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Xander ten Hove: ,, Nee, ik ga niet ergens nog een jaar voetballen om een paar centen op te 

halen. De Zweef is een fantastische club.”  

Met een beetje fortuin zou Xander ten Hove na de zomer in de topklasse kunnen voetballen. 

Zijn ploeg Deto staat op de tweede plaats in de hoofdklasse en is nog kansrijk voor de titel. 
Maar aan een nieuw seizoen in Vriezenveen begint de Nijverdaller niet. Hij keert terug bij zijn 
oude club De Zweef. 
 
De middenvelder vindt het mooi geweest bij de zaterdagvereniging. Nu heeft hij de regie nog 
in eigen handen. ,,Ik wil niet dat er een moment komt dat ik me overbodig voel bij Deto. Nu 
kan ik het nog bijhouden. Ik ben basisspeler, maar ik word in oktober 34 jaar. Mijn beste 
jaren zitten erop”, zegt Ten Hove over zijn besluit om na dit seizoen te stoppen bij Deto. 
 
Het is overigens niet de eerste keer dat de Nijverdaller van Deto naar De Zweef terugkeert. 
Dat deed hij enkele jaren geleden ook al eens. Destijds waren drukke werkomstandigheden 
de reden om weer in Nijverdal te gaan voetballen. Ten Hove speelde één seizoen in het 
derde elftal van De Zweef. Maar na dat seizoen liep hij weer in een rood shirt en zwarte 
broek op het voetbalveld. 
 
,,Deto wilde me er weer heel graag bij hebben. Mijn werksituatie was veranderd. Ik hoefde 
voor mijn werk niet meer naar België. Ik plande het zo in dat ik drie keer in de week in 
Vriezenveen kon trainen.” 
 
Dit is het tweede seizoen van Ten Hove sinds zijn terugkeer in Vriezenveen. Maar over 
enkele maanden zit het erop bij Deto. Het besluit is definitief. ,,Nee, daar kan een eventuele 
promotie niets aan veranderen. Ik heb in Vriezenveen twee mooie seizoenen in de 
hoofdklasse meegemaakt en zal ook zeker nog eens komen kijken. Maar ik wil het nu wat 
rustiger aan doen. Bij Deto wordt drie keer in de week getraind. Ik krijg een vergoeding en 
dan hoor je er ook altijd te zijn. 



 
Die verplichting ben ik aangegaan en daar is ook niets mis mee. Maar ik wil volgend seizoen 
hooguit twee keer in de week trainen.”  Bij De Zweef kan dat. Trainer Philip Agteres polste 
hem dit seizoen al enkele keren.  ,,Hij heeft me sms’jes gestuurd met de vraag wat ik 
volgend jaar ga doen. Ik heb nog niet met hem gesproken over volgend seizoen. Ik ben van 
plan om nog minimaal een jaar in het eerste elftal van De Zweef te spelen”, zegt Ten Hove, 
die nog geen zin heeft om naar een lager elftal te gaan. ,,Dat zou ik later alsnog kunnen 
doen. Daar heb ik geen moeite mee. Maar ik denk dat ik nog van waarde kan zijn voor De 
Zweef 1.” 
 
Een andere club hoeft hem niet te bellen. ,,Nee, ik ga niet ergens nog een jaar voetballen om 
een paar centen op te halen. De Zweef is een fantastische club. Bij die vereniging ben ik 
begonnen en heb ik heel lang gevoetbald. Af en toe ga ik ook kijken op zondagmiddag. Het 
lijkt me mooi om weer voor De Zweef te spelen.”  
 


