
Dolle dinsdagavond in Nijverdal 
door Erwin Waanders 
 
NIJVERDAL - Drie elftallen van De Zweef uit Nijverdal traden dinsdagavond aan in de tweede 
ronde van de districtsbeker. Een avondje pendelen van veld naar veld op sportpak Gagelman 
Zuid. Alleen het tweede elftal overleefde de bijzondere 'cupnight' van Nijverdal. 
  
 
17.30 uur 
De kantine van De Zweef biedt een desolate indruk. Wordt er wel gevoetbald vanavond? Er staan toch 
echt drie serieuze bekerduels op het programma. Van achter een scherm klinken echter opzwepende 
woorden. Links achter een rolwand houdt trainer Harco Evers zijn wedstrijdbespreking voor het derde 
elftal. Het tweede team van Gerrit ten Dam heeft zich teruggetrokken in de bestuurskamer en de 
hoofdmacht wordt door trainer Henry Kuipers bijgepraat in de business ruimte, zo leert navraag bij 
vice-voorzitter Gerrit Oude Roelink.  
De bestuurder is druk in de weer met koffie en ondertussen moet hij de scheidsrechters en begeleiders 
van de andere clubs ontvangen. Met drie duels is dat een behoorlijke opgave. Scheidsrechter Hof uit 
Deventer meldt zich. Hij is aangesteld voor het duel van het eerste tegen Oldenzaal. De arbiters voor 
het tweede en derde gaan direct naar de kleedkamer, want de tijd is schaars. Klein probleempje voor 
Oldenzaal. Scheidsrechter Hof keurt het tenue af. Blauw wit tegen wit blauw gaat hem te ver en dus 
moeten de gasten in een geel reserveshirt van de Nijverdalse club spelen. 
Het aanvangstijdstip van half zeven zorgt bij de drie trainers ook voor problemen. Zo heeft het tweede 
twaalf spelers tot zijn beschikking, het eerste dertien en gek genoeg het derde veertien. Evers lacht 
ontspannen. "Voor ons is dit natuurlijk geweldig. We hebben in de poule nauwelijks problemen gehad 
en nu geef ik ons tegen Nieuwleusen ook nog best een kans", is hij optimistisch. Kuipers oogt 
ontspannen. Hij was vorig seizoen nog trainer van Oldenzaal. "Het eerste gaat voor en dat weten de 
andere trainers ook. We hebben nog wel geprobeerd om een wedstrijd te verplaatsen, maar dat is niet 
gelukt en ach, zo'n avond als dit heeft ook wel iets." 
 
18.29 uur 
In de gang bij de kleedkamers is het een drukte van belang. De elftallen van Oldenzaal en Blauw 
Wit'66 komen tegelijk binnen na de warming-up. Het toilet is overvol. Het geluid van de schrapende 
noppen op de tegels klinkt als een symfonie. Het tweede en derde gaan linksaf, het eerste kan zo vanuit 
de kleedkamers het hoofdveld op. Voor de supporters van De Zweef is het kiezen geblazen. Leo 
Geurtsen en Jos van Rhee hebben hun positie tussen het hoofdveld en veld twee strategisch 
ingenomen. "Zo kunnen we mooi naar twee wedstrijden tegelijk kijken en ook van het derde pikken 
we nog wel wat mee", zegt Van Rhee. "We eindigen toch wel in de kantine", voegt Geurtsen lachend 
toe. 
 
18.45 uur 
Op het hoofdveld is de spanning al weg, want de thuisploeg leidt al snel met 2-0. De toeschouwers 
zoeken massaal hun weg naar veld twee en drie. Het tweede is de betere ploeg tegen vierdeklasser 
Blauw Wit, maar komt wel met 1-0 achter. Het derde weert zich kranig tegen derdeklasser 
Nieuwleusen, maar kijkt al snel tegen een 1-0 achterstand aan. Nog voor rust wordt het gelijk. De 
spanning op het hoofdveld is terug als Roy Kuipers de 1-2 maakt voor Oldenzaal. 
 
19.30 uur 
Het publiek zoekt weer een weg richting hun favoriete elftal. Opvallend dat vooral het tweede in trek 
is. De reserves zijn beter en scoren vrij snel de 1-1. Daarna is het tijd voor een wapenstilstand, want op 
alle velden is de stand gelijk. Oldenzaal stevent af op een stuntje na de gelijkmaker. 
 



19.50 uur 
Nieuwleusen scoort de 1-2. Het tweede jaagt op de winnende treffer, maar stuit op een uitblinkende 
doelman en op het hoofdveld is het duel verworden tot een treurspel voor de thuisclub. Strafschoppen 
moeten bij een en twee de beslissing brengen. "Zo heb je er drie en zo kunnen we er allemaal uit 
liggen", zegt een supporter. "Kunnen die beide series niet op een veld geschoten worden", vraagt een 
ander. De groep holt van veld naar veld om maar niets te missen. Oldenzaal knikkert Kuipers en co 
eruit en ook de bekerdroom van het tweede lijkt ten einde na een misser op 4-4. De gasten uit Holten 
houden de spanning er alsnog in en even later beslist de thuisploeg het duel in haar voordeel. Alsof de 
beker al binnen is, wordt doelman Michel Dikkers bedolven onder zijn medespelers. Hij is de 
bekerheld van De Zweef op deze avond. 
 


