
Den Ham 2 –  De Zweef 1 (0-7) 
01 september 2008 
Spelen op zaterdag is voor de meeste meiden van de Zweef toch even wennen. Een fors aantal moesten hun 
werkschema op de kop gooien, maar een lekker zonnetje maakte alles goed. 
  

  
  
Zelfs een ware supportersschare ging mee richting Den Ham, zoals de Tibbes, de Lohuisjes en de 
Middelkampers. Tennistoernooien en het shoppen moest er aan geloven; het damesteam van de Zweef heeft 
weer vertrouwen in het bekertoernooi (en natuurlijk de competitie). 
  

  
  
Coach Gerard van der Kolk had niet veel vertrouwen in de opponent. Het was Den Ham 2 waartegen zijn meiden 
moesten spelen, maar hij wist uit betrouwbare bron dat Den Ham 1 versterking kwam verlenen. Ondanks het 
mooie weer donderde het toch boven Den Ham tijdens de warming-up, dit maal vanaf de zijde van de coach. 
De Zweef kwam ditmaal toch goed uit de startblokken in tegenstelling tot voorgaande wedstrijden. Het 
middenveld kwam direct in handen van de goed spelende Aniek te Lintelo en werd ook niet meer door haar 
losgelaten. Aniek werd dan ook later “girl of the match”, je kunt er niets mee verdienen maar het is toch 
meegenomen. 
Mylene Rodijk en Gill van de Werfhorst zorgden voor twee goals en drukten daarmee lichtjes het verschil uit in 
kwaliteit. Of coach Gerard had foutieve informatie of Den Ham 1 is vorig jaar gedegradeerd; het spel van de 



Hammenaren was dramatisch en de conditie als van een Zaterdag 6e klasser. Ondanks een korte drinkpauze 
keken alle spelers uit naar de rust; het was warm…zeer warm. 
  

  
  
Na de rust konden de Nijverdallers hun wissels inbrengen en kreeg iedereen de broodnodige speelminuten. Het 
spel was niet echt om naar huis te schrijven, maar een aantal speelsters vielen op door hun gretigheid zoals de 
eerder genoemde Aniek maar ook een Mylene Rodijk en niet te vergeten Mireille Gescher. Kim Praas liet ook 
even zien dat zij niet voor niets was meegekomen en soleerde in haar uppie door de Hammer-defensie. Mylene 
Rodijk kreeg het vlak voor het einde op de heupen. De supporters zagen eerst een kermende Mylene op de 
grond liggen (“toch niet weer die knie hè) om vlak daarna binnen vier minuten (!!) een echte hattrick van haar te 
zien. Het was Joyce Lohuis die de eindstand bepaalde op 0-7 met een vrije trap op z’n Ronaldinhoooooooss. 
  

 
 
DA De Zweef-Bornerbroek (17-0) 
16 september 2008 
Een zeventienklapper; een daverende start van een nieuw seizoen in de competitie. En een leuk presentje van 
coach Gerard van der Klok voor zijn jarige vrouw Bernadet. Daar kun je mee thuis komen. 
De Nijverdalse speelsters hadden qua scoren ook een prima voorbereiding en de verdediging kreeg maar één 
goaltje tegen in diezelfde wedstrijden. 
Natuurlijk de weerstand van Bornerbroek was minimaal, maar de nieuwe keepster van de meiden, Brigit Heuver, 
moest af en toe een schoonheidsfoutje in de verdediging wegpoetsen. Het was een prima eerst competitieronde 
van Brigit. Ook Fabienne Heuver speelde haar eerste volle negentig competitieminuten in de zondagcompetitie. 



Samen met haar “maatjes”Aniek te Lintelo en Gill van de Werfhorst controleerde ze het middenveld. Dit 
middenveld pikte ook een aantal goaltjes mee van de zeventien. Het moet worden gezegd een aantal aanvallen 
werden zeer fraai ingezet zoals coach Gerard het op de training had bedoeld. Balletje kaatsen, balletje in de 
ruimte en terugleggen op de inkomende “deerne, het ging af en toe van een leien dakje. Onze vlaggenist Jos 
Slag had eigenlijk niets te doen en moet de komende week weer bijtrainen om op gewicht te blijven. Meid van de 
wedstrijd werd Aniek te Lintelo die goed in dienst van het team speelde en keurig haar positie hield. 
Ogenschijnlijk had ze zelf een ander idee, maar dat besef komt later in het seizoen wel. 
Kortom een mooie start en naar wij aannemen een leidende positie op ranglijst. En die geven de blauwwitten ook 
liever niet meer af 
  

 

 
 
DA Saasveldia - de Zweef (1-5) 
22 september 2008 
Een wedstrijd met twee gezichten. Was de 1e helft nog om aan te zien, het vervolg was dramatisch. Eigenlijk was 
de rit naar het sportpark in Saasveld al veelbelovend, want de 
gehele meute stond uiteindelijk op de parkeerplaats van muziekvereniging St.Caecilia ipv bij de voetbalkantine. Er 
mankeerde niet veel aan of met zat aan de bar "bie Bruins". 
 
DA De Zweef - Tubantia (8-0) 
30 september 2008 
Het Nijverdalse damesteam schaarde aan het begin van de wedstrijd Tubantia onder de concurrentie, temeer 
omdat Tubantia met 3-1 had gewonnen van het Wierdense Omhoog. Dat de Zwevers onder druk goed kunnen 
voetballen lieten zij met name in de 1e helft zien. 
Vanaf vandaag zijn dus alle tegenstanders kampioenskandidaten, de druk moesten wij maar goed opvoeren, 
.want een partij was dit. Bijna alle meiden hadden familie langs de kant en of het nu Praasjes waren of 
Heuvertjes, Lohuisjes of zelfs opa Telgenkamp (Mylene), allemaal hebben ze genoten van een mooie pot voetbal. 
  
DA De Zweef - Klein Dochteren (4-4) 
12 oktober 2008 
Ja, wij hadden de kansen moeten afmaken, ja wij waren niet compleet, ja wij werden door meerdere zaken 
nerveus. Maar ja wij hadden nu ook een echte serieuze tegenstander. Een type bikkelaar met ballen, ja ja ook in 
de vrouwensport. Het was een echte wedstrijd waarin je met 4-4 vooraf zegt twee punten verloren en achteraf "wij 
hebben een punt gewonnen". Achteraf is het eenvoudiger praten, dat is iedereen met elkaar eens, dus zeggen wij 
ook trots "wij hebben een punt gewonnen". Niet echt in de wedstrijd zitten en dan toch een achterstand van 2-4 
goedmaken met als resultaat een gelijkspel.klasse meiden. 
  
DA Hengelo - De Zweef (1-1) 
26 oktober 2008 
Soms zie je het aankomen, zo ook nu. De training van vrijdag was slapjes, de warming-up in Hengelo was 
driemaal niets en de wijze waarop de wedstrijd werd aangepakt was De Zweef onwaardig. En zo kon het 
gebeuren dat Hengelo haar eerste goal van de competitie (!) kon maken en ook nog eens een haar eerste punt 
kon pakken. En dat nog wel tegen de Nijverdalse ploeg die zich een kampioenskandidaat wil noemen. Dan zal er 
toch echt wel vanuit een ander vaatje getapt moeten worden. De dikke overwinningen in de eerste wedstrijden 



kunnen dit falen van het totale team niet verbloemen. Scherper en beter trainen gaat daaraan vooraf , evenals 
een serieuze voorbereiding op de wedstrijddag. Een wedstrijdverslag als dit zegt voldoende over de wedstrijd. En 
ook een "girl of the match" valt echt niet aan te wijzen. Ja, laten wij zeggen Linda Slag omdat ze moet herstellen 
van een enkelblessure die ze afgelopen vrijdag opliep. Of anders omdat Linda vandaag jarig was. Bij deze van 
harte... 
 
DA De Zweef - Omhoog (1-1) 
02 november 2008 
De eerste 15-20 minuten waren in deze zware partij hoopgevend. Er werd vanaf de Zweef veel druk gezet op de 
tegenstander. Maar ook speelsters van Omhoog waren scherp en kropen langzaam onder het juk van de Zweef 
vandaan. De Zweef kreeg enkele opgelegde kansen om de score te openen maar pas na een half uur wist 
Mylene Rodijk het netje te vinden. Weggezonden door Annemarie van Bentem maakte Mylene het werk netjes af. 
De 1-0 voorsprong was gelijk ook de ruststand. 
Na de rust werd Marije Scholten ingebracht voor de Gill van de Werfhorst. Maar ook Marije kon geen potten 
breken tegen de hechte verdediging van Omhoog. Omhoog had tot ver in de tweede helft eigenlijk geen echte 
kans gehad. Een slippertje van de verder goed keepende Brigit Heuver bracht Omhoog naast de Zweef. Aan 
deze fout ging echter ook slap ingrijpen van het middenveld aan vooraf, waardoor de nr. 13 van Omhoog 
(Marloes) een goed schot kon loslaten op onze Brigit. Beide teams hielden elkaar daarna goed in evenwicht en 
zodoende ging voor beide ploegen kostbare punten verloren. Het goede nieuws kwam vanuit Marienheem waar 
lijstaanvoerder Quick ’20 ook punten had laten liggen. Speelster van de wedstrijd werd aanvoerster Audrey van 
Munster. 
 
DA BWO-2 - De Zweef (1-6) 
16 november 2008 
Er werd toch wel aardig opgezien tegen deze uitwedstrijd tegen BWO 2. Maar dan heb je Fabienne 1, 2, 3 en 4. 
Neen, geen hoedje van, maar petje af voor deze speelster. Als een wervelwind sprintte ze keer op keer door de 
Hengelose verdediging. Met maar liefst vier doelpunten in de eerste helft zette ze BWO op een forse 
achterstand.  Ook de rest van het Nijverdalse team speelde een dijk van een eerste helft. De wedstrijd voltrok 
zich op de helft van BWO. Een foute inschatting van Brigitte Heuver bracht BWO een klein beetje in de buurt van 
De Zweef. Maar dat mocht de spelvreugde niet bederven. Het was een verzorgd spelletje wat op de mat werd 
gelegd. Een prachtige aanval vanaf rechts, via Kim Praas, bracht de bal op het hoofd van Gill van de Werfhorst. 
Maar de bal spatte van de lat. Mooi om te zien, maar helaas geen treffer. De tweede helft was iets wat gezapig. 
Met de wind mee kwam BWO er helemaal niet meer aan te pas. Yvonne Slag, spelend als voorstopper, stond als 
een muur in de Nijverdalse verdediging. De Zweef ging echter niet goed om met de kansen. Een afstandschot 
van Gill van de Werfhorst zorgde voor voldoende marge in de score.   
Coach van der Kolk kon ook andere speelsters op deze wijze speelminuten geven. Het speelbeeld veranderde 
niet; De Zweef bleef drukken. Een zoveelste splijtende pass werd door Gill van de Werfhorst knap afgemaakt met 
haar linker voetje. De eindscore was klip en klaar; 1-6 voor Nijverdal. Wij eindigen dan ook met Fabienne Heuver 
als speler van de wedstrijd. Dus 1, 2, 3, 4 petje af, petje af. 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

DA Quick '20 - De Zweef (0-2) 
07 december 2008 
Een topper in de huidige competitie , maar een 'draak van een wedstrijd'. Op de heenreis raakten een aantal 
meiden al het spoor volledig bijster, zij konden het prachtige sportcomplex van Quick '20 niet vinden. En in plaats 
van op een mooie gladde kunstgrasmat moest de meiden aantreden op een onvoorstelbaar knollenveld. Ze 
hebben bij Quick '20 maar liefst vier prachtige kunstgrasvelden en misschien nog wel meer, maar de 24 
speelsters werden als biggetjes de drek in gezonden. Aan noppen had je echts niets, lieslaarzen of klompen had 
je nodig of juist misschien wel hoge hakken om maar grip te krijgen op dit veld. 
  
DA De Zweef –  LSV (5-0) 
21 december 2008 
Het was vooraf onbekend wat het damesteam van de Zweef qua kracht verwachten moest van LSV. De dames 
uit Lonneker stonden weliswaar op de zesde plek, maar hadden ook twee wedstrijden minder gespeeld dan de 
rest. En met één gelijkspel en een verloren wedstrijd had deze meiden het minst aantal verliespunten. Kortom 
virtuele leiders... 
  
DA Bornerbroek - De Zweef (2-12) 
03 maart 2009 
Eindelijk dan weer eens een officiële competitiewedstrijd, wat heeft het lang geduurd. Toch leken de meiden niet 
scherp tijdens de warming-up. Maar schijn bedriegt, de Zweef kwam toch goed uit de startblokken. En al vroeg 
kwam men op voorsprong. Fabienne Heuver kon een bal onderscheppen en zette gelijk haar maatje Kim Praas 
nagenoeg vrij voor de goal 0-1. Fabienne maakt in dezelfde minuut zelf de 0-2 (ik heb de goal niet eens gezien). 
  
DA De Zweef - Saasveldia (11-0) 
09 maart 2009 
Op een zwaar veld hebben de Nijverdalse speelsters een welverdiende dikke overwinning behaald op 
middenmotor Saasveldia. Bij de rust stond het nog maar 3-0 omdat kans na kans onbenut werd gelaten. Ook na 
de rust was het een eenrichtingsverkeer, maar kwamen de goals maar moeizaam op het denkbeeldige scorebord. 
In de laatste 15 minuten vielen de doelpunten echter als rijpe appeltjes. De schrijver heeft waarschijnlijk ook de 
oorzaak gevonden: "de muziek op het hoofdveld". 
  
DA Tubantia - De Zweef (0-0) 
16 maart 2009 
Opnieuw een draak van een wedstrijd. Werd er thuis tegen Tubantia nog vrolijk op los gescoord (8-0), deze keer 
wist De Zweef geen opening vinden in de stugge verdediging. Aan het eind van het seizoen zullen wij weten of 
het twee verliespunten zijn of juist toch nog een winstpuntje. 
  



  
  
Tubantia had maar één opdracht en dat was alles tegenhouden wat maar De Zweef was. In het begin waren de 
Hengeloers een paar keer te zien op de helft van De Zweef. Voor de rest was het een rode muur waar De Zweef 
zich op stuk liep. Natuurlijk werd ook de creatieve inbreng van een Fabienne Heuver en Audrey van Munster 
gemist, maar de overige Nijverdalse speelsters hebben normaal gesproken meer kwaliteit in huis dan het team 
van Tubantia. 
  

  
  
Vandaag echter niet en werd het voor de vierde keer een gelijkspel. De teleurstelling was echt groot, maar de 
Zwevers blijven ongeslagen en hebben op de helft van het speelschema nog alles in eigen hand. Brigitte Heuver 
kreeg bijna niets te doen en elke keeper weet hoe moeilijk het dan is om de concentratie te behouden. Door een 
knappe redding op een vrije trap wist Brigit voor vandaag de titel ‘girl of the match” binnen te slepen. Goed 
gedaan meissie. 
  



 
 

DA LSV - De Zweef (0-3) 
22 maart 2009 
De Zweef stond voor de zware taak om de virtuele (mede)leiders in deze competitie van zich af te houden. Met 
het zure gelijkspel van de vorige week nog in het hoofd, was het maar afwachten of de neuzen dezelfde kant uit 
stonden. Maar dat deden ze wel..en hoe. Opnieuw was daar de drang richting de goal van de tegenstander te 
zien. LSV kwam er eigenlijk niet aan te pas. Spaarzaam kwamen de meiden uit Lonneker in het strafschopgebied 
van keepster Brigitte Heuver. De verdediging stond dus als een huis onder leiding van de snelle Mireille Gescher.  
  
DA De Zweef - Warnsveldse Boys (4-0) 
29 maart 2009 
Het blijft toch moeilijk om als schrijver van dit verslag objectief te kijken naar een (beker)wedstrijd als deze. Een 
eerste helft waarin de volledige voorhoede niet thuis gaf, het voetballend vermogen een klasse lager lag dan vorig 
weekend, maar waar de tegenstander toch op de 'pijnbank' lag. Het had bij de rust al een nulletje of vier, 
vijf moeten zijn voor de Zweef. En waar ligt dat dan aan. De tegenstander, Warnsveldse girls,  was onbekend, het 
team stond bovenin de 5e klasse van een andere regio. Van onderschatting was dan ook geen sprake. 
 

 
 



Voetbal blijft een raar spel, onvoorspelbaar en dat is misschien dan maar goed ook. Niet voor de kapiteins langs 
de lijn, dat kan ik je verzekeren. De eerste goal van de wedstrijd was een rommelgoal in de eerste helft door Kim 
Praas. Na de rust begon het Nijverdalse team op stoom te komen toen, opnieuw, de muziek te horen was vanaf 
het hoofdveld. Daarvoor was het al 2-0 door een mooie harde vrije trap van Annemarie van Bentem. De keepster 
van Warnsveld verkeek zich op de power achter dit schot. Swingend op muziek scoorde Mylene Rodijk op fraaie 
wijze na een nog mooiere pass van Aniek te Lintelo. Daarna zorgde Jody Nijenhuis voor de mooiste treffer van de 
middag. Zij bekroonde haar comeback met een prachtige lob. Naar maanden van afwezigheid toch maar mooi 
meegenomen. Net zoals de speelminuten van de voorheen geblesseerde Yvonne Slag, die bekwaam haar 
verdedigende taken uitvoerde. De 4-0 eindstand was een povere uitdrukking van het kwaliteitsverschil in deze 
bekerwedstrijd. 
 

 
 

Binnenkort wacht UD Weerselo uit de eigen competitiepoule. Nog drie keer Nijverdal -Weerselo vóór de zomer. 
Kiek'n wat wöt. Dame van de wedstrijd was Annemarie van Bentem. Strooiend met mooie voorzetten en 
die kopbal?..ach, die vergeven wij je.. 
 

 
  



  
  
DA De Zweef - Marienheem (0-5) 
02 april 2009 
Ondanks de goede generale afgelopen zondag tegen Warsnveldse Boys zat er toch veel spanning op deze 
wedstrijd. Misschien had het te maken met de afwezigheid van keepster Brigitte Heuver, maar haar 
vervangster Anne Roelofs keepte de wedstrijd van haar leven..wat een talentje. 
Het duurde tot de 2-0 voorsprong (!!) voordat de echte rust terug was in met name de defensie. Het zal wel aan 
de Super(de)boeren gelegen hebben die weer als vanouds stonden te blêren langs de zijlijn. Maar die waren ook 
gespannen moet je maar rekenen. Hoe het ook zij, in tien minuten was de wedstrijd gespeeld. 
Marienheem hielp de Zweef in het zadel door met een eigen doelpunt te beginnen. Waarna Annemarie 
van Bentem haar 'dynamite legs' weer liet gelden en een schot losliet op de keepster waarna Kim Praas 
eenvoudig kon intikken. Marije Scholten gaat ook per wedstrijd  beter spelen en gaf een schitterende assist 
op Kim Praas, goed voor 3-0. 
Good old Gill van de Werfhorst had al een paar kansen laten liggen en ramde van ergernis een perfect genomen 
van Bentem corner hard in het net van Marienheem. Rust, rust, rust in de koppies, bij de leiding en in de 
wedstrijd. Met een comfortabele stand van 4-0 ging men aan de thee. 
Direct na de rust was er weer een corner vanaf links en deze werd "plat op plaat" snoeihard ingekopt door 
Gill van de Werfhorst...a beauty.. En zo konden oud geblesseerden zoals Jody Nijenhuis en Linda Slag opnieuw 
speelminuten oppikken. Ondertussen stond ook nog steeds Anna Roelofs foutloos te keepen in het doel van de 
Zweef en werd daarmee "girl of the match". 
 

 



  

 
  

 
 

DA Klein Dochteren - De Zweef (0-6) 
05 april 2009 
Vandaag stond de loodzware uit wedstrijd tegen Klein Dochteren op het programma. In Nijverdal werd een 
eerdere ontmoeting 4-4. De Zweef dames konden niet beschikken over keepster Brigit en helaas was haar 
vervangster Anne Roelofs gisteren geblesseerd geraakt. Coach Gerard was genoodzaakt om een ander uit de 
groep aan te wijzen en zijn keus viel op Annemarie van Benten. Annemarie zag het team belang en trok zonder 
mokken het keepershirt aan. Klasse! De Zweef dames begonnen heel nerveus aan de wedstrijd. De wedstrijd 
kende dan ook een zeer rommelig begin. 
In de 7e minuut gaf Mylene Rodijk een steekpass op Kim Praas. Kim kwam hierdoor 1 op 1 met de keeper en 
ronde goed af 1-0. Klein Dochteren wilde zich niet gewonnen geven en wist met veel fysieke inzet de wedstrijd 



naar zich toe te trekken. De verdediging van de Zweef stond niet goed en de opbouw van achteruit was onrustig. 
Toch moet gezegd worden dat er ook geen kansen werden weggegeven. Coach Gerard zei vooraf dat we in een 
fase van de competitie zitten waarin het resultaat heilig is, dan maar met minder goed voetbal. Dit laatste gold 
vandaag voor de verdediging. 
Klein Dochteren voerde de druk op, maar gaf daardoor te veel ruimte weg. Kim Praas en Mylene Rodijk 
waren vandaag super scherp. In de laatste 10 minuten voor de rust stelden zij de wedstrijd veilig. Marije Scholten 
wist Kim te bereiken. Kim speelde zich mooi vrij en schoot laag in de hoek binnen 2-0.  
Vervolgens zette Aniek te Lintelo met een steekpass Marije Scholten vrij voor het doel. Het schot van Marije kon 
door de keepster gekeerd worden, maar de bal kwam voor de voeten van Mylene en zij wist daar wel raad mee 3-
0.  
In de laatste minuut voor rust brak Mylene door de verdediging en maakte met een prachtig schot 4 - 0. 
De dames van Klein Dochteren gingen iet wat verbijsterd de rust in. 
Na rust was er maar 1 ploeg die voetbalde, namelijk de Zweef. Direct na rust trok Kim Praas een bal terug op 
Marije Scholten die goed positie voor de goal had gekozen. Zuiver doelpunt, maar tot ieders verbazing werd deze 
afgekeurd wegens buitenspel.Mylene Rodijk wist uit een corner 5-0 te scoren. Een kwartier voor tijd gaf Joyce 
Lohuis een prachtige steekpass op Kim Praas. Laatstgenoemde gaf de bal direct aan Audrey van Munster die 
goed afrondde. Zo wist Audrey van Munster haar rentree, na lange blessure periode,  met een doelpunt te 
bekronen. 
Na afloop stond een tevreden team in het zonnetje elkaar te complimenteren. Dit mocht ook wel, want er zijn 
maar weinig (geen) teams die een dergelijk resultaat neer zetten bij Klein Dochteren.  Mylene Rodijk was 
vandaag gril of the match met haar 3 doelpunten. 
 
DA De Zweef - Quick'20 (2-2) 
14 april 2009 
Tja, wij zijn een paar uurtjes na de wedstrijd. Een paar biertjes en analyses verder maar meiden..wij zijn er nog 
niet over uit. Als je ook maar even blijft geloven in je eigen kunnen dan maak je deze wedstrijd af en win je met 
dikke cijfers. De mogelijkheden waren er, de kwaliteiten zijn er en als team verdienen jullie het ..er komt nog een 
kans.dus doe het. Paasmaandag om 12.00 was er de aftrap voor DE topper tussen de Zweef en Quick'20. Zoals 
het gehele seizoen was De Zweef in staat om gelijk van af de aftrap druk te zetten op de achterhoede van de 
meiden uit Oldenzaal. Één spaarzame aanval van Quick'20 en het was gelijk raak, een achterstand. Dat bleef de 
Nijverdallers achtervolgen tot aan de rust, ondanks de vele, vele mogelijkheden. 
Na de rust kwam De Zweef met een beetje geluk op 1-1. Een afstandschot van Aniek te Lintelo verdween in de 
goal van Quick'20 maar was desondanks niet onhoudbaar. De kansen bleven daarna komen voor de blauwwitten, 
maar helaas verdween aan de overzijde een corner zomaar in de goal. En opnieuw was daar de achterstand. Dus 
weer druk op de ketel..Hoewel de muziek al weer klonk uit de speakers van het clubgebouw, was het dit keer 
gewoon een goede aanval die knap werd afgerond door Kim Praas. Beide ploegen hielden elkaar daarna goed 
in evenwicht, zodat het verschil maar afgedwongen moet worden in Oldenzaal. Op 29 april treffen de ploegen 
elkaar weer voor een echte "clash". Yvonne Slag werd girl of the match met haar tomeloze inzet en power op de 
bal. 
  

 
  



 
  

 
  

 
 
DA De Zweef - Hengelo (7-0) 
20 april 2009 
De speelsters van de Zweef hadden nog wat goed te maken tegen het Hengelose team. Hengelo staan 
troosteloos onderaan met twee punten, waarvan één uit de wedstrijd tegen de Zweef. Hoe dat zo is gekomen is 
nog steeds voor iedereen een raadsel, maar dat is voetbal (?). 



  
 

De Zweef begon gehaast tegen Hengelo. Daardoor een mindere controle en veel gestruikel over de bal. 
Desondanks had Hengelo geen antwoord op de aanvalsdrang van de Zweef. Mylene Rodijk hielp de Zweef in het 
zadel met haar twee doelpunten. Waarna Fabienne Heuver en Kim Praas haar voorbeeld volgden. Bij de rust 
stond het zodoende 4-0 en was het kat in 't bakkie. Het spel was in de tweede helft beter. 
 

  
 

Gerard van der Kolk had ondertussen alle wisselspelers ingebracht. Gezamenlijk bouwde men de score uit tot 7-0 
en werd het doelpuntensaldo weer op een redelijk niveau gebracht. De drie doelpunten werden gescoord door 
respectievelijk Mylene Rodijk en Gill van de Werfhorst (2x). De komende anderhalve week zullen wij zien of dit 
een goede generale was. Komende woensdag spelen de meiden in Zelhem hun kwartfinale in de beker tegen 
Zelos. Zondag daarop staat Omhoog als tegenstander op het programma, waarna midden in de week opnieuw 
Quick '20 volgt. Kansen genoeg om te laten zien wie de echte kampioenen zijn.  Girl of the match werd Audrey 
van Munster. 



 
 

 
 
DA De Zweef opnieuw in halve finale beker  
23 april 2009 
Het damesteam van De Zweef ligt niet alleen op koers voor het kampioenschap, maar acteert ook nog in de 
beker. Na een gelijkspel van 2-2 tegen Zelos brachten strafschoppen beslissing in het voordeel van De Zweef. 
De Zweef kwam achter door een afstandschot. Kim Praas maakte gelijk en voor de rust maakte Marije Scholten 
1-2. Een kwartier voor tijd maakte Zelos 2-2. De eerste strafschoppenserie eindigde onbeslist, waarna men om en 
om moest. In dat vervolg miste Zelos de tweede penalty, waarna aanvoerster Audrey van Munster de 
zaak afmaakte. De Zweef staat opnieuw in de halve finale. 
 
DA De Zweef –  Quick ‘20 (6-2) 
16 mei 2009 
Twee keer gas op de plank en voldoende afstand houden….. het lijkt wel een verkeersregel, maar het betreft toch 
het damesteam van de Zweef. De wedstrijd, onder goede leiding van de Bennie Galgenbeld, was amper twee 
minuten oud of de bal lag al in het netje. 
Twee keer gas op de plank en voldoende afstand houden….. het lijkt wel een verkeersregel, maar het betreft toch 
het damesteam van de Zweef. De wedstrijd, onder goede leiding van de Bennie Galgenbeld, was amper twee 
minuten oud of de bal lag al in het netje. Kim Praas had het zo’n 10 minuten op de heupen en hield de 
achterhoede van Quick’20 in elk geval op de rechterzijde achter slot en grendel. Toen Gill van de Werfhorst ook 
nog eens met een volley de bal in het net knalde en Mylene Rodijk vlak daarna zorgde voor de 3-0, gingen de 



kaarsjes uit bij Quick’20 en toch ook een beetje bij de Zweef. Maar ja, tien minuten gespeeld en drie nul voor, dat 
zette bij de meeste Zwevers toch de gedachten op “beker, beker, beker” (en dat betekende in dit geval geen 
“dorst, dorst, dorst”). 
Vanuit de leiding bekeken is het dan jammer dat het Nijverdalse team niet in staat is om het geduld spelletje te 
spelen; balletje rond, juiste aanname, strakke passes, kaatsen etc. Nee, bij een dikke voorsprong gaan de 
meeste meiden over tot “kick and rush”. Met als gevolg dat de coach nog steeds geen wissels toepast omdat 
eerst die vierde goal moet vallen (en zeker tegen Quick’20). 
Achterin hield Audrey van Munster met haar manschappen Quick’20 vakkundig onder controle. De Oldenzalers 
kwamen niet in de buurt van de goal van Annemarie van Bentem. Ver in de tweede helft zette Aniek te Lintelo 
een aanval op en de combinatie werd door haarzelf met de nodige wilskracht in een goal omgezet. Alle meisjes 
weer wakker, waarna Gill van de Werfhorst in staat werd gesteld om met rechts EN links voor nog twee goals te 
zorgen….even gas geven dus !!! 
Een beetje rommelen achterin gaf Quick’20 nog de mogelijkheid om de eer te redden. De verslaggever zou 
zweren dat er nog een Nijverdals doelpunt was gevallen, maar de notities laten dat niet zien. Tja als verslaggever 
of als assistent scheidsrechter heb je het maar moeilijk met de concentratie als de fanatieke Zweefsupporters je 
aan de praat weten te houden. Zo eindigde deze sportieve wedstrijd, zonder kleerscheuren, in een dikke 6-2 
overwinning. Girl of the match werd de goed spelende Audrey van Munster. 
Zondag staat ons de zware  KNVB bekerfinale te wachten tegen UVV Albatross. 
Wij zien al steeds meer en meer supporters langs de zijlijn staan, maar deze finale mag men zeker niet missen. 
Dus iedereen zondagmiddag naar de FINALE om 12.00 op ons sportpark. 
 

                        
 

                        
 



                        
  

                       
 
 

 



Dames blijven op koers voor kampioenschap  
22 mei 2009 
Het damesteam van De Zweef blijft na de zwaarbevochten winst van 2-1 op DTC'07 op koers voor het 
kampioenschap. Door deze winst is koploper Omhoog tot op één punt genaderd met nog één wedstrijd in te 
halen. Zondag wacht opnieuw DTC en dinsdag de dames van BWO. Dan is bekend wie kampioen is geworden in 
de 4e klasse. 
Het geluk van een Kampioen? Geluk dwing je af? Inzet beloond? Laten we alles maar op één hoop gooien...de 
winst is er !!!! 
Vrolijk ging het damesteam verder met een wedstrijdje billen knijpen. Maar afgelopen zondag was een sterke 
tegenstander in de tweede helft de oorzaak van die onrust. In deze wedstrijd was het een gebrek aan beleving. 
Let wel geen onderschatting maar beleving. Daardoor toch weer te gehaast, onnauwkeurig passes en ja, die bal 
gaat er dan ook niet in. Het was "lange halen, snel thuis" en zeer slecht voor het hart. Geluk bij een ongeluk was 
dat de verdediging van de Zweef stond als een huis. DTC'07 heeft zich geen kans weten te creëren, behalve dat 
ene goaltje, maar dat was weer geen kans. De eerste helft kende vier tot vijf kansen, toch geen doelpunten 
en derhalve een stand van 0-0. 
  

  
  
De tweede helft was amper één minuut oud of Gill van de Werfhorst scoorde vanuit een onmogelijke hoek. De 
vreugde was groot en het wachten was op het ontploffen van de wedstrijd. Maar er gebeurde niets, het bleef 
gezapig. En tot ieders verbazing kreeg DTC'07 nog een goal mee ook. De deur van het kampioensschap stond 
nog slechts op een kiertje, wat te doen. Annemarie van Bentem, de laatste weken acterend als keepster, werd 
weer als aanvaller op links ingebracht. Samen met het doorschuiven van Audrey van Munster werd het nu 
pompen of verzuipen. Corner op corner volgde met bijna een inswinger van Annemarie van Bentem tot gevolg. 
Tot de allerlaatste minuut moesten de  billenknijpende supporters wachten alsof het afgesproken werk was. 
  

  



  
Een corner van Audrey van Munster kwam voor de voeten van Gill van de Werfhorst en met een krul verdween 
de bal in de linkerhoek. Een explosie volgde, maar nu van vreugde en opluchting. De meiden zaten er volledig 
door heen maar waren dolblij, per slot van rekening had men drie punten "in da pocket" en het kampioen voor het 
grijpen. Met een goal in de eerste en laatste minuut van de tweede helft werd Gill van de Werfhorst girl of the 
match.  

 
 

 



 
 

Dames De Zweef kampioen !!!  
24 mei 2009 
Door zelf te winnen tegen DTC (0-3) en door puntenverlies van mede-titelkandidaat Omhoog (gelijkspel van 3-3 
tegen LSV) zijn de dames van De Zweef kampioen geworden in de 4e klasse. Een prestatie die er al een tijdje zat 
aan te komen, maar nog maar moest worden waargemaakt. Dat is dit jaar en nu dus gelukt. Volgend jaar komt 
het team uit in de derde klasse. 
Een knappe prestatie van onze meiden en een prachtig afscheid voor vertrekkend trainer Gerard van der Kolk. 
Dames DTC'07 - De Zweef       0-3 
Omhoog - LSV                        3-3 
Het damesteam van De Zweef is door bovenstaande uitslagen kampioen geworden in de 4e klasse. De 
speelsters uit Nijverdal zijn met nog één wedstrijd voor de boeg niet meer bereikbaar door Omhoog. Door dit 
resultaat is het de dames van de Zweef gelukt om de dubbel te behalen. Vorige week werd de KNVB beker 
gewonnen ten koste van Albatross en vandaag dus het kampioenschap. Een unieke prestatie door coach Gerard 
van der Kolk, zijn begeleidingsteam en last but not least "zijn vrouwen". 

  
 
De uitwedstrijd was opnieuw een zware pot waarin DTC'07 goed tegenstand bood. Toch konden de meiden uit 
Lattrop niet voorkomen dat Annemarie van Bentem, Fabienne Heuver en Mylene Rodijk met elkaar zorgden voor 
de 0-3 overwinning. De gehele meute ging daarna direct door naar Omhoog in Wierden om de tweede helft te 
aanschouwen. Omhoog  



stond bij aanvang van de tweede helft met 2-0 voor. De aanmoedigingen vanaf de "Zweeftribune" gaf LSV echter 
vleugels en een kwartier later stond het 2-3 voor LSV. Einduitslag was 3-3, maar dit resultaat was voor de Zweef 
voldoende. Zoals gezegd een unieke prestatie en daardoor zal de Zweef het volgende seizoen uitkomen in derde 
klasse Oost en mag dan, samen met de nieuwe coach Robert Heuver en assistent Rene Rodijk, laten zien wat zij 
dan waard zijn. Gefeliciteerd meiden... 

 
 

 

 
 



Kampioenen gehuldigd (nu inclusief bustour)  
27 mei 2009 
Het liep allemaal een beetje anders als verwacht. De bedoeling was na afloop van de wedstrijd tegen BWO 2 de 
kampioenen van dames 1 te huldigen en in de bloemetjes te zetten. Na ongeveer 25 minuten in de tweede helft 
blesseerde een tegenstandster zich zodanig dat ze met de ziekenauto moest worden afgevoerd. De wedstrijd 
werd gestaakt en pas na het douchen kon de huldiging plaatsvinden.  
Dat het uiteindelijk 1-1 werd en de wedstrijd waarschijnlijk nooit meer hoeft te worden uitgespeeld, is niet 
belangrijk. Dames 1 kampioen, promotie naar de derde klasse en winnaar van de districtsbeker is belangrijk. 
Voorafgaand aan de wedstrijd werd namens het team door Bert van de Werfhorst afscheid genomen van trainer 
Gerard van der Kolk en zijn vrouw Bernadet, die ook haar sporen bij de dames heeft verdiend. 
 

 
 

 
Bloemen waren er ook voor Mareille te Pas, die na 
vele, vele jaren trouwe dienst in het damesteam stopt 
wegens een op handen zijnde blijde gebeurtenis. Aan 
het einde van het jaar verwacht ze namelijk haar eerste kindje. 

 
De bloemen en de kampioensmedailles van de KNVB werden uitgereikt door vice-voorzitter Hugo Kok, 
geassisteerd door Charles Rozendal. Hugo feliciteerde het team namens het bestuur. Hij wees op het belang van 
damesvoetbal, dat de snelst groeiende sport in Europa is. Ook binnen De Zweef zijn meisjes en dames niet meer 
weg te denken. Het aantal vrouwelijke leden van de club is inmiddels de 100 al lang gepasseerd. 
Dames en leiding (allemaal gehuld in een shirt waarop duidelijk vermeld stond dat het team de dubbel had 
gehaald) genoten van de huldiging en felicitaties van familie en vrienden. 
Vermeld moet nog worden dat het team zich voorafgaand aan de wedstrijd presenteerde in 
een "programmaboekje", waarin werd teruggekeken op het winnen van de beker, het afgelopen seizoen en het 
vertrek van trainer Gerard van der Kolk en Mareille te Pas. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



Vrijdag 29 mei jl werd het kampioenschap uitbundig gevierd door het damesteam van de Zweef. Mede door de 
sponsor Transmission werd het een knallend feest compleet met een tour door Nijverdal en de wijken in de wel 
bekende koninklijke cabriobus. Zo werd de "platte waagn" een rit om niet snel te vergeten, de muziek van Tina 
Turner en Queen knalde door het centrum. Bennie Oldenhof onderstreepte de prestatie met een mooie 
wedstrijdbal en bleef al toeterend achter de bus aan rijden. Bakker Nieuwenhuis liet een schitterende 
wedstrijdtaart aanrukken en de avond werd uiteindelijk afgesloten met gillende voetbalmeiden in de Budde. 
Grandioos en voor herhaling vatbaar....volgend jaar maar weer?????? 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
DA De Zweef - BWO (1-1) 
27 mei 2009 
Vanavond dan de laatste wedstrijd van de dames van De Zweef in de competitie 2008-2009. Het kampioenschap 
was binnen en de druk van de ketel. Vooraf werd er stil gestaan bij het vertrek van coach Gerard van der Kolk en 
speelster Marije te Pas. 
BWO kwam haar sportieve verplichtingen na en kwam met versterking vanuit BWO dames 1 naar Nijverdal. Zo 
ontstond er een leuke pot voetbal, af en toe hotse knotse begonia en met uiteindelijk twee doelpunten. Een 
domper op de wedstrijd was de zware blessure die BWO speelster Mandy Kruzen opliep in de tweede helft. Een 
ambulance moest er aan te pas komen om Mandy van het veld te krijgen. 
Scheidsrechter Galgenbeld restte niets anders dan de wedstrijd te staken na 19 minuten in de tweede helft. 
De resterende minuten zullen wel nooit gespeeld worden omdat er niets  
meer op het spel stond. De festiviteiten rond de wedstrijd verliepen aan het eind van de wedstrijd daarom iets 
anders. De medaille en bloemen uitreiking vonden later plaats in de kantine. De KNVB had met de nodige spoed 
de medailles laten graveren en verzorgde ook een oorkonde. 
De bestuursleden Hugo Kok en Charles Rozendal gaven met plezier de presentjes aan Gerard van der Kolk en 
zijn meiden. De sponsor Transmission was bereid gevonden om speciaal voor deze gelegenheid een ieder in een 
nieuw kampioensshirt te steken. Komende vrijdag zal, als het een beetje meezit, de groep met begeleiding 
een ritje door het centrum van Nijverdal maken, waarna er tot in de kleine uurtjes een kampioensfeest worden 
gevierd. Maar laat dat maar aan de Zweefdames over.......en beterschap aan Mandy Kruzen. Tot volgend 
seizoen. 
 

 
 

 



 
 

 

 


