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Arjan Baan hield dinsdag rekening met een druk avondje in Hardenberg. De doelman van 
De Zweef kon het nodige verwachten in de bekerontmoeting met zaterdag hoofdklasser 
HHC. Zou het 3-0, 4-0, 5-0 of misschien wel een afstraffing worden? Baan vreesde dat hij 
toch minimaal enkele keren de hatelijke gang naar het net moest maken. Maar het liep an-
ders voor de 29-jarige doelverdediger en De Zweef. De club uit Nijverdal stuntte door HHC 
uit de beker te stoten. De Zweef scoorde tweemaal en Baan hield zelfs zijn doel schoon. Nu 
kan hij nagenieten. „Die zege geeft wel een heel plezierig gevoel. Winnen van een 
hoofdklasser is toch best bijzonder. Dit is geen wedstrijd die ik snel zal vergeten”, zegt 
Baan. 
De keeper uit Rijssen ging er van uit dat het bekeravontuur na de achtste finale voorbij zou 
zijn. Daarvoor is het kwaliteitsverschil tussen een hoofdklasser en tweede klasser normaal 
gesproken te groot. Maar van dat onderscheid was in Hardenberg weinig merkbaar. 
HHC had wel meer balbezit, maar kansen bleven spaarzaam.„ Het gevaarlijkste moment 
ontstond eigenlijk door een foutje van mij. Ik kreeg een terugspeelbal van Michel Kurvink. 
Maar in plaats van de bal weg te trappen liet ik die doorrollen. Gelukkig stond John 
Damman er nog achter. Hij voorkwam erger voordat een speler van HHC de bal kon on-
derscheppen.” HHC kwam verder niet dreigend voor het Nijverdalse doel. De voetballers 
van De Zweef voerden hun verdedigende taken goed uit. Bovendien waren ze trefzeker in 
de afronding. Door treffers van Mark Scholten en Tom Hegeman stond het na twintig mi-
nuten 0-2. Vlak voor rust kreeg Kurvink zelfs een kans op 0- 3, maar hij schoot tegen de 
paal. 
Baan verwachtte dat HHC na de pauze een tandje bij zou schakelen. Maar ook in de 
tweede helft hield het team van trainer Henry Kuipers zonder noemenswaardige problemen 
stand. „Meteen na rust werd er wel even druk gezet, maar HHC kreeg geen opgelegde kan-
sen. 
Echt gevaarlijk werden ze niet. Ze speelden vaak de bal breed. Dat verbaasde mij. De ver-
dediging van ons stond goed. We hoefden ook geen vrije trappen bij het 
zestienmetergebied weg te geven. Met Kenny Kroeze heeft HHC daarvoor een specialist in 
huis. Dat wisten we natuurlijk wel.” 
Na het laatste fluitsignaal konden de Nijverdalse handen op het veld en langs de kant de 
lucht in. De Zweef had stuntwerk afgeleverd. 
„Dat was een kippenvelmoment. “We hebben na de wedstrijd er nog wel eentje met elkaar 
gedronken, maar ik wilde ook snel naar huis.  De volgende ochtend ging de wekker al om 6 
uur af.” De komende opponent in de strijd om de beker is Sparta Nijkerk, eveneens een za-
terdag hoofdklasser. De kwartfinale wordt gespeeld in Nijverdal, maar de wedstrijddatum is 
nog onbekend. Baan hoopt vanzelfsprekend op nog een stunt. „Maar die ploeg zal wel 
gewaarschuwd zijn. 
Net als Tubantia, onze tegenstander zondag in de competitie.” 
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 Arjan Baan: „Onze komende tegenstanders zijn nu wel gewaarschuwd.” 
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