
De Zweef 1 in het seizoen 2009-2010 
 
 
De Zweef - ATC'65 (2-2) 
06 september 2009  
De Zweef begon de competitie tegen de degradant uit de 1-ste klasse E, A.T.C. '65 uit Hengelo. De Hengeloërs, die zich 
versterkt heeft met twaalf nieuwe spelers, hadden geluk dat het vizier van de spitsen van De Zweef nog niet op scherp stond. 
Was dat wel het geval geweest, dan was de wedstrijd al voor rust beslist in het voordeel van de blauwwitten. Het team van 
trainer Henry Kuipers zette vanaf het begin de Hengeloërs onder druk met verzorgd goed voetbal. Beide teams was wel aan 
elkaar gewaagd daar beiden probeerden te voetballen en niet zoals sommige ploegen in deze klasse met lange halen snel weer 
thuis te zijn. De Zweef drukte A.T.C. '65 terug op eigen helft en het wachten was op het eerste doelpunt voor de thuisclub. Maar 
zoals zo vaak het geval is valt de eerste doelpunt aan de andere kant. A.T.C. '65 mag in de tweeëntwintigste minuut van 
ongeveer 30 meter schuin voor het doel een vrije trap nemen. De man die achter de vrije trap gaat staan neemt een aanloop 
van ongeveer tien meter en haalt snoeihard uit op het doel. Onderweg komt de bal via het hoofd van een van de spelers van De 
Zweef,die in de muur staat en caramboleert achter de verslagen doelman Michel Dikkers die daardoor op de verkeerde been 
stond. Er was nog niks aan de hand want er was nog tijd genoeg om een en andere recht te trekken. Pech had De Zweef met 
een grote kans van spits Tanner Kurt die van dichtbij de doelman van de gasten niet kon passeren. Kansen werden genoeg 
gecreëerd maar de bal wilde er maar niet in. Of de sluitpost stond in de weg of het was de paal of lat die niet meewerkte. De 
thee werd gehaald met een 0-1 achterstand. Na de thee ging de thuisclub furieus op zoek naar de gelijkmaker. Het team van 
John van Miert verdedigde uitstekend en bleef loeren op een counter. En die counter kwam in de zeventigste minuut toen Mark 
Scholten op het middenveld balverlies leed. Met een  vloeiende combinatie werd Michel Dikkers voor de tweede keer het 
nakijken gegeven 0 - 2. De strijd leek gestreden. Maar niks is minder waar want de ploeg van Henry Kuipers gaf de moed niet 
op en bleef voetballen. Bij een van die aanvallen in de vierenzeventigste minuut werd de bal van rechts voor getrokken op de 
vrijstaande Niels Kolkman, die van dichtbij de aansluittreffer liet aan tekenen 1 - 2.Met nog een kwartier op de klok ging De 
Zweef op zoek naar de gelijkmaker en amper vier minuten later kwam ook de gelijkmaker op het scorebord. In een scrimmage 
was weer Niels Kolkman die na een rush van aanvoerder Niels Hegeman die de bal achter de doelman van de gasten tikte. In 
de slotminuten was het nog voor beide doelen hectisch maar aan de uitslag kwam geen verandering. 
 
PH - De Zweef na 23 minuten gestaakt  
13 september 2009  
De wedstrijd P.H. - De Zweef is na 23 minuten gestaakt doordat scheidsrechter Kok uit Ulft zich niet goed voelde. De wedstrijd 
begon met een strakke wind en nazomers regenbuien en het spel golfde heen en weer. Beide teams hadden dan ook vijf dagen 
eerder tegen elkaar op een kunstgrasveld gespeeld voor een tussenronde van de KNVB-beker. Toen was de thuisclub beter in 
het afronden dan de bezoekers. De teams waren nu aan elkaar gewaagd daar het op een natuur grasveld werd gespeeld. Het 
duurde tot de vijftiende minuut eer de eerste echte kans kwam en dat was voor de bezoekers. John Damman gaf een cross-
pass over de hele breedte van het veld naar de vrijstaande Tom Hegeman die zijn directe tegenstander op de verkeerde been 
zette en met een prachtige voorzet op maat Tanner Kurt bediende. Laatst genoemde nam de bal in een keer op de slof en 
haalde hard uit. De doelman van P.H. kon het projectiel met pijn en moeite uit het doel houden en bij de direct daaropvolgende 
aanval van de thuisclub haalde Paul te Pas onnodig zijn directe tegenstander onderuit die hem een gele kaart opleverde. 
Het thuispubliek moest tot de achttiende minuut wachten eer hun club de eerste kans kreeg. In een snelle tegenaanval ging de 
spits van P.H. alleen door de hele verdediging en kwam oog in oog met Michel Dikkers die met een prachtige redding zijn doel 
schoon wist te houden. Het spel golfde op en neer totdat in de drieëntwintigste minuut scheidsrechter Kok het spel afblies. Hij zelf 
kon het spel niet verder leiden en er was een leidsman op het sportpark aanwezig in de persoon van oud betaald scheidsrechter 
Jürgen Schiphorst. Het team van trainer Henry Kuipers ging niet akkoord met deze leidsman daar hij lid is van P.H.. Daar geen 
andere leidsman aanwezig was is het spel definitief gestaakt 
 
De Zweef 1 - Avanti Wilskracht 1 (2-1) 
20 september 2009  
De wedstrijd begon een kwartier later dan gepland stond daar de gasten het tenue in Enschede hadden laten staan. Na elkaar 
een beetje afgetast te hebben stuurde Gerben Woesthuis, Mark Scholten op avontuur die vervolgens alleen op doel afging en 
een hard schot voor het doel schoot. Niemand van De Zweef die hier rekening mee had gehouden anders was het zeker een 
doelpunt geweest. In de elfde minuut mocht de thuisclub een vrije trap nemen door Gerben Woesthuis nadat Niels Kolkman 
onderuit was gehaald. Van 40 meter haalde Gerben het projectiel richting doel en de doelman kon met veel moeite het 
verwerken tot hoekschop. Vlak hierna mocht Sven Dikkers zijn intrede maken in de hoofdmacht daar Gerben geblesseerd het 
veld moest verlaten. Het duurde tot de vijfendertigste minuut alvorens aanvoerder Niels Hegeman van achteruit een rush 
maakte, drie tegenstanders passeerde en een goede voorzet gaf op de vrijstaande Sven Dikkers die de uitgekomen doelman 
van Avanti Wilskracht het nakijken gaf 1 – 0. De wedstrijd begon een echte wedstrijd te worden en twee minuten later kreeg 
Tanner Kurt de kans om de voorsprong te vergroten. 
Avanti Wilskracht had moeite met de speelwijze van de thuisclub. In de negenendertigste minuut mocht Mark Scholten het 
proberen om de doelman te verschalken maar zijn schot werd een doelwit van de doelman. In de eenenveertigste minuut mag 
Avanti de eerste corner nemen en het was maar goed dat Sander Souverijn op het doellijn stond anders was de bal zeker in het 
doel verdwenen. Diezelfde Sander maakte in de vierenveertigste minuut een solo die in het strafschopgebied een halt werd 
toegeroepen maar op ongeoorloofde manier. De toegekende strafschop werd door Tanner Kurt feilloos benut 2 – 0. 
Op slag van rust krijgt Sander van de tot dan toe goed leidende scheidsrechter van Kraay een gele kaart voorgeschoteld 
wegens het onderuit halen van een tegenstander. 
Sander kreeg nog voor rust de kans om de voorsprong te vergroten maar zijn vrije trap werd een prooi voor de doelman. Na de 
thee een heel andere wedstrijd. De Zweef bleef doordrukken. Sven Dikkers neemt een corner die rakelings door aanvoerder 
Niels Hegeman wordt over gekopt. Mark Scholten laat zijn directe tegenstander de hielen zien en ziet zijn schot van de doellijn 



redden door een verdediger. Tanner Kurt krijgt een dot van een kans en schiet tegen de onderkant van de lat waarna de bal 
weer in het veld rolt. Tanner komt oog in oog met de doelman en zijn lob wordt door een verdediger uit het doel gewerkt. Stijn 
Klein Robbenhaar mag een corner nemen en zijn voorzet komt precies op het hoofd van Paul te Pas die de lat voor de 
zoveelste keer testte. Dat alles gebeurde in de eerste achttien minuten na rust. 
Hierna komt De Zweef goed weg nadat een van die snelle uitvallen rakelings voorlangs werd geschoten en geen tegenstander 
stond om het karwei af te maken. In de vijfenzestigste minuut kreeg de wedstrijd een heel andere wending nadat de 
scheidsrechter het noodzakelijk vond om Sander Souverijn voor de tweede keer een gele kaart voor te schotelen voor een 
onschuldige overtreding. 
Avanti Wilskracht rook zijn kans. In de zeventigste minuut wist Michel Dikkers nog een schot te pareren en deze tot hoekschop 
te verwerken. De hoekschop leverde niets op. In de dezelfde minuut werd Tanner vervangen door Niels Kamphuis en de eerste 
bal die hij mocht raken meteen een doelpunt opleverde. De warrig leidende scheidsrechter die 30 meter achterstond vond het 
noodzakelijk om het doelpunt af te keuren wegens buitenspel waar zelfs de assistent scheidsrechter de vlag omlaag liet. 
In de vierenzeventigste minuut kreeg Avanti Wilskracht toch loon naar werken door een schot van ongeveer dertig meter die 
achter de te ver voor zijn doel staande Michel terecht kwam en in het doel verdween 2 – 1. Het zou nog een moeilijk kwartier 
worden. Niels Kamphuis kreeg geel na een harde charge op een tegenstander. De moe gestreden Stijn Klein Robbenhaar 
wordt vervangen door een verdediger nl. Clements Akihary. Avanti bleef zoeken naar de gelijkmaker en de druk op De Zweef 
veste werd steeds groter tot de aanvaller van Avanti Wilskracht voor de tweede keer ook geel zag en zich kon gaan douchen. 
Nu was het een kwestie van de wedstrijd uitspelen en dat deden de jongens van trainer Henry Kuipers, die ook weggezonden is 
door de scheidsrechter na aanmerkingen op de leiding, goed en verdiend de drie punten in Nijverdal gehouden. Volgende week 
speelt De Zweef weer een thuiswedstrijd en wel tegen het Apeldoornse AGOVV. Deze wedstrijd staat eigenlijk gepland in 
Apeldoorn maar doordat de betaalde voetballers van AGOVV ook een thuiswedstrijd spelen tegen de Graafschap, wordt 
uitgeweken om eerst in Nijverdal te spelen. 
Het tweede elftal heeft een belangrijke overwinning behaald in en bij koploper PH in Almelo. Het team van Herman Hegeman 
wist een 2 – 0 achterstand om te zetten in een 2 – 3 overwinning. 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



De Zweef 1 - AGOVV 1 (3-1) 
27 september 2009  
Op een zonovergoten Gagelman openden beide teams afwachtend. Het was De Zweef dat de eerste echte aanval 
produceerde, met een kopbal als resultaat. Niet lang daarna was het wederom De Zweef dat via een prima pass de vrije man 
wist te vinden en nu was de afronding er wel; 10e minuut 1 – 0. 
Op een zonovergoten Gagelman openden beide teams afwachtend. Het was De Zweef dat de eerste echte aanval 
produceerde, met een kopbal als resultaat. Niet lang daarna was het wederom De Zweef dat via een prima pass de vrije man 
wist te vinden en nu was de afronding er wel; 10e minuut 1 – 0. 
Daarna golfde het spel op en neer, met 3 afstandsschoten voor AGOVV als gevolg. Maar het was in de 27e minuut echter De 
Zweef dat met een mooi afstandsschot de 2 – 0, tevens ruststand, liet aantekenen. 
Nog voordat de supporters weer langs het veld stonden, had De Zweef al de 3 – 0 kunnen noteren, maar de keeper hield 
AGOVV in de wedstrijd in deze één tegen één confrontatie. Echter in de 56e minuut had dezelfde keeper geen kans om de bal 
goed te verwerken op een schot van De Zweef en de rebound was raak, toch 3 – 0. 
Blijkbaar dacht men bij De Zweef; de drie punten zijn binnen, maar via een snelle aanval van AGOVV, kwam de bal uit de kluts 
voor de voeten van de aanvaller en deze schoot in de 57e minuut de 3 – 1 binnen. 
Het laatste half uur leverde voor beide teams een aantal kansen op, maar echt gevaarlijk werden beiden niet meer. De 
uitstekend leidende scheidsrechter moest vijf minuten voor tijd alleen nog een verdediger van AGOVV van het veld sturen na 
zijn tweede gele kaart. Het laatste wapenfeit kwam uit de gegeven vrije trap. De Zweef maakte met een knappe volley, een 
einde aan een mooie zondagmiddag. 

 
 

                                     
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

De Zweef - SV Zwolle (3-2) 
04 oktober 2009  
Zonder al te veel moeite heeft De Zweef afgerekend met SV Zwolle. Dat was in de eerste helft nog niet te zien. Het waren de 
Zwollenaren die het initiatief namen en daarna De Zweef lieten voetballen. Maar wel snel en gevaarlijk uitkwamen in balbezit. 
Gezien het aantal mogelijkheden was de voorsprong van de gasten bij rust (0-1) verdiend. Na rust stelden de blauwwitten orde 
op zaken. 
De eerste klap had voor Zwolle een daalder waard kunnen zijn. De gasten trokken vanaf de aftrap fel van leer en creëerden 
goede mogelijkheden. Na zo’n tien minuten kon De Zweef wat terug doen met mogelijkheden voor Sander Souverijn en Tom 
Hegeman. Waar De Zweef voetbalde (of dat probeerde), stond Zwolle klaar om snel om te schakelen en gevaarlijk voor het doel 
van Michel Dikkers te verschijnen. 
 In de 18e minuut was het raak voor de bezoekers. Een corner draaide door de wind gevaarlijk in en werd bij de tweede paal 
ongehinderd ingekopt: 0-1. De Zweef ging (te) gehaast op zoek naar de gelijkmaker. Wellicht daardoor was er het nodige 
balverlies. Zwolle was ook feller in de duels en waren gevaarlijk bij dode spelmomenten. Na een half uur was er geel voor 
Sander Souverijn. 
De Zweef probeerde het met afstandschoten (Niels Hegeman) en door persoonlijke acties, die vaak te ver werden doorgezet. 
Op slag van rust had Niels Kolkman gelijk kunnen maken toen hij oog in oog stond met de keeper na een afgeslagen 
afstandsschot van Niels Hegeman. Al met al stond Zwolle bij rust met 0-1 verdiend voor. Na rust veranderde de zaak. Niet dat 
De Zweef nou zo anders ging voetballen. Het gebeurde gewoon. De tweede helft begon rommelig van beide kanten. Tot na zo’n 
tien minuten Stijn Klein Robbenhaar de bal kreeg en richting strafschopgebied trok. Hij passeerde wat tegenstanders, maar 
werd behoorlijk naar de zijkant gedrukt. Desondanks kon hij een gevaarlijk schot loslaten, dat door de keeper niet goed werd 
verwerkt. De attente Niels Kolkman kon in twee instanties de bal in het net frommelen: 1-1. 
De Zweef had daarna het heft in handen. Er was geel voor John Damman. Tom Hegeman werd gewisseld voor Tom Woesthuis 
die zijn debuut maakte. Niet onverdienstelijk. In de 23e minuut overkwam Zwolle hetzelfde als De Zweef voor rust. Een corner 
van Stijn Klein Robbenhaar draaide in en werd door John Damman ingekopt: 2-1. 
Vijf minuten later leek de strijd beslist. Sander Souverijn ging op avontuur en werd door de derde man die hij wilde passeren 
licht aangeraakt in het strafschopgebied, Hij viel en de scheids wees naar de stip. Tanner Kurt moet je zo’n kans niet geven: 3-
1. Gebakken pot. 
Stijn Klein Robbenhaar maakte plaats voor Sven Dikkers. Zwolle maakte een geslagen indruk en zette niet echt meer aan. Het 
werd weer wat rommelig met een hoop gezeur, dat uiteindelijk Mark Scholten en Tanner Kurt op geel kwam te staan. In de 45e 
minuut kreeg Zwolle een corner. Op de rand van het 16 metergebied stond een vrije man die een kanonskogel losliet die in het 
net uiteen spatte: 3-2. Omdat er nogal wat blessuretijd was, rook Zwolle nog een kansje. Bijna werd dat De Zweef fataal. Een 
vrije trap werd niet goed verwerkt en van 1 meter voor de doellijn trapte een Zwollenaar de bal meters over het doel. Een hele 
diepe zucht van verlichting maakte daarna een einde aan de wedstrijd. De Zweef doet dus goede zaken aan de kop van de 
ranglijst. 
 



  
   

 
  
  



 
   

 
  

 
 

 
  



  

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
Epe - De Zweef 10-2 
11 oktober 2009  
De Zweef kreeg les in efficiëntie bij SV Epe. Het zag in het begin er niet uit dat we met een 10 – 2 nederlaag huiswaarts zou 
keren, maar de realiteit is niet anders. Het is lang geleden dat de Zweef in de competitie zo'n zware nederlaag leed. 
De wedstrijd in Epe begon met een minuut stilte in verband met het overlijden van de moeder van de doelman van de thuisclub. 
De Zweef begon goed aan de wedstrijd en combineerde zoals we van ze gewend zijn. SV Epe bouwde een veste rond om de 
zestien maar het kon niet lang uitblijven een tegentreffer. Al in de zesde minuut werd Stijn Klein Robbenhaar door Tanner Kurt de 
diepte ingestuurd die meteen voor de eerste keer de doelman op de proef stelde. Kort hierna kreeg Tanner een op maat gegeven 
bal van Paul te Pas maar zijn kopbal ging over de doelman en naast het doel van SV Epe. In de tiende minuut probeerde Stefan 
Dijkstra met een hard schot de doelman van de thuisclub te verschalken maar zijn schot ging over het doel. 
In de achttiende minuut werd een mooie aanval opgezet via Sven Dikkers die Tanner vrij voor doel zette maar in plaats van zelf 
af te maken legde hij de bal terug op de meegekomen Niels Kolkman die geen raad wist met dit buitenkansje. In de 
eenentwintigste minuut kreeg Stefan wederom de kans om de voorsprong op het scorebord te laten plaatsen maar zijn uithaal 
ging net over het doel. De Zweef bleef voetballen en het wachten was op de verlossende goal en die kwam in de 
drieëntwintigste minuut toe een voorzet van rechts het hoofd van Niels Kolkman bereikte die de bal voor de voeten van Tanner 
wilde koppen. Zijn kopbal kwam via een been van een verdediger in het doel terecht en zodoende namen de gasten een 
terechte 0 – 1 voorsprong. 
De Zweef bleef voetballen en ging op zoek naar de tweede treffer. SV Epe krijgt in de zevenentwintigste minuut pas de eerste 
reële kans om de gelijkmaker te scoren maar het schot van de spits ging rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Twee 
minuten later haalt Mark Scholten verwoestend uit maar zijn schot wordt door de doelman gekeerd. De spits van SV Epe krijgt 
in de zesendertigste minuut een opgelegde kans maar zijn inzet wordt door Michel Dikkers uit het doel gewerkt. Niemand van 
Zweefzijde die nodig vond om de bal een loei te geven uit het strafschopgebied maar een Epenaar dacht er anders over en 
maakte dankbaar gebruik van dit buitenkansje 1 – 1. 
Er knakte wat in het team van trainer Henry Kuipers want nog niet bekomen van de tegentreffer of de rechtsbuiten haalde van 
zo’n vijfentwintig meter hard uit en Michel had het nakijken want de bal verdween in de kruising 2 – 1. SV Epe kreeg vleugels en 
nog geen twee minuten later kon Michel voor de derde keer de bal uit het net halen 3 – 1. Dit leek op een regelrechte afstraffing 
want niemand binnen De Zweef durfde meer het initiatief te nemen en daar profiteerde SV Epe uitstekend van. Nog voor rust 
n.l. in de vierenveertigste minuut maakte de spits van SV Epe aan alle illusies een einde door van ongeveer zevenentwintig 
meter hard uit te halen. Michel had alleen maar het nakijken 4 – 1. Op slag van rust wist De Zweef toch wel tegen te scoren. 
Stijn Klein Robbenhaar trok van rechts de bal voor en Tanner passeerde heel eenvoudige de doelman van de Epenaren 4 – 2. 
In de rust zou een en ander wel door de trainer rechtgezet worden want er waren nog mogelijkheden. De Zweef begon de 
tweede helft zoals het ook de eerste helft begonnen was en drukte SV Epe terug op eigen helft. Niels Hegeman probeerde de 
doelman te passeren maar laatst genoemde kon de bal nog net tot corner verwerken. Een koud in het veld staande invaller van 
SV Epe werd de diepte ingestuurd, passeerde Mark Scholten en in een kluts van spelers  kreeg hij de bal voor de voeten en 
uithaalde 5 – 2. Het leek er op dat elk schot een haas was want in de vijfenzestigste minuut wordt de verdediging van de 
bezoekers compleet zoek gespeeld en het scorebord wees een stand van 6 – 2. 
Het thuisfront begon al te schreeuwen tien,tien, tien. In vier minuten tijd kregen de Nijverdallers wederom drie doelpunten om de 
oren en de klok wees nog twintig minuten te spelen. Wat voor een drama zou het nog worden voor al die meegereisde 
supporters?  Oud international Marc Overmars mocht ook nog zijn opwachting maken. Drie minuten na zijn binnenkomst gaat 
Marc alleen op doelman Michel af. Zijn schot van twintig meter gaat wel langs Michel maar kaatst terug in het veld via de paal 
en wordt in tweede instantie toch een prooi voor Michel. 



Het publiek kreeg toch nog waar het om 
schreeuwde. De spits van SV Epe 
lobde een bal die Michel makkelijk had 
kunnen pakken maar Michel dacht dat 
die bal over zou gaan maar verdween 
wel in het net 10 – 2. Een zwarte 
bladzijde in de geschiedenis van de 
negentig jarige voetbalverenging. 
Hopelijk krijg trainer Henry Kuipers de 
gezichten van de spelers voor a.s. 
zondag weer de goede kant op als er 
weer uit gespeeld moet worden bij 
Wijhe ’92. 
In De Stentor zegt Epe-coach Bert 
Veldwijk dat het vooral na rust 'een 
schiettent' was. ,,Pas tien minuten voor 
de pauze kwamen we op voorsprong. 
De Zweef had ons aardig in de tang. 
Maar in de tweede helft lukte er bij hen 
werkelijk helemaal niets meer en bij ons 
juist alles. Dan komen er dit soort cijfers 
op het scorebord te staan en we 
hadden er misschien nog wel vijf extra 
kunnen maken.'' 

 
  

Wijhe'92 - De Zweef (3-2) 
18 oktober 2009  
De Zweef gaf tegen Wijhe de punten weg. De wedstrijd begon alsof het Sinterklaas was. Twee cadeautjes (aan beide kanten 
één) en het was 1-1. De Nijverdallers begonnen met een voorspong, die ook de 1-2 aantekenden. Tegen het einde van de 
wedstrijd kon een geblesseerde John Damman een hoge bal niet meer belopen en werd het 3-2 voor de gastheren.  
Vanaf het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat De Zweef geen zin had bij Wijhe de indruk te wekken dat (na de dikke 
winst van Epe) er wat te verdienen was. De ploeg begon voorzichtig, maar voetbalde goed. Na 8 minuten kon Paul te Pas de 0-
1 aantekenen, maar zijn inzet werd gekeerd. 
Na een half uurtje vond Wijhe het tijd worden voor een cadeautje. Klungelig verdedigen leidde tot balbezit voor de attente Stijn 
Klein Robbenhaar, die de keeper gemakkelijk het nakijken gaf: 0-1 voor De Zweef. 
"Een cadeau verdient een ander cadeau" moet de Nijverdalse verdediging hebben gedacht, want een minuut later stonden John 
Damman en  Arjen Baan elkaar aan te kijken met de bal tussen hen in. Er kwam een speler van Wijhe aan en die dacht "laat ik 
die bal er maar eens intrappen":  1-1.  
Vlak na rust nog zorgde De Zweef voor een verdiende voorsprong. Sander Souverijn legde de bal bij een corner keurig op het 
hoofd van Jonh Damman, die zijn fout goed maakte en vanaf een meter of vijftien de bal in het doel kopte: 2-2. Lang duurde de 
feestvreugde niet. Nog geen tien minuten later stond de verdediging te klooien en werkte de bal niet weg. Wijhe wist daar wel 
raad mee: 2-2. 
De gasten kwamen op een 3-2 voorsprong nadat John Damman geblesseerd raakte en een  lange hoge bal niet meer kon 
belopen. John werd daarna gewisseld voor Niels Kamphuis. Hoewel De Zweef nog kansen kreeg, bleef het bij 3-2. 
Vermeld moet nog worden dat Niels Hegeman tegen geel aanliep. 
 

  
 



  

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 
  

  



De Zweef - Albtross (2-0) 
01 november 2009  
De Zweef heeft met goed voetbal en geconcentreerd spel gewonnen van koploper Albatross. De ploeg uit Uchgelen kon niets 
beginnen tegen de Nijverdallers die zich op geen enkele manier lieten provoceren door de tegenstander, die met heel veel 
overtredingen probeerde De Zweef een hak te zetten. Uiteindelijk trokken de bezoekers aan het kortste eind met een handvol 
gele en twee rode kaarten. Complimenten aan de Nijverdallers voor hun zelfbeheersing en aan de meer dan uitstekend 
leidende scheidsrechter. 
De wedstrijd begon heel open met kansen aan beide kanten. Zo kreeg Tanner Kurt in de zesde minuut de bal voor het 
inschieten, maar hij knalde op de keeper. Een kwartiertje later kreeg hij weer een kans uit een corner, maar zag ook die mis 
gaan. Stijn Klein Robbenhaar had het op zijn heupen vanmiddag, want hij maakte actie op actie en was nauwelijks af te 
stoppen. Een schot (nadat hij drie man had gepasseerd) werd voldoende van richting veranderd. 
Tien minuten voor rust kreeg De Zweef balbezit na goed jagen door Niels Kolkman. Tanner Kurt kon op rechts ongehinderd 
optrekken. In het 16-meter gebied zag hij twee medespelers over het hoofd en schoot net over het doel. De brilstand stond ook 
bij rust op het scorebord. 
Direct na rust pakte De Zweef voorspong. Stijn Klein Robbenhaar passeerde twee man, had moeten schieten, maar besloot nog 
een derde man te passeren. Een te veel, maar de bal kwam niet weg en belandde voor de voeten van Niels Hegeman die een 
droge knal los liet die in het net verdween: 1-0. 
Twintig minuten later was het weer Stijn Klein Robbenahar die een actie maakte. De bal verliet het strafschopgebied niet, werd 
voorlangs geschoten en kwam terecht bij Emiel Blikman die bij de tweede paal een hoge voorzet gaf over de keeper heen. Niels 
Kolkman geloofde daarin en kopte vallend in het lege doel: 2-0. 
Daarna was het `aanvallen` door Albatross. Niet in de goede zin van het woord, maar aanvallen op alles wat blauwe sokken 
droeg. Gele en twee rode kaarten waren het gevolg. De Zweef liet zich niet provoceren en speelde de wedstrijd simpel uit. 
Emiel Blikman maakte plaats voor Gerben Woesthuis. Tanner Kurt voor Pascal Galgenbeld en Paul te Pas voor Mich Wiegink. 
Zo kregen de reserves ook hun speelbeurt. 
Vreugde alom na afloop, want zo blijft De Zweef in de race voor een plek bij de koplopers. Vreugde ook omdat de Nijverdallers 
geen kaarten opliepen en ook blessure/vrij bleven. En Albatross?? Die horen met zulk spel niet op een voetbalveld thuis.  
  Daarna zakte het wat in. Direct na rust scoorde De Zweef 1-0 door Niels Hegeman, die vanaf 20 meter hard en droog in 
knalde. In de twintigste minuut na rust kopte Niels Kolkman vallend een mooie voorzet in van Emiel Blikman. De ploeg uit 
Uchgelen kon daar alleen maar overtredingen en frustraties tegenover zetten. Dat kwam hen terecht duur te staan. 
  
  

  
  
  



  
   

 
  

 
  



  
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
   

 
  



 
  

 
  



 
  

 
 
  



Achilles'12 - De Zweef (2-1) 
08 november 2009  
In de eerste helft liet De Zweef Achilles te veel voetballen. De ruststand (1-0) was daarom terecht. In een herfstig, mistig en 
kleumend Hengelo zetten de blauwwitten na rust meer druk en maakten het daardoor voor de gastheren een stuk 
moeilijker. Een gelijkspel (1-1) in de tweede helft klopte. Opgeteld werd het dus 2-1 voor de Hengeloers. 
De Zweef begon niet slecht aan de wedstrijd. Direct al waren er wat mogelijkheden die hadden kunnen uitmonden in doelrijpe 
kansen. Al snel echter kon Achilles het heft in handen nemen, omdat De Zweef teveel naar achteren voetbalde. Na bijna een 
half uur spelen sla-omde een Achillesaanvaller door de verdediging en schoot knap binnen: 1-0. 
De tweede helft was pas drie minuten oud toen Stijn Klein Robbenhaar hetzelfde deed als zijn collega in de eerste helft. Hij liet 
de verdediging staan en scoorde beheerst de 1-1. Even na de aftrap stond De Zweef achterin niet op te letten en die kans liet 
Achilles niet liggen. In de 51e minuut werd het 2-1. 
Daarna was De Zweef wakker. Zette meer druk waardoor de Hengeloërs het moeilijker kregen, maar wel heel gevaarlijk bleken 
in de omschakeling. Lange hoge ballen kwamen vaak goed over. Na twintig minuten werd een vrije trap door Achilles op de 
paal geschoten. 
Trainer Henry Kuipers zette alles op alles. Ging achterin 1 op 1 spelen. Wisselde Stefan Dijkstra en Emiel Blikman voor Chiel 
van den Born en Tom Hegeman. Later nog Mark Scholten voor Mark Spaans. De druk naar voren door De Zweef bleef. 
Net zoals de snelle omschakeling van de tegenstander. Bij een van die snelle aanvallen kwam een aanvaller oog in oog met 
Michel Dikkers, die knap redden op de harde inzet. De afvallende bal werd beheerst ingekopt richting lege doel, maar ging tot 
grote Nijverdalse vreugde tegen de paal. Daarbij bleef het en dus ook de stand. 
  

 
  

  
  



  

 
  

 
  
 
  



 
  

 
  
 
  

  



De Zweef - SV Epe (4-2) 
14 maart 2010  
De zware nederlaaag in de uitwedstrijd tegen Epe kan het rariteitenkabinet in als curiositeit. Door thuis met 4-2 verdiend te 
winnen heeft De Zweef laten zien weer mee te willen en ook kunnen doen in de bovenste regionen van de 2e klasse. Wat 
betreft het voetbal was de 1-1 ruststand terecht. De blauwwitten gaven na rust gas en liepen uit naar 4-1. De mooie 4-2 van 
oud-international Marc Overmars was leuk voor de statistieken. 
De eerste 25 minuten ging de wedstrijd gelijk op met iets meer kansen voor De Zweef. Dat iets betere van het spel vertaalde 
zich in een goal in de 24e minuut. Tom Hegeman nam een corner. Zijn indraaiende bal werd ingeschoten bij de eerste paal 
waar een speler van Epe hands maakte. Daardoor kwam de bal terug in het veld en van dichtbij maakte Niels Kolkman, liggen 
op de grond de 1-0.  
Epe probeerde daarna druk te zetten, gebruik makend van het sterke voetbal van Marc Overmars. Bij een van de aanvallen 
lette de Zweefverdediging niet goed op en kon Ruud Wellenberg hard en droog uithalen waarbij de bal in de verre hoek achter 
Michel Dikkers verdween: 1-1. 
Na rust kwam Pieter van Vree in het veld voor Mark Spaans. Epe begon sterk met een actie van Marc Overmars die een aantal 
blauwwitten het nakijken gaf en in de 6e minuut de paal raakte buiten bereik van Dikkers. Dat was overigens het verschil met de 
wedstrijd in Epe toen elk schot op goal raak was. 
Na een kwartier kreeg Tom Hegeman het op de heupen. Speelde een paar man uit en gaf op de rand van de 16 meter de bal 
mee aan Emiel Blikman, die berekend de 2-1 aantekende. Twee minuten later kroop John Damman door het oog van de naald 
toen hij een doorgebroken speler onderuit haalde. Hij kwam eraf met geel. 
Weer twee minuten later gaf Tom Hegeman aan exacte herhaling van zijn eerdere actie. Nu was het niet Emiel Blikman die de 
bal kreeg, maar de meegelopen Tanner Kurt, die 3-1 inschoot. Na een half uur had De Zweef de pot al kunnen beslissen. 
Tanner Kurt had kunnen scoren, maar had geen controle. Hij plaatste nog wel op Sven Dikkers die van dichtbij huizenhoog over 
schoot. Na een actie van opnieuw Tom Hegeman deed Tanner Kurt even later hetzelfde. 
Vlak voor tijd kwam Stijn Klein Robbenhaar in het veld voor Niels Kolkman en Clements Akihary voor Sven Dikkers. 
Een paar minuten voor tijd was het beslist. De keeper van Epe schoot erg verkeerd uit en de alerte Tanner Kurt kon net bij de 
bal, die hij kon voorgeven op Tom Hegeman. Deze bekroonde zijn goede spel door keurig de 4-1 op het scorebord te brengen. 
Tanner Kurt kreeg daarna nog geel wegens protest tegen de warrig leidende scheidsrechter. Marc Overmars kon laten zien hoe 
goed hij nog kan spelen. Een diepe bal kon alleen door hem worden belopen en uit een moeilijke hoek tikte hij glijdend de 4-2 
binnen. 
 

  

 
  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 



De Zweef - Twenthe (2-3) 
Markelo - De Zweef (3-1) 
20 november 2009  
Het fysiek sterke Markelo heeft terecht gewonnen van De Zweef. De wedstrijd werd gekenmerkt door een groot 
aantal blessures, waardoor veel extra tijd nodig was. Jammer, want het was geen wedstrijd om lekker van te genieten. In de 
eerste helft (waarin De Zweef met 0-1 voorkwam) ging het nog wel. In de tweede helft zette Markelo nog wat harder aan en De 
Zweef kon er niets tegenover zetten. De 3-1 overwinning was terecht. 
Zoals gezegd, Markelo speelde heel fysiek. Dat leidde tot veel overtredingen. Na tien minuten al kon Niels Hegeman op de 
brancard van het veld met een enkelblessure. Hij werd vervangen door Mark Scholten. Na een heel saai half uur werd een 
afstandsschot van Markelo van richting veranderd en belandde gelukkig voor Michel Dikkers op de lat. 
 
Even later kon Paul te Pas geblesseerd van het veld. Zijn plek werd ingenomen door Mick Wiegink. Veel kansen waren er niet. 
De Zweef probeerde te voetballen, maar Markelo stoorde snel en goed. In de 33e minuut kreeg Niels Kolkman via een mooie 
steekpass. Oog in oog met de keeper faalde hij niet en zijn geplaatste inzet rolde in de verre hoek: 0-1. 
Hierna had De Zweef het beste van het spel, hoewel er geen echte kansen waren. Na een solo-avontuur zag Sander Souverijn 
zijn schot in handen van de keeper eindigen. Na tien minuten extra tijd vond de scheids het genoeg. 
Na rust was het de beurt aan Markelo. Na tien minuten kreeg de ploeg een vrije trap en De Zweef kon de bal niet weg krijgen. In 
het gerommel in het strafschopgebied werd de 1-1 aangetekend. Behalve een paar mooie individuele acties van Stijn Klein 
Robbenhaar kon De Zweef niets brengen. Het was Markelo dat druk zette en met twee goals de winst veilig stelde. 
Valt nog te melden dat in de 75e minuut Mars Spaans plaats maakte voor de weer herstelde Tom Hegeman. Verder kreeg John 
Damman geel. Voor blauwwitte supporters voelde de wind steeds kouder aan. En toen moest er opnieuw een handvol extra 
minuten gespeeld worden om alle blessurestops te elimineren. 
 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

PH - De Zweef (3-0) 
26 november 2009  
Er was behoorlijk wat publiek afgekomen op deze inhaalwedstrijd, waarvan in september al 23 minuten waren gespeeld. 
Logisch als je weet dat PH fier op kop staat in de tweede klasse met een gemiddelde score van 4,2 goal per wedstrijd. Tegen 
De Zweef werd dat gemiddelde niet gehaald. Het werd 3-0 in een wedstrijd waarin de Nijverdallers lieten zien wel te willen en 
kunnen vechten, maar niet op konden tegen het sterke, snel omschakelende team uit Almelo met een hele sterke voorhoede. 
Juist in de week dat De Zweef tegen zijn oude club speelde, maakte het bestuur bekend dat hoofdtrainer Henry Kuipers en De 
Zweef aan het einde van het seizoen uit elkaar gaan. In goed overleg tussen vereniging en trainer is dit besloten. Kuipers is 
straks drie seizoenen bij De Zweef geweest. Zowel bestuur als trainer hopen dat de doelstelling dit belangrijke seizoen 
(promoveren naar de eerste klasse) wordt gehaald en met frisse moed aan een nieuwe periode kan worden begonnen. 
Het was een week waarin veel gebeurde en trainer Henry Kuipers “in goed overleg”, zoals dat heet, aankondigde aan het einde 
van het seizoen bij de Zweef te vertrekken.  De vraag was hoe de ploeg zich zou houden in de wedstrijd tegen PH. Begonnen 
werd met Mark Spaans en Stefan Harmsen in de basis, onder meer door blessures van Niels Hegeman en Paul te Pas. 
De Zweef begon fanatiek aan de laatste twintig minuten van de eerste helft. Dat leidde tot het nodige balbezit, maar niet tot echt 
gevaarlijke acties voor het doel. De achterhoede had het moeilijk tegen de Almeloers, maar kon lang stand houden. Daarvoor 
was wel een gele kaart nodig voor Mark Spaans. 
  

  
  
Door geknoei in de verdediging kreeg tien minuten na aanvang PH balbezit en met een mooie lob verdween de bal over Michel 
Dikkers in het doel: 1-0. Vlak voor rust had Mark Scholten de kans op de gelijkmaker. Tanner Kurt tilde de bal over de 
verdediging en Mark kon doorlopen richting doel. In plaats van een vlammend schot kwam er een voorzet die belandde in de 
voeten van een tegenstander. Geel was er nog voor Niels Kolkman. 
  



Na rust hetzelfde beeld. PH viel aan, kreeg veel kansen, maar kon niet scoren. Tom Hegeman maakte plaats voor Gerben 
Woesthuis en even later kwam Sven Dikkers voor Stefan Harmsen. Henry Kuipers probeerde te forceren door een-op-een te 
gaan spelen. Het werd nog meer alles-op-alles toen Pascal Galgenbeld Mark Spaans kwam vervangen. 
Veel hielp het niet. Achterin werden risico’s genomen. Sven Dikkers liep tegen geel aan. Na een half uur spelen werd een 
voorzet door een Zweefbeen van richting veranderd. De hoge bal draaide richting doel en kon ongehinderd binnen getikt 
worden: 2-0. De Zweef deed er alles aan een goal te forceren en terug te komen in de wedstrijd. Er werd druk gezet. In een 
snelle omschakeling stonden drie man van PH buiten spel. Er werd niet gevlagd, maar wel gescoord: 3-0 en toen was het 
jammer genoeg over en uit. 
  

  
  
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  

 
  



 
  

 
  

 



  

 
  

 
  



 
 

AGOVV 1 - De Zweef 1 (2-0) 
22 februari 2010  
Tegen AGOVV had De Zweef niet veel in te brengen. Het eerste deel van de wedstrijd ging het redelijk gelijk op met wat meer 
mogelijkheden voor de gastheren, die één echte kans kregen. AGOVV had het betere van het spel. De Zweef moest het 
hebben van een paar bevliegingen, die niet echt gevaarlijk werden. 
De Zweef 2 is de tweede competitiehelft begonnen met een gelijkspel (1-1) tegen Rohda Raalte  
Het zag er allemaal zo mooi uit: het hoofdveld waarop ook de betaalde mannen spelen. Mooie tribunes. Heel weinig 
toeschouwers (bijna allemaal uit Nijverdal) en kunstgras. Jammer dat de wedstrijd zich daaraan niet aanpaste. 
  
Zoals gezegd, de eerste 20 – 25 minuten speelde zich af op het middenveld. AGOVV kreeg al snel een kans, maar verknoeide 
die. In de 20e minuut was er geel voor Stefan Dijkstra. Na 25 minuten was het eerste schot van De Zweef op doel. Tien minuten 
voor tijd is er geel voor Tanner Kurt. Oog in oog met Michel Dikkers had AGOVV vlak voor rust de kans op 1-0, maar de bal 
werd te slordig gespeeld en ging naast. 
In die laatste vijf minuten probeerde De zweef een treffer te forceren. Paul te Pas trok alleen op het doel af en had meer ruimte 
kunnen benutten. Zijn schot haalde het doel niet. Na een sterke actie van Stijn Klein Robbenhaar had Tom Hegeman meer 
moeten doen met de hem geboden mogelijkheid.  Aan de andere kant liet ook AGOVV weer een dot van een kans liggen. 
  
Na rust leek er weinig veranderd. Tot in de 51e minuut ongelukkig werd teruggespeeld op de blauwwitte verdediging. Paul te 
Pas kon niet anders dan zijn tegenstander wegtrekken. Gele kaart en strafschop: 1-0.  De Zweef wachtte op een succesvolle 
actie van Tom Hegeman of Stijn Klein Robbenhaar. Die deden hun uiterste best, maar het lukte niet. Tien minuten later werd 
een bal van AGOVV niet goed weggewerkt en weer teruggebracht in het doelgebied. Daar was een rare stuiter waardoor bij de 
tweede paal gemakkelijk kon worden ingekopt: 2-0. 
Ook de wissels (Sven Dikkers voor Niels Kolkman, Mark Spaans en Gerben Woesthuis voor Stefan Dijkstra en Stijn Klein 
Robbenhaar) brachten niets meer. Het bleef 2-0 en een verdiende overwinning voor de Apeldoorners. 
  
 

 
  



 
  

 
  

 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

  
  



 
  

 
  



 
  

 
  

 



SV Zwolle - De Zweef (0-2) 
04 maart 2010  
De overwinning was verdiend. Sterker nog: als De Zweef iets rustiger had gespeeld en alle kansen had benut was Zwolle met 
dikke cijfers verslagen. De ploeg die onderop staat in de 2e klasse J is een zwakke broeder. Dat De Zweef won kwam ook 
omdat de ploeg veel meer zin had te winnen dan vorige week. De duels waren scherper, er was minder balverlies en 
aanvoerder Niels Hegeman was terug na een blessure.   
De 0-2 overwinning was dan ook niet meer dan terecht. Opvallend was de rentree in de tweede helft van Xander ten Hove in 
het eerste. De speler die volgend jaar terug gaat naar DETO, had zich bereid verklaard in de hoofdmacht terug te keren. 
De wedstrijd begon met fel voetbal van de kant van Zwolle, dat moest winnen om nog een beetje mee te kunnen doen. Na een 
minuut of tien was De Zweef over de schrik heen en kon er gespeeld worden. Dat leidde in de 14e minuut tot een vrije trap, die 
door Sven Dikkers keurig werd ingebracht. In een mêlee van spelers was John Damman er het rapste bij en tikte de 0-1 binnen. 
Na een half uur hadden de blauwwitten de zaak al kunnen beslissen. Tom Hegeman werd op een lange bal weggestuurd, liep 
zijn man eruit en kwam oog in oog met de keeper. Deze werd mooi omspeeld, maar toen ging het mis. Tom wachtte te lang met 
schieten, terwijl Tanner Kurt volledig vrij naast hem stond. Het schot kon nog worden geblokt. 
Zwolle peurde hoop uit het feit dat De Zweef niet scoorde. Vlak voor rust werd een hoge bal gespeeld op de lange spits die het 
Michel Dikkers heel erg moeilijk maakte met een geplaatste kopbal, die nog net over de lat kon worden getikt. 
Na rust probeerde Zwolle te forceren. Het was een rommelig gedoe en nog meer dan in de eerste helft namen de geelzwarten 
toevlucht tot overtredingen. De commotie leidde tot een gele kaart voor Tanner Kurt. Daarna kon De Zweef het heft weer in 
handen nemen. Halverwege de tweede helft hield Niels Kolkman een bal net op tijd binnen en speelde op Sven Dikkers. Deze 
liet een mooie hoge voorzet los die bij de tweede paal door Tom Hegeman al vallend diagonaal werd ingekopt: 0-2. 
Het was een gelopen koers. Stefan Dijkstra kwam Niels Hegeman vervangen, die (opnieuw geblesseerd) afhaakte. Xander ten 
Hove maakte zijn opwachting voor Tanner Kurt. Een kwartier voor tijd maakte Sven Dikkers een mooie actie op links en gaf 
strak voor. De inglijdende Niels Kolkman had de 0-3 op de schoen, maar zag tot zijn grote verdriet de bal huizenhoog over 
gaan. Sven maakte daarna plaats voor Stijn Klein Robbenhaar. Het bleef dus 0-2. Een verdiende overwinning voor De Zweef, 
waarvoor het lang geleden was dat punten werden gepakt. Eén zwaluw maakt nog geen lente, maar misschien in dit geval 
wel???? 
 
 

  
  
  

 
   



 
  

 
  

 
  



 
  

 
  

 
  



 
  

 
  

 



  

 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  

 
 



ATC - De Zweef (2-2) 
De Zweef - Wijhe 92 (0-0) 
28 maart 2010  
De Zweef heeft tegen Wijhe niet de verdiende drie punten kunnen pakken. De blauwwitten hadden het beste van het spel. In 
zowel eerste als tweede helft waren er kansen om te scoren. Wijhe werd alleen gevaarlijk via een paar counters, waarbij Michel 
Dikkers meer dan attent was. Wegens twee maal geel liep John Damman tegen rood aan. Zelfs met tien man was De Zweef de 
betere ploeg. 
Het tweede deed opnieuw goede zaken. Nu werd DOS'19 aan de zegekar gebonden (2-3). 
  
Door schorsingen van Tanner Kurt en Paul te Pas speelden Xander ten Hove en Stijn Kein Robbenhaar in de basis. In de 
eerste drie minuten kreeg De 
Zweef al direct twee mooie kansen 
om de score te openen. De ploeg 
was fel en voetbalde goed. Na een 
kwartiertje zakte het spul een 
beetje in en werd het rommelig. 
  
Dat kwam ook door de sterke wind 
die in de lengterichting over het 
veld waaide. Wijhe, dat zoals 
gebruikelijk sterk is in de counter, 
kon daardoor ook niet echt 
gevaarlijk worden. 
Na rust werd het anders. De wind 
nam wat af en beide ploegen 
kwamen meer aan voetbal toe. In 
de eerste minuut al van de 
hervatting moest Michel Dikkers 
reddend optreden. Even later trok 
John Damman aan de noodrem en 
kreeg hij geel. De Zweef hield het 
beste van het spel en creëerde een 
paar goede kansen, onder meer 
door en voor Tom Hegeman en 
Xander ten Hove.  
Het laatste kwartier probeerde 
Wijhe te forceren en zette flinke 
druk, vooral door snel om te 
schakelen en te kiezen voor de 
lange bal. Twee maal achter elkaar 
was attent optreden buiten het 16 
meter gebied van Michel Dikkers nodig om de gasten van het scoren af te houden. Toen John Damman opnieuw 
onreglementair afstopte, kon hij met twee keer geel vertrekken. Ondanks het feit dat De Zweef met tien man speelde, bleef het 
de beste ploeg, maar kon het net niet vinden. Het bleef dus 0-0. 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Albatross - De Zweef (1-2) 
11 april 2010  
Niet te zien was dat hier de ploeg speelde die op de derde plaats in de ranglijst stond. De Zweef was voetballend beter dan 
Albatross, dat slechts met lange ballen enig gevaar kon stichten. De ploeg uit Ugchelen kwam met 1-0 voor, maar vanaf de 
aftrap maakte De Zweef gelijk. Twintig minuten in de tweede helft kwam de voorspong voor De Zweef op het scorebord. De licht 
geblesseerde scheidsrechter blies tien minuten voor tijd af, maar liet zich daarna overhalen het duel toch af te maken. Dat was 
netjes. 
Na acht minuten al was het raak. Een hoge bal van De Zweef werd door een verdediger direct hoog richting Zweef-doel 
geschoten. De blauwwitte verdediging liep onder de bal door en zette daardoor een man van Albatross vrij voor Michel Dikkers, 
die geen kans kreeg: 1-0. Vanaf de aftrap ging de bal naar Tom Hegeman, die hoog voorzette richting tweede paal waar Tanner 
Kurt wachtte. Door de wind zakte de bal echter net onder de kruising in het doel: 1-1 



In een scrimmage voor het doel van De Zweef (zie foto’s) kon Albatross echter niet scoren. Een kwartiertje later kreeg Albatross 
de bal niet weg. In de scrimmage voor het doel schoot Emiel Blikman op de paal en miste Tom Hegeman de rebound. Even 
later maakte Albatross een goal, die terecht voor buitenspel werd afgekeurd. Op slag van rust had De Zweef op voorsprong 
kunnen komen. Sven Dikkers kreeg de bal, trok naar binnen, schoot bekeken en zag zijn inzet op de kruising belanden, ver 
buiten bereik van de Albatross-keeper. Even later nog was 
Niels Kolkman net te laat bij een iets te harde voorzet om de 
bal in het doel te glijden. 
Na rust kwam Stijn Klein Robbenhaar voor Sven Dikkers. Het 
spel speelde zich vooral af op het middenveld met veel 
ongecontroleerde trappen. De Zweef probeerde voetballend 
controle te houden, wat redelijk lukte. Een lange bal op Tom 
Hegeman in de 20e minuut leek niet gevaarlijk. Door slecht 
verdedigen en goed opletten van Tom, kreeg hij balbezit. De 
keeper rekende blijkbaar op een strak schot en was verbaasd 
toen de bal met een mooie lob in het doel belandde. 
Tien minuten voor tijd blies de scheidsrechter af. Hij had zich 
al eerder in de wedstrijd laten behandelen voor een 
knieblessure en kon niet meer verder. De Zweef ging niet 
akkoord met de aangeboden clubscheidsrechter. De inmiddels 
naar de kleedkamer vertrokken scheids liet zich overhalen om 
te proberen de wedstrijd af te fluiten. Een prima actie van deze 
man, die daarna niet veel meer te doen had. Wel gaf hij Niels 
Kolkman nog geel. 
Terwijl het overdekte terras van Albatross als het orkest op de 
Titanic vrolijk bleef doorzingen, zakte dit team in dit duel door 
het ijs en konden de drie punten mee naar Nijverdal. 
 

  
   

 
  
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
  



 
  

 
  



 
  

 



  

 
  

 
  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Avanti Wilskracht - De Zweef (0-0) 
18 april 2010  
Tegen Avanti Wilskracht heeft De Zweef de stijgende lijn niet kunnen doorzetten. Het was van beide kanten slecht voetbal, 
waarbij de blauwwitten misschien meer kansen kregen, maar waarbij Avanti redelijk tegenspel bood met vooral veel gevaar 
langs de vleugels. Het was en bleef 0-0. Geen winnaar dus, maar wel een verliezer, want De Zweef raakte drie spelers kwijt met 
blessures, waarbij die van Tom Hegeman er niet zo best uit zag. 
De Zweef had de zaak snel kunnen beslissen. Na een verdedigingsfout kreeg Tom Hegeman na een kwartier spelen de bal. Hij 
kon ongehinderd richting doel met naast hem alleen Niels Kolkman. Hij koos ervoor de bal niet af te geven, maar dat kan alleen 
als je weet dat je gaat scoren. Dat deed hij niet, want de goed uitgekomen keeper pakte het schot. 
 
 



Daarna gebeurde er weinig meer behalve twee wissels. Sven Dikkers ging na 20 minuten geblesseerd van het veld. Voor hem 
kwam Stein Klein Robbenhaar. Vlak voor tijd moest de aan de knie geblesseerde Tom Hegeman plaats maken voor Tom 
Woesthuis, die geen slechte wedstrijd speelde. Tom ging naar het ziekenhuis omdat het er niet al te best uit zag met z’n knie. 
Na rust kwam Mark Ruiter voor Paul te Pas die vlak voor rust zijn enkel blesseerde. Ook nu gebeurde er niet veel. Mark Spaans 
kreeg geel. Pas vijf minuten voor tijd lukte het De Zweef een kans te creëren, maar de keeper redde. In dezelfde minuut maakte 
Tanner Kurt een mooie actie, die echter zoveel inspanning kostte dat zijn schot op doel de verkeerde richting meekreeg. 
  

  
   

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  
 
  



 
  

 



  

 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
 

De Zweef - Achilles '12 (0-2) 
20 april 2010  
De Zweef heeft het er tegen Achilles’12 bij laten zitten. Met name in de eerste helft was het team een schim van dat in vorige 
wedstrijden. Ondanks dat waren er een paar kansen. De Hengeloërs kwamen op 0-1 door een strafschop. Tot de allerlaatste 
minuut bleef deze stand op het scorebord. De Zweef probeerde de gelijkmaker te forceren dn gaf ruimte weg. Die werd goed 
werd benut. Het werd 0-2 en daarmee stelde Achilles promotie naar de eerste klasse veilig. De champagne spoot derhalve 
lustig in het rond. 
De wedstrijd begon met een korte herdenking van Rene Kok, die deze week overleed op 38-jarige leeftijd. Hij was lid van 
verdienste van zowel de vereniging als de Vriendenkring, waar jij 10.5 jaar in het bestuur zat. 
Of het daarvan kwam, is niet duidelijk. Wat op het veld te zien was, was een team dat heel veel balverlies leed en 
ongeconcentreerd speelde. Nagenoeg alle tweede ballen waren voor de tegenstander, terwijl ook de passing vaak niet klopte. 
ook Achilles speelde niet echt goed, zodat het niet zo leuk was om naar te kijken. Emiel Blikman kreeg geel. 
Na een minuut of twaalf speelde de verdediging een bal niet goed terug en ook Michel Dikkers kon het leer niet voldoende 
raken. Bij een gevaarlijke situatie binnen het strafschopgebied maakte John Damman een fatale overtreding. Geel voor hem en 
de bal op de stip. Het werd 0-1. 
Een kwartier later had Tanner Kurt de gelijkmaker op de schoen. Hij werd in de diepte aangespeeld en kon de bal meenemen. 
Terwijl heel blauwwit de handen al in de hoogte had, tikte de Achilles-doelman het geplaatste schot net naast de paal. Even 
later kwam Kurt opnieuw in een kansrijke positie, maar zag zijn knal rakelings naast gaan. Zo kreeg De Zweef wel kansen gelijk 
te maken. 
Na rust kwam Melvin van Burik op de plaats van Stefan Dijkstra. Even later greep trainer Henry Kuipers in en wisselde John 
Damman en Sven Dikkers voor Tom Woesthuis en Niels Kamphuis. Te zamen met Stefan Harmsen, die vanaf het begin in de 
basis speelde, stond er een bijzonder team in het veld. De Zweef was een beetje wakker en was dus meer bij de les dan in de 
eerste helft. 
Echte kansen waren er niet. Halverwege de tweede helft kwam een Achillesaanvaller oog in oog met Michel Dikkers. Een strake 
kopbal werd door de goalie stijlvol uit de hoek getikt. Het laatste deel van de wedstrijd werd gekenmerkt door veel oponthoud 
door (semi-)blessures van  tegenstanders. Toen in blessuretijd de ruimte achterin bij De Zweef goed werd benut en de 0-2 was 



aangetekend, was langer doorspelen niet zinvol en kon Achilles in de polonaise het veld over vanwege de promotie naar de 
eerste klasse. 
 
 

 
 

  



  
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  



 
  

 



  

 
  

 

 
  



 
  

 
  



 
  

 
  

 
  



 
  

 
 

  



Twenthe Goor - De Zweef (3-3) 
03 mei 2010  
In een van de twee nog te spelen belangrijke wedstrijden tegen Twenthe Goor heeft De Zweef nagelaten om de drie punten 
naar Nijverdal mee te nemen. De Zweef vergeet afstand te nemen van Twenthe Goor (3 – 3) 
In een van de twee nog te spelen belangrijke wedstrijden tegen Twenthe Goor heeft De Zweef nagelaten om de drie punten 
naar Nijverdal mee te nemen.De Zweef begon in Goor met een paar invallers uit het tweede elftal (Stefan Harmsen voor Paul te 
Pas en Gerben Woesthuis voor John Damman) en een keeper die normaal gesproken niet in competitieverband speelt Nick 
Huffmeijer voor de geblesseerde Michel Dikkers. De Zweef begon sterk aanvallend en gaf Twenthe enkele plaagstootjes voor 
het doel van de voortreffelijk keepende doelman van de Goorenaren. Toch was het Twenthe die in de eenentwintigste minuut 
de leiding nam na een schot op goal die Nick niet klemvast in handen kon krijgen waarna een van de voorwaartsen van 
Twenthe van dit buitenkansje gretig gebruik maakte en de bal in het doel prikte 1 – 0. 
Nog geen vier minuten later mocht Twenthe een corner nemen. De bal werd door doelman Nick Huffmeijer verkeerd beoordeeld 
en kwam voor de voeten van een van de Twenthe speler die wel raad wist met deze kans 2 – 0. De wedstrijd leek beslist maar 
niets was minder waar want in de negenentwintigste schepte Mark Scholten een afgeslagen aanval van Twenthe en speelde 
vervolgens Niels Kolkman die de vrij mee opgekomen Tanner Kurt bediende en de doelman met een lob het nakijken gaf 2 – 1. 
In de tweeënveertigste minuut had Mark de gelijkmaker op de voet maar zijn schot ging via een tegenstander aan de verkeerde 
kant van de paal langs. Toch zou De Zweef nog voor de rust gelijk komen met Twenthe. Stijn Klein Robbenhaar mocht op 
rechts een corner nemen die voor het doel kwam en door een Twenthe speler werd weggewerkt voor de voeten van de op de 
zestien meter staande Stefan Dijkstra die zich geen moment bedacht en snoeihard uithaalde op doel. Via een uitgeschoven 
been veranderde de bal van richting en de doelman kon hem alleen nog maar uit het doel halen 2 – 2. Hierna konden de 
spelers gaan rusten. 
De tweede helft begon met een sterk aanvallend Twenthe en dat leidde in de negenenveertigste minuut tot de 3 – 2 voorsprong. 
Een minuut later passeert Stijn op de achterlijn twee tegenstanders en trekt de bal voor maar niemand met een blauw hemd die 
deze grote kans tot een treffer kan ombuigen. In de eenenvijftigste minuut komt Emiel Blikman tot aan de achterlijn en geeft de 
bal voor. Een Twenthe speler roert het projectiel met de handen waarop de goed leidende scheidsrechter naar de stip wijst. De 
bewuste speler krijgt hiervoor geel en ging zo te keer tegen de leidsman zodat hij zich kon gaan douchen met zijn tweede gele 
kaart. De toegewezen strafschop wordt slecht door Tanner ingeschoten en is een prooi voor de doelman. 
Toch is Tanner die zijn eerder gemiste strafschop weer goed maakt door een voorzet van Stijn achter de doelman van Twenthe 
te plaatsen 3 – 3. De Zweef was met een man meer sterker dan Twenthe maar de uitvallen van de Goorenaren waren 
levensgevaarlijk. Ondertussen hebben Peter Knobbe en Luciën Galgenbeld de plaatsen ingenomen van respectievelijk Gerben 
Woesthuis en Sven Dikkers. Luciën kreeg de grootste kans van de wedstrijd nadat Stijn (beste speler aan De Zweef Zijde) de 
bal voortrok van rechts, waarna Tanner overstapte en Luciën voor open doel hoog overschoot. Er was deze wedstrijd geel voor 
Gerben, Stijn en Sven. Al met al gezien de gemiste kansen een terechte uitslag. 
 
De Zweef - SC Markelo (1-1) 
09 mei 2010  
De Zweef heeft de competitie niet kunnen afsluiten met het behalen van de derde periode die nacompetitie oplevert voor 
promotie naar de eerste klasse. Dit buitenkansje gaat aan de neus van De Zweef voorbij en werd na afloop van de wedstrijd 
lang gevierd door tegenstander SC Markelo die aan het gelijk spel voldoende had om die derde periode in de wacht te slepen. 
De Zweef begon sterk aan de wedstrijd en drukte SC Markelo terug op eigen helft. In de twaalfde minuut werd een aanval over 
rechts opgezet via Emiel Blikman die de achterlijn haalde en strak voortrok waar Niels Kolkman net niet bij kon en de bal voor 
de voeten van de mee opgekomen Sven Dikkers kwam, die hard uithaalde maar de buitenkant van de paal trof. 
Vier minuten later was het wederom Emiel die van ongeveer 20 meter probeerde de doelman van SC Markelo te verschalken 
maar zijn schot ging rakelings over. SC Markelo kwam meer opzetten en in de zesentwintigste minuut mochten zij een vrije trap 
nemen die ingekopt werd door de spits maar het was een gemakkelijke prooi voor gelegenheidsdoelman Nick Huffmeijer. 
In de drieëndertigste minuut leek het erop dat De Zweef op voorsprong zou komen. Paul te Pas gaf een pass in de diepte op 
Niels Kolkman die alleen nog de doelman voor zich had maar in plaats van te scoren redde de doelman. Vier minuten later 
mocht Sven Dikkers een vrije trap op twintig meter voor het doel. Zijn schot ging rakelings over. Toch kon een doelpunt van de 
thuisclub niet uitblijven. In de negenendertigste minuut werd een mooie aanval opgezet vanuit het middenveld. Stefan Dijkstra 
bediende Niels Kolkman op maat die weer alleen voor de doelman verscheen maar dit keer wist hij wel zijn tegenstander te 
verschalken 1 – 0. De Zweef leek hierdoor op rozen te zitten en met deze stand werd de rust gehaald. 
Na de thee kwam een herboren SC Markelo uit de kleedkamer. De Zweef ging alleen die 1 – 0 verdedigen vergat naar voren te 
gaan voetballen en SC Markelo rook zijn kans. In de tweeënvijftigste minuut werd een schot rakelings over geschoten. Weer 
vier minuten later gaf aanvoerder Niels Hegeman een diepte pass op de spitsen Niels Kolkman en Tanner Kurt. Laatst 
genoemde kon net niet voldoende kracht tegen de bal zetten om de doelman voor de tweede keer te passeren. De Zweef kwam 
steeds meer onder zware druk te staan want SC Markelo had bij deze stand niks te verliezen en zocht zodoende de aanval op. 
Bij een van die aanvallen over rechts haalde een speler hard uit die doelman Nick Huffmeijer met grote moeite kon pareren tot 
hoekschop. 
In de achtenzeventigste minuut werd Emiel Blikman gewisseld voor Stijn Klein Robbenhaar om voorin meer druk uit te voeren. 
Toch kwam SC Markelo in de tweeëntachtigste minuut langszij na een uithaal vanaf de zestien door Maarten Bomans. De 
Zweef ging alles of niets spelen en laatste man John Damman ging in de voorhoede spelen om verwarring te stichten in de 
verdediging van Markelo door zijn lengte. Een voorzet van rechts werd door John Damman in de hoek ingekopt waar de 
doelman net met zijn vingertoppen bij kon. In de negenentachtigste minuut probeerde Tanner Kurt met een correcte sliding 
Jeroen Bouwmeester de bal te ontfutselen. Laatst genoemde maakte die niet eens geraakt werd maakte een “Schwalbe” en 
schreeuwde moord en brand waardoor Tanner een gele kaart kreeg voorgeschoteld en direct daarna de rode en zich kon gaan 
douchen. In blessuretijd probeerde John Damman met een omhaal alsnog de winst binnen te halen maar zijn omhaal ging net 
naast. Het bleef bij 1 – 1 en SC Markelo ging met de derde periodetitel strijken. 
Het tweede elftal is na de overwinning van 2 – 4 bij Longa ’30 in Lichtenvoorde en door het gelijkspel van de reserves van P.H. 
tegen Rohda R. kampioen geworden van de reserve eerste klasse en promoveren naar de reserve hoofdklasse. 



 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
Afscheid van selectie 
03 juli 2010  
Tijdens een gezellige afsluiting van 
het seizoen is afscheid genomen van 
een aantal personen die de A-selectie 
hebben verlaten. Voor iedereen was 
er een passende toespraak van 
voorzitter Erik Heuver en een 
geschenk. Ook de aanvoerders van 
respectievelijk het eerste en tweede 
lieten zich niet onbetuigd in de dank. 
Jammergenoeg kon niet iedereen 
aanwezig zijn; die staan dus ook niet 
op de foto's. De mannen die het 
strijdper verlieten vanuit de 
begeleiding: trainer Henry Kuipers (na 
drie over naar De Tubanters), Leider 
Niels van Rhee, de verzorgsters Joyce 
v.d. Vegte en Liesbeth van Bethem (in 
de winterstop al vertrokken en 
liefdevol vervangen door Pim Mustert), 
Herman Hegeman en Herman 
Braamhaar. 
Uit de selectie vertrekkende spelers: 
Mark Spaans, Robert Bakker, 
Clements Akihary, Pascal Galgenbeld, 
Rik Woesthuis, Peter Knobbe, Xander ten Hove en Joost van Benthem. 

 



  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
         
         

 


