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APELDOORN - De Zweef speelt ook volgend seizoen in de eerste klasse. In de finale van de 
nacompetitie versloeg de ploeg competitiegenoot WAVV met 2-0. 
 
Een lang en zwaar seizoen eindigde gisteren voor De Zweef in Apeldoorn. Daar wachtte voor 
de Nijverdallers met competitiegenoot WAVV de laatste horde op weg naar handhaving in 
de eerste klasse. Dolle vreugde en bittere teleurstelling zouden hoe dan ook het resultaat 
zijn in de finale van de nacompetitie. Uiteindelijk waren het de Nijverdallers die na het 
laatste fluitsignaal in extase zijn. Dankzij een 2-0 zege is De Zweef ook volgend seizoen 
eersteklasser. 
  
Gehost 
En dus werd er rond de klok van 16.15 uur gehost op het Apeldoornse veld. Feitelijk won De 
Zweef geen prijs, gevoelsmatig wel. De festiviteiten en de felicitaties die de spelers van de 
meegereisde supporters in ontvangst namen deden denken aan die van een kampioenschap. 
En zo voelde de handhaving in de eerste klasse ook, beaamde Jesper Middelkamp. De 
Nijverdalse aanvaller was meteen na afloop van het duel de gevierde man. Tweemaal stond 
hij met een voorzet aan de basis van een treffer. Voor rust was een knikje van het hoofd van 
Daniël Jannink voldoende om voor de openingstreffer te tekenen. Die treffer, na een klein 
half uur spelen, was ook verdiend. 
 
Afsluiting 
Vier minuten voor tijd was het opnieuw Middelkamp die een ploeggenoot in staat stelde om 
te scoren. Na een machtige rush aan de rechterkant van het veld, hoefde de ingevallen Marc 
Nieboer na een voorzet van Middelkamp enkel zijn linkervoet tegen de bal te plaatsen om de 
2-0 binnen te tikken. "Dit kon niet beter", vertelde Middelkamp na afloop. De wedstrijd 
tegen WAVV is voorlopig zijn laatste in het shirt van De Zweef. De aanvaller vertrekt naar 
SVZW. "Dit is een goede afsluiting van het seizoen." 
 
Worsteling 
Eind goed, al goed dus bij De Zweef. Misschien wel tegen alle verwachtingen in. Voor de 
Nijverdallers was het seizoen immers lang een worsteling. Twee wedstrijden voor het einde 
van de competitie vond de ploeg van trainer Anton Wennemers zichzelf terug op de laatste 
plaats. In de reguliere competitie wist De Zweef BWO ternauwernood onder zich te houden, 
waarna de strijd tegen degradatie werd voortgezet in de nacompetitie. Daarin rekende de 
ploeg af met tweedeklassers Bon Boys en Achilles'12, waarna tegen WAVV de veilige haven 
definitief werd bereikt. Met dank aan een overlevingsdrang. "Wij beseften dat we er alles 
aan moesten doen om in de eerste klasse te blijven", zei Middelkamp daarover. "Iedereen 
heeft alles gegeven." 



 
Extra krachten 
"Mensen om mij heen en in het dorp zeggen dat er in de nacompetitie extra krachten 
vrijkomen bij De Zweef", vulde trainer Anton Wennemers te midden van felicitaties aan. 
"Spelers kunnen dan meer. Van tevoren had ik voorspeld dat de wedstrijd tegen Bon Boys 
(winst na strafschoppen, red.) de moeilijkste zou worden. Die moesten we door zien te 
komen. Tegen Achilles hebben we daarna misschien ook geluk gehad, maar van WAVV 
hebben we verdiend gewonnen.” 


