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NIJVERDAL - Voor de amateurvoetballers zit de zomerstop er bijna op. Veel selecties beginnen 
doorgaans in de eerste week van augustus met hun voorbereiding. De spelers van De Zweef 
daarentegen hebben de voetbalschoenen alweer aangetrokken. Zij stonden deze week al weer op 
het trainingsveld.  
 
De ploeg van trainer Henry Kuipers (42) hervatte dinsdagavond de training. De tweede training van dit 
seizoen was de avond daarop. En ook vanavond worden de ballen op sportpark Gagelman uit het rek 
gehaald. Een vroeg begin? Kuipers vindt van niet. Wat andere verenigingen doen, vindt hij in dat opzicht 
niet zo belangrijk. De Almeloër zelf wil tijdig beginnen. " Het is voor mij een gewoonte zes weken voor de 
competitiestart de trainingsarbeid te hervatten. Dat heb ik verleden jaar en bij mijn vorige clubs ook 
gedaan." De spelers hoefden op de eerste avond niet bevreesd te zijn, dat ze meteen stevig onder 
handen zouden worden genomen. Eerst werden de vakantieperikelen besproken en daarna konden de 
ballen uit het net gehaald worden. ,,We zijn op een relaxte manier begonnen. Dus niet meteen volle bak. 
Het gaat erom dat de spelers weer wat balgevoel krijgen." Met de trainingen van deze en volgende week 
denkt Kuipers voldoende voorbereid aan de eerste oefenwedstrijd te kunnen beginnen. Als eerste 
sparringpartner fungeert Appingedam. De eerste klasser uit Groningen is volgende week op 
trainingskamp in de buurt. De voormalige hoofdklasser benaderde De Zweef voor een oefenduel. 
Appingedam is voor hem een prima tegenstander om het seizoen mee te beginnen. Dat die ploeg een 
klasse hoger speelt, maakt niets uit. "We zijn vorig jaar tegen hoofdklasser WSV begonnen. Wat dat 
betreft is het begin dit seizoen iets gemakkelijker..." , zegt Kuipers met een knipoog. Wel vindt hij dat zijn 
spelers met de nodige trainingsuren in de benen aan de aftrap moeten staan. ,,Als je aan zo'n wedstrijd 
begint, moet je toch wel minimaal twee á drie keer hebben getraind. " 
 
Op de spelerslijst van Kuipers staan twintig namen. Nog niet iedereen is teruggekeerd van vakantie. 
Maar het leeuwendeel van de selectie is er wel. ,,We hebben deze week met vijftien spelers getraind. 
Volgende week zullen nog niet alle jongens terug zijn. In de week na de wedstrijd tegen Appingedam is 
de groep weer compleet." Daarna is er onder meer een oefenduel tegen zaterdaghoofdklasser Berkum 
en doet De Zweef nog mee aan het Twentse Ros-toernooi in Enschede. Verder zijn er uiteraard weer de 
bekerwedstrijden in de aanloop naar de competitiestart in september. Over vijf weken gaat het dus weer 
'om het echie'. Met een nagenoeg intact gebleven selectie wil Kuipers boven in de tweede klasse 
meedraaien. 


