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NIJVERDAL - De Zweef en DES staan morgen voor het eerst in competitieverband 

tegenover elkaar. Voor DES-speler Marc Nieboer is het een duel tussen zijn huidige en 

zijn vorige club. 

Bijzonder en historisch. Zo valt het duel tussen De Zweef en DES van morgen 
(aanvang 14.45 uur) te omschrijven. Op het blauw-witte deel van sportpark 
Gagelman treffen de Nijverdalse ploegen elkaar voor het eerst in competitieverband. 
"Vier jaar geleden heb ik een keer een oefenwedstrijd of bekerwedstrijd tegen De 
Zweef gespeeld, maar dit is wel uniek", weet DES-voetballer Marc Nieboer. "Ook 
omdat we op hetzelfde sportpark spelen." 

Het is grappig dat ik dit seizoen, een jaar later, 
weer tegen De Zweef speel 
Nieboer keerde dit seizoen terug bij DES, de club waar hij als 5-jarig jongetje begon 
met voetballen. De middenvelder is dan ook een echte DES'er en al twintig jaar lid 
van de club. Dat bleef hij toen hij in de zomer van 2018 overstapte naar buurman De 
Zweef. Na jaren in de derde klasse van het zaterdagvoetbal, waagde Nieboer de 
stap hogerop. Bij De Zweef kreeg hij bovendien de mogelijkheid om samen te spelen 
met pleegbroer Daniel Tole. Op de twee seizoenen aan de andere kant van 
sportpark Gagelman, kijkt hij met voldoening terug. "Ik heb met een leuk team mooie 
wedstrijden gespeeld op een goed niveau. Het is grappig dat ik dit seizoen, een jaar 
later, weer tegen De Zweef speel." 

Vaarwel 
Zijn vorige club besloot immers definitief de overstap te maken naar het 
zaterdagvoetbal: het prestatievoetbal op zondag werd vaarwel gezegd. Doordat het 
zaterdagteam van De Zweef bovenaan stond in de vierde klasse toen de competitie 
werd beëindigd mag de club zich dit seizoen derdeklasser noemen. Het vormde voor 
Nieboer echter een belangrijke reden terug te keren op het oude nest. "Die keuze 
was snel gemaakt. Ik heb hier bij DES daarvoor zeventien of achttien jaar gespeeld, 
dus ik ken de hele club." 

Ook De Zweef kent hij inmiddels. De meesten ploeggenoten van vorig seizoen zullen 
morgen zijn tegenstander zijn. "Of ik wat dingen heb doorgegeven aan de trainer? 
Zeker. Ik weet hoe ze spelen." 



Ook buiten de lijnen leerde hij de club kennen. Overeenkomsten zijn er genoeg 
tussen zijn vorige en huidige club. "Bij De Zweef wordt ook genoeg georganiseerd 
en, net als bij DES, zijn er gezellige avonden." 

Ambitie 
Toch ontdekte de 25-jarige Nijverdaller ook verschillen. De belangrijkste: ambitie. 
Van het eerste team wordt bij De Zweef simpelweg meer verwacht. De lat ligt er 
hoger. "Er wordt minder getolereerd. Hier bij DES wordt het nog weleens door de 
vingers gezien als je een foutje maakt op het veld." 

De ambitie is bij De Zweef ook terug te zien in de doelstelling. De nieuwkomer gaat 
dit seizoen voor de titel, zo weet Nieboer. Voor zijn oude club verwacht hij een plek in 
de top drie. Met DES, dat twee moeizame seizoenen achter de rug heeft, hoopt de 
middenvelder op een plek bij de eerste zes. "Ik denk dus dat we zaterdag blij zullen 
zijn met een punt. Drie punten zou natuurlijk helemaal mooi zijn." 

 


