
DA Eversberg - De Zweef (5-1) 
25 augustus 2007 
De Zweefdames zullen zich nog wel eens achter de oren krabben wat betreft het verloop van de derby tegen de 
Eversberg. Voordat ze goed en wel warm waren stonden de meiden achter met 3-0. Jazeker de ene goal nog 
mooier dan de ander, maar de Zwevers waren ook niet bij de les. De begeleiding sprak later over een slappe hap 
en waarom..toch teveel ontzag voor de tegenstander of gewoon gewoon vanwege het feit dat de Zweef bij lange 
na niet compleet was, zeg het maar. Het duurde bijna een half uur voordat de Zweef enig grip kreeg op het goed 
spelende Eversberg. Kansen kwamen er ook, met name vanaf rechts, maar de afmakers liepen er niet bij de 
Zweef. 
Werk aan de winkel dus voor coach Gerard van der Kolk, die aan het eind een aanval zag opgezet door 
Annemarie van Bentem. Deze keer strak vanaf de achterlijn voorgezet en beheerst ingetikt door Kim 
Praas. Daarvoor was de Eversberg echter al uitgelopen naar 5-0.  Vanzelfsprekend zullen de meiden iets recht 
willen zetten in de volgende wedstrijd, thuis tegen de meiden van DES/Nijverdal Combinatie, jazeker weer een 
derby... 
 
Dames De Zweef -DES/Nijverdal (8-0) 
02 september 2007 
In een op voorhand ongelijke strijd behaalden de dames een forse overwinning op DES/Nijverdal Combinatie. 
Waren de Zwevers tegen de Eversberg incompleet, nu was het DES/Nijverdal Combinatie dat een aantal spelers 
tekort kwam. Mede daardoor werd het heel simpel 8-0. 
In een op voorhand ongelijke strijd behaalden de dames een forse overwinning op DNC. 
Waren de Zwevers tegen de Eversberg incompleet, nu was het DES/NijverdalCombinatie dat een aantal spelers 
tekort kwam. Mede daardoor werd het heel simpel 8-0. 
Het ging voor de Zweef vanaf het begin van een leien dakje. Maar daardoor sloop er ook een soort gehaastheid 
of onbenulligheid in de ploeg. Alles moest na 20-30 minuten recht op de goal af. 
 
DA De Zweef - BWO (9-0) 
09 september 2007 
Het nieuwe damesteam van de Zweef is met een geweldige uitslag van 9-0 de competitie 
begonnen. Tegenstander BWO uit Hengelo was niet opgewassen tegen een mix van jonge en oude Zwevers. 
Toch was het spel van de Nijverdallers niet echt om over naar huis te schrijven. Gehaast en bij vlagen 
ongecontroleerd werd de bal naar de voorhoede gebracht. Wat op de training loopt als trein, zag men in de 
wedstrijd niet terug, alsof ook de zenuwen nog altijd van invloed zijn. 
Als dan ook de voorhoede niet op scherp staat dan is het logisch dat een overwicht bij de rust slechts uitgedrukt 
werd met een 1-0 voorsprong. 
Na de pauze is de schrijver de tel kwijt geraakt. BWO speelde op een gegeven moment met negen speelsters, de 
blessurelijst werd alsmaar groter. De Zweef profiteerde daar natuurlijk van en kon zodoende uitlopen naar 9-0. 
Girl of the match werd Marije Scholten die naar het lijkt het blessureleed achter haar heeft gelaten. De volgende 
wedstrijd is uit naar Raalte en dat wordt andere koek, reken daar maar op. 

 



 
 

 

 
 



Dames Raalte 1 - De Zweef 1 (2-3) 
16 september 2007 
Was het vorig week nog een doelpuntenfestijn, dit keer bleef het kruit droog. Vooral in de 1e helft verzuimde het 
team van de Zweef afstand te nemen van de Raaltenaren. Het was slechts 1-2 maar de score had zeker 1-
7 kunnen zijn. 
Raalte, met haar nieuwe coach Eric Slaghekke, kon slechts bouwen op de laatste man en een behendige 
speelster voorin. De laatste dame van Raalte had duidelijk opdracht om spits Gill van de Werfhorst uit de 
wedstrijd te spelen, meedogenloos werd er door haar getackeld. Maar één van die tackles was juist teveel en 
werd er een  gele kaart uitgedeeld. Dat gaf de Nijverdallers voorin meer ruimte. Helaas werden die ruimtes en 
kansen niet benut. Annemarie van Bentem speelde een puike wedstrijd en scoorde het eerste doelpunt. Zwak 
verdedigen van de Nijverdalse achterhoede gaf Raalte kans om langszij te komen. Maar vlak voor rust prikte Kim 
Praas haar bal in het doel en ging men rusten met een 1-2 voorsprong. Coach Gerard van der Kolk was zeer 
ontstemd over het niveau van het spel van de Zwevers. Maar ook zijn aanwijzingen gaven na de rust geen 
soulaas. Kim Praas wist wel te zorgen voor een 1-3 voorsprong, maar het spel bleef onrustig en kansen werden 
nog steeds om zeep geholpen. Raalte kreeg een cadeautje van keepster Marian Nieuwenhuis en kwam tot op 
één doelpunt. Maar het geluk bleef aan Nijverdalse zijde en gingen de drie punten wel mee naar huis. Gelukkig 
maar terecht. Kim Praas was met haar twee doelpunten en spel girl of the match. 
  
  

 
 

 
 



 
 

 
 
Dames De Zweef - Tubantia (13-2) 
24 september 2007 
Waar hadden wij het vorige ook alweer over.de doelpuntenmachine werkt niet? Nou, vandaag wel. Na 15 minuten 
spelen stond het al 4-0. Beheerst werd Tubantia overspoeld met de ene na de andere aanvalsgolf. Met name 
Annemarie van Bentem en Marina Baan wisten elkaar goed te vinden in de ruimte die werd gecreëerd door Gill 
van de Werfhorst. 

 

 
 
Maar ook van achteruit werd de voorhoede continue weggezonden door Audrey van Munster. Natuurlijk de 



tegenstand was nihil, maar juist dan wordt vaak de speelruimte vergeten. Nu liep het van een leien dakje. Er werd 
gerust met een 8-1 voorsprong. Ook de wissels na de pauze hadden een goede inbreng. 
 

 
 
De domper op de 
wedstrijd was het 
uitvallen van Marina 
Baan met een, naar 
het zich laat 
aanzien, een zware 
enkelblessure. Juist 
nu zij in topvorm 
verkeerde met 
slimme goals en 
prachtige assists. 
Van af deze plek 
van harte 
beterschap 
Baantjuhhhh. Het 
moest zich even 
herpakken na het 
verlies van deze 
medespeelster, 
maar toch was men 
in staat om nog vijf goals te laten aantekenen. Eindstand een 
welverdiende 13-2 overwinning. 
 

 
Girl of the match werd Marina Baan, niet om haar te troosten, maar om haar aanvalsdrift en power in de tijd dat zij 
op het veld stond. 
  

 
 
Dames De Zweef - UD Weerselo (4-1) 
01 oktober 2007 
Met het team van UD heeft iedere tegenstander de nodige problemen. De dames uit Weerselo vormen als 
collectief een sterk team en zijn bovendien fysiek zeer sterk. 
Het begin van de wedstrijd was gelijk opgaand, maar na ongeveer een kwartier wist De Zweef de wedstrijd te 
controleren. De verdediging van de Zweef stond uitstekend en van achteruit werd goed aanvallend voetbal 
gespeeld. Goed om te zien dat de backs keer op keer opkwamen en zo aanvallend gevaarlijk waren. 
UD kwam onder druk te staan en de Zweef kreeg diverse kansen. Marije Scholten schoot van een meter of 20 op 
de paal, maar wist even later het net te vinden. De bal werd door Aniek te Lintelo vanaf de achterlijn terug gelegd 
op de inkomende Marije Scholten die de aangeboden kans gretig in schoot. Na 15 minuten 1-0 voor de Zweef 
dames.  De UD dames toonden veerkracht en wisten gevaarlijk te worden na een verkregen vrije trap en na een 
goedlopende aanval. Keeper Marian Nieuwenhuis toonde haar kwaliteiten en wist door goed keepers werk een 
doelpunt te voorkomen.  
In het laatste kwartier van de eerste helft speelde de dames van de Zweef het team uit Weerselo van het veld. 
Kans op kans werd gecreëerd en even zo snel om zeep geholpen. 



In de 40e minuut scoorde Jody Nijenhuis door van een meter of 25 knalhard uit te halen. Na een lange blessure 
vorig seizoen laat ze al weken, vooral op de training, zien dat ze steeds meer naar haar topvorm groeit. De rust 
werd bereikt met een 2-0 voorsprong.  
Na de rust deed de Zweef de deur op slot. De dames van UD drongen aan, maar onder leiding van centraal 
verdedigster Audrey van Munster kwam de Zweef nauwelijks in de problemen. 
Vanuit een gesloten verdediging wist de Zweef keer op keer gevaarlijke aanvallen op te zetten. Aanvalsters Kim 
Praas en Gill v.d. Werfhorst kwamen diverse keren 1 op 1 tegen de keeper, maar telkens faalden zij.  
Door speelsters van het middenveld en door laatste "man"Audrey van Munster werd de ruimte in de verdediging 
van UD gevonden. Telkens verzonden zij gevaarlijke steek passes waaruit kansen ontstonden.  
In de 68e minuut was het wederom raak. Annemarie van Bentem wist na een afgeslagen aanval toch nog uit een 
moeilijke hoek te scoren. Een zeer fraai doelpunt.  
Niet lang daarna liet de Zweef het toe dat een middenveldster van UD vrij mocht doorlopen. Zij werd goed 
ingespeeld en kon in alle vrijheid vanaf de 16 meter lijn schieten. Zonder meer een goed doelpunt, 3 - 1. 
Bij de Zweef werden een aantal wissels uitgevoerd. Met name Yvonne Slag viel zeer goed in op het middenveld 
en de Zweef controleerde de wedstrijd wederom volledig. Tien minuten voor het eind scoorde de vrijgespeelde 
Kim Praas. Na een aantal gemiste kansen wist zij dit keer het net wel te vinden.  
De Zweef dames boekten een wel verdiende overwinning. Het team werkte hard en voetbalde uitstekend. In de 
afronding zullen de Zweef dames echter scherper moeten worden, want je kunt het je niet iedere wedstrijd 
veroorloven om zoveel kansen om zeep te helpen. Vooraf had men getekend voor een 4 - 1 overwinning, maar 
achteraf had de uitslag groter kunnen en moeten zijn. 
 
Dames DTC'07 - De Zweef (0-0) 
08 oktober 2007 
Wij beginnen dit verslag met de opmerking "toch nog een puntje ondanks het belabberde spel". Het damesteam 
van de Zweef had vandaag een offday. Bijna alle meiden haalden bij lange na niet het niveau van vorige week 
tegen UD. En als begeleiding sta je dan met je handen in het haar wetend dat de wil er altijd wel is, maar de 
vorm...? 
  

  
  
DTC'07 was een onbekende tegenstander voor de Zweef. De middenmoter uit Tilligte had als meetpunt een 
gelijkspel tegen Raalte, maar wat zegt dat?  In elk geval kwam DTC'07 sterk uit de startblokken met een kans in 
de eerste minuut. Dat had een waarschuwing moeten zijn voor de Zwevers, maar het duurde een half uur voordat 
de meiden uit Nijverdal wakker en bij de les waren. Interim coach Rene Rodijk had op dat moment al een paar 
noodzakelijke wissels toegepast. Maar het ging niet veel beter. Met name het creëren van kansen liet duidelijk te 
wensen over. 
  



  
  
Ook in de tweede helft kon de Zweef het roer niet omgooien. Over de gehele wedstrijd gezien kreeg de Zweef 
slechts een drietal kansen. Wel was men het erover eens; bij DTC'07 zullen meer ploegen punten laten liggen, 
maar moet je het daar van hebben....De Zweef niet. Vergeet deze partij en laat tegen Omhoog zien waarom men 
ons Nijverdallers als kampioenskandidaat ziet!!!!!! 
  

 
  

 
 
Dames De Zweef - Omhoog (1-2) 
15 oktober 2007 
De aftrap kon pas plaatsvinden om 12.30 uur omdat Omhoog niet kon beschikken over de spelerspasjes. Het 
waren de Zweefdames die gelijk druk konden zetten op de Omhoogverdediging. Toch scoorde Omhoogde de 0-1. 
Een goal uit het niets via een prachtig afstandschot van de nr.10 
  



 
  
De Zweef herpakte zich op een goede wijze en bleef een redelijk spel op de mat leggen. De goed spelende 
Sandra Middelkamp kreeg een bal in de kaats en met een strak schot passeerde zij de keepster van Omhoog. 
In de tweede helft bleef de spanning in de wedstrijd en gaandeweg moest De Zweef de controle van het 
middenveld overlaten aan Omhoog. Jody Nijenhuis offerde zich op om de spelbepaler van Omhoog onschadelijk 
te maken en dat lukte naar behoren, maar daarentegen werd Marije Scholten, normaal spelend naast Jody 
Nijenhuis, wel erg gemist. En zo kon het gebeuren dat Omhoog een  mooie aanval kon opzetten en ook af kon 
maken met een onhoudbaar schot voor Marian Nieuwenhuis. 

  

  
  
Coach Gerard van der Kolk moest gokken en bracht, de net herstelde, Marina Baan in voor Sandra Middelkamp. 
Met lange ballen werd het gemis van de controle op het middenveld overbrugd, maar het mocht niet baten. 
Omhoog trok aan het langste en De Zweef verloor kostbare punten. 
  

 
 



Dames De Zweef - WNA (beker) (1-0) 
21 oktober 2007 
Ver in de tweede helft wist Audrey van Munster de bal te onderscheppen na goed storen door Linda van de 
Werfhorst. Audrey maakte een actie tot aan de achterlijn en haar voorzet werd goed afgemaakt door Marina 
Baan. 

 
 

Veel valt er niet te vertellen over de wedstrijd, wel leek het er verdacht veel op dat een groot aantal meiden er niet 
bij waren met de gedachten. Misschien moeten zij zich gaan afvragen of het stappen tot in de vroege 
morgenuurtjes niet parten gaan spelen bij de prestaties op het veld. Het is maar een vraag..... geen conclusie!! 
Maar het team wil graag kampioen worden en daar zul je iets voor moeten doen of juist laten. 
 

  
 

Of de Zweef met deze overwinning verder bekert is niet duidelijk omdat DNC-Eversberg pas maandagavond 
wordt gespeeld. Wint de Eversberg dan is de bekercompetitie voorbij voor de blauwwitten. Mocht DNC toch 
puntjes pakken dan gaat De Zweef verder. 



 
 

Dames Quick'20 - De Zweef (1-6) 
01 november 2007 
Of eigenlijk prijsschieten voor Kim Praas in de tweede helft. Drie goals noemen wij een hattrick, maar hoe noem 
je vijf goals in één helft? Maar liefst vijf keer wist Kim Praas het doel te vinden, de één nog mooier dan de ander. 
Maar daar ging natuurlijk wel het nodig aan vooraf. 
  

 
  
Het begon in herfstzonnetje stroef voor de speelsters uit Nijverdal. Via Jody Nijenhuis werd een voorsprong 
opgebouwd, maar Quick'20 hield knap stand en creëerde ook aantal kansen. Het zelfvertrouwen moest duidelijk 
groeien binnen de Zweef. Nog voor de rust bracht Quick'20 de stand gelijk. 
  



  
  
Maar na de rust was het de beurt aan Kim Praas met behulp van goed positiespel van de ploeggenoten. Op 
aangeven van met name Marina Baan werd Kim een aantal keren vrij voor de Oldenzaalse keepster gezet en op 
de bekende Praas-wijze werd de doelpunten gemaakt. Het hakje op een voorzet uit de corner werd als "gelukkig" 
betiteld, maar het stiftballetje was van grote klasse. En ook het stevig doorzetten op het doorkoppen vanaf het 
middenveld was een typische Kim Praas actie. En zo werd een goede teamprestatie in de tweede helft beloond 
met een knappe 1-6 overwinning. 
  

 
 
DA De Zweef - Rood Zwart (3-4) 
18 november 2007 
De topper in de 4e klasse: Nijverdal – Delden. Een partij die een winnaar moest kennen, anders zou Omhoog de 
lachende derde zijn. Hoewel de Zweef de wedstrijd de goed aanving, was het Rood Zwart die met een 
afstandschot de score opende. De speelsters van De Zweef herpakten zich goed en na goed samenspel was het 
Marina Baan die met een lage schuiver links in de hoek zorgde voor de aansluiting. 



  
 

De Zweef had in de 1e helft het betere spel, maar had moeite met het afmaken. Na de zoveelste goede aanval 
was het dan eindelijk wel raak. Nu was het Jody Nijenhuis die met een volley de bal in het net zag verdwijnen. 
Een voorsprong met de rust, die een doelpunt ruimer had kunnen en moeten zijn. Rood Zwart trok na rust de 
wedstrijd na zich toe. 
 

  
 

De onrust in het Nijverdalse team nam toe en met “houdbare” doelpunten namen de Deldenaren een 2-3 leiding. 
Ook lukte het Rood Zwart uit te lopen naar 2-4 na weer een afstandschot…… 
Mireille Gesscher kon de marge verkleinen, maar het lukte de Zweef niet meer om gelijk te komen. Ook een 
strafschop voor de Zwevers in de laatste minuut ging er niet in en zo werd Rood Zwart de matchwinnaar. En 
misschien wel een terechte winnaar, zo kon men vernemen in de wandelgangen. 



 
 

DA Kon. UD - De Zweef (1-3) 
03 december 2007 
In koude en zeer natte omstandigheden moesten de speelsters van De Zweef aantreden tegen de Koninklijken uit 
Deventer. En niet zoals vele supporters dachten in Weerselo. Een aantal van hen waren al onderweg richting het 
verkeerde UD. Gelukkig had onze reisleidster haar DOM DOM wel goed ingetoetst en arriveerde De Zweef op tijd 
in Deventer. Het was nog maar de vraag of het doorging, er was nog een herkeuring van het veld om 11.30 uur. 
  

  
  
Toch werd er gespeeld en hoe. De Zweef ging voortvarend te werk en toonde nu eens geen ontzag voor de 
tegenstander. Kans op kans werd er gecreëerd door goed  opbouwend voetbal. En het duurde niet lang of Kim 
Praas werd met een omhaal door Gill van de Werfhorst vrijgespeeld en scoorde met een droge knal. Het was Gill 
zelf, een paar minuten later, die uit een onmogelijke hoek met haar linkervoetje de keeper onhoudbaar 
passeerde. Een mooie en geruststellende voorsprong met de rust zou men kunnen zeggen. 
  



  
 
Maar niets was minder waar….Hoewel Koninklijke UD slechts 11 speelsters op het formulier had staan, dus geen 
reserves, werden er na de rust toch 4 wissels ingebracht. Wat bleek het 1e damesteam van Kon. UD was afgelast 
en men kon het niet laten om het 2e team te versterken. Je zou maar speelster zijn in het team van deze 
“Koninklijken”….Te gek voor woorden om op deze wijze mee te werken aan een mogelijke competitievervalsing. 
De Zweef met coach Gerard van der Kolk voorop kozen er toch voor om door te spelen. 
  

  
  
De druk van Deventernaren  was fors in de tweede helft. Een klein foutje van de verder voortreffelijk keepende 
Wilma Buitink (!!!)  werd direct afgestraft en de spanning was terug in de wedstrijd. Kort daarop bracht Wilma met 
haar linkervoet een prachtige redding. Vijf minuten voor tijd was het opnieuw Gill van de Werfhorst die met een 
prachtige lob een einde maakte aan alle onzekerheid. 
  



  
  
Een prima 1-3 overwinning is een perfecte afsluiting van de eerste competitiehelft. 
Dame van de wedstrijd werd Gill van de Werfhorst, toonbeeld van wilskracht, maar ja het was dan ook wel echt 
Irish weather…… 
  
DA Hengelo - De Zweef (0 - 3) 
18 februari 2008 
Het was maar de vraag of de wedstrijd, uit, tegen Hengelo doorgang kon vinden. Het eigenlijke veld waarop 
gespeeld moest worden lag in de schaduw en was dus bevroren. Omdat de Zwevers toch al in Hengelo waren 
werd besloten om te wachten op de afloop van een andere wedstrijd. 
Het was maar de vraag of de wedstrijd, uit, tegen Hengelo doorgang kon vinden. Het eigenlijke veld waarop 
gespeeld moest worden lag in de schaduw en was dus bevroren. Omdat de Zwevers toch al in Hengelo waren 
werd besloten om te wachten op de afloop van een andere wedstrijd. En zo kon er in een heerlijk zonnetje 
worden afgetrapt. 
 

             
 
De eerste helft kon de toeschouwers, waaronder een aantal geïnteresseerden van Rood Zwart uit Delden, niet 
echt boeien. Linda Slag werd op de nr. 10 van Hengelo gezet en zodoende kon deze Hengelose dame het wel 



vergeten. In de zak bij Slag en de Zweef kon dus gaan aanvallen in de tweede helft. 
 

            
 
Gelijk na de thee omspeelde Gill van de Werfhorst de keepster met een schijnbeweging en scoorde behendig 0-
1. Goed voor de eerste goal na de winterstop. De Zweef werd daarna iets rustiger aan de bal en creëerde kans 
na kans. Tot ieders verbazing werden de meeste kansen om zeep geholpen door de “meespelende” grens van 
Hengelo. Zelfs een koffiebon niet waard zou onze Hendri zeggen. 
 

             
 
Gelukkig hebben wij ook “meespelende” gasten in de begeleiding. In dit geval Rene Rodijk die Annemarie van 
Bentem aangaf een corner kort te spelen op Audrey van Munster. Dat ging van dik hout zaagt men planken, maar 
met een beetje mazzel kreeg Annemarie de bal voor haar linker pantoffel en Rene maar roepen “knalle…..”. 
Tegen zoveel ZINVOL geweld was Hengelo niet opgewassen. 
Vijf minuten voor tijd creëerde Audrey van Munster haar eigen ruimte en haalde opnieuw strak uit, onderkant lat 
en goed voor het eindresultaat van 0-3. 



Een mooie zege waar niets op af te dingen valt  en tja……..het kampioenschap…..het kan nog steeds zegt onze 
Gerard. 

            
 
DA De Zweef - Bornerbroek (7-0) 
13 maart 2008 
De dames uit Bornerbroek staan onderaan en dan is het zaak om je tegenstander niet te onderschatten.  Al snel 
in de wedstrijd was duidelijk dat Bornerbroek maar voor eén ding naar Nijverdal was gekomen, namelijk 
doelpunten voorkomen. 

 
Het team kwam de 1e helft maar zelden op de helft van de Zweef. Het middenveld van de Zweef liet de bal goed 
rondgaan en na 20 minuten kon Kim Praas de score openen. De Zweef ging gestaag door en wist voor de pauze 
nog drie keer te scoren. Met name het doelpunt van Gill van de Werfhorst was prachtig. Zij plukte een voorzet van 
Annemarie van Bentem uit de lucht en schoot deze keihard in de kruising. Ook Annemarie van Bentem wist met 
een keihard schot te scoren. 
De ruststand bedroeg 4-0. Na rust werden diverse wissels ingebracht, maar de Zweef bleef opper machtig. 
Mylene Rodijk scoorde twee keer en ook Marina Baan pikte weer haar goal mee. Kijkend naar de hoeveelheid 
kansen had de uitslag groter kunnen, nee moeten zijn. Toch verdienen de dames van de Zweef een compliment, 
want het speelde als team en men gunde elkaar de kansen. Er werden meer dan genoeg kansen gecreëerd, 
hetgeen inhoudt dat het veldspel dik in orde is. De afronding zal beter moeten worden, want tegen een 
tegenstander van een hoger niveau kun je het niet veroorloven om zoveel kansen om zeep te helpen. 



 
 

 
 

  
 
 
 



DA De Zweef 1 - DTC 1 (4-0) 
31 maart 2008 
Het damesteam van de Zweef en de meiden van DTC hebben beide de minst gepasseerde verdediging en toch is 
het de Nijverdalsters gelukt vier keer te scoren. 
  
Een prima prestatie tegen het stugge team uit Tilligte. De eerste helft gaf een overwicht te zien voor de Zweef, 
maar het lukte de Zweef in die 45 minuten niet om de bal in dat netje krijgen. 
De 2e helft speelde zich ook met name af op voor de goal van DTC. Het was de goalmachine Praaaaas die weer 
op gang schijnt te komen. Met twee mooie kopballen en via attent reageren op een doorschietende bal wist Kim 
Praas een loepzuivere hattrick te scoren. De aanvalsgolven bleven maar doorgaan ondanks de stromende regen 
en de kou. De wilskracht van de Zwevers was mooi om te zien en zo kon het beuren dat ook Aniek te Lintelo op 
eigen kracht een prachtig schot met een boog over de keepster zag verdwijnen. Zelfs leider Rene Rodijk was 
onder de indruk want hij sprak er later nog over in de kantine. Een dik verdiende overwinning voor de blauwen en 
maar weer afwachten wat de concurrenten hebben gedaan. 
Girl of the match werd Marije Scholten, keihard werkend en goed spelend op het middenveld en dat was te zien 
aan de kleding, hoezo een wit broekje…… 
DA Omhoog - De Zweef (0-2) 
10 april 2008 
Zondag 6 april wederom een spannende dag voor het damesteam van de Zweef. Het was vies koud, maar het 
zonnetje scheen, de mascotte was ziek maar desondanks spraken de koppies van de speelsters boekdelen 
m.a.w. "zelfvertrouwen". Hoe kan het ook anders, nog steeds geen doelpunt tegen in 2008 en met Praas op 
scherp moest het dit keer wel lukken tegen Omhoog. Het was druk langs de lijn met een bijna voltallige selectie 
van Rood Zwart die nieuwsgierig waren en duimden voor een gelijkspel. 
  

  
  
De KNVB had een officiële scheids geregeld en zodoende nam de heer Vogel uit Deventer de moeite om op z'n 
bromfiets (!!) naar Wierden te komen en de wedstrijd te leiden. En dat was maar goed ook bleek achteraf, we 
hadden vandaag zo ongeveer de gehele voorraad mondwater nodig van Super de Boer om de mond te spoelen 
van de "Omhogenaren.". Vanaf het begin namen de speelsters woorden in hun mond waarvan menig mannelijke 
Zwever de hele week droomt (denk ik..) 
  

  



  
De reden is ons nog onduidelijk omdat de Nijverdalsters, ook volgens de scheids, wel de grens van het 
toelaatbare opzochten maar dat op een sportieve wijze deden. De reacties van Omhoog waren echter te bizar om 
over naar huis te schrijven en schrijven was ook niet nodig, want met de wind mee kon je het 10 kilometer 
verderop horen in Nijverdal (in de Zweefkantine met het geluid aan..) 
  

  
  
De wedstrijd zelf was desondanks een spannende aangelegenheid met druk op beide helften en de beste kansen 
voor de Zweef. De passing van de Zweef was gehaast en daardoor matig. Het duurde 35 minuten voordat er een 
goal viel. Kim Praas werd voor de zoveelste keer de diepte ingezonden en kreeg de bal goed, maar hoog voor. 
Gill van de Werfhorst, ook niet de langste van het team, kon de bal met moeite aanraken en kreeg 'm met mazzel 
voor de rechterpantoffel. Dat was hangen...0-1 voor de Zweef en snel naar een warm bakkie. 
  

  
  
De tweede helft was van hetzelfde laken een pak, veel "geklepper" van Omhoog (die zichzelf daarmee OMLAAG 
haalden) en de Zweef.. ???.....die hielden hun koppies koel. Gerard van de Kolk had gewezen op het belang van 
een tweede goal en dat werd bereikt via Annemarie van Bentem. Op aangeven van Gill van de Werfhorst scoorde 
Annemarie nu niet loeihard met gevaar voor de tegenstander, maar behendig in de hoek. Stand 0-2 en daarmee 
was het hek van de dam bij sommige speelsters van Omhoog. Natrappen (namaaien mag ook) en commentaar 
op de scheids met de bekende middelvinger zorgen voor gele kaarten en zelfs een rode aan de Wierdense kant. 
Vrouwenvoetbal ontaarde bijna in "viswijvenvoetbal" indien de scheids en de Zwevers zich niet aan de regels 
hadden gehouden. Maar een goede uitslag daar ging het om, een winst met 0-2 bij Omhoog is goede en terechte 
uitslag en zorgt voor de nodige spanning bijna Rood Zwart in Delden..reken daar maar op. 
Dame van de wedstrijd werd Yvonne Slag die haar mannetje stond op de linksback positie. 
 
 
 



DA De Zweef - Hengelo (3-0) 
12 april 2008 
Met de aanwijzingen van onze geheime "web"dienst dacht de Zweef een relatief eenvoudige avond tegemoet te 
treden. En dat werd het ook, maar niet dankzij de aanwijzingen van Tinki Winki van Hengelo maar door onze 
eigen Yvonne Slag. Yvonne moet gedacht hebben wat mijn zus kan, kan ik ook en dus schakelde zij bekwaam de 
nr. 10 van Hengelo uit. Moet je maar geen supporter zijn van Rood Zwart... EN ja dan heeft de Zweef de eerste 
SLAG gewonnen (ha ha).  
Maar het duurde vrij lang voor de Zweef het doel kon vinden, pas toen Rene Rodijk het licht aan deed viel de 
eerste goal. Een ingooi door Marina Baan werd door de goed vrijlopende Gill van de Werfhorst pardoes over de 
keepster van Hengelo geschoten. Het knollen"licht"veld, de Wilgenweard zou er een goede survival kunnen 
houden, was mede de oorzaak voor de matige passing door beide teams. Zodoende werd de thee genuttigd met 
slechts een 1-0 voorsprong. 
De eerste 20 minuten in de tweede helft was het niet veel beter. Met een beetje geluk werd Mylene Rodijk op 
rechts weggezonden en dit keer kwam er een splijtende voorzet op Annemarie van Bentem. "EITJE .." moet ze 
hebben gedacht en dus 2-0.  Met het inbrengen van Sandra Middelkamp, als laatste dame kon Audrey van 
Munster het middenveld ondersteunen.  Mede door de stand kwam het voetballend vermogen terug in de ploeg. 
Goed om te zien en te ervaren hoe goed deze Nijverdalse ploeg dan kan voetballen. 
Zelfs de prima  leidende scheidsrechter Galgenbeld gaf dat positieve commentaar achteraf en hij kan het weten 
(zeggen ze). Marije Scholten zorgde voor de 3-0 met een verschrikkelijke boogbal over de balende keepster van 
Hengelo. En zo dropen de vriendinnen van Rood Zwart af met een dikke nederlaag en staat onze keepster 
Marianne Nieuwenhuis nog steeds droog..(nou ja droog) 
 
DA Tubantia - De Zweef (1-1) 
14 april 2008 
Voor het eerste keer in het bestaan van het damesvoetbal van de Zweef was er een live verslag te horen via de 
telefoon. Elk nieuwtje zou doorgespeeld worden naar de nieuwsgierige supporters (2..) in Nijverdal. Jammer dat 
beide teams de spirit er niet in konden krijgen. De eerste helft was volgens de verslaggever een onvoorstelbaar 
"gescheggel", wat dat ook maar moge zijn.. 
Beide teams hadden in die 1e helft wat kansjes, maar zoals gezegd niet om 
over naar huis te schrijven (laat staan bellen) De verslaggever sprak over een wedstrijd net als uit tegen DTC, 
kortom een typische wedstrijd voor een mager gelijkspel. Zou het de Zweef dan overkomen en in een kl*t$#N 
wedstrijd  (het blijft damesvoetbal dus netjes) de punten uit handen geven? Terwijl men met een met nulletje of 
dertien thuis had gewonnen van datzelfde Tubantia. 
Een gedeeltelijke omslag kwam na 20 minuten in de 2e helft. Eindelijk eens een rustige aanval op rechts via 
Mylene Rodijk en op haar aangeven maakte Annemarie van Bentem het opnieuw bescheiden af. De rustgevende 
1-0 leiding was maar van korte duur. Een doorbraak van Tubantia kon niet worden gestopt en tot ieders verbazing 
was de eerste kans van Tubantia in de 2e helft gelijk raak. Een mooi record van NUL doelpunten tegen in 2008 
naar de mallemoeren....en misschien nog wel meer. 
Veel meer nieuws kwam er niet vanuit Hengelo naar Nijverdal en kon het onvoorstelbare gebeuren dat de dames 
van De Zweef met een teleurstellende 1-1 het kampioenschap definitief weggaven. Laten de supporters in 
Nijverdal daar nu net live getuige van zijn, jammerrrrrrrrrr 
 
DA De Zweef - Quick '20 (5-0) 
20 april 2008 
De Zweef haakte vorige week na een teleurstellend gelijkspel af in de strijd om het kampioenschap. De 
teleurstelling was dan ook groot. Vandaag (zondag 20-4) was dan ook de vraag hoe het team dit had verwerkt. Al 
snel werd duidelijk dat de Zweef dames het seizoen waardig willen afsluiten. Men begon gretig aan de wedstrijd. 
Al na 3 minuten wist Myléne Rodijk te scoren. Zij soleerde zich na een goede pass vrij voor de keeper en ronde 
prima af. Vijf minuten later liep Aniek te Lintelo goed vrij en zij werd keurig bediend vanuit het middenveld. Aniek 
ronde koeltjes af. De dames uit Oldenzaal hadden bijna nog geen bal aangeraakt en waren duidelijk van slag. 
Quick reageerde de frustraties af door verbaal tegen de scheidsrechter te reageren. De Zweef bleef domineren 
en het wachten was op het derde doelpunt. 
Myléne Rodijk brak door op links en gaf een pass over de volle breedte op Kim Praas. Kim was haar 
tegenstandster te snel af en kwam oog in oog met de keepster. Zij ronde goed af door de bal hard en laag en 
linker hoek te jagen. De ruststand was 3-0. 
Na de thee nam het team van de Zweef direct weer het initiatief en zij controleerden het spel. Net als voor de rust 
speelde het team bij vlagen zeer goed combinatie voetbal. In de 8e minuut na rust brak Kim Praas door op rechts. 
Zij gaf een geweldige voorzet richting 2e paal, alwaar  Myléne Rodijk vrij stond. Laatstgenoemde liet zich deze 
kans niet ontgaan en ronde keurig af. 
Ouick was verslagen en wilde een grotere afstraffing  voorkomen. De dames uit Oldenzaal beperkten zich tot 
verdedigen. 
Het spel van de Zweef verloor ook wat aan scherpte. Toch bleef het team met inzet spelen en dit werd 5 minuten 
voor het eindsignaal beloond met nog een doelpunt. Na prima combinatie voetbal volgde er een “steekpass”op 
Kim Praas die vrij kwam voor de keeper. Kim omspeelde de keeper en maakte zo het 5e doelpunt van de Zweef. 
De Zweef dames verdienen een compliment. Bij vlagen werd er zeer goed voetbal gespeeld en de inzet bleef 
gedurende de hele wedstrijd goed. 



De verdediging stond als een huis. Girl of the match is Myléne Rodijk. Zij speelde aanvallend zeer sterk, maar 
deed ook het nodige verdedigende werk. ovendien maakte ze twee goede goals. 
 
DA Bornerbroek - De Zweef (0-10) 
28 april 2008 
De rapen waren binnen zes minuten gaar voor de speelsters van Bornerbroek. Marina Baan werkt dan ook niet 
voor niets in de horeca. Binnen die kooktijd maakte Marina een onvervalste hattrick. Ik denk de snelste hattrick 
ooit. Wij zullen eens gaan informeren (CR van de Goalredactie  zal het wel weten..) Een dikke voorsprong en 
spelend op kunstgras (ja ja zelfs in Bornerbroek) in een lekker zonnetje, de Zwevers hadden er zin in. Na een 
eigen goal van Bornerbroek vielen er nog twee vóór de rust. De ene goal was nog mooier dan de andere. 
Steekpasses (of zoiets) van achteruit en bekeken afmakertjes van Kim Praas. Kampioenen waardig, maar daar 
zullen wij het niet meer over hebben. Vlak voor de rust werd Brigit Heuver ingebracht als vervangster voor 
keepster Marian Nieuwenhuis. Brigit zal naar verwachting de nieuwe keepster zijn van de dames, temeer omdat 
Marian het team volgend seizoen gaat verlaten. Annemarie van Bentem had ook een frituurpan vol energie 
meegenomen en punterde in de tweede helft een bal prachtig in de hoek. Tevens strooide ze volop met mooie 
passes, zo mogen ze dat graag zien langs de lijn. In de 58e minuut kon Joyce Lohuis scoren in de rebound..A: je 
moet er maar staan en B: de bal moet er in. Beide deed ze heel goed Toen het Nijverdalse geweld een beetje 
ging luwen moet coach Gerard van der Kolk gedacht hebben "dan hebben wij altijd nog Marije Scholten in huis". 
Één van de eerste ballen knalde ze met veel gevoel over de keepster van Bornerbroek.  
Met het gevaar de tel kwijt te raken werden de doelpunten maar genoteerd door de schrijver van dit stukje en 
kwam hij met nog een goal van Annemarie van Bentem niet verder dan 0-10. Volgens een aantal bezoekers was 
het 0-11 maar niemand die daar om maalde, zelfs Bornerbroek niet. Marina Baan werd girl of the match. Niet 
alleen vanwege haar hattrick maar toch om ook het bekeken spelletje van haar. Oma Baan was er weer blij mee. 
 
DA BWO - De Zweef (0-5) 
05 mei 2008 
Het blijft toch jammer dat de competitie zo snel voorbij is. In een heerlijk zonnetje voetballen of kijken langs de lijn 
is toch een prachtige bezigheid  in het weekend. Maar ja, het was al weer de laatste zondag in het KNVB 
schema. Vanaf volgende week is het weer slapen tot 12 uur in plaats van vechten om de bal. En is het weer 
hangen op de bank i.p.v. vlaggen voor buitenspel. En is er weer een woordenwisseling met de partner i.p.v. met 
de scheids. BWO uit Hengelo had al eerder vakantie genomen want de speelsters waren er duidelijk niet bij met 
hun koppie. De Nijverdallers daarentegen hadden last van het harde “werken”op Dauwpop of hadden misschien 
nog meer de naweeën van de Nijverdalse Nacht. 
Het werd een gezapige wedstrijd waarin Gerard van der Kolk aan het einde verzuchtte “er is echt niemand die 
luistert, fluit maar af dat slappe zooitje”(waarop de scheids prompt affloot voor het einde). 
Toch gebeurde er genoeg in de wedstrijd maar vaak per ongeluk, althans zo leek het vanaf de zijlijn. Annamarie 
van Bentem knalde bijna per ongeluk de keeper doormidden en de bal in het net. Kim Praas werd een paar keer 
per ongeluk vrijgespeeld, waarbij de keepster van BWO per ongeluk een balletje door de benen liet glippen. 
Allemaal toeval dus….alhoewel, het is niet onopgemerkt gebleven, Kim Praas schoof na een goede solo en 
perfect omspelen van de keepster de bal EXPRES naast het doel. En Mylene Rodijk maak ook expres een 
machtig mooi doelpunt waarbij zij bewust de moeilijkste hoek koos. Kortom een wedstrijd waarover nog lang 
wordt nagesproken. Met als extra vermelding dat Aniek te Lintelo girl of the match werd. 
 
Dames UD - De Zweef (1-8) 
13 mei 2008 
Afgelopen zondag werd Rood-Zwart uit Delden kampioen. Als Zwevers willen we de dames uit Delden feliciteren 
met het door hun behaalde kampioenschap. Wie aan het eind van de competitie bovenaan eindigt is de terechte 
kampioen. Er is geen ruimte voor …ja maar…en als we …..Dit doen we dan ook niet. Rood-Zwart is verdiend 
kampioen en ons past gedrag dat hoort bij een goede tweede. 
Om ooit zelf als team te kunnen zegevieren  zul je ook moeten leren verliezen. De oorzaken hiervan bij je zelf 
zoeken is het enige wat je als team kunt en moet doen. Op donderdag 8 mei stond de laatste wedstrijd op het 
programma uit tegen de nummer 4 van de ranglijst. UD speelt al jaren verdienstelijk in de subtop mee. Een fysiek 
sterk team. 
Het werd een sportieve wedstrijd die zeer correct geleid werd door de scheidsrechter van UD. 
De wedstrijd begon wat rommelig en over en weer werden er veel fouten gemaakt. 
Na 20 minuten scoorde Jody Nijenhuis uit een afstandschot. Al snel kwam UD op gelijke hoogte na een 
misverstand in de verdediging van de Zweef. 
Uit een corner wist Joyce Lohuis te scoren, nadat ze slim was vrijgelopen bij de 1e paal. De Zweef  kwam op 
toeren en na wederom een goed lopende aanval werd Gill vd Werfhorst gevonden. Zij ronde goed af. 
Vlak voor rust liep Kim Praas vrij en zij werd op maat aangespeeld. Zij faalde niet oog in oog met de keeper en 
maakte het vierde doelpunt. Rust 4-1. 
In de tweede helft was er maar 1 team dat voetbalde. De conditie van de Zweef meiden is vele malen beter dan 
die van de speelsters van UD. 
UD werd van de mat gespeeld. Gill vd Werfhorst speelde attent en ronde goed af na een fout in de verdediging 
van UD. Mylene Rodijk schoot van een meter of 20 hard op de lat. De terugvallende bal werd hierop binnen getikt 
door Kim Praas. Mylene Rodijk wist ook zelf twee keer te scoren. Eén doelpunt na een knappe solo en 1 doelpunt 
tja hoe die precies ging wist zich niemand zich meer precies te herinneren..…..???? De competitie werd 



afgesloten met en goed gevoel. Wat rest zijn nog een aantal toernooien. Dit kan nog wel een prijs opleveren, 
want de Zweef meiden draaien de laatste weken goed en lijken de vorm gevonden te hebben.      
Girl off the match werd Joyce Lohuis. Na een wat aarzelend begin groeide ze in de wedstrijd. Speelde slim, gaf 
prima passes, speelde in dienst van het team en maakte een goed doelpunt. 
 
"Match of the year" van damesteam 
29 mei 2008 
In het afgelopen weekeinde speelde het damesteam van de Zweef tegen een mix 
van ouders, vrienden en partners. De tegenstander was een gemêleerd gezelschap van mannen en vrouwen in 
de leeftijd van 17 tot bijna 65 (!) jaar. 
 

   
 

De oudste (met respect) was Hans Middelkamp en hij ging voorop in de strijd. Met z'n Jan Wouterbeentjes wist hij 
menige jonge dame te omspelen, zelfs de laatste man.ehh dame (dochter Sandra Middelkamp).  De jongste 
speler, Niek Praas, had het moeilijk tegen z'n zus Kim, maar vader George kon haar daarentegen wel de baas 
(beter dan buiten het veld zou Kim later zeggen) 
 

   



Ook de Slagjes lieten van zich spreken. Pa en ma Slag en broer Wouterrrrrr hielden Yvonne in bedwang en 
waren blij dat Linda alleen bij de barbecue aanschoof. Dan was er de familie Lohuis. Hetty en Dick zullen zich nog 
lang de korte beentjes van de dochters Kim en Joyce herinneren. Alhoewel Dick het voetballen nog lang niet was 
verleerd. Coach Gerard van der Kolk zag alles met lede ogen aan op het middenveld, zich realiserend dat de 
meiden zijn opdrachten vanuit het verleden nu wel heel strikt uitvoerden. Buikemaatje was al snel z'n bijnaam en 
hij nam verstandig en snel plaats op de reserve bank; voordat er ongelukken konden gebeuren... 
 

   
 

De meiden van het damesteam hadden echter niet gerekend op de familie Tibbe. De senioren hadden 
onverwacht de officiële scheids Erik Heuver laten vervangen door Kevin Tibbe. Deze jonge scheids was de eerste 
dit seizoen die zich niet liet verschalken door de schonen uit Nijverdal. Als slot op de deur werd moeder Sandra 
Tibbe in de achterhoede geposteerd. Geen meid kwam er in of doorheen (en zo hoort het ook als je drie kerels in 
huis hebt). 
 

    
 

Haar eigen man Ronald Tibbe stond tot overmaat van ramp (voor het damesteam dan) in de voorhoede. In vorige 
edities moest hij nog altijd de bal klaarleggen voor zijn maatje Jeroen Scholten, maar door de afwezigheid van 
Jeroen kon Ronald naar hartelust dribbelen; hij scoorde dan ook drie maal. De mooiste goal werd opgezet door, 
hoe kan het ook anders, Hans Middelkamp. In een één-tweetje met Dick Lohuis (dacht ik) gaf Hans een assist op 
Ronald Tibbe, die de bal loeihard, net zo hard als Annemarie van Bentem dan kan, achter de verbouwereerde 



Marian Nieuwenhuis knalde. Een zeer verrassende uitslag, althans voor het damesteam; een 2-3 verlies tegen de 
ouders. Meer doelpunten tegen in één wedstrijd, dan in alle wedstrijden in 2008 tot nu toe. 
De avond stond ook in het teken van het afscheid van drie dames tw. Marina Baan, Marian Nieuwenhuis en 
Sandra Tibbe. Bloemen waren er als dank voor de sponsoren Transmission, Banketbakkerij Nieuwenhuis en 
Cafe-Restaurant de Budde, waarna er nog lang werd nagezeten onder het genot van drankje en een barbecue. 
 


