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NIJVERDAL – Zo sta je lekker een balletje te trappen op de Hofmansweide in Hellendoorn 
en zo wordt je voor volgepakte tribunes Nederlands kampioen op de Dam in Amsterdam. Het 
kan snel gaan; het beachsoccerteam van De Zweef ondervond het de jongste weken aan 
den lijve. Afgelopen zondag won de ploeg het Open NK Holland Beach Soccer. 
 
Eind juni was het toen het Nijverdalse team - bestaande uit Robin Wissink, Tom en Niels 
Hegeman, Michel en Sven Dikkers, Lars en Niels Kamphuis, Joost van Benthem en coach 
BertilWebbink het beachsoccertoernooi van VV Hellendoorn op z’n naam schreef door in de 
finale de organiserende vereniging te verslaan. „We kregen daarvoor consumptiemunten, 
maar de echte prijs was natuurlijk deelname aan het Nederlands kampioenschap in 
Amsterdam”, vertelt Sven Dikkers daags na het winnen van de nationale titel. Een zege die 
zeker niet ingecalculeerd was. „We gingen er naartoe met het idee om er een leuke dag van 
te maken en zouden dan wel zien waar het schip zou stranden. Ik had geen idee; misschien 
zouden we er na de voorrondes wel uitliggen, maar misschien zouden we ook wel ver 
kunnen komen.” 
 
Dit laatste bleek het geval. Tot verrassing van de spelers van De Zweef, maar misschien nog 
wel meer tot verbazing van de concurrentie. „Vooraf werden we door sommigen een beetje 
uitgelachen, ze noemden ons het 35+ team. Nu hadden we weliswaar ook niet het jongste 
team, maar dus wel het beste. Dat maakte het extra mooi.” Om de titel te behalen, hanteerde 
De Zweef een formatie met één keeper, drie verdedigers en één aanvaller. „ Zo wilden we 
ervoor zorgen dat we in ieder geval weinig doelpunten tegen zouden krijgen. Daarna was het 
dan aan de spits om iedere bal te schieten die enigszins op doel geschoten kón worden. 
Want overspelen zoals op gras kun je niet in het mulle zand. 
 
We hebben één combinatiegoal gemaakt en dat was ook gelijk één van de mooiste 
doelpunten van het toernooi”, vertelt Dikkers.  

 
Dikkers vond het niveau van het beachsoccertoernooi behoorlijk hoog. „Of er ook spelers, uit 
bijvoorbeeld de topklasse, aan meededen weet ik niet, maar er waren wel teams bij die hier 
echt voor trainden. Wij hebben dat niet gedaan, maar het blijkt dus dat je door keihard te 
werken ook ver kunt komen.” 
 
Gevolg van het winnen van de zogeheten men’s league is promotie naar de super league, de 
eredivisie van het beachsoccergebeuren. In die super league worden jaarlijks, in de 
zomermaanden, vijf toernooien afgewerkt. Dikkers: „ Of we daar ook daadwerkelijk aan mee 
gaan doen, moeten we even overleggen met De Zweef. Want het kan best zijn dat die 
toernooien samenvallen met eventuele nacompetitiewedstrijden op het veld. 
 
Mocht dat zo zijn, dan gaat de nacompetitie voor. Maar misschien dat er dan anderen aan 
deel kunnen nemen. Ik kan het aanraden, want het is erg leuk om te doen”, aldus Dikkers die 
aanstaande zondag tevens deel zal nemen aan het beachsoccertoernooi van Budde Beach. 
 
„Daar gaan we proberen de titel van vorig jaar te prolongeren.” 

 



 

 
Het beachsoccerteam van De Zweef, dat in Amsterdam Nederlands kampioen is geworden. 


