
De Zweef 1 in het seizoen 2007-2008 
 
De Zweef - Beuningse Boys (3-3 BB wint na strafschoppen)  
12 mei 2008  
Eén kwartier liet De Zweef zien wat ze dit seizoen kan, namelijk goed voetballen, goed combineren en afmaken. Dat kwartier 
was direct na rust, toen de blauwwitten de stand van 0-1 op 3-1 brachten en alle aanwezigen ervan uit gingen dat het een 
gelopen koers was. In plaats van te blijven doen waar men mee bezig was, liet de ploeg zich terugvallen, waaruit Beuningen 
(waar de kopjes al hingen) weer moed putte. In de 5e minuut van de blessuretijd werd de 3-3 achter Arjan Baan gekopt. De 
Zweef kon van de vier strafschoppen  er maar één benutten en Beuningse Boys allemaal.  Dit betekende voor De Zweef het 
einde van het seizoen 2007-2008. Dat het al met al een heel leuk seizoen is geweest, was op dat moment niet belangrijk. 
 

  
 
Voor Beuningse Boys had het al heel snel heel erg mooi kunnen zijn. Binnen één minuut na de aftrap had de ploeg al twee 
kansen en had het 0-2 kunnen zijn. Dat was gelukkig niet zo en dat gaf De Zweef kans om wakker te worden. Dat ging goed, 
want kort na elkaar demarreerde Sander Souverijn en trok richting doel. de eerste keer werd zijn schot tot corner verwerk. De 
tweede keer speelde hij twee man uit, zette de keeper met ene schijnbeweging op het verkeerde been, maar schoot (met 
rechts) net naast. 
 

 



Vijf minuten daarna had De Zweef opnieuw een kans om de score te openen door achtereenvolgens Pascal Galgenbeld en 
Tom Hegeman. In de rebound veroverde Beuningse Boys de bal en met een vlijmscherpe counter werd de 0-1 gescoord. De 
zweef was niet onder de indruk en bleef aanvallen. Dat leidde tot een kans voor Paul te Pas die zijn schot net naast zag gaan. 
 

 
 

Daarmee was de koek nog niet op, want even later speelde Tom Hegeman zich knap vrij en gaf af op zwager Michel Kurvink. 
Diens schot kwam via de paal terug in het veld. Vlak voor rust werd Martijn Rozendal gewisseld voor Joris Maarleveld, debutant 
uit het kampioenselftal A1. 
Na rust kwam Stijn Klein Robbenhaar het veld in voor Ruben Kloosterman. Dat was een gouden wissel. In de 5e minuut maakte 
Stijn een goede actie, speelde in op Michel Kurvink die Pascal Galgenbeld in stelling bracht. Diens schot werd door de keeper 
gestopt, maar kwam ongelukkig tegen een eigen verdediger die de bal via het lichaam in de goal zag verdwijnen: 1-1.   



 
 

Vier minuten later speelde Stijn Klein Robbenhaar drie man uit en tikte oog in oog met de keeper op het juiste moment breed op 
de meegekomen Pascal Galgenbeld. Zo'n kans moet je de spits uit De Zweef 2 niet geven: 2-1. Nog najuichend over deze 
snelle goals kreeg Michel Kurvink de bal, speelde zijn man uit en gaf voor op Pascal die zuiver in de hoek knalde: 3-1.  
 

 
 

Een gelopen koers is wat iedereen dacht. Maar dat was niet zo. De Zweef begon achteruit te voetballen. In eerste 
instantie deed Beuningse Boys daar niet veel mee, geslagen als het zich voelde. Na een kwartiertje waarin niets gebeurde van 
Zweefkant, begonnen de roodwitten kansen te ruiken. Om verdedigend meer kracht te zetten en routine in de ploeg te brengen, 
werd Tom Hegeman gewisseld voor "good old" Roy Luttenberg. Er was druk, maar de stand bleef gelijk tot de 39e minuut toen 
de stand op 3-2 werd gebracht en het weer een wedstrijd werd. 

 



Beuningse Boys zette alles op alles en bleef lange ballen richting Zweefdoel pompen. Vlak voor tijd had De Zweef het kunnen 
afmaken na goed werk van opnieuw Stijn Klein Robbenhaar. Twee harde schoten op doel verdwenen in de mêlee van spelers. 
In de laatste seconden van de wedstrijd werd door Beuningen de gelijkmaker gescoord. Telerstelling alom bij De Zweef, dat het 
niet meer kon opbrengen de strafschoppen te benutten. Drie van de vier gingen mis en toen was het feest voor Beuningse Boys 
dat volgende week speelt tegen WAVV. 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
Beuningse Boys - De Zweef (0-0) 
10 mei 2008  
In een matige wedstrijd hebben De Zweef en Beuningen de punten gedeeld. Na een sterke start van Beuningse Boys nam De 
Zweef langzaam meer initiatief. De strijd ging gelijk op, waarbij de blauwwitten de beste kansen kregen. Maandagmiddag om 
14.00 uur het vervolg op sportpark Gagelman in Nijverdal. 
Het eerste kwartier van de wedstrijd was voor Beuningse Boys, dat flink druk zette. Bij De Zweef stond het nog niet helemaal; 
misschien het gevolg van het feit dat Tanner Kurt en Stefan Dijkstra geblesseerd waren en werden vervangen door Martijn 
Rozendal en Paul te Pas. Ook Pascal Galgenbeld stond in de basis en maakte zijn debuut in het eerste. 
 

 
 



De eerste echte Zweefaanval was een mooie. Sander Souverijn maakte een rush en speelde de bal op Michel Kurvink, die een 
lob losliet die net over de lat achter het doel verdween. Diezelfde Sander kreeg in de 38e minuut geel. Inmiddels was Niels 
Kolkman na een valpartij waarbij hij zijn schouder blesseerde, vervangen door de jonge Stijn Klein Robbenhaar. Die liet even 
later zien waarom hij op jonge leeftijd meedoet in 1. En mooie rush langs de lijn eindigde met een strakke voorzet die door 
Martijn Rozendal op doel werd geknald. De keeper stond echter op de goede plek. 
 

  
Na rust was het speelbeeld hetzelfde. Beide ploegen werkten hard en er waren kansen over en weer. De mooiste voor De 
Zweef: tien minuten voor tijd maakte Stijn Klein Robbenhaar een actie en speelde op Niels Hegeman. Die trok op oorlogspad en 
schoot onverwacht diagonaal op doel. Zijn schot spatte uiteen op de lat en de afvallende bal werd door Stijn net over gekopt. 
De door kramp gepijnigde Tom Hegeman maakte plaats voor Ruben Kloosterman. 
 

  
 

In de 89e minuut werd Stijn Klein Robbenhaar door Niels Hegeman richting doel gestuurd. Met nog 25 meter te gaan en een 
leeg veld voor zich werd hij vanachter onderuit gehaald. De verdediger van Beuningen had geluk dat een tercht rood niet volgde 

en het bleef bij geel. Op slag van tijd maakte Martijn Rozendal nog plaats voor Joris Maarleveld. Het bleef echter 0-0. Gezien 



het vertoonde spel moet een overwinning maandag tot de mogelijkheden gaan behoren.                                                                                  

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 



De Zweef wint HVC-toernooi 
05 mei 2008  
De Zweef heeft tamelijk gemakkelijk het HVC-toernooi gewonnen en uit handen van wethouder Coes de bokaal in ontvangst 
genomen. Na het bereiken van de finale-ronde zou gespeeld moeten worden tegen SVVN. De beste nummer 2 echter kwam uit 
de poule met SVVN. Gevolg was dat De Zweef in de halve finale aantrad tegen Sportclub Daarle. Met een veredeld jeugdteam 
werd met 2-0 gewonnen. In de finale werd Hulzense Boys verslagen met 2-0. Het damesteam van De Zweef eindigde als derde 
in de HVC-bokaal. 
Het bereiken van de halve finale door het herenteam ging niet zonder slag of stoot. De eerste wedstrijd in het door DES 
georganiseede toernooi, tegen Nijverdal was geen probleem. Er werd gewonnen met 4-0 (goals van Pascal Galgenbeld 2x, 
Paul te Pas en Michel Kurvink). Tegen Hellendoorn werd eigenlijk onnodig met 1-1 gelijk gespeeld (penalty Niels Hegeman). Zo 
werden de blauwwitten afhankelijk van de uitslag Hellendoorn-Nijverdal. Volkomen terecht, maar heel verrassend won Nijverdal 
met 2-1. In de andere poule plaatsten SVVN zich rechtstreeks voor de volgende ronde en Daarle als beste nummer 2.  
De dames van De Zweef wonnen van DES (3-1) en Hellendoorn 2 (4-0), speelde gelijk tegen Eversberg (0-0) en verloren van 
Hellendoorn 1 (0-1). Door het wegvallen van een Hellendoornteam en vervallen verklaren van de uitslagen tegen dat team, 
eindigde De Zweef uiteindelijk als derde en won Eversberg de bokaal. 
Tegen Daarle had De Zweef het niet echt moeilijk. Zoals gezegd werd gespeeld met veel jeugdige invallers uit A1 en het 
tweede. Er waren al direct mooie kansen, maar die werden niet benut. Pascal Galgenbeld maakte de 1-0 en Michel Kurvink uit 
ene vrije trap (mooi) 2-0. 
Door van SVVN te winnen (3-1) moest Hulzense Boys het in de finale opnemen tegen de blauwwitten. Het werd een tamelijk 
gemakkelijke strijd. Na mooi voorbereidend werk door Tanner Kurt maakte Pascal Galgenbeld de 1-0. De genadeslag was vlak 
voor tijd toen Tom Hegeman een afvallende bal het doel in schoot en het 2-0 werd. 
In de kantine van DES was het gezellig en werden na afloop de prijzen uitgereikt. Fairplay-cups werden gewonnen door 
Eversberg (dames) en Nijverdal (heren). 
  
Afscheidswedstrijd Jeroen Zwiers en Roy Luttenberg  
28 april 2008  
Eerder al is officieel afscheid genomen van Jeroen Zwiers en Roy Luttenberg. De jongens van de A-selectie hadden voor de 
twee een afscheidswedstrijd georganiseerd, die op vrijdag 30 mei werd gespeeld. Het was een gezellig gebeuren, waarbij beide 
speler ook een aantal oudgedienden hadden uitgenodigd om een balletje mee te trappen. De uitslag van de gelijk-opgaande 
wedstrijd is niet van belang. Wel maakte Roy nog een goal bij zijn vetrekkende collega. In het clubhuis was het een drukte van 
jewelste en nog heel lang gezellig. 
Eerder al is officieel afscheid genomen van Jeroen Zwiers en Roy Luttenberg. De jongens van de A-selectie hadden voor de 
twee een afscheidswedstrijd georganiseerd, die op vrijdag 30 mei werd gespeeld. Het was een gezellig gebeuren, waarbij beide 
speler ook een aantal oudgedienden hadden uitgenodigd om een balletje mee te trappen. De uitslag van de gelijk-opgaande 
wedstrijd is niet van belang. Wel maakte Roy nog een goal bij zijn vetrekkende collega. In het clubhuis was het een drukte van 
jewelste en nog heel lang gezellig. Hieronder een paar foto's van deze wedstrijd en wat mooie actiefoto's van Roy uit andere 
wedstrijden. 

 

 
  



 
  

 
  

 
  



 
  

 
  

 



  

 
  

 Tijdens de traditionele afsluiting van het seizoen voor de A-selectie (altijd op de laatste wedstrijddag in de reguliere competitie) 
was officieel al afscheid genomen van Jeroen en Roy. Beiden hebben meer dan 10 jaar in het eerste gespeeld en nog langer 
deel uitgemaakt van de A-selectie. Verder ook van verzorger Monique Wassink en haar man Alex, die langzaam groeide naar 
de functie van assistent-leider bij het eerste elftal. Met dit afscheid was (nog) geen einde gekomen aan het "dienstverband" van 
deze mensen, want zij moesten nnog vol aan de bak in de beslsiisngswedstrijd van het tweede. Moique en Alex moesten nog 
nacompetitie spelen met het 1e, maar dat is nu ook afgelopen. Rest nog het toernooi om de HVC-bokaal.  
Jeroen Zwiers en Roy Luttenberg naakten beiden voor hun 18e al de overgang naar de selectie. Voorzitter Jan-Pieter van Vree 
roemde de positieve inslag die beide spelers hebben: “Zo heeft Roy de afgelopen jaren heel wat vrienden gemaakt op de 
velden. Vooral bij scheidsrechters was hij erg populair. Er zijn er die nu nog steeds vragen waar hij is gebleven. Zij zullen –net 
als wij- je rushes van achteruit niet snel vergeten. Roy, ik wil je heel erg bedanken voor je inzet als speler, zowel in als buiten 
het veld. We hebben van je spel genoten en je optreden (je hebt maar weinig kaarten gehad) kan een voorbeeld zijn voor 
velen”. 
  

  
  
De carrière van Roy was tamelijk voorspelbaar. Snel ontdekt worden voor het eerste, jarenlang schitteren en dan langzaam 
afbouwen in het tweede. In vergelijking daarmee heeft Jeroen een hele andere weg gekozen. Uit een DES-familie naar De 



Zweef gegaan om daar als keeper faam te maken. Daarna naar DES en weer terug naar De Zweef. Niet alleen als keeper, 
maar vanwege een blessure ook als voetballer. 
Totdat onze vorige trainer Gerrit Marsman Jeroen overhaalde het doel van het eerste weer te gaan verdedigen. Schijnbaar 
moeiteloos nam Jeroen zijn plek tussen de palen weer in. “Dat gaf vertrouwen in de ploeg, terwijl je achter de schermen vanuit 
je jarenlange ervaring, de jongens veel kon vertellen en sturen. Het was jammer dat je geblesseerd raakte. Toen je vorig jaar 
aankondigde naar Arnhem te gaan verhuizen, konden we al een klein beetje aanvoelen wat er zou gaan gebeuren”, aldus de 
voorzitter. 
  

  
  
Verzorger Monique Wassink stopt omdat ze binnenkort een kind krijgt en daarvan wil gaan genieten. Monique meldde zich 
indertijd toen De Zweef een verzorger zochten voor de selectie. Het was voor haar en voor de selectie even wennen. Voor 
Monique was dit haar eerste baan en voor de jongens de eerste vrouwelijke verzorger. De opvang is meer dan goed geweest. 
De voorzitter: ”Mijn verhaal zou hier ten einde zijn als op ene gegeven moment de vriend van Monique op het toneel verscheen. 
Steeds vaker kwam hij met Monique mee. Op een gegeven moment nam Patrick hem mee naar de bestuurskamers: doe maar 
net of je leider bent. Dat deed Alex en langzaam werd hij ook de assistent van Patrick”. 
Voor hun inzet voor De Zweef kregen alle afscheidnemers een mooie bos bloemen en een envelop met inhoud. 
 
Rigtersbleek 1 - De Zweef 1 (6-0) 
27 april 2008  
De wedstrijd tegen Rigtersbleek moeten we snel vergeten. Helemaal niets bracht de ploeg tegen de kampioens-kandidaat uit 
Enschede. Na 8 minuten was het al 2-0. Er was geen enkele bezieling in het spel. Beste man bij De Zweef was de 16-jarige 
Stijn Klein Robbenhaar die de tweede helft mocht invallen en de dag ervoor nog met A1 kampioen was geworden. Door de 
winst van de Bleek en het onverwachte verlies (0-2) in eigen huis van Voorwaarts Twello tegen Twenthe werd Rigtersbleek de 
kamipoen in de 2e klasse J. 
De aftrap was net geweest toen de eerste goal al werd gescoord. De Zweefverdediging stond te slapen en de hard en 
diagonaal ingeschoten bal lag achter Jeroen Zwiers in het net: 1-0. Misschien was de wedstrijd iets anders gaan lopen als 
Michel Kurvink iets meer geluk had gehad. Vanaf een meter of twintig schoot hij de bal onhoudbaar voor de keeper tegen de 
paal. De bal ging over de doellijn naar de andere paal en kwam daar weer in het veld. Dat was overigens het enige wapenfeit 
van De Zweef in de hele wedstrijd. 
  

  



  
Een paar minuten later legde een Rigtersbleekaanvaller met één beweging twee Zwevers in de luren en schoot onhoudbaar 
voor Jeroen Zwiers de 2-0 binnen. Even later floot de scheidsrechter voor opnieuw een goal voor buitenspel. Geluk, want dat 
was het niet en er werd ook niet gevlagd. Na nog geen half uur spelen leidde een persoonlijke fout achterin tot de 3-0. Vlak voor 
tijd redde Jeroen Zwiers sterk oog in oog met een doorgebroken speler na opnieuw een persoonlijke fout. 
  

  
  
Wie het idee had dat de De Zweef in de tweede helft uit een ander vaatje zou tappen had het mis. Stijn Klein Robbenhaar kwam 
in het veld voor Clements Akihary. Dat was een verademing, ondanks het feit dat de jonge speler een kampioenschaps(feest) in 
de benen had. Binnen 5 minuten lag nummer vier in het netje. In een poging aanvallend nog iets te brengen werd Bertil 
Webbink ingebracht voor Sander Souverijn. Later kwam Marco Middelkamp nog voor Gerben Woesthuis. 
  

  
  

Een vrije trap van Rigtersbleek kon bij de eeste paal ongehinderd worden ingetikt en op slag van tijd was opnieuw een 
persoonlijkje fout de aanleiding tot een goal. Met 6-0 verlies is heel lang geleden voor De Zweef. Wellicht was “benen heel 



houden” en “s.v.p. geen kaarten” aan de orde met het oog op de nacompetitie, maar dat mag geen enkele reden zijn voor het 
dermate zwak spel. Op zondag 4 mei begint de nacompetitie met een uitwedstrijd. 
  

 
  

 
  
 
  



 
  

 
  

 



  

 
  

 
  
 

  
 
 



De Zweef 1 - Tubantia 1 (1-2) 
20 april 2008  
Volkomen terecht heeft De Zweef verloren van Tubantia. In de eerste helft ging de strijd gelijk op met een iets beter De Zweef. 
Na rust was het compleet andersom en werden de blauwwitten keer na keer overrompeld door snelle aanvallen van de 
Hengeloers. Aangezien De Zweef daar niets tegenover kon zetten, werd de 1-0 voorsprong omgebogen in een 1-2 verlies. Wil 
de komende nacompetitie succesvol worden, dan zullen de bakens verzet moeten worden. 
De Zweef begon goed aan de wedstrijd. Na 3 minuten al speelde Tanner Kurt zich mooi vrij op de achterlijn en zette voor op 
Stephan Dijkstra die net iets te weinig tijd had om strak uit te halen. Zijn schot werd geblokkeerd. 
Vijf minuten voor rust deed Michel Kurvink wat hem vlak tevoren door trainer Henry Kuipers was gezegd: schieten vanuit de 
draai. Dat gebeurde op zo’n 40 meter van het doel. De keeper stond aan de rand van het 5 meter-gebied de wedstrijd te volgen. 
De mooie hoge lob zakte net onder de lat in het doel en daar was geen grijpen meer aan: 1-0. Een van de mooiste goals dit 
seizoen van de Nijverdallers. 
Gezien het scoreverloop en het iets betere spel verwachtte iedereen dat de blauwwitten in de tweede helft de voorspong verder 
zouden uitbouwen. Niets was minder waar. Er werd heel nonchalant gevoetbald met vele balverlies. Tubantia wist daar wel raad 
mee en counterde dat het een lieve lust was. 
Na 5 minuten verdween een schot over via de lat. Na 6 minuten was het raak. Een hoop geknooi in het 5-metergebied waarbij 
De Zweef de bal niet weg kon krijgen. Een simpele intikker zette de 1-1 op het scorebord. Tubantia bleef de betere ploeg, maar 
had pech in de afronding. Het inbrengen van Tom Hegeman (die zaterdag ook al in A1 meedeed) voor Gerben Woesthuis 
bracht niets extra’s. 
In de 21e minuut staat De Zweef met de hele verdediging en middenveld in het 16-metergebied, maar lang niet iedereen had 
een man. Daarvan stonden er dus een paar vrij. Een hard schot van links werd door Niels Hegeman nog geblokt, maar de 
afvallende bal werd hard de touwen in gejaagd: 1-2. De Zweef kon –zoals al opgemerkt- hier niets meer tegenover stellen en 
verloor terecht de wedstrijd. 
 

 



 
 

 



 

 
  



 
  

 
  



 
 

  



 
  

 
  

 
Voorwaarts Twello - De Zweef (3-0) 
06 april 2008  
Omdat de laatste wedstrijd Voorwaarts - De Zweef vroegtijdig moest worden afgebroken i.v.m. de beenbreuk van Robert Bakker 
werd donderdagavond 17 april de resterende 33 minuten gespeeld. De Zweef had nog een theoretische kans voor het 
kampioenschap. Dit betekende dan wel dat de al opgelopen achterstand van 2-0 omgezet zou moeten worden in een 
overwinning. Het werd echter 3-0. 
De Zweef begon aan de wedstrijd door Voorwaarts vroeg vast te zetten. Dat zag er gevaarlijk uit. Op een of andere manier liep 
daarna de communicatie niet meer. De ene helft van het team was aan het aanvallen, terwijl de andere helft meer naar 



achteren speelde. Er ontstond te veel ruimte, waar Twello gretig gebruik van maakte. Na vijf minuten al was er een dot van een 
kans, die om zeep werd geholpen. De Zweef was daardoor niet gewaarschuwd. 
Het veld in Twello is al jaren zwaar belast en daardoor niet best. Een beetje voetballen is erg moeilijk. Dat is geen excuus voor 
het spel van de Nijverdallers, want beide teams hadden er last van. Twello hanteerde de lange bal en de snelle counter, wat de 
ploeg goed af ging. Tot twee keer toe werd de verdediging uitgespeeld en werd het net achter Baan (die overigens 
opnieuw goed keepwerk verrichtte) gevonden.  
Na de rust leek De Zweef uit een ander vaatje te gaan tappen. Tom Hegeman kwam in het veld voor John Damman. Hij had 
zich onsterfelijk kunnen maken door een snel genomen vrije trap te benutten. Jammer genoeg ging de bal over. In de 55e 
minuut maaide Robert Bakker en zijn tegenstander beiden over de bal en raakten elkaar ongelukkig. Voor Robert Bakker 
betekende deze clash een beenbreuk en voor De Zweef opnieuw een gestaakte wedstrijd. Voorwaarts leidde op dat moment 
met 2-0 in een wedstrijd waarbij de Nijverdallers een van de slechtste wedstrijden van het seizoen speelden. De beenbreuk van 
Bakker was de vierde in korte tijd bij de Zweefselectie. Robert werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Apeldoorn. 
Verslag uitgespeelde deel (17/4-2008): 
Vanaf het beginsignaal ging De Zweef vol in de aanval, maar vond in de kopsterke achterhoede van Voorwaarts een geduchte 
tegenstander. In de 12e minuut verspeelde Michel Kurvink op het middenveld de bal, die werd opgepakt door Erik Klunder van 
de tegenpartij. Deze zag Jeroen Zwiers enkele meters voor zijn doel staan en met een prachtige beweging lepelde hij vanaf de 
middellijn de bal over hem in het doel en maakte er zo 3-0 van. 
Ook daarna gaf De Zweef zich nog niet gewonnen en bleef aanvallen. Voorwaarts hield echter stand en creëerde zelf nog 
enkele kansen. Zij wisten hieruit echter niet te scoren. Ook Tom Hegeman kon vlak voor het eindsignaal een prachtige rush niet 
verzilveren. Zijn schot ging rakelings naast. De Zweef verspeelde hiermee de laatste (theoretische) kans op het kampioenschap 
en kan zich gaan opmaken voor de nacompetitie.  
 
 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



De Zweef 1 - Colmschate 1 (2-0) 
10 april 2008  
Verslag van 6-4-2008 
Het was een slechte dag voor scheidsrechter Van der A. Net terug van een blessure, sloeg het noodloot toe vlak na de 
hervatting. Door een spierblessure was de man was niet meer in staat de wedstrijd uit te fluiten. Gezien de belangen (mogelijke 
degradatie) kon Colmschate niet akkoord gaan met het feit dat een clubscheidsrechter de wedstrijd zou afmaken. De 1-0 bleef 
op het scorebord en is straks het uitgangspunt bij het uitspelen.Het was geen schitterend voetbal dat beide ploegen lieten zien. 
Colmschate deed z’n uiterste best en De Zweef vond het wel goed. Door nonchalence kregen de geelzwarten een paar kleine 
kansen, maar hadden de blauwwitten de zaak al voor rust moeten beslissen. 
Bij een van die kleine kansen van de tegenstander moest Clements Akihary ingrijpen, wat hem op geel kwam te staan. Na een 
half uurtje veroverde Sander Souverijn de bal in de kluts, maakte al vallend een halve draai en schoot op doel. Buiten bereik 
van de keeper kwam de bal op de paal en rolde over de doellijn zo in handen van de doelman. Even later werd een knal van 
Niels Kolkman van de loijn gehaald. Een goal hing in de lucht. 
Vlak voor rust trok de weer fitte Joost Kogelman op langs de lijn. Het uitspelen van zijn directe tegenstander lukte niet echt, 
maar hij kreeg de bal nog mee. Zijn harde schot op doel werd door een tegenstander van richting veranderd. De bal kwam 
precies voor de voeten van Michel Kurvink en zo’n kans moet je hem niet geven. Hij leverde een kort tikje af langs de paal en 
het was 1-0. 
Dat was de ruststand. Zo'n vijf minuten na de hervatting greep de scheids naar zijn been. Een blessure verhinderde hem de 
wedstrijd af te maken. Aangezien Colmschate niet akkoord kon gaan met een clubscheidsrechter, werd de wedstrijd gestaakt. 
Verslag 10 april 2008 
Het in te halen laatste half uur tegen Colmschate (winst 2-0) is een chaotisch potje voetbal geworden. Aanleiding was een 
strafschop voor De Zweef toen Tom Hegeman onderuit werd gehaald in het strafschopgebied. Van de kant van Colmschate 
werd hevig geprotesteerd, wat uiteindelijk leidde tot een rode kaart voor de keeper. In de commotie die daarna ontstond was er 
ook rood voor de trainer van de Colmschate. 
Het in te halen laatste half uur tegen Colmschate (winst 2-0) is een chaotisch potje voetbal geworden. Aanleiding was een 
strafschop voor De Zweef toen Tom Hegeman onderuit werd gehaald in het strafschopgebied. Van de kant van Colmschate 
werd hevig geprotesteerd, wat uiteindelijk leidde tot een rode kaart voor de keeper. In de commotie die daarna ontstond was er 
ook rood voor de trainer van de Colmschate. 
De ploeg uit Deventer had daarna nog weinig zin verder te spelen en dreigde van het veld te lopen. De scheidsrechter blies af, 
maar besloot even later toch verder te spelen. De strafschop (niet echt verdiend) werd door Niels Hegeman benut: 2-0. Bertil 
Webbink kwam in het veld voor Michel Kurvink en Ruben Kloosterman voor Niels Kolkman die onbehoorlijk uit de wedstrijd 
werd geschopt. Toen even later Bertil Webbink binnen de 16 meter ten val werd gebracht (een echte penalty), werd 
doorgespeeld. De stand bleef 2-0 en op slag van 45 minuten werd afgefloten. 
 

 



 

 



 

 



 

 

 
Twenthe Goor 1 - De Zweef 1 (0-0) 
16 maart 2008  
In een wedstrijd (op kunstgras) met veel persoonlijke fouten van Nijverdalse kant, pakten beide ploegen een punt. Gezien de 
kansen en het spelverloop een terechte uitslag. Pas toen in de tweede helft Bertil Webbink en Nies Kolkman de blauwwitten 
kwamen versterken, kon De Zweef voorin iets meer een vuist maken. Al met al wel een spannende pot, omdat er veel 
gebeurde. 
Omdat Mark Scholten geschorst was en ook Joost Kogelman nog niet beschikbaar was, begon De Zweef met John Damman in 
de basis. Hij opereerde op linksachter, waardoor Sander Souverijn een linie doorschoof. Hoewel beide teams aan aanvallen toe 
kwamen, was het De Zweef dat het eerste kwartier verzorgder voetbal liet zien, maar niet echt het "heilige vuur" uitstraalde. 
Daarna nam Twenthe het heft in handen. Vooral door persoonlijke fouten van De Zweef werden goede kansen gecreëerd, 
waarbij Arjan Baan herhaaldelijk moest laten zien waarom hij de nummer 1 in de goal is. Achteraf gezien heeft hij een grote 
bijdrage geleverd aan het behaalde punt. 
Kort na rust maakten John Damman en Ruben Kloosterman plaats voor Bertil Webbink en Niels Kolkman. Daardoor kwam er 
meer druk naar voren en werden de gevaarlijke situaties voor het doel van Twenthe talrijker. Het bleef echter een rommelig 
potje, waarbij de aanvallers van de Goorse ploeg ook herhaaldelijk de verdediging in opperste staat van paraatheid brachten. 



Kort voor tijd kreeg Bertil Webbink de bal aangespeeld, waarna een prachtige voorzet volgde op Michel Kurvink, die oog in oog 
met de keeper miste. Dat had de 0-1 moeten zijn. Daar staat tegenover dat aan Twenthezijde een paar keer dezelfde situatie 
ontstond, waarbij ofwel werd gemist, ofwel Arjan Baan in de weg stond. Rest nog te melden dat Stefan Dijkstra en Michel 
Kurvink tegen geel opliepen. 
 

  

  

 



 

 

 

 



 

 
 
Markelo 1 - De Zweef 1 (1-1) 
09 maart 2008  
In een wedstrijd waarin beide teams veel vechtlust aan de dag legden, deelden beide ploegen de punten. De Zweef had meer 
voetballend vermogen en daarom eigenlijk recht op meer. Het geluk was echter niet met de blauwwitten, die ook nog een 
strafschop misten. Markelo was met het ene punt tevreden. 
In een wedstrijd waarin beide teams veel vechtlust aan de dag legden, deelden beide ploegen de punten. De Zweef had meer 
voetballend vermogen en daarom eigenlijk recht op meer. Het geluk was echter niet met de blauwwitten, die ook nog een 
strafschop misten. Markelo was met het ene punt tevreden. 
De Zweef zal zich nog wel eens achter de oren krabben. Het betere van het spel, meer kansen, een gemiste strafschop en de 
directe concurrentie die punten laat liggen. Het had een mooi scenario kunnen worden op weg naar het kampioenschap….. 
Maar goed, het seizoen is nog niet afgelopen. 
De wedstrijd was nauwelijks begon toen een dwarrelbal van Markelo buiten bereik van Arjan Baan tegen de paal ging. Even 
later maakten de gastheren een verdedigingsfout waardoor Michel Kurvink oog in oog met de keeper kwam te staan. De laatste 
redde. Na een kwartier werd Tom Hegeman onderuit gehaald en bleef geblesseerd liggen. Misschien dat dat de aanleiding was 
voor onoplettendheid in de verdediging, want plotseling lag de bal achter Baan in het doel en stond de 1-0 op het scorebord. 



Daarna was het vooral De Zweef dat voetbalde en balbezit had. Markelo had erg veel overtredingen nodig om de blauwwitten af 
te stoppen. Bij een van de aanvallen bracht Tom Hegeman Mark Scholten in stelling die zijn inzet gekeerd zag door de keeper, 
die overigens met een aantal knappe reddingen een belangrijke bijdrage leverde aan het gelijke spel. 
Na en half uur viel de goal die al een tijdje in de lucht hing. Tanner Kurt nam een verre bal gemakkelijk mee en vanaf 20 meter 
liet hij een lob los die net onder de lat de goal in zakte: 1-1. Met deze stand werd de rust bereikt. 
Direct in de tweede helft kreeg Michel Kurvink geel vanwege een “schwalbe”. De Zweef bleef aanvallen en Markelo loerde op 
de counter. In de 15e minuut werd een lange uittrap door de Zweefverdediging volledig gemist. De bal werd goed meegenomen 
en Arjan Baan werd uitgespeeld. Heel Markelo stond al te juichen, Maar het was Stefan Dijkstra die op de doellijn redde. Ook 
de afvallende bal werd van de lijn gehaald en zo kroop De Zweef door het oog van de naald. 
Dat deed Markelo iets later toen een schot van Michel Kurvink tegen de paal belandde. Hetzelfde gebeurde met een verdekt 
schot van Tom Hegeman na een goede actie waarbij een handvol verdedigers werd uitgespeeld. Het schot dat daarop volgde 
leek naast te gaan, maar kwam op de paal. In de tussentijd was Ruben Kloosterman vervangen door Bertil Webbink. 
Deze middag beleefde De Zweef de terugkeer in het eerste van Niels Kolkman die weer hersteld is van een beenbreuk. Hij 
kwam in het veld om meer druk naar voren te hebben. Stefan Dijkstra, die terug kon zien op een foutloze pot, moest daarvoor 
naar de kant. Druk naar voren werd gezet door Tom Hegeman die opnieuw op oorlogspad ging en binnen het strafschopgebied 
een keer bijna en daarna helemaal onderuit werd gehaald. Strafschop. Michel Kurvink plaatste zich achter de bal en moest 
toezien hoe zijn inzet tot corner werd verwerkt. 
De scheidsrechter telde ongeveer 10 minuten blessuretijd bij. Dat waren hectische minuten met geel voor Mark Scholten en 
kansen over en weer. Beide ploegen probeerden namelijk de overwinning te forceren. dat betekende ruimte voor de aanvallers, 
die daar dankbaar gebruik van maakten. Als de scheids wegens hands een strafschop had gegeven aan Markelo, had niemand 
bezwaar kunnen maken, maar dat gebeurde niet. Zo bleef de 1-1 staan. 
 
 
  

 
  



  
  

  
  



 
  

 
  
  



 
   

 
 
De Zweef pakt tweede periode 
26 februari 2008  
Door de 2 – 0 thuisoverwinning op het Bornse N.E.O. en door de 2 – 1 overwinning van Voorwaart T. op De Tubanters 1897, 
heeft De Zweef de tweede periodetitel in de wacht weten te slepen. De Zweef begon furieus aan de wedstrijd want het wilde 
met de zeer harde wind in de rug meteen N.E.O. op grote achterstand zetten. De eerste mooie kans kwam op naam van Berthil 
Webbink in de veertiende minuut, die na een lange rush van Mark Scholten de bal op maat kreeg toegespeeld op de vijf meter 
lijn maar eerst genoemde wist de doelman van N.E.O. van dichtbij niet te passeren. 
De ene na de andere aanval volgde elkaar op. Robert Bakker ging zich er mee bemoeien en haalde de achterlijn en trok de bal 
op maat bij Michel Kurvink die hard naast het doel schoot. In de zesentwintigste minuut probeert Sander Souverijn van afstand 



de doelman te verschalken maar de sluitpost werd op de doellijn gered door een verdediger die daar toevallig stond. U zult zich 
afvragen en N.E.O. dan speelden die het spel niet mee? Ja zeker, maar het duurde wel tot de eenendertigste minuut alvorens 
N.E.O. de eerste corner mocht nemen maar dat leverde geen gevaar op voor het doel van Arjan Baan. 
In de eenenveertigste minuut kreeg Michel Kurvink de bal toegespeeld en hij bedenkt zich geen moment en schiet hard op doel. 
Zijn schot gaat hard langs de verkeerde kant van de paal. Had hij eerst gekeken dan had hij gezien dat Berthil Webbink 
helemaal vrij voor het doel stond en de bal voor het intikken had. Maar een spits moet soms eigenwijs zijn en dat kwam hier dan 
ook goed uit. 
Tussen de bedrijven door werd veel tijd van de eerste helft benut om de spelers van N.E.O. op te lappen die zodoende het ritme 
uit het spel van De Zweef probeerde uit te halen. De scheidsrechter trok dan ook behoorlijk wat tijd bij en dat kwam de jongens 
van trainer Henry Kuipers goed van pas. 
Arjan Baan moest echt pas in de tweeënveertigste minuut voor de eerste keer in actie komen om een schot onschadelijk te 
maken. In de derde minuut van de extra tijd werd een prachtige combinatie opgezet van Sander Souverijn op Michel Kurvink, 
Sander liep door en kreeg de bal op maat doorgespeeld door Michel. Voor Sander was het nu gemakkelijk om de doelman het 
nakijken te geven 1 – 0. 
Vlak hierna besloot de scheidsrechter om toch maar eerst te gaan rusten. De Zweef stond op voorsprong maar zou dit genoeg 
zijn voor de tweede helft met de wind tegen. Je zou denken dat N.E.O. de kans rook maar niets was minder waar. Het grootste 
gedeelte van de strijd werd afgespeeld op de helft van de Bornenaren en wachten was alleen wanneer de tweede treffer zou 
vallen. Bij een van de uitvallen van N.E.O. werd de bal verwerkt tot corner. De goed genomen corner kwam op het hoofd van 
een van de Bornse speler die voor het doel stond. Hij kopte de bal richting doel en Arjan moest al zijn kunnen tonen om het leer 
met zijn vingertoppen uit het doel te werken. 
In de drieënvijftigste minuut werd middenvelder Ruben Kloosterman op pad gestuurd. Met een strak voorzet bereikte hij Tom 
Hegeman die op zijn beurt Berthil Webbink aanspeelde en laatst genoemde zag de topscorer in een veel gunstiger positie staan 
die dan ook de 2 – 0 op het scorebord liet aantekenen. 
In de negenenzestigste minuut werd Joost van Benthem met kramp verschijnselen gewisseld voor Martijn Rozendal. Robert 
Bakker levert onnodig de bal bij een tegenstander in, die zelf vrij voor een leeg doel de bal niet tegen de netten kan schieten 
maar huizen hoog over het doel. Het duurde dan ook tot de vierentachtigste minuut alvorens Arjan baan voor de tweede keer in 
actie moest komen deze middag. Ondertussen werd ook nog Ruben Kloosterman vervangen door Marco Middelkamp en kreeg 
Martijn Rozendal nog een dot van een kans om de score een groter aanzien te geven. Martijn wist geen raad met zijn kans en 
schoot recht op de doelman af. Al met al drie belangrijke punten en het talrijke publiek die deze middag aanwezig waren 
hebben kunnen genieten van een zeer aanvallend De Zweef. Alleen jammer dat de score niet weergeeft de kansen die de 
thuisclub heeft gehad. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
De Zweef toont karakter en speelt gel ijk tegen Achilles '12 3 - 3 
24 februari 2008  
De wedstrijd was amper begonnen en de meesten van het talrijk aanwezige publiek had nog niet zijn plaats ingenomen rondom 
het veld of in de tribune of de bezoekers hadden al het net gevonden. Vandaag hadden we ook een uitzonderlijke gast op de 
tribune zitten en wel ons allen zeer bekende internationaal scheidsrechter Erik Braamhaar die een vrije zondag had. Arjan Baan 
stond te ver voor zijn doel en met de wind mee kon de spits van Achilles '12 de doelman van De Zweef alleen maar het nakijken 
geven 0 - 1. 
De wedstrijd was amper begonnen en de meesten van het talrijk aanwezige publiek had nog niet zijn plaats ingenomen rondom 
het veld of in de tribune of de bezoekers hadden al het net gevonden. Vandaag hadden we ook een uitzonderlijke gast op de 



tribune zitten en wel ons allen zeer bekende internationaal scheidsrechter Erik Braamhaar die een vrije zondag had. Arjan Baan 
stond te ver voor zijn doel en met de wind mee kon de spits van Achilles '12 de doelman van De Zweef alleen maar het nakijken 
geven 0 - 1. 
De Zweef was gewaarschuwd met de snelle spitsen die Achilles in hun midden had maar toch werd een corner te gemakkelijk 
weggeven aan de Hengeloërs. De bal werd voorgetrokken en voor het doel werd deze niet goed weggewerkt door Stefan 
Dijkstra en een aanvaller van Achilles '12 kon in de negentiende minuut de 0 - 2 op het scorebord aantekenen. 
De Zweef begon hierna meer te voetballen en trok steeds verder op de helft van de tegenstander. Een aanval via Niels 
Hegeman die zijn broer Tom aanspeelde en die vervolgens Michel Kurvink in stelling had gebracht mocht het thuispubliek nog 
niet doen juichen want zijn inzet ging net via de verkeerde kant van de paal langs het doel. 
In de zevenendertigste minuut kreeg de nr . 8 van Achilles '12 terecht van scheidsrechter Mulder uit Deventer de gele kaart 
voorgeschoteld na een harde charge op de behendige Tom Hegeman. Vlak hierna kreeg Stefan Dijkstra een riante kans op de 
aansluittreffer maar vanaf de zestien meter is zijn schot te zacht en recht op de sluitpost af. 
De druk werd steeds groter op het doel van Achilles '12 maar als zo vaak dan valt de goal aan de andere kant en zo ook bij 
deze zeer boeiende wedstrijd. De buitenspelval bij de blauwwitten hapert  en de snelle spits van Achilles '12 schiet op de goal 
waar Arjan Baan in eerste instantie redt maar kansloos is bij de tweede inzet 0 -3. 
De wedstrijd leek gespeeld maar de jonge Tom Hegeman dacht er anders over. In de vierenveertigste minuut maakte hij een 
rush langs vier verdedigers en schoot vanaf de zestien meter lijn snoeihard op doel en liet de goed keepende doelman het 
nakijken 1 - 3. Niels Hegeman begon op slag van rust aan een rush en omspeelde eerst een speler die al geel op zijn zak had. 
Hij werd door desbetreffende speler van achteren aangetikt en kwam vlak voor de zestien meter ten val. De nr. 8 van Achilles 
'12 zag al dat de scheids naar zijn kaarten greep en verliet zonder de kaart gezien te hebben het veld. 
In de tweede helft heeft trainer Henry de tegenvallende Clemence in de kleedkamer achter gelaten en voor hem in de plaats 
kwam de van een beenbreuk teruggekeerde Martijn Rozendal in het veld. De tweede helft was amper begonnen of de eerste 
kans voor Michel Kurvink diende zich aan maar de sluitpost redde weer fantastisch. Nog geen minuut later kon de doelman 
weer zijn kunnen tonen na een harde inzet van Michel. De ene na de andere aanval met de wind in de rug volgde en kansen 
waren er te over. Martijn Rozendal probeerde nog met een harde schuiver de doelman te verschalken maar zijn schot ging 
rakelings over het doel. 
Met nog een half uur te spelen mocht De Zweef op links een corner nemen door Tom Hegeman. Hij plaatste de bal precies op 
het hoofd van Michel Kurvink en de uitstekend zijn doel verdedigende doelman kon met zijn vingertoppen de bal tot corner 
verwerken. De sluitpost bleek de grootste obstakel voor De Zweef te zijn tijdens deze wedstrijd. Het leek om moedeloos van te 
worden en de doelman groeide steeds verder tot ongelovige hoogte. 
Het duurde tot de zesenzestigste minuut alvorens Tom Hegeman vanaf links de bal voortrok en de kleine Berthil Webbink kon 
van dichtbij de "lastpost" passeren 2 - 3. 
De Zweef begon in eigen kunnen te geloven en trainer Geert Veldhuis van Achilles '12 gooide twee verse wissels in om de 
achterhoede dicht te houden. Achilles '12 begon met tijdrekken en de goed leidende scheidsrechter Mulder legde telkens het 
spel dood om de blessure bij de roodwitten te kunnen laten behandelen maar zette zijn stopwatch wel telkens stil zodat er extra 
tijd werd bijgeteld bij de reguliere negentig minuten speeltijd. 
De ene na de andere kans volgde maar de bal wilde er maar niet in. De bal ging vlak langs en vlak over het doel of er stond een 
been in de weg maar de spelers van De Zweef gaven de moed niet op. In de tweeënnegentigste minuut mocht De Zweef een 
vrije trap nemen in de buurt van de cornervlag. De bal werd hard en laag voor het doel getrokken. Jan en alleman miste de bal 
maar de attent meegekomen laatste man Robert Bakker aarzelde geen moment en prikte de bal in het lege doel 3 - 3. 
 

 



 

 

 

 

  



De Zweef wint bij PH (3-5) 
17 februari 2008  
Het eerste elftal van De Zweef heeft gewonnen met 3-5 bij degradatiekandidaat PH in Almelo, die de elfde plaats op de ranglijst 
bezet. Ruststand was 0-4. Doelpuntenmakers; Michel Kurvink (2x), Tom Hegeman, Tanner Kurt, Joost Kogelman. 
De wedstrijd begon aan weerszijden een beetje aftastend en het duurde tot de elfde minuut toen een goede aanval via Mark 
Scholten die een bekeken pass gaf aan Michel Kurvink die de doelverdediger van P.H. het nakijken gaf 0-1. 
De Zweef werd steeds sterker en er kwamen veel kansen voor de blauwwitten. In de vijftiende minuut verscheen Tom Hegeman 
alleen voor de doelman maar hij moest zijn meerdere erkennen tegen laatstgenoemde. Toch was het Tom Hegeman die de 0 - 
2 op het scorebord (deze werkte vanmiddag niet evenals de omroepinstallatie) liet aantekenen na een prachtige aanval via zijn 
broer en aanvoerder Niels Hegeman. Met een mooie lob verschalkte hij de doelman van P.H.In de zes en twintigste minuut 
komt De Zweef goed weg na een schot die onhoudbaar was voor Arjan Baan en via de onderkant van de lat het veld weer 
insprong. 
De Zweef werd weer wakker geschud en in de negenentwintigste  minuut mocht Ruben Kloosterman een corner nemen. Deze 
werd laag genomen op de bij de eerste paal staande Tanner Kurt die met een subtiel hakje de doelman van P.H. voor de derde 
keer de bal uit het net liet halen 0 - 3. 
In de vijfendertigste minuut stuurt Ruben Kloosterman Niels Hegeman de diepte in die alleen voor de keeper verschijnt maar 
Niels wil het te mooi doen en ziet zijn lob over het doel gaan. Toch zorgt een verdediger dat de 0 - 4 ruststand op het scorebord 
komt in de persoon van Joost Kogelman. 
De tweede helft begint De Zweef heel slap. Ruben Kloosterman bleef achter in de kleedkamer en zijn plaats werd ingenomen 
door Clemens Akihary. De spelers dachten zeker dat de buit al binnen was maar uit de kleedkamer kwam een herboren P.H. 
die steeds meer druk ging zetten op het doel van Arjan Baan. En toch was het de Zweef die de score kon verhogen. Sander 
Souverijn werd net voor de beruchte lijnen onderuit gehaald. De toegekende vrije trap werd door Michel Kurvink vakkundig over 
de muur gelepeld en via de onderkant van de lat sprong de bal weer in het veld. 
Direct hierna zet P.H. een aanval op en niet zonder succes. Arjan Baan twijfelt bij het uitkomen en was kansloos 1 - 4. P.H. ging 
er weer in geloven. Slap verdedigen van de kant van De Zweef dwong Robert Bakker om aan de noodrem te trekken. De goed 
genomen vrije trap kwam voor de voeten van de gevaarlijke spits Lars ten Hoeven en die liet Arjan Baan voor de tweede keer 
het nakijken 2 - 4. 
In de tweeënzestigste minuut wordt Tanner Kurt op ongeoorloofde wijze onderuit gehaald door zijn tegenstander maar ging zelf 
in de fout door verhaal te halen en dat leverde hem de rode kaart op en zijn tegenstander de gele kaart. Het kon nog wel een 
spannende laatste half uur worden want P.H. rook zijn kans nu één man minder in het veld stond bij De Zweef. 
In de zeventigste minuut wisselde trainer Henry Kuipers jongeling Tom Hegeman voor de meer ervaren Berthil Webbink en De 
Zweef kreeg steeds meer kansen vooral de hardwerkende Michel Kurvink verscheen wel eens voor het doel van P.H. Maar elk 
schot hoeft nog geen haas te zijn en er stond ook nog een keeper in het doel van P.H. Toch zorgde diezelfde Michel Kurvink in 
de zesenzeventigste minuut dat er met tien man ook gescoord kan worden. Met een prachtige lob verschalkte hij de doelman 
van P.H. voor de vijfde keer 2 - 5. In de negenentachtigste minuut was het toch nog P.H. die de uitslag een draaglijke aanzien 
gaf. Met een schot van zeker twintig meter door een groep spelers in verdween het leer in de uiterste hoek in het doel 3 - 5. 
 

 



 

 

 



 

 

 
Heino - De Zweef (1-2) 
10 februari 2008  
De Zweef doet goede zaken door Heino met 1-2 te verslaan. De Zweef is het nieuwe jaar goed begonnen door in het altijd zeer 
lastige Heino met de drie punten naar huis te gaan. De wedstrijd begon zeer rommelig en het leek meer op flipperkast voetbal 
dan het voetballen zoals de vele meegereisde toeschouwers gewend zijn dit seizoen van hun cluppie. 
De Zweef is het nieuwe jaar goed begonnen door in het altijd zeer lastige Heino met de drie punten naar huis te gaan. De 
wedstrijd begon zeer rommelig en het leek meer op flipperkast voetbal dan het voetballen zoals de vele meegereisde 
toeschouwers gewend zijn dit seizoen van hun cluppie. Over en weer werd de bal te gemakkelijk ingeleverd bij de tegenstander 
zodat beide goalies weinig te doen hadden. Het eerste gevaar kwam nog van de in de twintigste minuut doorgebroken Ruben 



Kloosterman, maar hij schoot de bal zachtjes in de handen van de doelverdediger van Heino. Na vijfentwintig minuten kreeg 
Heino de eerste serieuze kans maar ook de spits van Heino had het vizier nog niet op scherp staan en schoot de bal langs de 
verkeerde kant van de paal.In de zevenentwintigste minuut ging "jongeling" Tom Hegeman een duel aan met zijn tegenstander. 
Zijn directe tegenstander bleef hem de baas maar door zich niet gewonnen te geven, ontfutselde eerstgenoemde zijn 
tegenstander vlak voor de cornerlijn de bal en deze op maat aangaf aan de vrij voor de goal staande Michel Kurvink die de 
doelman van Heino alleen maar het nakijken kon geven 0 - 1. 
In de dertigste minuut liep Mark Scholten tegen een gele prent aan door op en aanmerkingen op de leiding. In de vijfendertigste 
minuut moest Arjan Baan alles uit de kast halen om de gelijkmaker te voorkomen. Tot de rust gebeurde dan ook niks bijzonder 
meer.Na de thee kwam een veel feller Heino uit de kleedkamers en dat resulteerde in veel werk voor verzorgster Monique 
Wassink. Het spel werd steeds grimmiger en het duurde tot de negenentachtigste minuut alvorens Michel Kurvink het 
verlossende doelpunt maakte. 
Berthil Webbink, ingevallen voor de moegestreden Tom Hegeman, kreeg op de middellijn de bal op maat aangespeeld en zette 
zijn tegenstander op het verkeerde been. Hij zocht naar Michel Kurvink en vond die tussen twee tegenstanders staan. Berthil 
schoof de bal tussen Michel en een verdediger door en kon zodoende Michel alleen voor de keeper brengen die wel raad wist 
met deze buiten kansje 0 - 2.De wedstrijd was gelopen, althans dat dachten de spelers van De Zweef maar niet die van Heino 
want de goedleidende scheidsrechter L.G. Th. Rijkse uit Doetinchem had al aangegeven behoorlijk wat tijd bij te trekken voor 
het behandelen van de geblesseerde spelers.En zo kon Heino alsnog in de zevenennegentigste minuut alsnog de eer redden 
voor het thuispubliek 1 - 2 

  

De Zweef - De Tubanters (4-2) 
02 december 2007  
Onder zware omstandigheden (veel regen, harde wind en een steeds slechter wordend veld) stelde De Zweef 1 in de tweede 
helft orde op zaken. In de eerste helft waren De Tubanters heer en meester. Na omzettingen in de rust en nog meer inzet zag 
de tweede helft er heel anders uit. De 0-2 ruststand werd omgebogen naar aan verdiende 4-2; onder meer met een prachtige 
actie van Sander Souverijn (foto). 
De wedstrijd ging door omdat bij het begin ervan nog weinig regen was gevallen. Vanaf de aftrap had De Zweef de handen vol 
aan de tegenstander, die snelle en goede combinaties lieten zien. Het weinige publiek zag dat door dat goede voetbal en fouten 
in de verdediging De Tubanters in de 18e en 26e minuut mooie goals lieten zien. 
Tussendoor moest Arjan Baan een paar keer laten zien waarom hij eerste keuze is in het doel van De Zweef. De Tubanters 
vormde veel meer dan in de eerste competitiewedstrijd een team en maakte het de Nijverdallers heel moeilijk. Achterin werd 
Robert Bakker (geschorst) node gemist. Tegenover de Enschedese goals stonden welgeteld twee mogelijkheden voor De 
Zweef, waarbij Niels Hegeman pech had dat zijn keiharde knal na een mooie aanval recht in de handen van de keeper terecht 
kwam. 
In de rust wisselde Henry Kuipers (foto) Ruben Kloosterman voor Bertil Webbink en Gerben Woesthuis voor Tom Hegeman. 
Dat bleken de gouden wissels te zijn. Tom Hegeman liet op links mooi werk zien, dolde tegenstanders en  leverde prima 
voorzetten af. Bertil Webbink liet zien hoe je met twee man in je rug de bal vast houdt en hoe je kunt scoren. 
Door deze aanvallende impulsen kreeg De Zweef veel ruimte, waardoor de blauwwitten door de Enschedese verdediging 
sneden als een warm mes door koude boter.  Na 9 minuten speelde Mark Scholten in op Michel Kurvink, die hem de bal mee 
terug gaf. In vrije positie knalde Mark op de paal. De afvallende bal kwam voor de voeten van Bertil Webbink, die de 1-2 in 
schoot. 
Drie minuten later was er op links een vrije trap voor De Zweef. Stefan “ Benny” Dijkstra (foto) zette zich achter de bal en schoot 
strak voor richting doel. Tot ieders verbazing raakte niemand de bal; ook de keeper van De Tubanters niet en het leer verdween 
in het net: 2-2. 
De Zweef had de smaak te pakken en vooral Michel Kurvink (foto) liet zien hoe je van de verkregen ruimte gebruik kunt maken. 
Na 17 minuten kon een lange lob door de keeper nog net onschadelijk worden gemaakt. Even later deed hij een nieuwe poging 
en deze keer verdween de bal hoog in de verre kruising: 3-2. 



Het hek was van de dam wat De Zweef betrof. Er was veelvuldig balbezit en De Tubanters kwamen er slechts sporadisch uit. 
Bij een van die uitvallen veroverde Sander Souverijn de bal. Op volle snelheid trok hij richting vijandelijk doel. Passeerde 
onderweg drie man en uiteindelijk ook de keeper. Vanaf de achterlijn zette hij keurig voor en Bertil Webbink (foto) die simpel de 
4-2 binnen tikte. 
Het had nog 5-2 kunnen worden als een mooie voorzet van Mark Scholten niet door twee vrijstaande spelers voor een leeg doel 
werd gemist. Tanner Kurt maakte plaats voor Marco Middelkamp, maar toen was de strijd al gestreden. De Zweef deed hele 
goede zaken. 
 
Tubantia - De Zweef (2-2) 
25 november 2007  
In een sensationele wedstrijd (wat betreft de 2e helft) heeft De Zweef de punten gedeeld met Tubantia. In de eerste helft 
presteerde de ploeg ver onder de maat wat betreft inzet. Behalve een vrije trap van Sander Souverijn op de lat was er van 
Zweefkant weinig meer te zien dan veel balverlies en knullig verdedigen. Als Tubantia met rust met 2-0 of 3-0 had voorgestaan, 
was dat niet onterecht geweest. Na rust was De Zweef wakker en gooide de beuk erin. Behalve vier gele en een rode kaart 
leverde dat twee goals op en een gelijkspel. 
De Zweef liet zich de eerste helft verrassen door Tubantia dat veel feller op de bal zat, weinig ruimte weg gaf  en met een paar 
goede spelers zorgde voor veel gevaarlijke aanvallen, vooral over de vleugels. De Zweef werd daarbij aan alle kanten 
overlopen en kreeg tegen het einde van de eerste helft pas wat vat op het spel. Het was niet te zien dat De Zweef in het bezit 
was van de minst gepasseerde verdediging in de tweede klasse J.  
Na een half uur kwam Jan Peters van Tubantia aan de bal en met een paar mooie acties passeerde hij de verdediging simpel 
en schoot diagonaal de 1-0 binnen. Een minuut later had de 2-0 op het scorebord moeten komen als een aanvaller alleen voor 
Baan niet naast had geschoten. De eerste helft kenmerkte zich verder door geel voor Mark Scholten, Niels Hegeman en Tanner 
Kurt en een keiharde knal die door Arjan Baan knap onschadelijk werd gemaakt.  
Na rust kwam Bertil Webbink in de ploeg voor Ruben Kloosterman. Dat scheelde een slok op een borrel. Los nog even van het 
feit dat De Zweef de schroom van zich afgooide en fanatiek ten strijde trok. Dat is een speelwijze waar Tubantia zich geen raad 
mee wist. Na tien minuten was er een mooie aanval waarbij de bal via Niels Hegeman uiteindelijk op het hoofd van Webbink 
kwam, die net over kopte.   
Dat was wel een beetje de voorbode van wat komen ging. Even later zette Sander Souverijn aan de zijlijn een mooie aanval op, 
passeerde twee tegenstanders en gaf voor. Het schot op doel werd in eerste instantie gestopt. De afvallende bal kwam voor de 
voeten van Niels Hegeman die voor gaf op Stefan Dijkstra, die de 1-1 binnen tikte.  
In de euforie van blijdschap stond de verdediging te slapen, want vanaf de aftrap liep twee man van Tubantia ongehinderd op 
Arjan Baan af. Op het laatste moment kon Robert Bakker nog ingrijpen. Door middel van een klein trekje aan het shirt van de 
tegenstander (de scheids na afloop: “hij deed het erg netjes…”) werd die het doorlopen belet. 
Dat gebeurde echter binnen het strafschopgebied. Gevolg: rode kaart voor Robert en strafschop voor Tubantia. Arjan Baan 
stopte echter de inzet, maar ook toen was de Zweefverdediging niet wakker en in plaats van de bal weg te werken kon deze 
worden voorgezet en alsnog ingeschoten: 2-1. Twee minuten later liet de scheidsrechter een vermeende overtreding wat het 
was. Mark Scholten speelde lang op de vrijstaande Michel Kurvink (die even later nog geel kreeg), die heel beheerst de 2-2 
tegen het net schoot.   
In de resterende minuten was het nog even De Zweef dat kansen kreeg. Een vrije trap van Sander Souverijn werd net niet 
ingekopt en Michel Kurvink verraste de keeper bijna met een hoge boogbal. Mark Scholten maakte plaats voor Tom Hegeman 
en Michel Kurvink voor Joost Kogelman. Vooral de inbreng in de laatste linie was nodig want Tubantia zette een tien minuten 
durend slotoffensief in, waarbij de Zweefverdediging echter overeind bleef. 
 

  



  

 

De Zweef 1 - Rigtersbleek 1 (2-1) 
18 november 2007  
Het eerste van De Zweef heeft goede zaken gedaan door een van de koplopers in de 2e klasse J met 2-1 te verslaan. 
Rigtersbleek werd na een hele goede eerste helft en een mindere tweede helft aan de zegekar gebonden. Het tweede deed 
minder goede zaken verloor de uitwedstrijd in en tegen Varsseveld met 2-1. 
Even leek het erop alsof er een herhaling zou komen van de wedstrijd tegen Voorwaarts Twello. De Zweef speelde namelijk 
een hele goede eerste helft, maar moest in de tweede helft toezien hoe Rigtersbleek de wedstrijd naar zich toe trok. Net als 
tegen Voorwaarts leek een verlies dreigend. Gelukkig voor de Nijverdallers kregen de Enschedeërs de bal er na de gelijkmaker 
niet meer in en de Nijverdallers wel. Voor Rigtersbleek een bittere pil, die ook nog eens negatief werd opgekleurd met een 
handvol gele kaarten inclusief een rode voor twee keer deze kleur.  
De Zweef begon voorzichtig aan de wedstrijd, maar nam na een minuut of tien het heft in handen. Dat leidde na een dik kwartier 
tot resultaat. Stefan Dijkstra speelde op Niels Kamphuis die probeerde te scoren. De door de keeper gestopte bal kwam voor de 
voeten van Michel Kurving die in een mêlee van spelers gericht inschoot: 1-0.  
De rest van de eerste helft was voor De Zweef, dat mooi, goedverzorgd en snel voetbal liet zien. Ook nog kansen kreeg om de 
voorspong verder uit te bouwen. Trainer Rob Poel van Rigtersbleek oordeelde na afloop dat de Nijverdallers met de rust 
eigenlijk met 2-0 of 3-0 voor hadden moeten staan. Tegenover het spel van De Zweef stelde de Bleek een paar gevaarlijke 
uitvallen, waaraan de blauwwitten 
soms de handen vol had. Robert 
Bakker liep daarbij tegen geel op.  
Na rust was Rigtersbleek feller en 
letterlijk en figuurlijk agressiever. Dat 
laatste was met name de aanleiding tot 
een handvol gele kaarten, waarvan 
twee voor één speler die dus kon 
vertrekken. Maar zover was het nog 
niet toen De Zweef in de vierde minuut 
na rust niet oplette en een aanvaller de 
bal simpel langs Arjan Baan speelde.  
Zoals gezegd: Rigtersbleek trok de 
wedstrijd naar zich toe en kwam vooral 
via de vleugels heel gevaarlijk voor het 
doel van Arjan Baan die herhaaldelijk 
moest ingrijpen. De Zweef moest alle 
zeilen bijzetten om de tegenstander af 
te stoppen. Dat leidde tot geel voor 
Clements Akihary. Het was niet zo dat 
de Nijverdallers geen kans kregen. 
Een mooie lange hoge bal van Gerben 
Woetshuis kwam precies op het hoofd 
van Michel Kurving die naast kopte.   
Het leek er op dat de wedstrijd gelijk 
zou eindigen en dat zou terecht zijn 
geweest. Trainer Henry Kuipers bracht 



Bertil Webbink voor Gerben Woesthuis. Later (maar dat was meer tactisch) kwam Ruud ten Dam  (die vlak voor tijd tegen geel 
aan liep) voor Niels Kamphuis en John Damman voor Michel Kurving, maar dat laatste was al in blessuretijd. 
Tien minuten daarvoor viel een lange, hoge bal van Clements Akihary over twee verdedigers heen vlak voor de voeten van 
Michel Kurving, die heel beheerst de keeper passeerde en zijn tweede treffer aantekende: 2-1. Daarmee was de overwinning 
een feit en deed De Zweef goede zaken op de ranglijst in de 2e klasse J. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zweef 1 - Voorwaarts Twello 1 (2-2) 
04 november 2007  
Qua spel was de 2-2- uitslag terecht, maar wat betreft kansen had De Zweef moeten winnen en had daarmee –gezien de 
andere uitslagen in 2J-  hele goede zaken kunnen doen. De eerste helft werd heel goed voetbal gespeeld in een mooie, open 
wedstrijd van beide kanten en was de 2-1 voorspong volkomen verdiend. Na rust liet De Zweef zich te ver terugdringen en 
duurde het tot de laatste minuten eer de weg naar voren weer echt werd gevonden. 
Zoals gezegd, het was een mooie, open wedstrijd, waarbij De Zweef het initiatief nam en Twello slechts sporadisch gevaarlijk 
werd via de lange hoge bal, die veelvuldig werd gehanteerd. Die momenten moest onze achterhoede wel 100 % aan de bak en 
waar dat niet helemaal lukte, toonde Arjan Baan zich een goede sluitpost. 
Na ongeveer twintig minuten kon Stefan Dijkstra op weg naar het doel alleen worden afgestopt door een overtreding. De vrije 
trap vanaf zo’n meter of 20 werd door Michel Kurvink langs de muur in het doel gekegeld: 1-0. Nog geen vijf minuten later 
veroverde de goed-spelende Mark Scholten de bal en passeerde twee tegenstanders. Vanaf de achterlijn leverde hij een goede 
voorzet af, waar Tanner Kurt zijn voet net niet goed tegenaan kon zetten. 
Voor Joost Kogelman duurde de wedstrijd vandaag maar een half uur en moest hij geblesseerd plaats maken voor Marco 
Middelkamp. Tanner Kurt kreeg zijn tweede kans na goed werk en een hoge voorzet van Michel Kurvink. De strakke kopbal 



werd door de keeper net weggetikt. In de tegenaanval werd de bal vanaf de linkervleugel naar rechts getransporteerd waar een 
Twellospeler geheel vrij stond. Die aarzelde niet en plaatste de bal buiten bereikt van Arjan Baan in het doel: 1-1. 
Voor rust kreeg Tanner Kurt zijn tweede kans. Een corner van rechts werd door Marcel Hofstede bij de eerste paal op het hoofd 
van Tanner gelegd, die nu wel het net vond: 2-1. Dit was ook de ruststand. 
Na rust zette Twello veel druk om de gelijkmaker te forceren met lange ballen op de handige spelers voorin. De blauwwitte 
achterhoede had de handen vol en dat leidde tot een gele kaart voor Clements Akihary, die verder een prima pot speelde, net 
zoals overigens Sander Souverijn. De Zweef kreeg minder kansen dan voor de rust. Misschien om de open ruimten richting 
Twello-doel beter te kunnen benutten, werd Michel Kurvink vervangen door Niels Kamphuis. 
Na een half uur kwam de fout waarop Twello wachtte. De buitenspelval aan Nijverdalse kant mislukte en de hoge bal kon niet 
goed meer worden weggewerkt. Arjan Baan kwam goed uit, redde in eerste instantie, maar moest zijn meerdere erkennen in de 
meegelopen Twellospeler die 2-2 scoorde. Tanner Kurt maakte plaats voor een verse kracht in de persoon van Bertil Webbink. 
Zijn invalbeurt was goed en leidde tot meer druk naar voren. In de laatste tien minuten had De Zweef de winst nog kunnen 
halen, maar ook Twello was niet geheel kansloos. Natuurlijk, er waren: 
- de vrij schietkans van Bertil Webbink net naast; 
- de op het laatste moment gestopte inzet van Niels Kamphuis; 
- het schot net naast van Stefan Dijkstra. 
Daar stond tegenover dat Baan aan de andere kant nog goed redde. Al met al had er met geluk misschien iets meer ingezeten, 
maar gezien de hele wedstrijd was de puntendeling wel terecht.  
O ja, voor wie zich afvroeg of hij/zij het wel goed had gehoord: Inderdaad was de wedstrijdbal beschikbaar gesteld door de 
voetbalvereniging DES vanwege het gebruik van onze kleedkamers tijdens verbouwing van de hunne. Leuk gebaar toch????  
 

 
  

 
  



 
   

 
    

 
    

  



 
     

 
 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 
Colmschate 1 - De Zweef 1 (0-5) 
28 oktober 2007  
In en tegen Colmschate (met 0 punten nog steeds de hekkensluiter in de tweede klasse) heeft De Zweef een klinkende 
overwinning behaald: 0-5. Beide teams gingen voor de winst, maar de overmacht van De Zweef was te groot. 
Vanaf het begin gingen beide teams vol voor de winst. Over en weer waren er kansen maar deze werden niet benut. Dit duurde 
tot de 20ste minuut. Toen omspeelde Tanner Kurt de keeper en bracht  de 0-1 op het scorebord. Daarna kwam Colmschate nog 
een aantal keren dicht bij een doelpunt, maar de goed keepende Arjan Baan wist zijn doel schoon te houden. In de 30ste 
minuut was het Michel Kurvink, die met een laag schot de stand op 0-2 bracht. Even later kon Robert Bakker met een sliding op 
de doellijn een tegendoelpunt voorkomen. 
Na de rust scoorde Niels Hegeman uit een scrimmage de 0-3. De Zweef kwam steeds beter in de wedstrijd. Uit een voorzet 
scoorde Clemens Akahari in de 60ste minuut koppend de 4-0. Stephan Dijkstra en Sander Souverijn werden nog gewisseld 
voor Marcel Hofstede en Marco Middelkamp. In de laatste minuut maakte Tanner Kurt zijn 2de doelpunt, door alert te reageren 
op een blunder van de keeper. De 0-5 was ook de eindstand. De Zweef kon na een wedstrijd met veel inzet en vaak goede 
combinaties de drie punten mee naar Nijverdal nemen. 
  

 
  
Als dank voor de mooie overwinning was er een uitgebreid Chinees-Indisch buffet voor de spelers. 



 
De Zweef - Twenthe (0-3) 
14 oktober 2007  
Onder prachtige weersomstandigheden was Twenthe Goor het zonnetje in huis en liep De Zweef tegen de eerste nederlaag 
aan in dit seizoen. De 0-3 was overigens geflatteerd, maar gaf wel aan dat Twenthe optimaal gebruik maakte van de kansen. 
De Zweef zette daar veel ijver en inzet tegenover, maar kon de meer dan goed spelende doelman van de tegenstander niet 
passeren. 
In de vijfde minuut al liep Sander Souverijn tegen een gele kaart aan. Even later stond de verdediging van De Zweef een beetje 
te slapen en moest Arjan Baan reddend optreden op een keihard schot op doel. Sander Souverijn kreeg na een half uurtje een 
kans maar zag zijn inzet (in één keer op de slof genomen), net naast gaan. 
Omdat Clements Akihary zich blesseerde kon Bertil Webbink invallen en zorgen voor meer druk voorin. Op slag van rust kreeg 
Mark Scholten de bal en passte heel goed binnendoor op Niels Kamphuis die hoog voorzette. Michel Kurvink kon net niet bij de 
bal en kopte over. Dat was extra jammer, want Marcel Hofstede stond achter hem in een betere positie. Dit soort acties gaven 
echter de burger moed voor de tweede helft. 
Niets was minder waar. Er was nog niet afgetrapt of het was 0-1. De Zweefverdediging kreeg de bal niet weg in het eigen 
strafschopgebied en in een mêlée van spelers werd de bal in het net geknald. 
Er was nog niets aan de hand en De Zweef had het idee de zaak nog wel te kunnen klaren. Voetballend gezien had dat ook zo 
moeten zijn, hoewel Twenthe feller aan de bal was dan voor de rust. De Zweef zette iets meer druk en kansjes, waarbij gezegd 
moet worden dat veel op de helft van de tegenstander werd gespeeld, maar de blauwwitten niet veel verder kwamen dan de 16 
meter. 
 Na een half uur was de stand nog steeds 0-1 en probeerde Henry Kuipers met het inbrengen van Ruud ten Dam voor Mark 
Scholten de druk te verhogen. Bijna was dat in dezelfde minuut gebeurd, toen Ruud een vrije trap (zijn specialiteit) net naast 
zag gaan. Vijf minuten later was er dezelfde situatie, waarbij nu de keeper de bal net onder de lat kon wegtikken. 
In de tussentijd had Twenthe een hele goede mogelijkheid, die door Stefan Dijkstra op het laatste moment onschadelijk werd 
gemaakt. Het was even later dat een verdedigende fout werd gemaakt en een van de Twenthe-aanvallers tussen twee Zwevers 
in de bal meenam en de achterlijn haalde. Uit zijn voorzet werd heel gemakkelijk en ongehinderd de 0-2 ingetikt. Joost 
Kogelman  maakte plaats voor Marco Middelkamp die voor onrust in de Twenthe-verdediging moest zorgen. 
De laatste vijf minuten zette De Zweef alles op alles en er waren schoten op doel en situaties waarin de keeper van Twenthe als 
een held overeind bleef. de meest onwaarschijnlijke ballen weden gepakt of weggewerkt. In blessuretijd besliste Twenthe de 
wedstrijd. De Twenthespeler die de bal had zag twee ploeggenoten buitenspel staan. Hij ging zelf door terwijl alles wat blauwwit 
was appelleerde. Op zijn voorzet stond niemand meer buitenspel,. maar werd het wel 0-3. Gauw vergeten. 
 

 
   



 
  

 
  

 
   



  
   

  
   

  

 
 
  

 
 
 



De Zweef 1 - Markelo 1 (1-1) 
07 oktober 2007  
De Zweef 1 heeft z'n vierde plaats op de ranglijst tegen het op de tweede plaats staande Markelo meer dan waar gemaakt. De 
1-1 eindstand was verdiend en gezien het aantal kansen eigenlijk een te lage beloning voor de inzet en het veldoverwicht dat er 
vooral in de tweede helft was. Een stukje nonchalance achterin bij De Zweef veroorzaakte vlak voor tijd bijna puntverlies, maar 
Joost Kogelman redde knap de inzet richting het verlaten doel. 
Binnen een minuut na het beginsignaal had Michel Kurvink zich onsterfelijk kunnen maken, maar zijn inzet ging net naast. Aan 
de andere kant (het was twee minuten later) was Arjan Baan te laat met zijn reactie op een strakke, lage voorzet. Hij kreeg z’n 
vingers er nog tegenaan, maar zag de afgevallen bal achter hem in het net verdwijnen: 0-1. De voorspong van Markelo was een 
feit. 
“Hij een fout, ik een fout” had de Markelose doelman gedacht kunnen hebben. Dat weet je nooit, maar in ieder geval: vier 
minuten na de openingstreffer trapte deze keeper de bal in de schoenen van Bertil Webbink. Die gaf keurig mee aan Ruben 
Kloosterman, die de 1-1 aantekende. 
Kloosterman had even later de voorspong op de schoen na een vloeiende aanval via Bertil Webbink, waarbij de bal via Ruben 
en Mark Scholten weer terug kwam bij Kloosterman, die de uitgelopen keeper net niet kon passeren.  
Op slag van rust kreeg Michel Kurvink bij een corner nog een kans bij de eerste paal. Even later blesseerde Ruben 
Kloosterman zich ongelukkig en werd vervangen door Niels Kamphuis.   
Door het wegvallen van Ruben Kloosterman ontstond een rommelig spelbeeld bij De Zweef. De daardoor ontstane onrust leidde 
tot een gele kaart voor Mark Scholten. Markelo kwam wat vaker op de helft van De Zweef, maar werd niet echt gevaarlijk. De 
beste kansen waren voor de Nijverdallers, waarbij Mark Scholten een bijna niet te missen kans met buitenkant links naast 
werkte.   
Tanner Kurt mocht de moegestreden Marcel Hofstede komen vervangen. De Zweef kreeg in het laatste kwartier nog twee 
uitgelezen mogelijkheden. Een bal ging naast en een goede actie van Niels Kamphuis kon door hem niet worden afgemaakt. In 
de laatste minuut ging Arjan Baan niet goed om met een bal buiten zijn strafschopgebied. De strakke schuiver richting lege goal 
werd door Joost Kogelman mooi gered. Vlak voor het eindsignaal kreeg Stefan Dijkstra  nog een gele kaart. 
 

  

  



  

  

 



  
  

 
 
 
 
 
 
 



Achilles'12 - De Zweef 1 (1-1) 
30 september 2007  
Het was even de vraag of 1-1 een terechte uitslag was van deze wedstrijd, die in de tweede helft ten onder ging aan vele, vele 
overtredingen, waarbij De Zweef zelfs een strafschop miste. De eerste helft was voor de Nijverdallers, die controleerden en 
terecht met een 0-1 voorspong de rust in gingen. 
De Zweef controleerde de eerste helft, maar moest toestaan dat Achilles via uitvallen aanvankelijk de beste kansen creeerde. 
De eerste echte kans voor De Zweef kwam na 19 minuten. Marcel Hofstede excelleerde aan de zijlijn, passeerde zijn man en 
bracht de bal vanaf de achterlijn hoog voor. De keeper taxeerde verkeerd en zag de bal over hem heen voor de voeten vallen 
van de verbouwereerde Michel Kurvink, die voor een leeg doel de bal naast tikte. 
Bijna werd de tegenstander in de 30e minuut een goal gegund. De Zweef-aanval verprutste voorin de bal, waardoor Achilles 
gevaarlijk kon uitbreken. Arjan Baan moest (en deed dat ook) alle zeilen bijzetten de inzet te keren. 
Een minuut of tien later kwam de treffer. Een lange bal op Bertil Webbink kwam goed aan, zodat hij nagenoeg ongehinderd 
richting doel kon lopen. Daar legde hij breed op Mark Scholten die bij de tweede paal de bal het doel in schoot: 0-1. Gezien het 
spel een terechte voorsprong. 
De trainer van Achilles zal in de rust zijn jonge ploeg hebben ingefluisterd alles uit de kast te halen en de Zweef zoveel mogelijk 
het spelen te beletten. Dat lukte. De wedstrijd werd een warrige vertoning met aanvallen over en weer, waarbij vooral van 
Achilleskant heel veel overtredingen werden gemaakt. Een handvol gele kaarten was het gevolg. 
Maar succes had de ploeg wel met deze actie. De Zweef kwam nauwelijks meer aan voetballen toe. Een minuut of zes na de 
hervatting kreeg Hassan Albou Mohammed de bal en rende op Arjan Baan af. Sander Souverijn was er op tijd bij en deed wat 
hij moet doen: wegjassen. Ongelukkig voor hem verdween de bal onhoudbaar voor Baan in het net: 1-1. 
De Zweef gaf het initiatief weg en trainer Kuipers probeerde met wissels meer druk te zetten. Niels Kamphuis kwam voor Ruben 
Kloosterman. Even later werd Bertil Webbink aangespeeld. Door een fout in de verdediging kwam hij vrij voor de keeper te 
staan, die hem onderuit haalde. De penalty werd door Niels Hegemen via de buitenkant paal naast geschoten. 
De geblesseerde Webbink maakte daarna plaats voor Tanner Kurt en tien minuten voor tijd wisselde Michel Kurvink met 
Clements Akihary. Ondanks deze wissels en een lange blessuretijd lukte het geen van beide ploegen meer te scoren. 1-1 leek 
een terecht stand maar alles bij elkaar opgeteld zou winst voor de blauwwitten moeten zijn, maar dan hadden de mogelijkheden 
ook beter benut moeten worden. 
 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
De Zweef 1 - PH 1 (4-0) 
23 september 2007  
Binnen de eerste minuut had PH een dot van een kans, die echter door Arjan Baan knap onschadelijk werd gemaakt. Iedereen 
had zoiets verwacht. De ploeg uit Almelo zou getergd zijn na drie nederlagen en nu per se willen winnen. Niets was minder 
waar. Achteraf was dit de enige echte kans van de wedstrijd. De Zweef won vrij gemakkelijk en had, als alle kansen waren 
benut, met 6, 7-0 moeten winnen. 
Binnen de eerste minuut had PH een dot van een kans, die echter door Arjan Baan knap onschadelijk werd gemaakt. Iedereen 
had zoiets verwacht. De ploeg uit Almelo zou getergd zijn na drie nederlagen en nu per se willen winnen. Niets was minder 
waar. Achteraf was dit de enige echte kans van de wedstrijd. De Zweef won vrij gemakkelijk en had, als alle kansen waren 
benut, met 6, 7-0 moeten winnen.  
De winst lag niet alleen aan het feit dat de tegenstander ruimte weg gaf. Het was ook de verdienste van de blauwwitte ploeg 
zelf, die heel geconcentreerd voetbalde. Geen gekke dingen, maar strakke passes; de bal een keer raken; direct bij een 
medespeler in de voet; de vrije ruimte benutten. Alles liep en liep goed. Het publiek toonde zich na afloop heel tevreden. 
Natuurlijk om de uitslag, maar vooral vanwege het vertoonde spel. 
Vlak na de kans van PH maakte Ruben Kloosterman een mooie actie en zette vanaf de achterlijn Marcel Hofstede vrij voor de 
keeper. De goal bleef uit, maar niet voor lang. In de 6e minuut schoot Michel Kurvink op goal. Zijn bal werd door de keeper 
verwerkt, maar kwam voor de voeten van Stephan Dijkstra die niet nadacht en vanaf zo'n meter of 18 keihard uithaalde: 1-0. 



De Zweef bleef goed en fel en creeerde kans op kans. In het eerste kwartier was er meer mooi voetbal te zien dan in alle 
voorgaande wedstrijden bij elkaar. Dat was dus genieten voor de supporters. Na dik 20 minuten werd een lange bal gespeeld 
op Michel Kurvink. Met het lichaam zette hij zijn man op zij, omspeelde knap de keeper en schoot heel beheerst de 2-0 in het 
net. Een knappe actie. 
Voor rust nog maakte De Zweef 3-0. Sander Souverijn kwam op van achteruit, passeerde tegenstander na tegenstander. Hij 
eindigde bij de eerste paal, haalde uit, maar de keeper kon redden. Sander kreeg de bal terug voor de voet, legde breed op 
Michel Kurvink, die vanaf 5 meter simpel intikte. 
Na rust kreeg De Zweef alle ruimte de voorsprong uit te bouwen. Met de 3-0 achterstand op het scorebord was bij PH de wil om 
nog een schepje er bovenop te doen, niet aanwezig. Sander Souverijn speelde zich opnieuw mooi vrij en gaf voor op de vrij 
staande Michel Kurvink. Niet alle acties lukken; in plaats van in een keer uit te halen, wilde hij het te mooi doen, wat door de 
keeper werd doorzien. 
Maakte niet uit. Even later plaatste Ruben Kloosterman een lange bal net over de laatste man op de opnieuw vrij gelopen 
Michel Kurvink. Die keek goed en gaf mee aan de opgekomen Bertil Webbinbk. Die had geen moeite en schoot de bal langs de 
keeper in het doel 4-0. Na een kwartier had het 5-0 kunnen worden. Een mooie aan Michel Kurvink meegegeven bal werd 
doorgespeeld op Bertil Webbink, die op zijn beurt Mark Scholten bediende. Marks' inzet werd door de keeper met moeite 
gekeerd. In de rebound knalde Marcel Hofstede van grote afstand keihard op de binnenkant van de tweede paal. 
De weelde van de grote voorsprong was voor trainer Henry Kuipers het sein te gaan te wisselen en de reserves een beurt te 
geven. Niels Kamphuis kwam voor Marcel Hofstede, Michel Kurvink maakte plaats voor Tanner Kurt en Stephan Dijkstra stond 
zijn plaats af aan Emray Kurt. 
Het Zweefspel werd hier een beetje rommeliger van,  maar werd per saldo niet slechter. Men ging rustig verder waarmee men 
bezig was: aanvallen. Niels Kamphuis had pech toen hij na een diepe bal oog in oog kwam met de keeper en een fraaie lob net 
naast zag gaan. Bertil Webbink kwam in een gelijke situatie en zag (ook alleen voor de keeper) zijn schot ook net naast gaan. 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

Iedereen zal wel gedacht hebben "Wat moet Gerrit Marsman hier?" Het antwoord is simpel; als afscheidscadeau had hij van de 
spelers een weekeindje-uit gekregen inclusief gratis entree bij een thuiswedstrijd van het 1e. Dat was dus vandaag..... 

 

 
Neo 1 - De Zweef 1 (1-1) 
16 september 2007  
Uiteindelijk kreeg De Zweef wat het verdiende: een gelijkspel tegen nieuwkomer NEO uit Borne. Uiteindelijk was echt 
uiteindelijk, want de verdiende gelijkmaker werd pas gescoord in blessuretijd, toen heel Borne dacht de punten al binnen te 
hebben. Bertil Webbink werd in het strafschopgebied aangetikt en kon zich niet meer in de benen houden. De scheids zag een 



penalty, die door Niels Hegeman werd benut. 
De Zweef 2 speelde met 1-1 gelijk tegen HSC'21/Brein, maar had met enig geluk ook kunnen winnen. 
NEO begon de wedstrijd iets gevaarlijker dan De Zweef. De ploeg zette druk naar voren, waarschijnlijk ook als gevolg van het 
feit dat de gehele achterhoede geblesseerd op de tribune zat. Het duurde even eer De Zweef wat meer kon 
controleren. Resultaat daarvan waren: 
*Een mooie hoge bal van Michel Kurvink, die door de keeper net over de lat kon worden getikt; 
*Een schot van Niels Kamphuis dat net naast ging; 
*Een vrije kans van Niels Kamphuis die oog in oog met de NEO-keeper niet kon scoren. 
Vlak voor rust lieten twee Zweefverdedigers een bal lopen die voor de voeten van een NEO-speler kwam, die niet aarzelde en 
uithaalde. Onderweg aangeraakt door een medespeler kon Arjan Baan een goal niet meer voorkomen: 1-0. In tussen was Joost 
Kogelman in het veld gekomen voor Clements Akihary. 
Na rust was Ruud ten Dam vervangen door Stefan Dijkstra en maakte even na de start Niels Kamhuis plaats voor 
Bertil Webbink. In de tweede helft was het De Zweef wat de klok sloeg. Hier werd de basis gelegd voor het verdiende gelijkspel. 
Een probleem bleek de aanvallen om te zetten in kansen en doelpunten. Na een kwartier werd een schot van Marcel Hofstede 
door de keeper net uit het doel getikt. Even later dwong Marcel de keeper tot een tweede redding. Dit optreden werd gevolgd 
door een knappe actie van Sander Souverijn, die Michel Kurvink met een strakke voorzet alleen voor de keeper zette. Diens 
schot ging net naast. 
Tegen het einde van de wedstrijd probeerde De Zweef nog meer druk te zetten. Daardoor ontstond ruimte achterin en kreeg 
NEO een paar mooie kansen op 2-0. Fouten van NEO-kant en reddingen van Arjan Baan voorkwamen dat. Terwijl iedereen 
zich zo'n beetje verzoende met de winst voor NEO, kreeg Bertil Webbink de bal en trok het strafschopgebied in. Daar werd hij 
aangetikt, kon hij niet meer op z'n benen blijfven staan en wees de scheids naar de stip. De penalty werd door Niels Hegeman 
onberispelijk tot goal verwerkt: 1-1. NEO kreeg daarna nog kansen op de winst (want dat wilde De Zweef ook), maar kon het net 
niet vinden. Gezien het spelverloop zou dat ook niet terecht zijn.  
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



De Zweef 1 - Heino (0-0) 
09 september 2007  
Het eerste van De Zweef heeft tegen Heino gelijkgespeeld met 0-0. De gasten waren voetballend iets beter, maar wisten het 
net niet te vinden; mede dankzij een paar goede reddingen in de eerste helft van Arjan Baan. Het tweede van De Zweef had 's 
morgens het goede voorbeeld geven door met 0-2 te winnen van de ploeg uit Heino, maar dat mocht niet baten. De Zweef 3 
speelde gelijk met 0-0 en de dames wonnen met maar liefst 9-0. 
Heino had bijna de hele wedstrijd iets meer in de melk te brokkelen dan De Zweef. De groenwitten waren iets feller, iets 
agressiever en brachten iets meer voetbal. Beide ploegen creeerden weinig kansen en die er waren, waren voor Heino, waarbij 
Arjan Baan zeker drie keer moest laten zien dat hij keeperskwaliteiten heeft. Die heeft hij. 
Vijf minuten na rust was Niels Hegeman het zat. Hij trok op vanaf het middenveld en speelde zich mooi vrij in het 
strafschopgebied. Zijn knal werd door de keeper weg gestompt. In tweede instantie kon de keeper weer corrigeren en de 
daarop volgende poeier van Michel Kurvink ging voorlangs. 
Even later werd Niels Kamphuis vervangen door Bertil Webbink, maar daardoor kwamen er niet meer mogelijkheden. 
Integendeel: tussen de 25e en 30e minuut kreeg Heino vier kansen. Drie daarvan gingen rakelings naast en de vierde kwam op 
de paal. Het inbrengen in de laatste zeven minuten van Stefan Dijkstra voor Marcel Hofstede leidde er in ieder geval toe dat de 
0 achterin bleef staan. Het gelijkspel is tot tevredenheid van de Zweef en misschien iets minder terecht voor Heino. 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



De Tubanters 1 - De Zweef 1 (1-2) 
02 september 2007  
De Zweef is de competitie goed van start gegaan tegen kampioenskandidaat De Tubanters 1897 uit Enschede. Na een 
aftastend begin kon De Zweef in de eerste helft al uitlopen naar een 0-2 voorsprong. Uiteindelijk werd het 1-2 en gingen de 
punten mee naar Nijverdal. 
De wedstrijd begon zoals gezegd met twee aftastende teams die elkaar weinig ruimte boden. Toch was het De Zweef die de 
eerste plaagstootjes uitdeelde. In de zevende minuut van de wedstrijd schoot Sander Souverijn rakelings voor het doel langs. 
De Zweef bleef de aanval zoeken en bij een van die aanvallen trok Mark Scholten de bal van links voor en in een misverstand 
tussen de doelverdediger en een verdediger belandde de bal voor de voeten van de vrijstaande Michel Kurvink en die wist wel 
raad met dit buitenkansje en zette De Zweef op een 0 – 1 voorsprong. De Zweef kreeg door dit doelpunt meer lef en zocht 
steeds meer de helft van de tegenstander. Ook De Tubanters kreeg een kans in de veertiende minuut maar gelukkig voor 
doelman Arjan Baan had de spits het vizier nog niet op scherp en ging het schot naast het doel. 
In de negentiende minuut kreeg Michel Kurvink de bal aangespeeld en hij ging ermee op avontuur. Hij passeerde zijn eerste 
tegenstander, zijn tweede en de derde haalde hem net voor de beruchte lijnen onderuit. De vrije trap die genomen mocht 
worden werd een prooi van Sander Souverijn en die krulde de bal met een prachtige curve langs de muur in de uiterste hoek, 
onhoudbaar voor de doelverdediger 0 – 2.  In de achtentwintigste minuut probeerde De Tubanters wat terug te doen maar 
sluitpost Arjan Baan wist met een kattensprong zijn doel schoon te houden. 
De tweede helft begon met een op een plaats gewijzigd De Tubanters. Ze begonnen agressief om zo snel mogelijk de 
aansluittreffer in de touwen te werken. De Zweef moest ver terug en bij een uitbraak miste Ruud ten Dam van vijfentwintig 
meter rakelings het doel. Twee minuten later werd Michel Kurvink in positie gebracht maar zijn schot belandde in de handen 
van de doelman van De Tubanters. De thuisploeg zocht weer de aanval en bediende op maat de gevaarlijke Kore Becker die de 
bal onhoudbaar in de bovenhoek schoot in het doel van Arjan Baan 1 – 2. 
De Zweef moest nog verder terug en trainer Henry Kuipers moest ingrijpen. Hij haalde de moegestreden Ruud ten Dam uit het 
veld en bracht Clemens Akihary erin. Een paar minuten later moest hij ook de moegestreden Bertil Webbink vervangen door 
Tanner Kurt. De Zweef kwam hierdoor beter in balans. Ook Niels Kamphuis kreeg eerder rust en werd vervangen door Ruben 
Kloosterman. In de vierentachtigste minuut worstelde Ruben zich door een paar verdedigers heen maar zijn voorzet bereikte de 
vrijstaande Michel Kurvink niet. De Zweef kon verder de voorsprong consolideren en nam zodoende de drie punten mee naar 
Nijverdal. 

 


