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Henry Kuipers wil geen kans laten schieten 

Almelose trainer Henry Kuipers trakteert spelers op strak schema. 

  

ALMELO/ NIJVERDAL – Terwijl de meeste amateurvoetballers nog genieten van hun zomervakantie hebben de 

spelers van De Zweef in Nijverdal hun eerste training alweer achter de rug. De nieuwe oefenmeester Henry Kuipers 

stond woensdag met een gedeelte van de selectie op het veld. Ook vrijdagavond werd er getraind. Volgende week 

staan zelfs drie trainingen op het programma en de eerste sparringpartner is op 5 augustusWSV. „Het is een 

bewuste keuze vroeg te beginnen. Dit is mijn eerste seizoen bij De Zweef en ik wil eerst de spelers beter leren 

kennen”, zegt de 41-jarige trainer uit Almelo. De Zweef is voor Kuipers de derde club als hoofdtrainer. De 

voormalige voetballer van PH begon als eerste elftaltrainer bij Oranje Nassau en ging daarna naar Oldenzaal. Bij de 

zaterdagclub uit zijn woonplaats was hij drie jaar actief, Oldenzaal voorzag hij maar één seizoen van oefenstof. 

Eind vorig jaar werd Kuipers benaderd door De Zweef, een kans die hij niet wilde laten schieten. Want de 

oefenmeester wil hogerop, hij heeft niet voor niets de cursus trainer- coach 1 afgerond. Zijn einddoel is ooit een 

hoofdklasser onder zijn hoede te krijgen. „Ik heb de ambitie zo hoog mogelijk te trainen. Maar je bent van 

meerdere factoren afhankelijk of je ooit de kans krijgt naar een hoofdklasser te gaan.” 

Voorlopig wil Kuipers daar niet aan denken. De Zweef heeft al zijn aandacht, een tweedeklasser die graag naar de 

eerste klasse wil terugkeren. Kuipers moet die wens gestalte gaan geven. De selectie lijkt er niet zwakker op te 

zijn geworden. 

De komende weken hoopt Kuipers een zo goed mogelijk beeld van de selectie te krijgen. Op de spelerslijst van het 

eerste en tweede elftal staan 37 namen. Maar die groep is in de eerste weken bij lange na niet compleet. „ Ik 

verwacht dat halverwege volgende maand de groep pas helemaal compleet is.” Dan zijn de eerste oefenwed-

strijden al gespeeld. De Zweef begint de oefensessie volgende week zondag tegen hoofdklasser WSV. 

Kuipers: „Ik denk dat het goed is na anderhalve week trainen ook eens een wedstrijd te spelen. In de eerste 

oefenwedstrijd wil ik zoveel mogelijk spelers aan het werk zien. Ik wil graag drie keer een half uur spelen. Alle 

aanwezige jongens voetballen dan een uur.”  

‘ Ik heb de ambitie zo hoog mogelijk te trainen, maar of ik ook die kans krijg...’ 

 


