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De sportkantine is bij menig club belangrijker dan het eerste team. Wie beschikt over de mooiste, 
gezelligste of leukste kantine? 
 
Deze week voetbalclub De Zweef.  
 
1. De Bar: Daar kun je niet omheen. Mooi centraal gelegen en ruim van opzet. Voor een warme hap 
word je naar een apart loket gedirigeerd. Wachten is er nauwelijks bij, doordat het personeel achter 
de bar zeer alert is. 
  Cijfer: 7,5  
2. De Prijzenkast: Her en der door de kantine zijn de relikwieën bewaard. In keurige kasten en goed 
geordend. Dat heeft pas uitstraling!  
  Cijfer: 7,5  
3. Sfeer, gezelligheid, uitstraling: Het is in alles een echte sportkantine. Ruimte voor iedereen en 
een gezellige opstelling. Live-voetbal op een groot scherm gaat prima samen met bezoekers die 
gewoon voor de gezelligheid komen. 
  Cijfer: 7,5  
4. Muziek: Alle smaken komen voorbij en het volume is prima. Zo kunnen de mensen die voetbal 
willen kijken hebben er nauwelijks last van. 
  Cijfer: 7 5.  
 
5. Uitslagenservice: In de bestuurskamer nog gewoon op papier, maar in de kantine al snel na de 
wedstrijd op een keurig scherm. En ook de actuele stand erbij, net als die van het tweede elftal en 
van A1. 
Cijfer: 7  
 
Eindcijfer: 7,3. Daarmee is De Zweef de nieuwe nummer één in ons klassement.  
 
Stand:  
1. De Zweef 7,3,  
2. DOS’ 37 7,0,  
3. Quick’ 20 en Rigtersbleek 6,6  
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De Zweef heeft de beste kantine  
De sportkantine is bij menig club belangrijker dan het eerste team. Wie beschikt over de mooiste, 
gezelligste of leukste kantine ? Wij kwamen uit bij De Zweef in Nijverdal.  
 
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, onze grote kantinetest. Talloze keren trokken onze 
rapporteurs erop uit om een kantine in ons verspreidingsgebied te bezoeken. Er zijn ongeveer 80 
kantines bekeken. Daarbij werd nauwlettend gekeken naar de eisen die we vooraf gesteld hebben. 
Het was een mooie klus en langzaam maar zeker begon het klassement ook te leven bij de clubs. 
Talloze mailtjes en telefoontjes hebben we ontvangen van verenigingen die ook ‘aan de beurt’ wilden 
komen. Natuurlijk hebben we niet iedereen met een bezoek kunnen vereren, daarvoor is het gebied 
nu eenmaal te groot. We hebben wel genoten van de warme ontvangst bij de clubs. Vaak wisten 
bestuurders al dat het oppassen geblazen was als ze onze spiedende blikken zagen.  
 
Het was het allemaal waard en met De Zweef in Nijverdal hebben we een winnaar gekregen die er 
mag zijn. De club maakte een moeilijk seizoen door in de tweede klasse J, maar dat was aan de 
gezelligheid in de kantine niet af te lezen. Volle tafels, gezellige muziek en vriendelijke service. Een 



voetbalkantine zoals het ooit bedoeld is om na een wedstrijd of een training ‘de derde helft’ te spelen. 
Een terecht winnaar dan ook, met Grol uit Groenlo als een uitstekende tweede. ASV’57 uit Aadorp 
mag zich een prima derde noemen. Namens De Zweef nam kantinebeheerder Johan Kok 
gisteravond tijdens het voetbalgala trots de prijs in ontvangst.  
 
 


