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High-Tech O� set volgens 
Veldhuis Media
 
Veldhuis Media heeft het drukproces 

volledig geïntegreerd, geautomati-

seerd en gedigitaliseerd. Dit super-

snelle en slimme concept noemen we 

High-Tech O� set. 

Door uw en ons drukwerkproces 

volledig en naadloos op elkaar aan te 

sluiten, krijgt u uw kwaliteitsdrukwerk 

een stuk sneller, e�  ciënter en toch 

voordelig.

Snel en e�  ciënt het drukwerk op de 

plaats van bestemming.

Makkelijker
produceren

Groen drukken 
 met 5 kleuren

Veldhuis Media niet zomaar een drukker!

Met 45 medewerkers verzorgen we dagelijks de productie van vele 
brochures, magazines, kalenders en boeken.
Met onze DTP-studio en moderne prepress verwerken we de orders  
via internet en ftp applicaties.

Onze drukkerij beschikt over drie 5-kleuren persen op het formaat 
72 x 102 (16 pag. A4 per drukvel). 
In onze binderij verzorgen we het vouwen, hechten en de postale 
verwerking van periodieken en brochures. 
Bovendien beschikken we over apparatuur om Wire-O kalenders te 
maken.

Veldhuis Media is FSC- en ISO 12647 gecertifi ceerd. Daarnaast zijn 
we een erkend BPV-bedrijf.

Dit betekent voor U:
• Prettige samenwerking op menselijke maat.
• Een leverancier die met u mee denkt, óók op het gebied van MVO.
• Al uw grafi sche wensen worden door één bedrijf uitgevoerd.
• Door vergaande automatisering en onderlinge afstem ming een 

voorspelbaar drukresultaat.
Kortom: Uw drukwerk top verzorgd, is voor u een zorg minder.

Meer informatie?
Neem contact op met één van onze account managers.

 Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

Veldhuis Media daar krijg je een kleur van!

 Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

Veldhuis Media b.v.
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL  Raalte
Postbus 2
8100 AA  Raalte

T. 0572 - 34 97 00
F. 0572 - 34 97 99
info@veldhuis.nl
www.veldhuis.nl
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PEC Zwolle krijgt, drie dagen na de verste officiële uitwedstrijd op 
Nederlandse bodem, vanavond landskampioen Ajax op bezoek in het 
MAC3PARK stadion. Om 20.00 uur openen beide teams speelronde 12 in 
de Eredivisie.
Ajax, dat na elf speelronden nog altijd 
ongeslagen is, beleefde een prima speelronde 
afgelopen weekend. De Amsterdammers 
wisten de Klassieker zondag in eigen huis 
met 4-0 te winnen van rivaal Feyenoord. 
Halverwege was dat duel al beslist. Eerder 
op de middag zag het naaste concurrent PSV 
een misstap maken tegen AZ. De Alkmaarders 
namen de tweede plaats over en staan nu 
samen met PSV zes punten achter op de ploeg 
van Erik ten Hag.

PEC Zwolle beleefde een minder florissant 
weekend. In Almelo wisten de Blauwvingers de 
belangrijke thuiszege op ADO Den Haag (3-1) geen 
goed vervolg te geven. PEC Zwolle begon goed 
aan de wedstrijd, kreeg ook kansen om de score 
te openen, maar verzuimde dit te doen. Heracles 
Almelo maakte de gekregen kansen wél af en dit 
resulteerde uiteindelijk in een 4-0 nederlaag. Tijd 
om te treuren was er niet, want op dinsdagochtend 
vertrok de selectie naar Hoek voor de confrontatie 
in de beker met de plaatselijke HSV. In Zeeland 
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VOORBESCHOUWING

deed PEC Zwolle zijn sportieve plicht, door de 
koploper uit de Derde Divisie Zaterdag met 0-3 
te verslaan. Thomas Lam maakte na ruim zes 
maanden blessureleed zijn rentree in het elftal van 
John Stegeman. De Finse verdediger, die met Jong 
PEC Zwolle al wedstrijdritme had opgedaan, speelde 
één helft mee. In de tweede helft zag Lam zijn ploeg 
de klus klaren. Door twee goals van Lennart Thy en 
één van Dennis Johnsen, mag Zwolle zich melden 
voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. 
In die ronde stromen ook de Europees spelende 
teams PSV, Feyenoord, AZ en de tegenstander van 
vanavond in.

Ajax raakte, na het succesvolle Europese seizoen, 
onder meer Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt 
kwijt aan respectievelijk FC Barcelona en Juventus. 
Onder meer Quincy Promes, Edson Álvarez en 

Lisandro Martinez werden aangetrokken. Met 
name Promes heeft zijn draai goed gevonden en is 
op schot. De 27-jarige Oranje-international scoorde 
zes keer in zijn eerste elf eredivisiewedstrijden voor 
Ajax. Ook Dušan Tadić staat op dit moment op zes 
doelpunten. Het duo moet op de topscorerslijst 
alleen PSV-aanvaller Doyell Malen voor zich dulden 
met tien doelpunten. 

Afgelopen seizoen won Ajax met 1-4 op bezoek in 
de Overijsselse hoofdstad. Klaas-Jan Huntelaar 
zette de gasten op voorsprong, waarna De Jong 
de score verdubbelde. Door een eigen goal van 
Lasse Schöne, na een kopbal op de lat van Zian 
Flemming vlak voor rust, kwam PEC Zwolle terug 
in de wedstrijd. Na rust scoorde Schöne voor Ajax, 
waarna Tadić vlak voor het einde de 1-4 tegen de 
touwen schoot.
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Vanavond neemt Pelle Clement het met PEC Zwolle op tegen Ajax. Elf jaar 
lang speelde de middenvelder in de jeugdopleiding van de kampioen van 
Nederland. Tot een definitieve doorbraak in het eerste elftal van Ajax kwam 
het nooit, maar na een omzwerving bij het Engelse FC Reading, werkte de 
middenvelder zich bij PEC Zwolle op tot een Eredivisie-waardige kracht. 

,,VOOR MIJ IS AJAX ECHT EEN 
SOORT OPVOEDING GEWEEST”

JAÏRO RIEDEWALD
,,Bij Ajax heb ik een hele mooie tijd gehad. Voor 
mij is die club echt een soort opvoeding geweest. 
Ik was destijds vaker bij Ajax dan dat ik thuis 
was. De club ben ik heel dankbaar voor de kans 
die ik heb gekregen. Ook heb ik samengespeeld 
met geweldige spelers zoals Matthijs de Ligt, 
Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Jaïro 
Riedewald. Met Riedewald heb ik nog steeds 
veel contact. In de laatste interlandbreak was 

ik nog op zijn verjaardag. Wij zijn van dezelfde 
lichting en hebben elk jaar samen dat stapje 
omhoog gemaakt. Bij hem ging het opeens als 
een raket in Ajax 1 toen hij bij zijn debuut twee 
keer scoorde tegen Roda JC in Kerkrade. Daarna 
zijn we tegelijk naar Engeland gegaan. Ik naar 
Reading en Jaïro naar Crystal Palace. Ik woonde 
vlakbij Londen en hij middenin London, dus ook 
daar zijn we met elkaar opgetrokken. Het is echt 
een goede vriend geworden. Daarnaast heb ik 

Foto: Martijn Kleingeerts

INTERVIEW
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Nieuw!
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INTERVIEW

nog veel contact met Noussair Mazraoui, die nog 
steeds bij Ajax speelt.”

EERSTE ELFTAL 
,,Ajax heeft de lat zo hoog gelegd sinds afgelopen 
seizoen. Alles is daar op z’n plek gevallen lijkt 
het. Ik kijk daar niet met een wrang gevoel naar, 
maar juist met veel trots. Dit is hoe het moet 
zijn voor Ajax. Als liefhebber kijk ik graag nog 
naar wedstrijden van hen. Dan denk ik niet dat 
ik daar ook tussen had moeten staan. De keuzes 
die ze hebben gemaakt zijn geweldig uitgepakt. 
De jongens waarmee ik samen heb gespeeld bij 
Ajax hebben het ook allemaal echt verdiend. Toen 
ik met Ajax 1 mee mocht op trainingskamp sliep 
ik op een kamer met Hakim Ziyech en Anwar El 
Ghazi. Ik kwam daarbij als jong jochie en dan is 
dat superleuk. Hakim is ook zo’n goede jongen, 
die echt voor iedereen het beste wil doen.  

Hij neemt je mee in de groep en wil alles voor je 
regelen. Het is leuk om hem dan weer tegen te 
komen hier in Zwolle.”

KANSEN
,,We weten dat wij op ons best moeten zijn om een 
resultaat te kunnen halen tegen dit Ajax. Ze spelen 
ook dit seizoen weer echt goed en mooi voetbal. 
Het is altijd leuk om tegen de club te spelen waar 
je bent opgegroeid en zolang hebt rondgelopen. Wij 
moeten alles geven wat we hebben, meer kunnen 
we als PEC Zwolle niet doen. We zullen onze 
huid duur moeten verkopen vrijdag. Je moet wel 
realistisch zijn. Iedereen ziet dat er echt een groot 
verschil in kwaliteit is tussen PEC Zwolle en Ajax. 
Wij moeten er alles aan doen om te zorgen dat Ajax 
geen goede dag heeft in Zwolle. Je ziet soms dat 
grote clubs het lastig krijgen bij relatief kleinere 
clubs en daar moeten wij alles aan doen.”
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Nooit meer 
iets missen?

Altijd het laatste Eredivisie nieuws, alle 
standen en achtergronden in De Telegraaf 

en op telegraaf.nl/telesport
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DE TELEGRAAF
MAANDAG 31 JULI 2017

FOTO
HOLLANDSE
HOOGTE

MAX: EXCUSES EN EEN BIERTJE

Voetbal.indd   1 07-08-17   16:39



Amsterdammer Jacques Storm is niet meer weg te denken uit de 
technische staf van PEC Zwolle. De 58-jarige keeperstrainer van de 
Blauwvingers, die een verleden als speler heeft bij tegenstander Ajax, 
is inmiddels bezig aan zijn zevende seizoen in dienst bij PEC Zwolle 
en hoopt ook dit seizoen weer zijn steentje bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de goalies van de Zwollenaren.

 JACQUES STORM

TIJD BIJ AJAX
,,Ik heb zeventien jaar bij Ajax gespeeld, 
waarvan tien jaar als jeugdspeler en zeven 
jaar als contractspeler. In die tijd heb ik 
samengespeeld met onder meer Wim Kieft, 
Marco van Basten, Frank Rijkaard, Frank de 
Boer en Edwin van der Sar. Er zijn heel veel 
goede voetballers voorbijgekomen in die tijd 
dat ik bij de eerste selectie zat. Het is in de 
voetballerij altijd een komen en gaan van 
mensen, dus dat betekent ook dat je heel veel 
verschillende mensen tegenkomt. Het is altijd 
leuk als je tegen de club speelt waar je bent 
opgegroeid. Bij Ajax heb ik een hele mooie 
tijd gehad. Ik denk dat ik vanavond dus zeker 
bekende oud-collega’s ga tegenkomen.”

NIEUWE KEEPERS
,,Dit seizoen heeft PEC Zwolle met Xavier 
Mous en Michael Zetterer twee nieuwe 
keepers aangetrokken. Elke keeper is anders 
en iedereen heeft zijn eigen niveau als ze bij 
de club binnenkomen. Van daaruit gaan we 
proberen om in de ontwikkeling stappen te 
zetten en goed te presteren. In de voorbereiding 
was er een concurrentiestrijd met Xavier, 

,,OOK TEGEN AJAX LIGGEN
ER KANSEN VOOR PEC ZWOLLE”
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Michael en Mike Hauptmeijer. Xavier heeft deze 
in zijn voordeel beslist. Zo gaat dat in het voetbal 
en zo hoort het ook. De keuze voor Xavier is 
een beslissing die we, in goed overleg, met de 
totale technische staf hebben genomen. Xavier 
en Michael zijn twee verschillende keepers. 
Xavier is op de lijn heel sterk. Michael heeft juist 
weer extra kwaliteiten in de spelopbouw en de 
omschakeling. Dus ze hebben ieder hun eigen 
vaardigheden waarin ze kunnen uitblinken. Op dit 
moment ben ik ook over de ontwikkeling van Mike 
zeer tevreden.”

CLEAN SHEET
,,De nul houden is dit seizoen helaas nog 
niet gelukt in de Eredivisie. Als team streef 
je natuurlijk altijd naar een clean sheet. We 
hebben het verdedigend moeilijk. Ik denk dat 
onze kwaliteit tot op heden meer aan de bal ligt 
dan in het echte verdedigen. Maar daar werken 
we elke dag keihard met de spelers aan, om dat 
aspect beter voor elkaar te krijgen. Ook dát is 
een onderdeel van de ontwikkeling van het elftal, 
maar ook per linie en individu. We werken bij PEC 
Zwolle met persoonlijke ontwikkelingsplannen. 
Daarin proberen we altijd een balans te vinden 
tussen de ontwikkeling en presteren op korte 
termijn. En dat is altijd de eerstvolgende 
wedstrijd.”

AJAX
,,Tegen ADO Den Haag hebben we een belangrijke 
zege geboekt. Op die weg moeten we verder. Ook 
tegen een team als Ajax liggen er altijd kansen 
voor PEC Zwolle. Elke wedstrijd begint met 0-0. 
Het blijft voetbal en in voetbal is altijd alles 
mogelijk. Maar je moet ook realistisch zijn en dan 
zie je dat Ajax de laatste jaren enorm gegroeid is. 
Echter, Ajax kan ook een iets mindere dag hebben, 

zoals tegen RKC Waalwijk. Al zullen ze ook daar 
ongetwijfeld van geleerd hebben. Tegen hen 
zullen wij absoluut top moeten zijn om kans te 
maken op een resultaat. We zullen alles moeten 
geven en met veel strijd en passie aan de start 
verschijnen. Van daaruit moeten we gaan kijken 
hoever we dan komen. Als collectief moeten we 
er staan tegen Ajax. We zullen de linies dicht 
op elkaar moeten houden en compact moeten 
spelen. Als dat niet zo is dan heeft Ajax het 
vermogen om daar goed onderuit te voetballen. Ik 
hoop dat we voor een verrassing kunnen zorgen.”
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INTERVIEW

Jarenlang was Herman Nijman als clubwatcher van de Zwolse Courant 
en later de Stentor present bij thuis- en uitwedstrijden van PEC Zwolle. 
Samen met hem wordt voorafgaand aan ieder thuisduel een voormalig 
speler of trainer van beide clubs belicht. Vandaag: Niklas Moisander.

Via de voet van Niklas Moisander zette Ryan Thomas 
PEC Zwolle in de bekerfinale van 2014 op 1-1 
tegen Ajax. Het been van de voormalig Zwollenaar 
toucheerde de bal net genoeg om doelman Kenneth 
Vermeer uit positie te krijgen. In de korte hoek 
stuiterde het leer voor de eerste keer die avond in 
het Ajax-doel. Niemand hield toen voor mogelijk dat 
dat nog viermaal zou gebeuren. Inmiddels speelt de 
34-jarige Moisander alweer geruime tijd in Duitsland, 
bij Werder Bremen. Vergeten is hij zeker nog niet in 
Zwolle. Ook niet bij Herman Nijman, die Moisander 
destijds als tamelijk onbekende speler in Zwolle zag 
arriveren.

DE ANEKDOTE VAN HERMAN NIJMAN
,,Niklas Moisander voetbalt nog wekelijks, in één van 
de sterkste competities van Europa. Dat hadden 
maar weinigen verwachten toen de Fin in de zomer 
van 2006 als onbekende verdediger binnenkwam 
bij FC Zwolle. Moisander is een linkspoot en daar 
zijn er nu eenmaal maar weinig van. Een typische 
Scandinavische voetballer, ingetogen en bescheiden. 
Een onbeschreven blad als Jan Everse hem naar 
Zwolle haalt, zoals de trainer in die periode  meer 
spelers aantrekt waar nog nooit een mens van heeft 
gehoord. Zo is het nu eenmaal, als je in de krochten 
van de Eerste Divisie maar weinig te besteden hebt. 
Dan wemelt het van de buitenkansjes.”

,,Veel spelers uit die tijd zijn vergeten, zoals Duncan 
van Moll, André Ossemer en Petri Oravainen. Moisan-
der laat snel zien dat hij de uitzondering op de regel 
is. Vanwege een kruisbandblessure is een uitbraak 
van het talent bij Ajax uitgebleven. Maar in Zwolle 
laat Niki – eerst als linksback, daarna als centrale 
verdediger – zien dat hij veel meer in zijn mars heeft. 
Dat blijkt als AZ hem ophaalt (2008) en Ajax toeslaat 
(2012). Moisander wordt kampioen van Nederland 
en speelt in de meest legendarische bekerfinale ooit 
– zeggen Zwollenaren – bij de verliezende partij. In 
de persconferentie voor de finale kan hij mooi oude 
koeien uit de sloot halen met Bram van Polen.”

,,In Italië, in het gave shirt van Sampdoria, lukt het 
helemaal niet, maar bij Werder Bremen is Niklas 
Moisander de laatste jaren onomstreden. Een 
leider, de aanvoerder. En dat allemaal vanwege dat 
fameuze linkerbeen. Jammer alleen dat zijn droom 
nooit is uitgekomen. Het kan maar zo zijn dat 
Finland in 2020 voor het 
eerst deelneemt 
aan het EK en dan is 
Moisander er niet bij. 
Sinds het najaar van 
2017 is hij na ruim 
zestig interlands 
international af.”

NIKLAS MOISANDER:
,,EEN ONBESCHREVEN BLAD TOEN 
EVERSE HEM NAAR ZWOLLE HAALDE”

Herman Nijman.
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0230184.pdf   1 28-6-2019   9:17:48

Van der Grondenmarke 28
8016 AL Zwolle

T 06 - 55 46 20 40
www.schuurman-bouwadvies.nl

0230742.pdf   1 24-6-2019   14:31:58

088 088 - 253 0 253253 0 253

OP ZOEK NAAR 
EEN HIJSKRAAN?

0231022.pdf   1 22-7-2019   12:28:09

De zeilmakerij in uw omgeving!

 Verandakleden
 Schaduwdoeken
 Windbreekgazen
 Afdekzeilen

Evenboersweg 16, Nieuwleusen
T: 0529-483030

www.wildeboer-groep.nl

Met de fraaie, op maat gesneden, tuin- en terrasoplossingen van 
Zeilmakerij Wildeboer kunt u al vroeg in het voorjaar genieten 
van de eerste zonnestralen. Heerlijk beschut en goed beschermd 
tegen de felle zon. 

 Aanhangerkleden
 Bootkappen
 Tentreparatie

0231409.pdf   1 30-7-2019   8:53:02

0226248.pdf   1 28-6-2019   9:15:00
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STAND & PROGRAMMA

1.  Ajax  11   9  2  0  +35   -7   (+28)  29
2.  AZ  11   7  2  2  +25   -8   (+17)  23
3.  PSV  11   7  2  2  +26   -13   (+13)  23
4.  Vitesse  11   7  2  2  +22   -15   (+7)  23
5.  FC Utrecht  11   6  2  3  +22   -14   (+8)  20
6.  Willem II  11   6  1  4  +14   -15   (-1)  19
7.  Heracles Almelo  11   5  3  3  +18   -15   (+3)  18
8.  sc Heerenveen  11   4  5  2  +17   -12   (+5)  17
9.  FC Twente  11   4  3  4  +21   -20   (+1)  15
10.  Sparta Rotterdam 11   4  3  4  +19   -20   (-1)  15
11.  FC Groningen  11   4  2  5  +13   -13   (0)  14
12.  Feyenoord  11   3  5  3  +19   -22   (-3)  14
13.  PEC Zwolle  11   3  1  7  +16   -26   (-10)  10
14.  FC Emmen  11   3  1  7  +14   -24   (-10)  10
15.  ADO Den Haag  11   3  0  8  +13   -21   (-8)  9
16.  Fortuna Sittard  11   2  3  6  +17   -26   (-9)  9
17.  VVV-Venlo  11   3  0  8  +11   -28   (-17)  9
18.  RKC Waalwijk  11   0  1  10  +10   -33   (-23)  1

STAND EREDIVISIE  

KAARTVERKOOP

PEC Zwolle - Fortuna Sittard
Zaterdag 23 november 2019, 19.45 uur
MAC3PARK stadion, Zwolle

Kaarten zijn te koop: 
- Online via peczwolle.nl/tickets
- In de PEC Zwolle Fanshop
Kijk voor de informatie op
www.peczwolle.nl

PROGRAMMA
Vrijdag 1 november 2019
20.00 uur  PEC Zwolle - Ajax

Zaterdag 2 november 2019
18:30 uur  RKC Waalwijk - Heracles Almelo
19:45 uur  Sparta Rotterdam  - PSV
20:45 uur  AZ - FC Twente

Zondag 3 november 2019
12:15 uur  FC Emmen - Vitesse
14:30 uur  FC Utrecht - Fortuna Sittard
14:30 uur  VVV-Venlo - Feyenoord
14:30 uur  FC Groningen - Willem II
16:45 uur  ADO Den Haag - sc Heerenveen

Per 27 oktober 2019
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12,99
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Maandelijks opzegbaar

Beleef alle wedstrijden van 
PEC Zwolle live met FOX Sports

Voetbal is emotie. En die voel je pas echt als je het live meemaakt. 
Samen met je beste vrienden of familie in het stadion of bij jou 
thuis op de bank. Kijk nu alle wedstrijden van PEC Zwolle en 
veel meer sport met FOX Sports voor € 12,99 per maand. 
Alleen bij KPN. Sponsor en fan van de Eredivisie.
Ga naar kpn.com/foxsports



Witteveen
car design

Navigatie  -  Telefonie  -  Multimedia  -  Accessoires

T  038 - 45 44 341
E  info@witteveencardesign.nl
W www.witteveencaraudio.nl

TECHNOLOGIE 
VERANDERT, 

SERVICE NIET!

Groothandel voor:

0229729.pdf   1 29-7-2019   9:50:360229783.pdf   1 22-7-2019   10:48:31

www.hanze-luchttechniek.nl

Ceintuurbaan 14M, 8024 AA Zwolle
 +31 38 421 26 31

 mail@hanze-luchttechniek.nl

0229998.pdf   1 2-7-2019   9:09:20

ATB Motors B.V. - IJsselmuiden
www.wolong-electric.com

0230215.pdf   1 31-7-2019   9:51:37

Rookgasafvoersystemen 

Leverancier van aluminium plaatwerk en 
constructies 

www.alukan.nl tel: 038 477 39 36 

0230291.pdf   1 28-6-2019   9:18:03

Vloerenbedrijf Brons vof.
Verzorgen van cementdekvloeren

Aannemers - Bedrijven - Particulieren

Dorpsweg 63 • 8051 XT Hattem
Tel./fax: 038-444 28 21

Mobiel: 06-2346 61 44 / 06-5148 66 20

0230352.pdf   1 22-7-2019   10:46:01

Betje Wolffstraat 1b
8023 BT Zwolle
www.bureauck.nl

0230417.pdf   1 28-6-2019   9:40:39

Welsummerweg 14-B
7722 RS Dalfsen

T 0529-431620
j.groenewereld@hotmail.com

Al ruim 35 jaar zijn wij gespecialiseerd in het 
ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen voor 
zowel particulieren, bedrijven als overheidsinstellingen.

0230884.pdf   1 6-8-2019   14:42:20



MATCHFACTS

PUNT TEGEN AJAX
In het seizoen 2014/2015 boekte PEC Zwolle 
voor de laatste keer een resultaat in eigen 
stadion tegen Ajax. Destijds werd het 1-1. 
Lange tijd leek PEC Zwolle, dat op voorsprong 
stond door een doelpunt van Jesper Drost, er 
met de overwinning vandoor te gaan. In de 
laatste minuut van de officiële speeltijd maakte 
de IJslandse spits Kolbeinn Sightórsson nog 
gelijk voor Ajax. De laatste keer dat Ajax verloor 

MATCHFACTS

Foto: Martijn Kleingeerts

in Zwolle was in 1988, toen PEC Zwolle met  
4-1 won.

TOTO KNVB BEKER
PEC Zwolle nam het doordeweeks op tegen 
HSV Hoek in de eerste ronde van de KNVB 
Beker. Die wedstrijd in Zeeuws-Vlaanderen 
werd met 0-3 gewonnen door de Zwollenaren. 
Ajax kreeg vanwege de nieuwe regeling van de 
KNVB vrijstelling van de eerste ronde vanwege 
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Uw rijplezier neemt vanzelf al toe wanneer het mooier weer wordt. Het wordt nog fi jner als 
uw auto helemaal klaar voor de zomer is. Met een kleine of grote beurt, een APK-keuring, 
airco service, nieuwe zomerbanden, net wat uw auto nodig heeft. Premio regelt het voor u. 
Snel, veilig en vertrouwd. Alvast een fi jne zomer(vakantie) gewenst! 

Premio van Essen
Ceintuurbaan 8, 8024 AA Zwolle
038-4531717 • info@premio-vanessen.nl
www.premio-vanessen.nl

Open: ma t/m vr 8.00 - 17.30 en za 8.00 - 12.00

Banden  •  Wielen  •  Uitlijnen  •  Onderhoud  •  Airco Service  •  APK  •  Olie  •  Accu

Zomerklaar de weg op

nu 72.50

Goodyear  
195/65R15 91T 
Effi cientGrip 
Compact   

nu 87.50

Goodyear  
205/55R16 91V 
Effi cientGrip 
Performance  

nu 115,-

Goodyear  
225/45R17 91V 
Effi cientGrip  

Genoemde prijzen zijn all-in, dus inclusief montage, 
balanceren, nieuw ventiel, verwijderingsbijdrage en btw. 

Uw rijplezier neemt vanzelf al toe wanneer het mooier weer wordt. Het wordt nog fi jner als 
uw auto helemaal klaar voor de zomer is. Met een kleine of grote beurt, een APK-keuring, 
airco service, nieuwe zomerbanden, net wat uw auto nodig heeft. Premio regelt het voor u. 
Snel, veilig en vertrouwd. Alvast een fi jne zomer(vakantie) gewenst! 

Premio van Essen
Ceintuurbaan 8, 8024 AA Zwolle
038-4531717 • info@premio-vanessen.nl
www.premio-vanessen.nl

Open: ma t/m vr 8.00 - 17.30 en za 8.00 - 12.00

Banden  •  Wielen  •  Uitlijnen  •  Onderhoud  •  Airco Service  •  APK  •  Olie  •  Accu

Zomerklaar de weg op

nu 72.50

Goodyear  
195/65R15 91T 
Effi cientGrip 
Compact   

nu 87.50

Goodyear  
205/55R16 91V 
Effi cientGrip 
Performance  

nu 115,-

Goodyear  
225/45R17 91V 
Effi cientGrip  

Genoemde prijzen zijn all-in, dus inclusief montage, 
balanceren, nieuw ventiel, verwijderingsbijdrage en btw. 

Uw rijplezier neemt toe met het juiste onderhoud aan uw auto. Banden, een kleine
of grote beurt, een apk-keuring, aircoservice, net wat uw auto nodig heeft. 
Premio Van Essen regelt het voor u. Snel, veilig en vertrouwd. Tot snel!

nu 77.50 nu 92.50 nu 120.-

Zomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opGeniet ook van de beste banden 
en autoservice

Uw rijplezier neemt vanzelf al toe wanneer het mooier weer wordt. Het wordt nog fi jner als 
uw auto helemaal klaar voor de zomer is. Met een kleine of grote beurt, een APK-keuring, 
airco service, nieuwe zomerbanden, net wat uw auto nodig heeft. Premio regelt het voor u. 
Snel, veilig en vertrouwd. Alvast een fi jne zomer(vakantie) gewenst! 

Premio van Essen
Ceintuurbaan 8, 8024 AA Zwolle
038-4531717 • info@premio-vanessen.nl
www.premio-vanessen.nl

Open: ma t/m vr 8.00 - 17.30 en za 8.00 - 12.00

Banden  •  Wielen  •  Uitlijnen  •  Onderhoud  •  Airco Service  •  APK  •  Olie  •  Accu

Zomerklaar de weg op

nu 72.50

Goodyear  
195/65R15 91T 
Effi cientGrip 
Compact   

nu 87.50

Goodyear  
205/55R16 91V 
Effi cientGrip 
Performance  

nu 115,-

Goodyear  
225/45R17 91V 
Effi cientGrip  

Genoemde prijzen zijn all-in, dus inclusief montage, 
balanceren, nieuw ventiel, verwijderingsbijdrage en btw. 

Uw rijplezier neemt vanzelf al toe wanneer het mooier weer wordt. Het wordt nog fi jner als 
uw auto helemaal klaar voor de zomer is. Met een kleine of grote beurt, een APK-keuring, 
airco service, nieuwe zomerbanden, net wat uw auto nodig heeft. Premio regelt het voor u. 
Snel, veilig en vertrouwd. Alvast een fi jne zomer(vakantie) gewenst! 

Premio van Essen
Ceintuurbaan 8, 8024 AA Zwolle
038-4531717 • info@premio-vanessen.nl
www.premio-vanessen.nl

Open: ma t/m vr 8.00 - 17.30 en za 8.00 - 12.00

Banden  •  Wielen  •  Uitlijnen  •  Onderhoud  •  Airco Service  •  APK  •  Olie  •  Accu

Zomerklaar de weg op

nu 72.50

Goodyear  
195/65R15 91T 
Effi cientGrip 
Compact   

nu 87.50

Goodyear  
205/55R16 91V 
Effi cientGrip 
Performance  

nu 115,-

Goodyear  
225/45R17 91V 
Effi cientGrip  

Genoemde prijzen zijn all-in, dus inclusief montage, 
balanceren, nieuw ventiel, verwijderingsbijdrage en btw. 

Uw rijplezier neemt toe met het juiste onderhoud aan uw auto. Banden, een kleine
of grote beurt, een apk-keuring, aircoservice, net wat uw auto nodig heeft. 
Premio Van Essen regelt het voor u. Snel, veilig en vertrouwd. Tot snel!

nu 77.50 nu 92.50 nu 120.-

Zomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opGeniet ook van de beste banden 
en autoservice

Banden • Wielen • Uitlijnen • Onderhoud • Airco Service • APK • Olie • Accu

Nu met 
gratis APK

Verzeker uzelf

van het beste
auto-onderhoud

Vertrek goed voorbereid

met de camper/
caravancheck

voor 79,-
Nu van 99,-

Ga en blijf fris op weg

met onze 
aircoservice

49,-
Nu vanaf Premio Van Essen

Ceintuurbaan 8, 8024 AA Zwolle
038 4531717 • info@premio-vanessen.nl
www.premio-vanessen.nl

Open: ma t/m vr 8.30 - 17.30 en za 8.00 - 12.00

Vergroot uw vakantieplezier

 Gratis
 vakantiecheck 

 t.w.v. 15,-  

Autoservice
Biedt uw auto gerust aan voor een apk 
keuring, grote of kleine beurt, voor het 
stellen van een diagnose bij een storing 
of voor het uitvoeren van een reparatie. 
Wilt u een trekhaak onder uw auto, de 
distributieriem vervangen hebben, of de airco 
gerserviced hebben, wij proberen dit zo snel 
mogelijk voor u op te lossen. Ook camper- 
en caravanonderhoud behoren tot het 
onderhoudspakket. Kortom, wie voor veilig 
reizen kiest, kiest voor Premio Van Essen

Bandenservice

Premio Van Essen is de bandenspecialist van Zwolle en omgeving. Of u nu banden nodig hebt voor een personenwagen, camper, caravan, motor, 

aanhangwagen, landbouwvoertuig of truck: Bij Premio Van Essen vindt u wat u nodig hebt. Van nieuw tot gebruikt, van low budget tot a-merk.

Natuurlijk ga 
je voor banden 
naar de echte 

bandenspecialist!

0230383.pdf   1 30-7-2019   8:52:01

0230592.pdf   1 18-6-2019   15:16:54



MATCHFACTS

de Europese verplichtingen van de club. In de 
tweede ronde stromen Ajax, PSV, Feyenoord en 
AZ Alkmaar om deze reden in.

2014
De KNVB Bekerfinale van het seizoen 2013/2014 
ging tussen PEC Zwolle en Ajax. De Zwollenaren, 
onder leiding van Ron Jans, wisten in een kolkende 
Kuip met liefst 5-1 te winnen (foto) en beslag te 
leggen op de eerste KNVB Beker uit de clubhistorie. 
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Ook de hierop volgende wedstrijd om de Johan 
Cruijff Schaal werd door PEC Zwolle gewonnen 
van de Amsterdammers, ditmaal in Amsterdam.

ONGESLAGEN
Ajax is op dit moment de enige ploeg in de 
Nederlandse Eredivisie die nog ongeslagen is 
na elf speelrondes. Alleen tegen PSV en Vitesse 
werd een gelijkspel geboekt door de ploeg van 
Erik ten Hag. Ook heeft het elftal de meeste 
goal gemaakt (35) en kreeg het tot nog toe 
de minste goals tegen (7) na elf speelrondes. 
De voorsprong op nummer twee en drie, AZ 
Alkmaar en PSV, is zes punten.

VERLEDEN IN AMSTERDAM
Dennis Johnsen wordt op dit moment door 
PEC Zwolle gehuurd van Ajax, dat hem in 2017 
overnam van sc Heerenveen. Na een halfjaar 
op huurbasis te hebben gespeeld in Friesland, 
speelt hij sinds afgelopen zomer voor de 
Blauwvingers. PEC Zwolle-middenvelder Pelle 
Clement heeft ook een verleden bij Ajax, waar 
hij samenspeelde met onder meer Donny van 
de Beek, Frenkie de Jong en Noussair Mazraoui. 
Clement speelde uiteindelijk vier wedstrijden in 
de hoofdmacht van Ajax, waarna hij naar  
FC Reading in Engeland verkaste. 

BOER(RIGTER) 
Ook PEC Zwolle-goalie Xavier Mous heeft in 
de jeugdopleiding van Ajax gespeeld. Na drie 
wedstrijden voor Jong Ajax in de toenmalige 
Jupiler League verkaste de doelman naar TOP 
Oss. Via SC Cambuur kwam hij afgelopen zomer 
bij PEC Zwolle terecht. Andere spelers die een 
verleden hebben bij zowel PEC Zwolle als Ajax 
zijn onder meer Diederik Boer, Derk Boerrigter 
(foto), Jaap Stam, Niklas Moisander, Henk 
Timmer, Piet Schrijvers en Johnny Rep.
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Iedereen kan winnen!
Speel mee in de VriendenLoterij en maak elke maand kans op geldprijzen tot wel 
€ 100.000,-, auto’s, vakanties en unieke voetbalprijzen. Bovendien steun je met de 
helft van je lotprijs de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Zo help je mee om al die 
talenten klaar te stomen voor een mooie toekomst op én buiten het veld. Je ziet: 
iedereen wint in de VriendenLoterij!

Speel mee op vriendenloterij.nl/peczwolle
 en word ook een winnaar.

Alle bekendmakingen volgen uit de maandelijkse trekking. Zie www.vriendenloterij.nl/winkans. De vergunning voor 
de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234 d.d. 23/12/2016. De maandelijkse trekking 
van de VriendenLoterij vindt plaats op de laatste doordeweekse dag vóór de 9e van de volgende maand. De 13e trekking 
vindt plaats op 8 augustus 2019 en de 14e trekking op 6 december 2019. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00 uur 
in de Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 9e van de maand 
gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden.

ADV 2019-2020_Jeugd_PEC ZWOLLE_148x210_V2011_02.indd   1 17-07-19   15:22



SCHEIDSRECHTER 
Dhr. Kuipers

ASSISTENTEN
Dhr. Van Roekel 
Dhr. Zeinstra

VIERDE OFFICIAL
Dhr. Kooij

VAR
Dhr. Van Boekel
Dhr. Van Zuilen

 KEEPERS 
33. Dominik Kotarski
24. André Onana
35. Kjell Scherpen
1. Bruno Varela

 VERDEDIGING
4. Edson Álvarez
17. Daley Blind
28. Sergiño Dest
21. Lisandro Martínez
12. Noussair Mazraoui
5. Kik Pierie
2. Perr Schuurs
31. Nicolás Alejandro Tagliafico
3. Joël Veltman

 MIDDENVELD
6. Donny van de Beek
8. Carel Eiting
26. Jurgen Ekkelenkamp
29. Ryan Gravenberch
15. Siem de Jong
19. Zakaria Labyad
27. Noa Lang
18. Razvan Marin
22. Hakim Ziyech

 AANVAL
32. Boureima Hassane Bandé
9. Klaas-Jan Huntelaar
7. David Neres Campos
11. Quincy Promes
10. Dusan Tadic
23. Lassina Traoré

 TRAINER
 Erik ten Hag

 ASSISTENT-TRAINERS
 Christian Poulsen & Michael Reiziger

 KEEPERSTRAINER
 Carlo l’Ami

 KEEPERS 
1. Xavier Mous 
16. Michael Zetterer
40. Mike Hautpmeijer 

 VERDEDIGING
2. Bram van Polen
3. Thomas Lam
4. Yuta Nakayama 
5. Kenneth Paal
15. Sam Kersten
23. Etiënne Reijnen
29. Darryl Lachman 
31. Sai van Wermeskerken
36. Marc-Olivier Doue
47. Destan Bajselmani 

 MIDDENVELD
6.  Mustafa Saymak
11. Iliass Bel Hassani
19. Rick Dekker
20. Thomas Bruns
22.  Pelle Clement
30. Dean Huiberts
38. Gustavo Hamer

 AANVAL
7. Vito van Crooij
8.  Reza Ghoochannejhad 
9. Mike van Duinen
10.  Lennart Thy
17. Dennis Johnsen
34. Jarno Westerman 

 TRAINER
 John Stegeman

 ASSISTENT-TRAINERS
 Gert Peter de Gunst
 Henry van der Vegt
 Mark Looms

 KEEPERSTRAINER 
 Jacques Storm

SELECTIES

Iedereen kan winnen!
Speel mee in de VriendenLoterij en maak elke maand kans op geldprijzen tot wel 
€ 100.000,-, auto’s, vakanties en unieke voetbalprijzen. Bovendien steun je met de 
helft van je lotprijs de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Zo help je mee om al die 
talenten klaar te stomen voor een mooie toekomst op én buiten het veld. Je ziet: 
iedereen wint in de VriendenLoterij!

Speel mee op vriendenloterij.nl/peczwolle
 en word ook een winnaar.

Alle bekendmakingen volgen uit de maandelijkse trekking. Zie www.vriendenloterij.nl/winkans. De vergunning voor 
de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234 d.d. 23/12/2016. De maandelijkse trekking 
van de VriendenLoterij vindt plaats op de laatste doordeweekse dag vóór de 9e van de volgende maand. De 13e trekking 
vindt plaats op 8 augustus 2019 en de 14e trekking op 6 december 2019. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00 uur 
in de Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 9e van de maand 
gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden.
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TENUE- EN KLEDINGSPONSOREN

FUNCTIONAL SPORTSWEAR

MAN OF THE MATCH-SPONSOR

Van Andel, Epe

WEDSTRIJDSPONSOR

AANVOERDERSBANDSPONSOR

BALSPONSOR 

COLOFON 
 

DIT IS EEN UITGAVE VAN:
PEC Zwolle

Postbus 402
8000 AK Zwolle

Telefoon: 038-4534948
Fax: 038-4539383

Internet: www.peczwolle.nl
E-mail: info@peczwolle.nl

 
UITGEVER 

 

ACQUISITIE
Steven Jenkinson

EINDREDACTIE
Koen te Riele, Paul Schrijver

REDACTIE
Rutger Oosting
Paul Schrijver
Johan Teunis

STATISTIEKEN
Martijn Mooiweer

VORMGEVING

Michelle Reijnst
Niels Versteege

 
FOTOGRAFIE
Peter Boitelle

Henry Dijkman
Jan Drost

Martijn Kleingeerts
Raymond Smit

DRUK
www.zpressprint.nl

Zondag 10 november
• FC Twente – PEC Zwolle
• PEC Peloton fietstocht
 naar Enschede
• Wedstrijd van
 Businessclubteam

Vrijdag 15 november
• PEC Zwolle Netwerkontbijt

Zaterdag 23 november
• PEC Zwolle – Fortuna Sittard
• Thema-avond

OVERZICHT ZAKELIJKE EVENEMENTEN

SPONSOREN





Restaurant De Beren Zwolle Katwolderplein 2-4 • 038 - 744 00 91 • WWW.BEREN.NL   

GENIET VAN ONZE MALSE
spareribs!

Onze klassieker
Met een strike naar keuze; honing, ketjap, 

kruidenboter, pittig of smokey BBQ


