
 

De Zweef: Een geweldig uitstapje naar Turkije 
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Ze waren er nog geen vier dagen waarvan één dag zelfs letterlijk in het water viel. Toch 

vinden ze dat de trip naar Turkije méér dan de moeite waard was. De selectie van 

voetbalclub De Zweef bereidde zich aan de kust van de Middellandse Zee voor op de 

tweede competitiehelft. Er werd getraind, een oefenduel gespeeld en lol gemaakt. 

Dinsdagavond keerde het gezelschap terug in Nijverdal. ,,Het was een geweldig uitstapje. 

Ook al was het maar voor vier dagen. Als het aan ons ligt, gaan we volgend jaar weer”, zegt 

verdediger Mark Scholten van De Zweef. Niet alleen profclubs slaan hun tenten op in het 

zuiden van Europa om te trainen. Ook steeds meer amateurclubs besluiten er in de 

winterstop een paar dagen op uit te gaan. In de badplaats Lara nabij Antalya verbleef ook 

Luctor et Emergo. Tegen die vereniging uit Almelo werd op het Turkse gras nog een 

oefenpot gespeeld. Voor De Zweef was dit gedurende de winterstop het eerste trainings-

kamp in het verre buitenland. Het idee om een warmer oord op te zoeken, ontstond al een 

jaar geleden. ,,Vorig jaar was het een dramatische winter. Door al die sneeuw konden we 

vaak niet fatsoenlijk trainen.” Dat moest anders, vonden de Nijverdallers. Een lang 

weekeinde Turkije was een prima alternatief. ,,Gelukkig kon iedereen mee. Geen enkele 

selectiespeler moest dit uitstapje laten schieten vanwege werk of studie. 

 

Mede dankzij de inbreng van de club en sponsoren hoefden we niet alles zelf te betalen. 

Anders was het niet haalbaar geweest, denk ik. We moesten zelf 250 euro betalen”, zegt 

Scholten. 

 

Op de eerste dag in Turkije had De Zweef willen trainen. Maar daar kwam weinig van 

terecht. De regen kwam met bakken uit de lucht. Zwemmen in het zwembad bij het hotel was 

het alternatief. 

 

Op zondag werd er wel getraind. 

 

Eerst op het veld, daarna op het strand. De oefenpartij tegen Luctor et Emergo stond 

maandag op het programma. De Almeloërs zegevierden met 4-2. Scholten was onder de 

indruk van de faciliteiten. ,, We moesten met de bus naar het sportcomplex. Dat was zo’n 

tien minuten rijden. Daar lagen vier velden. Perfect onderhouden. Het waren net 

biljartlakens”, zag Scholten. Ook vlakbij het hotel lag een veld. Maar de huur daarvan was 

aanzienlijk prijziger. ,,Op dat veld trainde een Turkse club”, aldus Scholten. 

 

Na de trainingsarbeid werd er gedronken aan de bar. Bovendien konden de Nijverdallers 

bowlen, snookeren en poolen. ,,Het was perfect. We hebben een hecht team. Dat bleek wel 

in Turkije. 

 

We bleven bij elkaar. Het was niet zo dat groepjes ontstonden of dat sommigen ergens 

anders heen gingen.” Op dinsdag werd de tas voor de reis terug ingepakt en gisteravond 

stond er alweer een oefenduel in Nederland op het programma, tegen tweedeklasser Heino. 

 



De Zweef hervat de competitie op 22 januari. De doelstelling van de Nijverdallers is om na 

de laatste speeldag boven de rode streep te staan. Daarna is er nog een uitstapje. ,,Na 

afloop van het seizoen gaan we altijd een paar dagen weg. Dat zal dit jaar niet anders zijn.” 

 

 

 

 
Mark Scholten: „Gelukkig kon iedereen me e. Geen enkele selectiespeler hoefde dit uitstapje 

te laten schieten vanwege werk of studie.” 


