
DA De Zweef - Hoeve V. (4-2) 
23 augustus 2010 
Zonder ook maar één oefenpartij moesten de meiden van Dames 1 De Zweef aantreden tegen 2e klasser Hoeve Vooruit uit Sint 
Isidorushoeve. En dan is het altijd even afwachten hoe een team is ingespeeld, zeker wanneer men niet compleet kan 
aantreden. Ook assistent-coach Rene Rodijk moest vanwege drukke werkzaamheden verstek laten gaan en zag daarbij een 
goede start van zijn meiden aan zijn neus voorbij gaan. 
Met een start bedoelen wij dan de gehele wedstrijd want de start van de wedstrijd was tricky. Hoeve Vooruit begon zeer 
gedreven aan de start en zette De Zweef met de rug tegen de muur. Echte kansen kregen de dames uit Sint Isidorushoeve 
echter niet; een penalty hielp deze dames aan een voorsprong. Slechts een paar minuten later wist Gill van de Werfhorst goed 
door te zetten op de tegenstander en scoorde de gelijkmaker voor de blauwwitten. De Zweef had vlak voor de rust ook de 
leiding kunnen nemen, maar moest wachten tot na de thee. 
Kim Praas, die vorig seizoen bijna voor de helft verstek moest laten gaan, brak op rechts door en met een droge knal in de 
linkerhoek gaf zij De Zweef de leiding. Kim benutte even later ook een terechte penalty en zo bogen de Nijverdallers op een 
eenvoudige wijze de achterstand om in een voorsprong. Zelfs de 4-1 kwam op het virtuele scorebord (mijn mobiel) door een 
intikker via Aniek te Lintelo. Een goal via een vrije trap van Hoeve Vooruit mocht de pret niet drukken. De Zweef ging 
voortvarend van start, degelijk in alle linies en koel in de afmakers. Dat belooft weer een mooi seizoen te worden. Maar eerst 
wachten de meiden uit Enter. Aniek te Lintelo werd girl of the match. 
 

 
 

 



 
 

 
 
DA Enter 1 - De Zweef 1 (1-2, beker)  
26 augustus 2010 
Je hebt van die wedstrijden waarvan je een verslag moet schrijven, maar eigenlijk niet kunt. Ik bedoel “het moet nog een beet je 
positief blijven”. Dan maar een kratje bier achterover en “schriem.”. Nou ja, wij hebben een overwinning in de pocket, maar wat 
kostte het een moeite. 
Op een fluwelen, sponsachtig grasmatje werd er afgetrapt tegen Enter of was het Enter Vooruit of was het Rijssen. Het complex 
was prachtig, maar dat achterste veldje is echt niets. Het leek veld 5 op Gagelman wel. Vanaf het beginsignaal was de spirit bij 
de Zweefmeiden ver te zoeken en de Entersen “spöln alles noar vuurtn”. Neen dan was Hoeve Vooruit afgelopen zondag de 
echte aanjager voor de Zwevers. Tegen een sterke tegenstander moeten de Nijverdallers (gedwongen) wel en dan gaat het 
ook. Nu niet, niet in de voorhoede, niet op het middenveld en ook niet in de achterhoede. 
  



  
  
Een echte verdwaalde voorzet van Gill van de Werfhorst (die toen nog geen last had van haar ribbetjes) zeilde zomaar in het 
doel. Een geruststellende voorsprong meende assistent-coach René Rodijk. Nou, “den weet ook niet alles” want het was een 
billenknijpende tweede helft waarin Enter, tot eigen verbazing, een 1-1 liet aantekenen. De tweede helft, nu op kunstgras, was 
voor een ieder een ramp, inclusief de fotograaf (het werd al duister). Maar dan heb je altijd nog Aniek Poelhekke. Zij maakt niet 
al te veel goals, maar wel belangrijke. 
  

  
  

In de rust misschien wel aangespoord door coach Robert Heuver kon Aniek haar laatste brokje energie opbrengen om de bal 
achter de keepster van Enter te rammen. Kim Praas had de bal net daarvoor hard op de lat laten ploffen, waarna een seconde 
later Aniek the finishing touch gaf. Iedereen blij, zelfs tranen, kortom een echter bekerwedstrijd die met een zwaar bevochten 
overwinning werd afgesloten. De Zweef is nu al door in de eerste ronde van de beker…..op na de competitie, op naar Omhoog. 
Girl of the match werd Joyce Lohuis. 
  



  
  
DA Omhoog - De Zweef (3-6) 
13 september 2010 
Op 12/09/2010 stond de 1e competitie wedtrijd op het programma tegen de dames van Omhoog uit Wierden. Beide teams 
kennen elkaar van vele wedstrijden en vooraf weet je dat het een echte "derby" dus een beladen duel zal gaan worden. 
  

 
  
De 1e helft begon aftastend, maar gaande weg de wedstrijd ging De Zweef de wedstrijd steeds meer controleren. Toch was het 
Omhoog die in de 18e minuut de score wist te openen uit een prima counter. De Zweef was de ploeg die het spel domineerde, 
maar de ploeg was slecht in de omschakeling. De verbijstering was op de gezichten van De Zweef dames af te lezen toen 
Omhoog nog een 2e en 3e doelpunt wisten te maken.  
Allemaal vanuit een counter situatie. Alle drie doelpunten waren prachtig en van grote klasse. Kreeg De Zweef dan geen 
kansen, nou zeker wel. De Zweef kreeg wellicht nog meer kansen, maar deze werden allemaal om zeep geholpen, hoewel het 
soms ook niet mee zat. Dan ga je de rust in met een 3-0 achterstand en het gevoel dat je tegen een ploeg speelt die niet beter 
is. 
  



  
  
Door trainer Robert Heuver werd in de rust de zaak nuchter geanalyseerd. Hij gaf aan dat er toch nog resultaat te behalen 
was tegen dit Omhoog. Hij wist zelfs nog een compliment te maken aan enkele speelsters ondanks de achterstand. Robert 
deed enkele wisselingen in het team om meer aanvalskracht te creëren . De speelsters van De Zweef waren meer verbaasd 
dan aangeslagen door de achterstand. 
De 2e helft werd dan ook best wel met vertrouwen begonnen. Dit had ook resultaat. In de 6e minuut na rust werd Kim Praas 
middels een pass in de diepte weggestuurd en zij ronde prachtig af. Eindelijk een zeer verdiende goal. Vijf minuten later was het 
alweer raak. Aniek Poelhekke ronde fraai af toen zij werd vrij gespeeld binnen de 16 meter lijnen. 
Omhoog deed na dit doelpunt de aftrap, verspeelde de bal en Kim werd in de diepte aangespeeld en wist zich vrij voor de 
keeper te spelen. Zij kende geen genade en liet de keeper kansloos. Een drietal minuten later wist de Zweef alweer het net te 
vinden. Kim Praas scoorde wederom maar nu met een prachtig afstand schot.  Na een kwartier in de 2e helft hadden de Zweef 
dames de 3-0 achterstand omgebogen naar een 4-3 voorsprong. Kortom een team met veerkracht. 
  

  
  
Omhoog was nu de weg kwijt en dit leidde af en toe tot veel te harde charges tegen de Zweef dames. Een tweetal speelsters 
van Omhoog liepen dan ook tegen een gele kaart op. Wellicht was dit nog een milde straf gezien de overtredingen. 
Laten we dit verslag echter positief houden en dat kan ook makkelijk want in de 33e minuut na rust schoot Aniek Poelhekke 
keihard op goal van een meter of 20.  De verdediging van Omhoog probeerde dit schot te keren, maar dit lukte maar deels en 
de bal ging tegen het net. Hierna was het de beurt aan Jody Nijenhuis met een fantastisch doelpunt. Zij draaide zich prachtig vrij 
in het 16 meter gebied en knalde bal in de rechter bovenhoek. 
   



Hiermee was de eindscore bereikt. Een dik verdiende overwinning voor De Zweef. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken 
na 1 wedstrijd. Duidelijk is wel dat De Zweef en haar begeleiding niet meer zo gauw van slag zijn als het even tegen zit. Kortom 
er is geloof in eigen kunnen en dat is wellicht de grootste winst die zij hebben geboekt. 
  

 
  
Vandaag was iedereen het er over eens dat Aniek Poelhekke the girl of the match was. Zij domineerde op het middenveld, was 
fysiek zeer sterk aanwezig en maakte 2 prachtige doelpunten. 
 
DA De Zweef - BWO 2 (2-0) 
19 september 2010 
Een wedstrijd met twee gezichten. Was het vorige week tegen Omhoog een matige eerste helft, vandaag was de twee helft 
moeilijk te pruimen. Interim coach Rene Rodijk had vooraf gewaarschuwd voor onderschatting omdat er niets bekend was over 
de tegenstander BWO 2. 
De eerste helft was De Zweef dan ook geconcentreerd en scherp. BWO kwam er eigenlijk niet aan te pas en de Nijverdallers 
creëerden legio kansen. Vanwege de vele afwezigen kreeg het damesteam weer hulp van de meisjes A in de personen Sharon 
Wieldraayer, Lyan Ronhaar en Kyra Nijenkamp. Het was Sharon Wieldraayer die haarzelf met een magnifieke actie vrijzette 
in de 16 metergebied en met een geplaatst schot zorgde voor 1-0. Een kleine 10 minuten later schoot Fabienne Heuver een 
losse flodder op het doel van BWO. De voorzetting kon door Fabienne opgepikt worden en werd nu met strak schot in de linker 
hoek afgemaakt. 
De 2e helft bracht niet veel vermeldenswaardig, wel legio kansen voor de Zweef. Met een beetje meer doorzettingsvermogen 
en mazzel was het vijf of zes nul geworden. Na twee wedstrijden gaat de Zweef aan de leiding in de 3e klasse, maar zoals 
leider Jos Slag vooraf zei "wij maken pas een tussenbalans op na acht wedstrijden". Volgende week wacht de eerste 
uitwedstrijd tegen Berghuizen. Afwachten hoe dit team zich heeft ontwikkeld. 
Girl of the match werd deze wedstrijd Linda Slag. Zij ontwikkeld zich ijzersterk dit seizoen en door met name positioneel goed 
opstellen geeft zij haar tegenstander geen schijn van kans..klasse. 
  

 
  



 
  

 
 
DA Berghuizen 2 - De Zweef (0-7) 
27 september 2010 
In het vrouwenvoetbalwalhalla van Twente, Berghuizen, stelt het 2e  team niet zoveel voor. Dat is toch vreemd en jammer voor 
het vrouwenvoetbal in Oldenzaal. Ook de wedstrijd was een slap aftreksel van het normaal kan zijn in de derde klasse. En het 
moet gezegd worden, het was warm op het kunstgrasveld. Stond coach Robert te koukleumen in de schaduw, zijn dames 
raakten bijna aan de kook. De wedstrijd werd ogenschijnlijk ook te gemakkelijk opgepakt en dat kwam mede door de snelle 
voorsprong.  
Binnen 4 minuten lag er één in het net door Mylène Rodijk. Mylène kon een bal eenvoudig intikken na een voorzet van Kim die 
op rechts was weggestuurd. Het duurde tot ver in de eerste helft voor dat Fabienne Heuver middels een strak schot kon zorgen 
voor de 0-2 voorsprong. De Oldenzaalse thee zal goed hebben gesmaakt want vrij snel stonden in de tweede helft de 3 en 4 nul 
op het scorebord. Mylene Rodijk en Kim Praas waren de doelpuntenmakers. In de tweede helft moest Brigit Heuver het doel 
geblesseerd verlaten en was Annemarie van Bentem de goalie in tweede 45 minuten, zij kreeg niet veel te doen. 
Doelpunten 5 en 7 waren voorbeelden hoe spitsen elkaar het scoren kunnen gunnen. Eerst kreeg Kim er één op het 
presenteerblaadje van Mylène en vlak daarna was het andersom. Nummer 6, er tussen in, was ook een doelpunt door Kim 
Praas, zij ging door op de steeds aarzelende keeper van Berghuizen. De uitslag 7-0 staat als een huis, maar volgende 
week zullen wij zien wat dat waard is. Dan moeten de meiden tegen het sterk geachte Raalte die tweede in de ranglijst staan. 
Voorlopig staan de Nijverdallers stevig aan kop in de derde klasse.  Fabienne Heuver werd vandaag, sterk spelend op het 
middenveld en in de spits, girl of the match. 
 
DA De Zweef - Raalte (2-1) 
04 oktober 2010 
Het behaalde resultaat is belangrijk. Dat mag de conclusie zijn na de zwaarbevochten 2-1 overwinning op medekoploper 
Raalte. De blauwwitte dames waren ook niet echt blij na het eindsignaal van de goed leidende scheidrechter Galgenbeld. Het 
spel was niet goed genoeg in de tweede helft en men realiseerde zich heel goed welke mogelijkheden men had laten liggen in 
de eerste helft. Tevens liepen de emoties hoog op in de laatste 10 minuten ten gevolge van een tegengoal en grove 



overtredingen over en weer. En het begon zo goed. Vanaf de eerste minuut werd Raalte vastgezet op hun eigen helft en door 
goede combinaties van de Zweef kregen de Raaltenaren geen poot aan de trapper. Annemarie van Bentem was vandaag de 
sluitpost vanwege een geblesseerde Brigit Heuver. Annemarie was als terugspeelpunt en met haar lange passes een extra 
ondersteuning voor de onze verdediging. Een Nijverdalse verdediging die het vandaag niet eenvoudig had, maar 
onder aanvoering van haar, zeer goed spelende aanvoerster Audrey van Munster nagenoeg geen steken liet vallen. Aniek te 
Lintelo zette halverwege de eerste helft een prachtige aanval op en bereikte Mylene Rodijk die droog zorgde voor 1-0. Voorlopig 
was er rust in het spel en werd er goed gevoetbald. In de 25e minuut  gaf Linda Slag een prachtige lange pass op Jody 
Nijenhuis. Jody liet even zien wat haar klasse is en scoorde de 2-0. Een florissante voorsprong en prompt was het gedaan met 
de rust. Joost mag weten waarom. De woorden van coach Robert Heuver brachten tot ieders spijt niet veel teweeg in de tweede 
helft. Het bleef onrustig aan de bal en Raalte kreeg meer en meer vat op de wedstrijd. Tien minuten voor tijd was er een klein 
slippertje in de Nijverdalse verdediging en kwam Raalte op 2-1. Maar gelukkig wisten de Nijverdallers de winst binnen te 
slippen en brachten Raalte de eerste nederlaag toe na anderhalf jaar  winstpartijen van deze gasten.  Er was geen twijfel over 
de titel girl of the match. Audrey van Munster speelt beter en beter op haar positie in het hart van de verdediging. Ervaring en 
kwaliteit van haar staken vandaag boven alle overige speelsters uit, inclusief die van Raalte. Mooi om te zien... 
  

 
  

 
  



 
  

 
  

 
 
DA De Zweef - Diepenheim (2-1) 
17 oktober 2010 
Vandaag stond zware partij tegen de dames uit Diepenheim op het programma. Vorig seizoen lieten de Zwevers alle punten 
liggen in de uitwedstrijd. De thuiswedstrijd was ook vorig jaar een zware pot, maar wel met winst. Onder leiding van KNVB 
scheidsrechter Teekema werd om  12.00 uur afgetrapt. Het balletje rolde goed in de eerste helft, met name voor de Zwevers. Al 



vrij snel kregen de Nijverdallers de wedstrijd onder controle en werd de verdediging van Diepenheim zwaar op de proef gesteld. 
Toch koos Kim Praas niet voor de meest eenvoudige  
weg bij haar opening van de score. Met  verwoestend schot van zo'n 20-25 meter  liet Kim de verdedigers en keeper 
verbouwereerd achter.  
Prachtig doelpunt en een mooie 1-0 voorsprong. Daar moest vorig jaar lang op worden gewacht. Het gaf de Zweef vleugels, 
maar men vergat te scoren. Twee keer alleen voor de keeper en een hoek uitkiezen was er  helaas niet bij, maar voor de rest 
werd er goed gevoetbald. Diepenheim was eigenlijk niet gevaarlijk, zeker niet vanuit de eerste en tweede lijn. Een mispeer op 
het middenveld bij de Zweef leidde één van spaarzame aanvallen in van Diepenheim en zo stond er plots toch 1-1 op het 
scorebord. Onverwacht en dik in blessure tijd van de 1e helft. Wat een tegenvaller voor coach Robert Heuver en zijn meiden. 
Dan moest het maar gebeuren in de tweede helft. De score van 2-1 werd inderdaad gehaald. Kim Praas werd op rechts 
vrijgespeeld en zij kon de bal prachtig op zij leggen voor Aniek Poelhekke, die beheerst scoorde. Daarna was het gebeurt met 
de rust. Diepenheim kon wel meer druk zetten, maar was niet echt gevaarlijk. En zo werd het een rommelig geheel naar het 
einde toe. De Zweef kon de boel heel houden en bracht drie dik verdiende punten over de meet. Er gaat een dankjewel uit 
naar Danielle Wippert en Sharon Wieldraaijer van meisjes A die een waardevolle bijdrage leverden aan het damesteam. Girl of 
the match werd vandaag de prima spelende Fabienne Heuver op het middenveld. 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
DA De Zweef - Rood Zwart (1-6) 
25 oktober 2010 
De Zweef begon goed aan de wedstrijd tegen Rood Zwart. Misschien waren de meiden uit Delden onder de indruk van het feit 
dat dew edstrijd werd gespeeld op het prachtige hoofdveld. Binnen de kortste keren namen de blauwwitten een 1-0 voorspong 
en het zag er naar uit dat het wel goed zou komen. Niets was minder waar. Na afloop van de wedstrijd was het 1-6. 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 
DA De Zweef - Sp. Overdinkel (6-1) 
01 november 2010 
Hoe kun je de kleine kater van het verlies vorige week tegen Rood Zwart nu het beste wegspoelen….? 
Juist…door tegen dezelfde roodzwarten maar dan uit Overdinkel een goede score neer te zetten. 
De Zweef speelde in de druilerige regen nog geen goede eerste helft. Het eerste kwartier ging nog en resulteerde in een mooie 
1-0. Kim Praas werd weggezonden op rechts en plaatste de bal prachtig terug op de aanstormende Mijke Voskus. De bal was 
door haar en de verdedigster niet meer te missen en kon zo het doel  in worden gelopen. Daarna ging de Zweef mee in het 
gezapige spel van Sp. Overdinkel. Slechte passing en matige balcontrole leed tot balverlies over en weer. Rene Rodijk moest 
als coach, bij afwezigheid van Robert Heuver, natuurlijk ingrijpen. Achterin schoof de uitstekende spelende Audrey van Munster 
door naar het middenveld en werd Annemarie van Bentem op de plek van laatste dame neergezet. 
Voorin werd de comeback van Gill van de Werfhorst gevierd, althans dat deed ze zelf. Haar eerst goede balcontact in de 46e 
minuut (!!) werd door Gill behendig in de hoek afgemaakt. Twee minuten (!) later werd zij opnieuw alleen voor de keeper gezet 
en scoorde opnieuw in dezelfde hoek. Audrey van Munster maakte de opmerking “ie hebt de bokse nog niet eens smerig en 
toch twee doelpunten, dat kan toch nie..”. Wat een return, wat een blijdschap na maanden van afwezigheid door gebroken 
ribben oplopen in één van eerste bekerwedstrijden. Het team speelde in die 30 minuten zoals de begeleiding het graag ziet; met 
bezieling, met een geconcentreerdheid en technisch/tactisch  overheersend. De schrijver van dit stuk kon de score eigenlijk niet 
bijbenen want even later maakte Aniek te Lintelo de 4-0. Binnen vier minuten in de tweede helft was de wedstrijd beslist. De 
Zweef was scherp, zeer scherp en Sp.Overdinkel liet zich volkomen overdonderen. Wat een klassenverschil. 
Even verderop gaf Mijke Voskus 
een prachtige doorsteekbal op 
Aniek Poelhekke en die wist hier 
ook wel raad mee en joeg de bal in 
de touwen en dus 5-0. De mooiste 
goal van dit jaar kwam op naam 
van Annemarie van Bentem, dat is 
eigenlijk wel zeker. Een vrije trap 
op zeker 30 meter van de goal 
werd door Annemarie bekwaam in 
de kruising geschoten. Een luid 
applaus van alle Zwevers op en in 
het veld was het gevolg en 
zachtjes klonk het  “Theeeo, 
Theeeeo” (zoals bij FC Twente 
Theo Jansen wordt 
aangemoedigd). Menige kerel is 
stinkend jaloers op deze 
traptechniek van Annemarie. 
Vlak voor het eind joeg Linda Slag 
tot haar eigen schrik een bal in 
eigen doel, maar dat mocht de pret 
niet drukken en deed zeker niet af 
aan haar kwaliteit van haar 
verdedigen. Zij had haar 
tegenstander de gehele wedstrijd 



in de pocket. Eindstand maar liefst 6-1 tegen een Sp. Overdinkel in de sterkst mogelijke opstelling, dat zegt genoeg. Beter kun 
je dus katers niet wegspoelen. Audrey van Munster was voor de zoveelste keer girl of the match, niet alleen op techniek en 
tactiek, maar ook op karakter. Wie wacht volgende week? Omhoog uit….geen makkie ! Nog maar een kater 
wegspoelen….DOEN !! 

  

 
  

 
  

 
  



 
 
DA Omhoog - De Zweef (2-2) 
10 november 2010 
Wat zou vandaag een echte derby kunnen brengen? Vooraf werd ons ingefluisterd door de nieuwe coach van Omhoog dat zijn 
dames er de gehele week naar uit hadden gekeken. Hoe zou dat zijn bij De Zweef? 
Als wij dat af moeten leiden van de 1e eerste helft, dan denken wij dat de meiden een andere voorbereiding hebben ondergaan. 
In het kort gezegd was de beleving ver te zoeken. Omhoog was scherper en fysiek echt nadrukkelijk aanwezig. Tot op het 
randje, maar dat mag. 
Van beide kanten was het in die eerste helft geen hoogstaand voetbal, maar strijd was er alleen aan de Wierdense zijde. De 
Zwevers hadden toch een wijze les kunnen trekken uit de eerste ontmoeting waar men in no time met 0-3 achter stond tegen dit 
team. Omhoog moet je aanpakken op hun eigen wijze, anders trek je aan het kortste eind 
Omhoog kwam gelukkig op voorsprong door een eigen doelpunt van Melanie Tibbe, waarbij ook coaching door de goalkeeper 
te wensen overliet. De Zweef kon wel de kracht op brengen om te blijven voetballen en dat leidde tot een aantal kansen. Een 
corner zorgde voor de nodige verwarring in het Wierdens e doelgebied. Ook de schrijver dacht uiteindelijk dat Aniek te Lintelo 
voor de 1-1 zorgde, maar het bleek achteraf Gill van de Werfhorst te zijn. Een corner vlak voor de rust bracht opnieuw gevaar, 
maar de uitval van Omhoog was vervolgens doeltreffend en dus 2-1. 
De leiding bracht natuurlijk de inzet ter sprake in de rust. En het moet opnieuw gezegd worden, dat was te zien. Hoe is het 
mogelijk dat in alle wedstrijden dit seizoen er sprake is van een wedstrijd met twee gezichten. Niet te volgen. De Zweef was nu 
fel, ook fysiek aanwezig en dreigend op de helft van Omhoog. Helaas zorgde de vele onderbrekingen voor een storing in het 
wedstrijdbeeld , anders was het een voorbeeld geweest voor de strijd in de derde klasse. 
Een één twee tussen Annemarie 
van Bentem en Gill van de 
Werfhorst bracht Kim Praas in 
stelling en die wist er, ondanks een 
zware tackel, wel raad mee. 
Spannende minuten volgenden 
nog, maar het bleef een onbeslist 
duel. Daar konden, denken wij, 
beide teams wel mee leven. 
Omhoog zal vast en zeker nog 
punten pakken van de concurrentie 
en De Zweef zal haar twee 
gezichten moeten laten varen. Girl 
of the match was vandaag Yvonne 
Slag; save als voorstopper en later 
als laatste dame. Een nagenoeg 
perfecte wedstrijd. 
  



 

 

 
 
 
DA De Zweef - Berghuizen (5-2) 
22 november 2010 
Gemakkelijke wedstrijden bestaan ook niet meer in de derde klasse, dat was vandaag maar weer eens gebleken. Zeker 
wanneer je na een degelijk opening en voorsprong de tegenstander alle ruimte geeft om te gaan voetballen. Hoewel het in de 
wedstrijdbespreking werd benoemd, zag je de wil om te winnen, de vechtersmentaliteit niet terug bij de Zwevers. Er werd nog 



wel vroeg gescoord in de wedstrijd door Mijke Voskus, maar Berghuizen nam daarna het roer over. De Nijverdallers waren 
telkens een stapje te laat, te onrustig in de bal aanname en zeer onnauwkeurig in de passing. Één van deze onnauwkeurige 
passes vanuit de voorhoede (!) bracht de nodige druk op de achterhoede, waardoor de bal zomaar het doel in kon rollen. 
Je kon spreken van een terecht score door Berghuizen, die op dat moment heer en meester waren. Deze gelijke stand was ook 
de ruststand. Coach Robert Heuver moest voor de  zoveelste keer rigoureus ingrijpen en stand-in keepster Mylene Rodijk werd 
voorin geposteerd en haar plek werd ingenomen door middenveldster Jody Nijenhuis. Ja het missen van de geblesseerde 
keepster Brigit Keepster werk merkbaar in het team. 
De vechtersmentaliteit die Mylene Rodijk aan de dag kon leggen werd redelijk vlot uitbetaald. Mylene scoorde de 2-1. Maar het 
gestuntel door het gehele team van de Zweef bracht de Berghuizenaren toch weer langszij, bijna vanaf de aftrap. Te gek voor 
woorden maar realiteit op dat moment. 
  

 
  

 
  
De oudjes binnen het team moesten er aan te pas komen om weer te zorgen voor een voorsprong. Niet dat een Audrey van 
Munster en Gill van de Werfhorst zoveel beter waren dan de rest, maar soms brengt ervaring net even dat beetje meer op 
bepaalde momenten. Zo ook nu, Audrey kon Gill in de loop bedienen en een 3-2 was het resultaat. Meisjes A speelster Sharon 
Wieldraaijer was wel een ware plaag voor de defensie van Berghuizen. Door goed te storen veroverde zij de bal en  gaf de eer 
aan de vrijgelopen Mylene Rodijk en dus 4-2. 
  
Ook Kim Praas wist door goed te storen een bal te veroveren en zorgde voor de eindstand 5-2. Een wedstrijd om snel te 
vergeten, maar het is te hopen dat de Zwevers er wel een les uit trekken. Mylene Rodijk werd girl of the match. Ten eerste 
stond Mylene als voorhoedespeelster "gewoon" in de goal en stond zij ook aan de basis van de overwinning met twee goals. 
  



 
  

 
 
DA Diepenheim –  De Zweef (0-2) 
08 februari 2011 
Eindelijk weer in de wei voor een 
competitiewedstrijd. 21 November 2010, 
dus ruim twee maanden geleden, werd 
de laatste officiële wedstrijd gespeeld. 
Vooraf werd deze wedstrijd ingeschat als 
lastig. Vorig seizoen werd hier onnodig 
verloren. 
Coach Robert Heuver had zijn selectie 
niet compleet. Jody Nijenhuis viel in de 
laatste training, naar het zich liet aanzien, 
zwaar geblesseerd uit. En ook een Marije 
Scholten is nog steeds niet fit genoeg om 
deel te nemen. En er werd nog een 
handjevol spelers gemist met lichtere 
blessures of men was domweg verhindert 
door werk of studie. 
De zware wind blies ook hier dwars over 
het veld en zorgde voor een rommelig 
spelbeeld. De Zweef kon gelukkig de 
score snel openen via Kim Praas. Zij kon 
haar solo perfect afronden. 
Veel rust bracht dat niet, maar de druk 
was een beetje van de ketel. Er werden daarna aardig wat kansen om zeep geholpen. Pas in de tweede helft wist Gill van de 
Werfhorst voor de 0-2 te zorgen. 



Een dik verdiende overwinning voor het damesteam, die op deze wijze zicht blijft houden op het kampioenschap. Girl of the 
Match werd Melanie Tibbe,  ijzersterk als voorstopper dit keer. 
   

 
  

 
  

 
  



 
  

 
 
DA De Zweef aan kop na winst op BWO (0-5) 
14 februari 2011 
Door personele problemen bij de BWO dames werd het tijdstip van de wedstrijd verschoven naar 15.00 uur. De aanvullingen uit 
het 1e team van BWO waren noodzakelijk om een voltallig 2e team op het veld te krijgen. De dames wonnen met 0-5 en staan 
fier aan kop. 
De Zweef begon heel sterk aan de wedstrijd en er kwamen snel mogelijkheden om te scoren. Binnen een kwartier was het al 
raak. Gill stoorde goed en wist de bal te blokkeren. De bal kwam voor de voeten van Kim en zij ronde goed af. 2 minuten later 
scoorde Kim de 2–0 na goed combinerend voetbal van de voorhoedespeelsters. Dit was ook de ruststand. 
Na rust werd het spel onzorgvuldig. De passes kwamen niet aan en er sloop onrust binnen het team. Geheel onnodig, want de 
Nijverdalse dames hadden zoveel meer kwaliteit in de ploeg. 
Uit een messcherpe counter waarbij Audry en Gill een hoofdrol speelden werd de vrijstaande Mireille gevonden. Mireille bleef 
rustig en schoot de bal gecontroleerd binnen. Dit was de genadeklap voor BWO. Mireille scoorde de 4-0 en met een prachtige 
lob scoorde Gill de 5-0. Dat De Zweef de 0 hield was mede te danken aan keeper Brigit die twee prachtige reddingen verrichtte. 
Een goed en prachtig resultaat. Een hardwerkend team dat trainer Robert Heuver beloonde voor zijn beslissing om ook het 
komend seizoen als coach aan te blijven. De Zweef kan de strijd aan gaan voor het kampioenschap. Over twee weken is er de 
wedstrijd van de waarheid tegen concurrent Raalte. De Zweef kan het zich dan niet veroorloven om zoveel kansen om zeep te 
helpen. In de afronding zal het scherper moeten. 
Tot slot de girl of the match. Deze keer gekozen voor de zeer goed spelende middenveldster Fabiënne Heuver. Zij verdeelde 
het spel, werkte keihard en domineerde op het middenveld. 
 



DA Raalte –  De Zweef (2-0) 
28 februari 2011 
Een verdiende overwinning voor de Raaltenaren kon je het uiteindelijk wel noemen. Het veldspel van Raalte was veel beter dan 
van de Nijverdallers. Speel het spelletje met 
verstand en je hebt 50% in handen. De Zweef kon er wel snelle uitvallen tegenover zetten. Met 
als gevolg dat er over de gehele wedstrijd 6 dik opgelegde kansen waren voor de Zweef waarvan vijf alleen voor de keepster 
van Raalte. Oh, Oh, Oh als die toch hadden gezeten…… 
  
Raalte combineerde er rustig op los, maar de acties werden tot op de 16 meter afgesloten met matige afstandsschoten. De 
Zweef had dus zeker wel kansen op de broodnodige punten.  Voor de rust hadden de blauwwitten afstand kunnen nemen, nee 
moeten nemen! 
Maar doelpuntenmachine staat (nog) niet op scherp. 
  
Men zal toch binnenkort uit een ander vaatje moeten tappen, en dan hebben wij het niet over de carnaval,  om aanspraak te 
kunnen maken op het kampioenschap. Raalte en De Zweef moeten dat onderling uitmaken, zo groot is de voorsprong op de 
concurrentie.  Een “eenvoudige” opdracht luidt …..alles winnen in de toekomst, Raalte komt immers nog op bezoek in Nijverdal. 
Mireille Gesscher werd als laatste dame girl of the match; net terug van weggeweest en direct goed opererend op een 
belangrijke plek.  
 
DA De Zweef - Omhoog (6-0) 
14 maart 2011 
Zaterdagmiddag na de dikke overwinning van Bayern op HSV werd een opmerking gemaakt; “Waauw, het zou wat zijn als de 
dames met 6-0 zouden winnen van Omhoog, dan zet je een statement in de derde klasse…”. En toch werd het zo’n dikke 
overwinning en als je dan na het fluitsignaal hoort dat de directe concurrent Raalte heeft verloren met 2-1, ja dan is het 
partytime. 
De Zweef was al een half uur met de voorbereiding bezig toen de Omhoog pas op het veld verscheen. Eigenlijk heb je dan al 
een voorsprong, want de voorbereiding wordt toch wel onderschat door de Wierdenaren.  Maar goed voetballen kunnen zij en 
tegen de Zweef heeft men geen extra inspiratie nodig, die is standaard volop aanwezig. Toch was Omhoog steevast de 
onderliggende partij in de eerste helft. Het duurde echter te lang voordat de Zweef het verschil kon uitdrukken in doelpunten. 
Dat geeft vervolgens weer onrust (zie uit bij Raalte) en brengt slordig voetbal met zich mee. 
Gelukkig hield Aniek te Lintelo het hoofd wel koel en met haar koppie maakte zijn 1-0. De penalty even later was voor niet 
bestemd en dus moest Mylene Rodijk het maar doen….koel en strak in de linkerhoek. 
Na de rust waren er aardig wat omzettingen in het Nijverdalse team en dat bevorderde tot spijt van een ieder niet de kwaliteit. 
Ook Omhoog had de boodschap meegekregen en deed er in de tweede helft een schepje bovenop. Ver in de tweede helft wist 
de goed spelende Melanie Tibbe vanaf het midden een prachtige pass bij Mijke Voskus te krijgen, die met een slim balletje de 
Wierdense keepster op het verkeerde been zette. 
Daarna was “Praassie”aan zet. Kim bedoelen wij, zij stond al aardig wat minuten droog in de competitie, maar een werkelijk 
schitterende vrije trap van zo’n 20 meter ging mooi over de keepster van de tegenstander. Even later maakte Kim een assist 
prachtig af 5-0. De teruggekeerde Myreille Gescher is het scoren ook niet verleerd en zorgde voor de 6-0 eindstand. 
Een prachtige uitslag die beklonken werd door Rene Rodijk met de woorden “Roalte hef ok verleurn….2-1”. Wij staan weer op 
scherp, één puntje los en de Dinie Hekman (interviewer van Radio Reggestreek) had gelijk…… “dames kunnen snel herstellen 
van tegenslagen en feesten”, want dat was de boodschap die zij Bert van de Werfhorst meegaf in het interview van afgelopen 
zaterdag in het sportprogramma op Radio Reggestreek. 
Girl of the Match werd de zeer goed spelende Melanie Tibbe, waar een paracetamolletje al niet goed voor is… 
 

 
  



 
  

 
  

 
  



 
 
De Zweef - BWO (5-1) 
20 maart 2011 
Na het goede resultaat vorige week tegen Omhoog moest er vandaag aangetreden worden tegen de ploeg op de onderste plek 
BWO. Hoewel er de vorige keer uit ook dik werd gewonnen van BWO, weet je het nooit met deze ploeg. De versterkingen die 
vanuit het eerste van BWO worden aangewend zijn lastig om in te schatten. Onderschatting is de andere term die vaak van 
toepassing is op dit  soort wedstrijden. 
Of het onderschatting was zullen wij nooit weten, maar de Zweef werd binnen 59 seconden in elk geval ruw wakker geschud of 
aan de oren getrokken door een tegendoelpunt van BWO. 
De Zweef moest zich dus herpakken en deed dat op een prachtige wijze middels een aanval opgezet door de snelle Kim Praas. 
Zij speelde haarzelf vrij en gaf de voorzet op maat aan Gill van de Werfhorst die de bal snoeihard in het net werkte. 
Nog geen 10 minuten later een zelfde soort aanval opnieuw via Kim Praas, maar nu werd de bal door Gill van de Werfhorst met 
het hoofd in de touwen gewerkt. Doelpunten volgens het boekje en professioneel afgemaakt onder de ogen van een Egyptische 
scout. 
Kort na de pauze maakt Kim Praas het zelf af. Terwijl familie, vrienden en supporters nog aan de koffie zaten prikte zij de bal in 
de korte hoek, stand 3-1. 
Vanaf dat moment ging het balletje pas echt lekker rond bij de Zweef.  Eindelijk was daar de rust in de combinaties en werd er 
ook gewerkt en gelopen zonder bal. Kim Praas, opnieuw, zag een schot op doel onhoudbaar voor de keeper in het doel 
verdwijnen. In de tweede helft werd ook Marije Scholten ingebracht. Marije blies haar partijtje prima mee na maanden van 
afwezigheid. Fabienne Heuver liep op het midden heerlijk het spel te controleren en strooide met mooie passes. Één van haar 
passes werd onderschept door BWO, maar agressief pakte Fabie deze bal weer op om vervolgens met een onhoudbaar schot 
voor de 5-1 te  zorgen...genieten was het langs de lijn. 
Er waren meer meiden rijp voor de nominatie girl of the match. Maar het werd Kim Praas die je deze wedstrijd niet over het 
hoofd kon zien. Bijna een perfecte partij. Toen de meiden onder douche vandaan kwamen werd hun middag nog beter door het 
goede nieuws dat naaste concurrent Raalte opnieuw punten had laten liggen. Het zonnetje scheen nog mooier voor de 
Nijverdalse  meiden. En de Egyptische scout?...die was op zoek naar spelers voor het Horeca voetbaltoernooi met Pinsteren, hij 
was van Murphy's Irish Pub. He loved the match. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
DA Berghuizen –  De Zweef 0-3 
27 maart 2011 
Of de tegenstander deels Berghuizen 1 of 2 was zullen wij wel niet te weten komen, feit was dat Berghuizen uit een heel ander 
vaatje tapte dan in de vorige wedstrijden. 



Wij hebben geen coach en/of leiding gezien bij Berghuizen en dan, als “team alone”, zo’n vooruitgang boeken in het 
spel……heel bijzonder !  
In elk geval realiseerden de Zwevers zich in de rust dat de meiden uit Oldenzaal anders aangepakt moesten worden dan in de 
eerste helft.  Hoewel het voetbal op zich nog wel om aan te zien was, werd het positiespel bij lange na niet goed uitgevoerd. En 
ja, als dan ook nog de dik opgelegde kansen worden gemist dan ontstaat er, in elk team, onvrede. 
Bij de rust was het dus 0-0, waarbij Berghuizen slechts één gevaarlijke mogelijkheid kreeg; een goed schot, gepareerd door 
Brigit Heuver. 

  
Na de rust was het dan toch Mylene Rodijk die de ban brak en agressief de bal in het net joeg. Dat moest ook wel want even 
daarvoor waren er weer, bij wijze van spreken, 25 kansen om zeep geholpen. Vrij vlot daarna werd er eindelijk weer een aanval 
vakkundig opgezet door Kim Praas. Zij zette Gill heerlijk vrij voor een leeg doel. Halfweg de tweede helft kreeg Mireille Gescher 
de bal net niet langs de keeper, maar de goed meegelopen Kim Praas punterde alsnog. 
Rustbaken in de ploeg was vandaag, opnieuw, Audrey van Munster en zij werd daarmee girl of the match. 
 

 
 
DA Almelo –  De Zweef (1-4) 
04 april 2011 
Vandaag stond de uitwedstrijd tegen Almelo op het programma. Een tegenstander om niet te onderschatten, want in vorige 
competities werden in Almelo punten verspeeld. 
De koppies bij de meiden van de Zweef stonden voor de wedstrijd strak of zo als coach Robert het noemt: “ze staan goed”. 
De Zweef begon scherp aan de wedstrijd en kreeg in de 1e minuut al een grote kans. Gill faalde echter en schoot loeihard 
naast. 
Snel  werd duidelijk dat de Zweef de veel betere voetballende ploeg was.  In de 8e minuut gaf Mylène een prachtige steekpass 
op Kim. Gill liep goed mee  en werd keurig door Kim aangespeeld. Dit keer schoot  Gill wel raak 1-0. 



De Zweef ging goed door en 5 minuten na de 1-0 stuurde Fabiënne Kim wederom weg. Kim schoot de 2-0 binnen. De dames 
van Almelo gaven niet op en boden veel weerstand. Hierbij zochten ze de grens van het toelaatbare op. Men schroomde niet 
om de Zweef meiden middels harde overtredingen af te remmen. Het spel werd harder en ook de Zweef meiden deelden af en 
toe wel een “koekkie” uit. Kim en Gill kregen kansen na goed uitgespeelde aanvallen. Helaas werden deze om zeep geholpen. 
Uit het niets kreeg Almelo een kans, maar keepster Brigitt toonde haar talent en wist een loeihard schot tot corner te verwerken. 
Vlak voor rust speelde  Kim haar tegenstandster uit en wist Mylène te vinden. Mylène kwam in scorings positie, maar zij legde 
keurig breed op Gill die er nog beter voor stond. 3-0 was de ruststand. 
Na rust begon de wedstrijd rommelig te worden. Almelo kon niet veel en de Zweef nam wat gas terug.  Na een kwartiertje gaf 
Audry van achteruit een prachtige pass op Mylène  die op haar beurt van een met of 20 binnen schoot.  4-0 en de wedstrijd was 
definitief gespeeld. 
De Zweef kreeg wat meer moeite om de concentratie vast te houden en Almelo drong wat meer aan. Brigitt kreeg een aantal 
harde ballen te verwerken, hetgeen zij keurig deed. 
In de laatste minuut lukte  het de dames van Almelo toch nog om tegen te scoren.  Dit was wel verdiend, want  Almelo wist niet 
van opgeven. 
Al met al een goede overwinning voor de dames uit Nijverdal.  Na de wedstrijd kwam dan nog het bericht dat Raalte wederom 
punten had gemorst. De Zweef staat nu 6 punten los van Raalte. Volgende week staat de kraker De Zweef-Raalte op het 
programma.  Dit zal een sleutelwedstrijd zijn, want als de Zweef deze weet te winnen zal het een nagenoeg onmogelijke taak 
voor Raalte worden om de Zweef nog te achterhalen. 
  
DA De Zweef op weg naar kampioenschap 
01 mei 2011 
De dames van De Zweef hebben nog vier hindernissen te nemen om het kampioenschap in de derde klasse A  te behalen. 
Twee van de hindernissen zijn Overdinkel, een linke tegenstander die ook punten van Raalte heeft afgesnoept. En ook nog 
twee keer uit ook. De eerste hindernis werd met 0-4 genomen. 
Op een prachtige grasmat in Overdinkel werd om 11.00 uur afgetrapt in een lekker zonnetje. Vanaf de eerste minuut  ging de 
bal prima rond op het biljartlaken. Er werd gecontroleerd  gevoetbald en Overdinkel kwam er nagenoeg niet aan te pas. Na een 
paar missers werd de dreiging door de Zwevers steeds groter. Kim Praas nam een korte corner op Marije Scholten die 
vervolgens de bal een mooie assist gaf op Gill van de Werfhorst. Gill controleerde de bal perfect en met een volley ging de bal 
in de kruising. Mireille Gesscher krijgt ook de smaak te pakken, alleen de eenvoudige ballen gaan er niet in.  
De moeilijke ballen echter wel en hoe..!! Snoeihard in het net en daardoor een comfortabele 0-2 voorsprong. Even later ging 
Kim Praas goed door op een te kort gespeelde bal van Overdinkel. De snelheid van Kim gaf haar een voordeel op de keepster 
en zo  scoorde Kim een mooie 0-3. Kim Praas scoorde ook met een mooi afstandsschot (of was het een  voorzet..?), een 
heerlijke bal in de kruising. En dat allemaal nog voor de rust. Na de rust zakte het spel  ver weg, dat kwam door de warmte, de 
omzettingen en natuurlijk de ruime voorsprong. Een mooie eerste helft die het zelfvertrouwen van de meiden nog verder 
opgekrikt zal hebben. Nog drie hindernissen te gaan. Girl of the match werd  Djarah Weikamp, prima functionerend op de 
rechtsback positie. 
  
DA De Zweef - Diepenheim (5-0) 
08 mei 2011 
Vandaag dan de derde hindernis naar het Kampioenschap. Een  mogelijk zware pot tegen Diepenheim. Diepenheim was toch 
de tegenstander die punten wist af te snoepen van 
mede-titelkandidaat Raalte. De Zweef was dus gewaarschuwd. Op een onbenullig knollenveld en onder onbenullige 
weersomstandigheden werd er onbenullig gestreden om de drie punten. 
In warm weer laat je juist de bal helemaal het werk doen. En dat is een kunstje dat de Zweefmeiden prima uitvoeren in sommige 
wedstrijden. Maar nu ging men, in de felle zon, met de bal aan de wandel. Onnodig en niet slim. Gelukkig waren er drinkpauzes 
ingelast en kon coach Robert Heuver daarop wijzen. Ook ging de voorhoede, op z'n zacht gezegd, lichtzinnig  
om met de kansen.  Toch was de aanval waaruit de 1-0 ontstond, er één om te zoenen. Melanie Tibbe stuurde met een lange 
pass Kim Praas de ruimte in. Op het 
moment dat de vele toeschouwers 
(inclusief de Raalte meiden) dachten "Kim 
schiet.", legde Kim de bal slim opzij naar 
de vrijstaande Gill van de Werfhorst.  Gill 
had de bal voor het intikken.  1-0 was ook 
de ruststand. 
Het treetje koele Extran heeft wonderen 
gedaan in de rust. Het spel was niet veel 
beter, maar de goals vielen wel. Mylene 
Rodijk scoorde beheerst laag onderin de 
hoek. Daarna was het de beurt aan Kim 
Praas die haar doelpuntensaldo 
opschroefde met twee beauties. Anniek te  
Lintelo bekroonde haar goede invalbeurt 
met een intikker. En zo werd ook deze 
horde genomen. Nog één thuiswedstrijd 
komende week tegen Almelo en 
vervolgens de uitwedstrijd uit tegen 
Overdinkel. De dames liggen op koers !!. 
De zeer goede spelende Melanie Tibbe 
werd vandaag girl of the match. 
 



 
 

 
 
Nog één stap voor dames 1 
16 mei 2011 
Nog één stap te gaan heeft dames 1 om (opnieuw) kampioen te worden. Dat zou een prachtig resultaat zijn van een schitterend 
seizoen. Afgelopen zondag won de ploeg ogenschijnlijk gemakkelijk met 6-2 van Almeo. Almelo kwam echter met 1-2 voor, 
maar daarna maakte De Zweef korte metten met de bezoekende ploeg. Komende zondag speelt dames 1 tegen Overdinkel. Er 
wordt om 12.00 afgetrapt op sportpark Gagelman. Voetballiefhebbers, familie en vrienden worden bij deze uitgenodigd om deze 
beslissingswedstrijd bij te wonen. Jammer voor de meiden is dat het eerste mannenteam de eerste wedstrijd in de 
nacompetitie uit speelt.... 
Het damesteam heeft ook de één na laatste horde kunnen nemen. In de thuiswedstrijd tegen Almelo werd het uiteindelijk een 
dikke 6-2- overwinning. 
Daar zag het er in de eerste helft niet naar uit. Alhoewel de eerste goal vrij snel werd gescoord door Mireille Gesscher was de 
Zweef niet echt rustig aan de bal. Het middenveld was niet dominant en opnieuw werden goede kansen niet benut. Almelo had 
slecht één spits, maar die in haar uppie de gehele achterhoede van de Zweef bezig te houden. Almelo kwam via deze spits 
langszij via een prachtig schot. Even later kon deze speelster opnieuw vrij aanleggen en zo kwam Almelo aan de leiding. 
Een 1-2 achterstand is natuurlijk niet bevorderlijk voor de gemoedstoestanden van speelsters en leiding. Zij waren Gill van de 
Werfhorst dan ook dankbaar dat zij op een belangrijk moment, zo vlak voor de rust,  een prachtig doelpunt scoorde. En direct 
daarna bracht Melanie Tibbe de Zweef weer aan de leiding. 
Na de rust hadden de Nijverdalse dames alles onder controle. Er werd rustig gespeeld en de doelpunten vielen vrij snel achter 
elkaar. De 4-2 kwam vanaf de schoen van Aniek te Lintelo. In een scrimmage voor het Almelo doel wist Mireille Gesscher  toch 
nog een punt van de schoen tegen de bal te krijgen met als gevolg 5-2. En even later scoorde Aniek te Lintelo ook haar tweede 
doelpunt. 
Een goede uitslag en met name een goede tweede helft. Dat geeft een goed vertrouwen naar de laatste wedstrijd…..op naar 
het KAMPIOENSCHAP.  Speelster van de wedstrijd werd Aniek te Lintelo.  De volgende wedstrijd is THUIS tegen Overdinkel. 
Er wordt om 12.00 afgetrapt op sportpark Gagelman. Voetballiefhebbers, familie en vrienden worden bij deze uitgenodigd om 
deze beslissingswedstrijd bij te wonen.   
Scoreverloop: 



Dames 1 kampioen!  
22 mei 2011 
Door in de thuiswedstrijd tegen de dames van Overdinkel overtuigend met 4-0 te winnen, is het damesteam van De Zweef 
kampioen geworden in de derde klasse. Dat is een prachtige prestatie voor het team dat pas voor het tweede seizoen in deze 
klasse speelde. Volgens seizoen speelt De Zweef dames 1 in de tweede klasse. 
 

 
 
De kampioenswedstrijd van het damesteam de Zweef werd druk bezocht. Om 12.00 uur was de aftrap onder leiding van 
scheidsrechter Robert Karkdijk. Onder werkelijk prachtige omstandigheden werd er tot aan de 1-0 voorsprong prima gevoetbald 
door de Nijverdallers. Het balletje ging perfect rond en de bal werd via de kaats met regelmaat naar de voorhoede gebracht. Het 
was topscoorster Kim Praas die voor de 1-0 zorgde met een strak geplaatst schot onder de keepster door van Sc Overdinkel. 
Daarna zakte het spel wat in. De Zwevers gingen over op de lange bal en dat is nou net waar de voorhoede een bloedhekel aan 
heeft. Maar ook het krachtige middenveld, dit maal onder leiding van de sterk spelende Fabienne Heuver, wordt dan niet 
gebruikt. Kortom alles bleef steken bij de achterhoede van de Sc Overdinkel. 
En zolang het 1-0 blijft, is men er daar, in en buiten het veld, niet gerust op. En Sc Overdinkel deed gewoon haar sportieve 
plicht en voerde de druk nog iets verder op. Toch kwam de minst gepasseerde keepster in de 3e klasse, Brigit Heuver, eigenlijk 
niet in de problemen.  Onder aanvoering van laatste dame Audrey van Munster, vandaag girl of the match, voerden de 
verdedigers hun taken goed uit. 
Na de rust, en na waarschijnlijk een kleine donderspeech van coach Robert Heuver, werd er iets beter gevoetbald. De 
lichtgeblesseerde Gill van de Werfhorst werd ingebracht en haar eerste balcontact zorgde voor de “bevrijdende” 2-0 
voorsprong. Even later kon Kim Praas zich aan de kop van de gemeentelijk topscoorders nestelen met haar tweede doelpunt. 
Waarna Mylene Rodijk een goal scoorde speciaal voor haar vader. Haar vader is, assistent coach en leider, Rene Rodijk die 
een stapje terug gaat doen en zich meer gaat bemoeien met de meisjesteams en coördinatie vrouwenvoetbal.  Ook speelster 
Mireille Gescher nam afscheid wegens studie en drukke werkzaamheden. Beiden werden voor de wedstrijd in het zonnetje 
gezet voor de, in grote getale opgekomen, bezoekers. 
En zo werden de dames van de Zweef in hun tweede seizoen van de 3e klasse kampioen en mogen zij hun kunstje laten zien in 
de 2e klasse.  Een over het algemeen sterk seizoen met enkele wisselvallige wedstrijden. Vaak op de hielen gezeten door 
concurrent SV Raalte. Uiteindelijk liep het puntenverschil op tot zes. De festiviteiten op het veld werden afgesloten door een 
aantal drankjes aangeboden door het Bestuur van de Zweef, Vriendenkring en sponsoren. Waarna de cabriobus de meiden 
meenam voor een zegetocht door Nijverdal die eindigde bij de Budde. In de plaatselijk horeca werd het feest nog tot in de late 
uurtjes doorgevierd. 
 

DAMESTEAM DE ZWEEF …..KAMPIOEN !!!! 
  



 
 

 
 

 



  
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 


