
De Zweef strijdt voor handhaving: ‘Gaan 

door tot de laatste snik’ 

(TCTubanti 11-2-2019) 

NIJVERDAL - Voor De Zweef breken spannende tijden aan. Kan de ploeg zich handhaven? 

Het zou een mooi afscheid zijn voor trainer Anton Wennemers. 

Toeschouwers die zondagmiddag naar sportpark Gagelman kwamen en hoopten op een pot 

sprankelend voetbal, kwamen bedrogen uit. Zowel De Zweef als Stevo had erg veel moeite 

om aan het voetballen te komen op het Nijverdalse kunstgras. De thuisploeg combineerde iets 

eenvoudiger dan de gasten uit Geesteren, maar Stevo kreeg in de laatste minuut nog een dot 

van een mogelijkheid via Roy Wigger. Zijn inzet leverde echter geen treffer op. 

De Zweef had met lege handen kunnen staan, maar hield nog een puntje over aan het treffen 

met Stevo. Toch was trainer Anton Wennemers op zijn zachtst gezegd niet content met het 

gelijkspel. “We waren aan de bal gewoon niet goed genoeg en hebben daardoor te weinig 

gecreëerd”, meent de oefenmeester die op meer had gehoopt. 

“Uiteraard. We hebben uit de laatste zeven duels twee punten gepakt. Dat is gewoon niet goed 

genoeg”, zegt Wennemers, die de oorzaak voor het verval van de Nijverdallers kan 

omschrijven. “Wij voetballen helemaal niet slecht. Ik vind zelfs dat wij beter spelen dan vorig 

seizoen, maar we komen tot weinig kansen. En de kansen die we krijgen maken we niet. We 

hebben een punt aan dit duel overgehouden, maar daar schieten we eigenlijk te weinig mee 

op”, aldus de trainer. 

Toekomst 

Wennemers maakt na dit seizoen plaats in Nijverdal. Dan is hij vier jaar lang trainer geweest 

van De Zweef. Waar zijn toekomst ligt weet hij nog niet. “Maar daar ben ik ook helemaal niet 

mee bezig op het moment. Er spelen links en rechts wel wat dingen, maar meer dan dat is het 

ook niet. Ik heb echt nog geen idee. Het kan zijn dat ik ergens anders trainer word, misschien 

ga ik wel aan de slag als assistent, maar bij De Zweef is er ongetwijfeld ook wat te doen. Dat 

is mijn club en daar voel ik veel bij. Het kan alle kanten nog op.” 

Vier seizoenen lang speelde Wennemers met De Zweef in de eerste klasse. Hij hoopt dat hij 

de club ook op dat niveau kan achterlaten. “We streven het als club na om op een zo hoog 

mogelijk niveau te spelen. Daar zijn we trots op met z’n allen, dus natuurlijk hoop ik dat we 

ons handhaven. Maar stel dat het toch misgaat, dan is het ook niet zo dat we allemaal in zak 

en as zitten hoor.” 

Kansen 

De voorbije jaren eindigde Wennemers met De Zweef op een zesde, tiende en vijfde plek. Die 

vijfde plek van vorig seizoen zag niemand aankomen, want De Zweef speelde een zwakke 

eerste seizoenshelft, maar herstelde zich wonderbaarlijk na de winterstop. Zo’n kantelpunt 

heeft De Zweef nu ook nodig. Hoe Wennemers de kansen inschat voor zijn ploeg? “Ik heb 



echt geen idee. Wat moet ik nou met zo’n vraag? We spelen nog tien wedstrijden. Als we er 

daar vijf van winnen, dan denk ik dat het wel goedkomt. Maar ik kan niet in de tijd kijken. 

We weten allemaal dat we snel punten nodig hebben en daar gaan we ons best voor doen. We 

gaan door tot de laatste snik.” 

Ondertussen wordt er binnen de muren van sportpark Gagelman al vooruit gekeken naar 

komend seizoen. Het stokje van Wennemers moet immers overgenomen worden. 

Bjorn Hodes (ASC’62) zou een kandidaat zijn. Bij Enter Vooruit was hij eerder de assistent 

van Wennemers. “Ik weet dat de club met hem praat, maar ik heb geen idee of hij het wordt. 

Drie spelers hebben al aangegeven te vertrekken. Wie weet worden dat er meer. We betalen 

niet, dus de nieuwe trainer is afhankelijk van de lichting. Zo’n zeven jeugdspelers trainen op 

dinsdag al met ons mee en dat ziet er goed uit. Ik hoop dat zij ons zelfs dit seizoen al naar een 

hoger niveau kunnen tillen.” 

 


