
DA RKHVV 2 - De Zweef (3-0) 
21 augustus 2011 
Eindelijk konden de dames van het damesteam de Zweef weer de wei in. Zij het dat wel het prachtige 
kunstgrasveld was van RKHVV. Normaal prima om te bespelen, maar in de hitte van vandaag, zo'n 25-26 graden, 
echt geen pretje en je ruikt geen gras. 
RKHVV kon vanaf het begin druk op de ketel houden bij De Zweef. De dames uit Huissen hadden in de zomer 
doorgetraind en dat was zo af en toe wel te zien. De Nijverdallers hielden zich echter prima staande. Hoewel de 
uittrappen van keepster Birgit Heuver vandaag wat minder waren, had zij een paar knappe reddingen in de eerste 
helft. Maar op een paar aanvallen van RKHVV had zij ook geen antwoord. En zo stond het bij de rust 2-0 voor 
RKHVV. 
In de 2e helft kreeg RKHVV een penalty die echter heel goed werd tegengehouden Brigit Heuver. De Zweef 
kreeg meer grip op de tegenstander, maar wist helaas de kansen niet om te zetten in goals. 
RKHVV creëerde nog één uitbraak en scoorde de 3-0. Coach Robert Heuver was redelijk tevreden en had 
voldoende aanknopingspunten voor de komende trainingen. Komende dinsdag wacht echter de volgende 
bekertegenstander alweer, VDZ uit Arnhem op sportpark Galgelman, aanvang 20.00 uur. 
  

 
  

 
  



 
  

 
 
DA Rood Zwart - De Zweef (2-8) 
18 september 2011 
Vandaag moest het Nijverdalse team aantreden tegen het sterk geachte Rood Zwart. De Zweef heeft menige 
partij moeten uitvechten met de Deldenaren. Ook in de 3e en 4e klasse kwam men elkaar met een regelmaat 
tegen en niet te vergeten de dikke nederlaag vorig jaar in de beker. Het damesteam de Zweef heeft echter iets 
met koplopers. En aangezien Rood Zwart samen met Hoeve bovenaan stonden was een peptalk niet echt nodig. 
Daar kwam bij dat coach Robert Heuver dit weekend verhinderd was te trainen en te coachen.  Daarom werd Gill 
van de Werfhorst gevraagd dit weekend de leiding over te nemen in zowel de  training als coaching. Dat hield dan 
wel in dat Gill zelf niet zou spelen. Zou de chemie werken, zouden de Zwevers dat ene stapje extra kunnen doen 
!!??  
De schrijver van dit stukje was de 1e helft verhinderd en arriveerde vlak voor dat de Belgische scheidsrechter 
affloot voor de rust. Een bezoeker meldde aan de keepster dat met een 4-1 nog alles mogelijk was. Ik zeg jullie 
eerlijk ik was in de veronderstelling 4-1 voor Rood Zwart, maar groot was de verrassing dat de Zweef met de rust 
al met 1-4 voor stond. Uit de notities van de coach bleek dat Ilze de Vries na 10 minuten kon zorgen voor de 0-1 
op aangeven van Marloes Kuipers uit een vrije trap. Marloes Kuipers speelde ook een hoofdrol in de 22e en 23e 
minuut door een penalty te missen en vervolgens de bal vanuit een vrije trap van grote afstand loeihard in de goal 
te schieten. Helaas bleek het een indirecte vrije trap te zijn en werd de goal tot  haar spijt afgekeurd. Soms zit het 
mee en soms zit het tegen.. Vijf minuten later was het wel raak door Mijke Voskus en weer drie minuten  



later door Kim Praas. Ook de sterk spelende Marije Scholten liet zich niet onbetuigd en liet de 0-4 
aantekenen.  Daarna lieten de Zwevers de teugels iets vieren en dat moet je niet doen in de 2e klasse. 
Rood Zwart kon druk zetten en kreeg een penalty mee. Rust 1-4. Maar liefst vijf doelpunten in een 2e klasse 
topper. Dat is veel. Maar een oud coach van Rood Zwart, als toeschouwer aanwezig,  wist de schrijver te melden 
dat het 1-8 had kunnen zijn, zoveel kansen wist de Zweef zich te creëren.  
De tweede helft ging in het begin behoorlijk gelijk op. Conditioneel leek het of de Nijverdallers beter in hun vel 
zaten dan de dames uit Delden. In de 64e minuut liet Kim Praas een beauty aantekenen, de keepster heeft de bal 
alleen maar gehoord. Gooooaallllll..heerlijk. 
Een derde penalty, nu weer voor de Zweef, werd door Kim Praas rustig in de hoek geschoten en even later werd 
Kim Praas door keepster Brigit Heuver (!!) alleen voor de keepster van Rood Zwart gezet. Omspelen en hoppa 1-
7. Het ging van een leien dakje. Rood Zwart wist nog te scoren uit een corner, waarna Marije Scholten zorgde 
voor de 2-8 eindstand.  
Een uitslag die aangeeft hoe het team uit Nijverdal is gegroeid in de afgelopen jaren. Wanneer de meiden zich 
kunnen focussen, zich kunnen opofferen voor de anderen en kort op de man spelen, dan is dit team moeilijk te 
bespelen ook door een potentiele kampioen als Rood Zwart. En de uitslag 2-8 was ook nog niet eens geflatteerd. 
De grote SMILE van interim coach Gill van de Werfhorst is niet meer van haar gezicht  geweest en terecht het 
was een puike prestatie van haar meiden.  
Marloes Kuipers was heerser op het middenveld, aanvallend strooiend met mooie passes, maar zij stond 
verdedigend haar "mannetje", en werd daarmee girl of the match. 
 
DA De Zweef - ACW (6-0) 
25 september 2011 
Vandaag opnieuw een wedstrijd tegen een onbekende tegenstander. Ditmaal tegen AWC uit Wijchen.  Volgens 
de historie een degelijke 2e klasser uit Wijchen. Om 12.00 uur werd er afgetrapt onder leiding van KNVB-
scheidsrechter Van der Pol. De Zweef ging vol vertrouwen op de aanval en met nog geen drie minuten op de klok 
ramde Fabienne Heuver de bal loeihard achter de Wijchense goalie. Een scrimmage vanuit een corner ging hier 
aan vooraf. In het vervolg daarop bleven de aanvalsgolven van de Nijverdallers komen en had de keepster van 
AWC de mazzel dat alle ballen recht op haar afkwamen, zelfs een penalty. 
De zoveelste corner werd opnieuw gepareerd door AWC, maar Gill van de Werfhorst wist, ondanks haar 
gekneusde ribbetjes,  met een hoge bal de lange keepster te passeren. Een mooie voorsprong tot gevolg, maar 
het had ondertussen wel vier of vijf nul mogen staan. 
Na de rust werd er iets rustiger gevoetbald, het duurde echter opnieuw vrij lang voordat er werd gescoord. 
Ditmaal wist Kim Praas te scoren, niet met haar voeten maar nu met haar hoofd. Haar voeten kwamen er een 
minuut later aan te pas. AWC werd volledig uitgespeeld en Kim was de afmaakster. Ook Ilze de Vries komt meer 
en meer op gang. Zij werd door de sterk spelende Fabienne Heuver vrij voor de keepster gezet; Ilze maakte het 
behendig af met een mooi schot. 
In de extra tijd was het opnieuw Kim Praas die haar laatste wedstrijd van dit jaar bekroonde met een zuivere 
hattrick. Kim gaat er een paar maanden tussenuit vanwege een Afrikaanse stage en zou met haar vele 
doelpunten in de laatste wedstrijden wel eens leuk bovenaan kunnen blijven staan tot aan de winterstop. Kim kan 
het dan na de winter gewoon weer oppikken&J 
Fabienne Heuver werd door haar sterke spel op het middenveld bekroond tot girl of the match. 
Volgende week, 2-10-2011, spelen de dames opnieuw thuis op Gagelman. Aftrap om 12.00 tegen Roda 46 uit 
Leusden (Utrecht). 
 
DA De Zweef - Rohda '46 (4-0) 
02 oktober 2011 
Ook deze zondag weer onbekende tegenstander voor het damesteam van de Zweef. Rohda'46, een team uit het 
verre Leusden (Utrecht) moest om 12.00 uur  aantreden op Sportpark 
Gagelman na een lange reis. Misschien was dat wel de reden voor de  overmacht van de Nijverdallers in de 
eerste helft. Vanwege de afwezigheid van Kim Praas en Gill van de Werfhorst moest coach Robert Heuver 
behoorlijk sleutelen aan de voorhoede. En passant werden ook  
spelers aan de kant gehouden om andere speelsters de nodige speelminuten en dus ervaring te geven. Met 
Melanie Tibbe als laatste dame en Inge Ruumpol als voorstopper werd de slot op de deur gehouden.  
Voorin moest vandaag Jody Nijenhuis de kar trekken samen met Ilze de Vries op links en Mijke Voskus op rechts. 
Nu eens keer géén lange ballen op de vleugels, maar proberen vanuit achterhoede het spel goed op te bouwen 
en voort te zetten via het middenveld. Rohda'46 kreeg  
daar geen vat op de Zwevers en het duurde ook niet lang voordat de eerste kansen kwamen. Een mooie actie 
van Mijke Voskus werd met een prachtig schot afgerond door aanvoerster Marloes Kuipers. 
En een 10 minuten later werd een prachtige voorzet van Fabienne Heuver keurig  afgerond door Ilze de Vries. 
Een rustgevende voorsprong die verder werd uitgebouwd na een korte verfrissingspauze. Opnieuw verzorgde 
Fabienne Heuver een assist. De verder goed keepende goalie van Rohda'46 verkeek zich op de hoge bal waarna 
Jody Nijenhuis de bal vrij  
voor het inkoppen had. 
Na de thee, of liever gezegd een fris sportdrankje, was het spel minder scherp. De hitte kreeg grip op alle dames 
en het spelniveau van de eerste helft was ver te zoeken. Het hoogtepunt van de tweede helft was het stevig 
doorzetten door Inge Ruumpol. Inge kon direct weer opstaan en met een prachtig afstandsschot tekende zij voor 
haar eerste doelpunt van dit seizoen. Een mooi staaltje van doorzettingsvermogen.  



De eindstand van 4-0 was bereikt en met 9 punten uit vier wedstrijden mogen de Nijverdallers dik tevreden zijn in 
deze 2e klasse. Ook Linda Slag mag tevreden zijn met haar prestatie; zij werd vandaag girl of the match. 
Volgende week gaat het uit naar Glanerbrug, tegen de gelijknamige club. 
 
DA Gl.brug - De Zweef (0-0) 
10 oktober 2011 
In een gelijk opgaande strijd hebben Glanerbrug en de Zweef uiteindelijk de punten ook moeten delen. De 
wedstrijd verdiende ook geen winnaar . Het ging gelijk op, ook qua kansen. 
Onder leiding van KNVB-scheidsrechter Teekema werd  er tegen één uur afgetrapt in, verrassend genoeg, een 
heerlijk zonnetje. 
De Zweef kon de vorm van de afgelopen wedstrijden prima vasthouden in de eerste helft. Stand-in keepster 
Mylene Rodijk had niet al te veel te doen. 
Dat werd in de tweede helft wel wat anders.  Glanerbrug had wat omzettingen en kreeg veel meer vat op het 
middenveld. In de 5e minuut was het bijna raak voor de zwart-witten uit Glanerbrug. 
Even later ramde Mylene een bal prachtig uit de goal. In de 65e minuut kreeg de Zweef een dot van een kans, 
maar de meiden wisten die niet te benutten. En zo sloop de wedstrijd naar een einde. Het was nog even billen 
knijpen bij de Nijverdallers, maar onder leiding van keepster Mylene Rodijk werd een gelijk spel binnengesleept. 
Mylene werd door haar spel en door zich op te offeren als keepster vandaag girl of the match. Volgende week 
wacht de jonge ploeg uit Lichtenvoorde, Longa '30. Ditmaal weer om 12.00 uur op sportpark Gagelman. 
 
DA De Zweef - Longa (2-2) 
17 oktober 2011 
Opnieuw een gelijk opgaande wedstrijd met een licht voordeel voor De Zweef in de eerste helft. 
Het team jonge team Longa'30 uit Lichtenvoorde wist zich het eerste half uur geen raad met het goede spel van 
De Zweef.  Alleen het doelpunt bleef uit. Niet dat er veel kansen waren, het spel bracht echter uitsluitend gevaar 
tot aan 16 meter van Longa'30. 
Na een bal op de paal door Longa'30, wist in de 40e minuut De Zweef wel te scoren . Een prachtige pass door 
het midden van Yvonne Slag, werd door Ilze de Vries meegenomen en vakkundig met een schot afgemaakt. 
Werkelijk een prachtige aanval door de Zwevers. De 1-0 voorsprong was ook de ruststand  en de meiden waren 
zich vol zelfvertrouwen aan het voorbereiden voor de 2e helft. Toch was het Longa'30 die de score in die tweede 
helft gelijk trok, ook via een aanvallende combinatie door het midden. Het middenveld van De Zweef zag het spel 
aan zich voorbij gaan en het spelbeeld van de Nijverdallers werd als maar zwakker. Longa'30 profiteerde opnieuw 
van een zwak ingrijpen door De Zweef en tekende voor 1-2 voorsprong. 
Een onnodige achterstand en zo voelden de speelsters dat klaarblijkelijk ook. De mouwen werden opnieuw 
opgestroopt en met nog 10 minuten op de klok schoot Mylene Rodijk van grote afstand hoog over de keepster 
van Longa'30 een afgedwongen 2-2. Er volgden nog kleine kansen over en weer, waarna de KNVB-
scheidsrechter Van Veen voor de laatste keer kon fluiten. Beide teams schieten niet veel op met ieders één punt, 
maar het gaf de juiste krachtsverhouding wel weer. Girl of the match werd Yvonne Slag, sober maar sterk 
spelend als voorstopper.  
Volgende week is het een inhaalwedstrijd tegen Unitas'28, waarbij De Zweef zich, met winst op Unitas'28, op de 
tweede plaats kan nestelen. 
 
DA Unitas'28 - De Zweef (6-2) 
23 oktober 2011 
Vandaag de inhaalwedstrijd uit tegen Unitas'28 uit het verre Wamel bij Tiel. De busreis verliep voorspoedig en 
ontspannen begonnen de dames aan de partij. Misschien wel te ontspannen, want het was rommelig en  Unitas 
kreeg teveel ruimte. De ploeg uit Wamel kreeg de kans om te voetballen en greep die ook. Unitas had een aantal 
sterke spitsen m.a.w. werk aan de winkel voor de Nijverdalse verdediging. Melanie maakte een slippertje op het 
middenveld en in een poging dit te herstellen raakte Melanie geblesseerd aan haar enkel. Haar vervangster 
Audrey van Munster stond koud in het veld toen er uit de toegewezen vrije trap werd gescoord. Enkele minuten 
later werd het 2-0 voor de Wamelse ploeg. Dit was ook de ruststand en alles nog mogelijk dachten de Zwevers. 
Unitas'28 gooide direct na de pauze de wedstrijd op slot via de 3-0. De Zweef liep achter de feiten aan en kwam 
zelfs op een 4-0 achterstand alvorens Aniek te Lintelo de hatelijke nul wegtikte. Na een vijfde doelpunt scoorde 
Mylene Rodijk via een rebound uit haar eigen penalty. Unitas had het laatste antwoord met de 6-2. Geen wonder 
dat het rustig was in de bus op de terugreis. Girl of the match werd  Ilze  de Vries. De volgende reis gaat weer 
naar het zuiden, Teisterbanders, ook in de buurt van Tiel. 
 
DA Teisterb. - De Zweef (2-0) 
31 oktober 2011 
Vandaag was het een wedstrijd die de Zwevers de mogelijkheid bood om zich te revancheren voor het verlies bij 
de buren van de Teisterbanders. Teisterbanders speelt in Kerk Avezaath 10 kilometer verderop dan Wamel waar 
vorige week de "wereldreis" naar toeging. Nog iets verder en wij kunnen bij Kim op bezoek in Zambia, ha ha. 
De wedstrijd ging volledig gelijk op, met kansen over en weer. Beide teams stonden een paar keer alleen voor de 
keepster. Een aantal verdedigende blunders hielp Teisterbanders stevig in het zadel. In de laatste vijf minuten 
voor de rust gaf de Zweef naar later bleek twee belangrijke goals weg. Coach Robert Heuver was tot dan toe best 
tevreden over het vertoonde spel van de Nijverdallers. Jammer van de doelpunten. 
De tweede helft was van hetzelfde laken een pak. Ditmaal vijf dikke kansen voor blauwe voorhoede, die hadden 



er wel in gemogen, nou .... gemoeten. Het veldspel bleef gelijk op gaan en daardoor spannend tot het einde. De 
Zweef bracht alledrie wissels bijna gelijktijdig in, maar ook die meiden konden het tij niet keren. Kortom weer een 
verlies.  Enerzijds een tevreden gevoel wat betreft het getoonde spel, anderzijds onvrede "verliezen went immers 
nooit". Girl of the match werd Inge Ruumpol, zij groeit meer en meer in haar verdedigende rol. Komende week 
spelen de  dames weer lekker thuis. Tegenstander is dan DVV om 12.00 uur op sportpark Gagelman. 
 
DA De Zweef - DVV (3-1) 
06 november 2011 
Vandaag had het damesteam De Zweef het team DVV uit Duiven op bezoek. Een team die onder de Zweef stond 
op de ranglijst maar met enkele goede uitslagen achter hun naam zoals een gelijkspel tegen koploper  Hoeve 
Vooruit. Na zo'n 20 minuten spelen kreeg DVV een vrije trap te nemen op een gevaarlijke plek en het was gelijk 
raak. De verder goed keepende Brigit Heuver verkeek zich op het harde schot in de linker hoek. En zo stond de 
Zweef opnieuw op achterstand in een gelijk opgaande strijd. En dat kwam de rust en dus het spel niet ten goede. 
Slappe passes, weinig beweging en mindere balcontrole was het gevolg bij de Nijverdallers. Wel viel het de 
schrijver op dat ook DVV niet echt in staat was om druk te zetten, laat staan kansen te creëren. De ruststand was 
dan ook 0-1. Coach Robert bracht Mylene Rodijk op haar stek in de aanval. Het was Mylene die een prachtige 
pass van Fabienne Heuver in de loop mee kreeg. Met een verwoestend schot tekende zij voor de gelijke stand. 
Het spel was nu veel beter en de Zwevers zaten de spelers van DVV op hun huid. Een afvallende bal vanuit een 
corner werd opgepikt door Fabienne Heuver en met een geplaatst schot nam De Zweef een voorsprong van 2-1. 
Invalster Joyce Lohuis onderbrak een opbouw van DVV  en zette Marloes Kuiper vrij op het middenveld. Op haar 
beurt gaf Marloes een assist op Mylene Rodijk die beheerst de bal in het doel kon schuiven. Een comfortabele 
voorsprong die niet meer in gevaar kwam. Een mooie overwinning op een degelijke tegenstander.  Er viel helaas 
ook een verlies te noteren in de persoon Jody Nijenhuis. Zij viel met een zware enkelblessure uit. Jody heeft er 
geen geluk mee na een, ook door een blessure, verloren seizoen 2010-2011. Beterschap vanaf deze plek. Girl of 
the match werd voorstopper Yvonne Slag. Een speelster die in deze wedstrijd niet te passeren was. 
 
DA Westerv. - De Zweef (1-3) 
13 november 2011 
Om 12.00 werd er in dichte mist afgetrapt door Westervoort  en de Zweef.  De ijzige kou was niet bepaald een 
omstandigheid waarin de Zwevers zich lekker voelen en dat was te zien. In plaats van de mouwen op te stropen, 
verstopte men zich achter de tegenstander. Men was traag in de acties en gewoon slecht met de passes . Neen, 
het was geen geoliede machine. Gelukkig voor de Zweef was Westervoort dat ook niet.  
Het was een matige pot om te naar te kijken. De Zweef kreeg een dot van een kans middels een terechte penalty, 
maar die werd houdbaar inschoten en dus gekeerd door de keepster. Bij een mislukte corner  stonden er teveel 
speelsters van de Zweef voor de bal en met een lange pass werd de spits van Westervoort gevonden die 
vervolgens slim keepster Brigit Heuver uit speelde en scoorde. Vlak voor de rust kon Ilze de Vries voor de 
aansluiting zorgen. Coach Robert Heuver was terecht zeer verbolgen over de prestaties van zijn dames. Zaken 
waar door de week scherp op wordt getraind zag hij niet terug in de wedstrijd en afspraken werden niet 
nagekomen. Kortom de meiden moest het maar eens laten zien in de tweede helft. Goed doorzetten van opnieuw 
Ilze de Vries gaf de Zweef een voorsprong na de rust. Een klein beetje geluk hoorde er ook bij en natuurlijk veel 
blijdschap. Een kleine 10 minuten later dacht Mijke Voskus de bal goed voor te zetten, maar tot haar verbazing 
vloog de bal in de goal. Opnieuw een beetje geluk en een geruststellende voorsprong. Einduitslag 1-3. Dit moet 
het team toch vertrouwen geven, met minder spel toch een overwinning meenemen moet een lekker gevoel zijn. 
De aansluiting bij de top is nog altijd een feit en ook de periodes tellen nog steeds. Girl of the match werd Ilze de 
Vries. Volgende wedstrijd is thuis tegen DVC om 12.00 op sportpark Gagelman. Indien men deze wedstrijd weet 
te winnen, kan men toch spreken van een geslaagde eerste helft van het seizoen. Maarrrr..eerst doen !!! 
 
DA De Zweef - DVC'26 (2-5) 
20 november 2011 
Sinterklaas is weer in het land en dat was te merken tijdens de wedstrijd De Zweef - DVC'26. Zonder DVC te kort 
willen doen, want zij speelden een aardige wedstrijd, werden er over de gehele wedstrijd cadeautjes weggegeven 
door alle Nijverdallers. De toegang naar de Nijverdalse goalie werd bij tijd en wijle wagenwijd opgezet en ook op 
die plek werd er soms niet adequaat gereageerd. 
Het leek wel of sommigen pap in benen hadden of kregen naar mate de wedstrijd vorderde. Dit keer werd er niet 
slap gestart maar verloor men gedurende de eerste helft op een onthutsende wijze de grip op de wedstrijd. Dit 
was een partij die vanaf Nijverdalse zijde een tweede klasse onwaardig was. 
Dat is jammer want het damesteam had deze drie punten hard nodig om een stevige middenmoter te blijven. Na 
enkele kansen voor De Zweef kantelde de wedstrijd door een terechte penalty voor DVC'26. De ploeg uit Didam 
benutte ook een tweede penalty en kon met een gerust hart naar de thee. Ilze de Vries gaf De Zweef en haar 
supporters direct na de rust nog even hoop na een fantastische actie, maar een benutte vrije door DVC'26 sloeg 
die hoop in diggelen en maakte  1-3. Aan die vrije trap ging wel hopeloos geklungel op middenveld vooraf. Dan 
wordt er dus gekeken naar de goalie , maar een volledige linie is hier debet aan. Coach Robert Heuver had 
gedurende wedstrijd zijn wissels opgebruikt en kon bij een blessure van keepster Brigit Heuver niets anders dan 
voorhoede speelster Mylene Rodijk in de goal zetten. 
De Zweef moest verder met 10 dames, ook dat nog.  DVC liet zien goed te kunnen voetballen en speelde de 
Nijverdallers volledig uit haar voegen 1-4. Aniek te Lintelo maakte nog een leuk doelpunt, maar veel impact had 
het niet. Zeker niet toen DVC ook nog een vijfde doelpunt liet aantekenen na opnieuw een fout in een andere 



linie. 
Een onnodig verlies naar mening van menig toeschouwer. De meiden van De Zweef kunnen veel en veel beter 
en het wordt tijd dat men dat eens laat zien over twee volledige helften. Dat geloof is er wel bij de begeleiding en 
het damesteam van De Zweef kennende laat men het hier niet bij zitten. In de komende twee wedstrijden kunnen 
ze dat laten zien, want tegen zowel Unitas en Hoeve hebben de dames wat goed  te maken. Eerst maar een 
weekje rust. Girl of the match werd Linda Slag. 
 
DA De Zweef –  Unitas’28 3-1 
03 december 2011 
Vandaag was het een dag voor revanche. De uitwedstrijd werd immers verloren met 6-2.Een overwinning zou 
goed zijn voor het zelfvertrouwen en goed voor de stand in de competitie. De Zweef en Unitas staan in de 
middenmoot met de Zweef 3 punten voor op de ploeg uit Wamel (bij Tiel). De Zweef begon tactisch anders aan 
de wedstrijd en dat resulteerde in forse druk op Unitas. 
Toch was het Unitas die de score opende. Na enkele gevaarlijke counters was het de derde keer wel raak voor 
de gasten. Vanwege een paar missers door de blauwe verdediging kwam een speler van Unitas vrij om te 
schieten en  scoorde met een prachtig schot. Geen houden aan voor stand-in keepster Mylene Rodijk, die op een 
prachtige wijze keepster Brigit Heuver verving. 
De Zweef creëerde enkele kansen in de eerste helft, scoorde in buitenspelpositie en was wel de bovenliggende 
partij. Na de rust was de druk door de Zweef zo mogelijk groter. De drive was er weer en het geloof in eigen 
kunnen werd beloond middels een goal door Gill van de Werfhorst. Gill kon een pass nog net met haar teen vrij 
leggen, om vervolgens goed door te zetten en de actie prachtig af te maken. Echt een klasse goal en 1-1. 
Ilze de Vries moet zo’n 10 minuten later gedacht hebben; “dat kan ik ook”. Ook haar stevig doorzetten werd 
beloond met een mooi doelpunt en dus een 2-1 voorsprong. Op het middenveld was Marloes Kuiper eindelijk 
weer eens de baas en daarmee girl of the match. Marloes kon telkens goed de bal oppikken en slaagde erin om 
vervolgens de voorhoede goed aan het werk te zetten. Zij was ook verantwoordelijk voor de mooie vrije trap 
waaruit Ilze de Vries de 3-1 kon scoren. 
Een goede wedstrijd waarin het technisch allemaal nog beter kan, maar tactisch sterk werd uitgespeeld. Dit geeft 
de burger moet voor de komende topper tegen Hoeve Vooruit. Ook tegen koploper Hoeve Vooruit heeft men iets 
goed te maken na een jammerlijke 1-3 in de allereerste wedstrijd. Deze wedstrijd is volgende week uit in Sint 
Isidorushoeve.  
 

 
  



 
 

 
 
DA Hoeve V. - De Zweef (1-1) 
12 december 2011 
Hoewel de Zweef in de middenmoot staat op de ranglijst kon er vandaag toch wel gesproken worden van een 
heuse topper in de 2e klasse. Althans in de ogen van de Nijverdallers. De Zweef was niet op volle oorlogssterkte 
maar werd sterk genoeg geacht om het Hoeve Vooruit erg moeilijk te maken. Dat bleek ook wel uit de ruststand 
0-0. 
Beide teams kregen allebei een dot van een kans om de score te openen. Een foutieve terugspeelbal in de 
verdediging van de Zweef zette een oranje speelster alleen voor Brigit Heuver, maar die kon de bal prachtig naast 
kijken. Tien minuten later stond Ilze de Vries alleen voor de keepster, maar de uitstekende keepster van Hoeve 
keerde de bal. Voor de rest speelde het spel zich af op het middenveld. 
In de tweede helft was beeld nagenoeg hetzelfde, het spel was echter aan beide kanten beter verzorgd.  De 
Zweef maakt het zich wel moeilijk door het veld te smal te houden, maar diepte in het spel was er ook. Ilze de 
Vries zorgde 20 minuten voor tijd voor een prachtige assist op Aniek te Lintelo die beheerst de bal af kon maken. 
Op de bank en aan de zijlijn werd men bijkans gek. 
Met nog vijf minuten op de klok kon de Zweef de bal niet uit de verdediging krijgen en zodoende kon het 



gebeuren dat een hoge bal met zeer veel effect zo het doel van de Nijverdallers in kon rollen. 
Jammer en onnodig maar de 1-1 geeft wel een juist beeld van de spelverhouding deze middag. Jammer dat de 
scheids de kas van de KNVB zo nodig moest spekken; drie onnodige gele kaarten, aan beide kanten, die totaal 
niet passen in het karakter van de wedstrijd. Inge Ruumpol werd girl of the match. Sober verdedigend en zich 
vastbijtend in haar opponent speelde zij een prima pot. De meiden hebben nu de winterstop. Voorlopig staan er 
een aantal vriendschappelijke wedstrijden op het programma, waarvan een groot aantal uit zullen worden 
gespeeld; De Zweef heeft immers geen kunstgras. Het damesteam wenst alle lezers fijne Kerstdagen en een 
zeer voorspoedig Nieuw Jaar. 
 

                
  

                 



                
 

                
  
DA De Zweef - Rood Zwart (2-1) 
29 januari 2012 
Het damesteam van de Zweef wachtte na de winterstop direct een zware thuiswedstrijd tegen Rood Zwart uit 
Delden. Omdat de Zweef de eerste wedstrijd uit tegen Rood Zwart, niet eens geflatteerd, met 2-8 had gewonnen, 
gingen de dames er vanuit dat de Deldenaren erop gebrand waren een goed resultaat neer te zetten. Er werd 
afgetrapt op het hoofdveld omdat de KNVB scheidsrechter veld 7 afkeurde o.a. vanwege de ontbrekende 
omheining. De mogelijke boete bleef de Zweef gelukkig bespaard. Toch maar eens opnieuw nalezen wat de 
regels zijn... 
Rood Zwart had de eerste 10 minuten de overhand, maar de Zweef herpakte zich en nam het heft over. Het 
gapend gat op het middenveld kon echter door geen van beide teams ingevuld worden, zodat het spel over en 
weer ging. Kansen waren er voor de Zweef, maar het was Rood Zwart die een te snelle en onzorgvuldige 
spelhervatting van de Zweef eenvoudig wist af te straffen. Een onnodige achterstand bij de rust tot gevolg. 
De ijzige kou beloofde niet veel goeds voor de tweede helft, maar het damesteam van de Zweef wist de 
toeschouwers toch aardig op te warmen. Mylene Rodijk kon een prachtige assist van Marloes Kuipers mooi 



afronden en zodoende de stand gelijk trekken. De Zweef kon meer en meer druk zetten op de achterhoede van 
Rood Zwart. Fabienne Heuver wist uiteindelijk met een eenvoudig intikkertje voor de 2-1 zorgen. 
Schoonheidsfoutjes in de Nijverdalse achterhoede gaf nog wat kansjes aan Rood Zwart, maar dat was het dan 
ook wel. 
Een dik verdiende overwinning voor de blauwen uit Nijverdal, die door deze overwinning en het verlies van 
koploper Hoeve Vooruit stiekem dichterbij de koplopers komen. Alles is nog mogelijk in deze mooie competitie in 
de 2e klasse. Wie had dat gedacht.. Girl of the match werd onze "powergirl" Inge Ruumpol, die door haar straffe 
mandekking en faire tackels haar tegenstander geen schijn van kans gaf. Volgende week wacht, ijs en weder 
dienende, de uitwedstrijd in Wijchen tegen AWC. 
 
DA Longa'30 - De Zweef (2-0) 
12 maart 2012 
Na de verliespartij van vorige week tegen Glanerbrug moest de Zweef vandaag tegen de andere koploper 
Longa’30 uit Lichtenvoorde.  De as van de Nijverdallers was dit keer nagenoeg niet inzetbaar door coach Robert 
Heuver. Een schorsing en blessures waren debet aan deze situatie. Zo ontstond er een, fysiek, licht middenveld 
waarvan het de vraag was of die in staat was om tegenwicht te bieden tegen die van Longa. Helaas lag daar ook 
the bottleneck. Men werd in de eerste helft volledig overlopen, kregen geen vat op het spel en incasseerden twee 
tegendoelpunten. De coach moest ingrijpen en deed dat met volledige instemming van de speelsters. Ook liet 
men Ilze de Vries terugzakken uit de spits zodat een viertal dames het middenveld konden bezetten. Door 
achterin één op één te spelen behield men een derde voorhoedespeelster. Nu kon de Zweef wel het spel maken 
en de bal in de ploeg houden. Er werd de gehele tweede helft keihard gewerkt en geen kans meer weggegeven. 
Helaas werden de eigen kansen niet benut en bleef de Zweef steken in de middenmoot. Het leuke team van 
Longa’30 blijft koploper en verdienen dat ook. 
De Zweef krijgt een weekje rust om vervolgens op 25 maart aan te treden thuis tegen Teisterbanders. De keihard 
werkende Ilze de Vries werd girl of the match. 
 
DA De Zweef –  Teisterb. (3-2) 
26 maart 2012 
De Zweef begon scherp en was  feller in de duels. Dit resulteerde in een aantal kansen, maar deze  werden niet 
benut. Door een ongelukkige fout van Audrey kon de tegenstander de stand op 0-1 zetten.  Vlak voor rust maakte 
de keeper een blunder zij werkte de bal niet weg, terwijl er alle tijd voor was.  Zo  sta je dan achter met 0-2, terwijl 
je de wedstrijd onder controle leek te hebben. Gelukkig wist Mijke vlak voor rust de aansluitingstreffer te maken. 
De schitterende voorzet van Kim maakte zij goed af.  1-2 rust. 
Coach  Robert deed twee tactische wissels en zette de boel weer op scherp. Besloten werd om voor de volle 
winst te gaan spelen. In de 2e helft, vochten de dames van de Zweef als leeuwinnen. Er was sprake van een felle 
strijd, wat ten koste van het voetbal ging. Toch moet je strijd kunnen leveren als dit gevraagd wordt en dat konden 
de dames van de Zweef. Marloes scoorde uit een vrije trap van een meter of 20. Geweldige trap techniek! 2-
2.  Uit een corner scoorde Marloes ook de 3-2. De Zweef dames toonde veerkracht, karakter, en de wil om te 
winnen. De winst was meer dan verdiend. 
Girl of the match  werd Marloes  vanwege haar twee geweldige doelpunten. 
 
DA AWC - De Zweef (1-9) 
01 april 2012 
Na een busreis, die extra lang duurde vanwege de enige zondagse file in Nederland op de A50, begon het 
damesteam van de Zweef ruim een half uur later aan de wedstrijd. AWC uit Wijchen gaf haar medewerking aan 
dit uitstel zodat ook de Zweef een normale warming-up kon hebben. Als dank scoorde Aniek  te Lintelo binnen vijf 
minuten vanuit een scrimmage de 0-1. Hierna werd het de show van Kim Praas, qua doelpunten. Een loepzuivere 
hattrick zorgen voor de 0-4 voorsprong. Het ene doelpunt nog mooier dan de andere. Maar ook de assists 
mochten er zijn. Vlak voor rust scoorde Gill van de Werfhorst opnieuw vanuit een scrimmage de 0-5. Een gelopen 
koers dus bij rust. 
Op deze wijze kon coach Robert Heuver eenvoudig andere spelers speelminuten geven. De optie “afstand 
nemen in de eerste helft” werd in soortgelijke wedstrijden niet altijd door het team opgepikt. Meestal werkte de 
doelpuntenmachine niet mee, vandaag wel. 
Na de rust werd AWC op de juiste wijze aangepakt. Joyce Lohuis maakte het mooiste doelpunt van de wedstrijd. 
Met een prachtig geplaatst afstandschot werd de bal door haar in de kruising geschoten. Kim Praas tekende voor 
de 7 en 8, waarna AWC een doelpunt liet aantekenen voor de statistieken. Als afsluitende actie werd de goede 
keepster van AWC gepoort door Ilze de Vries en werd de eindstand zodoende 1-9. Enige smet op de wedstrijd 
was het, met een blessure, uitvallen van Inge Ruumpol. 
Girl of the match werd Kim Praas met haar vijf doelpunten en goed spel. Met Pasen is het team vrij, waarna men 
op 15 april richting Duiven moet voor een wedstrijd tegen DVV. 
 
DA DVV - De Zweef (1-6) 
15 april 2012 
De Zwevers moesten vandaag naar Duiven in de buurt van Arnhem. DVV werd op het Gagelman verslagen met 
3-1, m.a.w. alle mogelijkheden voor drie punten vandaag. De wedstrijd werd goed en scherp opgestart door De 
Zweef, maar in de 7e minuut schatte Yvonne Slag een situatie foutief in en dat werd vakkundig afgestraft door 
DVV. Dat is de Nijverdallers dit jaar wel vaker overkomen in de 2e klasse. Fouten worden in deze klasse en hoger 



direct door de tegenstander koelbloedig benut en omgezet in kansen. Kortom concentratie blijft vereist 90 
minuten lang en zeker in het begin. 
In de 11e minuut werd de stand weer gelijk getrokken door Kim Praas op aangeven van Fabienne Heuver.  De 
andere middenveldster Marloes Kuiper kopte even later de 1-2 in, waarna Kim Praas de score kon ophogen naar 
1-3. Enkele minuten later was Kim Praas een keer de aangever en scoorde Mijke Voskus. Een goed eerste helft 
werd zodoende afgesloten met een veilige 1-4 voorsprong. 
Na de rust werd de tandem voor vandaag, Marloes Kuipers en Fabienne Heuver,  uit elkaar gehaald en haperde 
vervolgens de motor van het Nijverdalse team. Toch kon het team de score verder uitbouwen via Ilze de Vries op 
aangeven van Fabienne Heuver en even later ging Gill van de Werfhorst niet voor haar eigen kansen maar legde 
een balletje breed op Kim Praas, die hier wel raad mee wist. 
Een dikke verdiende overwinning in een wedstrijd met twee gezichten. Een sterke eerste helft, een slappe 
vertoning in het begin van de tweede helft maar uiteindelijk koel over de streep getrokken. Volgende week gaat 
het naar Leusden bij Utrecht voor een partij tegen Rohda ’46. 
 
DA Roda'46 - De Zweef (0-4) 
23 april 2012 
Opnieuw een wedstrijd met twee gezichten. Nu was de eerste helft  slap, ongecontroleerd, rommeling en gaf de 
tweede helft een ommekeer te  zien. De eerste 45 minuten hanteerden de dames de lange bal in plaats van 
de  snelle combinaties. Men zat op niet kort op de tegenstander, waardoor Roda ’46  veel ruimte kreeg en de 
Zweef achter zich aan liet lopen. Coach Robert Heuver  heeft zijn wensen duidelijk kunnen maken in de rust. 
Gelegenheids verdedigster  Ilze de Vries (!) werd weer voorin geposteerd waardoor nu de anders spits 
Mylene  Rodijk het slot op de deur moest houden. Dit allemaal vanwege afwezigheid van  ausputzer Audrey van 
Munster. De omzettingen brachten wel ander spel met zich  mee. Binnen twee minuten lag de bal achter de 
goalie van Roda ’46. Een vrije  trap van Marloes werd keurig afgerond door Ilze de Vries. Kim en Mijke 
kregen  kort daarna nog kansen, maar pas in de 65e minuut zorgde opnieuw Ilze  de Vries voor de 2-0, ditmaal uit 
een corner van Fabienne Heuver. Weer een paar  minuten kon Kim Praas mooi terugleggen op Marloes Kuipers 
die hier wel raad mee  wist 0-3. Afsluitend scoorde Ilze de Vries nogmaals op aangeven van Kim Praas.  Een dik 
verdiende overwinning die met gemak hoger had moeten uitvallen. Girl of  the match werd Ilze de Vries vanwege 
haar goede verdedigende EN aanvallende  inzet. 
 
DA De Zweef - Westervoort (3-1) 
02 mei 2012 
Aan de opdracht van coach Robert Heuver "strak op de bal en veel  scoren" konden de dames de eerste helft niet 
voldoen. Er zat meer muziek in de kleedkamer dan in het spel op de mat. Een slappe hap, daarmee kon de 
eerste helft wel afgedaan worden. Nergens was de  ambitie om nog te gaan voor een periodetitel te vinden. Er 
werd toch  weer teveel met de bal gelopen. De passes waren teveel in de voet in  plaats van in de ruimte. En bij 
sommigen droop de lamlendigheid er vanaf. Met zo'n instelling is het team van de Zweef zelfs niet op gewassen 
tegen ploegen uit de onderste regionen, laat staan dat het rijp is voor de eerste klasse. Het verschil tussen 
prestatie en recreatie; de dames zullen toch een keer de keus moeten maken. 
De twee helft liet de andere kant van dit damesteam zien. Daartoe  moest het team wel meer risico nemen van de 
coach, maar stond het vizier weer op scherp. Niet alleen voorin maar in alle linies. En ja, dan is het team wel een 
vechtmachine. Een team waar de opponenten  tegen opkijken, omdat men dan fysiek meestal onderliggend is 
aan de  Zweef en er bij de Nijverdallers een aantal spelers rondlopen met veel technische kwaliteiten. Na zo'n 10 
minuten in die tweede helft werd  een mooie aanval opgezet die eindigde via een prachtige pass van Gill  van de 
Werfhorst op Ilze de Vries. Ilze wist er wel raad mee en  scoorde de 1-0.  
Een misverstand achterin, kort daarop, zorgde voor een  handbal voor de Nijverdalse goal en derhalve een 
penalty. Geen  probleem voor Westervoort en dus 1-1. Twee puntgave corners van Marloes Kuipers op Ilze de 
Vries zorgden  voor een 3-1 voorsprong. Daarna waren er nog enkele kansen voor diverse spelers, maar 
die  kansen eindigden net naast of op de paal. Drie punten in de tas met, voor één helft, een prima score. 
De  concurrentie heeft punten laten liggen en zo kan het gebeuren dat de  Zweef in punten gedeeld derde staat. 
Een overwinning volgende week in  
de laatste wedstrijd zou wel eens voor een hele mooie afsluiting  kunnen zorgen voor het Damesteam van de 
Zweef in het hun eerste jaar  in de 2e klasse. Girl of the match werd opnieuw dit seizoen Ilze de Vries. Een 
zuivere  hattrick en haar sterke spel waren de motivatie hiervoor. 
 
DA DVC'26 - De Zweef (3-6) 
06 mei 2012 
Het werd een korfbaluitslag bij deze ontmoeting tussen de dames uit Didam en Nijverdal. Maar daar zag het de 
eerste helft niet naar uit. Met name de Zwevers hadden hun vizier niet op scherp staan en zo kon het gebeuren 
dat de ballen op de paal, op de lat of gewoon recht op de keepster van Didam werden geschoten. Zelfs voor open 
doel werden de kansen niet benut. Gezegd moet worden dat de sterke keepster van Didam wel respect afdwong 
in deze partij. Daar kunnen anderen nog iets van leren. 
De sportieve wedstrijd had ook last van een warrig fluitende scheidsrechter die vanuit de middencirkel alle 
overtredingen dacht te kunnen zien. De teams mogen blij zijn met alle vrijwilligers, maar laat in hemelsnaam wat 
fittere leidsmannen of vrouwen deze wedstrijden fluiten. Of laat het anders over aan de clubscheidsrechter(s). 
De rust werd ingegaan met een 0-1 voorsprong door een benutte penalty van Kim Praas. 
  



In de 2e helft kreeg DVC’26 een penalty vanwege hands in het strafschopgebied, 1-1. Toch weer het logische 
gevolg van missen van kansen in de eerste helft door De Zweef. Ondanks een sterke bank bleef coach Robert 
Heuver geloven in z’n actuele voorhoede en dat geloof werd beloond door Ilze de Vries. Zij scoorde twee kort 
achter elkaar op kracht en slimheid. Met name de tweede goal wat een beauty. Na een slimme en verre ingooi 
door Linda Slag kon Ilze de bal in de loop meekrijgen en speelde vervolgens nog twee speelsters van DVC’26 uit, 
1-3. 
Een wat ruime voorsprong die nodig was om Rood Zwart in de strijd om de derde periode titel voorbij te streven. 
Een assist van Ilze de Vries op Mijke Voskus gaf een mooie goal in de korte hoek. Waarna Kim Praas de 
volgende assist van Ilze de Vries middels een lange run wist af te maken. 
Een verdiende 1-5 voorsprong , maar dan sukkelt iedereen in slaap. De voorhoede verslapt weer, het middenveld 
geeft niet thuis en vervolgens maken de verdedigers domme overtredingen. Dan roep je toch het ongeluk op je af. 
En als de keepster daar ook vrolijk in meedoet, tja dan heeft DVC’26 daar geen problemen (getuige de 2-5 verlies 
van De Zweef thuis tegen DVC’26). 
Binnen vijf minuten bracht DVC’26 de stand terug naar 3-5. Ongeloof aan de zijkant met nog zo’n 3 minuten op 
de klok. Kim Praas kon de stand nog naar 3-6 trekken, maar ogenschijnlijk hadden de Nijverdallers daar niet veel 
plezier aan. Pas op de terugreis bleek de overwinning belangrijker dan de hoogte van cijfers. Rood Zwart had te 
weinig punten overgehouden aan hun partij tegen Hoeve Vooruit. Door dit resultaat klom De Zweef naar de 3e 
plaats in de eindrangschikking. Nog belangrijker bleek die plek te zijn voor de 3e periode. De regeltjes van de 
KNVB bepaalden dat De Zweef recht heeft op de 3e periodetitel. De tegenstander is nog niet bekend maar zal 
waarschijnlijk uit Venlo komen. De Nijverdallers beginnen met een thuiswedstrijd komende zondag 13 mei om 
12.00 uur op sportpark Gagelman. Girl of the match werd de linksback Linda Slag die haar tegenstandster te 
sterk en te slim af was. 
 
DA De Zweef-RKVVL/Polaris (3-2) 
13 mei 2012 
Wie de vorige verslagen heeft gelezen, heeft kunnen opmaken dat het  damesteam van De Zweef een 
vechtmachine werd genoemd. En dat werd vandaag maar  weer eens bewezen in, met name, de  tweede helft. 
De eerste tekenen van deze strijdwijze kwam al boven  drijven in de eerste helft na een achterstand van 0-2. Het 
voor ons  onbekende team RKVVL/Polaris uit Maastricht kwam sterk uit de startblokken. Maar  eerlijk gezegd 
kwam dat ook wel door de hoeveelheid ruimte die de gasten kregen. Hun  prima positiespel en wisselingen waren 
daar debet aan. Uiteindelijk werd het 3-2. 
De Zweef kreeg in de  eerste helft ook kansen, maar RKVVL/Polaris tekende in de 25e minuut voor een eerste 
goal door die geboden ruimte. En zeven minuten later kon men  opnieuw een speelster in de ruimte aanspelen en 
werd keepster Brigit Heuver door de benen gespeeld. Ilze de  Vries kon in de 38 minuut goed druk zetten op haar 
tegenstandster en kreeg de  bal perfect de bal voor op Kim Praas. Een intikkertje en 1-2 als  ruststand. 
Dezelfde Kim Praas nam in de tweede helft een prima corner  die via een kluts bij Fabienne Heuver terecht 
kwam. Die zag kans voor een  prachtig mooi schot in de rechter bovenhoek en zo stond het zo maar weer  2-2. 
Natuurlijk werd er risico genomen door De Zweef en vandaar dat  RKVVL/Polaris ook wel de nodige kansen 
kreeg. Maar zij wisten hun scorend  vermogen van dit seizoen niet om te zetten in doelpunten. Dat vertaalde zich 
in  irritatie bij de Limburgers en zo kon het gebeuren dat één van de dames van  RKVVL/Polaris na twee gele 
kaarten de kleedkamer mocht opzoeken. 
Rondom deze  rode kaart was er nog een vrije trap te nemen door De Zweef. Marloes Kuipers kon  op een 
slimme wijze Ilze de Vries aanspelen en daar lag de 3-2 voorsprong in het  netje. Wat een prachtig spelmoment 
en een terechte voorsprong. De Zweef heeft  veel geleerd in deze 2e klasse, maar ook in alle finales die in 
de  afgelopen jaren zijn gespeeld. De spanning bij zo’n wedstrijd wordt door de  Nijverdallers toch altijd maar 
omgezet in knokken voor het resultaat … en dat is  knap. 
Of de eindstand 3-2 voldoende is voor de return is niet te zeggen. Één  ding is zeker het zelfvertrouwen is er en 
dit is niet toevallig de 8e  overwinning op rij. Girls of the match werd ausputzer Audrey van Munster. Komende 
zondag vertrekken de dames om 08.00 uur naar Maastricht. Indien er  supporters mee willen, er is voorlopig 
voldoende ruimte in de bus.  
 
Damesteam de Zweef naar finaleronde voor promotie  
21 mei 2012 
Door ook de uitwedstrrijd in Maastricht te winnen (RKVVL/Polaris – De Zweef  1-2) heeft het damesteam van De 
Zweef zich geplaatst voor de eindronde om een plek in de 1e klasse. Tijdens twee wedstrijden tegen Venlosche 
Boys op pinkstermaandag in Venlo en op 3 juni thuis, kunnen de blauwwitten promotie realiseren. Dat is wel heel 
snel na het bereiken van de tweede klasse. De finalewedstrijd in Nijverdal vindt plaats tijdens het mixtoernooi, 
zodat de meiden verzekerd zijn van veel publiek. 
Na de wedstrijd stond een zeer gelukkige en trotse coach de schrijvende pers te woord. De wedstrijd werd 
aangevangen met een strijdplan gebaseerd op de vorige wedstrijd. Een viermans middenveld (normaal drie) zou 
en moest controle houden over haar posities. Dat hield in dat de voorhoede weer met twee man kwam te staan 
en dat vraagt natuurlijk extra energie van de dames. Onder zeer warme omstandigheden en op een 
kunstgrasveld hadden beide teams het moeilijk en zwaar. In de 35e minuut werd Kim op snelheid weggezonden 
en zij maakte deze kans beheerst af. Een één nul voorsprong bij rust. Na de rust werden puntjes nog meer op de 
i gezet en bracht coach Robert Heuver een aantal wissels in. Gill van de Werfhorst werd voor Jody Nijenhuis 
gebracht en Sharon Wieldraaijer kwam er in voor Aniek te Lintelo.  Good oald Gill zorgde gelijk voor wat roering in 
het veld en werd gelijk beloond met een gele kaart. 



Na ruim een kwartier in de tweede helft werd er een lepe vrije bal genomen door Marloes Kuipers direct op Kim 
Praas. De bal van Kim werd nog geblokt door de keepster van RKVVL/Polaris, maar Sharon was er als de kippen 
bij om de 2e bevrijdende goal te maken.  RKVVL/Polaris zette natuurlijk alles op alles, maar dan hebben de 
dames altijd nog een goalie. Brigit Heuver keepte weer eens de wedstrijd van haar leven, maakt een aantal 
belangrijke safes en werd daarmee girl of the match. RKVVL/Polaris kwam niet verder dan een 1-2. De Zweef dus 
naar de volgende ronde. 
De coach was trots op deze overwinning. Trots op het hardwerkende team. Trots op de mentaliteit. 
Dit team gaat ver reiken en misschien, heel misschien wel iets sneller dan gedacht naar de 1e klasse. 
Nog twee wedstrijden te gaan tegen Venlosche Boys. Op pinkstermaandag naar Venlo en dan op 3 juni thuis, 
tijdens het mixtoernooi…………endelijk op het hoofdveld met een paar honderd man langs de lijn. Ik weet zeker 
dat de meiden er nu al naar uit kijken.   
 
Damesteam: Afscheid van drie speelsters en keepertrainer  
21 mei 2012 
Ondanks de mogelijkheid van nog drie te spelen (promotie)wedstrijden was er op vrijdag18 mei een 
afscheidswedstrijd tussen twee gemengde teams van huidige en oud speelsters van de Zweef. Op het moment 
van de planning was de nacompetitie nog ver weg… vandaar. Audrey en Gill zijn de twee voetballende moeders 
bij de Zweef die kwalitatief nog een aardig potje meekunnen bij het damesteam. 
Maar wat is er mooier om te stoppen op het hoogtepunt van zeg bijna 30 jaar voetbal. Zij laten een damesteam 
achter die geen gek figuur zou slaan in de 1e klasse. 
 

 
 
Let wel beide dames zijn begonnen in de 5e klasse en hebben, naast twee KNVB bekerwinsten, een fors aantal 
kampioenschappen achter hun naam staan. Ook de jonge speelster Marije Scholten nam afscheid, zij geeft 
vooralsnog de voorkeur aan haar studie. Last but not least werd afscheid genomen van keeperstrainer Hendrie 



Klein Boonschate wegens drukke werkzaamheden. 
De afscheidswedstrijd stond onder leiding van Harry Legtenberg. Bijna alle oud speelsters waren op komen 
dagen en stond oud-keeperstrainer Hendri Klein Boonschate op goal. 
De “oudjes” waren maar wat blij dat de team gemixt waren, zij constateerden toch wel dat het peil behoorlijk wat 
hoger lang dan in hun eigen tijd. Vlak voor tijd bij een 2-2 stand kwamen de zoons van Audrey en Gill, resp. Jordy 
en Alex, ook nog in het veld. De emoties liepen hoog op, wat wil je. 
Namens het bestuur werd door Stefan Scholten en Hugo Kok bloemen uitgereikt aan de speelsters en trainer. 
Ook Rene Rodijk werd als coördinator bij de festiviteiten betrokken. Het damesteam had nog een foto verrassing 
voor de betrokkenen en voor Audrey en Gill allebei een gouden schoen met alle handtekeningen. En daarna werd 
er natuurlijk nog tot in late uurtjes feestgevierd en een bezoekje gebracht aan de nacht Nijverdal. Een perfect 
voorbereiding voor het promotieduel tegen RKVVL/Polaris. 
 
DA Venlosche Boys - De Zweef (4-2) 
29 mei 2012 
De dames van De Zweef krijgen het niet in de schoot geworpen. De collega's van Venlosche Boys bleken in het 
thuisduel in Venlo duidelijk de sterkste partij. Tegen de verhouding in kwam De Zweef op 0-1. Daarna stelde de 
thuisploeg orde op zaken. Een 4-1 achterstand kon nog een dragelijker aanzicht krijgen in het laatste stuk van de 
wedstrijd. Het zal moeilijk worden komende zondag op Gagelman. Een rustpunt tijdens het mixtoernooi met de 
zekerheid dat er een hoop publiek zal zijn. De wedstrijd begint om 12 .00 uur. 
Op Pinkstermaandag was er dan de eerste wedstrijd in de finaleronde om  promotie naar de 1e klasse. Opnieuw 
twee tegenstanders totaal onbekend voor elkaar. De  dames van de Venlosche Boys  zijn bijeen gescout in de 
afgelopen drie  jaren. In 2009 is men gestart met dit prestatieteam bestaande uit  meiden uit de regio van Venlo. 
Met de betaalde voetbalclub VVV als  buurman misschien wel een aardige opstap voor de nog jonge 
groep  meiden uit Limburg. Het team deed de schrijver denken aan Longa'30 uit Lichtenvoorde.  
Technisch zeer bekwame speelsters met een paar positieve uitschieters. Wat stond er vandaag tegenover  vanuit 
Nijverdal...? Helaas niet de  kwaliteit van de laatste weken. Binnen 5 minuten had het al een  achterstand kunnen 
opleveren van 2-0, maar tegen de verhouding in  scoorde de Zweef de 0-1. Een mooie aanval via Kim Praas en 
Ilze de  Vries werd beheerst afgerond door Aniek te Lintelo, die de bal strak  onder de lat in het  doel schoot. 
Helaas verloor de Zweef daarna volledig de controle over de wedstrijd. Het middenveld en de voorhoede waren 
niet bij machte om of kort op de man te spelen of de bal voorin vast te houden. 
Kortom alle hens aan dek bij de blauwe achterhoede en de keepster. Dat ging met hangen en wurgen goed tot 
aan de 34e minuut. Venlosche Boys wist toen wel de ruimte te benutten en scoorde de gelijkmaker. Bij zoveel 
druk op ketel bij de Nijverdalse achterhoede ging helaas ook Brigit Heuver een keer de mist in en rolde 
een  houdbare bal zomaar het doel in. De Zweef snakte naar de rust en ging  die in met een 2-1 achterstand. 
Interim coach Rene Rodijk schakelde in  de rust over naar een 4-4-2 opstelling en bracht Sharon Wieldraaijer in 
voor Gill van de Werfhorst. Het spel kon met deze speelwijze bij  vlagen iets beter worden gecontroleerd. Toch 
scoorde de Venlosche Boys  via een terechte penalty de 3-1. Slap ingrijpen achterin bij de  Nijverdaller zorgde 
zelfs voor een 4-1 achterstand. "Dat get oons niet gebeurn..." zag je Zwevers denken. Ilze de Vries  stroopte de 
mouwen eens op en kreeg ruimte door een paar goede loopacties van haar medespelers. Ilze bereikte het 
strafschopgebied en werd gevloerd. Zo op het oog ook een terechte penalty. Kim Praas wist middels haar killers-
instinct wel raad met deze mogelijkheid en joeg  de bal strak achter de Limburgse goalie. De 4-2 op het scorebord 
werd  ook de eindstand. 
Twee doelpunten verschil is niet onoverkomelijk,  maar dan moet de Zwevers wel uit een ander vaatje 
tappen..maar dat  kunnen ze.zeker weten. Komende zondag is iedereen welkom op Sportpark Gagelman om 
12.00. Kom wel op tijd want het zal druk zijn langs de lijn. Winst of verlies is  
natuurlijk belangrijk in dit komende  duel..maar nog meer de promotie voor het vrouwenvoetbal in het 
algemeen..en in het bijzonder bij de  
Zweef. Let op mijn woorden.  
Girl of the match was vandaag Inge Ruumpol, de "ijzervreetster" in de verdediging. 
 
DA De Zweef - Venlosche Boys (0-2) 
03 juni 2012 
De dames van De Zweef hebben het niet gered. De collega's van Venlosche Boys waren ook op sportpark 
Gagelman de betere ploeg. De uitwedstrijd werd 4-2 voor de Limburgse dames en in Nijverdal werd het 0-2. Deze 
stand was al met de rust bereikt. De Zweef heeft wel zijn/haar tanden laten zien. Hoewel de gasten beter waren, 
hebben de meiden hun huid heel dik verkocht. Vooral in de tweede helft was de vechtlust bij de blauwwitten heel 
groot. Er werd echt gevochten om elke meter. Gescoord werd er niet. Ook niet door Venlo en dat was al een 
verdienste opzich. Na afloop waren er bloemen voor de winnende meiden die ongetwijfeld met een tevreden 
gevoel naar huis zijn terug gereisd. Na een enerverend seizoen hebben de meiden nu rust en kunnen ze zich 
gaan opmaken voor een nieuw seizoen waarin De Zweef met twee damesteams zal uitkomen. 
Na een geweldige sfeer actie van een aantal fanatieke supporters van het damesteam werd er exact om 12.00 
afgetrapt door de meiden van de Zweef en Venlosche Boys, Het eerste kwartier was het een gelijk opgaande 
wedstrijd waarbij de kansen door de Zweef helaas niet werden benut. Daarna namen de dames het Venlo het heft 
over en gaven die niet meer uit handen. In de 20e minuut werd na enig gerommel in de Nijverdalse achterhoede 
een kansje op een magistrale wijze afgerond door een Venlose dame. Ondanks de 3 goals achterstand allover 
bleven de Nijverdallers gaan voor het resultaat, al was het alleen al voor de honderden langs de zijlijn. 
De volgepakte tribune zag Venlo in de 38e minuut met een kopbal de voorsprong vergroten tot 0-2. In de pauze 



werd er door coach Robert Heuver gehamerd op de posities en op het spelinzicht van de blauwen uit 
Nijverdal.  Toch kreeg de Zweef ook in de 2e helft geen grip op het spel van Venlosche Boys en ging men met 
opgeheven hoofd ten onder tegen de Limburgers. Had men tegen RKVVL/Polaris het zwaarste verwacht, het 
jonge team uit Venlo was toch echt een maatje te groot. 
Zodoende bivakkeren de Nijverdallers volgend seizoen opnieuw een jaar in de 2e klasse en waren deze vier 
wedstrijden in de nacompetitie goed voor het leerproces. De bloemen waren dus voor de zeer sportieve winnaars 
uit Venlo en met z’n allen hopen wij hen toch weer tegen te komen over een tijdje in de 1e klasse. Na afloop was 
er, ondanks het verlies, een groot feest in kantine met dank aan de alle kerels van de Zweef en in gedachte de 
onverwachte prestatie van de dames in de 2e klasse. 
Dank gaat vanaf deze kant uit naar het bestuur van de Zweef en organisatie van het mixtoernooi voor alle 
medewerking op welk vlak dank ook. Werkelijk grote klasse!! Van grote klasse was ook Ilze de Vries, een dame 
met overtuigend spelinzicht en voor dit jaar voor de het damesteam van de Zweef  “Girl of the Year”. 
Na afloop werd er samen met de aanwezige sponsoren genoten van een heerlijk buffet en feestgevierd tot in de 
late uurtjes. Het damesteam van de Zweef ziet op deze wijze met vertrouwen de toekomst tegemoet. Prettige 
vakantie allemaal en tot volgend seizoen. 
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