
DA Den Ham - De Zweef (4-1) 
28 augustus 2009 
Een kwestie van ervaring. Een zin die past bij deze bekerwedstrijd die het damesteam van De Zweef moest spelen tegen 2e 
klasser Den Ham. De meiden van De Zweef konden het eerste half uur, zeg eerste helft, nog redelijk het spel van Den 
Ham volgen. In de tweede helft werden de spaarzame kansen koelbloedig benut door Den Ham. 
  

  
  
Alhoewel in die periode de Nijverdalse achterhoede cq de keepster ook niet vrijuit gingen. Den Ham ging de rust in met een 1-0 
voorsprong en dat gaf op dat moment de krachtverhouding goed weer. Via Kim Praas wist De Zweef de aansluitingstreffer te 
maken, maar konden het voor de rest niet bijbenen. Geen schande, maar een prachtige testcase die een goed vervolg dient te 
krijgen in de volgende bekerwedstrijd tegen OZC uit Ommen, komende zaterdag om 17.00 uur in Ommen. 
  

  
  
De kop is eraf wat betreft de officiële wedstrijden en nu maar uitkijken naar de eerste competitiewedstrijd uit tegen 
Omhoog.....tegen wie anders.  Een mooiere start kun je jezelf niet wensen als damesteam De Zweef. 
  



 
  

 
 

DA OZC2- De Zweef (2-5) 
30 augustus 2009 
Wij beginnen maar eens een bedankje uit te spreken aan de speelsters van Meisjes B die ons in de bekerrondes uit de 
problemen hebben geholpen wat betreft het spelerstekort. Vandaag waren het Lisanne Dikkers, Anouk Timmerman en Sharon 
Wieldraayer. Zij speelden een puike partij en hebben hun steentje bijgedragen aan de 2-5 overwinning op OZC uit Ommen. 
De Zweef kwam zwak uit de startblokken. Er werd te gehaast gespeeld en daardoor onnauwkeurig en stonden speelsters ook 
positioneel niet goed. De ervaren derdeklasser OZC wist daar wel raad en in no time stond het 2-0 voor. Coach Robert Heuver 
greep gelijk in en enkele omzettingen hadden een beter beeld tot gevolg. Er werd gelijk gescoord door Kim Praas en vlak voor 
rust was het weer Kim Praas die voor de gelijkmaker zorgde. Dat was ook de laatste actie van Kim Praas, want zij moest net als 
een aantal anders speelsters werken op de zaterdagavond. Bekerwedstrijden op de zaterdag…..wij vinden het maar niets. 
De leiding was duidelijk niet tevreden over het getoonde spel en een stevige uiteenzetting volgde in de rust. Het vertoonde 
spelbeeld, het tactische gebeuren en de conditie van sommigen waren enkel knelpunten die naar voren werden gebracht. 
In de tweede helft waren een aantal zaken duidelijk beter en dan name het spelbeeld. Full power, zoals wij de dames kennen, 
werd er gestreden en slim gespeeld. Binnen een paar minuten lag de bal in het netje. Een één twee tussen Sharon Wieldraayer 
en Jody Nijenhuis werd behendig afgemaakt door de Marije Scholten. OZC kwam echt wel aan spelen toe maar de verdediging 
onder leiding van Audrey van Munster stond weer als een huis. Kansen werden er eigenlijk niet weggeven en dan had je ook 
altijd nog keepster Brigit Heuver die goed stond te keepen. 



Ver in de tweede helft stuurde Sahron Wieldraayer (opnieuw) Mireille Gescher weg op rechts. De snelle Mireille gaf een 
prachtige assist op Gill van de Werfhorst 2-4. En vlak voor tijd scoorde Jody Nijenhuis met een onhoudbare schuiver in de 
linkerhoek de 2-5. Een mooie overwinning door goed spel in met name de tweede helft. Goed voor het zelfvertrouwen in de 
derde klasse. 
 
Dames Omhoog –  De Zweef (1-4) 
13 september 2009 
De eerste klap is een daalder waard moet coach Robert Heuver hebben gedacht aan het begin van de competitie. Vandaar dat 
de boel vrijdag voor de wedstrijd op scherp werd gezet na een slappe vertoning van de meiden op de training. Komende 
tegenstander Omhoog zou en moest wel getergd zijn na het verlies van het kampioenschap op laatste speeldag van het vorige 
seizoen. 
De venijnigheid was echter niet zo fel als de Nijverdallers hadden gedacht. En De Zweef was in tegenstelling tot voorgaande 
oefenpartijen nu wel bij de les vanaf de eerste minuut. 
De koppies stonden strak, ook bij de begeleiding. Men was gebrand op een goed resultaat in de eerste partij in de 3e klasse. 
Als De Zweef de opgelegde kansen in de eerste helft had benut, dan was men met een nulletje of twee, drie de rust ingegaan. 
De gedrevenheid resulteerde echter in gehaastheid en onnauwkeurigheid. Omhoog speelde het spel met lange halen en 
afstandschoten, kortom geen leuke eerste helft. In de tweede helft lieten de Zwevers zien hoe goed men kan voetballen. Goede 
combinaties, goede balcontrole en met name rust aan de bal en niet te vergeten bewegen zonder bal. De rust kwam natuurlijk 
ook wel voort uit de door ondertussen opgebouwde voorsprong. Annemarie van Bentem krulde de corner direct in het doel, een 
prachtige seizoensopening. Kort daarna maakte Gill van de Werfhorst “gebruik van haar lengte”….met een kopbal werkte zij de 
corner van Mylene Rodijk in het doel. De Nijverdallers lieten zich niet van de wijs brengen na een tegengoal van Omhoog en 
scoorden in de eerstvolgende aanval via, opnieuw, Gill van de Werfhorst 1-3. De as van De Zweef tw. Audrey van Munster, 
Annemarie van Bentem en Gill van de Werfhorst domineerden het spel en hielden druk op de ketel bij Omhoog. Keer op keer 
werden de buitenspeelsters weggezonden en als dan ook de aansluiting volgt dan is het kat in ’t bakkie. Mylene Rodijk werd 
nog een keer vrij gezet voor de goed keepende goalie van Omhoog en die had dit keer geen antwoord 1-4. Een mooie start van 
de competitie door de Nijverdalse speelsters en zoals een Kees ten Hove, als trouwe Omhoog supporter, bevestigde “de eerste 
klap is een daalder waard”. 
Girl of the match werd de ijverige en goed spelende linkshalf Aniek Poelhekke. Haar doorbraken tot voor de goal van Omhoog 
werden niet beloond, dus dan bij deze maar via een nominatie. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
De Zweef - DA Overdinkel (5-0) 
21 september 2009 
Vandaag dan de eerste thuiswedstrijd in de derde klasse voor de speelsters van De Zweef. Na vorige week een duidelijke en 
goede overwinning te hebben behaald op Omhoog, moest er vandaag aangetreden worden tegen het onbekende Overdinkel. 
Interim coach Rene Rodijk wees vooraf op de mogelijkheden van De Zweef als team en op de spirit die men aan de dag kan 
leggen op moment dat het er op aankomt. Die inzet werd speciaal verwacht in de eerste thuiswedstrijd en dan is het zo mooi 
dat die daadkracht gelijk wordt beloond. Binnen een paar tellen wist Mylene Rodijk een prachtige assist van Kim Praas af te 
ronden. De euforie maakte plaats voor concentratie en gecontroleerd zette De Zweef de eerste helft voort. Overdinkel had een 
goede en lange keepster in de goal. Afstandschoten en hoekschoppen maakten geen indruk op deze goallie. De achterhoede 
van Overdinkel maakte echter een onzekere indruk en de wedstrijd had in de eerste helft al in het voordeel van de Nijverdallers 
beslist kunnen zijn. Het duurde echter tot de 35 minuut voordat De Zweef op 2-0 kwam. Opnieuw door een één twee tussen Kim 
Praas en Mylene Rodijk, met Mylene als doelpuntenmaakster. Vrij vlot na de thee maakte Mylene Rodijk haar hattrick compleet. 
Dit keer door zelf te storen en te jagen, waarna ze beheerst de bal in het netje legde. De achterhoede onder leiding van Audrey 
van Munster had tot op dat moment niet veel te verduren. Ook het middenveld had volledige controle over het spel. Naarmate 
de tijd verstreek werd het spel wel harder en wat ruwer. De speelsters van De Zweef lieten zich echter niet uit de tent lokken. 
Aniek Poelhekke vocht verbeten haar duels uit op het middenveld en kreeg loon naar werken door met een prachtig 
afstandschot te zorgen voor een 4-0 voorsprong. De mooiste goal kwam vanmiddag van de voeten van Mireille Gescher. Als 
linksback spelend voor de geblesseerde Melanie Tibbe stoomde Mireille vol gas het middenveld over en kreeg de bal precies in 
de loop mee van Mijke Voskus. Loeihard en onbereikbaar voor de lange keepster van Overdinkel werd het 5-0. Een 
dikverdiende overwinning die het aanzien waard was over de volledige negentig minuten. Met haar hattrick en doortastende 
inzet werd Mylene Rodijk dame van de wedstrijd. En volgende week op naar Longa in Lichtenvoorde. Dan weten de meiden 
echt waar ze staan.    
 

            



 

            
 

            
          

            



 

            
 
DA Longa '30 - De Zweef (0-4) 
29 september 2009 
Longa ’30 liet deze wedstrijd aftrappen door een pupil van de week. Een mooi initiatief welke als voorbeeld zou kunnen dienen 
bij onze thuiswedstrijden. De moeite waard, denken wij zo. 
Longa ’30 liet deze wedstrijd aftrappen door een pupil van de week. Een mooi initiatief welke als voorbeeld zou kunnen dienen 
bij onze thuiswedstrijden. De moeite waard, denken wij zo. 
Schijn bedriegt bij een warming-up. De Longa speelsters hadden een zeer intensieve en technische warming-up in vergelijk met 
deze fase van De Zweef. Toch was het niet bepaald een slappe Nijverdalse hap die uit de startblokken kwam. Het was scherp, 
venijnig maar nog niet goed uitgevoerd. Na zo’n tien minuten wist Longa iets onder de Nijverdalse druk uit te komen. Technisch 
vaardige speelsters uit Lichtenvoorde namen het heft in handen op het middenveld. Maar daar bleef het de rest van de 
wedstrijd ook bij, tot een noemenswaardige aanval wist men eigenlijk niet te komen. De Zweef kon met de haar bekende snelle 
uitvallen af en toe gevaarlijk voor het doel van Longa komen. Goed storen in de voorhoede deed een bal voor de voeten komen 
bij Mijke Voskus. Op de, ondertussen bekende Ron Vlaar wijze, wist Mijke met een prachtig schot vanaf zo’n 40 meter de veruit 
gelopen keepster te verschalken. Doelpunt van het seizoen ?…..wij zullen zien. Dit team is tot alles in staat, zo lijkt het. 

 



De rest van de eerste helft gaf een spannend vervolg in de warme zon en dan ook nog op een kunstgrasveld. Het was voor 
beide teams redelijk afzien. 
De tweede helft gaf een nog feller De Zweef te zien. Longa’30, toch één van de toppers van vorig seizoen, werd tactisch vast 
gezet op eigen helft. Een uitval via Mylene Rodijk werd prachtig op het hoofd van Gill van de Werfhorst gelegd. Alsof het was 
afgesproken zo leek het…..(en laat die afspraak nou inderdaad in de rust gemaakt zijn door die twee dames). Mylene Rodijk 
kreeg op haar beurt een mooie voorzet van Gill, maar de goed keepende Lichtenvoordse kreeg de handen er nog net aan. De 
derde goal kwam volledig op naam van Gill van de Werfhorst. Bij een terugspeelbal op de keepster van Longa kon Gill kon 
storen. Zij veroverde de bal en met een strak schot joeg ze de bal in het net. Een comfortabele voorsprong van 0-3 tot gevolg. 
De 0-4 werd gescoord door, met de week beter spelende, Joyce Lohuis. Hopelijk verlost van een aantal blessures speelde zij 
een sterke pot en scoorde met een prachtige lob de 0-4. De dikverdiende overwinning die De Zweef bovenaan het lijstje zet 
samen met Trias uit Winterswijk. 
Girl of the match werd vandaag de tactisch sterk spelende Fabienne Heuver. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
DA De Zweef - Almelo (5-0) 
05 oktober 2009 
Vooraf werd er aan de wedstrijd tegen Almelo een paar foto's gemaakt voor onze Aniekie downunder. Eén van de speelsters 
die op dit moment Australië onveilig maakt. Of deze opnames van invloed waren op de wedstrijd zullen wij nooit weten. De 
uitslag zal doen vermoeden dat het een makkie was..Nou dat was het bepaald niet. 
Te laag ingedeeld is een veel gehoorde reactie na een vijf nul overwinning, de begeleiding van de dames weten wel beter. Het 
was vanaf de start een moeilijke partij, maar dat riepen de  Nijverdallers over zichzelf af. Totdat de 1-0 viel. Vanaf dat 
moment werd er met meer overleg gespeeld. Natuurlijk wens je vanaf de zijlijn een beter speelbeeld en weet je het allemaal 
beter. Ëén ding is zeker; er staat een team in het veld. Een team wat het nodige voor elkaar over heeft. Dat zou het grote 
pluspunt wel eens kunnen zijn voor dit seizoen. "Wij zien wel waar wij staan na de eerste wedstrijden" was de insteek aan het 
begin van dit seizoen."Nou dames, jullie staan stijf bovenaan". En nu? 
Het vervolg van dit seizoen kan worden bepaald aan het spelbeeld van de tweede helft van deze wedstrijd. Tactisch en 
technisch bepaalden de blauwwitten het spelbeeld en liepen uit van een 1-0 ruststand naar een 5-0 eindstand.  De 1-0 
voorsprong kwam met een beetje hulp van Almelose zijde tot stand. Goed doorkomen van Jody Nijenhuis werd, denk ik,  in 
eigen goal getikt door de Almelose verdediging en bracht gelijk een ommekeer in de wedstrijd. Almelo kon uitsluitend met een 
paar stevige ingrepen voorkomen dat De Zweef uitliep naar een grotere voorsprong. 
De Zweef zelf had ook iets nauwkeuriger kunnen zijn in de afwerking.  Het was opnieuw de langste in het veld, Gill van de 
Werfhorst, die met een berekende kopbal zorgde voor een 2-0 stand. Daarna was het Annemarie van Bentem die op haar 
bekende wijze de keepster van Almelo geen schijn van kans gaf. Kort daarna wist Kim Praas gebruik te maken van geknoei in 
de  



verdediging van Almelo. Als dan daarna ook nog eens keer Aniek Poelhekke zich gaat bemoeien met de opbouw van een 
aanval..tja, 5-0 door Mylene Rodijk via een assist vanaf de voet van Aniek. Zoals gezegd een dikke 5-0 overwinning. Niet 
geflatteerd en toch ook wel een beetje. Almelo is een moeilijk te bespelen tegenstander dat is zeker. "Het beest in het veld" was 
ook nu weer aanwezig en daarom werd Yvonne Slag in die hoedanigheid "girl of the match". 
 
DA Kon. UD - De Zweef (2-7) 
11 oktober 2009 
Na een hartelijk ontvangst door de leiding van Kon. UD werden de meiden in de warming-up toegesproken door interim-coach 
René Rodijk wegens verhindering van Robert Heuver. 
De meiden werd opnieuw duidelijk gemaakt dat het teamverband voorop staat. Uitzonderingen worden niet gemaakt tijdens 
trainingen of opstellingen, dus ook in de wedstrijd werd een maximale inzet verwacht ten gunste van het team. 
Met Mireille Gescher als laatste man, voor de geblesseerde Audrey van Munster en ditmaal Mylene Rodijk (!) op goal werd 
gepoogd om Kon. UD vast te zetten vanaf het begin. Vanaf de zijlijn leek dat aardig te lukken, toch klaagden de meiden 
achteraf over zgn "ping-pong voetbal". 
Er werd een prachtige aanval opgezet door Fabiene Heuver via een pass op Kim Praas. Kim kon, in één van haar betere 
wedstrijden, de bal mooi terug leggen op de aandacht vragende Jody Nijenhuis die met een droge schuiver zorgde voor de 0-1 
voorsprong. Via een vrije trap kwam Kon. UD weer langszij, maar good-old Gill van de Werfhorst zorgde met twee prachtige 
schoten nog voor de rust voor een ruime afstand van 1-3. 
De tweede helft creëerde De Zweef zich nog een groter overwicht, maar het duurde vrij lang voordat het surplus werd omgezet 
in een doelpunt. Een aanval op links via Gill van de Werfhorst en Mijke Voskus kwam prachtig terecht bij Kim Praas die 1-4 liet 
aantekenen. Diezelfde Kim wist ook door goed storen te zorgen voor 1-5. De 1-6 en 1-7 vielen binnen een paar minuten na de 
1-5 via Mylene Rodijk, nu in de spits (!) en opnieuw Kim Praas. 
De Koninklijken hadden de pijp leeg en in de stromende regen maakte De Zweef het karwei dus vakkundig af. Het verschil was 
met name groot in de tweede helft; conditioneel, technisch en tactisch was De Zweef de bovenliggende partij. Voorlopig maar 
zorgen dat iedereen met beide beentjes op de grond blijft, wij mogen alleen maar zweven qua naam... 
Meerdere speelsters kwamen in aanmerking voor "girl of the match", wij maken er ons dit keer daarom maar gemakkelijk vanaf 
door de jarige van vandaag te kiezen als beste speelster van de dag: Annemarie van Bentem. 
  

 
  



 
  

 
DA Berghuizen 2 - De Zweef (0-4) 
18 oktober 2009 
Vandaag werd er afgereisd naar toch wel het "mekka" van het vrouwen voetbal in Twente, te weten Berghuizen. Door coach 
Robert werd vooraf benadrukt dat we als Zweef team een mooie brede groep hebben en dus over een sterke bank beschikken. 
Iedereen binnen het team is gemotiveerd en traint goed. Kortom een gezonde concurrentie, waarbij de speelsters elkaar scherp 
moeten houden. 
Onder prachtige omstandigheden ging de wedstrijd van start. Een heerlijk zonnetje en nagenoeg geen wind. De Zweef meiden 
trokken het initiatief naar zich toe en 
maakten het spel. Al snel kwam er een mooie diepte pass op Kim Praas. Kim legde de bal bij de 2e paal, alwaar Mylène Rodijk 
kwam inlopen en koelbloedig afronde. Fijn begin binnen 5 minuten op 1-0.  Dan verwacht je dat De Zweef meiden de wedstrijd 
naar zich toe trekken en de voorsprong verder uitbouwen. 
Berghuizen liet echter zien een goed voetballend team te hebben. Zij kwamen beter in de wedstrijd en De Zweef verloor meer 
en meer grip op de wedstrijd. Keeper Brigit moest een aantal keren ingrijpen om de gelijkmaker te voorkomen. Dit deed ze 
uitstekend. 
Na een half uur greep coach Robert in. Hij deed een aantal omzettingen, hetgeen goed uitpakte. Vlak voor rust kreeg Mylène 
het op haar heupen. Zij werd door Kim aangespeeld kapte zich vrij en scoorde beheerst. 1 minuut later kreeg Mylène de bal op 
ongeveer 20 meter van het doel. Zij zag dat de keeper van Berghuizen te ver voor haar doel stond en schoot over de keeper in 
goal.  Een klasse doelpunt. Zo ga je dan rusten met een 3 - 0 voorsprong, zonder groots te hebben gevoetbald. 
  
In de rust gaf Mylène aan dat er snel een vierde treffer moest komen, de genadeklap voor Berghuizen. Ja en daar ben je het als 
begeleiding natuurlijk helemaal mee eens. 
De Zweef begon goed aan de 2e helft en wederom was het Mylène die scoorde. Zij strafte een fout in de verdediging van 
Berghuizen goed af. 
De Zweef was de hele 2e helft beter, maar ging te slordig met de diverse mogelijkheden om. De verdediging gaf 
wederom weinig weg. De opbouw kan af en toe beter, maar verdedigend staat het goed. Melanie Tibbe had vandaag een zeer 
sterke tegenstandster, maar speelde haar uit de wedstrijd. Zij toonde een onverbiddelijkheid en werklust hetgeen prachtig was 
om te zien. De dame van Berghuizen raakte hierdoor gefrusteerd en vertoonde tegen het eind van de wedstrijd onsportief 
gedrag. Ook hierdoor raakte Melanie niet van slag en verdiend daarom deze wedstrijd de titel "Girl of the Match".    
 
DA De Zweef - BWO (1-2) 
01 november 2009 
In een spannende, gelijkopgaande, wedstrijd trokken de 
speelsters van De Zweef helaas aan het kortste eind. 
Opnieuw waren de eerste 20 minuten vanaf de Nijverdalse 
zijde zeer onrustig. BWO wist te profiteren van die onrust en 
scoorde 0-1. Het was weer even afwachten hoe De Zweef zou 
reageren, maar men wist zich te herpakken en via 
een omstreden strafschop langszij te komen. De wedstrijd 
leek te kantelen in het voordeel van de Nijverdallers, het 
rustsignaal kwam dan ook eigenlijk iets te vroeg voor De 
Zweef. 
  

  
  
Een paar minuten na de rust wist BWO te profiteren van een 
slippertje van de verder uitstekend keepende Brigit Heuver, 
stand 1-2  Dezelfde Brigit voorkwam even later een grotere 



achterstand en dook langgestrekt een bal uit de linkerhoek. Het gaf De Zweef een extra stimulans en BWO werd ver 
teruggedrongen op eigen helft. Een bal op de lat, op de paal en een paar vrije kansen, helaas ging de bal niet in het netje. 
  

  
  
Zoals gezegd, twee gelijkwaardige ploegen, maar BWO ging met de volle buit naar huis. Gill van de Werfhorst, aanvoerster in 
deze partij, werd girl of the match door haar niet aflatende inzet.  Vanaf deze zijde wensen wij Mijke Voskus een goed herstel 
toe van, naar het laat aanzien, vervelende blessure.  Mijke werd in de tweede helft met een brancard van het veld gedragen. 
 

 
  

 
 



DA PH - De Zweef (0-1) 
08 november 2009 
Vanzelfsprekend hadden de speelsters van De 
Zweef hun trouwe supporter en sponsor, George 
Praas, graag een perfecte en mooie 
wedstrijd voorgeschoteld, maar als je 50 wordt dan 
gaat een baggerpartij er ook wel in. Als je maar wint 
is dan het motto. Met een beetje mazzel, en onder 
aanvoering van een luid-coachende Rene Rodijk, 
scoorde dochter Kim Praas wel het winnende 
doelpunt. Wat kan een zondag toch mooi zijn, als je 
maar weet waar Abraham de mosterd haalt... 
  

 
  
De Nijverdalsters wilden maar al te graag de kater 
wegspoelen van het verlies vorige week tegen BWO. 
En men realiseerde zich dat de meiden van PH altijd 
tot in de tenen gemotiveerd zijn om een goed 
resultaat tegen De Zweef neer te zetten. Zo ook 
vandaag. Maar het liep allemaal anders, het werd 
zogezegd een baggerpartij. Bijna alle 22 speelsters 
speelden als een oude krant. Inzet was er wel, van beide kanten, maar het was geen promotie voor het  vrouwenvoetbal. Dat 
PH opnieuw met lege handen stond hadden De Zweef in de laatste minuut te danken aan Brigit Heuver die een vrije trap van 
PH, die van richting veranderde, uit de hoek wist te ranselen.  

  
 

Voor de rest valt er niet veel te melden over deze 
wedstrijd. Ja, een hard werkende Marije Scholten werd 

girl of the match, maar voor de rest... gauw vergeten deze wedstrijd. Maar wat zijn wij happy met de drie punten... 
  
DA De Zweef - Witkampers (1-2) 
15 november 2009 

 



  

 
  
Even een verslag op rijm want 
Sinterklaas is weer in het land 
Incognito kwam hij naar De Zweef 
En vroeg zich af wat is hier aan de hand. 
  
In de stromende regen 
werd er op veld 7 fel gestreden 
Elke graspol werd geraakt 
Alleen de bal die werd gemeden 
  
De Zweefmeiden staan bovenaan 
Maar de Witkamper voerden vandaag de toon 
De Nijverdallers kwamen er niet aan te pas 
En dat waren zij niet gewoon 
  
De bal ging rond van wit naar wit 
In plaats van tussen de blauwen 
Brigit Heuver stond goed te keepen 
Maar de goals waren niet tegen te houden 
  
Bij rust stonden de Zwevers achter 
1-2 was de stand 
Kim Praas prikte er eentje in 
En moest gelijk naar de kant 
  
Na de rust was het ietsie beter 
De Witkampers werden nu gecontroleerd 
Maar kansen kwamen er bijna niet 
De lang bal werd gehanteerd 
  
Tot aan het laatste fluitsignaal 
Streden de Zwevers om elke meter 
Er werd helaas verloren 
Dat moet volgende week beter 
  
Marije Scholten werd opnieuw 
De dame van deze partij 
Maar ook zij had liever als team gewonnen 
En was daarom niet blij 
  
Toch gaat men na deze week 
Nog altijd fier aan kop 
Ja, met een wedstrijdje meer 
Maar al met al blijft het top 
  



DA Diepenheim - De Zweef (2-1) 
23 november 2009 
Diepenheim - De Zweef  2-1 
In een stormachtige wind werd er vandaag afgetrapt tegen de onbekende tegenstander Diepenheim. Coach Robert Heuver had 
vandaag te maken met veel afzeggers door ziekte, werk en vakantie. Hoewel de drie vervangers uit meisjes B fantastisch werk 
deden, zo scoorde Sharon Wieldraaijer de 1-1, je hebt als coach geen ingespeeld team. Om het aantal omzettingen te 
beperken werd Audrey van Munster als spits in de voorhoede gezet, terwijl zij normaal de laatste man is. Diepenheim werd 
vanaf de aftrap stevig aangepakt, maar de Diepenheimers beten ook van zich af. Een misverstand tussen de scheidsrechter en 
de grens zorgde voor wanorde binnen De Zweef waardoor Diepenheim kon zorgen  
voor de 1-0. Een stevige streep door de rekening van de Nijverdallers.  
Graag had men met wind mee een voorsprong opgebouwd. Sharon Wieldraaijer werd keer op keer weggezonden als ware zij 
Kim Praas. Zij wist vlak voor rust een klutsbal mee te krijgen en tekende voor 1-1.  Voor de rest liepen de aanvallen van De 
Zweef stuk op de lat en paal en vooral stevige tackels van de tegenstander (maar daar leer je van). Met de wind mee scoorde 
Diepenheim in de tweede helft vanuit een corner en gaf die voorsprong niet meer uit handen. Er was geen doorkomen aan voor 
De Zweef en zodoende werd hard werken vandaag niet beloond. Één van de hardwerkende speelsters was Yvonne Slag. 
Zij verdiende daarmee vandaag de pluim als girl of the match. Het verzachtte niet de pijn van het verlies. Daar wennen de 
Nijverdalse speelsters waarschijnlijk nooit aan en dat is maar goed ook. 
  
  

 
  

 
  



 
  

 
 
DA De Zweef - Diepenheim (3-0) 
18 maart 2010 
Met de nodige spanning werd deze wedstrijd tegemoet gezien. Wat wil je ook, de laatste wedstrijd werd gespeeld op 22 
november van het vorige jaar en met 2-1 verloren tegen….Diepenheim. 
Dus bijna 4 maanden geen wedstrijd wel veel getraind. Het spel in de eerste helft was moeizaam, te kort op elkaar en men was 
zeer onrustig aan de bal. Met had de stevige wind mee, maar juist daardoor waren vele passes veel te hard en was de 
Diepenheimse keepster behoorlijk druk met de spelhervattingen. Deze spelhervattingen gaven De Zweef de nodige kansen, 
maar geen mogelijkheid werd benut om op voorsprong te komen. 

 
  



Coach Robert Heuver greep daarom tijdens de rust in en posteerde Audrey van Munster op het middenveld. De Zweef kreeg 
wat meer grip op de wedstrijd, alhoewel het spel zich in de eerste helft ook veelal voor het Diepenheimse doel afspeelde.  Maar 
er was wat meer overleg in het spel en wat meer diepgang. Nadat Gill van de Werfhorst de Diepenheimers nog had geholpen 
door onbewust een bal uit de goal te lopen, was het Mylene Rodijk die de score wist te openen. Zij werd alleen vrij voor de 
keepster gezet door Gill van de Werfhorst en scoorde behendig. Een paar minuten was het opnieuw raak en opnieuw was het 
Mylene Rodijk. Eindelijk waren De Zweefmeiden in staat om een redelijk spel op de mat te leggen. En de verdediging staat ook 
na de winterstop weer als een huis. Gezegd moeten worden dat het knollenveld, veld 7, ook niet echt bijdraagt tot een verzorgd 
spelletje. Wanneer zou een 3e klasser dit seizoen eens een wedstrijd mogen afwerken op het hoofdveld…….?? 
  

 
  
Gill van de Werfhorst wist ook nog een prachtige derde goal te maken en zo eindigde een revanche op Diepenheim in een 
klinkende overwinning. Wat het waard is zullen wij volgende week thuis tegen Longa kunnen zien. Girl of the match werd 
Mylene Rodijk, ijverig en topscorer van het damesteam.  
 

 
 

 



DA De Zweef - Longa (2-1) 
21 maart 2010 
Een zwaar bevochten overwinning is de juiste benaming voor de partij. Zwaar door het zware veld, maar ook door het eigen 
spel van de Zwevers. Alle trainingsarbeid is eigenlijk niet terug te vinden op het veld. Tijdens die trainingen valt het elke keer 
weer op hoe goed de meiden kunnen voetballen, maar tijdens de wedstrijd is het geloof in eigen kunnen ver te zoeken. Zelfs bij 
een voorsprong blijft de onrust aanwezig in het spel van de Nijverdallers. 

 
 

Longa daarentegen heeft een jonge, goed voetballende ploeg, maar gelukkig geen afmaaksters. De Zweef werd vandaag goed 
onder druk gehouden, er waren sporadische aanvallen. Één van die aanvallen werd goed en beheerst afgemaakt door Mylene 
Rodijk. De 1-0 voorsprong was ook de ruststand. Na de rust was de druk van Longa nog hoger. Maar de verdediging van De 
Zweef hield goed stand. De zusjes Yvonnen en Linda Slag, Mireille Gescher en Melanie Tibbe zijn een bijna een onneembare 
vesting. 
De Zweef wist de voorsprong uit te bouwen naar 2-0 door een penalty van Mylene Rodijk. Longa zette alles op alles, maar 
gelegenheidskeepster Annemarie van Bentem was een goede sluitpost. Een slippertje in de verdediging gaf Longa een 
aansluitingstreffer, maar verder liet De Zweef het niet komen. 
De Nijverdallers waren de goed leidende scheidsrechter Harrie Legtenberg dankbaar toen hij het eindsignaal liet klinken. Zwaar 
bevochten en een verdiende overwinning aan de hand van een zeer sterk spelende Yvonne Slag. Yvonne werd daarmee girl of 
the match. 
 

 



 
 

 
 

 
 
DA Almelo - De Zweef (1-1) 
29 maart 2010 
Een echte kampioen laat zich niet verschalken door de ploegen uit de 
onderste regionen. Dat overkwam het damesteam van De Zweef echter wel. Dure punten werden er gemorst in en tegen 
Almelo.  Er werd als team vooral weer tegen zichzelf gevoetbald. De verbetenheid en vastberadenheid en de bijbehorende 
scherpte was vandaag ver te zoeken. Vooral de eerste helft was niet om aan te zien. De verdediging heeft dan de pech dat een 
domme fout wordt afgestraft met een doelpunt. Maar ook de  andere linies waren volledig uit hun doen. Kansen missen, maar 
ook op het middenveld slechte, slappe passes. De tweede helft werd meer een race tegen de klok. Althans zo leek het. Lange 



halen snel thuis met een gelijkmaker door Fabienne Heuver, die een misrekening van de Almelose keepster kon afmaken. 
Verder konden de Zwevers de schade niet herstellen en kreeg men, met een 1-1 eindstand, de rekening gepresenteerd voor 
een totale off-day . 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
DA De Zweef - Omhoog (2-2) 
04 april 2010 
Was het nou een tegenvallende wedstrijd of niet?? De uitslag is in elk geval wel terecht. Het was echte "clash" tussen de 
Zwevers en Omhoog. Een echte stevige, maar over het algemeen faire partij, die eindigde in 2-2. 
De Zweef had afstand kunnen nemen in het eerste deel van de wedstrijd. Omhoog was een aantal keren gevaarlijk in de 
tweede helft. Vanwege het vreemde tijdstip, zaterdagavond 18.00 uur, was Omhoog met elf speelsters net aan compleet. Maar 
de Wierdenaren waren er wel klaar voor, dat was vanaf de aftrap te merken. Het duurde met name op het Nijverdalse 
middenveld even voordat men daar grip kreeg op de wedstrijd. De aanvallen van De Zweef werden met de minuut gevaarlijker, 
maar de keepster van Omhoog wist niet van wijken. Totdat Annemarie van Bentem er zich mee ging bemoeien. Zij joeg de bal 
vanaf de cornervlag schitterend in hoek, een beetje geholpen door de keepster uit Wierden. 
De tweede helft gaf een ander beeld te zien. De Zweef was in de eerste minuten wel gevaarlijk dichtbij een doelpunt, maar 
Omhoog nam daarna het heft over. Een handsbal van Omhoog werd door de scheidsrechter anders beoordeeld, waarnaar er 
een overtreding nodig was om Omhoog af te stoppen. Een niet georganiseerde verdediging kon de vrije trap niet stoppen met 
een 1-1 als resultaat. Omhoog bleef druk houden op de Nijverdalse goalie. Een klutsbal verdween zomaar in het Nijverdalse 
doel, al dan niet op een Mardonna "hand of God" wijze. De laatste 10 minuten lieten de Zwevers zien wat vechten is, op hun 
tandvlees werd Omhoog aangepakt. Met resultaat..een kaats van Mylene Rodijk op Annemarie Van Bentem. Zij bracht de bal 
met haar linkerpoot voor de goal, een duikvlucht van Gill van de Werfhorst en een schitterende afmaker door 
Mijke  Voskus.  Samenwerking heet dat geloof ik, d'rop of d'ronder, knetterhard werken voor dat ene punt. Al met al een goede 
revanche voor het presteren van vorige week. De vorm kom vanzelf weer, misschien wel op paasmaandag. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



DA Lochuizen - De Zweef (1-1) 
05 april 2010 
De Zweefdames roepen in sommige wedstrijden het onheil op zichzelf af. Indien de scherpte niet aanwezig is vanaf het begin, 
is men niet meer in staat het tij te keren. Dan wordt de onrust groter en dus wijkt de nauwkeurigheid. Wat er in de koppies 
rondgaat is moeilijk te bevatten maar Lochuizen werd niet aangepakt zoals het zou moeten. De Zweef was wel de gehele 
wedstrijd op de helft van de roodwitten uit Lochuizen, maar de doortastendheid ontbrak. En tot overmaat van ramp gaat die ene 
kans, van Lochuizen in de gehele partij, er wel in. Een achterstand met de rust was weer het gevolg. 
In de tweede helft ontbrak het De Zweef niet aan werklust. Er werd gejaagd, geknokt voor elke meter en gefoeterd op de 
leiding……omdat het niet liep. Men kreeg wel snel de aansluitingstreffer. Mireille Gescher gaf een prachtige pass in de diepte 
op Sharon Wieldraaijer (even geleend van meisjes B) en die gaf een niet te missen kans aan Mylene Rodijk 1-1. 
Lochuizen kwam er niet meer uit, met als gevolg dat het speelveld wel heel erg klein werd. En met een klein speelveld hebben 
alle damesteams in de derde klasse het moeilijk, zo ook de Zwevers. Kansen waren er wel in het laatste half uur. Ook werd er 
een loepzuivere penalty helaas niet gegeven en zo viel er voor een derde keer op rij een gelijkspel als eindstand  te noteren. 
Maar “elk nadeel heb een voordeel”, de druk is van de ketel na dit weekend. Er kan weer lekker gebald worden…..Dat kon 
voorheen ook wel, maar de stand in de competitie hè, daar kon men zich tot voor kort toch wel eens (te) druk om maken. Niet 
meer nodig, enjoy the game so. 
 

 
 

Girl of the match werd een speelster die na een lange afwezigheid weer aan het terugknokken is in het team; onze “Aussie” 
Aniek te Lintelo. En Sharon Wieldraaijer bedankt voor je hulp. 
 

 
 



 
 

 
 
DA De Zweef - Kon. UD (6-3) 
12 april 2010 
Vanmiddag wilde De Zweef iets recht zetten. Ondanks een groot aantal afwezigen, zoals de gehele voorhoede, toch laten zien 
dat men kon voetballen. Drie gelijke spelen in voorgaande wedstrijden was iets teveel (of juist te weinig) van het goede. Onder 
bezielende leiding van scheidsrechter Legtenberg was men vanaf de aftrap loeischerp. De Koninklijken waren op deze wijze 
duidelijk een maatje te klein. Alle posities stonden goed bij De Zweef en de passing was naar behoren. Met een klein beetje 
goede wil had de bal er binnen 30 seconden al in gelegen. 
Het duurde nu zo’n 10 minuten eer Aniek te Lintelo met een rustig kopballetje de voorsprong inleidde. Even later was het 
Mireille Gescher die een assist van middenvelder Audrey van Munster droog in de hoek kon afronden. Diezelfde Mireille maakte 
met een wondermooi schot in de linkerhoek de 3-0. Kat in bakkie zou je zeggen, dat dachten  de Zwevers ook. Maar niets was 
minder waar, de Koninklijken prikten er eentje vanuit de corner in het doel. 
  

  
  
De 3-1 verlamde De Zweef gelijk weer. Het werd weer een slap spelletje en lange ballen. De Deventernaren werden niet onder 
druk gehouden, maar men gaf juiste de ruimte om het spel te laten maken. Vlak voor rust werd het ook 3-2. Nergens voor 
nodig, maar het overkomt het Nijverdalse team in sommige partijen. Gelukkig had coach Robert Heuver de 15 minuten rust om 



de gelederen weer te sluiten en de neuzen weer dezelfde kant uit te krijgen. Maar ook die herstelperiode kon niet verhelpen dat 
na de rust zelfs de 3-3 op het scorebord kwam. 
Nu maar afwachten of de Zwevers zich konden herpakken. De wil was er en met behulp van Sharon Wieldraaijer en Lisanne 
Dikkers van meisjes B werd de jacht op de overwinning ingezet. Aniek te Lintelo zag een voorzet mooi vanaf rechts in het doel 
vallen en even later werd een vloeiende aanval ineens wel goed afgemaakt. Het was Sharon Wieldraaijer die het laatste tikje 
gaf en daarmee het laatste zetje aan het goede gevoel. 
  

  
  
De wedstrijd werd weer gecontroleerd. Er werd weer scherp gevochten en de kers op de slagroomtaart werd gegeven middels 
een zesde doelpunt door opnieuw Sharon Wieldraaijer. De einduitslag 6-3 was een korfbaluitslag met als belangrijkste gegeven 
het goede gevoel. Dat nemen ze mee naar Trias volgende week. Een trip die de wonderschone herinnering met zich meebrengt 
aan de KNVB-bekerfinale in Winterswijk in 2007. Dame van de wedstrijd werd Mireille Gescher op de rechtsvoor positie. Niet 
vanwege alleen mooie doelpunten maar ook een voorbeeld van iemand die zich terugvecht uit moeilijke posities. 
 

 
 

 



 

 
 
DA FC Trias - De Zweef (5-0) 
18 april 2010 
Fc Trias was vandaag in staat een voetballesje te geven aan De Zweef. Nou, lesje...VOETBALLES. 
Zoals De Zweef twee jaar geleden de KNVB beker wist te winnen bij Trias, zo wisten de gastdames vandaag op dezelfde wijze 
de wedstrijd naar zich toe te trekken. Dodelijk effectief en fysiek zeer sterk aanwezig. Tel daar bij op twee razendsnelle spitsen 
en je hebt een goede machine die de Nijverdallers 
wist te stoppen. In de eerste helft wist De Zweef nog wel opgelegde kansen te creëren, maar die werden tot ieders ontzetting 
niet benut. Trias counterde er vrolijk op los en ging met 3-0 thee drinken. De tweede helft bracht bij De Zweef tot twee keer toe 
forse omzettingen in het team, maar men wist de tactische ingrepen niet om te zetten in effectiviteit. Zonde van alle 
inspanningen natuurlijk, maar des meer respect voor de tegenstander (althans vandaag). Trias bleef counteren en wist keepster 
Brigit Heuver nog twee keer te passeren. Zo werd het voor De Zweef, ondanks het heerlijke weer, een vervelende middag waar 
hopelijk veel van werd opgestoken. Melanie Tibbe had haar handen vol aan de snelle linker spits, speelde misschien niet naar 
haar eigen volle tevredenheid, maar vanaf de kant zag het er voorbeeldig uit. Zij werd daarom beloond met de titel "girl of the 
match". 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
DA BWO - DA De Zweef (2-1) 
25 april 2010 
Voor het ontvangende team BWO was het een heuse kampioenswedstrijd. Indien De Zweef het zou lukken een paar punten 
weg te snoepen, dan zou Trias dichterbij komen en wellicht zorgen voor de nodig druk bij het Hengelose team. 
De Zweef had thuis nipt met 1-2 verloren van deze dames en vonden zelf eerherstel wel nodig. Coach Robert Heuver had voor 
de linies dezelfde plekken bedacht als in de succesvolle uitwedstrijd tegen de Witkampers. Tevens moesten de lepe spitsen van 
BWO in bedwang worden gehouden door de Slagjes. 
De verdediging krijgt in dit verslag de speciale aandacht. Zoals de gezegd staan de zusjes Slag (Linda en Yvonne) in de basis 



van deze linie en vormen de laatste tijd samen met Anne-Marie van Bentem, als laatste verdediger, en Melanie Tibbe een 
uitstekende verdediging. Daar voegen wij dan ook Brigit Heuver bij, die met de week beter gaat keepen. Samen vormen zij een 
muur waar bijna geen tegenstander door- of omheen kan komen. 
Ook BWO kon met een alleen beetje geluk de muur breken. Iedereen van BWO dacht dat een afstandschot in het doel 
verdween van de Nijverdallers, maar Brigit zag deze bal op het dak van het doel belanden. Door de ontstane verwarring was er 
even geen scherpte en opnieuw werd er door BWO van afstand geschoten. Nu kwam de bal via de lat terug het veld in en was 
het een eenvoudige intikker voor de meiden uit Hengelo. BWO bleef dreigen, maar ook de Zwevers hadden levensgevaarlijke 
aanvallen en verdienden een doelpunt. Die viel na een paar minuten in de 2e helft. Een strakke vrije trap van Anne-Marie van 
Bentem werd afgemaakt door Marije Scholten. 
De gastvrouwen uit Hengelo bleven Brigit Heuver bestoken met afstandschoten en kopballen, maar Brigit wist niet van wijken. 
De Zweef bleef de betere in het combineren, maar konden vandaag niet de goal afdwingen. Dat deed BWO wel; via één van de 
vele gevaarlijke corners werd toch nog een vrije speelster gevonden en werden er drie dure punten toegevoegd aan het mooie 
punten totaal. Brigit Heuver werd met haar ontelbare goede reddingen girl of the match en kreeg tevens de complimenten van 
de BWO coach. 
 
DA Witkampers - DA De Zweef (0-1) 
25 april 2010 
Vanavond moesten de dames van De Zweef aantreden tegen de Witkampers uit Laren. Zoals al vaker moet er doordeweeks 
een beroep gedaan worden op meisjes B in de personen Sharon Wieldraaijer en Lisanne Dikker. Op een redelijk bespeelbaar 
veld werden de Witkampers nu eens niet onder druk gezet, maar opgevangen op het middenveld. Als één blok bood het team 
goed tegenstand tegen het Larense team. Er werd zeer fel en geconcentreerd gespeeld op de tegenstander. Ook fysiek stond 
men vandaag haar mannetje (of vrouwtje). En met slechts 10 minuten op de klok was het felle doorgaan van Gill van de 
Werfhorst op de keepster (na een pass van Fabienne Heuver) goed voor een mooie 1-0 voorsprong. 
En met een beetje geluk was het ook twee nul geworden. Met deze temperaturen werd er vanzelfsprekend een verfrissingpauze 
ingelast, maar ook na deze pauze bleef De Zweef zeer geconcentreerd spelen en stond het ook positioneel heel erg goed. Of 
zoals Rene Rodijk later aangaf “het is toch mooi om te zien dat men het spelletje kan uitvoeren zoals de leiding het had 
bedacht.” 
In deze wedstrijd lieten de meiden zien dat men inderdaad toch veel heeft bijgeleerd in trainingen en voorgaande 
(verlies)wedstrijden. De bal ging nu eens rustig rond zoals tijdens de training. Alle linies bleven overeind in deze partij, voerden 
zelfs de boventoon. Ook de invallers draaiden moeiteloos mee. 
In de twee helft voerde het goede team van de Witkampers natuurlijk de druk nog hogerop. En de vermoeidheid, bij alle 
speelsters, bracht natuurlijk foutjes met zich mee. Tot in de extra tijd bleef het ongemeen spannend en moest De 
Zweefkeepster Brigit Heuver tot twee keer toe stevig ingrijpen, maar het bleef 1-0. Een knappe overwinning op een mede 
titelkandidaat Witkampers. 
BWO Hengelo, de tegenstander van zondag, zal als toekomstige kampioenen wel dankjewel zeggen tegen De Zweef. 
Alhoewel…..als De Zweef  komende zondag dit spel op de mat weet te leggen zal BWO het verrekte moeilijk krijgen…..ook met 
het kampioenschap. Girl of the match werd de sleurende en knokkende Gill van de Werfhorst. En eh….bedankt Lisanne en 
Sharon, zet ‘m op komende zaterdag tegen Oranje Nassau …kampioenuhhhh….!! 
 
DA De Zweef - Berghuizen (2-1) 
25 april 2010 
Hoe zou het herstel zijn van De Zweef na de zeperd van vorige week tegen Trias. Antwoord….drie punten, that’s all. 
Meer zat er vandaag ook niet in. Als begeleiding zie je graag die drie punten, maar natuurlijk ook goed voetbal. Ligt het mindere 
voetbal dan aan het ondertussen bekend knollenveld 7 of aan de mooie voorjaarszonnetje die wel erg de temperatuur omhoog 
stuwde. Of is het gemis van een potentiële basisspeelsters toch van een grotere invloed dan vooraf verwacht.  
De goed leidende Belgische scheids mevrouw Delcat zal ook wel hebben gedacht “non de ju” kom ik daarvoor  naar Nijverdal. 
De eerste helft gaf nog een redelijk spel te zien. Veel kansen en uiteindelijk de terechte 1-0 voorsprong door een frommelgoal 
va Mireille Gescher. In de tweede helft was de bal niet meer onder controle te houden, niet door de Nijverdallers, maar ook 
Berghuizen was niet tot meer in staat. Een knap genomen vrije trap gaf de speelsters uit Oldenzaal nog wel een idee van een 
mogelijk gelijkspel 1-1. Maar de druk door de Zwevers was te hoog en uiteindelijk scoorde Fabienne Heuver de bevrijdende 2-1. 
Moeizaam dus, hard werkend dat wel en drie punten. Het is net als klaverjassen bij De Zweef, het gaat (bijna) niet meer om de 
punten, maar om de gezelligheid. Linda Slag werd “girl of the match” niet door haar klaverjassen, maar door haar inzet.   
 
DA De Zweef - DA PH Almelo (4-0) 
10 mei 2010 
De eerste van drie thuiswedstrijden werd overtuigend gewonnen met 4-0 van PH. Ogenschijnlijk was het een open partij, ook 
PH ging op de aanval. Maar De Zweef heeft meer voetballend vermogen en kan ook daardoor meer druk op de ketel houden. 
Met name positioneel staan de Zwevers zoveel beter dan PH. Ook is gebleken dan de meiden beter uit de voeten kunnen op 
bijvoorbeeld een kunstgrasveld dan op de knollenvelden van ons Gagelman. Onderhoud, heren, onderhoud…. 
 
Door het gestuiter van de bal en het bij tijd en wijle te haastig willen voetballen is het hotse knotse begonia voetbal eigenlijk bij 
vlagen niet om aan te zien. De rust bij balaanname en, nog belangrijker, vooraf weten wat de volgende actie moet zijn is een 
kwaliteit die de meiden op trainingen vaak goed beheersen. Vandaag waren dat spaarzame momenten. De score werd vandaag 
geopend via een penalty. Fabienne Heuver’s doorbraak werd onreglementair gestopt door de keepster. De verder goed 
leidende scheids van Veen (KNVB) verzuimde de keepster van het veld te sturen. Dat is één van vele verschillen tussen het 
heren- en vrouwenvoetbal…. minder rode kaarten, maar niet altijd terecht. De penalty werd benut door Annemarie van Bentem. 



         
 
Mireille Gescher maakte even later in de rebound de 2-0. Fabienne Heuver was aardig in de mood en scoorde nog in de eerste 
helft op aangeven van Gill van de Werfhorst de 3-0. De mooiste goal viel in de tweede helft. Een vloeiende aanval opgezet door 
Aniek te Lintelo die op links de snelle Mireille Gescher wegzond. De voorzet van Mireille werd beheerst ingetikt door Jody 
Nijenhuis. Jody bekroonde op deze wijze haar comeback na een lange, lange afwezigheid vanwege een blessure. Einduitslag 
4-0. Woensdagavond om 19.00 de volgende thuiswedstrijd tegen Lochuizen. Aniek te Lintelo’s werk op het middenveld 
bekronen wij dit keer met titel girl of the match. BWO dames 1 en 2 krijgen vanaf deze plek de felicitaties vanwege de behaalde 
kampioenschappen. BWO 1 won vandaag de titel door het verlies van Trias tegen Koninklijke UD (1-3).   
 

         
 



         
 

         
 

         
 
 



DA De Zweef - DA Lochuizen (1-0) 
13 mei 2010 
Een magere 1-0 overwinning op de dames van Lochuizen, veel meer valt er over deze wedstrijd niet te vertellen. Natuurlijk 
speelt het gemis van een aantal vaste speelsters het team parten. Niet dat de vervangers minder zijn, maar coach Robert 
Heuver is toch gedwongen om de pionnen op andere plekken te zetten. En, ja hoor, vrouwen zijn net als kerels, ook zij gaan 
ineens een ander spelletje spelen of lopen volledig uit positie. Vandaag was het met een regelmaat 20 meiden op een kluitje. Er 
wordt dan zo dicht op elkaar gespeeld, dat men de bal niet kwijt kan. De linies spelen op één lijn zonder een echt aanspeelpunt. 
Aan werklust ontbreekt het echter de Zwevers niets en dat brengt dan toch weer vaak een resultaat met zich mee. De kansen 
waren er, voor beide teams….Gelukkig trok De Zweef aan het langste eind. Mireille Gescher gaf een prachtige lange bal op 
Mijke Voskus. Zij kon dit keer, met haar korte dribbel pas, wel de bal bereiken en tikte, nog net voor de keepster van Lochuizen, 
de bal in het net.  Het is toch wel lekker om in dit eerste jaar in de top van de derde klasse te reiken en het ziet er naar uit dat 
het dit damesteam van De Zweef gaat lukken. Mijke Voskus werd girl of the match. Zij stond echt haar mannetje t.o.v. haar 
opponent die twee koppen groter was.  
 
DA De Zweef - DA FC Trias (0-1) 
17 mei 2010 
Het beoogde resultaat, d.w.z. een revanche op Trias, werd vandaag niet behaald door het damesteam van De Zweef. Het was 
een redelijke pot voetbal, echter zonder enig venijn van beide zijden. De competitie loop ten einde en voor beide teams staat 
niet veel meer op het spel. Alhoewel Trias graag de 2e plek wil behalen om zo toch een promotie mogelijkheid te hebben naar 
de tweede klasse. Of zij daar wat te zoeken hebben zal volgend jaar blijken.   De dames van De Zweef moeten wat dat betreft 
zeker nog doorgroeien. Die mogelijkheden zijn er en hopenlijk zijn de meiden er zich zelf ook van bewust. Het team blijft 
volgend seizoen nagenoeg compleet, enige aanvulling zou welkom zijn. Ook de interne concurrentie moet op scherp blijven, 
nietwaar? 
Er werd pas om 14.00 uur afgetrapt omdat er op Gagelman een aantal bekerfinales gespeeld moesten worden. Gelijk na de 
prijsuitreiking dus het fluitsignaal door scheidsrechter Herman Beldman. De eerste helft speelde zich voornamelijk af op het 
middenveld. Beide achterhoedes stonden als een muur te verdedigen en de voorhoede van beide teams werden maar 
sporadisch in stelling gebracht. De goal viel in de tweede helft. Een vrije trap werd door de goed keepende Brigit Heuver op de 
lat getikt, maar de rebound was voor Trias. Hard werken werd dit keer niet beloond en zo namen de Winterswijkers de punten 
mee naar huis. Vrijdagavond hebben de Zwevers nog één wedstrijd voor de boeg, uit tegen Overdinkel. Het zou een mooi einde 
kunnen zijn van een leuk en leerzaam seizoen. Linda Slag werd vandaag, als boegbeeld van een sterke verdediging, girl of the 
match. 
 

         
 



         
 

         
 

         



DA Overdinkel -  De Zweef (0-2) 
23 mei 2010 
Op vrijdagavond door het pinksterverkeer naar Overdinkel is geen pretje. Toch konden voldoende dames het zo regelen om op 
tijd voor de laatste competitiewedstrijd aan te treden. De aftrap was om 19.00 uur op een door de zon overgoten voetbalveld. 
Heerlijk om te kijken, wellicht wat te warm om te voetballen. Al snel bleek dat de dames van Overdinkel ook de competitie goed 
wilden afsluiten. Zij waren hard in de persoonlijke duels, waarbij de kwaliteit van het shirt van De Zweef meiden op de proef 
werd gesteld. 
Het niveau van de 1e helft was bijzonder laag. Het team van Overdinkel heeft beperkte voetbal kwaliteiten en De Zweef ging 
mee in dit niveau. Vooral de passes gingen mis en er was te weinig rust en overtuiging. 
Voor trainer Robert Heuver aanleiding om in de rust de nodige omzettingen te doen en een “donderspeech” te geven. 
Dit alles leidde er toe dat er na de rust een strijdbaar team in het veld stond. Direct werd er druk op de tegenstander gezet en 
het leek wel of een ieder op eens wel bij de les was. 
Al snel resulteerde dit in kansen. Binnen 10 minuten wist Jody Nijenhuis te scoren na een goed lopende aanval. Zij tikte de bal 
rustig in het hoekje buiten bereik van de keepster. 
De Zweef bleef sterker en de speelsters van Overdinkel gingen fysiek over de schreef om De Zweef af te stoppen. Helaas 
greep de scheidsrechter niet in en waardoor veel overtredingen onbestraft bleven wat in het nadeel van De Zweef was. 
Ongeveer 20 minuten voor het eind kwam na een lange tijd van afwezigheid door blessure leed Kim Praas in het veld. Zij werd 
door een slimme pass van Audrey direct vrij gespeeld en kon zo haar 1e balcontact omzetten in een doelpunt. Fantastisch om 
te zien. 
Vrij snel hierna werd Audrey van Munster voor de zoveelste keer aan haar shirt getrokken. Zij wilde zich los rukken, maar raakte 
daarbij de speelster van Overdinkel op de rug. Alleen dat laatste werd door de scheidsrechter gezien. Hij interpreteerde de actie 
van Audrey als slaan met als gevolg dat De Zweef verder moest met 10 speelsters. 
De verdediging van De Zweef stond als een huis en werd goed aangestuurd door Annemarie van Benthem. De voorsprong 
kwam nimmer in gevaar en De Zweef had diverse mogelijkheden om de voorsprong te vergroten. Overdinkel kon geen vuist 
maken maar wel overtredingen. Dit leidde tot veel irritatie daar het welzijn van de Nijverdalse dames in het geding kwam. De 
scheidsrechter verdient dan ook een dikke onvoldoende, omdat hij niet optrad. 
Het team van De Zweef verdient voor de 2e helft een ruime voldoende. De 1e helft laten we hierbij maar buiten beschouwing. 
De competitie werd met een goed gevoel afgesloten, een competitie waarin De Zweef lang meedeed voor de 1e plek. Wellicht 
volgend jaar............. 
Girl of the match werd Fabiënne Heuver. Zij verdeelde het spel goed, soleerde vaak goed langs tegenstanders en gaf menig 
goede pass af. Fabiënne is een prachtige technische voetbalster. 
De komende weken zal het damesteam zich gaan richten op de festiviteiten die worden georganiseerd naar aanleiding van het 
90 jarige jubileum van De Zweef. Hierbij zal het vrouwenvoetbal ook de nodige aandacht krijgen. 
  

 


