
De Zweef 1 in het seizoen 2008-2009 
 
Achilles'12 - De Zweef (3-1) 
09 november 2008  
Na drie minuten lag de bal al in het Hengelose doel en zag het er zonnig uit voor De Zweef. Helaas niet. In de tweede helft gaf 
Achilles gas en overliep de verdediging met snelheid en mooie steekballen. Keeper Arjen Baan hield de ploeg lang op de been, 
maar moest uiteindelijk drie keer vissen.  
Achilles was nog druk aan het organiseren na de aftrap toen De Zweef door het midden Tanner Kurt vond, die lekker de 0-1 
scoorde. Nog geen drie minuten was de wedstrijd oud. Dat zag er mooi uit. Na de verliespunten zou het vandaag weer gaan 
gebeuren dachten de vele supporters die de reis naar Hengelo hadden gemaakt. Het vervolg van de wedstrijd was ook goed. 
Achterin voetbalde De Zweef van meet af aan één op één. Dat gaf ruimte op het middenveld. Daar had De Zweef overwicht. 
Het was jammer dat de spitsen niet goed gevonden konden worden. Na tien minuten knalde Niels Kolkman vanaf een meter of 
20 net over. 
Achilles kreeg ook wat kansen, maar zag afstandsschoten net over of net naast gaan. Pas na een half uur werd het echt link. 
De Zweef kreeg de bal niet weg en vanaf 16 meter werd snoeihard op het doel geknald. Een schitterende redding van Arjen 
Baan voorkwam de gelijkmaker. Vijf minuten later spatte een vrije trap op de lat. 
In de tegenaanval werd Tanner Kurt aangespeeld, die na een stevig duel kon uithalen. Zijn schot werd door de keeper net naast 
het doel getikt. Even later speelde Arjen Baan de bal verkeerd uit. Deze werd opgepakt door een aanvaller die alleen richting 
Zweefdoel trok. Een prachtig herstel en dito redding van Baan hield de voorsprong opnieuw op het scorebord. Rest nog te 
melden dat in de eerste helft Paul te Pas en Joost Kogelman tegen geel aanliepen. 
In de rust had de trainer van Achilles waarschijnlijk verteld hoe De Zweef bestreden kon worden, want de gastheren trokken fel 
van leer. Henry Kuipers antwoordde door Sander Souverijn in te brengen voor Paul te Pas en Stijn Klein Robbenhaar voor Tom 
Hegeman. De Zweef kon nog tegenstand bieden, maar het werd steeds moeilijker. Geel was er voor Stefan Dijkstra en Martijn 
Rozendal. 
In de 70e minuut kreeg Achilles waar het op dat moment recht had: een goal. Die kwam uit ene corner waarbij ongehinderd bij 
de eerste paal de bal in het doel werd gekopt: 1-1. Achilles werd steeds doelgerichter, terwijl De Zweef de bal niet verder kreeg 
dan het strafschopgebied van de tegenstander maar daar niet veel spierballen kon tonen. 
Tien minuten voor tijd werd de verdediging van de Zweef zoek gespeeld, maar het schot op doel ging net langs de goede kant 
(voor De Zweef dan) van de paal. Maar een minuut later liepen de aanvallers van Achilles weer vrolijk en nagenoeg 
ongehinderd door de blauwwitte verdediging. Nu kwamen ze met twee man op het doel af en dan is er voor een keeper geen 
redden meer aan: 2-1. De Zweef had het gehad. Liet de koppen hangen. Begon tegen elkaar te mekkeren, veel foute passes, 
geel voor Tanner Kurt voor het wegtrappen van de bal. Van dat soort dingen. Achilles profiteerde in blessuretijd en bracht de 
eindstand op 3-1. 
 
  

  
  



 

 
  
  

 
  



 
  

 
  

 
  



 
   

 
  



 
  

 



  

 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

  
  



 
  

 
  



 
  

 
 
 
 



Bekerwinst De Zweef 1 in nieuwe kleding  
19 augustus 2008  
Dankzij hoofd- en rugsponsors en een bijdrage van het bestuur is de hele A-selectie in nieuwe wedstrijdtenues gestoken. En dat 
niet alleen. Er zijn polo's en jasjes, trainingspakken en (straks nog) nieuwe tassen. De selectie was zeer tevreden over deze 
geste en de uitvoering ervan. "Profiteurs" van deze actie zijn het 3e en 4e, die de spullen van 1 en 2 overnemen. Gestoken in 
de nieuwe kleren won De Zweef 1 in de eerste bekerronde gemakkelijk met 5-0 van Haarle. Het tweede (dat zondag nog met 2-
3 won van Schalkhaar 1) kon niet op tegen het eerste van Vroomshoopse Boys, dat op Gagelman won met 2-5. 
Tegen Haarle begon het 1e gedreven en goed. Zette de tegenstander vroeg onder druk. Dat lukte heel goed en na vier minuten 
kon Michel Kurvink de 0-1 binnen tikken. Even later schoot Niels Kolkman op de lat. Haarle had geen zin zich te laten 
overklassen en pakte wat ruimte. Dat leidde tot twee mooie kansen, die niet werden benut. 
Daarna kon De Zweef weer overnemen en maakte Michel Kurvink op aangeven van Martijn Rozendal 0-2, waarbij de Haarle-
doelman de fout in ging, waarschijnlijk omdat hij net als zijn grensrechter buitenspel verwachtte. 
Binnen een kwartier na rust knalde Niels Kolkman de 0-3 in de touwen en was de wedstrijd een gelopen koers. Onnodig maakte 
Ruben Kloosterman een overtreding die hem geel opleverde. Vijf minuten later werd een voorzet van rechts door Michel Kurvink 
doorgetikt op de volkomen vrijstaande Joris Maarleveld, die de 0-4 in de touwen schoof. 

Haarle had het daarna gehad en De Zweef kon de wedstrijd rustig uitspelen. Vlak voor tijd knalde Martijn Rozendal de bal 
keihard op de lat. Het terug stuiterende leer kwam voor de voeten van Michel Kurvink die op de paal schoot. Opnieuw kwam de 
bal terug in het veld en wel voor de voeten van Martijn, die nu wel het net vond en de eindstand bepaalde op 0-5. 

  

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 
De Tukkers - De Zweef (3-1) 
31 augustus 2008  
De Zweef vond het blijkbaar wel goed. Al zo goed als geplaatst voor de volgende bekerronde, een niet al te sterke tegenstander 
en heet weer. Wat deed de ploeg dus: het tempo van de tegenstander volgen en een rustige pot spelen. Toen De Tukkers met 
1-0 voorkwamen en direct daarna de 2-0 aantekende, moest het nog even gebeuren, maar toen was het te laat. Het werd 3-1. 
Voor De Zweef 2 is het doek in de beker definitief gevallen. Alle drie de wedstrijden in de poule gingen verloren. Tegen het 1e 
van DOS'19 werd zaterdag kansloos met 4-0 verloren. Het team moet nu proberen om de geblesseerden zo spoedig mogelijk 
terug te krijgen, maar ook niet te geforceerd en hopen dat het de eerste paar competitiewedstrijden redelijk doorkomt. 
De Zweef had weinig moeite met De Tukkers. Aanvallen van de tegenpartij werden gemakkelijk onderschept en het middenveld 
was (vooral individueel) beter. Het was ook nog eens heel mooi weer en de buit (plaatsing voor de volgende bekerronde) al 
binnen. Daardoor lieten de blauwwitten zich verleiden het tempo van de tegenstander over te nemen. 
Te langzame combinaties en door nonchalance regelmatig balverlies. Bij rust was de conclusie echter: matige pot, maar de 
punten moeten geen probleem zijn. Dat zag er na rust ook zo uit. Keeper Arjen Baan was al een paar keer zij doel uitgekomen 
om een lange bal in het niemandsland te onderscheppen. Dat ging goed. 
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Arjen bleef dus herhaaldelijk ver voor zijn doel staan. Dat zagen ook De Tukkers die in de tweede helft vanaf zo'n beetje de 
middellijn de bal over Baan in het lege doel prikten. 
Alsof dat nog niet genoeg was, gebeurde dat even later opnieuw; nu dichterbij. De Zweef begon nattigheid te voelen en zette 
aan om orde op zaken te stellen. Een derde goal van De Tukkers was het gevolg. Geïrriteerd liepen de blauwwitten daarna 
tegen een handvol gele kaarten aan. Vlak voor tijd scoorde Niels Hegeman de ere-treffer uit een corner. Het is dat zo'n ding zo 
heet, want veel eer was het niet. 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
Stevo - De Zweef (0-2) 
07 september 2008  
In de uitwedstrijd tegen Stevo had De Zweef uiteindelijk niet al te veel moeite. De gastheren moesten het vooral hebben van de 
lange bal, terwijl de Nijverdallers meer probeerden te voetballen. Uiteindelijk werd het 0-2 dankzij twee goals van Tanner Kurt 
(waaronder een penalty). 
Het eerste half uur was het aftasten voor beide ploegen. Op het redelijk gevulde Peuversweide in Geesteren was er niet echt 
sprake van een derby, maar wel van gezonde spanning. De Zweef tekende het eerste wapenfeit aan na een half uur spelen. 
Een  door Stevo slecht verdedigde bal werd op de lat geknald. Nog geen vijf minuten later liet Michel Kurvink de kans op 0-1 
liggen. Stevo zette daar twee dotten van kansen vlak voor rust tegenover, waarbij de tweede keer de bal van de lijn werd gered. 
Tien minuten na rust werd Marcel Hofstede vervangen door Tom Hegeman (terug van een blessure). Dat was in een fase 
waarin Stevo probeerde een voorsprong te forceren. Daarbij werd bijna uitsluitend de lange bal gehanteerd, waarbij keeper 
Baan herhaaldelijk ver uit zijn doel moest komen om redding te brengen op ballen die net achter de verdediging dreigden te 
vallen.... 
De Zweef zocht de aanval via snelle combinaties waarbij overigens nogal eens balverlies werd geleden. Met nog een kwartier te 
spelen werd Martijn Rozendal ingebracht voor Michel Kurvink en even later maakte Niels Kolkman plaats voor Paul te Pas. 
Tussen deze twee wissels door moest keeper Baan laten zien waarom hij de nummer één is en dat deed hij goed onder het 
goedkeurend oog van trainer Henk Koershuis. 
De felle Paul te Pas forceerde bij zijn eerste balcontact een corner die hij zelf nam. De hoge voorzet kwam precies op het hoofd 
van Tanner Kurt, wiens inzet de 0-1 betekende. Vijf minuten later viel de beslissing. Martijn Rozendal zette met een mooie 
steekpass Tom Hegeman vrij in het zestien metergebied. Die werd daar onderuit gehaald en dus was het penalty. Tanner Kurt 
kweet zich van de taak deze te nemen. Onberispelijk en dus onhoudbaar verdween de bal in het net: 0-2. Het had zelfs nog 0-3 
kunnen worden toen Paul te Pas net miste op een voorzet na van mooie actie van Tom Hegeman.   
 



  

  

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

  



De Zweef 1 - De Tubanters 1 (5-1) 
14 september 2008  
In een leuke aantrekkelijke wedstrijd die voor een groot deel gelijk op ging, benutte De Zweef de kansen beter en maakte het 
daarna af, waarbij De Tubanters zich gemakkelijk naar de slachtbank lieten leiden. Het werd 5-1 na een 2-0 ruststand. 
Beide ploegen begonnen goed aan de wedstrijd. Zowel De Zweef als De Tubanters probeerden voetballend kansen te creëren. 
Dat lukte goed, zodat het voor de toeschouwers leuk was om te zien. De Tubanters hadden al wat mogelijkheden gehad toen 
De Zweef een aanval opzette over rechts. Uiteindelijk belandde de bal op links bij Marcel Hofstede die in vrije positie de bal 
diagonaal in het doel schoot: 1-0. 
Nog geen kwartier later was het diezelfde Marcel Hofstede die zich op de linkervleugel mooi vrij speelde en de bal keurig op de 
kruin van Tanner Kurt legde, die zijn positie als topscoorder waar maakte: 2-0. De Tubanters stelden daar behoorlijk wat kansen 
tegenover. Twee ballen rakelings voorlangs en een paar ballen die ongelukkig tegen Arjen Baan aankwamen, die ook nog eens 
een paar keer goed redde. Zo hadden de Enschedeërs uiteindelijk meer kansen dan De Zweef. Als het bij rust 2-2 was 
geweest, had je er niets van kunnen zeggen. 
Gelukkig was het niet zo en gebeurde dat niet. Ook niet in de tweede helft, waarbij de gasten druk zetten om op gelijke hoogte 
te kunnen komen. Na tien minuten echter was het Sander Souverijn die vanaf eigen helft actie na actie maakte richting doel en 
op de rand van het strafschopgebied onderuit werd gehaald. Michel Kurvink ging achter de bal staan en krulde die prachtig in 
de touwen: 3-0. 
Vanaf dat moment hadden De Tubanters het wel gehad en zakte de ploeg als een kaartenhuis in elkaar. Eén vrije trap was er 
nog, die keihard op het doel af ging, maar door Arjen Baan heel knap werd gered. De punten waren zo goed als binnen. Paul te 
Pas had inmiddels de plaats ingenomen val Niels Hegeman die geen zin had tegen een tweede gele kaart in deze wedstrijd aan 
te lopen. Overigens zag ook Tanner Kurt geel. 
Met nog zo’n 20 minuten te spelen speelde Mark Scholten zich mooi vrij en gaf een pass op Michel Kurvink, die zijn schot via de 
paal achter zag gaan. Tom Hegeman kwam voor Niels Kolkman.  Door de machteloosheid van de tegenstander en de frisse 
krachten bij De Zweef ontstonden goede kansen. Marcel Hofstede stond alleen voor de Enschedese doelman, maar kon het net 
niet vinden. 
Tom Hegeman maakte een half uur na het begin van de tweede helft een mooie actie, gaf af op Michel Kurvink, die zich vrij 
speelde en simpel de 4-0 aantekende. Een minuut later was er opnieuw een actie van Tom, die ook nu weer Michel Kurvink 
bediende. Deze legde breed op Tanner Kurt, die van dichtbij de 5-0 aantekende. Marcel Hofstede maakte plaats voor Martijn 
Rozendal. De 5-0 had zo kunnen blijven als Mark Scholten in de 37e minuut de bal niet per ongeluk in de schoen schoot van 
een tegenstander. Aangezien deze daarna een vrije doortocht richting doel had, was de 5-1 een makkie. Het was jammer dat 
Tanner Kurt na een overtreding geblesseerd van het veld moest en de Nijverdallers met tien man de wedstrijd moesten 
uitspelen. 
 
 

 
  



 
  

 
  
  



 
  
  

 
  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
Vogido - De Zweef (0-2) 
21 september 2008  
De blauwwitten lieten de meegereisde supporters lang in onzekerheid. De 0-1 uit een door Mark Scholten benutte penalty in de 
eerste helft, bleef tot bijna de slotminuut op het (buitenwerking zijnde ) scorebord staan. Vlak voor tijd kreeg Marcel Hofstede de 
bal en die zag zijn inzet door een verdediger in zijn eigen doel worden gegleden: 0-2. Een terechte uitslag gezien het spelbeeld. 
De blauwwitten lieten de meegereisde supporters lang in onzekerheid. De 0-1 uit een door Mark Scholten benutte penalty in de 
eerste helft, bleef tot bijna de slotminuut op het (buiten werking zijnde ) scorebord staan. Vlak voor tijd kreeg Marcel Hofstede 
de bal en die zag zijn inzet door een verdediger in zijn eigen doel worden gegleden: 0-2. Een terechte uitslag gezien het 
spelbeeld. 
Na het aftasten van de tegenstander en het kunstgras nam De Zweef tegen Vogido het heft in handen. Blauwwit voetbalde en 
Vogido wachtte op de counter. Uit dode spelmomenten creëerde De Zweef een paar kansen. Na een half uur werd bij een van 
de Zweef/aanvallen hands gemaakt in het strafschopgebied. De daarop volgende penalty werd door Mark Scholten netjes in het 
net geplaatst. 
Even later had Martijn Rozendal de wedstrijd kunnen beslissen toen Michel Kurvink een corner precies op zijn hoofd plaatste. 
De inzet ging echter naast. De laatste minuten voor rust waren voor Vogido, dat aandrong en vervaarlijk voor het doel 
verscheen. Arjen Baan moest twee maal achtereen miraculeus redden van de doellijn. 



Na rust probeerde Vogido de gelijkmaker te forceren. Van vijf meter werd een bal voor het lege Zweefdoel over geschoten. In 
de 20e minuut maakte Michel Kurvink plaats voor Tom Hegeman en een kwartier later kwam Pascal Galgenbeld voor Martijn 
Rozendal. 
Omdat de stand maar 1-0 bleef, zette Vogido steeds meer druk om ge gelikmaker op het scorebord te krijgen. De verdediging 
van de zweef kroop een paar keer door het oog van de naald. Tot vlak voor tijd Tom Hegeman de bal kreeg, op het doel af ging 
en op het juiste moment Marcel Hofstede bediende. Zijn inzet werd in een poging tot redding door een verdediger in het eigen 
doel gegleden en was de overwinning een feit. 
De Zweef na drie wedstrijden met maximaal aantal punt op kop. Een mooi begin van de competitie. De Nijverdalse ploeg is nu 
de te kloppen tegenstander en zal het nog zwaar krijgen. Geeft niks, want de ploeg heeft laten zien klaar te zijn voor opnieuw 
een hoge klassering in de tweede klasse J. Vermeld moet nog worden dat Joost Kogelman twee minuten voor tijd de plaats 
innam van Niels Kolkman. 

  

  
  

 

   



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

  

 



 

 

 
De Zweef - Grol (3-1) 
28 september 2008  
In een leuke, open wedstrijd heeft De Zweef met 3-1 gewonnen van Grol. De Zweef had weinig kansen nodig om de winst te 
verzilveren. Grol had vooral na rust een paar mooie momenten om gelijk te komen en zelfs voorspong te nemen, maar 
verzuimden. Toen werd het voor de blauwwitten steeds makkelijker. 
De Zweef 2 speelde de uitwedstrijd tegen WSV in Apeldoorn met 1-1. gelijk. Het was een mooie wedstrijd, waarbij de 
blauwwitten eigenlijk hadden moeten winnen. 
De Zweef - Grol was een mooie, open wedstrijd. Vooral in de eerste helft waren beide ploegen aanvallend ingesteld wat leidde 
tot kansen over en weer. De Zweef was vooral gevaarlijk via lange rushes langs de zijlijn van Sander Souverijn, die 
ongehinderd tot aan het strafschopgevbied kon oprukken. 
Na zo'n 25 minuten kwam de bal via Paul te Pas bij Mark Scholten, die op zijn beurt Tom Hegeman bediende. Deze zette voor 
op Marcel Hofstede, die de 1-0 in het netje schoot. Grol zette daar direct druk tegenover, waarbij Arjen Baan reddend moest 
optreden. Op slag van rust ging een strak schot van Grol via de paal achter. 
Na rust probeerde de ploeg uit Groenlo de stand gelijk te trekken. Daarvoor kreeg men goede mogelijkheden, want vooral in de 
lucht had De Zweef het moeilijk. Daar stond tegenover dat Tom Hegemen na vijf minuten al een verdekt schot net naast zag 
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gaan. Grol was nog gevaarlijker: na 11 minuten moest Marcel Hofstede de bal uit de lege doelmond trappen om de 1-1 te 
voorkomen. 
Grol bleef meer kansen creëren. Na een strakke aanval over de vleugel kon de net ingevallen Grolsspeler voor een compleet 
lege goal niets anders dan de bal huizenhoog over schieten. De Zweef kwam met de schrik vrij. Even later moest Niels 
Hegeman geblesseerd het veld verlaten en plaats maken voor Joost Kogelman. 
Na een half uur spelen stelde De Zweef orde op zaken. Mark Scholten lette goed op, kreeg de bal en gaf een mooie pass op de 
instormende Sander Souverijn, die vanaf de 16 meter  de 2-0 inschoot. Twee minuten later maakte Paul te Pas het af. Hij kreeg 
de bal op zo'n 25 meter voor het doel, haalde uit en zag zijn inzet onhoudbaar in het net verdwijnen: 3-0. 
De voorspong was aanleiding voor trainer Henry Kuipers om Pascal Galgenbeld in te brengen voor Tom Hegemen en Joris 
Maarleveld voor Mark Scholten. Grol was echter nog lang niet verslagen. De ploeg zette behoorlijk druk en door een fout 
achterin kon de 3-1 op het scorebord komen. Met nog ruim 10 minuten te spelen werd het nog spannend, omdat de ploeg uit 
Groenlo geen zin had te capituleren en Arjen Baan tot reddingen dwong. Opnieuw door een fout achterin was het bijna 3-2. Aan 
de andere kant gingen Michel Kurvink en Pascal Galgenbeld samen op de Grol-goalie af, maar door slordig passen ging een 
zekere treffer niet door en bleef het 3-1 Met heel veel rendement uit minder aanvallen dan de tegenstander pakte De Zweef 
opnieuw drie punten en staat met 12 punten uit 4 wedstrijden trots bovenaan. 
 

  

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
Heino - De Zweef (3-1) 
05 oktober 2008  
Dat De Zweef dit seizoen een keer zou gaan verliezen was net zo zeker als dat Heino een keer zou gaan winnen. Jammer 
genoeg vielen die twee momenten samen. Jammer was ook dat het puntverlies voor De Zweef onverdiend was. Aan de andere 
kant: als zoveel kansen niet worden benut en mogelijkheden niet worden uitgebuit, dan gaat het mis. Het werd 3-1 voor 
Heino. Voor het eerst dit seizoen moest De Zweef dus de punten aan de tegenstander laten. De blauwwitten maakten de 
wedstrijd, vielen aan en kregen vele, vele kansen en mogelijkheden, maar het wilde niet lukken.... 
Het was de scheidsrechter die wellicht onbedoeld, voor een belangrijk deel het gezicht van de wedstrijd bepaalde. Dat begon al 
in de achtste minuut toen hij bij een aanval van Heino floot en een beweging maakte dat er aan een shirtje zou zijn getrokken. 
OK, dacht iedereen, het zal, maar groot was de verbazing toen hij naar de stip wees en Heino een penalty kreeg. Dat cadeau 
liet de ploeg uit Heino niet liggen en zo werd het snel 1-0. 
Voor De Zweef niet zo’n probleem, want de ploeg had de wedstrijd in handen, viel aan, had heel veel balbezit en creëerde 
mogelijkheden. Hoewel de wedstrijd daar niet naar was, had de scheidsrechter blijkbaar het idee dat hij de wedstrijd kort moest 
houden. Dat betekende snel kaarten trekken en na tien minuten was er geel voor Niels Kolkman. 
Dat werkte misschien een beetje als een rode lap op een stier, want vijf minuten later haalde Niels zijn gram. Tom Hegeman 
zette na een loopactie de bal voor van links. Deze zeilde over Michel Kurvink heen en kwam voor de voeten van de 
meegelopen Niels Kolkman, die half glijdend de bal in de verre kruising schoot: 1-1. 
De Zweef had daarna kans op kans om orde op zaken te stellen en met een veilige voorspong de rust in te gaan Mogelijkheden 
genoeg, want Heino is ten opzichte van vorige jaren danig verzwakt. Na een half uur werd er in de Heino-verdediging flink 
geknoeid en werd een bal –tegen alle voetbalwetten in- voor de goal verdedigd. Michel Kurvink schrok zo erg van deze kans 
(twee meter voor een leeg doel) dat hij huizenhoog over schoot. 
Na rust bleef Niels Kolkman achter in de kleedkamer en maakte plaats voor Clements Akihary. Het wedstrijdbeeld bleef 
hetzelfde als voor rust: De Zweef dicteerde. Het enige resultaat was een gele kaart voor Sander Souverijn. Heino kon niets 
inbrengen tegen het geweld van De Zweef. 
De ploeg was daarom misschien wat geïrriteerd en maakte opmerkingen over en tegen de leiding, maar dat gebeurde ook van 
de kant van De Zweef. Toen er vanuit de dug-out van Heino en vanaf de staantribune naar hem werd geroepen, pakte hij zijn 
fluit en staakte de wedstrijd. Hij was het gezeur zat. Na een afkoelingsperiode van een minuut of 9 ging de wedstrijd weer 
verder. 
De Zweef leek het meest te leiden van deze onderbreking. Direct na de hervatting kregen de blauwwitten in de achterhoede de 
bal niet goed weg. Vanaf een meter of 20 werd de bal over het gladde veld in de hoek geschoten: 2-1. Dolle vreugde bij Heino, 
want tot dan toe had de ploeg nog geen kans gehad. 
Met nog ruim een half uur op de klok had De Zweef nog alle moed dat het minimaal gelijk zou worden. Na een actie van Marcel 
Hofstede belandde de bal bij Tom Hegeman die hoog voorzette bij de tweede paal, waar Michel Kurvink net miste. Pascal 
Galgenbeld werd ingebracht voor Stefan Dijkstra om nog meer druk te zetten. 
Aanvallen van links en rechts golfden op het Heino-doel af. Een mooie voorzet van Marcel Hofstede werd door Paul te Pas net 
naast het doel gegleden. Drie, vier corners op rij waren gevaarlijk, maar leverden geen goal op. Wat De Zweef in voorgaande 
wedstrijden aan geluk had, kreeg de ploeg nu terug als pech. 
In de 89e minuut had Pascal Galgenbeld de 2-2 kunnen aantekenen, maar zijn strakke kopbal na een fijne actie en mooie 
voorzet van Tom Hegeman, ging net over. Aan de andere kant rommelde het in de verdediging en kreeg De Zweef de bal 



opnieuw niet goed weg. Na een mooie passeerbeweging krulde een van de Heinospelers de bal keurig in de kruising en 
daarmee was de 3-1 een feit. De scheidsrechter was het daarna blijkbaar zat, want hij vergat de gestaakte tijd (9 minuten) bij te 
tellen en maakte er een einde aan.   
 
 

  
  
  

  
   



  
  
  

  
   



  
 
De Zweef - Wijhe (0-4) 
12 oktober 2008  
In de eerste helft voetbalde De Zweef niet slecht, maar schortte het wat betreft de eindpass. Door een fout achterin kreeg Wijhe 
een corner, die moeiteloos werd ingekopt: 0-1. Dat was de ruststand. Na rust werd De Zweef compleet overlopen. Door 
persoonlijke fouten: Veel duels gingen verloren en er was wederom veel onnodig balverlies. Zo kon Wijhe gemakkelijk uitlopen 
naar 0-4. 
De Zweef begon goed tegen de nummer twee op de ranglijst. De eerste 20 minuten werden de ruimtes goed benut. Wijhe 
wachtte op de counter, maar dat zat er nog niet echt in. Na een minuut of 7 was er een vrije kans voor Marcel Hofstede, maar 
hij moest schieten met zijn rechterbeen en dat is niet zijn sterkste. 
Pas daarna kwam Wijhe in het stuk voor. John Damman moest een bal uit het verlaten doel schieten; een corner verdween 
ternauwernood in het zijnet. Bij De Zweef ging het daarna bergafwaarts: bijna alle persoonlijke duels werden verloren; passes 
kwamen niet aan en er was gebrek 
aan inzet. Wijhe, dat feller was en 
voor elkaar werkte,  greep de kans 
en na een fout in de verdediging 
werd de daarna gegeven corner 
moeiteloos ingekopt": 0-1. 
Trainer Henry Kuipers zal in de 
rust verteld hebben hoe de vlag op 
het schip stond, maar in het veld 
was daar weinig van te zien. Kort 
na het begin van de tweede helft 
liet Sander Souverijn de bal 
glippen en kon Wijhe ongehinderd 
op Arjen Baan trekken en de 0-2 
scoren. Nog was De Zweef niet 
wakker en daardoor werd het nog 
erger. Drie minuten na de 0-2 was 
een vrije trap ongeveer een half 
uur onderweg, maar niemand 
maakte aanstalten om op te 
treden. De bal kwam op het hoofd 
van een volledig vrijstaande speler, 
die onder Baan door de stand op 
0-3 bracht. 



Mark Scholten makte plaats voor Joost kogelman, die op de plaats van Stefan Dijkstra ging spelen, die naar voren werd 
gedirigeerd. De Zweef zette iets meer druk, maar dat betekende ruimte achterin. Van die ruimte maakte Wijhe gebruik in de 
laatste minuut waarbij Arjen Baan met een mooi lob werd gepasseerd en de vernederende 0-4 op het scorebord kwam. 
 

 

  

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
De Zweef - Dedemsvaart (6-0) 
19 oktober 2008  
Bekerwedstrijden tegen teams uit veel lagere klassen zijn niet echt mooi om naar te kijken. Het klassenverschil is niet weg te 
poetsen. De Zweef speelde zo’n wedstrijd tegen Dedemsvaart (5e klasse H). De gasten voetbalden zich uit de naad en De 
Zweef kon tamelijk gemakkelijk de bal rond laten gaan en scoren waar nodig. Uiteindelijk werd het 6-0. 
Het tweede ging tegen de collega's van Rohda Raalte (ook voor de beker) keihard onderuit. Het werd 4-0. 
De hoge score van 6-0 was mooi na de twee verliespartijen in de competitie de afgelopen weken. Hopelijk halen de spelers er 
een stuk vertrouwen uit om zondag tegen Twenthe weer de punten te pakken. Het is te hopen dat trainer Henry Kuipers dan 
weer de beschikking kan hebben over een spits, want de hele voorraad ligt in de lappenmand. 
Een kwartier had De Zweef nodig om de score te openen. Een voorzet van links kon door Tom Hegeman ongehinderd worden 
ingeschoten. Weer een kwartier later werd een inzet van Niels Hegeman door een veldspeler van de lijn gered. Met nog een 
minuut of acht op de klok bracht Niels Hegeman 
orde op zaken. Vanaf 30 meter kon hij 
ongehinderd op het doel afgaan en de uitlopende 
keeper passeren met een fraaie lob: 2-0. 
Vlak voor rust kwam de 3-0 op het virtuele 
scorebord. Niels Kolkman kon veel meters maken 
richting doel en gat op het juiste m,oment de bal 
voor tussen verdediging en keeper. Tom Hegeman 
had geen moeite de treffer te scoren. 
Dedemsvaart had de hele eerste helft nauwelijks 
wat in te brengen., Toen tegen rust de 
concentratie bij De Zweef even verslapte, kwamen 
er zowaar twee aanvallen, waarbij een keer de 
mogelijkheid ontstond te scoren. 
Na rust maakte Marcel Hofstede plaats voor John 
Damman, die op de plaats van Sander Souverijn 
ging spelen, die daardoor een positie kon 
doorschuiven. John Damman zat overigens op de 
bank om Mick Wiegink (vorig jaar A1, nu in het 
tweede) een kans te geven zich als laatste man 
waar te maken. Vijf minuten na de hervatting 
schoof de keeper van Dedemsvaart een uittrap 
keurig in de schoenen van Tom Hegemen. Deze 
behield het overzicht, gaf af op Niels Kolkman, die 
droog de 4-0 schoorde. 
Nog geen tien minuten later maakte Tom 
Hegeman een mooie actie, die werd afgesloten 
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met en verrassend schot op doel. De keeper reageerde goed en sloeg de bal weg. Jammer genoeg voor de voeten van Paul te 
Pas, die direct uithaalde. Opnieuw werd gereed, maar nu kwam de bal bij Niels Kolkman voor de voeten. Die schoot uiteindelijk 
wel raak en was het 5-0. 
De trainer gaf daarna bankzitters Jeroen van Schooten en Bart Benneker de kans om te debuteren in het eerste. Zij kwamen 
voor Tom Hegeman en Paul te Pas en speelden niet onverdienstelijk. Het laatste half uur van de wedstrijd gebeurde er niet zo 
veel. De lol was er aan beide klanten wel af. Vlak voor tijd kreeg De Zweef een corner die over alles en iedereen heen vloog. 
Mark Scholten raapte op en bediende Stefan Dijkstra die met een droge, snoeiharde poeier de stand op 6-0 bracht. Op naar de 
volgende ronde. 
  
  

  
  
 

  
  



 
  

 
  



 
  

 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
 
 
Twenthe 1 - De Zweef 1 (4-4) 
26 oktober 2008  
In een knotsgekke wedstrijd heeft De Zweef met 4-4 gelijk gespeeld tegen Twenthe Goor. De blauwwitten gaven vlak voor rust 
een verdiende 0-1 voorsprong weg en werd na rust pas wakker toen het 3-1 was en de ploeg met nog maar 10 man in het veld 
stond. De schouders werden gerecht, er werd voor elkaar gewerkt en uiteindelijk kwam de 4-4 op het scorebord. En dan had 
Twenthe nog geluk, want als het nog iets langer had geduurd, had De Zweef gewonnen. 
Het tweede van De Zweef is er opnieuw niet in geslaagd punten te pakken. Tegen Jonge Kracht was het bij rust al 1-2. De 
tweede helft speelde zich voornamelijk af op de helft van de Huissenaren, maar gescoord werd er jammer genoeg niet. 
Het eerste kwartier van de wedstrijd Twenthe-De Zweef was voor de gastheren. De Zweef was veel minder fel, had veel 
balverlies en kwam in de duels tekort. Twenthe kreeg de eerste kans, maar daar zette De Zweef een goede kans tegenover 
toen Marcel Hofstede had kunnen scoren na een fout van de keeper. 
Na het wat rommelig begin, want ook bij Twenthe was er veel balverlies, kreeg De Zweef de touwtjes in handen. Dat leidde 
onmiddellijk tot een doelpunt. Marcel Hofstede gaf de bal mee aan Sander Souverijn, die tot aan de achterlijn kon doorlopen. 
Het schot dat door de keeper niet goed werd verwerkt, kwam voor de slof van Mark Scholten en die tekende voor de 0-1. 
Twenthe kreeg nog een paar mooie kansen. John Damman moest redden van de lijn en even later moest Arjen Baan laten zien 
waarom hij keeper nummer 1 is. Verder was er niks aan de hand. De blauwwitten hielden het heft in handen en leken met 
voorsprong de rust in te gaan. In de 45e minuut was er een aanval over rechts waarbij de verdediging er niet goed uit zag, 
Diagonaal ging de bal langs Baan in het doel: 1-1. 
In plaats van dat De Zweef na rust fel uit de startblokken kwam, had Twenthe het idee dat er wat te verdienen was. In felle 
duels werd de bal veroverd en golfde aanval na aanval op het Zweefdoel. Een corner werd niet goed weggewerkt, maar  het 
zag ernaar uit dat Stefan Dijkstra mooi redde op de lijn. Volgens de scheidsrechter -die er met z’n neus bovenop stond- was het 
een goal: 1-2. 
Even later werd een lange bal gespeeld op de rechteraanvaller. Deze bal werd verdedigend niet goed ingeschat en Sander 
Souverijn kon niets anders doen dan zijn tegenstander iets aantikken in het strafschopgebied. De daarop volgende penalty werd 
keurig benut: 3-1. De tweede helft was net 5 minuten oud…… Sander liep overigens tegen geel op en inmiddels hadden ook 
Marcel Hofstede en (in de eerste helft al) Martijn Rozendal al geel. Daarbij zou het niet blijven…… 
In de 8e minuut trok zijn directe tegenstander Marcel Hofstede aan de arm. Daardoor kwamen beiden te vallen, waarbij Marcel 
ongelukkig met zijn knie in het lichaam van zijn tegenstander terecht kwam. De scheids zag het allemaal anders en gaf Marcel 
zijn tweede geld kaart. Rood dus. 
Met Tanner Kurt (nog niet helemaal hersteld) voor de moegestreden Martijn Rozendal (ook nog niet helemaal fit) trok De Zweef 
alle registers open. Onder aanvoering van Niels Hegeman lieten de blauwwitten zien wat werken voor elkaar is. Door Stefan 
Dijkstra in te laten schuiven en Tom Hegeman op links te zetten, werd heel veel gevaar gesticht. Vooral Tom liet zien wat zijn 
kwaliteiten zijn. In de 24e minuut maakte hij aan mooie actie en speelde in op zijn broer Niels. Deze zette goed door en zijn 
inzet verdween achter de keeper: 3-2. 
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Het werd weer een wedstrijd. Echter niet voor lang, want bij een aanval van Twenthe in de 25e minuut kregen zowel Paul te 
Pas als John Damman de bal niet goed weg. De linkerspits wist daar wel raad mee: 4-2. Het leek over en uit voor De Zweef. 
Maar vanaf de aftrap was er opnieuw sterk werk van Tom Hegeman, die de bal voor de goal zette, waar Stefan Dijkstra de 4-3 
inkopte. 
Opnieuw werden de schouders gerecht en ging de beuk erin. Op een sportieve mannier overigens, waar tegenover Twenthe 
veel overtredingen zette. Een vrije trap van Stefan Dijkstra kon met moeite worden weggewerkt net zoals de inzet van Niels 
Hegeman, die bij de daarop volgende corner een gele kaart kreeg. 
Kwam Twenthe niet meer in het stuk voor ? Jawel, maar niet vaak. Na een dik half uur moest Baan een inzet uit de hoek 
redden. Dat was zo’n beetje het enige wapenfeit nog van de gastheren. Los even van het feit dat er steeds meer 
overtredingen  nodig waren om de Zwevers af te stoppen. Een speler van Twenthe kreeg bij een actie rood, zodat ook deze 
ploeg met 10 man kwam te staan. 
Op slag van het officiële einde van de wedstrijd was het opnieuw Tom Hegeman die een actie maakte. Zijn harde, strakke 
voorzet werd door Mark Scholten bij de tweede paal ingeschoten en was het 4-4. Diezelfde Mark had een hattrick kunnen 
maken en De Zweef de overwinning kunnen schenken, toen hij in de laatste minuut een mogelijkheid kreeg, maar de bal over 
schoot. Voor Twenthe had het geen minuut langer moeten duren, want dan had De Zweef gewonnen. 
  

  
 

  



De Zweef - SV Zwolle (0-1) 
02 november 2008  
In een wedstrijd tegen een stug en goed verdedigend SV Zwolle, heeft De Zweef het net niet kunnen vinden. De blauwwitten 
waren de bovenliggende partij, waarbij Zwolle rustig de counterkans afwachtte. Bij een van die aanvallen ver in de tweede helft, 
kreeg De Zweef na een corner de bal niet weg en werd het 0-1. Dat was ook de eindstand. 
Het tweede had helemaal niets in te brengen tegen de collega's van HSC"21. De Haaksbergse ploeg zal geen schim van de 
fanatieke tegenstanders van vorig jaar herkend hebben, toen de finale om het kampioenschap gespeeld moet worden. Het werd 
6-0. 
De eerste helft leverde aan beide kanten niet veel kansen op. De Zweef speelde goed voetbal, al duurde het wel erg lang eer er 
eens op goal werd geschoten. Er waren veel breed gelegde ballen en dat schiet niet op als de goal juist in de lengte van het 
veld ligt. Kansen waren er voor Mark Scholten (knappe redding van de keeper) en Tanner Kurt. Daar staat tegenover dat SV 
Zwolle twee kansen kreeg die eigenlijk zonder meer een goal hadden moeten zijn. Een van die kansen werd door Arjen Baan 
fraai uit de goal gewerkt. 
Na rust maakte Marcel Hofstede plaats voor Tom Hegeman. Het spelbeeld was hetzelfde als voor rust. Met dien verstande dat 
na 20 minuten Zwolle een corner kreeg die niet voldoende werd weggewerkt. De inzet op het doel leek nog door Paul te Pas 
gered te worden van de doellijn, maar zijn moedige sliding kwam net te laat: 0 – 1. 
Even later had Tanner Kurt de 1-1 kunnen inkoppen op een mooie hoge voorzet van Mark Scholten. Paul te Pas blesseerde 
zich en werd vervangen door Mick Wiegink. Tien minuten voor tijd verliet Mark Scholten het veld met een hamstringblessure. 
Voor hem in de plaats debuteerde Tom Woesthuis uit A1, die het helemaal niet slecht deed. Sterker nog, die met lekker veel lef 
erin ging en een paar leuke acties liet zien. 
De Zweef zette alles op alles om de gelijkmaker te forceren. Dat leek te lukken: vlak voor tijd stond het hele Zweefstadion op de 
kop, omdat iedereen een Zweef-goal zag. Was dus niet zo. Sander Souverijn kreeg vlak voor tijd nog een gele kaart van de 
prima leidende scheidsrechter. Zo liep De Zweef opnieuw tegen een nederlaag aan en was de kleine kans op de eerste periode 
weg. 
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Markelo - De Zweef (2-2) 
16 november 2008  
De puntendeling tussen De Zweef en Markelo was terecht. De eerste helft was zwak van beide ploegen. Markelo leidde bij rust 
met 1-0. Het venijn zat vlak na rust toen Markelo binnen een minuut na aanvang 2-0 maakte en De Zweef vanaf de aftrap door 
een goal van Niels Hegeman terug was in de wedstrijd. In blessuretijd kreeg De Zweef waar het recht op had en dat kostte 
Markelo een stoel. 
In een matige wedstrijd van beide kanten heeft De Zweef 2 een puntje gehaald tegen DVC'26 uit Didam. De blauwwitten 
kregen de beste kansen, maar verder dan een kopbal op de paal kwam de ploeg echter niet. 
Aan de kant stonden bijna meer (geblesseerde) basisspelers dan in het veld. Dat was geen excuus voor een matige wedstrijd, 
maar een feit dat waar was. De Zweef had desondanks het meeste balbezit in de wedstrijd tegen Markelo, dat vooral de lange 
bal hanteerde. De wedstrijd speelde zich de eerste helft vooral af tussen de twee strafschopgebieden.   
Na een kwartier was er een kansje voor Martijn Rozendal, maar hij kon net niet meer bij de bal komen. Tien minuten later 
knaldeTanner Kurt hard over. Aan de andere kant was een verdedigingsfout aanleiding tot de eerste goal. De niet-weggewerkte 
bal kwam voor de voeten van een Markelo-speler die een keurige boogbal losliet die over Arjen Baan in de verre kruising 
verdween: 1-0. In blessuretijd van de eerste helft was er geel voor Niels Hegeman. 
Wie nog even zijn kop koffie leeg wilde drinken, kwam de tweede helft het veld op en zag 2-1 op het scorebord. Zo’n beetje 
vanaf de aftrap namelijk trok Markelo richting Zweefgoal. Een afstandsschot werd door Arjen Baan gestopt, maar niet gepakt. 
Markelo was alerter en schoot de afvallende bal het doel in: 2-0.  
De Zweef maakte in de aanval na de aftrap de 2-1. Een hoge voorzet van Marcel Hofstede belandde bij de tweede paal op het 
hoofd van Niels Hegeman, die zich deze kans niet liet ontnemen. Tien minuten later was er bijna geheel dezelfde situatie. Ook 
nu een hoge voorzet van Marcel Hofstede en opnieuw een kopbal van Niels Hegeman, die in zijn val de keeper meenam. De 
scheids wees naar het midden waar de Zweef zich verzamelde voor de aftrap. 
Hevige protesten van Markelose kant en een geblesseerde keeper waren blijkbaar voldoende aanleiding voor de leidsman om 
zijn goedgekeurde goal in te trekken en Markelo een vrije trap te geven. Joost Kogelman werd vervangen door Sander 
Souverijn en later Tom Hegeman voor Ruben Kloosterman. De Zweef probeerde de gelijkmaker te forceren, maar dat lukte niet 
echt. 
Naar het einde toe werd steeds meer druk gezet richting Markelo’s doel en ver in blessuretijd kreeg De Zweef de beloning voor 
ene redelijke tweede helft. Na goed werk van Sander Souverijn kwam de bal bij Martijn Rozendal die hoog voorzette. Daar 
torende John Damman boven alles en iedereen uit en kopte de bal vlak langs de paal in de kruising: 2-2. Markelo probeerde het 
nog, maar dat was kansloos. Dat was frustrerend, want na het laatste fluitsignaal werd een plastic stoel vanuit de dug-out op het 
veld in stukken gegooid. 
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De Zweef - Stevo (0-2) 
07 december 2008  
De Zweef heeft zich in de eerste helft verkeken op de snelheid van omschakeling en de felheid van Stevo. Door twee fouten op 
het middenveld was het met rust 0-2. En dan hadden de blauwwitten nog geluk dat keeper Baan een aantal keer fraai redde. Na 
rust kon De Zweef geen vuist maken en ging (dus) kansloos ten onder. De frustratie en de bereidheid van de scheidsrechter dat 
te "belonen", leidde tot een reeks van gele kaarten. 



De Zweef had in het begin kunnen weten wat Stevo van plan was. Binnen vijf minuten moest er al een bal van de lijn worden 
gehaald. Daar tegenover stond een knal van Tom Hegeman net over de lat. Stefan Dijkstra zag een afstandsschot net worden 
naast getikt.  In de daarop volgende spelsituatie was er balverlies van De Zweef rond de zestien meter van Stevo. Ongehinderd 
kon de Stevo-aanval op Arjen Baan af, die geen verweer had tegen de diagonale inzet: 0-1. Nog geen tien minuten later werd 
het vonnis al voltrokken. 
Een fout op het middenveld bracht Stevo in balbezit. De Zweef stond te slapen en zag dat Arjen Baan in een één tegen één 
situatie opnieuw moest vissen: 0-2.  Deze achterstand lag niet aan de keeper, die in het daarop volgende laatste kwartier van 
de eerste helft een aantal keer knap redde en zo De Zweef nog een beetje in de wedstrijd hield. Bijvoorbeeld toen een lange 
hoge bal tussen twee blauwwitte verdedigers gemakkelijk kon worden aangenomen en de inzet net van de lijn kon worden 
getikt. Goede reddingen ook bij de twee daarop volgende corners. Al met al was het een eerste helft waarin De Zweef niet echt 
slecht speelde, maar te slap was in de duels en te laat reageerde op aanvallende impulsen van de tegenstander.  
In de tweede helft veranderde er niets, ondanks de donderpreek die trainer Henry Kuipers ongetwijfeld zal hebben gehouden. 
Dat betekent na tien minuten het inbrengen van de nog niet geheel fitte Niels Hegeman en Michel Kurvink voor Marcel Hofstede 
en Sander Souverijn. Niet dat het hielp. Los van het feit dat invallen nooit leuk is, was duidelijk dat de twee wedstrijdritme 
misten en daardoor niet konden brengen wat misschien werd gehoopt. 
  
Martijn Rozendal maakte nog plaats voor Joris Maarleveld, maar veel schoot De Zweef daarmee niet op en toen na een half uur 
Tanner Kurt met twee keer geel kon vertrekken, was het helemaal afgelopen. Frustraties alom en veel gele kaarten, want de 
scheidsrechter was maar al te graag bereid deze te trekken. Zeker op basis van de tweede helft een meer dan verdiende 
overwinning voor Stevo. De Zweef zakt hierdoor op de ranglijst en zal alles moeten bijzetten om hogerop te komen.   
  

 

  



 
  

 



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  
 
  



 
  

 
  



 
  

 
  
 

DETO - De Zweef (3-3 De Zweef w.n.s.) 
20 december 2008  
In een sensationele wedstrijd heeft De Zweef de bekerwedstrijd tegen Deto gewonnen. Na de reguliere speeltijd was het 3-3. 
Acht strafschoppen waren er voor nodig om de blauwwitten als winnaars aan te wijzen. Niet de winst op Deto was belangrijk; 
belangrijker was dat De Zweef er weer stond. Er werd keihard gewerkt. Na elk verloren duel stond er een collega klaar om de 



bal te pakken. Bij vlagen werd er heel goed gespeeld en in de tweede helft had Deto helemaal niets in te brengen. Hoed af voor 
spelers en trainer!!   
Met Sven Dikkers uit het tweede op de nummer 10-positie begon De Zweef aan de wedstrijd. Dat was vijf minuten na de aftrap 
want in die vijf minuten liet Deto zien wat het van plan was: fel, snel en sterk opkomen via de vleugels. Het werd direct al 
gevaarlijk, maar De Zweef was snel wakker en begon langzaam orde op zaken te stellen. Het vertrouwen kwam na een goede 
aanval waarbij een schot van Marcel Hofstede via de rug van een tegenstander bijna in het doel verdween. 
Bij een counter kwam de bal via Michel Kurvink bij Marcel Hofstede die mooi voorlegde. Martijn Rozendal zette de punt van zijn 
schoen tegen de bal en het was 0-1. Dat was na een kwartier spelen. Twee minuten later veroverde Sander Souverijn de bal en 
plaatste op Niels Kolkman, die ouderwets op snelheid richting doel trok en de bal keihard links onderin de hoek schoot: 0-2. 
Een sensatie hing in de lucht. Er zullen niet veel Nijverdallers gedacht hebben dat de blauwwitten zo gemakkelijk op die 
voorspong zouden komen. Het was ook niet zo dat Deto werd overlopen. De ploeg kwam er vaak sterk en heel gevaarlijk uit via 
de vleugel. Het was twee minuten na de tweede goal van De Zweef toen bij een van die aanvallen de Vriezenveners twee 
corners kregen te nemen. Bij de tweede leek het alsof Arjen Baan simpel redde, maar hij liet de bal uit z’n handen vallen. Hielke 
Penterman was er als de kippen bij om 1-2 te maken. 
De wedstrijd was toen nog geen 20 minuten oud. Na een half uur spelen was er opnieuw een aanval van Deto over de 
linkerflank. De verdediging van De Zweef kreeg de bal niet goed weg. Een hoge voorzet kwam op het hoofd van Jeroen van de 
Berg en die kopte de bal in het net 2-2. De Zweef had met voorsprong de rust in kunnen gaan. Sander Souverijn begon aan een 
run, zoals hij alleen dat kan, passeerde drie man en gaf mooi op de opgekomen Niels Kolkman. Die knalde echter hoog over. 
Na rust begon De Zweef gevaarlijk met een schot van Michel Kurvink, dat door de keeper net naast kon worden getikt. Daarna 
was het zo’n  twintig minuten tamelijk saai. Beide ploegen waren aan het aftasten. Het zag er naar uit dat de ploeg die zou 
scoren, spekkoper zou zijn. De Zweef maakte daarop overigens het meeste aanspraak. 
Het begon met een aanval waarbij Niels Kolkman recht op het doel af ging en een mooie lob losliet. De keeper kreeg nog net de 
vingertoppen er tegenaan. De bal viel naar beneden en dreigde tussen keeper en lat alsnog in het doel te belanden. 
Onverklaarbaar redde ook toen de goalie, waarbij de bal via de lat terugkwam in het veld. Te moeilijk voor Michel Kurvink om te 
scoren. 
Een foutje op het middenveld leidde bijna tot een vrije kans voor Deto. Marcel Hofstede moest net buiten het strafschop gebied 
aan de noodrem trekken toen Xander ten Hove alleen richting Arjen Baan sprintte. Dat kostte Marcel een gele kaart, maar de 
vrije trap werd niet benut. De compleet leeg gespeelde Sven Dikkers werd vervangen door Joris Maarleveld. 
Even later begon Sander Souverijn aan zijn volgende opmars langs de lijn. Zijn afgemeten voorzet kwam bij de volledig 
vrijstaande Michel Kurvink, die zijn inzet wonderbaarlijk gekeerd zag worden. Diezelfde Michel Kurvink kreeg in de allerlaatste 
minuut van de reguliere speeltijd een corner, die scherp indraaide bij de eerste paal. Niet te zien was of er een voet bij zat, maar 
het werd wel 2-3. Juichend trok De Zweef richting eigen helft. Met nog een handjevol blessureminuten was de winst in de 
pocket. Niets was minder waar. Deto trapte af en spoedde zich richting Arjen Baan. In de scrimmage voor het doel viel toch nog 
de 3-3. Ongeloof van de Nijverdalse gezichten. 
De gelijke stand betekende het nemen van strafschoppen om een winnaar te kunnen aanwijzen. De tweede strafschop van De 
Zweef werd gemist. Het zag er somber uit, totdat Deto de vijfde miste. De stand was weer gelijk. Bij de achtste strafschop koos 
keeper Arjen Baan de goede hoek en de Vriezenveense inzet werd gestopt. De Zweef werd daarmee de terechte winnaar van 
het duel, dat ook een beetje en prestigestrijd was vanwege de aanwezigheid van Anton Wennemers als trainer van Deto en 
Xander ten Hove als aanvoerder van dat team. 

 

 



  

  

  



 

  
  
  



 
  

 
  



 

 



 

 
De Zweef bekert verder na 1-4 winst op MvR 
08 januari 2009  
Door een 1-4 overwinning tegen MvR heeft De Zweef de volgende ronde in de beker bereikt. Anders dan de uitslag doet 
vermoeden had De Zweef nog een zware kluif aan 5e klasser MvR uit ’s Heerenberg. Van de vier vielen drie doelpunten in de 
laatste minuten van de wedstrijd, toen MvR moegestreden was. De ploeg uit ’s Heerenberg had er veel voor over om deze 
wedstrijd te winnen. De verdediging stond goed en De Zweef was te laks en nonchalant. Daardoor kreeg de tegenstander ook 
nog eens een aantal mooie kansen via counters, waarbij er één via een strafschop tot een goal leidde. 
Van af de aftrap kreeg MvR een mooie kans, waarbij de bal rakelings voorlangs ging. In de 6e minuut leek Tom Hegeman de 
achterlijn te gaan halen, maar hij werd van de bal gezet. Martijn Rozendal lette op, veroverde debal en gaf voor op de 
vrijstaande Niels Hegeman, die de score opende: 0-1. Al wat Zweef was, wreef zich in de handen en hoopte op veel goals. 
Dat was dus niet zo. Natuurlijk: De Zweef had 80 % balbezit en combineerde. Er was echter veel balverlies, er werd nonchalant 
ingespeeld en trainer Kuipers schreeuwde zijn keel schor om de ploeg op het goede spoor te zetten. Dat was men in de 25e 
minuut met name even kwijt. Een aanvaller van MvR rende alleen op Arjen Baan af, die de inzet stopte, maar daarna de speler 
over zijn uitgestoken handen zag struikelen. De penalty werd prima benut: 1-1. Even later ging weer een scherpe inzet na 
balverlies vlakvoor Baan langs aan (voor MvR) de verkeerde kant van de paal. De Zweef stelde daar alleen een knal van Marcel 
Hofstede tegenover, die net naast ging. 
Na rust zou alles beter worden, zo dacht gans blauwwit. Was ook al door supporters van de tegenstander aangegeven. Die 
vonden hun ploeg bewonderenswaardig sterk en fel, maar hadden het idee dat men dat niet lang meer zou kunnen volhouden. 
Dat was misschien wel zo, maar De Zeef maakte er vooralsnog geen gebruik van. Sterker nog: De tweede helft begon met een 
exact gelijke kans voor MvR als in het eerste deel van de pot. Opnieuw ontsnapte De Zweef. 
Na tien minuten maakte Pascal Galgenbeld plaats voor Michel Kurvink. Dienst komst bracht nog meer blauwwitte druk, maar 
door pech en slordigheden wilde de bevrijdende goal niet vallen. Pech bijvoorbeeld voor Niels Kolkman, wiens schot na een 
goede loopactie en dito voorzet van Paul te Pas keihard op de lat belandde. Na bijna een half uur spelen kwam Sven Dikkers in 
het veld voor Tom Hegeman. 
Uit een corner ontstond de beslissende goal. De MvR-keeper kan de bal in eerste instantie wegwerken. Het leer kwam voor een 
Zweefvoet en de hoge voorzet werd door Niels Kolkman over de uitgelopen keeper gekopt: 1-2. Toen waren bij MvR de knollen 
echt op. Met nog zo’n kwartiertje te spelen kon De Zweef orde op zaken gaan stellen. Dat duurde nog tot de 40e minuut. Vanuit 
de verdediging kwam de bal bij Marcel Hofstede, die onmiddellijk diep speelde en zag dat Niels Kolkman alleen de doelman nog 
voor zich had. Hij legde mooi breed op de meegelopen Michel Kurvink, die de 1-3 binnenschoot. 
Diezelfde Michel Kurvink maakte ook de 1-4. Sven Dikkers leek de achterlijn te gaan halen, maar vlak daarvoor pakte en 
verdediger hem de bal af, maar wist niet goed wat ermee te doen. Michel, die de bal voor z’n schoenen kreeg, wist dat wel en 
knalde raak. Mark Scholten kreeg nog een paar speelminuten en viel in voor Martijn Rozendal. 
 



 

  

 
  



 
  
 

  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  

 
  



 
  

 
  



  
  

 
  



Grol - De Zweef (2-1) 
01 maart 2009  
Een beetje sneu en naïef heeft De Zweef tegen Grol punten laten liggen. De blauwwitten hadden weliswaar het meeste 
balbezit, maar verzuimden te scoren. Bij de spaarzame aanvallen deed Grol dat wel en zo werd het 2-1. De blauwwiten zullen in 
de komende wedstrijden vaker het net moeten vinden. Gebeurt dat, dan is er geen vuiltje aan de lucht, want als de twee nog in 
te halen wedstrijden worden gewonnen, sta je dus simpel in de top-5..... 
Scoren is op dit moment een probleem voor De Zweef. Spelen op kunstgras bleek geen probleem; ook al omdat een paar keer 
op kunstgras was getraind. De ploeg begon in Groenlo met veel balbezit en een paar leuke kansen. Het duurde een half uur eer 
er echter een echte mogelijkheid ontstond toen Stephan Dijkstra vrij kon inschieten en zijn inzet tot corner verwerkt zag worden. 
Kort daarna kwam Grol voor het doel van Arjen Baan en wel heel erg gevaarlijk. De doelman werd namelijk gepasseerd, maar 
Sander Souverijn redde fraai op de doellijn. Op slag van rust zette Joost Kogelman een een/twee op met Michel Kurvink. Joost 
kon doorlopen tot de achterlijn en gaf voor. In eerste instantie werd de bal weggewerkt, maar deze kwam voor de voeten van 
Tanner Kurt die niet nadacht en uithaalde. Terwijl een deel van De Zweef de handen al juichend in de hoogte stak, kwam het 
leer via de paal terug in het veld. 
Na rust had de zweef de kop er even niet bij. Een fout op het middenveld leidde een aanval in, waarbij nogal werd geslapen. 
Een hoge boogbal van Christian Pillen landde keurig in de verre kruising en de 1-0 was een feit. 
De Zweef liet de koppen niet hangen en trok direct ten aanval. Binnen twee minuten na de openingstreffer kwam de bal bij Tom 
Hegeman. Zijn lange, diagonale bal kwam bij Niels Kolkman, die vanuit een moeilijke positie de bal voor kreeg, waar Tanner 
Kurt bij de tweede paal de 1-1 aantekende. 
Op sommige momenten speelde De Zweef te soft en werd het duel niet gezocht. Bij een zo'n moment stonden twee mannen 
van Grol vrij op de rand van het 16 meter-gebied. Arjen Baan moest twee keer heel fraai redden om de 2-1 te voorkomen. Na 
bijna een half uur spelen wisselde Henry Kuipers Niels Kolkman voor Martijn Rozendal. 
De Zweef bleef voetballen, balbezit houden, maar niet scoren. Dat gebeurde aan de andere kant. Een voorzet van links 
eindigde op de hand van een aanvaller van Grol. Het daaruit ontstane voordeel werd door Sander Nijhof omgezet in een treffer: 
2-1. Protesteren hielp niets; de scheids had het niet gezien en voor wat je niet ziet, kun je niet fluiten. 
Joost Kogelman maakte plaats voor Paul te Pas en Pascal Galgenbeld kwam voor Niels Hegeman. Deze extra druk naar voren 
had niet het beoogde resultaat. Het bleef 2-1 en dat was heel jammer voor De Zweef, die recht had op een gelijkspel. 
 

  



  

  



  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
De Zweef -Heino (5-0) 
08 maart 2009  
Heino trok vanaf het beginsignaal fel van leer. Wist wat er vandaag moest gebeuren: winnen. De Zweef keek het eerst een 
beetje aan en zag dat de gasten niet bij machte waren te scoren. Dat deden de blauwwitten wel. Bij rust was er de comfortabele 
stand van 2-0 en na afloop stond de 5-0 op het scorebord. 
Zoals gezegd: Heino was scherp in de duels en De Zweef reageerde flegmatiek. De eerste 20 minuten waren voor de 
groenwitten, die uit al dat gevoetbal echter maar één kansje creëerden. 
Daarna trok De Zweef het spel naar zich toe. Een voorzet van rechts werd niet verwerkt en kwam via Michel Kurvink bij Tanner 
Kurt, die een hakballetje voor de voeten van John Damman legde die zijn schot in de verre hoek zag verdwijnen: 1-0. Even voor 
tijd werd een vrije trap door Sander Souverijn breed gespeeld op Tom Hegeman. Deze speelde in op Michel Kurvink die hard 
uithaalde. De keeper verwerkte de bal niet goed en de meegelopen Tom kond de 2-0 het net in schieten.  



De eerste 20 minuten na rust gebeurde er niets, behalve een dubbele wissel aan Heino-kant. Dat leverde niks op. De Zweef 
kon tamelijk simpel het spel maken. Bij een van die aanvallen kreeg Tom Hegeman de bal. Hij koos positie en vanaf 20 meter 
verdween de bal in de verre hoek: 3-0. Het was een gelopen koers. Heino werkte zich een slag in de rondte, maar het team is 
nog maar een schim van het elftal dat jarenlang in de top van de 2e klasse meedraaide. 
Henry Kuipers wisselde Sven Dikkers voor Paul te Pas en Michel Kurvink voor Marcel Hofstede. Na een half uurtje kon Sander 
Souverijn ongehinderd optrekken. Hij bracht (letterlijk) de bal bij Stefan Dijkstra die de bal het doel in knalde: 4-0. Tanner Kurt 
maakte plaats voor Martijn Rozendal. Toen een groot deel van het (Heino)publiek al was vertokken en de 45e minuut op het 
scorebord stond, werd Tom Hegeman in vrije positie aangespeeld. In de draai en opnieuw van zo’n meter of 20 verdween de 
bal in de touwen: 5-0 en een hattrick. 
Een meer dan terecht overwinning voor De Zweef. De grote overwinning zegt echter veel meer over het totaal onmachtige 
Heino, dat op basis van het vertoonde spel al zo goed als gedegradeerd is. jammer voor deze jongens. 
 

 
 

 
  
  



 
  

 
  
  



 
  

 
  

 
  



 
  

 
  

 
  



 
  

 
  

 
  



 
 

  
  



 
  

 
  



 
  

 
  

 



Wijhe - De Zweef (0-2) 
15 maart 2009  
Tegen het zwakke Heino was winnen makkelijk, maar tegen Wijhe heeft De Zweef laten zien weer mee te gaan doen om een 
serieuze plaats in de competitie. Met de zware wedstrijd tegen koploper Tubantia komende zondag in het verschiet, was de 
volkomen verdiende 0-2 overwinning in Wijhe een mooie opsteker. Als alle kansen waren benut hadden de vele meegereisde 
supporters het nog warmer gekregen..... 
In het eerste kwartier van de wedstrijd had de Zweef het moeilijk. Vooral de door Wijhe veel gehanteerde lange bal bracht de 
verdediging af en toe in verlegenheid. De kansjes van de thuisploeg waren echter niet gevaarlijk. Daarna begon De Zweef het 
heft in handen te nemen. Er werd lekker gevoetbald. 
  
Na een half uur spelen maakte Sander Souverijn een mooie actie en zijn schot in de korte hoek kon door de keeper nog net 
corner worden getikt. Tom Hegeman zette zich achter de bal en plaatste deze keurig op de kop van Niels Kolkman, die de 0-1 
aantekende. Tien minuten later kreeg Michel Kurvink de bal, kapte zijn tegenstander uit en zag zijn keiharde knal buiten bereik 
van de keeper op de kruising uiteen spatten. 
 
De vraag was of 0-1 bij rust genoeg zou zijn. De Zweef had namelijk het voordeel gehad van de harde, koude wind die in de 
lengte over het veld blies. Na rust veranderde er gelukkig niet veel in het spelbeeld. De Zweef voetbalde en Wijhe was af en toe 
gevaarlijk bij counters. 
 
Een kwartier na de hervatting kwam de bal in het strafschopgebied van Wijhe terecht na goede loopacties van Tanner Kurt en 
Tom Hegeman. De bal kwam uiteindelijk bij Michel Kurvink die vanaf de achterlijn Niels Hegemen aanspeelde die geen moeite 
had van dichtbij de 0-2 in het net te kegelen. 
Om ook de reserves te laten spelen werd in de 66e minuut Niels Kolkman vervangen door Marcel Hofstede. Even later maakte 
Stefan Dijkstra plaats voor Sven Dikkers. Kort hierop moest Arjen Baan twee keer knap redden omdat de bal door de wind bleef 
hangen en telkens een Wijhenaar kon uithalen. 

Sven Dikkers had zich onsterfelijk kunnen maken toen hij kort na zijn entree de bal kreeg en door kon lopen tot het vijandelijke 
doel. Zijn knal werd door de keeper nog net tot corner verwerkt. Uit deze corner bracht Niels Hegeman de bal voor het doel 
waar John Damman zich niet bedacht en keihard uithaalde. De lat trilde nog minutenlang na… 

Vlak voor het einde van de wedstrijd, toen Pascal Galgenbeld voor Michel Kurvink in het veld was gekomen, kreeg Tanner Kurt 
een vrije kans voor het doel. Hij was te gehaast en zijn schot ging meters over. Zo kwam de wedstrijd aan het einde en kon De 
Zweef terecht de drie punten mee naar Nijverdal nemen. Hard gewerkt, goed gevoetbald. O ja, er was nog geel voor Sander 
Souverijn. 

 

 



 
 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
HHC - De Zweef (0-2) 
17 maart 2009  
Er werd flink gemopperd dat vijf euro entree moest worden betaald, maar na afloop hadden de Zweef-supporters voor wel 100 
euro plezier gehad. In dit bekerduel waren de Nijverdallers goed en fel; alles klopte. Bij HHC klopte er niets. Die combinatie 
leidde ertoe dat De Zweef na 20 minuten terecht op 0-2 stond en die voorsprong niet meer uit handen gaf. Na DETO werd nu 
ook hoofdklasser HHC aan de zegekar gebonden. Wat wacht is Sparta Nijkerk, dat met 7-0 won van zondag-derdeklasser 
VIOD. Opnieuw een zaterdag-hoofdklasser als tegenstander. 



Natuurlijk: bij HHC stond het niet en liep het niet goed. De supporters waren terecht nijdig. Daar staat tegenover dat De Zweef 
liet zien hoe je van die omstandigheid gebruik kan maken. Fel in de duels, achter elke man stond een tweede klaar om fouten 
op te vangen.  De verdediging stond als een huis. In wezen heeft Arjen Baan niet veel opzienbarends hoeven doen. 
Door de druk naar voren van HHC, het balverlies en de snelle overname door de blauwwitten kon optimaal gebruik worden 
gemaakt van de ruimte die de tegenstander liet in de verdediging. Het Nijverdalse middenveld en aanval liet mooie staaltjes 
voetbal zien., terwijl de verdediging stond als een huis. 
HHC probeerde sterk aan het duel te beginnen en was misschien van plan snel de score te openen. Dat lukte in de beginfase 
bijna, maar dat was het enige wapenfeit. Na een kwartier en een snelle omschakeling kwam de bal terecht bij Mark Scholten. 
Die kon ongehinderd doorlopen het strafschopgebied in. 
In plaats van uithalen koos hij voor een leep balletje waar de keeper niet bij kon en via de paal het doel inging: 0-1 en gejuich 
van de vele Nijverdallers. HHC zette druk om de gelijkmaker te scoren. Dat lukte niet. In plaats daarvan scoorde De Zweef. Na 
opnieuw een snelle omschakeling kreeg Tom Hegeman de bal. Ook hij kon ongehinderd richting goal. Keek goed en plaatste de 
bal met een mooie lob over de keeper heen in de verre hoek: 0-2. Even later maakte de licht-geblesseerde Niels Kolkman 
plaats voor Paul te Pas. 
HHC was de kluts kwijt. Dat werd geïllustreerd door foute passes en te gehaast afspelen (door felle inzet van De Zweef). De 
Zweef werd sterk. Had zelfvertrouwen. Met name Tom Hegeman onderscheidde zich in de aanval, terwijl achterin de 
verdediging met aanvoerder Niels Hegeman als leider, alles weg haalde wat in de buurt kwam. Daaromheen werkte iedereen 
zich een slag in de rondte. 
Een minuut of tien voor tijd had De Zweef de wedstrijd kunnen beslissen. Na een snelle omschakeling werd Michel Kurvink de 
diepte ingestuurd. Hij liet zich de bal niet afpakken, keek goed en probeerde over de keeper heen te schieten. Dat lukte niet 
helemaal; de doelman kon er een vinger tegenaan krijgen en de bal stuiterde via de paal het veld weer in, waar Tom Hegeman 
net te kort kwam om de wedstrijd voor rust al te beslissen. 
De supportersschare verwachtte na rust een ander HHC. Dat was niet zo. Er waren wissels, maar dat leverde geen verbetering 
op. In de rust was Stefan Dijkstra vervangen door Marcel Hofstede. Natuurlijk probeerde HHC een snelle goal te forceren, maar 
dat lukte niet. Na zo’n tien minuten was de druk eraf en kon De Zweef weer aan aanvallen denken. Daarbij ontstonden een paar 
aardige mogelijkheden. 
HHC was eigenlijk machteloos. Verder dan het 16 metergebied kwam de ploeg nauwelijsk en daar stond een onverzettelijke 
verdediging. Af en toe leek het link, maar de afzwaaiers en de misverstanden bij de Hardenbergers toonden aan dat het niet 
goed zat aan die kant. Tien minuten voor tijd kon Tom Hegeman na een botsing tevreden zijn plaats afstaan aan Sven Dikkers. 
 
De Zweef - Tubantia (1-1) 
22 maart 2009  
In een draak van een wedstrijd heeft De Zweef terecht een punt gepakt tegen koploper Tubantia. De gasten kwamen voor rust 
op 0-1 toen De Zweef alles fout zag gaan wat fout kon gaan. Passes kwamen niet aan, de tweede bal was voor Tubantia; 
kortom onnauwkeurigheid was troef. Na rust wilde De Zweef en kon Tubantia niet meer. De speelhelft van de Hengeloërs was 
constant blauw-wit gekleurd, maar voorzet en afwerking ontbraken. In de allerlaatste minuut (8 minuten in blessuretijd zo werd 
gefluisterd) kopte invaller Paul te Pas De Zweef naar de terechte puntendeling. 
Het eerste kwartier van de wedstrijd ging het gelijk op met een klein voordeel voor Tubantia dat iets mooiere kansen kreeg. 
Daarna sloop bij De Zweef de onnauwkeurigheid erin. Passes kwamen niet meer over, er werd te gehaast gespeeld, de tweede 
bal werd verloren. Tubantia maakte na een half uur gebruik van deze onnauwkeurigheid. Er werd achterin niet goed opgelet bij 
een aanval over rechts. De strakke voorzet werd bij de tweede paal ongehinderd ingetikt: 0-1. 
Na rust kwam bij De Zweef de werklust. Tom Hegeman maakte plaats voor Marcel Hofstede. En na een kwartier kwam Paul te 
Pas voor Joost Kogelman. Het bleef rommelig met veel balverlies, maar ook Tubantia deed daar naar harte lust aan mee. De 
Hengeloërs kwamen nog maar sporadisch op de helft van De Zweef. 
Daar waren gevaarlijke, snelle aanvallen bij, waarbij af en toe naar de noodrem moest worden gegrepen. Dat kostte John 
Damman een gele kaart. De onfortuinlijke Michel Kurvink werd een kwartier voor tijd vervangen door Sven Dikkers. Het waren 
de invallers die ver in blessuretijd (“ik heb de zuivere speeltijd laten spelen,” zo zei de uitstekende scheids) de wedstrijd 
beslisten. Sven Dikkers nam een foutloze hoge corner die precies op het hoofd van Paul te Pas terecht kwam, die keurig in 
knikte: 1-1. Mooi was het zeker niet, maar wel spannend met een terechte uitslag. 
 
  

 



   

 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  

 
  



 
   

 
 

 



  

 
   

 
  

 
  



De Zweef - Twenthe (2-3) 
29 maart 2009  
De Zweef probeerde voetballend de kansen te creeren, terwijl Twenthe dat deed door veel inzet, bal veroveren en snel spelen 
op watervlugge vleugelspelers. Dat lukte beter dan de pogingen van De Zweef. Bij rust was het 0-2 en na afloop was het 2-3. 
De kans om via drie punten weer mee te doen in de top, is hiermee voorlopig weer even teniet gedaan. Ook de kansen op een 
periodetitel zijn een stuk kleiner geworden. Dat doet zeer.... 
Twenthe speelde de vorige wedstrijd gelijk tegen Heino en de ploeg had wat recht te zetten. Tegen De Zweef lieten de rood-
witten dat zien: fel, sterk in de duels en gebruik maken van kansen. Minder balbezit is dan helemaal niet erg. 
De wedstrijd begon tien minuten te laat omdat de scheidsrechter eerst niet akkoord ging met blauwe sokken bij Twenthe en 
later ook niet kon instemmen met de witte broeken die deze jongens aan hadden. Gelukkig was Nijverdal 1 afgelast en met de 
zwarte broeken (bedankt collega’s, hoe moet dat volgend jaar???) en de snel uit Goor ingevlogen rode sokken kon de wedstrijd 
een kwartier te laat van start. 
Natuurlijk drukte de scheidsrechter een behoorlijk stempel op de wedstrijd en floot hij af en toe warrig. Maar dat was niet de 
oorzaak van het verlies. Dat moet De Zweef bij zichzelf zoeken. Het begon al met een verassende opstelling wegens de 
schorsing van Sander Souverijn. Zijn plek werd ingenomen door John Damman, terwijl Paul te Pas het als laatste man moest 
doen. Toen duidelijk werd dat dat niet handig was, stond het al 0-2 en waren beide goals via deze vleugel gemaakt. 
Na tien minuten kon Twenthe van rechts het strafschopgebied binnenrukken. Het eerste schot belandde buiten bereik van Baan 
op de paal, de daarop volgende inzet werd knap gekeerd, maar niet weggewerkt. Daarna was de 0-1 onvermijdelijk. Een 
kwartier later werd de bal veroverd door Twenthe, die zijn snelle man op rechts opzocht die zo door kon lopen het 
strafschopgebied in en daar een pegel losliet die de 0-2 op het scorebord bracht. 
Trainer Kuipers liet onmiddellijk de pas vader geworden Michel Kurvink (gefeliciteerd !!!) en Marcel Hofstede warm lopen en 
wisselde Sven Dikkers, die in het stuk niet voorkwam en tot ieders verrassing Mark Scholten. Paul te Pas kreeg kort daarna 
geel. Tot de rust gebeurde er niet veel meer. De Zweef kreeg een paar kleine mogelijkheden, maar dat was het wel. 
Na rust had Twenthe direct orde op zaken kunnen stellen. Grotere kansen dan in de 1e en 5e minuut kun je niet krijgen, maar 
gelukkig voor De Zweef werden ze gemist. Dat gebeurde niet toen in de 9e minuut Michel Kurvink een hoge corner precies op 
het hoofd van de meegekomen John Damman legde, die via de lat kon inkoppen: 1-2. 
“Nu wordt het een wedstrijd”, zullen veel Zwevers hebben gedacht. Maar dat duurde maar even. In de haast aan te vallen, werd 
balverlies geleden en kon Twenthe op snelheid de achterlijn halen. De voorzet van rechts kwam keurig bij de spits terecht die 
simpel de 1-3 inschoot. Einde idee dat het nog kon. Frustraties kwamen naar boven en dat betekende geel voor Tanner Kurt, 
Niels Hegeman en Paul te Pas, die dus kon vertrekken. 
Met tien man probeerde De Zweef nog van alles. Bij een hoge voorzet werd Michel Kurvink in het strafschopgebied onderuit 
getrokken, terwijl hij eigenlijk helemaal niet bij de bal kon. Tot verbazing klonk er een fluitje en ging de bal op de stip. Tanner 
Kurt wist daar wel raad me een zo werd de eer een beetje gered: 2-3. 
 
 
  

 
  
 



 
 

 
  

 
 



 
   

 
  
 
  



 
   

 
  

 
  



 
  

 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  

  



 
De Zweef - Sparta Nijkerk (0-3) 
21 april 2009  
De Zweef had in deze bekerwedstrijd in de kwartfinale tegen Sparta Nijkerk niets in te brengen. Het was maar goed dat de 
bezoekers zich de tweede helft inhielden en de wedstrijd rustig uitspeelden, anders was het verlies groter geweest. De Zweef 
had maar één echte kans, maar kon die niet benutten. Het is ook niet erg om van een hoofdklasser te verliezen. Het 
bekeravontuur is teneinde en de ploeg kan zich gaan concentreren op de twee hele belangrijke competitiewedstrijden die voor 
de deur staan. 
Na 6 minuten voetballen werd een vrije trap via binnenkant paal achter Arjan Baan gewerkt. Een kwartier later was het 
wederom een dood spelmoment waaruit de 0-2 ontstond. Na een half uur spelen was het 0-3 uit een reguliere aanval, waarbij te 
laat werd verdedigd. Dat was eigenlijk vaak het probleem bij De Zweef: te laat handelen. 
In tegenstelling tot de wedstrijd tegen HHC kwam de ploeg tekort. Er waren maar een paar spelers die het tempo en de 
handelingssnelheid konden bij benen. En dat is ook logisch, anders hadden ze allemaal wel in de hoofdklasse gespeeld. 
Daarom is het ook niet erg te verliezen. De Zweef had één kans toen vlak voor rust Tom Hegeman op de rand van de 16 meter 
een handvol tegenstanders passeerde en Michel Kurvink de kans op 1-3 gaf. Jammer genoeg ging het feest niet door. 
Na rust deed Sparta het rustig aan. De Zweef kon daar echter op geen enkele manier gebruik van maken. Sterker nog: de ploeg 
raakte gerfrustreerd wat leidde tot een aantal gele kaarten, waarvan één rood, waardoor Marcel Hofstede kon gaan douchen. 
Wissels (Paul te Pas voor de geblesseerde Niels Hegeman, Niels Kolkman voor Sven Dikkers en Ruben Kloosterman voor Tom 
Hegeman) konden het tij niet keren. 
 

 
 

 
 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

  



Zwolle - De Zweef (3-3) 
05 april 2009  
De Zweef had afgesproken zich niet de kaas van het brood te laten eten. Er werd direct fel en goed gespeeld en de 
tegenstander weinig ruimte gelaten. In de 6e minuut al kwam een 0-1 voorsprong op het scorebord toen Tom Hegeman binnen 
de 16 meter onderuit was gehaald. Na een half uur werd Stefan Dijkstra met rood weggestuurd omdat hij een inzet met zijn 
handen keerde op de doellijn. Met tien man speelde De Zweef zich naar een terecht gelijkspel (3 – 3). 
De wedstrijd begon voortvarend voor De Zweef. Eerst mocht SV Zwolle proberen hoe scherp hun spitsen waren maar het 
eerste schot ging voor het doel langs. In de 6e minuut stuurde Sander Souverijn de behendige spits Tom Hegeman op 
onderzoek uit maar laatst genoemde werd binnen de beruchte lijnen hard onderuit gehaald. De toegewezen strafschop werd 
door de veroorzaker zelf genomen die de bal recht onder de doelman door schoot (0 – 1). 
Met lange halen probeerde SV Zwolle zo zijn spitsen aan het werk te zetten waardoor in de 8-ste minuut  Joost Kogelman de 
bal over de zijlijn werkte. De verre inworp door de middenvelder van SV Zwolle kwam vlak voor de doel neer. Deze werd niet 
goed weggewerkt door John Damman en de gretige spits wist er wel raad mee en liet Arjan Baan voor het eerst de bal uit het 
doel halen (1 – 1). 
In het verdere verloop van de wedstrijd bleef SV Zwolle feller spelen dan de gasten om zodoende het ritme uit het spel te halen. 
En dat lukte ze behoorlijk in het eerste bedrijf. De Zweef bleef de aanval opzoeken en bij een van die aanvallen werd Tom 
Hegeman net voor de zestienmeterlijn onderuitgehaald. De door Michel Kurvink genomen vrije trap belandde in de handen van 
de zeer twijfelende doelman. In de 22-ste minuut verschalkt Michel Kurvink de doelman van SV Zwolle met een prachtige lob. 
Het was een zuiver doelpunt maar op aanwijzing van de grensrechter keurde de goed leidende scheidsrechter het doelpunt af. 
De Zweef rook zijn kansen. Bij een aanval in de 26-ste minuut werd Marcel Hofstede duidelijk voor iedereen binnen het 
zestienmetergebied onderuit gehaald. De scheidsrechter durfde niet de bal voor de tweede keer binnen twintig minuten op de 
witte kalkstip te leggen en legde deze net buiten de witte kalklijnen van het zestienmeter. De wedstrijd speelt zich hoofdzakelijk 
af op de helft van de gastheren. Het wachten was alleen op de genade klap. Maar die bleef weg. 
Na een half uur spelen mocht SV Zwolle zowaar zijn eerste corner nemen. De bal werd voor het doel getrokken en ingekopt. De 
op de doellijn staande Stefan Dijkstra schrok zo van de recht op hem afkomende projectiel dat hij zonder na te denken deze 
met de handen uit het doel hield. Er was maar één straf mogelijk volgens de regels en dat was strafschop en Stefan kon zich 
gaan douchen. De genomen strafschop werd feilloos benut en de stand was in eens 2 – 1 voor SV Zwolle. 
Het zou nog wat worden het resterende uur dat nog gespeeld moest worden. Trainer Henry Kuipers liet zijn team staan en er 
werd één op één gespeeld. De Zweef bleef spelen zoals het begonnen was. Vier minuten na het wegzenden van Stefan mocht 
De Zweef via Michel Kurvink een corner nemen. Michel plaatste de bal op maat op de  kruin van Niels Kolkman die de Zwolse 
doelman voor de tweede keer het nakijken gaf (2 – 2). 
De tweede helft begon en De Zweef ging gewoon haar eigen spelletje spelen. Het was steeds oppassen met die lange ballen 
van SV Zwolle. Vijf minuten na de thee dwingt Tom Hegeman zijn directe tegenstander richting eigen doel te lopen. Op het 
moment dat zijn tegenstander de bal terug wil spelen op de doelman zet Tom een sliding in en de bal kon met veel moeite door 
de goalie uit het doel worden gewerkt. In de 55-ste minuut negeert de scheidsrechter het buitenspel vlagsignaal van 
grensrechter Rolf Westerik en de spits scoort. In tweede instantie keurt hij toch het doelpunt af en de stand blijft gelijk. 
Twintig minuten voor tijd wordt Tom Hegeman van achteren neergehaald. De door Marcel Hofstede genomen vrije 
trap  belandde op het hoofd van John Damman. De Nijverdallers juichten maar de bal kwam in het zijnet terecht. De wedstrijd 
lijkt op een gelijkspel af te stevenen. Zeventien minuten voor tijd komt De Zweef goed weg na een misser van Joost Kogelman. 
De bal komt tegen de paal en stuitert tegen de benen van Mark Scholten waarna de bal de achterlijn passeert. De daarop 
genomen corner wordt wederom niet goed weggewerkt in een kluts van spelers en een voet van een SV Zwolle speler drukte 
de bal over de lijn (3 – 2). 
De wedstrijd leek beslist te zijn. De moegestreden Niels Kolkman moest plaats maken voor Ruben Kloosterman. Bij een aanval 
over rechts zet Paul te Pas Tom Hegeman nog één keer aan het werk vóór hij gewisseld wordt voor Sven Dikkers. Tom 
passeert zijn eerste tegenstander en vanuit 25 meter haalt hij snoeihard uit. De doelman van SV Zwolle heeft hem niet gezien 
alleen maar gehoord (3 – 3). 
Paul te Pas had zich nog “man of the match” kunnen maken door een op maat genomen corner vrij in te koppen maar hij kopte 
naast het doel. Sven Dikkers liep trouwens bij zijn eerste balcontact meteen tegen een gele prent. 
In het paasweekend zullen de meeste beslissingen vallen.  
 
De Zweef - Vogido (2-0) 
13 april 2009  
Heel voorzichtig kan De Zweef weer een beetje omhoog gaan kijken. Tegen een zwaar verdedigend Vogido was het 
desondanks niet al te moeilijk voetballen. Op geen enkele manier was te zien dat de Enschedese club in degradatienood 
verkeerde. 
Na een hele vroege voorsprong kon De Zweef de verlossende 2-0 niet snel maken. Daardoor bleef het link. Pas ver in 
blessuretijd kwam de 2-0 tot stand. Een verdiende, maar vooral nuttige overwinning, waardoor degradatievoetbal iets verderweg 
is komen te staan. 
De wedstrijd De Zweef - Vogido speelde zich voornamelijk af op het middenveld. Daar hadden de (enige echte.....) blauwwitten 
veruit het meeste balbezit, maar echt effectief was het niet. Zeker in de eerste helft niet. Dat was jammer want de opening was 
voor De Zweef, dat sterk begon. Een vrije trap van Stefan Dijkstra in de vierde minuut werd door de keeper net over getikt. 
De daarop volgende corner van Tom Hegeman draaide gevaarlijk het doel in en verdween via een tegenstander achter de 
eigen keeper: 1-0 en grote vreugde uiteraard aan Nijverdalse kant. Vooral ook omdat Vogido zich leek neer te leggen bij een 
onoverkomelijke degradatie, kon De Zweef tamelijk gemakkelijk voetballen. 
  
De vele supporters moesten zich echter warmen aan het lentezonnetje in plaats van aan spetterende aanvallen. Maar goed, 
echt gevaarlijk werd Vogido niet. Het loerde op een counter, maar dat zat er niet echt in. 
  



Direct na rust had Tom Hegeman de wedstrijd kunnen beslissen. Na een knappe solo verdween zijn schot onhoudbaar voor de 
keeper via buitenkant paal naast. De Zweef was voetballend beter en dat vertaalde zich naar enkele kansen, onder meer voor 
Stijn Klein Robbenhaar (A1), die in de basis was begonnen. 
Na een half uur in de tweede helft maakte hij plaats voor Michel Kurvink. Even later mocht Tom Hegeman de kleedkamer op 
zoeken en kwam Paul te Pas in het veld. Tussen deze twee wissels in liep Niels Hegemen tegen een gele kaart op. Vlak voor 
tijd kwam Pascal Galgenbeld voor Niels Kolkman. 
Omdat de stand 1-0 bleef en De Zweef de kansen die er waren, miste, kreeg Vogido zowaar nog een beetje moed. Uit dode 
spelmomenten creëerde de ploeg zich een paar  mogelijkheden. Daarvoor trok de hele ploeg naar voren en gaf dus achterin 
ruimte weg. Deze ruimte werd door Michel Kurvink in eerste instantie goed benut. Op een lange, diepe bal trok hij recht op het 
doel af, vergezeld van Pascal Galgenbeld. 
  
Te laat kreeg deze laatste de bal toegespeeld en toen was het voor de toegesnelde verdedigers niet zo moeilijk meer de bal 
weg te werken. Gelukkig stond daar Mark Scholten die de onderschepte bal direct speelde op de weg sprintende Marcel 
Hofstede. Via de binnenkant paal werd het alsnog 2-0. Een verdiende, maar vooral nuttige overwinning. 
 
 
  

  
  

  
  



 
  

 
  



 
  

 
 



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
   



 
 
De Zweef 1 veilig na winst op Markelo (3 -1) 
26 april 2009  
De Zweef heeft eindelijk weer eens laten zien waarom het in het begin van de competitie zo goed ging. Inzet, werken voor 
elkaar, veroveren van elke afgevallen bal, veel kansen en mooie goals waren de ingrediënten van deze belangrijke wedstrijd. 
Verlies of gelijkspel zou bijna zeker nacompetitie betekenen. Door het verlies van de concurrenten Vogido en De Tubanters is 
De Zweef nu al veilig en is de wedstrijd volgende week tegen kampioen Tubantia een formaliteit.  
De Zweef begon sterk aan de wedstrijd. In de eerste vijf minuten waren er twee echte kansen om de score te openen. De 
eerste bal werd door Marcel Hofstede van dichtbij precies in de handen van de keeper geschoten. De tweede bal (een 
doorkopper van Niels Kolkman) werd door Tom Hegeman gemist. 
Daarna gebeurde er een tijd je weinig aan beide kanten, waarbij zowel De Zweef als Markelo de openingstreffer hadden kunnen 
scoren. De Zweef moest winnen om nacompetitie te voorkomen en Markelo zou nog een periode kunnen pakken. Sterker nog: 
op papier kon deze ploeg zelfs nog kampioen worden. 
Na een half uur kwam de beloning voor Markelo. De Zweef kreeg de bal niet weg en met een droge knal belandde het leer 
achter Arjan Baan: 0-1. Niels Kolkman had zich onsterfelijk kunnen maken toen hij vanaf de aftrap vrij voor de keeper werd 
gezet, maar hij miste. 
Even later ging trainer Henry Kuipers va-banque spelen. Alles of niets dus Hij bracht spits Michel Kurvink voor verdediger Mick 
Wiegink. Dat was een goede ingreep, want voorin werd De Zweef een stuk gevaarlijker. Bij een van de corners, legde Tom 
Hegeman de bal op het hoofd van broer Niels. De keeper aarzelde even en Niels kon heerlijk inkoppen: 1-1. De supporters 
konden opgelucht adem halen. 
Voor rust nog had De Zweef goede zaken kunnen doen. Een hoge voorzet van Mark Scholten werd door Niels Hegeman op de 
lat gekopt. Voor rust was er ook nog geel voor Joost Kogelman. 
De eerste minuten na rust trok De Zweef fel van leer. Eerst miste Tom Hegeman alleen voor de keeper. Twee minuten later 
werd een hoge bal door Michel Kurvink doorgekopt op Marcel Hofstede, die met een kwart of halve omhaal prachtig de 2-1 op 
het bord toverde. Even later was er geel voor Tom Hegeman. Stefan Dijkstra werd vervangen door Paul te Pas. Vijf minuten 
voor het einde van de reguliere speeltijd ontfutselde Joost Kogelman goed de bal van zijn tegenstander. Hij speelde direct door 
naar voren waar Niels Kolkman werd bereikt. Met nog zo’n 25 meter te gaan zag die de keeper komen uitlopen en plaatste hij 
een lange hoge lob richting kruising. Net op het moment dat alle handen de lucht in zouden gaan, kwam uit het niets de Markelo 
doelman en redde miraculeus.   
Die actie mocht niet baten. Markelo zette aan voor de gelijkmaker en De Zweef moest alle zeilen bij zetten om die te 
voorkomen. Twee minuten in blessuretijd kwam de bal bij de voor Tom Hegeman ingevallen Sven Dikkers. Die tipte door op 
Michel Kurvink die zich niet bedacht en eindelijk weer eens liet zien waarom hij spits is. van zo’n 20 meter knalde hij de bal 
diagonaal het net in: 3-1. 
Daarmee was de wedstrijd beslist. Omdat zowel Vogido als De Tubanters hun wedstrijd verloren, was De Zweef in één klap 
veilig. Geen nacompetitie, maar rust en bijkomen voor het nieuwe seizoen. 
 



 
  

 
 

 
 
  

 



  

 
   

 
  



 
  
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
 

   
  



 
  

 
   



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

  
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
 
Tubantia - De Zweef (0-1) 
27 april 2009  
De Zweef heeft de laatste competitiewedstrijd gewonnen van kampioen Tubantia. Het was een wedstrijd die er voor beide 
ploegen niet meer toe deed. Dat was aan het spel van de thuisploeg in ieder geval goed te merken. Dat De Zweef met heel veel 
geluk nog de laatste periode kon pakken, was niet echt te zien aan de blauwwitten, die wel met 0-1 aan het langste eind 
trokken. 
De laatste wedstrijd van de competitie begon met blessures (Arjan Baan, naast de al veel langer geblesseerden als Tanner Kurt 
en Martijn Rozendal) en geschorsten (Tom Hegeman, Sander Souverijn). Voor beide teams stond er niet veel op het spel. Voor 
Tubantia helemaal niets, want al kampioen en voor De Zweef was er een theoretische kans op de laatste periode, maar dan 
zouden Achilles en Grol beide moeten verliezen.... 
De eerste helft was een wedstrijd, waarbij voor beide doelen bijzonder weinig gebeurde. Het spel speelde zich af op het 
middenveld, waarbij het balbezit netjes werd verdeeld tussen beide teams. De scheidsrechter had het gemakkelijk, want beide 
ploegen waren bijzonder sportief. 
Na rust werd het allemaal niet veel beter. Van beide kanten overigens. Bijzonderheid was dat Tubantia keeper nummer twee 
deze wedstrijd met een blessure zag vertrekken. Een speler naam zijn plaats in. Toen De Zweef een vrije trap kreeg, wist 
Stefan Dijkstra daar wel raad mee: hij scoorde de enige treffer deze middag. 
 

  



 
 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


