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In de wedstrijden zelf valt doorgaans weinig eer te behalen, maar het blijven mooie herinneringen. Een duel tegen een profclub 
is voor een amateurspeler meer dan zomaar een tussendoortje. Niels Kolkman verheugt zich op de confrontatie met FC 
Twente. De regerend landskampioen komt donderdag 1 juli naar Gagelman in Nijverdal. ,,Het wordt mijn eerste wedstrijd tegen 
een betaald voetbalclub. Vorig jaar tegen Heracles mocht ik niet meedoen. En in de jaren tachtig tegen Ajax was ik nog te jong”, 
lacht de nu 31-jarige aanvaller van De Zweef. De club luistert het negentigjarig bestaan op met een lustrumwedstrijd tegen FC 
Twente. In het verleden kwamen wel eens vaker betaald voetbalclubs naar Nijverdal. ,,Voor zover ik weet tweemaal. In de jaren 
tachtig was er eens een wedstrijd bij De Zweef tegen Ajax. Toen speelde een Hellendoornse selectie. Ik kan het me nog wel 
herinneren. Als kleine jongen stond ik langs de kant. Ik ben toen nog op de foto gegaan met Johan Cruijff.” Ook een jaar 
geleden kwam er een profelftal naar Gagelman. Op het terrein van De Zweef was Heracles te gast. ,,Weer werd er tegen een 
Hellendoornse ploeg gespeeld. Ik zat niet in die selectie. Van De Zweef mochten Niels Hegeman, Stefan Dijkstra en Sander 
Souverijn meedoen”, weet Kolkman. Vorig najaar hoorde hij dat zijn club pogingen ondernam om FC Twente naar Gagelman te 
halen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie gaf de voorzitter aan dat het vrijwel zeker was dat De Zweef zich kon verheugen op een 
oefenpot tegen de Enschedeërs. Die mededeling klonk Kolkman als muziek in de oren. ,,Ik was er wel blij mee. Natuurlijk wil je 
een keer tegen een betaald voetbalclub spelen. Zeker als dat een aansprekende club is. 
 
We zitten voor de televisie wel eens commentaar te geven als het niet loopt. Maar in zo’n wedstrijd kunnen we zelf ondervinden 
hoeveel beter een betaald voetbalclub is.” 
 
De Zweef wil zich goed voorbereiden op de bijzondere wedstrijd. Daarom is er doorgetraind. Na de laatste competitiewedstrijd 
begin mei werden de selectiespelers minimaal eenmaal in de week op het trainingsveld verwacht. Wie zin had, kon zelfs een 
tweede avond trainen. Daarna volgde even een rustperiode, maar vorige week pakte de nieuwe oefenmeester Philip Agteres de 
draad weer op. Onder zijn leiding wordt er vier keer getraind in de aanloop naar het duel tegen FC Twente. ,,Eigenlijk hebben 
we niet stilgelegen. Want in de feestweek was er nog een mixtoernooi. Conditioneel lopen we haast geen achterstand op. Dat is 
maar goed ook. We willen er tegen FC Twente het beste van maken. Er staat volgende week veel publiek langs de kant. Het is 
niet leuk als we dan een flater slaan”, zegt Kolkman. De eerste sparringpartner Bennekom kon het FC Twente deze week nog 
lastig maken. De schade voor Bennekom bleef beperkt tot 3-1. Voor die uitslag zou Kolkman tekenen. ,,We willen zelf een 
doelpunt maken en er zo weinig mogelijk tegen krijgen.”  
 
De Zweef-FC Twente op donderdag 1 juli begint om 19.00 uur. 

 

 
 

 
„Het wordt mijn eerste wedstrijd tegen een betaald voetbalclub”, vertelt Niels Kolkman. foto Lenneke Lingmont 


