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De twijfels van Nathan Papilaya 
Zijn club is nog altijd De Zweef. 

Althans zo voelt Nathan Papilaya dat. Maar dit seizoen gaat hij op doelpuntenjacht voor SVVN. De 

26-jarige aanvaller heeft voor de zaterdagclub gekozen, omdat hij daar kan samenspelen met vrienden. 

Maar echt gelukkig voelt Papilaya zich niet op Groot Lochter. Het niveau valt tegen en resultaten 

blijven uit. Een terugkeer naar De Zweef is daarom niet ondenkbaar.  

 

Papilaya begon als jeugdspeler bij De Zweef en ging er nog een jaar tussenuit om in het beloftenteam 

van Go Ahead Eagles te spelen. Na de terugkeer uit Deventer koos de Nijverdaller weer voor De 

Zweef. Maar twee jaar geleden besloot hij opnieuw naar Deventer te vertrekken. Hij ging naar eerste 

klasser Koninklijke UD. "Daar werkt onze vorige trainer Anton Wennemers nu. Ik had het onder 

trainer Gerrit Marsman niet meer zo naar mijn zin bij De Zweef. Daarom ben ik toen weggegaan."  

 

Maar het jaar bij UD bracht hem niet het geluk waarop hij had gehoopt. Het seizoen stond vooral in het 

teken van fysieke malheur. Het was een kwakkelseizoen. "Ik had last van mijn lies en knie. Al met al 

heb ik maar ongeveer de helft van de duels gespeeld." Het leek Papilaya dan ook beter weer in 

Nijverdal te gaan voetballen. Zowel De Zweef als SVVN toonde interesse. De aanvaller koos voor de 

zaterdagclub. "Omdat mijn vrienden Recit Latul en Miquel Parera daar ook spelen." 

 

Papilaya wist dat hij sportief een stapje terug zou doen. Maar dat maakte hem niet zoveel uit. Nu rijzen 

echter de twijfels. "Ik begin het wel een beetje jammer te vinden. Het loopt in de competitie niet zo 

lekker. We staan onderaan. Sommige spelers kunnen het niveau van de tweede klasse niet aan. We 

zullen moeten knokken om erin te blijven." 

 

Als dat niet gebeurt, is het niet ondenkbaar dat Papilaya andermaal voor een nieuwe club kiest. Want 

hij voelt er niet veel voor in de derde klasse te gaan voetballen. "Ik zeg niet dat ik dan wegga, maar ik 

zal er wel over nadenken. Ik speel het liefst minimaal in de tweede klasse. Ik denk dat er wel spelers 

bij moeten komen als we met SVVN in de toekomst tweedeklasser willen blijven."  

 

Als de wegen van Papilaya en SVVN zich na één seizoen alweer zouden scheiden, lijkt een terugkeer 

naar De Zweef voor de hand te liggen. Want de speciale band met de club van sportpark Gagelman is 

er nog altijd. "De Zweef is toch mijn club gebleven, omdat ik daar zo lang heb gespeeld." 

 


