
Aanvoerder Mark Spaans hoopt 
met De Zweef op zaterdag mee te 
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Nieuw dit seizoen bij De Zweef: een eerste team op zaterdag. Aanvoerder Mark 
Spaans hoopt met de ploeg mee te doen om promotie. 

Vorige week zaterdag stonden de Zweef en MVV Marle tegenover elkaar tijdens de 
eerste speelronde van de vierde klasse E. Voor het eerst in het 99-jarig bestaan van 
de Nijverdalse club werkte een eerste zaterdagteam een competitiewedstrijd af. De 
eerste doelpuntenmaker voor het kersverse zaterdagteam van De Zweef?  

MVV-verdediger Jasper Bosch... "Hij wilde de bal wegschieten maar raakte hem 
verkeerd. De bal dwarrelde daarna zo over de keeper heen", vertelt De Zweef-
aanvoerder Mark Spaans. "Tijdens de wedstrijd stonden we even met wat spelers bij 
elkaar en toen werd het wel aangestipt. Het eerste competitiedoelpunt voor het 
eerste standaardelftal op zaterdag is gemaakt door een speler van MVV." 

Nee, tegen de club uit Marle had Spaans nog niet eerder gespeeld. Veel is dit 
seizoen immers nieuw voor het eerste zaterdagteam van De Zweef. Dat geldt niet 
alleen voor het gros van de sportparken die bezocht worden, maar ook voor de 
Nijverdalse selectie. Die bestaat immers uit een ratjetoe van spelers die vorig 
seizoen in verschillende elftallen acteerden. "We hebben spelers uit zaterdag 2 en 3 
en zondag 1, 2 en 4. Mark van Schooten komt daarnaast van DES en Tom Hegeman 
van SVZW. Spelers komen van overal aangewaaid." 

Wennen 
Spelers moeten nog aan elkaar wennen, zegt Spaans. De Nijverdalse aanvoerder 
spreekt immers van 'een moeizame voorbereiding'. Voor het duel met MVV was de 
selectie van De Zweef voor het eerst dit seizoen nagenoeg compleet. "Ik denk dat wij 
gaandeweg de competitie steeds sterker worden." 

Raakt de ploeg op elkaar ingespeeld, dan zou er volgens Spaans zomaar een mooi 
debuutseizoen in het verschiet kunnen liggen. GFC, Daarlerveen en ATC'65 worden 
door de captain hoger ingeschat, waardoor een vierde plaats dit seizoen de 
doelstelling is.  

Daarnaast is de hoop gevestigd op een periodetitel, om mee te kunnen spelen om 
promotie naar de derde klasse. De stap hogerop lijkt ook noodzakelijk. Want dat het 
eerste zondagteam van De Zweef verdwijnt, daarover lijkt geen twijfel te bestaan. "Ik 



denk dat wij binnen drie jaar met zondag 1 zijn overgestapt naar de zaterdag", zei De 
Zweef-voorzitter Erik Heuver vorig seizoen in deze krant. 

Van de eerste klasse zondag naar de vierde klasse zaterdag, de definitieve overstap 
van zondag naar zaterdag lijkt op dit moment nog te groot. Spaans: "Maar er zijn nu 
al spelers van het zondagteam die het niet zoveel uitmaakt op welke dag ze spelen. 
Als wij promoveren naar de derde klasse en het zondagteam degradeert in het 
ergste geval naar de tweede klasse, dan is het verschil nog maar één klasse. 

Volgend jaar juni viert De Zweef het honderdjarig bestaan. Dat kan ook een nieuwe 
start zijn." 

 


