich een paar goede mogelijkheden veroorloven. Na zes minuten al moest 
Nick Huffmeijer reddend optreden op een hoog en strak schot. 
Twee minuten later van hetzelfde laken een pak. Na een kwartier ging een geplaatste kopbal van Berghuizen net over. In de 
daarop volgende aanval stuitte een bal door de verdediging van de Oldenzalers. Nathan Papilaya had net te weinig controle om 
uit te kunnen halen. Even later bleef de bal na en aanval liggen op de zestien meterlijn en kon Paul te Pas ongehinderd 
schieten. Zijn schot ging keihard naast. 
In de tegenaanval gleed Stefan Dijkstra uit en kon een speler van Berghuizen op het doel af. Nick Huffmeijer kwam uit, waarna 
de bal keurig breed werd getikt en Berghuizen de 0-1 aantekende. Vanaf de aftrap trok De Zweef weer ten strijde. De bal kwam 
bij Niels Kolkman, die langs de lijn optrok en strak voortrok. De inzet werd door Marcel Hofstede netjes binnen getikt: 1-1. 
Berghuizen liet het er niet bij zitten en door met name fouten achterin bij De Zweef waren er gevaarlijke schoten net naast en 
net over. Vlak voor rust kaatste Nathan Papilaya mooi met Niels Kolkman. Deze speelde af op Marcel Hofstede die doortikte op 
Patrick Wijnen die bij de tweede paal helemaal vrijstond. Zijn inzet bracht de stand op 2-1. 
Een mooie ruststand dus. Na rust zette Berghuizen zoals verwacht stevige druk. In de eerste tien minuten kreeg de ploeg drie 
hele mooie kansen. Daarna mocht De Zweef weer en zag Nathan Papilaya een strak schot net naast getikt worden door de 
keeper. 
Door het open spel en fouten in beide verdedigingen, hingen goals in de lucht. De eerste kwam na een kwartier. Een aanval van 
Berghuizen over rechts leidde tot ene hoge bal, die zoor de spits werd doorgekopt op een meegekomen speler, die met een 
mooi lobje over Nick Huffmeijer her net trof: 2-2. 
Na een botsing met een tegenstander werd Stefan Dijkstra gewisseld voor Tanner Kurt. Voor Paul te Pas werd Hernane 
Machielsen ingebracht. De wedstrijd werd wat grimmiger, omdat beide ploegen wilde winnen. Dat leidde aan de kant van De 
Zweef voor geel voor Mark Scholten. Na geknoei van Nijverdalse zijde kreeg Berghuizen in de 28e minuut een vrije trap op zo’n 
25 meter van het doel. Via een raar stuitertje verdween het harde schot in het net en leidden de Oldenzalers met 2-3. 
Het zag er naar uit dat De Zweef weer met lege handen zou blijven zitten. In de aftrap na de goal werd Nathan Papilaya net 
buiten het strafschopgebied onderuit gehaald. De scheidsrechter gaf rood. Na een half uur was de mooiste Zweefaanval. 
Nathan Papilaya veroverde de bal net over de middellijn en gaf netjes mee aan de wegsprintende Hernane Machielsen. Deze 
tikte de bal breed op de opgekomen Marcel Hofstede, Die trok het strafschopgebied in en schoot diagonaal de 3-3 in de 
touwen. 
De wil om te winnen werd bij beide ploegen nog groter. De scheidsrechter noemde de sfeer in het veld grimmig. Er viel veel 
geel, vooral aan de kant van Berghuizein (6x). Van de kant van De Zweef was er geel voor Patrick Wijnen en Niels Kolkman. 
Tien minuten voor tijd haalde Joost Kogelman een doorgebroken speler onderuit en kon met rood vertrekken. Even later had 
Berghuizen geschiedenis kunnen schrijven, want een keiharde Oldenzaalse terugspeelbal ging net naast. 
  
Voorwaarts Twello - De Zweef  3-5 
16-10-2005 
De laatste keer dat de Zweef en Voorwaarts elkaar troffen werd het 6-2. In die beslissingswedstrijd drie jaar geleden rond 
promotie (Twello) en degradatie (De Zweef) was het geen punt welke ploeg de beste was. Ook nu was dat eigenlijk zo. 
Voorwaarts Twello is van alle tegenstanders in de tweede klasse tot nu toe verreweg het zwakst. De 3-5 overwinning voor de 
Nijverdallers leidde tot uitgelaten taferelen: de ban was gebroken; eindelijk loon naar werken. 
Met de Nijverdalse euforie na afloop was niets mis, maar de ploeg heeft nu twee weken de tijd om weer af te dalen en met 
beide benen op de grond zich op te maken voor de strijd tegen koploper De Tubanters. 
Verreweg het grootste deel van de eerste helft liet twee ploegen zien die hard werkten, maar niet verder kwamen dan het 16-
metergebied van de tegenstander. De Zweef had daarbij het meeste balbezit. Op de vraag langs de lijn wat je nou van dit 
wedstrijdbeeld zou moeten schrijven, was het antwoord: “schrijf maar dat het een heel mooi veld is en ze hier hele lekkere 
ballen gehakt hebben”. 
Maar vlak voor tijd gebeurde het. In de 42e minuut legde Mark Scholten een vrije trap breed op Paul te Pas, die hard uithaalde 
en de 0-1 aantekende. Twee minuten later kreeg De Zweef weer een vrije trap op zo´n twintig meter van het doel. De doelman 
van Twello bouwde zo´n brede muur dat hij niet meer kon zien wat er gebeurde. Dat was niet handig, want Sander Souverijn 
schoot de bal in één keer het doel in en was het 0-2. Vlak voor tijd liep Niels Kolkman tegen een gele kaart aan. 
Na rust probeerde Twello uiteraard orde op zaken te stellen. Nick Huffmeijer moest tot twee keer toe ingrijpen om goals te 
voorkomen. Een mooie kopbal van Tanner Kurt werd door de Twello-keeper onschadelijk gemaakt. 
Twintig minuten na de hervatting moest Niels Kolkman geblesseerd het veld verlaten en maakte plaats voor Hernane 
Machielsen. Deze laatste werd even later aangespeeld van achteruit. Hij hield de bal mooi bij zich tot Sander Souverijn op 
stoom lag. Hij speelde de keeper uit en bracht de stand op 0-3. Voor De Zweef kon het niet op. Een minuut na deze treffer bleef 
na een Zweefaanval de bal liggen binnen de 16 meter. Mark Scholten bedacht zich niet en plaatste de bal gericht en simpel in 
het net: 0-4. 
Een kwartier voor tijd kreeg Sander Souverijn een publiekswissel en maakte hij plaats voor Pieter van Vree. Even later kwam 
Richard Winkels voor de licht/geblesseerde Patrick Wijnen. Direct na de spelhervatting moest Robert Bakker (die als invaller 
een hele beste partij speelde) voor de tweede keer een bal van de doellijn halen. 
In de tegenaanval speelde Hernane Machielsen zich mooi vrij. Plaatste op Nathan die strak voor zetten. De net ingevallen 
Pieter van Vree schoot echter tegen een verdediger aan. Met een 0-4 voorsprong begon De Zweef een beetje achterover te 



leunen. De drang naar voren viel een beetje weg. Dat vond Twello wel lekker. Een keihard schot op de lat had de Nijverdallers 
wakker moeten schudden. Dat gebeurd niet. De rebound werd niet goed weggewerkt en het slappe balletje van Twello rolde het 
doel in: 1-4. 
Hernane Machielsen tekende daarna voor goal nummer vijf: Hij werd van achter met een lange bal aangespeeld, speelde zijn 
man uit en knalde strak en hoog in de touwen: 1-5. Nog niets aan de hand met nog tien minuten spelen. De scheidsrechter zag 
echter een handsbal in het strafschopgebied en gaf Twello een penalty die keurig werd benut: 2-5. In blessuretijd mocht Twello 
nog een keer genoegdoening halen. Een speler werd aangespeeld op zijn rechtervoet, draaide om en schoot met links een 
rollertje net buiten bereik van Nick Huffmeijer de eindstand binnen: 3-5. 
  
De Zweef 1 - De Tubanters 1  2-1 
30-10-2005 
In een duel dat in eerste instantie verloren leek, wist De Zweef zich in de tweede helft op te richten en koploper De Tubanters 
met 2-1 te verslaan. Het was loon naar werken. De overwinning werd gevierd als een kampioenschap, omdat werd aangetoond 
dat de opgaande lijn, die tegen het zwakke Twello werd ingezet, kon worden doorgezet tegen een “echte” tegenstander. 
De Zweef is voor De Tubanters een tegenstander, waar met regelmaat van is verloren. Twee seizoenen geleden werd de 
zwaarste nederlaag geleden toen de Nijverdallers door winst De Tubanters naar de tweede klas joegen en zelf in de eerste 
behouden blijven. 
De Enschedeërs begonnen ook niet te fel tegen De Zweef. In de beginfase van de wedstrijd was het van beide kanten zoeken 
en aftasten. Na vijf minuten moest Nick Huffmeijer reddend optreden, maar even later was er een kansje voor Hernane 
Machielsen, die als diepe spits speelde op de plek van de geblesseerde Nathan Papilaja. 
Na een kwartier nam De Tubanters het heft in handen en kreeg De Zweef het moeilijk. Vooral de goedgeplaatste lange hoge 
ballen zorgden voor veel gevaar in de Nijverdalse verdediging. Een van die ballen van links kwam op het hoofd van de volledig 
vrij staande Mike Trap, die de hoek kon uitzoeken en de 0-1 aantekende. 
Twee minuten later hadden de Enschedeërs de wedstrijd naar zich toe kunnen trekken toen Kore Becker twee man uitspeelde 
en maar rakelings en buiten bereik van Huffmeijer naast schoot. De Tubanters waren net wat beter en vaardiger in balbezit. De 
Zweef moest daar een aantal overtredingen tegenover zetten. Op slag van rust kon Nick Huffmeijer een harde hoge bal net via 
de lat corner tikken. 
Na rust kwam er een ander de Zweef uit de kleedkamer. Dat vertaalde zich in meer balbezit en de mogelijkheid echt iets te 
doen aan de achterstand. Na tien minuten werd een strakke voorzet van Niels Kolkman door Hernane Machielsen niet in de 
goal geknald. Hij probeerde eerst nog een man uit te spelen, waardoor de kans om zeep werd geholpen. Even later keerde 
Niels Hegeman (in de plaats van Niels Kolkman) na een blessure terug in het team.  
Daarna was er een periode met weinig kansen aan beide kanten. Een corner van Tanner Kurt werd niet zuiver genoeg 
ingekopt. De Zweef liet zich een beetje terugvallen en opsluiten. Twee verdedigende overtredingen met geel (Pieter van Vree 
en Paul te Pas) waren nodig om De Tubanters het scoren te beletten. 
Na bijna 25 minuten kreeg Hernane Machielsen de bal aangespeeld, passeerde een tegenstander en liep recht op het doel af. 
Daar werd hij door een andere verdediging ver naar links gedreven, maar hij passeerde ook deze man en prikte beheerst een 
mooie bal diagonaal in het doel: 1-1. De compleet leeggespeelde Tanner Kurt maakte plaats voor Stefan Dijkstra. 
In de 35e minuut plaatste Pieter van Vree een corner bij de tweede paal op het hoofd van de meegekomen Patrick Wijnen. 
Althans zo zou dat gegaan zijn als de aanvoerder niet met twee handen naar de grond werd getrokken. De scheidsrechter deed 
wat hij moet doen en legde de bal op de stip, van waar Patrick koel de 2-1 inschoot. 
De Tubanters waren niet echt blij met de ontwikkelingen en lieten dat merken door een aantal vervelende overtredingen die met 
gele kaarten (2) werd bestraft. Lang in blessuretijd kwam Paul te Pas te laat met een sliding en raakte zijn man van achteren. 
Met een tweede gele kaart kon hij naar de kant. Douchen deed hij nog niet, want er werd afgefloten en dus tijd voor een 
feestje….. 
  
Schalkhaar - De Zweef 0-0 
06-11-2005 
De wedstrijd van De Zweef tegen Schalkhaar is er een om snel te vergeten. Hotseknost begoniavoetbal wordt dat wel 
genoemd. Beide ploegen leden heel veel balverlies, creëerden nauwelijks kansen, waardoor het geheel niet erg om aan te zien 
was. Daar komt nog bij dat geen van de ploegen wist te scoren en er uiteindelijk een bloedeloze 0-0 op het scorebord stond. 
De Zweef begon redelijk aan de wedstrijd. Na zes minuten maakte Tanner Kurt een goal op het randje van buitenspel, dus die 
telde niet. Voor de Nijverdallers waren er nog een paar mooie aanvallen, maar veel verder van het strafschopgebied van 
Schalkhaar kwam men niet. 
Op één keer na toen de bal door Niels Kolkman op Nathan Papilaja werd gespeeld. Diens schot raakte een tegenstander en in 
de rebound schoot Tanner Kurt uit de draai hard op doel, waar de keeper met moeite kon wegwerken. Het eerste echte schot 
van Schalkhaar kwam na 35 minuten. Deze harde knal werd door Nick Huffmeijer net over getikt. 
Kort na rust werd Tanner Kurt vervangen door Hernane Machielsen. Hierdoor ontstond iets meer druk naar voren, maar dat 
leidde niet tot kansen. Na 20 minuten werd Niels Hegeman vervangen door Roy Luttenberg. Door een fout in de 
Schalkhaarverdediging kreeg Marcel Hofstede een kans, maar zag zijn inzet gestopt door de keeper van Schalkhaar; de beste 
man van het veld. Dat bleek ook even later toen een hard schot van Hernane Machielsen mooi, maar niet klem, werd gepakt. 
Vlak voor de schoenen van Sander Souverijn kon hij de bal in de armen sluiten. 
Na een half uur werd Paul te Pas vervangen door Stefan Dijkstra. Even later was er geel voor Patrick Wijnen. De winst van 
deze wedstrijd was dat beide ploegen bleven proberen te winnen. Een goal zou –van beide kanten- echter een toevalstreffer 
zijn, het is daarom terecht dat deze niet viel. 
  
RDC - De Zweef 1-1 
11-12-2005 
Het eerste elftal van De Zweef moest deze week aantreden tegen laagvlieger RDC. Nadat thuis onverdiend werd verloren met 
0-1 was het ook deze keer De Zweef dat de bovenliggende partij was. In de eerste helft werd er aardig gevoetbald en kreeg De 
Zweef verschillende kansen. Het was Hernane Machielsen die Nathan Papilaya volledig vrij voor de keeper zette, Nathan 



draaide de verkeerde kant op waardoor de kans om zeep geholpen werd. Vervolgens gaf Roy Luttenberg een fantastische pass 
buitenkant rechts waardoor Sander Souverijn vrij kon doorlopen op de doelman van RDC. Sander speelde de bal iets te ver 
voor zich uit waardoor ook deze kans niet benut werd. Verder werd De Zweef nog gevaarlijk uit een corner, de keeper van RDC 
liet de bal los waardoor Niels Hegeman nog de kans kreeg om het openingsdoelpunt te maken, helaas belandde de bal aan de 
verkeerde kant van het zijnet. RDC liet weinig zien en er werd dan ook gerust net een 0-0 stand op de borden. Na de rust 
hetzelfde beeld, De Zweef in de aanval en RDC wachtend op de kansen die zouden komen. Een afgeslagen corner werd 
zomaar door een ingelopen RDC-speler achter Nick Huffmeijer geschoten, het was het eerste wapenfeit van de RDC’ers maar 
wel meteen een doelpunt.Na een uur spelen werd Paul te Pas ingebracht voor Robert Bakker. In een veel aantrekkelijkere 
tweede helft was het vooral De Zweef dat de kansen onbenut liet. Een kwartier voor tijd was het uiteindelijk Nathan Papilaya die 
de gelijkmaker wist te scoren. Dit werd ook wel tijd nadat hij al verschillende keren oog in oog met de RDC-doelman wist te 
falen. De Zweef probeerde vervolgens door te drukken en dat lukte ook aardig. Meteen na de gelijkmaker kreeg Patrick Wijnen 
de uitgelezen mogelijkheid om op een 2-1 voorsprong te komen helaas was het geluk niet aan zijn zijde, de bal belandde via de 
paal in de handen van de keeper.RDC kreeg in de tweede helft ook nog een aantal kansen, maar het was Nick Huffmeijer die 
redding bracht. Al met al een wedstrijd waarin De Zweef redelijk goed speelde maar verzuimde om minimaal zes keer te scoren. 
Wanneer De Zweef de kansen had weten te benutten dan was de wedstrijd al in de eerste helft beslist, achteraf kan De Zweef 
misschien nog wel blij zijn met een punt waardoor er geen schade is opgelopen ten opzichte van haar concurrenten.Volgende 
week zal De Zweef een thuiswedstrijd spelen tegen Colmschate, het zal de laatste wedstrijd zijn voor de winterstop. Nu maar 
hopen dat de punten in Nijverdal zullen blijven. 
  
De Zweef - Tubantia 1-1 
19-02-2005 
Het kostte De Zweef veel moeite, maar tegen Tubantia werd het uiteindelijk 1-1; een uitslag waarmee de deskundigen na afloop 
zeiden vrede te hebben. Tubantia heerste in de eerste helft, maar verzuimde het toen af te maken. In de tweede helft lieten de 
Hengeloërs zich terugvallen. De Zweef profiteerde, maar ontsnapte een aantal keren aan een achterstand. 
De wedstrijd begon rommelig met veel fouten over en weer. Tubantia creëerde een aantal kleine kansen. Na een dikke 20 
minuten hadden de gasten de openingstreffer moeten maken toen een goede snelle aanval over links terecht kwam bij de 
volledig vrijstaande Johnny Messo, die compleet miste. Vijf minuten later viel die treffer wel. Een vrije trap van zo’n 25 meter 
werd door Martijn Vranken over de muur in de verre kruising gekruld 0-1. 
Pas na een half uur voetballen was de eerste kans voor De Zweef en direct een hele mooie. Hernane Machielsen speelde zich 
vrij en passte op Niels Hegeman, die helemaal alleen op de keeper af ging. Zijn schot ging echter huizenhoog over tot grote 
ontzetting van het publiek, want vanaf de kant was het een niet te missen kans. 
De Zweef voetbalde de eerste helft nauwelijks. Er werd heel hard gewerkt, maar dat was het wel. Er werd te gehaast gespeeld. 
Er waren te weinig vaste, betrouwbare aanspeelpunten en daardoor te veel balverlies. Het team miste evenwicht en maakte te 
veel fouten. Vlak voor rust werd zo’n fout bijna fataal, maar de door Tubantia veroverde bal werd keihard net naast geschoten. 
De tweede helft liet Tubantia het er een beetje bij zitten. Trainer Marsman wisselde kort na de aftrap Stefan Dijkstra voor Mark 
Scholten en Sander Souverijn voor Nathan Papilaja. Na tien minuten moest Nick Huffmeijer reddend optreden op een vrije 
kopkans. Na een half uurtje spelen was er een rommelige situatie net buiten het strafschopgebied. Uit de scrimmage kreeg 
Patrick Wijnen de bal aangespeeld en kon ongehinderd richting keeper lopen, die hij simpel passeerde: 1-1. Of hij echt buiten 
spel stond zal wel een vraag blijven. Vlak voor tijd werd Patrick vervangen door Stefan Scholten. 
De laatste vijf minuten spatte het ervan af. Tubantia probeerde een treffer te forceren en drukte De Zweef terug tot ver in het 
strafschopgebied. Daar werd de bal telkens maar met moeite weggespeeld, waarbij ballen door Nick Huffmeijer knap werden 
gered, een bal van de lijn werd geschoten, maar gelukkig niet meer werd gescoord. In blessuretijd had De Zweef nog kunnen 
scoren, maar het schot ging net naast. Geel was er deze wedstrijd voor Niels Hegeman, Hernane Machielsen en Stefan 
Scholten. 
  
Berghuizen - De Zweef 4-1 
19-03-2006 
Op 9 oktober konden thuis de punten nog worden gedeeld na een 3-3 gelijkspel; uit kon De Zweef geen potten breken en werd 
kansloos met 4-1 naar huis gestuurd. Vier spelers kregen geel, waarbij Robert Bakker deze kaart twee keer zag en even na het 
begin van de tweede helft naar de kleedkamer kon vetrekken. 
Al vanaf het begin zette Berghuizen de Nijverdallers onder druk. Een foute uittrap van Nick Huffmeijer kwam bij een 
tegenstander en diens inzet werd door Stefan Scholten van de lijn gered. Na ruim een kwartier kreeg De Zweef iets meer vat op 
het spel, maar het bleef moeilijk met een goede aanval over de middellijn te komen. Berghuizen deed dat wel en kon via de 
vleugels gevaarlijk opkomen. In de 26e minuut kreeg De Zweef de bal achterin niet weg en met een droge knal maakte Lars 
Boberg de 1-0. 
Na een half uur spelen was een afstandsschot van Niels Hegeman de eerste serieuze doelpoging van De Zweef. Een paar 
minuten later kon Nick Huffmeijer een hard afstandsschot van Berghuizen met moeite keren. De afvallende bal kwam voor de 
voeten van Rog Egberink, die inschoot: 2-0. Op slag van rust kreeg Niels Hegeman de bal een stuk buiten het 
strafschopgebied,. Hij liep ongehinderd naar voren en verraste vriend en vijand met een gericht hard schot dat langs de paal in 
het net belandde. De hoopvolle 2/1 kwam op het scorebord. Dat beloofde wat voor de tweede helft. 
In blessuretijd echter kon de handige nummer 11 van berghuizen door Stefan Scholten alleen maar onreglementair worden 
gestopt. Aan gezien de scheidsrechter constateerde dat dat gebeurde binnen het strafschopgebied, kreeg Berghuizen een 
penalty en Stefan een gele kaart. De strafschop werd door aanvoerder Joachim Wissink benut en was het rust met 3-1. 
Inmiddels had Robert Bakker zijn eerste gele kaart gekregen. 
Na rust kwam Tanner Kurt voor Stephan Dijkstra in het veld. Even later trok Robert Bakker geheel onnodig en op een verkeerde 
plaats aan zijn tegenstander en liep tegen zijn tweede geel op. Met rood kon hij vertrekken. Even later werd Paul te Pas 
vervangen door Niels Kolkman. Na een kwartiertje kreeg Hernane Machielsen de bal in de schoot geworpen door geknoei in de 
Berghuizenverdediging. Zijn schot werd door de keeper net naast getikt. 
De Zweef probeerde van alles, maar niets lukte. Frustratie leidde tot geel voor Tanner Kurt en (aan het einde van de wedstrijd) 
Marcel Hofstede. Met nog een kwartier te spelen stompte de keeper een schot van Marcel Hofstede voor de voeten van Sander 



Souverijn, die uithaalde maar de buitenkant van de pal trof. Stefan Scholten maakte plaats voor Roy Luttenberg, maar dat 
haalde niet veel meer uit. Vlak voor tijd kon een foute uittrap van Nick Huffmeijer niet goed meer verwerkt worden en trok 
Joachim Wissink allen op het Zweefdoel. Hij miste niet en bracht de stand op 4-1. 
  
De Zweef 1 - Voorwaarts Twello 1  3-1 
02-04-2006 
Er gloort hoop voor De Zweef waar het gaat om het voorkomen van nacompetitie. Door Voorwaarts Twello met 3-1 te verslaan 
en door het verlies van alle concurrenten, deed de ploeg goede zaken. In tegenstelling tot twee weken geleden werd er hard 
gewerkt in dit degradatieduel dat voor beide ploegen zeer belangrijk was. Mooi om te zien was het niet, maar wel spannend en 
op het scherpst van de snede. De goed leidende scheidsrechter voelde dat prima aan en kon op één na (geel voor Paul te Pas), 
de kaarten in de zak houden. Matchwinnaar voor De Zweef was Martijn Rozendal, die twee keer scoorde en één assist liet 
aantekenen. 
Zoals gezegd: De Zweef toonde heel veel inzet en bereidheid voor elkaar te werken. In vergelijking tot eerdere wedstrijden 
begon Tanner Kurt in de basis, evenals Martijn Rozendal, die tot nu toe in het tweede speelde. Verder speelde Marco 
Middelkamp (een goede partij) voor de geschorste Robert Bakker. Vanaf het begin was het duidelijk dat beide ploegen wisten 
dat er vandaag gewonnen moest worden. 
De Zweef pakte dat goed aan en na zo’n minuut of tien kon de Voorwaartsverdediging twee corners met moeite wegwerken. De 
mannen uit Twelllo konden aanvallend geen vuist maken. Eigenlijk de hele wedstrijd niet. Na een half uur kreeg De Zweef een 
vrije trap op zo’n twintig meter voor het doel. Martijn Rozendal knalde de bal laag door de muur. De keeper zag deze (te) laat en 
liet hem onder zich doorglippen: 1-0. Even zag het er naar uit dat Twello nog voor rust gelijk zou komen. Uit twee corners 
creëerde de ploeg een paar mooie kansen, die echter niet werden benut. 
De tweede helft begon later omdat de grensrechter van Voorwaarts onwel was geworden en er een vervanger gezocht moest 
worden. Kort na de aftrap gaf Martijn Rozendal een mooie pass op Patrick Wijnen, die in geheel vrije positie naast schoot. 
Waarschijnlijk zonder dat daar een verband mee bestond, kon hij even later plaats maken voor Hernane Machielsen. Sander 
Souverijn kwam in het veld voor de geblesseerde Niels Kolkman. 
In de 22e minuut speelde Marcel Hofstede de bal terug op keeper Nick Huffmeijer die verkeerd schoot, waardoor een speler 
van Voorwaarts van 40 meter de bal met een wijde boog in het lege Zweefdoel deed belanden: 1-1. Dat was schrikken, want 
zoveel echt uitgespeelde kansen had De Zweef nog niet gehad. 
Gelukkig pakte het voor de Nijverdallers goed uit. Het was weer Martijn Rozendal die van zich deed spreken. Hij speelde zich 
mooi vrij op rechts en gaf de bal strak voor op de meegelopen Sander Souverijn. Die liet de bal echter door de benen lopen. 
Hernane Machielsen die achter hem ook was meegekomen, aarzelde niet en schoot de bal in de kruising: 2-1. 
Vlak voor tijd mocht Stephan Dijkstra nog invallen. belangrijker is dat Martijn Rozendal opnieuw van zich deed spreken. 
Hernane Machielsen speelde vanaf de zijlijn Sander Souverijn aan, die na een schijnbeweging de bal tussen twee man door 
richting doel speelde. Zijn schot werd gekeerd, maar de afvallende bal werd door Martijn keihard in het doel geknald: 3-1. Aan 
alle onzekerheid kwam daarmee een einde. Hard werken werd beloond. Mooi voetbal komt (misschien) later wel weer. 
  
De Zweef - Colmschate 1-2   
06-04-2006 
In een wedstrijd waarbij Colmschate duidelijk gelukkiger was dan De Zweef, trokken de Nijverdallers aan het kortste einde en 
moesten met lege handen achterblijven. De Zweef begon goed aan de wedstrijd, maar moest toestaan dat de gasten tot een 
voorsprong kwamen van 0-2, geluk, maar ook afgedwongen. Uiteindelijk werd het 1-2, maar een gelijkspel was verdiend. 
De Zweef begon fel en dat leidde kort na het begin tot ene gele kaart voor Marcel Hofstede. In de 10e minuut kreeg Tanner Kurt 
een goede kans, maar kon die niet benutten. Een handsbal van Marco Middelkamp tien minuten daarna werd door de 
scheidsrechter niet gezien. Even later maakte Colmschate een buitenspel-goal. 
Na een half uur kwam een echte grote kans voor De Zweef. Een strakke voorzet van Martijn Rozendal werd door Marco 
Middelkamp net gemist. Dat was in een periode dat De Zweef een paar goede mogelijkheden kreeg de eerste goal op het 
scorebord te brengen. Martijn Rozendal kon alleen op de keeper af, maar werd te ver naar buiten gedrongen, zodat zijn schot 
met rechts gepakt kon worden. 
Bij een corner kort daarna kon een speler van Colmschate bij de tweede paal geheel vrijstaand en dus ongehinderd inkoppen 
en werd het 0-1. Zes minuten later werd het 0-2 toen opnieuw bij een corner een Colmschate-aanvaller geheel ongehinderd de 
bal met het hoofd in de kruising kon koppen. 
In de daarop volgende aanval van De Zweef werd in het strafschopgebied van Colmschate hands gemaakt en benutte Martijn 
Rozendal de penalty: 1-2. De Nijverdallers hadden voor rust nog op 2-2 kunnen komen toen Niels Hegeman een lange bal van 
Martijn Rozendal net naast werkte. 
De tweede helft kan worden samengevat als: De Zweef valt aan, heeft pech en Colmschate speelt constant met zes, zeven 
mensen achter de bal en kan een keer of twee, drie gevaarlijk uitkomen. Na drie minuut gaat een keihard schot van Marco 
Middelkamp net naast. In de 20e minuut is er geel voor Stefan Dijkstra en even later voor Sander Souverijn. Inmiddels heeft 
Stefan Dijkstra plaats gemaakt voor Pieter van Vree. 
De meer dan verdiende gelijkmaker lag op de schoen van Hernane Machielsen die oog in oog met de goalie van Colmschate 
de bal moest inleveren. De vervanging van Mark Scholten door Michael Posnuszny bracht niet het verdiende gelijkspel. 
  
De Tubanters - De Zweef  2-1 
09-04-2006 
Na een autorit door het prachtige Twente waar de hazen speelden in de wei en de reeën zich warmden aan de spaarzame 
zonnestralen van deze bleke voorjaarsdag werd onder zware omstandigheden de wedstrijd tegen de Tubanters gespeeld. Er 
stond een vlagerige wind over de lengterichting van het veld en het was nat en glibberig. 
De eerste 10 minuten ging de wedstrijd gelijk op. En De Zweef dat in haar rode uittenue speelde zat goed in de wedstrijd. In de 
18e minuut ontstond het eerste gevaar en moest keeper Niek Huffmeijer een knappe volley van één van de aanvallers van de 
Tubanters met de vuisten het doel uitwerken tot hoekschop. De hoekschop leverde geen gevaar op. Ook De Zweef kreeg haar 



eerste kans. In de 20e minuut schoot Paul te Pas verassend op doel en ook Taner Kurt was met een kopbal in de 24e minuut 
kansrijk. 
De eerste gele kaart van de wedstrijd was voor Marco Middelkamp voor een overtreding van achteren op zijn tegenspeler. In de 
36e minuut was er een snelle aanval van de Tubanters. Een voorzet van rechts werd door Michel Timmerman fraai en 
onhoudbaar voor de keeper ingeschoten 1-0. Vlak voor rust kreeg De Zweef nog enkele kansjes maar Tanner Kurt en Marco 
Middelkamp kwamen net tekort. 
In de rust werd Pal te Pas gewisseld voor Herrane Machielsen. Het eerste kwartier ging de wedstrijd weer gelijk op er waren 
kansjes over en weer in een zware regen en hagelbui. In de 64e minuut was er een uitbraak over rechts van Stefan Dijkstra die 
de bal knap voorgaf op Tanner Kurt die de 1-1 inkopte. 
In de 68 minuut ontving Roy Luttenberg geel voor een wat zwaar aangezette slijding. In de 70 minuut komen de Tubanters weer 
op voorsprong, 2-1, door een schot van Kurt Becker. De Zweef probeerde daarna met enkele wissels, Patrick Wijnen voor 
Marco Middelkamp en Stefan Scholten voor Roy Luttenberg, de wedstrijd nog in de greep te krijgen en een gelijkspel af te 
dwingen. De gaf echter de Tubanters ook de mogelijkheid te counteren. Door een knappe redding van Marcel Hofstede werd 
voorkomen dat zo’n counter de 3-1 opleverde. Ondanks de wissel was De Zweef niet in staat de gelijkmaker af te dwingen en 
eindigde de wedstrijd in een 2-1 overwinning voor de thuisploeg. 
Op de terugweg naar Nijverdal hadden de reeën zich teruggetrokken in de bossen en ook de spelende hazen waren 
teruggedoken in hun leger. Een eenzame buizerd keek uit over de weilanden op zoek naar een prooi. Hoe mooi kan Twente 
zijn, ook vanaf de snelweg!! 
  
PH - De Zweef 3-2 
15-04-2006 
Het ziet er somber uit voor De Zweef. Na het verlies met 3-2 tegen PH staat de ploeg nu gelijk met Voorwaarts Twello, waarvan 
de leider breed lachend op de tribune zat in Almelo. Door het gelijkspel (3-3) van RDC tegen Rigtersbleek is niet alleen 
nacompetitie aan de orde, maar is ook rechtstreekse degradatie een mogelijkheid. RDC staat drie punten onder De Zweef. De 
wedstrijd tegen Schalkhaar zal heel belangrijk worden. 
Zowel PH als De Zweef zetten zich voor 100 % in, maar mooi om te zien was het niet. De Zweef begon redelijk met een mooi 
schot van Martijn Rozendal (opnieuw veruit de beste blauwwitter) en een vrije kans voor Sander Souverijn. Na zo’n 20 minuten 
was er geen voor Marcel Hofstede. Even later werd een klutsbal in het strafschopgebied door een verdediger van PH achter zijn 
eigen doelman gewerkt en leidde De Zweef tot ieders verrassing: 0-1. 
Bijna vanaf de aftrap was er een vrije schop voor PH waarbij een Almelo-aanvaller tussen twee man met zijn hoofd net genoeg 
van richting veranderde dat die in het net verdween: 1-1. De Almeloërs hadden zelfs een voorspong kunnen nemen als een 
keiharde bal niet in het zijnet werd geschoten. Het was opnieuw een standaardsituatie die PH een doelpunt opleverde. Een vrije 
trap halfweg de Zweefhelft werd mooi in de diepte meegegeven. Robert Bakker kon de man niet stoppen en ook de uitgelopen 
Nick Huffmeijer had het nakijken: 2-1. 
Dit leek de ruststand te gaan worden, maar beide ploegen hadden nog wat in het vat. Het begon met een aanval van PH over 
rechts en een strakke voorzet, waarna de knal op het doel door Nick Huffmeijer goed werd weggetikt. De Zweef was gelukkiger. 
Een lange bal van Patrick Wijnen kwam bij Martijn Rozendal, die met een mooie lob de 2-2 aantekende. Op slag van rust was 
er geel voor Patrick Wijnen. 
Direct na rust ontstond in het strafschopgebied van De Zweef een situatie waarin de verdediging de bal niet lekker weg kreeg. 
Een droog schot tussen de benen werd door Nick Huffmeijer te laat gezien en verdween in het doel: 3-2. Vijf minuten later 
hadden de Nijverdallers de stand gelijk kunnen trekken. Een bal in de diepte werd door Martijn Rozendal goed gecontroleerd. 
Hij ging alleen op de keeper af, wachtte tot die kwam en legde breed op de meegelopen Hernane Machielsen. Terwijl heel 
Nijverdal al juichte om deze gelijkmaken, zag de oplettende kijker de bal achter het doel liggen in plaats van erin. 
Dat was eigenlijk van beide ploegen het laatste wapenfeit. Machteloos werd van Zweefkant nog geprobeerd de gelijkmaker te 
forceren. Hernane Machielsen maakte plaats voor de licht-geblesseerde Niels Hegeman en Roy Luttenberg maakte plaats voor 
Stephan Scholten. Dit mocht niet helpen. PH maakt door de winst nog steeds kans op winst in de tweede periode en moet 
daarvoor maandag winnen van Voorwaarts. Dan zal de ploeg heel wat beter moeten spelen als tegen De Zweef….. 
  
De Zweef - Schalkhaar 4-0 
23-04-2006 
Wat een overwinning al niet kan doen. Door de winst op koploper Heino was bij De Zweef langzaam het idee ontstaan dat er 
nog wat te verdienen valt dit seizoen. Tegen het zeer matige Schalkhaar kon de ploeg vrijer voetballen. Die overwinning vorige 
week en de matige tegenstand gaf spelers zelfvertrouwen en dat was in het veld te zien. De Zweef houdt alle kansen in eigen 
hand. 
Schalkhaar legde De Zweef geen strobreed in de weg in de strijd om klassebehoud. De ploeg wilde wel, maar kon niet. In de 
10e minuut maakte Sander Souverijn een goede actie op links. Zijn strakke voorzet werd door de keeper weggewerkt, maar wel 
voor de voeten van Patrick Wijnen die droog de 1-0 aantekende. 
De Zweef bleef drukken. Tien minuten later maakte Martijn Rozendal een prachtige actie op de achterlijn, maar zijn voorzet 
werd niet benut. Twee minuten later stuiterde een vrije trap van Sander Souverijn via de onderkant lat terug in het veld. Een 
tweede goal hing in de lucht en die kwam binnen een minuut. Schalkhaar liet veel ruimte voor Nijverdalse combinaties en na 
een aanval over veel schijven belandde de bal voor de voeten van Paul te Pas, die ongehinderd de 2-0 op het scorebord bracht. 
In het laatste kwartier kregen Niels Hegeman en Marco Middelkamp geel, waardoor beiden volgende week zijn geschorst. Om 
dat een beetje goed te maken gaf Stephan Dijkstra een mooie steekpass op martijn Rozendal, die op de keeper afging en deze 
via een “panna” passeerde: 3-0. het was lang geleden dat De Zweef met zo’n voorsprong de rust in ging. 
Na de thee namen de Nijverdallers wat gas terug. Schalkhaar kon iets terug doen, maar het waren niet meer dan 
speldenprikken. Dat was in het eerste kwartier. Daarna nam De Zweef weer over. Martijn Rozendal stuurde Marco Middelkamp 
diep. Oog in oog met de keeper bleek dat scoren een moeilijke bezigheid is. Zijn schot ging naast (Cocu had-em erin gedaan). 
Door de voorspong en het onvermogen van Schalkhaar was de jus er een beetje af. Na 20 minuten was er geel voor Marcel 
Hofstede, die er de volgende week ook niet bij is. In het volgende kwartier had De Zweef de voorsprong ver kunnen uitbouwen. 
Eerst was er de mooi pass van Martijn Rozendal op Sander Souverijn. Diens schot ging tegen de keeper aan. 



Even later werd Sander Souverijn opnieuw in stelling gebracht; hij probeert met een schijnbeweging de keeper op het verkeerde 
been te zetten, maar dat lukte niet. Vijf minuten later kreeg hij toch loon naar werken: vanaf een meter of 18 gaat een hard, 
diagonaal schot het doel in en in het 4-0. Bij deze voorspong kreeg Martijn Rozendal een publiekwissel. Hij maakte plaats voor 
Hernane Machielsen. Roy Luttenberg maakte plaats voor de weer herstelde Joost Kogelman. 
Het laatste kwartier stond in het teken van “laat Hernane scoren”. De kleine spits deed zijn best, passeerde als vanouds en 
kreeg een aantal hele mooie kansen. Al die kansen echter waren aan hem niet besteed. Eerst stuurde Joost Kogelman (na een 
weergaloze passeeractie) hem alleen op de keeper af. De mooiste kans kreeg hij toen de keeper verkeerd uittrapte. Hernane 
ving op en lobte de bal mooi over de doelman. Helaas stond de lat in de weg en miste Patrick Wijnen de rebound. Daarmee 
was het over en uit voor Schalkhaar. Vermeld moet nog worden dat in de 38e minuut Marcel Hofstede plaats maakte voor 
Stephan Scholten. 
  
Heino - De Zweef 0-1 
17-04-2006 
Eindelijk loon naar werken. De overwinning tegen Heino (0-1) werd voor de poorten van de hel weggesleept en kwam tot stand 
door keihard werken en 110% inzet. Omdat de groenwitten niet in hun spel konden komen, was de kans op 0-2 zelfs groter dan 
een gelijkmaker. De winst leverde drie punten, maar niet de gewenste uitloop op concurrent Twello, dat in eigen huis PH 
versloeg, die door winst de tweede periode had kunnen pakken. Omdat RDC en Schalkhaar de punten deelden, werd de druk 
van onderaf minder. Met nog vier wedstrijden te gaan is er nog van alles mogelijk. 
Heino nam na de aftrap het initiatief en drukte De Zweef terug op eigen helft. Daar stond tegenover dat de Nijverdallers heel fel 
waren en vroeg stoorden. Heino, waar het de laatste tijd toch niet zo goed mee ging, kon z’n eigen spel niet spelen. Ook al 
omdat De Zweef met de Marco "Cocu" Middelkamp en Robert Bakker als rotsen in de branding de aanvallende impulsen van 
Heino veelal keer op keer onschadelijk konden maken. 
Voorin was het opnieuw Martijn Rozendal die liet zien dat hij in vorm is. Met Patrick Wijnen aan zijn zij werden heel wat kansen 
geschapen, waarmee de groenwitte achterhoede de nodige moeite hadden. Direct in het begin al had Martijn de verlossende 
treffer op de schoen, maar de uitstekend reddende doelman van Heino kon een keiharde knal verwerken. Dat was in de 
twaalfde minuut. 
Een kwartier later was er een exacte gelijke toestand en ook nu weer redde de keeper. Tegen deze kansen voor De Zweef had 
Heino nog nauwelijks wat gesteld. Hoe langer de wedstrijd duurde, hoe mindert overleg aan beide kanten. Niet van belang, 
want alleen punten tellen in dit stadium van de competitie. 
Na een goede vrije trap van Sander Souverijn raakte Niels Hegeman de bal met het hoofd net iets te weinig. In de daarop 
volgende aanval van Heino verrichtte Nick Huffmeijer een prima redding. Zo leek het 0-0 te blijven bij rust. Niet dus. Na een 
doodgelopen Zweefaanval schopte een Heino-verdediger de bal tegen Patrick Wijnen aan, die op de Heino-goalie toeliep en 
deze handig passeerde: 0-1. 
Na rust gooide Heino alle remmen los. Er moest en zou gescoord worden. Hele veel druk op de bal, veel goede persoonlijke 
acties, maar niets hielp. De ene gevaarlijke situatie na de ander voltrok zich voor het Nijverdalse doel, waar met gezamenlijke 
moed telkens weer de bal werd weggewerkt. Druk van Heino betekende aan de ander kant ruimte voor De Zweef. Eerst was het 
Stephan Dijkstra die de diepte in werd gestuurd en alleen op de keeper af kon, maar zijn inzet gekeerd zag. 
Roy Luttenberg maakte plaats voor de geblesseerde Stefan Scholten en wilde wel laten zien dat hij onterecht was gepasseerd. 
Dat leidde tot een paar gevaarlijke rushes langs de zijlijn, terwijl Heino aan de andere kant met veel man wilde forceren. Robert 
Bakker liep tegen geel op in een van de vele situaties waarin hij als winnaar uit een duel kwam. In de 75e minuut had De Zweef 
het opnieuw af kunnen maken. 
Patrick Wijnen speelde zich knap vrij op de achterlijn, waar de keeper al op de grond lag. De afgemeten pass op Martijn 
Rozendal werd huizenhoog over geschoten. De laatste tien minuten was er de ene aanval van Heino na de andere. Er waren 
veel scrimmages voor het doel, waarbij de bal door vrijwel iedereen (verdedigers incluis) ingeschoten had kunnen worden. Dat 
gebeurde niet. De Zweef bleef overeind. Vlak voor tijd stond heel Heino op de kop, omdat elke groenwitter zag dat Robert 
Bakker zijn tegenstander in het strafschopgebied onderuit trok, maar de scheids wuifde elk protest weg. Opnieuw werd een 
overwinning gevierd als een kampioenschap. Tegen Schalkhaar moet zondag gewonnen worden om uitzicht op klassebehoud 
te houden.. 
  
De Zweef - Avanti Wilskracht 1-2 
30-04-2006 
De Zweef voetbalde goed, combineerde lekker, kregen handenvol met kansen, maar verloor uiteindelijk met 1-2 van Avanti. 
Vier kansen, twee goals was alles wat er voor de ploeg uit Glanerbrug in Nijverdal werd verdiend, maar het was genoeg om nog 
mee te blijven doen om het kampioenschap. De Zweef houdt door het verlies van Twello bij Schalhaar de kans om 
klassebehoud in eigen hand. 
De Zweef begon de wedstrijd met een gehavend team, omdat maar liefst zes spelers verstek moesten laten gaan. Dat was niet 
te zien, want de ploeg speelde fris en combineerde lekker; waarschijnlijk ook opgepept door de winst van de afgelopen weken. 
Opnieuw was Martijn Rozendal de beste man. Na zo'n tien minuten kreeg zij zijn eerste kans. Zijn schot werd door de keeper 
moeilijk weggewerkt, waardoor Hernane Machielsen in een moeilijk hoek de kans kreeg de score te openen. Jammer genoeg 
knalde hij de bal op de paal. 
Even later werd Hernane in de diepte aangespeld. Hij speelde zijn directe tegenstander door de benen en haalde direct uit. 
Geen grijpen op voor de keeper, zodat de 1-0 op het scorebord verscheen. Vijf minuten later kreegf Anavti de eerste kans, maar 
het schot ging naast. In dezelfde minuut schiet Martijn Rozendal aan de andere kant net naast. 
Voor Hernane Machielsen ontstond de volgende kans voor De Zweef. Mark Scholten maakte een mooie actie en speelt af op de 
vrijstaande Hernane, die echter in het zijnet schoot. De Zweef bleef drukker, waardoor vijf minuten voor rust een serie 
hoekschoppen ontstond. Bij de laatste kwam de afvallende bal voor de voeten van Paul te Pas die -zo leek het- onbereikbaar in 
de kruising knalde. Door een wonder redde de keeper van Avanti, die verder geen sterke indruk maakte. 
Zoals zo vaak als de kansen niet worden benut, viel de goal aan de andere kant. In een scrimmage voor het doel kreeg De 
Zweef de bal niet echt weg en kon een punt van een Avantischoen de bal in het net prikken: 1-1. 



De tweede helft begon met een uitgespeelde mogelijkheid voor Avanti. De bal viel tussen twee Zweefverdedigers, maar het was 
een Avantispeler die er met de bal vandoor ging. Door goed uitlopen werd diens lob op de 16 meterlijn onschadelijk gemaakt. 
Daarna was het weer De Zweef wat de klok sloeg. Sander Souverijn kon alleen op de doelman af, doet alels goed, maar 
vergeet te scoren. 
Vijf minuten later kwam Mark Scholten net te laat om de score uit te bouwen. In de twintigste minuut kwam een mooie hoge 
voorzet van Sander Souverijn precies bij Martijn Rozendal, die in één keer uithaalde. De keeper kon redden, maar niet 
klemvast. Ook de tweede mogelijkheid kon Martijn niet benutten. 
In het laatste kwartier werd Hernane Machielsen vervangen door Tanner Kurt en Paul te Pas maakte plaats voor Ruud ten 
Dam. Dat mocht niet baten. sterker nog: tussen deze twee wissels was het Avanti die via een mooie aanval en een goede 
afronding met het hoofd de stand op 1-2 bracht. mark Scholten had daarna nog de mogelijkheid de stand gelijk te maken, maar 
zijn schot ging hoog over. Zo bleef De Zweef onterecht met lege handen achter. 
  
Rigtersbleek 1 - De Zweef 1  1-2 
07-05-2006 
Op de laatste wedstrijddag zal de beslissing vallen in de tweede klasse J. Bovenin kunnen drie ploegen kampioen worden en 
onderin gaat het tussen drie ploegen voor nacompetitie. En dat alles omdat Colmschate niet in staat bleek te winnen van 
Voorwaarts Twello (1-1). Voor het kampioenschap zijn in beeld: Colmschate(45pnt), Avanti (43 pnt) en Heino (42 pnt) en voor 
de nacompetitie Rigtersbleek, de Zweef en Voorwaarts Twello. Heel spannend dus. 
De Zweef heeft door de winst op Rigtersbleek alles in eigen hand gehouden. Het was een open wedstrijd, waarbij beide 
ploegen vele kansen kregen. de Zweef iets meer en iets mooier en daarom was de 1-2 terecht, maar door in meer dan goede 
positie niet te scoren, maakten de blauwwitten het zichzelf erg moeilijk. Toen Rigtersbleek terug kwam op 1-2 moesten alle 
zeilen worden bijgezet en dat lukte. 
De eerste kans in de wedstrijd was voor Rigtersbleek toen Kogeljoost de bal voor de voeten van een tegenstander kopte. Diens 
schot ging net naast. Na een kwartier zette De Zweef een mooie aanval op over veel schijven. Martijn Rozendal begon met een 
prachtige dieptepass op Patrick Wijnen. Die zette voor op Sander Souverijn. zijn schot werd door de keeper gepareerd, maar 
niet meer dan dat. De afvallende bal werd door Stefan -Benny- Dijkstra in het doel gewerkt: 0-1. 
Het was -zoals gezegd- een open wedstrijd. Vijf minuten na de openingstreffer stuitte een bal van de rug van een Bleek-
aanvaller op de lat boven Nick Huffmeijer. Daarna was het weer De zweef. Een lange bal belandde bij de tweede paal bij de 
volledig vrijstaande Niels Hegeman. Die haalde uit en zag zijn schot tegen de verre paal stuiten weer het veld in.  Direct daarop 
moest Nick Huffmeiejer twee keer redden en deed dat knap, topt grote tevredenheid waarschijnlijk van keepercoach Henk 
Koershuis, die zijn pupil vanachter de goal stimuleerde het beste te geven. 
Vlak voor rust kwam De Zweef op ene comfortabele 0-2 voorspong: Martijn Rozendal zette Stefan Dijkstra vrij. Zijn voorzet werd 
door Patrick Wijnen van dichtbij ingeschoten. 
Na rust (met de felle wind tegen) was het De Zweef die de deur in het slot kon gooien. Na drie minuten al was een voorzet van 
Martijn Rozendal op de volledig vrij lopen Patrick Wijnen net iets te hard. Het schot daarna van Mark Scholten werd van de lijn 
gehaald. dat de Bleek zou profiteren van een misstap werd even later duidelijk toen een vrije trap keihard op de kruising kwam. 
Daarna had De Zweef het met twee, drie mooie kansen opnieuw af kunnen maken. Niet dus; alleen geel voor Joost Kogelman. 
Aan de ander kant was er opnieuw een vrije trap voor Rigtersbleek, Dit keer werd iets beter gemikt en kwam de 1-2 op het 
scorebord. 
De blauwwitten bleven het zich moeilijk maken door de kansen niet te benutten. Niels Hegeman speelde zich mooi vrij en gaf 
vanaf de achterlijn voor op Partrick Wijnen. zijn schot werd door de keeper geblokt. Martijn Rozendal kreeg geel.  Inmiddels 
waren aan beide kanten de knollen behoorlijk op. Niels Hegeman en Martijn Rozendal gingen licht geblesseerd het veld af en 
maakten plaats voor Tanner Kurt en Hernane Machielsen. In plaats van de ruimte op het middenveld te benutten, liet De Zweef 
zich te ver terugzakken voor het eigen doel. Daardoor moest Nick Huffemeijer nog twee keer alles uit de kast halen en dat lukte. 
Daarom: drie punten en alles in eigen hand gehouden! Prima werk dus. 
  
De Zweef 1 - Heino 1 0-1 
14-05-2006 
De Zweef heeft het net gered. Doordat Voorwaarts bij PH niet verder kwam dan 1-1, naderde de ploeg uit Twello de 
Nijverdallers tot op één punt, maar gelukkig net te weinig. De Zweef hoeft in ieder geval geen nacompetitie meer te spelen. Hei 
seizoen is niet best geweest, maar het is mooi te weten dat volgend jaar opnieuw in de 2e klasse wordt gespeeld. 
Na de wedstrijd in Heino konden we trots melden dat De Zweef de koploper had verslagen. Van dat De Zweef was niet veel 
over. Het speelde een van de slechtste wedstrijden van het seizoen. Het verlies van 0-1 tegen het ook zwak acterende Heino 
was terecht. 
Dat wil niet zeggen dat de Zweef geen kansen kreeg. Na ene kwartiertje ging een volley van Sander Souverijn op een voorzet 
van Mark Scholten  rakelings voorlangs. Even later moest Nick Huffmeijer aan de andere kant ferm ingrijpen. Heino creëerde 
veel mogelijkheden, maar liet echt uitgespelde kansen liggen. Oog in oog met Nick Huffmeijer werd twee maal grandioos 
gefaald. 
Vlak voor rust kreeg De Zweef de bal voor de zoveelste keer niet goed weg. Een schot van een Heinospeler kwam tegen de 
arm van de op de doellijn staande Stephan Dijkstra. De scheidsrechter nam een curieuze beslissing: doelpunt, waarmee hij 
waarschijnlijk Benny een rode kaart bespaarde. Maar goed, het was wel 0-1. 
Na rust kwam Hernane Machielsen in het veld voor Marco Middelkamp. Even later maakte Roy Luttenberg plaats voor Paul te 
Pas. Een vrije trap van Sander Souverijn werd oor de lange Heinokeeper net boven de lat getild. Een kwartier na rust kreeg 
Patrick Wijnen een dot van een kans, maar hij zag zijn inzet hoog over gaan. Voor Stephan Dijkstra was een gele kaart. Kort 
daarna werd hij vervangen door Robert Bakker. 
Even later had Heino de zak kunnen beslissen, maar een lob over de uitgelopen Nick Huffmeijer ging naast. Aan de andere 
kant had Hernane Machielsen de gelijkmaker op de schjoen, maar hij liet zich te veel imponeren door de lange goalie. Na dit 
duel kreeg hij nogmaals ene kans, maar die kwam niet over. In het duel daarna had Mark Scholten keihard kunnen uithalen, 
maar hij speelde de bal breed, waardoor de kracht uit de aanval werd gehaald. 



Na afloop was het wachten geblazen. Inmiddels was bekend dat Twello bij PH de 0-1 achterstand had teruggebracht tot 1-1. De 
nacompetitie kwam dichterbij en dichterbij. Totdat het verlossende woord viel dat het in Almelo gelijk was gebleven. Twello in de 
nacompetitie en De Zweef veilig. 

 


