
De Zweef 1 in het seizoen 2006-2007 
Hieronder een overzicht van verslagen van alle gespeelde wedstrijden van De Zweef 1 in het seizoen 2006 -2007 (2e klasse J).  

  

29-04-2007 C De Zweef - Rigtersbleek 3-2 

22-04-2007 C DOS'19 - De Zweef 1-1 

19-04-2007 c Markelo - De Zweef 2-1 

15-04-2007 C De Zweef - Grol 0-3 

09-04-2007 C De Zweef - Berghuizen 2-1 

01-04-2007 C De zweef - Vogido 0-1 

25-03-2007 C De Tubanters - De Zweef 2-0 

11-03-2007 C De Zweef - Tubantia 0-1 

17-12-2006 C PH - De Zweef 1-3 

10-12-2006 C De Zweef - Heino 4-2 

03-12-2006 C ATC'65 - De Zweef 2-0 

19-11-2006 C Rigtersbleek - De Zweef 2-2 

12-11-2006 C De Zweef - DOS'19 1-0 

05-11-2006 C Grol - De Zweef 2-2 

29-10-2006 C Vogido - De Zweef 1-3 

15-10-2006 C De Zweef - De Tubanters 1-1 

08-10-2006 C Tubantia - De Zweef 0-0 

01-10-2006 C De Zweef - Markelo 2-1 

24-09-2006 C Berghuizen - De Zweef 0-2 

17-09-2006 C De Zweef - PH 1-3 

10-09-2006 C Heino - De Zweef 3-1 

03-09-2006 C De Zweef - ATC'65 2-1 

29--8-2006 O Kon. UD - De Zweef 3-4 

26-08-2006 B V'hoopse Boys - De Zweef 3-0 

22-08-2006 B De Zweef - Oranje Nassau 3-1 

17-08-2006 O De Zweef - Berkum 1-2 

15-08-2006 B SV Almelo - De Zweef 2-5 

 
 
De Zweef 2e in toernooi HVC-bokaal 
17 mei 2007  
Op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 juni werden bij het jubilerende Haarle (60 jaar) de wedstrijden gespeeld om de 
HVC-bokaal. Na een goed begin eindigden de blauwwitten na een verloren finale als tweede. Na winst op Daarlerveen en 
SVVN moest De Zweef het in de finaleronde opnemen tegen het frisse Haarle. Deze ploeg had zich als organiserende club 
rechtstreeks geplaatst voor de finales. 
Op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 juni werden bij het jubilerende Haarle (60 jaar) de wedstrijden gespeeld om de 
HVC-bokaal. Na een goed begin eindigden de blauwwitten na een verloren finale als tweede. Na winst op Daarlerveen en 
SVVN moest De Zweef het in de finaleronde opnemen tegen het frisse Haarle. Deze ploeg had zich als organiserende club 
rechtstreeks geplaatst voor de finales. 
De Zweef had het moeilijk, maar kon een 1-0 achterstand ombuigen tot 1-1. De strafschoppenserie werd door De Zweef beter 
benut, omdat Jeroen Zwiers een Haarlese inzet stopte. De keeper van Haarle kon zich niet laten zien in deze serie, want hij was 
met rood weggestuurd. De plaatsvervangende veldspeler kon niets uitrichten tegen de geplaatste ballen van De Zweef. 
 Na een korte pauze moest het team in de finale aantreden tegen Hulsense Boys dat met 2-1 DES had verslagen. De Zweef 
begon goed, maar toen deed conditiegebrek bij een aantal jongens van zich spreken. Toch bleven de blauwwitten het meest in 
balbezit. Een knullige fout achterin leidde tot de 1-0 voor Hulsen. Ook al omdat De Zweef een echter spits moest ontberen, was 



het afgelopen en konden de Boys de HVC-bokaal uit handen van wethouder Coes ontvangen. Dat was overigens beker 2, want 
Hulsen won ook de fairplay-bokaal. 
 
 

 
  

 
  
  



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

De Zweef - Rigtersbleek (3-2) 
30 april 2007  
Met drie punten na de 3-2 winst op Rigtersbleek en een bal met handtekeningen van alle spelers nam De Zweef 1 afscheid van 
de naar Groningen verhuisde trainer Gerrit Marsman. In de eerste helft zag dat er niet naar uit. Rigtersbleek voetbalde goed en 
De Zweef was mat en futloos. Dat het maar 1-1 was bij rust was een geluk. 
Al drie minuten na de aftrap kreeg een speler van Rigtersbleek de bal en trok op Jeroen Zwiers af. Daarbij kwam Robert Bakker 
snelheid te kort om te kunnen redden. De 0-1 kwam al snel tot stand en ook daarna had de ploeg uit Enschede kansen om in 
het eertste deel van de eerste helft de stand uit te breiden naar 0-2 of zelfs 0-3. 
Pas na ruim twintig minuten voetballen was de eerste kans voor De Zweef. Rond die tijd ook blesseerde Niels Hegeman zich en 
moest hij vervangen worden door Hernane Machielse, die vandaag een goede dag had. Tien minuten na zijn entree veroverde 
hij de bal van zijn tegenstander, gaf deze op de vleugel mee aan Niels Kolkman, die een strakke voorzet plaatste op de 
meegekomen Taner Kurt: 1-1. Een mooie, snelle aanval. Voor rust was re nog geel voor Joost van Bentem en Jeroen Zwiers. 



Na rust herpakte De Zweef zich. In de zesde minuut kreeg Tanner Kurt in het strafschopgebied in een kluts de bal op het hoofd. 
Zijn kopbal werd door ene speler van Rigtersbleek van de lijn geslagen. De penalty werd onberispelijk benut door Stefan 
Dijkstra: 2-1. Vijf minuten later werd de bal door de vrij opgekomen Joost Kogelman keurig voorgegeven op Hernane 
Machielsen. Zijn inzet werd door de keeper net naast getikt.   
Rigtersbleek was geen schim meer van de eerste helft. De Zweef kreeg een handvol kansen om de voorspong uit te breiden. 
De mooiste kans was voor Hernane Machielsen, die alleen op het doel af kon, de keeper uitspeelde en in het zijnet tikte. De 
goal viel -zoals zo vaak- aan de andere kant. Een hoge bal over de verdediging werd keurig langs Jeroen Zwiers gewerkt: 2-2. 
Zo zag het er naar uit dat de slotwedstrijd in het seizoen gelijk zou eindigen. Gezien de stand op de ranglijst (beide teams met 
21 punten) zou dat geen verrassing zijn. De Zweef wilde de scheidende trainer waarschijnlijk meer geven. Een van de 
opvallendste spelers de tweede helft was Niek Voorhorst, die anders speelde dan in de eerste helft en nu zijn tegenstander 
regelmatig dolde en mooie voorzetten gaf. 
Vlak voor tijd kwam bij een van de Zweef-aanvallen de bal bij Mark Scholten, die hoog richting 16 meter speelde. De inkomende 
Tanner Kurt nam de bal in de lucht in één keer op de slof en knalde keihard in het net: 3-2. Na de wereldlob vanaf de middellijn 
tegen Heino was dit de mooiste van het seizoen. 
Na afloop van de wedstrijd werd op het veld door de spelers afscheid genomen van Gerrit Marsman. Als aandenken werd hem 
door de spelers de wedstrijdbal aangeboden. Daarna was het snel de kantine in om het bloedstollende einde van de ere-divisie 
mee te maken. ’s Avonds was de traditionele afsluiting van het seizoen voor de selectie. 

 
De Zweef 1 - Berghuizen 1 (2-1) 
11 april 2007  
De laatste weken had de Zweef een beetje last van het PSV-syndroom, maar na de 2-1 winst tegen Berghuizen is dat hopelijk 
voorbij. De ploeg begon sterk, fel en agressief. Liet in het eerste half uur meer zien dan de afgelopen drie weken bij elkaar. Zo 
werd weer aangetoond dat je met veel inzet en strijd kunt winnen. 
 Zoals gezegd: De Zweef begon fel en vol strijd. Berghuizen was tamelijk machteloos en kon niet echt antwoorden. Na een half 
uur spelen knalde Niels Hegeman net naast na een mooie actie. Een minuut later kreeg Bertil Webbink de bal. Hij werd door 
twee man belaagd, maar speelde mooi op de vrijstaande Stefan Dijksra die gecontroleerd de 1-0 binnen tikte. 
In de daarop volgende aanval van Berghuizen was Marco Middelkamp iets te laat met zijn actie en kon alleen nog maar 
corrigeren door een overtreding. Aangezien dat gebeurde in het strafschopgebied, leverde dat een penalty op en geel voor 
Marco. Wegens doorgaan met protesteren was er ook geel voor Jeroen Zwiers. De penalty werd benut: 1-1. Dat was ook de 
ruststand. 
Snel na rust was er een kans voor Sander Souverijn, maar die schoot in het zijnet. Later werd hij vervangen door Hernane 
Machielsen. De tweede helft was niet zo scherp als de eerste, waarbij vooral Berghuizen tekenen van verval vertoonde; wellicht 
ook omdat de ploeg op paaszaterdag ook al speelde. Na een half uur spelen was er geel voor Joost Kogelman, die daarna werd 
vervangen door Paul te Pas. 
In de 36e minuut gebeurde er van alles. Een vrije trap kwam via Niels Hegeman bij Mark Scholten die zich in het 
strafschopgebied prima vrij speelde. Zijn voorzet werd weggewerkt, maar kwam terecht voor de voeten van Stefan Dijkstra die 
zijn hoge boogbal keurig in de verre kruising zag zakken: zijn tweede goal en de verdiende voorspong: 2-1. De Zweef kreeg nog 
wat kansen de voorsprong te vergroten, maar dat lukte niet. In de laatste vijf minuten werd Bertil Webbink vervangen door 
Tanner Kurt, weer fit na een lange blessure. 
 
De Zweef 1 - Tubanters 1 (1-1) 
15 oktober 2006  
De Tubanters was op oorlogssterkte naar Nijverdal gekomen. Dus met spelers als Kenan Durmussoglu, Bert Jan Diphoorn en 
Bertil ter Avest. Dat schrok De Zweef niet af, dat fel en geconcentreerd aan de wedstrijd begon. Dat betekende ook de nodige 
overtredingen. De Tubanters hadden eerst het betere van het spel, maar na een kwartiertje begon De Zweef grip op de 
wedstrijd te krijgen. 
Door leuke aanvallen via Martijn Rozendal, Niels Kolkman, Bertil Webbink en Marco Middelkamp creëerde de ploeg zich een 
aantal kansen. De mooiste kans was echter kwam van een tegenstander, die de bal zuiver richting hoek kopte van het eigen 
doel. Zijn doelman had de grootste moeite de inzet te stoppen. Uit de daarop volgende corner had De Zweef via Tanner Kurt de 
score kunnen openen, maar het ging net mis. 
  
Niels Kolkman probeerde vanuit vrije positie de bal met een lob over te keeper te werken, maar zijn inzet ging over. Pas in de 
36e minuut was het eerste schot op doel van De Tubanters. Het publiek, dat behoorlijk was opgekomen, was tevreden over de 
inzet en het spelverloop. 
Na rust probeerde De Tubanters druk te zetten. Er waren wat omzettingen in de posities voorin, maar veel hielp dat niet. Juist 
niet: via een mooie aanval over veel schijven kwam de bal bij Martijn Rozendal, die de keeper gestrekt naar de hoek liet gaan 
op een goede inzet. Geblesseerd moet de aanvaller even later het veld verlaten en werd vervangen door Pieter van Vree. 
Bij De Tubanters was inmiddels Hasan Hoyta ingevallen, die vanaf rechtsbuiten het Bas Wispels erg moeilijk maakte. De Zweef 
liet zich een beetje terugdrukken en moest flink aan de bak om de gaten te dichten. Dat leverde Stefan Dijkstra een gele kaart 
op. Ondanks Enschedese druk kreeg De Zweef nog een paar kansjes. 
Tien minuten voor tijd begon het slotoffensief van De Tubanters. Een door keeper Jeroen Zwiers verkeerd beoordeelde bal 
werd net over gekopt. Vijf minuten later werd een corner door De Zweef niet goed weggewerkt. Een schot van dichtbij door 
invaller Hasan Hoyta werd door Jeroen Zwiers nog gestopt, maar de afvallende bal kwam voor de voeten van dezelfde speler, 
die nu wel het net trof: 0-1. Een bittere pil voor De Zweef. 
Vanaf de aftrap echter werd de bal in het strafschopgebied van de Enschedeërs gespeeld. Daar kon noch de onzekere keeper, 
noch de verdediging de bal wegwerken. Tanner Kurt schoot op doel; een verdediger probeerde te stopen, maar Stefan Dijkstra 
gooide alles in de strijd en werkte de bal in het net: 1-1. Terecht en verdiend. Bij De Zweef was inmiddels Bertil Webbink 
vervangen door Jordi van Rhee. 
De lange blessuretijd was voor De Tubanters. Marco Middelkamp moest redden ten kosten van een gele kaart. Paul te Pas 
knalde een bal van de lijn. Gelukkig bleef het Zweefdoel verder leeg en kon het publiek na afloop opgelucht adem halen. Door 



het gelijkspel staat De Zweef nu op een gedeelde tweede plaats achter drie ploegen met 12 punten. Dat zegt genoeg over de 
spanning in de 2e klasse J. 
 
De Zweef - Tubantia 0-1 
11 maart 2007  
In een wedstrijd zonder agressiviteit, waarin de tegenstander vroeg scoorde, heeft De zweef verder geen potten  
kunnen breken. Door dit verlies staat de ploeg nu op de derde plaats in de tweede klasse J, waar iedereen zo dicht bij elkaar 
staat dat er vele kampioenskandidaten en vele degradatiekandidaten zijn. 
Zes minuten na het beginsignaal van scheidsrechter Hulsmeijer liep Johnny Messo simpel door de Zweefverdediging en gaf 
Jeroen Zwiers het nakijken: 0-1. Tubantia speelde een stuk feller en agressiever dan De Zweef. Daardoor hadden de 
Hengeloërs veel balbezit en kon De Zweef er niet echt uitkomen. 
Weinig organisatie en (dus) veel chaos waren troef. Om daarbinnen enige orde te scheppen moest aan de noodrem worden 
getrokken, waarbij Niels Hegeman en Roy Luttenberg tegen geel aan liepen. Pas na 25 minuten voetbal was de eerste 
fatsoenlijke Zweef-aanval. Verder zag het er naar uit dat Tubantia eerder de 0-2 zou scoren dan De zweef de gelijkmaker. 
Na rust stond het team iets beter, maar dat leidde niet tot echt beter spel. Niek Voorhorst werd ingebracht voor Stefan Dijkstra. 
Later Hernane Machielsen voor Roy Luttenberg. 
Door meer naar voren te gaan spelen hoopt Marsman op de gelijkmaker. Naarmate het einde van de wedstrijd naderde, kreeg 
Tubantia een handvol kansen, omdat De Zweef probeerde te drukken. Jeroen Zwiers redde een paar keer knap. Martijn 
Rozendal liep nog tegen een gele kaart aan. Twee mogelijkheden waren er voor De Zweef in de tweede helft, maar die gingen 
er beide niet in. 
 
SV Almelo-De Zweef (2-5) 
15 augustus 2006  
In de rust van de bekerwedstrijd tegen SV Almelo keek De Zweef aan tegen een 2-0 achterstand. Na rust stelden de 
blauwwitten orde op zaken. De eindstand werd 2-5. 
De achterstand van 2-0 had als oorzaak een aantal misverstanden in de verdediging en een feller Almelo, dat met een sterk 
verjongd team straks de competitie in gaat. De Nijverdallers stelden daar een aantal goede mogelijkheden en zelfs uitgespeelde 
kansen van Hernane Machielsen tegenover, maar kwam niet tot scoren. 
Na rust had Almelo de knollen op. De ingevallen Niels Hegeman opende de score na een mooie solo. Daarna liet Hernane 
Machielsen zien dat hij het scoren nog niet is verleerd. Wat voor rust mis ging, ging nu goed. Twee maal achter elkaar wist hij 
het net te vinden. Stefan Dijkstra en Mark Scholten bepaalden de eindstand op 2-5. 
 
De Zweef-Berkum (1-2) 
17 augustus 2006  
De Zweef is er niet in geslaagd te winnen van hoofdklasser Berkum uit Zwolle. In dit oefenduel werd het 1-2. 
De voetbalvereniging Berkum (hoofdklasse) was op trainingskamp in de jeugdherberg in Nijverdal en wilde wel een potje spelen 
tegen De Zweef. Het was maar goed dat van te voren gezegd was dat Berkum hoofdklasser was, want aan het spel was dat 
niet te zien. De Zweef speelde heel niet slecht en had zelfs serieuze kansen de score te openen. 
Toch was het Berkum die als eerste en tweede het net wist te vinden. De Zweef werd zeker niet weggespeeld. Duidelijk is dat 
spelers en trainers zich geen seizoenstart wensten als die van vorig jaar. Na rust scoorde Hernane Machielsen met een fraaie 
treffer. 
 
De Zweef-Oranje Nassau 3-1 
22 augustus 2006  
Twee vrije trappen had De Zweef nodig om een voorspong te nemen op Oranje Nassau en uiteindelijk te winnen met 3-1. 
Het waren de Almeloers die in het begin van de wedstrijd het initiatief namen. Dat werd na een goede aanval omgezet in een op 
dat moment verdiende voorspong. Voor rust nog maakte De Zweef gelijk uit een mooie vrije trap van Sander Souverijn. 
Na rust krege De Zweef meer vat op het spel. Uit de tweede vrije trap scoorde Stefan Dijkstra de 2-1, waarbij ON-keeper Jerrfey 
Steunenberg niet geheel vrijuit ging. Hernane Machielsen maakte met een strakke trap in de kruising een einde aan de hoop 
van ON er een gelijkspel uit te slepen: 3-1. Geel was er dit duel voor Niels Hegeman. 
 
Vroomshoopse Boys-De Zweef 3-0 
26 augustus 2006  
 
De eerste 'echte" tegenstander maakte duidelijk dat De Zweef er nog niet is. In de bekerwedstrijd tegen 2e klasser 
Vroomshoopse Boys werd terecht met 3-0 verloren. 
Ook van de kant van de thuisspelende ploeg was het overigens geen beste wedstrijd. De Zweef eindigde de wedstrijd met 9 
man omdat Niels Hegeman na twee keer geel kon vertrekken (33e minuut tweede helft) en Stefan Scholten (ingevallen) met 
een hamstringblessure niet verder kon spelen. Aangezien al drie man was gewisseld, kon hij niet worden vervangen. 
De Zweef kon de wedstrijd niet maken. In de eerste helft stond iedereen stil en werd veel onnodig balverlies geleden. 
Vroomshoop. zette veel druk, met name over de linkerkant met twee snelle, jonge spelers, waarvan met name de linksback liet 
ook nog eens goed te kunnen voetballen. 
Van die kant kwam ook na ene half uur de afgemeten voorzet op spits Erwin Kok, die traag ogende aanvoerder, die echter de 
verdediging te kijk zetten en Jeroen Zwiers (inderdaad; hij is weer terug na een jarenlang verblijf in het 5e) mooi uitspeelde. Pas 
vijf minuten voor de rust creëerde De Zweef de eerste echte kans; dat zegt genoeg. 
Na rust kwamen Sander Souverijn en Paul te Pas in het veld voor Niels Kolkman en de zieke Mark Scholten. Kort na de aftrap 
maakte Roy Luttenberg plaats voor Stefan Schokten. De Nijverdallers zette meer druk en Vroomshoop moest in de verdediging. 
De pogingen om een snelle gelijkmaker te forceren, leidden tot een paar goede kansen, waarbij de doelman van de 
tegenstander goed optrad. 



Zoals dat vaak gaat als de goals niet vallen, ontstaat er onrust. Voor De Zweef had dat tot gevolg dat er een gele kaart was voor 
Martijn Rozendal, Niels Hegeman (z'n tweede; hij kon dus vertrekken) en Stefan Scholten. En dat niet alleen. Bij de wanhopige 
pogingen te scoren, werd achterin ruimte weggegeven. Toen daarbij ook nog eens verdedigende fouten werden gemaakt, kon 
Vroomshoopse Boys de trekker overhalen. 
Vijf minuten voor tijd werd een slecht aangenomen bal door Remco Manenschijn tovch nog verrassemnd over de uitgelopen 
Jeroen Zwiers in het doel gelobt. Op slag van het eindsignaal speelde Erwin Kok zich tussen Zwiers en Wilfried Krukklert mooi 
vrij en tikte in het lege doel de 3-0 binnen. Voor De Zweef einde van het beker-avontuur 2006-2007. 
 
Heino-De Zweef 3-1 
10 september 2006  
Vorige week was De Zweef scherp en alert, creëerde kansen tegen een beter voetbalende tegenstander en won. Tegen Heino 
was er van die scherpte niet veel te zien. Het 3-1 verlies was daarom terecht. 
Het was een groot verschil met de eerste wedstrijd van het seizoen. Vorige week was De Zweef scherp en alert, creëerde 
kansen tegen een beter voetbalende tegenstander en won. Tegen Heino was er van die scherpte niet veel te zien. Het duurde 
zowat een kwartier eer de ploeg de eerste kans kreeg. De Zweef liet Heino lekker voetballen en blonk uit door foute passes en 
veel balverlies. Het 3-1 verlies was daarom terecht.  
Zoals gezegd: De Zweef kwam direct na het begin onder druk en kon daar niet onder weg komen. Na een kwartier kwam de 
ploeg voor het eerst goed op de helft van de tegenstander. Een knal van Stefan Dijkstra ging buitenkant paal naast. Daarna was 
het weer een kwartiertje Heino, tot Paul te Pas na een half uur goed door kwam en zijn schot net naast zag gaan, omdat de 
keeper zijn goal goed verkleinde.  
Een minuut of tien voor rust werd de bal uit een afgeslagen aanval door Heino terug gebracht net over de blauwwitte 
verdediging die eigenlijk buitenspel verwachtte. Dat was niet zo en de bal werd in een halve omhaal in het dak van het doel 
gejast: 1-0. Voor rust al had Heino orde op zaken kunnen stellen, maar met een harde bal net naast en een spetter op de lat 
kwam De Zweef goed weg.  
Na rust werd Roy Luttenberg vervangen door Niels Kolkman. Martijn Rozendal ging meer naar voren spelen, wat al snel leidde 
tot een kans voor hem. Zijn geplaatste lob over de keeper was net te zacht. Aan de ander kant hield Jeroen Zwiers zijn ploeg in 
de race met een hele knappe redding op de grond.  
Net na de wissel Marco Middelkamp voor Stefan Dijkstra tikte een Heino-aanvaller de bal keurig onder Jeroen Zwiers door, 
maar net te zacht zodat Mark Scholten op de lijn redding kon brengen. De noodklok voor De Zweef luidde al en de 2-0 lag in het 
verschiet. Een minuutje later spong Joost Kogelman op om een vrije trap onschadelijk te maken. In plaats daarvan echter kopte 
hij de bal achter de uitgelopen Jeroen Zwiers en was het dus 2-0.  
Een paar aanvallen later werd er opnieuuw niet scherp verdedigd en werd de bal keurig voorgelegd bij de tweede paal waar 
Heino ongehinderd kon intikken: 3-0. 
Met de moed der wanhoop pobeerde De Zweef nog wat terug te doen. Niels Hegeman werd gewisseld voor Robert Bakker. Al 
deze impulsen haalden niets uit: het bleef slecht van Zweefkant. Met de 90 minuten op de klok plaatste Niels Kolkman de bal 
keurig over de Heino-verdediging op de vrijstaande Sander Souverijn. Met een beheerste bal onder de keeper door redde hij de 
eer: 3-1. Vlak voor tijd was er nog geel voor Tanner Kurt. 
 
De Zweef-PH 1-3 
17 september 2006  
Ofschoon er iets meer inzet aan de dag werd gelegd dan de vorige wedstrijd tegen Heino, kon De Zweef tegen PH ook geen 
potten breken. De ploeg kwam op 1-0, maar moest daarna toezien hoe de Almeloërs tamelijk gemakkelijk konden uitlopen naar 
1-3. Omdat ploegen onderin punten pakten, staan de Nijverdallers nu in de onderste regionen van de 2e klasse J te 
koekeloeren. 
De Zweef begon zoals gezegd redelijk fel aan de wedstrijd en kreeg via Sander Souverijn in het eerste kwartier een aantal 
goede kansen. PH zette daar beter voetbal tegenover. Toch was het De Zweef die de score opende. Martijn Rozendal kopte 
een lange bal mooi door en zette daarmee Sander Souverijn vrij voor de keeper. Hij speelde die mooi uit en tikte beheerst in: 1-
0.  
Na bijna een half uur spelen deed PH wat terug. Door een fout in de blauwwitte verdediging kon een speler van PH door het 
midden vrij opkomen. Precies op het juiste moment legde hij de bal naar links waar een meegekomen collega Jeroen Zwiers 
onhoudbaar passeerde: 1-1. Vlak daarna bracht Jeroen Zwiers prachtig redding op de lijn, terwijl de armen van PH al omhoog 
gingen. 
Tot de rust kon De Zweef het volhouden. Met moeite en dat blijkt ook uit het feit dat er gele kaarten waren voor Robert Bakker 
en Joost Kogelman. 
Direct na rust had Niels Hegeman zich onsterfelijk kunnen maken. Hij pakte op het middenveld de bal op, passeerde een 
handvol tegenstanders, kreeg een zet in de rug, bleef op de been en knalde op doel. Het schot werd echter net gestopt. Maar 
goed, zo gebeurde er nog eens wat. Vijf minuten later was er geel voor Martijn Rozendal. 
In een poging de bakens te verzetten werden vlak na rust Stefan Dijkstra en Tanner Kurt uit het veld gehaald om plaats te 
maken voor Marco Middelkamp en Niels Kamphuis. Deze laatset had direct een voorspong kunnen laten aantekenen. Na een 
mooie actie van Martijn Rozendal legde die de bal keurig breed op Niels, die zijn schot op de lijn zag gestopt. 
Na een kwartier liet PH zien hoe je een kans benut. Wederom lag een verdedigingsfout daaraan ten grondslag. Een volledig 
vrijgelaten PH-speler kon op de rand 16 meter de bal oppikken en keihard inknallen: 1-2. De Zweef zette daar één mooie aanval 
tegenover. Opgezet door Niels Kolkman, die meeliep, de keeper uitspeelde en zag dat zijn schot door een verdediger nog net 
kon worden weggewerkt. 
Met nog een kwartier te spelen werd Sander Souverijn gewisseld voor Niek Voorhorst, de kleine, snelle dribbelaar uit het 2e. 
Jammer dat zo’n talent pas mag meedoen als de wedstrijd al gespeeld is en er geen eer meer is te behalen. Maar goed, in die 
laatste vijftien minuten liet hij zien de nodige positieve acties in huis te hebben. 
Voordat het zover was, ging de verdediging opnieuw de fout in. Jeroen Zwiers probeerde te redden, maar in de melee van 
spelers voor het doel was een Almelo's been eerder bij de bal en was het 1-3. de scheidsrechter had erg veel blessures gezien, 
want hij liet nog wel acht minuten doorspelen. 



 
Berghuizen-De Zweef 0-2 
24 september 2006  
Met een inzet van 150%; een stevig blok achterin, meer power op het middenveld, geconcentreerd spel en een droom-
invalbeurt heeft De Zweef in en tegen Berghuzien met een 0-2 overwinning de drie punten gepakt. 
In de eerste helft gebeurde er bitter weinig en alom klonk het “dit is een typische 0-0 wedstrijd; of er moet een sneeky goaltje 
vallen.” Dat goaltje viel er en wel aan de kant van De Zweef, dat de tweede helft beter was en uiteindelijk verdiend won. 
De heren zullen elkaar diep in de ogen hebben gekeken na de wedstrijden tegen Heino en PH. Wedstrijden waarin iedereen wel 
z’n best deed, maar er toch iets ontbrak. En dat was het vonkje dar er tegen Berghuizen wel was. Robert Bakker en Marco 
Middelkamp zorgden in het centrum voor veel kracht en juist omdat Berghuizen constant door het midden aanviel, liep elke 
aanval stuk.  
De Zweef deed vanaf de aftrap verschrikkelijk z’n best een doelpunt te forceren. Inzet en felheid waren de ingrediënten. 
Berghuizen kon hier ook alleen een goede verdediging tegenover zetten. Het spel speelde zich af tussen de twee 
strafschopgebieden en het eerste half uur hadden beide keepers wel in de kleedkamer kunnen blijven.  
Uitgaan van een stevige verdediging het hanteren van de lange bal naar voren leek de opdracht. Toen dat ging lukken, kwam er 
iets meer voelbal in het Nijverdalse spel. Onder aanvoering van Martijn Rozendal waren er het laatste kwartier voor rust een 
paar leuke aanvallen. De eerste helft werd afgesloten met acht minuten extra tijd, waarin niet veel meer gebeurde behalve en 
gele kaart voor Joost Kogelman.  
De tweede helft begon De Zweef met Bertil Webbink voor Niels Kolkman. Het spelbeeld van de eerste helft werd vervolgd zo 
leek het, maar dat bleek niet het geval. In de aanval na een gele kaart voor Marco Middelkamp knalde Webbink een schot net 
naast. Aan de andere kant werd een vrije kopkans door Jeroen Zwiers net over de lat getikt. Kort daarop wurmde Bertil 
Webbink zich tussen twee verdedigers en gaf een pass op Mark Scholten die plotseling oog-in-oog stond met de keeper. Zijn 
inzet werd gestopt. 
In de 68e minuut maakte Martijn Rozendal geblesseerd plaats voor Sander Souverijn. Tien minuten later is er een mogelijkheid 
voor deze invaller om de score te openen. Bertil Webbink speelde zich op het middenveld mooi vrij, gaf een lange bal op Mark 
Scholten die Souverijn op maat bediende. Deze kans ging echter verloren. 
Tien minuten voor het einde van de officiële speeltijd kreeg Webbink de bal ingespeeld bij het strafschopgebied, hij nam aan en 
schoot in de draai de bal met een mooie lob over de ver voor zijn doel staande keeper van Berghuizen: 0-1. Een droom-
invalbeurt dus. Voor Berghuizen was het daarna einde voorstelling. De ploeg probeerde de gelijkmaker te forceren. De Zweef 
kreeg dus ruimte. 
Om de overwinning veilig te stellen, probeerde Tanner Kurt bij de cornervlag tijd te winnen. Met een slinks hakballetje wist hij 
Mark Scholten te bereiken, die breed legde op Stefan Dijkstra. Die bedacht zich niet en schoot direct op goal. Iets van richting 
veranderd door een verdediger draaide de bal de hoek in en was de koers gelopen: 0-2. Vermeld moet nog worden dat Tanner 
Kurt in de 93e minuut plaats maakte voor Paul te Pas. 
 
De Zweef-Markelo 2-1 
01 oktober 2006  
Bij rust stond De Zweef verdiend op voorsprong tegen Markelo. Na rust drongen de bezoeker aan, liet De Zweef kansen op 3-0 
liggen en kwam Markelo op 2-1. Daar bleef het bij. De Nijverdallers lieten zich terugdrukken en kropen het laatste halfuur door 
het oog van de naald. Het bleef 2-1 en de punten waren binnen. 
Beide ploegen begonnen de wedstrijd geconcentreerd en lieten elkaar weinig ruimte. Er werd gevochten om elke vierkante 
meter gras op Gagelman. Dat leverde Niels Hegeman na tien minuten een gele kaart op. De Zweef was iets beter; probeerde te 
combineren, terwijl Markelo veelvuldig de lange bal hanteerde. Na een kwartier zette Stefan Dijkstra door een mooie vrije trap 
Martijn Rozendal alleen voor de keeper, maar die miste.  
In de 26e minuut speelde Joost Kogelman de bal lang op Tanner Kurt, die direct doortikte op Martijn Rozendal. Die had de bal 
al zien aankomen en passeerde de keeper met een lange boogbal, die net onder de lat de goal in viel: 1-0. In de aanval die op 
deze goal volgde miste Jeroen Zwiers een bal. In de rebound had die door een speler van Markelo in het doel geschoten 
moeten worden. Zijn schot werd echter door een meesterlijke redding met het hoofd door Joost Kogelman onschadelijk 
gemaakt.  
Zo leek de wedstrijd met een 1-0 voorsprong voor De Zweef de rust in te gaan. In blessuretijd echter speelde Niels Hegeman 
twee tegenstanders uit en legde de bal voor de voeten van Mark Scholten, die achter de verdedigers was gelopen en met een 
mooie bekeken schuiver de keeper passeerde: 2-0. Op dat moment niet onverdiend. Op de valreep was er nog geel voor Niels 
Kolkman.  
Na rust kreeg De Zweef dotten van kansen om de voorspong uit te bouwen. Na een minuut al knalde Martijn Rozendal de bal 
keihard tegen de keeper. De afvallende bal werd door Stefan Dijkstra net over gekopt. Na negen minuten trok Martijn Rozendal 
op het doel af. Zijn inzet werd weer gestopt en opnieuw was er een kans voor Stefan Dijkstra. Nu ging zijn schuiver op de paal.  
In de daarop volgende aanval van Markelo veroverde Marco Middelkamp de bal op eigen helft. Met reuzenpassen trok hij 
richting vijandelijk doel, onderweg vijf man passerend. Vanaf de achterlijn legde hij keurig terug op Tanner Kurt die keihard over 
knalde. Markelo putte moed uit deze gemiste kansen en zette alles op alles om de wedstrijd te kantelen.  
Dat lukte. De Zweef kon het spel niet meer maken, liet zich –noodgedwongen- terugvallen en moest toezien hoe Markelo het 
spel ging dicteren. Een doelpunt kon niet uitblijven en kwam er dus. In de 19e minuut kreeg De Zweef de bal niet meer weg. 
Een speler van Markelo kon de achterlijn halen en hard voorzetten. Vriend en vijand waren verrast op die ene man na, die bij de 
tweede pal de bal in het lege doel tikte: 2-1.  
Trainer Gerrit Marsman zag de bui hangen en wisselde Stefan Dijkstra voor een nieuwe balveroveraar, Paul te Pas. Martijn 
Rozendal maakte geblesseerd plaats voor Bertil Webbink. Markelo bleef drukken, zette extra aanvallers in om de 2-2 te 
forceren. Ondanks het feit dat De Zweef nauwelijks meer aan aanvallen toe kwam, bleef het gelukkig 2-1 en deden de 
Nijverdallers goede zaken. Voor Bertil Webbink was er in de slotfase nog geel. Verder kwam Sander Souverijn de laatste 
minuten nog in het veld voor Tanner Kurt. 
 
 



Tubantia-De Zweef 0-0 
08 oktober 2006  
De 0-0 tegen Tubantia was niet bloedeloos in de zin dat er niets gebeurde. De Hengeloërs hadden de meeste en beste kansen. 
Sommige daarvan werden onbegrijpelijk gemist. Ook De Zweef had de mogelijkheid goals te maken, maar ook die kansen 
werden niet benut. 
Tubantia voetbalt helemaal niet slecht, maar kampt dit seizoen met het gebrek aan mensen die kansen afmaken. Daardoor 
heeft de ploeg nu pas 3 punten uit 6 wedstrijden. De Zweef voetbalt misschien wat minder, maar heeft inmiddels wel 10 punten 
uit 6 wedstrijden en dat voelt beter.  
In het eerste kwartier kreeg Tubantia via aanvallen over de zijkant twee uitgesproken kansen om de score te openen. Even later 
was er mogelijkheid drie toen een vrije trap zo in het doel gegleden had kunnen worden. Al duidelijk was geworden dat De 
Zweef over de vleugels kwetsbaar is. Trainer Marsman wisselde de posities op rechts, waar Mark Scholten de plek van Joost 
Kogelman innam.  
Een echte kans was er op slag van rust voor Tanner Kurt die na een trap van Stefan Dijkstra alleen op het doel af ging, maar 
recht in de handen van de keeper schoot. Rest nog te melden dat in de eerste helft de wedstrijd enkele minuten werd gestaakt 
om een konijnenhol te dichten en dat Jeroen Zwiers geel kreeg.  
De tweede helft was een kopie van de eerste, maar er was veel meer sensatie: 
* 5e minuut: Martijn Rozendal maakte plaats voor Bertil Webbink, die goed inviel 
* 23e minuut: vrije kopkans voor Tubantia na een corner 
* 25e minuut: vrije schietkans voor Tanner Kurt (schot gaat in het zijnet) 
* 47e minuut: Jeroen Zwiers haalt tegenstander onderuit in strafschopgebied (geen penalty) 
* 48e minuut: laatste echte kans voor Tubantia. Spits krijgt bal net niet onder controle. 
In de tweede helft kregen nogal wat Zwevers een kaart: Robert bakker (geel) Bas Wispels (geel), Joost kogelman (geel) en 
Niels Hegeman (rood). 
 
De Zweef-De Tubanters 1-1 
15 oktober 2006  
De puntendeling tussen De Zweef en De Tubanters was terecht. De Zweef kreeg door de wedstrijd heen de meeste kansen, 
maar scoorde niet. 
De Tubanters kwamen vijf minuten voor de officiële eindtijd op 0-1 en dachten daarmee de buit binnen te hebben. Vanaf de 
aftrap na deze goal maakte De Zweef de verdiende gelijkmaker. Daarna was het pompen of verzuipen voor de Nijverdallers, die 
met de rug tegen de muur de wedstrijd uitspeelden. Vriend en vijand waren het er over eens dat het gelijkspel verdiend was.  
De Tubanters was op oorlogssterkte naar Nijverdal gekomen. Dus met spelers als Kenan Durmussoglu, Bert Jan Diphoorn en 
Bertil ter Avest. Dat schrok De Zweef niet af, dat fel en geconcentreerd aan de wedstrijd begon. Dat betekende ook de nodige 
overtredingen. De Tubanters hadden eerst het betere van het spel, maar na een kwartiertje begon De Zweef grip op de 
wedstrijd te krijgen.  
Door leuke aanvallen via Martijn Rozendal, Niels Kolkman, Bertil Webbink en Marco Middelkamp creëerde de ploeg zich een 
aantal kansen. De mooiste kans was echter kwam van een tegenstander, die de bal zuiver richting hoek kopte van het eigen 
doel. Zijn doelman had de grootste moeite de inzet te stoppen. Uit de daarop volgende corner had De Zweef via Tanner Kurt de 
score kunnen openen, maar het ging net mis.  
Niels Kolkman probeerde vanuit vrije positie de bal met een lob over te keeper te werken, maar zijn inzet ging over. Pas in de 
36e minuut was het eerste schot op doel van De Tubanters. Het publiek, dat behoorlijk was opgekomen, was tevreden over de 
inzet en het spelverloop.  
Na rust probeerde De Tubanters druk te zetten. Er waren wat omzettingen in de posities voorin, maar veel hielp dat niet. Juist 
niet: via een mooie aanval over veel schijven kwam de bal bij Martijn Rozendal, die de keeper gestrekt naar de hoek liet gaan 
op een goede inzet. Geblesseerd moet de aanvaller even later het veld verlaten en werd vervangen door Pieter van Vree.  
Bij De Tubanters was inmiddels Hasan Hoyta ingevallen, die vanaf rechtsbuiten het Bas Wispels erg moeilijk maakte. De Zweef 
liet zich een beetje terugdrukken en moest flink aan de bak om de gaten te dichten. Dat leverde Stefan Dijkstra een gele kaart 
op. Ondanks Enschedese druk kreeg De Zweef nog een paar kansjes.  
Tien minuten voor tijd begon het slotoffensief van De Tubanters. Een door keeper Jeroen Zwiers verkeerd beoordeelde bal 
werd net over gekopt. Vijf minuten later werd een corner door De Zweef niet goed weggewerkt. Een schot van dichtbij door 
invaller Hasan Hoyta werd door Jeroen Zwiers nog gestopt, maar de afvallende bal kwam voor de voeten van dezelfde speler, 
die nu wel het net trof: 0-1. Een bittere pil voor De Zweef.  
Vanaf de aftrap echter werd de bal in het strafschopgebied van de Enschedeërs gespeeld. Daar kon noch de onzekere keeper, 
noch de verdediging de bal wegwerken. Tanner Kurt schoot op doel; een verdediger probeerde te stoppen, maar Stefan Dijkstra 
gooide alles in de strijd en werkte de bal in het net: 1-1. Terecht en verdiend. Bij De Zweef was inmiddels Bertil Webbink 
vervangen door Jordi van Rhee. 
De lange blessuretijd was voor De Tubanters. Marco Middelkamp moest redden ten koste van een gele kaart. Paul te Pas 
knalde een bal van de lijn. Gelukkig bleef het Zweefdoel verder leeg en kon het publiek na afloop opgelucht adem halen. Door 
het gelijkspel staat De Zweef nu op een gedeelde tweede plaats achter drie ploegen met 12 punten. Dat zegt genoeg over de 
spanning in de 2e klasse J. 
 
Vogido-De Zweef 1-3 
29 oktober 2006  
Na de 1-3 winst bij Vogido staat De Zweef inmiddels op de tweede plaats in de tweede klasse J.  De wedstrijd duurde eigenlijk 
maar één helft 
Na vijf minuten al werd de score geopend. Vogido gaf De Zweef alle ruimte om te voetballen. Bij rust was het 0-3. De tweede 
helft had net zo goed niet gespeeld kunnen worden. Vogido maakte snel de 1-3 en daarna was het afgelopen.  
Zoals gezegd: De Zweef kwam snel op voorsprong. Een lange bal op Martijn Rozendal werd door hem goed onder controle 
gebracht. Zijn pass op vrij opgekomen Bertil Webbink was in orde en het eindschot ook: 0-1. De Nijverdallers hielden de ruimten 
klein, waardoor Vogido weinig kon. De Zweef kon overigens zelf ook niet direct voor het doel van de tegenstander komen, maar 



had wel ruim veldoverwicht.  
Vogido moest alle zeilen bijzetten om de score te beperken. Dat leidde ertoe dat de aanvoerder het veld kon verlaten nadat hij 
de op grond liggende Martijn Rozendal met opzet op de voet was gaan staan. Op slag van het einde van de officiële speeltijd 
kreeg Bertil Webbink de bal op links. Hij speelde zich vrij en passte op Bas Wispels, die in één beweging zijn man uitspeelde en 
met rechts het net vond: 0-2. 
De scheidsrechter liet in de eerste helft minstens tien minuten doorvoetballen en dat leverde De Zweef de 0-3 voorspong op. 
Martijn Rozendal maakte een goede actie op de keeper en zag dat Tanner Kurt bij de tweede paal ongehinderd zijn voorzet de 
lege goal in kon tikken.  
Met deze ruimte voorsprong in de zak zou het voor De Zweef makkelijk moeten zijn de wedstrijd uit te spelen. Niets was minder 
waar. De ploeg stond na de hervatting te slapen en voor de Nijverdallers het wisten was het 1-3. Vogido putte moed, maar kon 
niet meer gevaarlijk worden. De Zweef voetbalde te bang. Kreeg nog wel kansen (in de 23e minuut werd een strakke kopbal 
van Martijn Rozendal van de lijn gehaald), maar wist er geen meer te verzilveren.  
Zelfs toen een tweede speler van Vogido werd weggestuurd (twee maal geel) kan het overwicht niet in goals worden omgezet. 
Vermeld moet nog worden dat Pal te Pas de plaats innam van Stefan Dijkstra. Bertil Webbink werd vlak voor tijd gewisseld voor 
Sander Souverijn en in de slotminuten mocht Dogay Kurt nog opdraven om zijn broer Tanner te vervangen. 
 
Grol-De Zweef 2-2 
05 november 2006  
Gezien het spelverloop in de twee helft had er voor De Zweef tegen Grol meer ingezeten. Over de hele wedstrijd genomen was 
er zelfs een licht overwicht voor de Nijverdallers, maar het bleef 2-2. 
Gezien het spelverloop in de twee helft had er voor De Zweef tegen Grol meer ingezeten. Over de hele wedstrijd genomen was 
er zelfs een licht overwicht voor de Nijverdallers, maar was het eerste half uur helemaal voor Grol. Dat in dat half uur maar twee 
keer werd gescoord lag niet aan de verdedigende kwaliteiten van de Nijverdallers, maar aan pech voor de thuisspelende ploeg. 
De uiteindelijke 2-2 mag dan ook als “terecht” worden beschouwd.  
De ploeg stond deze zondag onder leiding van interim Herman Hegeman, die trainer Gerrit marsman verving. Marsman is door 
een knie-operatie een aantal weken uitgeschakeld en zal vanaf zijn ziekbed tandenknarsend bij de telefoon hebben gezeten. 
Juist nu het lekker ging lopen (een tweede plaats op de ranglijst), kon hij er niet bij zijn. Beterschap vanaf deze plaats.  
Zoals gezegd: De Zweef stond het eerste half uur te slapen en liet Grol lekker voetballen. Met messcherpe aanvallen over de 
vleugels en daarop volgende prima voorzetten werd de Nijverdalse verdediging zwaar onder druk gezet. Na vijf minuten maakte 
Bas Wispels wat men noemt een nuttige overtreding door een (bijna) doorgebroken speler onreglementair af te stoppen. Dat 
kostte hem geel.  
De daarop volgende vrije trap werd door Björn Koldewey door de muur in de hoek geschoten: 1-0. Een dik kwartier later werd 
een corner van Grol over de Zweefverdediging bij de tweede paal op de volledig vrijstaande Patrick Blanckenborg gelegd, die 
keurig de 2-0 intikte. Het begon er donker uit te zien voor De Zweef, dat in de aanval geen potten kon breken.  
Grol kreeg kans op kans op de voorsprong uit te bouwen. In de 23e minuut liet de verdediging een Grol-aanvaller zo doorlopen 
op Jeroen Zwiers, die heel knap redde op het eerste schot en ook de afvallende bal die terug kwam in zijn richting, sterk redde. 
Een minuut later was het weer Jeroen die De Zweef in de wedstrijd hield.  
Tien minuten voor rust was er een goede solo van Mark Scholten aan de lijn. Hij omspeelde twee man en werd door de derde 
tegen het gras gewerkt. De daarop volgende vrije trap daalde bij de tweede paal waar de invliegende Marco Middelkamp de bal 
hard achter de keeper in het doel kopte: 2-1. 
Ver in blessuretijd kwam De Zweef op gelijke hoogte. Martijn Rozendal schoot een vrije trap slim op het doel. De bal kon door 
de keeper niet goed worden weggewerkt en kwam bij de tweede paal voor de voeten van Bertil Webbink, die het net wel wist te 
vinden: 2-2.  
Grol probeerde direct na rust een goal te forceren, maar verder dan een bal die door Jeroen Zwiers net over de lat kon worden 
getikt, kwam men niet. Langzamerhand werd duidelijk dat de ploeg uit Groenlo aan het eind van z’n Latijn was. Spelers kregen 
kramp, passes kwamen niet meer over en de druk op het Zweefdoel viel weg.  
Met nog een kwartier te spelen maakte Stephan Dijkstra plaats voor Sander Souverijn, waardoor de druk naar voren bij De 
Zweef groter werd. Niels Kolkman had de winnende treffer op zijn schoen, maar zijn schot na een lange rush ging naast. Op 
slag van tijd plaatste Sander Souverijn een vrije trap op het hoofd van Marco Middelkamp, die net over kopte. In blessuretijd 
waren er nog mooie kansen voor Niels Kolkman en Bertil Webbink, maar het bleef 2-2. 
 
De Zweef-Dos'19 1-0 
12 november 2006  
Door de 1-0 overwinning op DOS’19 heeft De Zweef de eerste plaats in de tweede klasse J voor zich opgeëist. Van de 
concurrentie verloor ATC en speelde PH gelijk. 
In het begin van de wedstrijd was DOS de beste ploeg, maar verzuimde dat om te zetten in een voorsprong. Tien minuten voor 
rust kreeg De Zweef meer grip op het spel. In de tweede helft werd dat voortgezet en uiteindelijk vertaald in winst. Deze winst 
werd gevierd als een kampioenschap, maar zover is het nog niet.  
Direct in het begin van de wedstrijd creëerde Bertil Webink een goede kans voor zichzelf, maar zag zijn strakke hoge schot 
gestopt door doelman Tom den Oude, beste man bij de Denekampers. Deze lijn werd niet doorgezet. Zoals gezegd: DOS was 
ruim een half uur lang de beste ploeg; ook al omdat er in de Zweef-verdediging de nodige fouten werden gemaakt.  
De ommekeer begon zich af te tekenen na ruim een half uur. De steeds meer in vorm komende Mark Scholten maakte een 
goede actie aan de zijkant en kon het strafschopgebied in lopen. Met een geplaatste schuiver in de korte hoek verraste hij bijna 
Den Oude, die de bal in het zijnet tikte. In de 40e minuut was er geel voor Bertil Webbink. Geel was er direct na rust overigens 
ook voor Joost Kogelman.  
De tweede helft zou je ook de Niels Kolkman-helft kunnen noemen. Hij kreeg op de rechtervleugel vreselijk veel ruimte en 
maakte daar heel goed gebruik van. Na drie minuten al legde hij de bal na een rush op het bordje van Tanner Kurt, die in vrije 
positie tegen de keep aan schoot. Even later maakte Den Oude een prima redding op een hard afstandsschot van Marco 
Middelkamp.  
Na een kwartier was de tweede mogelijkheid door een actie van Niels Kolkman. Zijn goede voorzet werd in het midden net 



gemist door Tanner Kurt en door de vrijstaande Bertil Webbink bij de tweede paal voorlangs geknald. Het was niet de middag 
van de hard werkende Tanner Kurt,want hij kreeg nog een derde kans (weer via Niels Kolkman) om te scoren. Moegestreden 
verliet hij het veld voor Niels Kamphuis.  
Tien minuten voor tijd kreeg Stefan Dijkstra de bal op het middenveld. Hij stuurde Niels Kolkman de diepte in. Opnieuw kwam 
de bal goed voor en de vrijstaande Martijn Rozendal plaatste de bal in het net: 1-0. Vlak voor tijd werd Joost Kogelman 
vervangen door Tim Engbers die zijn debuut maakte in het eerste. De Zweef kon de wedstrijd rustig uitspelen en daarmee de 
koppositie pakken. Het is niet te hopen dat thuis in Groningen de geopereerde trainer Gerrit Marsman een sprongetje van geluk 
heeft gemaakt want daar zal zijn arts niet blij mee zijn. 
 
Rigtersbleek-De Zweef 2-2 
19 november 2006  
Als koploper heb je vaak meer geluk dan als je verkeert in de onderste regionen van het voetbal. Tegen Rigtersbleek had De 
Zweef het geluk van de koploper. In een heel zwaar bevochten wedstrijd kon één punt mee terug naar Nijverdal. Gezien de 
kansen van de tegenstander was dat iets om heel tevreden over te zijn.   
Rigtersbleek speelde De Zweef in de eerste tien minuten helemaal zoek. De ploeg stond niet goed; er vielen gaten, er werden 
fouten gemaakt en er werd vooral veel naar elkaar gekeken. Na die tien minuten stond de thuisclub op 2-0 en dat was niet 
geflatteerd, maar volkomen verdiend. Een kwartier later was een knappe redding van Jeroen Zwiers nodig om de 3-0 te 
voorkomen.  
Het leed voor De Zweef leek compleet toen Martijn Rozendal ongelukkig in botsing kwam met de keeper en met zijn hoofd op 
de grond belandde. Gelukkig kon hij in het veld blijven. Dat was in een periode dat De Zweef iets meer grip op de wedstrijd 
kreeg. Na 33 minuten werd Niels Kolkman de vrije ruimte in gestuurd. Hij leverde een goede voorzet af. Deze kon door de 
keeper net worden weggetikt, maar wel voor de voeten van Tanner Kurt, die droog inknalde: 2-1.   
Dat gaf de burger moed voor de tweede helft. Opnieuw echter stond de ploeg er nog niet en kreeg Rigtersbleek twee tot drie 
keer de kans de score verder uit te bouwen. Bij een van die aanvallen was er een schitterende sliding van Marco Middelkamp 
waardoor de zekere 3-1 werd voorkomen. De Zweef zette alle zeilen bij en dat betekende dat er keihard werd gewerkt.   
Na een kwartier leidde dat tot twee mooie kansen, waarbij Rigtersbleek door het oog van de naald kroop en goed keeperswerk 
nodig was, onder meer op kansen en goede schoten van Bertil Webbink. Aan de andere kant waren opnieuw twee, drie knappe 
reddingen van Jeroen Zwiers nodig om De Zweef in de strijd te houden.   
De Bleek sprong heel onzorgvuldig om met de kansen. In de tweede helft kwamen aanvallers een keer of vier alleen voor 
Zwiers. Geen van deze kansen werd benut. Daarbij moest De Zweef ook nog eens aan de noodrem trekken wat gele kaarten 
opleverde voor Niels Kolkman en Mark Scholten.   
In een poging met verse krachten de gelijkmaker te forceren, wisselde interim-trainer Herman Hegeman Stefan Dijkstra voor 
Roy Luttenberg en Bertil Webbink voor Jordi van Rhee. Net als vorige week kreeg Niels Kolkman ook tegen Rigtersbleek de 
nodige ruimte, maar hij kon niet zo goed worden benut. Op slag van tijd lukte dat eindelijk. Na een rush langs de lijn werd zijn 
strakke voorzet net gemist door Tanner Kurt.   
Iedereen dacht dat de koers daarna was gelopen. Uit een corner echter kreeg Rigtersbleek de bal niet weg en werd deze goed 
veroverd door Sander Souverijn. Zijn voorzet kwam bij de tweede paal, waar de nodige verwarring ontstond. In die verwarring 
kwam de bal voor de schoenen van Marco Middelkamp, die niet aarzelde en inschoot. Terwijl heel Rigtersbleek over de 
scheidsrechter heen viel (het zou buitenspel zijn geweest), vierde De Zweef feest, want de goal telde en het was 2-2.   
In de resterende minuten kreeg Rigtersbleek opnieuw uitgespeelde kansen op winst, maar gelukkig voor De Zweef werden die 
niet benut. Na afloop was er de nodige deining op het veld vanwege het vermeende buitenspel van Marco Middelkamp en een 
vermeende handsbal in eigen strafschopgebied van Robert Bakker. De gemoederen konden echter tot bedaren worden 
gebracht. Na het horen van de uitslagen van de andere wedstrijden in de tweede klasse bleek dat De Zweef nog steeds 
koploper is. 
 
ATC - De Zweef 2-0 
3 december 2006  
De wedstrijd tegen ATC was als het weer: winderig, koud en nat. Samengevat: bedroevend, vooral de tweede helft. Dat gold 
voor zowel De Zweef als de tegenstander, die net iets meer geluk had en met 2-0 won. 
De wedstrijd tegen ATC was als het weer: winderig, koud en nat. Samengevat: bedroevend, vooral de tweede helft. Dat gold 
voor zowel De Zweef als de tegenstander, die net iets meer geluk had en met 2-0 won. Hierdoor en door zelf te winnen, neemt 
Heino de koppositie over. Dat belooft wat als beide teams elkaar volgende week in Nijverdal treffen.  
Onder het toeziend oog van trainer Gerrit Marsman, die vanaf komende week het heft weer in handen neemt na een operatie, 
gebeurde er de eerste 20 minuten niet veel. De bal verkeerde voornamelijk samen met de spelers op het middenveld. Er was 
een kansje voor De Zweef, maar de keeper van ATC kwam goed z’n doel uit. Verder golfde het spel over en weer. Bij een van 
de aanvallen van de Hengeloërs leek de situatie niet gevaarlijk, maar een van de spelers kreeg zo’n 20 meter voor het doel 
zoveel ruimte dat hij uithaalde en zijn inzet in het net zag belanden: 1-0.  
Even later was er een blessure voor een speler van ATC op de rand van z’n eigen strafschopgebied. Omdat iedereen 
verwachtte dat de scheidsrechter zou affluiten, was de concentratie weg en knalde Martijn Rozendal de bal over de 
ballenvanger dwars door het dubbelglas van de kantine. In de vijf minuten daarop volgend had De Zweef gelijk moeten maken, 
maar schoten van Niels Hegeman en Bertil Webbink gingen naast het doel.  
De kans daarop volgend was voor Tanner Kurt, die met een mooie steekpass van Niels Kolkman vrij voor de keeper werd 
gezet. Hij deed alles goed, passeerde de doelman, maar zag zijn inzet daarna op de lijn gekeerd. Voor rust was er nog een 
kans, toen een vrije trap van Stefan Dijkstra niet goed werd verwerkt en Tanner de mogelijkheid net niet kon verzilveren.  
De tweede helft betekende voor ATC nog meer rustig afwachten wat De Zweef deed en kijken of met een counter de 2-0 
gehaald zou kunnen worden. Dat wachten en de onmacht van de Nijverdallers een goede aanval op te zetten, leidde tot 
bedroevend spel. Om meer kracht naar voren te kunnen zetten, werd Joost Kogelman ingebracht voor Stefan Dijkstra en kon 
Niels Hegeman opschuiven naar het middenveld.  
Dat hielp niet veel. ATC kreeg een uitgelezen kans toen achterin de bal werd verspeeld. Het bekeken schot kwam buiten bereik 



van Jeroen Zwiers op de paal terecht. Interim-trainer Herman Hegeman bracht Dogay Kurt voor Martijn Rozendal en Bas 
Wispels voor Sander Souverijn. Dat bracht even wat gevaar, maar niet genoeg om de verdiende gelijkmaker te scoren. 
ATC ging beter met de kansen om. Toen De Zweef de bal achterin opnieuw niet weg kon spelen, combineerde ATC de bal rond 
en werd met een strak schot de 2-0 aangetekend. Daarna was het uitspelen, inpakken en wegwezen. Vlak voor tijd voorkwam 
Jeroen Zwiers nog met een knappe redding de 3-0, wat terecht was, anders was de uitslag wel erg geflatteerd geweest. Voor 
de statistieken: Stefan Dijkstra liep tegen geel op.  
De blauwwitte verdediging kreeg het moeilijk. Na 15 minuten werd een afvallende bal door ATC keihard en diagonaal achter 
Jeroen Zwiers vin het net geknald: 1-1. De echte kansen daarna waren voor de Nijverdallers. in de 25e minuut tikte Martijn 
Rozendal een balletje mooi op Sander Souverijn die ongehinderd op de keeper af kon. Zijn inzet ging naast. In de 32e minuut 
had Niels Hegeman kunnen scoren en in de 34e en 36e minuut lieten opnieuw Niels Hegeman en Paul te Pas kansen liggen. 
Tien minuten na rust moest De Zweef een gevoelige aderlating doen toen Niels Hegeman met een knieblessure moest stoppen. 
Hij werd vervangen door Niels Kolkman. De tweede helft liet een ander ATC zien. de ploeg was beduidend minder dan in de 
eerste helft. Kon geen echte druk meer zetten. Na een kwartier liep Sander Souverijn op links mooi door. Zijn volley knalde op 
de bovenkant lat. Niels Kolkman kon tien minuten later de voorsprong op het scorebord zetten, maar zijn inzet werd gestopt. In 
de daarop volgende aanval kon hij zelfs ongehinderd op de keeper af. ook die inzet werd gekeerd.   
Tien minuten voor tijd gaf Jeroen Zwiers de bal een lange trap naar voren. Martijn Rozendal geloofde daarin en zag de bal 
inderdaad over de verdediging gaan. Hij trok op het doel af en zag de meegekomen Tanner Kurt niet over het hoofd. Die kon de 
breed gelegde bal keurig intikken: 2-1. Bas Wispels had het kunnen afmaken toen hij vlak voor tijd na ene mooie een/twee met 
Martijn Rozendal de bal iets te gehaast in het zijnet schoot. 
Vermeld moet nog worden dat Roy Luttenberg in de slotminuut Stefan Dijkstra verving. Gele kaarten waren er deze wedstrijd 
voor Niels Hegeman en Stefan Dijkstra.   
 
De Zweef - Heino 4-2 
10 december 2006  
Het was de wedstrijd van Tanner Kurt. Met drie goals wees hij De Zweef de weg naar de 4-2 overwinning tegen Heino. Door het 
verlies van ATC bij Grol staat De Zweef weer op kop in de tweede klasse J. 
Het was de wedstrijd van Tanner Kurt. Met drie goals wees hij De Zweef de weg naar de 4-2 overwinning tegen Heino. Een van 
de doelpunten (een lob vanaf de middellijn) was van grote klasse. De eindstand doet vermoeden dat er voor De Zweef weinig 
aan de hand was. Niets is minder waar. Bij rust was de 2-0 voorsprong verdiend. Na rust was het Heino wat de klok de sloeg. 
Binnen een kwartier was de stand gelijk. Terwijl De Zweef zwaar onder druk stond, maar de tegenstander het niet kon afmaken, 
waren een paar sterke counters genoeg om de volle winst te pakken. Door het verlies van ATC bij Grol staat De Zweef weer op 
kop in de tweede klasse J. 
De wedstrijd begon goed voor De Zweef, dat deze week voor het eerst weer onder leiding stond van de geopereerde trainer 
Gerrit Marsman. De ploeg zetten goed druk, maar ook Heino creëerde kansen. In het eerste kwartier moesten beide keepers 
vol aan de bak om straffe schoten te keren. In de 12e minuut zette Niels Kolkman goed druk op de uitlopende keeper, die 
daardoor de bal verspeelde en werd uitgespeeld. Voor Niels was het daarna een koud kunstje de 1-0 in te tikken.  
Vijf minuten later trapte Jeroen Zwiers de bal uit. Deze kwam aan de zijlijn ter hoogte van de middellijn voor de voeten van 
Tanner Kurt die een gigantische boogbal losliet die prachtig over de keeper het doel in stuiterde. Zulke goals zie je alleen in de 
Engelse league, waarna ze vanwege de schoonheid de hele wereld over gaan.  
In het vervolg van de eerste helft was De Zweef te druk in het spel en leidde daardoor veel onnodig balverlies. Heino voetbalde 
beter, maar kon niet verder komen dan het strafschopgebied. Vlak voor het verstrijken van de tijd lukte dat een paar keer wel en 
moest Jeroen Zwiers reddend optreden.  
Tien minuten na rust werd Martijn Rozendal (geblesseerd) gewisseld voor Bertil Webbink. In de daarop volgende aanval kon De 
Zweef de bal niet weg krijgen en scoorde Heino de 2-1. De supporters begonnen te vrezen, want de Nijverdallers raakten de 
kluts een beetje kwijt en wat in de lucht hing gebeurde ook. Drie minuten na de eerste goal kreeg de verdediging de bal niet 
weg en viel de tweede voor de bezoekers: 2-2. Geheel verdiend.  
Twee minuten daarna was er exact dezelfde situatie, maar ging de bal er gelukkig niet in. Even later (na een gele kaart voor 
Niels Hegeman) moest Marco Middelkamp een bal van de lijn koppen. In de 34e minuut nam de hardwerkende Joost Kogelman 
de bal mee langs de lijn op rechts en zette strak voor bij de eerste paal. Daar tikte Tanner Kurt zijn tweede goal binnen en kreeg 
De Zweef met 3-2 iets meer lucht.  
Na de goal werd Stefan Dijkstra vervangen door Sander Souverijn, die het eerste balcontact miste, maar zijn tegenstander niet 
en dus geel kreeg. Omdat Heino er in geloofde een gelijkspel te kunnen wegslepen, kwam De Zweef wederom zwaar onder 
druk te staan. De verdediging kreeg de bal niet meer weg en er ontstonden hachelijke situaties voor het doel van Jeroen 
Zwiers.  
Toen de klok op 45 stond kreeg Niels Kolkman een bevlieging. Op snelheid (inclusief schijnbeweging) ging hij drie man voorbij 
en kon doorlopen tot de achterlijn. Daar kon hij rustig wachten tot Tanner Kurt klaar stond. Hij bediende hem op maat en 
daarmee werd de hattrick een feit; 4-2. Daarmee waren de drie punten binnen. Vermeld moet nog worden dat Mark Scholten 
een paar minuten voor tijd plaats maakte voor debutant Sjors Galgenbeld van A1. 
 
PH - De Zweef 1-3 
17 december 2006  
Door de thuisnederlaag met 1-3 te wreken heeft De Zweef goede zake gedaan en gaat als "herbstmeister" de winterstop in. 
De thuiswedstrijd werd met 1-3 verloren en uit werd met 1-3 gewonnen. De Zweef behoudt de koppositie en revancheert zich 
voor de slechte thuiswedstrijd tegen PH. De Nijverdallers voetbalden in Almelo de eerste helft beter. In de tweede helft 
gebeurde eigenlijk hetzelfde als tegen Heino: een voorspong werd weggegeven en het leek er eerder op dat de tegenstander 
ging winnen. Net ook als tegen Heino benutte De Zweef de kansen echter beter en werd de volle winst behaald. 
De Zweef begon aan de wedstrijd met vier invallers. De hele as van het team was afwezig: Marco Middelkamp, Stephan 
Dijkstra en Niels Hegemen wegens een schorsing en Martijn Rozendaal wegens ziekte. Trainer Marsman had heel wat moeten 
omzetten. Het team leed er niet onder. In de 12e minuut trok Niels Kolkman op langs de lijn en leverde de bal keurig af bij 



gelegenheidsspits Niels Kamphuis, die naast schoot. Nog geen vijf minuten later bracht Niels opnieuw Niels in stelling; nu ging 
de zinzet over het doel. 
PH stelde weinig tegenover de Nijverdalse dadendrang. Een doelpunt voor rust hing in de lucht, maar het duurde tot de 41e 
minuut eer deze viel. Bij een lange bal naar voren, kwam Niels Kamphuis goed voor zijn man, die fout verdedigde. De 
uitgelopen keeper deed het ook niet goed en het in grote getale opgekomen Nijverdalse publiek kon juichen toen Niels de bal in 
een halve draai het doel in werkte: 0-1. 
PH had vlak daarna een uitgelezen mogelijkheid om de gelijkmaker nog voor de thee te scoren, maar de inzet van een volledig 
vrijstaande spits ging naast. Aan de andere kant was het opnieuw Niels Kolkman die Niels Kamphuis bediende. Zijn schot 
smoorde, maar de bal kwam voor de voeten van Bertil Webbink, die zich mooi vrij speelde, maar zijn schot tot corner verwerkt 
zag worden.  
Na rust was het PH dat het spel dicteerde. De Almeloërs zetten stevig druk en na vijf minuten al was er de eerste kans. Die 
werd nog niet verzilverd, maar dat gebeurde twee minuten later wel. Na een vrije trap kreeg De Zweef de bal niet weg en in de 
scrimmage haalde Pijnic uit en bracht de 1-1 op het scorebord. 
De Zweef liet zich terugzakken tot de 16 meter en maakte het zichzelf moeilijk. Er was veel balverlies en geknooi achterin. PH 
rook kansen op de overwinning en gaf meer gas. Onder het toeziend oog van de nieuwe trainer, Henny Kuipers, moesten alle 
zeilen worden bijgezet. Dat leverde Paul te Pas een gele kaart op. 
Net zoals vorige week tegen Heino was het uiteindelijk De Zweef dat aan het langste eind trok. Een hoge voorzet van Niels 
Kolkman kon door de keeper (gestoord dor twee Nijverdals aanvallers)niet goed worden weggewerkt. Bij de tweede paal kon 
Sander Souverijn opvangen en diagonaal inknallen: 1-2. 
Een gelijkspel zou -gezien het vertoonde spel- verdiend zijn. PH ging er voor en Jeroen Zwiers moest redding brengen. Veel 
aanvallen betekent vaal ook veel ruimte weggeven en dat deed de zwakke PH-verdediging ook. Niels Kamphuis speelde zich 
mooi vrij op het middenveld en stuurde Sander Souverijn op weg naar zijn tweede treffer. Dat ging niet door omdat de bal op het 
juiste moment werd weggetikt. 
Dat de scheidsrechter wat tijd zou bijtrekken lag -gezien een aantal blessures- voor de hand, maar tien minuten was wel erg 
veel. In die tien minuten zette PH alles op alles. Kreeg een vrije trap die boven Jeroen Zwiers op de lat spatte. In de 100e 
minuut veroverde Bertil Webbink de bal, zette zijn man op het verkeerde been en stuurde Niels Kamhuis de vrije ruimte in. Die 
kon niet meer worden ingehaald. de keeper kwam uitlopen om te redden wat er te redden viel. Niels zag dat en leverde een 
gave lob af die heerlijk in de trouwen zakte: 1-3. Geflatteerd, maar wat maakte het uit. 
Door deze overwinning is De Zweef "herbstmeister"zoals dat heet in goed Nederlands. Het is logisch dat het team dit op 
gepaste wijze vierde in een lokaal etablissement. Wat betreft leider Patrick Evers: let goed op hem na de winterstop. 
 
ATC - De Zweef 2-0 
3 december 2006  
De wedstrijd tegen ATC was als het weer: winderig, koud en nat. Samengevat: bedroevend, vooral de tweede helft. Dat gold 
voor zowel De Zweef als de tegenstander, die net iets meer geluk had en met 2-0 won. 
De wedstrijd tegen ATC was als het weer: winderig, koud en nat. Samengevat: bedroevend, vooral de tweede helft. Dat gold 
voor zowel De Zweef als de tegenstander, die net iets meer geluk had en met 2-0 won. Hierdoor en door zelf te winnen, neemt 
Heino de koppositie over. Dat belooft wat als beide teams elkaar volgende week in Nijverdal treffen.  
Onder het toeziend oog van trainer Gerrit Marsman, die vanaf komende week het heft weer in handen neemt na een operatie, 
gebeurde er de eerste 20 minuten niet veel. De bal verkeerde voornamelijk samen met de spelers op het middenveld. Er was 
een kansje voor De Zweef, maar de keeper van ATC kwam goed z’n doel uit. Verder golfde het spel over en weer. Bij een van 
de aanvallen van de Hengeloërs leek de situatie niet gevaarlijk, maar een van de spelers kreeg zo’n 20 meter voor het doel 
zoveel ruimte dat hij uithaalde en zijn inzet in het net zag belanden: 1-0.  
Even later was er een blessure voor een speler van ATC op de rand van z’n eigen strafschopgebied. Omdat iedereen 
verwachtte dat de scheidsrechter zou affluiten, was de concentratie weg en knalde Martijn Rozendal de bal over de 
ballenvanger dwars door het dubbelglas van de kantine. In de vijf minuten daarop volgend had De Zweef gelijk moeten maken, 
maar schoten van Niels Hegeman en Bertil Webbink gingen naast het doel.  
De kans daarop volgend was voor Tanner Kurt, die met een mooie steekpass van Niels Kolkman vrij voor de keeper werd 
gezet. Hij deed alles goed, passeerde de doelman, maar zag zijn inzet daarna op de lijn gekeerd. Voor rust was er nog een 
kans, toen een vrije trap van Stefan Dijkstra niet goed werd verwerkt en Tanner de mogelijkheid net niet kon verzilveren.  
De tweede helft betekende voor ATC nog meer rustig afwachten wat De Zweef deed en kijken of met een counter de 2-0 
gehaald zou kunnen worden. Dat wachten en de onmacht van de Nijverdallers een goede aanval op te zetten, leidde tot 
bedroevend spel. Om meer kracht naar voren te kunnen zetten, werd Joost Kogelman ingebracht voor Stefan Dijkstra en kon 
Niels Hegeman opschuiven naar het middenveld.  
Dat hielp niet veel. ATC kreeg een uitgelezen kans toen achterin de bal werd verspeeld. Het bekeken schot kwam buiten bereik 
van Jeroen Zwiers op de paal terecht. Interim-trainer Herman Hegeman bracht Dogay Kurt voor Martijn Rozendal en Bas 
Wispels voor Sander Souverijn. Dat bracht even wat gevaar, maar niet genoeg om de verdiende gelijkmaker te scoren. 
ATC ging beter met de kansen om. Toen De Zweef de bal achterin opnieuw niet weg kon spelen, combineerde ATC de bal rond 
en werd met een strak schot de 2-0 aangetekend. Daarna was het uitspelen, inpakken en wegwezen. Vlak voor tijd voorkwam 
Jeroen Zwiers nog met een knappe redding de 3-0, wat terecht was, anders was de uitslag wel erg geflatteerd geweest. Voor 
de statistieken: Stefan Dijkstra liep tegen geel op.  
De blauwwitte verdediging kreeg het moeilijk. Na 15 minuten werd een afvallende bal door ATC keihard en diagonaal achter 
Jeroen Zwiers vin het net geknald: 1-1. De echte kansen daarna waren voor de Nijverdallers. in de 25e minuut tikte Martijn 
Rozendal een balletje mooi op Sander Souverijn die ongehinderd op de keeper af kon. Zijn inzet ging naast. In de 32e minuut 
had Niels Hegeman kunnen scoren en in de 34e en 36e minuut lieten opnieuw Niels Hegeman en Paul te Pas kansen liggen. 
Tien minuten na rust moest De Zweef een gevoelige aderlating doen toen Niels Hegeman met een knieblessure moest stoppen. 
Hij werd vervangen door Niels Kolkman. De tweede helft liet een ander ATC zien. de ploeg was beduidend minder dan in de 
eerste helft. Kon geen echte druk meer zetten. Na een kwartier liep Sander Souverijn op links mooi door. Zijn volley knalde op 
de bovenkant lat. Niels Kolkman kon tien minuten later de voorsprong op het scorebord zetten, maar zijn inzet werd gestopt. In 
de daarop volgende aanval kon hij zelfs ongehinderd op de keeper af. ook die inzet werd gekeerd.   



Tien minuten voor tijd gaf Jeroen Zwiers de bal een lange trap naar voren. Martijn Rozendal geloofde daarin en zag de bal 
inderdaad over de verdediging gaan. Hij trok op het doel af en zag de meegekomen Tanner Kurt niet over het hoofd. Die kon de 
breed gelegde bal keurig intikken: 2-1. Bas Wispels had het kunnen afmaken toen hij vlak voor tijd na ene mooie een/twee met 
Martijn Rozendal de bal iets te gehaast in het zijnet schoot. 
Vermeld moet nog worden dat Roy Luttenberg in de slotminuut Stefan Dijkstra verving. Gele kaarten waren er deze wedstrijd 
voor Niels Hegeman en Stefan Dijkstra.   

 


