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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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Na een vrij weekend waarin het Nederlands Elftal zich kwalificeerde voor 
het EK voetbal van volgend jaar zomer, hervat PEC Zwolle vanavond de 
competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Naast het succes van Oranje was het ook 
feest voor Thomas Lam. De verdediger wist 
zich met Finland vrijdagavond voor het eerst 
in de geschiedenis te kwalificeren voor een 
internationaal eindtoernooi. Een 3-0 zege op 
Liechtenstein volstond ruimschoots. Afgelopen 
maandagavond kwam Lam een half uur in actie in 
Athene tegen het Griekenland van voormalig PEC 
Zwolle-coach John van ’t Schip. Deze wedstrijd om 
des keizers baard ging met 2-1 verloren. Lam kan 
zich dus gaan opmaken voor een drukke zomer.

PEC Zwolle verloor in de vorige speelronde, 
voorafgaand aan de interlandbreak, op bezoek 
bij FC Twente. Een tegenvallende eerste helft 
kon in de Grolsch Veste niet meer worden 
omgedraaid, waardoor het bij 2-1 voor FC 
Twente bleef. Fortuna Sittard wist te winnen van 
concurrent ADO Den Haag. Hierdoor passeerde 
het PEC Zwolle op de ranglijst. Op dit moment 
heeft Fortuna Sittard twee punten meer dan 
de Blauwvingers. Directe concurrenten in de 
onderste regionen RKC Waalwijk en FC Emmen 

PEC ZWOLLE – FORTUNA SITTARD

VOORBESCHOUWING
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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
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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.-
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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!
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Steun het 
wetenschappelijk 

onderzoek. 

Draag bij aan de 
oplossing voor Parkinson.

IBAN: NL10ABNA0504201530



VOORBESCHOUWING

staan morgen om 14.30 uur tegenover elkaar. 
Fortuna Sittard wist dit seizoen tot nog toe 
te winnen van ADO Den Haag, VVV-Venlo en 
Feyenoord. Alle drie de zeges werden in het eigen 
stadion geboekt. Buiten Sittard won de ploeg 
van trainer Sjors Ultee nog niet en behaalde 
het slechts één punt. Dit was op bezoek bij sc 
Heerenveen. Uitblinkers bij Fortuna Sittard 
zijn dit seizoen middenvelder Mark Diemers en 
aanvaller Amadou Ciss. Diemers scoorde vijf 
keer, waarvan drie keer tegen streekgenoot 
VVV-Venlo. De 20-jarige Ciss werd door Fortuna 
Sittard overgenomen van het Franse Pau FC. Dit 
bleek een goede zet, want de jongeling scoorde 
ook al vijf keer in de Eredivisie. Tevens was hij 
twee keer aangever.
Vorig seizoen boekte PEC Zwolle in de 
thuiswedstrijd een grote zege op Fortuna Sittard. 

Het werd liefst 5-0 voor de Blauwvingers. Vito van 
Crooij zette PEC Zwolle op een 1-0 voorsprong. 
Branislav Ninaj moest al in de eerste helft het 
veld met een rode kaart verlaten, waarna PEC 
Zwolle met een man meer op het veld nog vier keer 
scoorde. De goals werden gemaakt door Younes 
Namli, Lennart Thy (2x) en Mike van Duinen.

Pelle Clement is aan de kant van PEC Zwolle terug 
van zijn schorsing, waardoor hij de wedstrijd tegen 
FC Twente aan zich voorbij moest laten gaan. 
Middenvelder Gustavo Hamer staat op scherp en 
zal bij een volgende gele kaart een wedstrijd toe 
moeten kijken. Overigens ontmoeten PEC Zwolle 
en Fortuna Sittard elkaar al snel weer. Op dinsdag 
17 december om 20.45 uur nemen beide ploegen 
het in Limburg tegen elkaar op in de tweede ronde 
van de TOTO KNVB Beker. 
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'S-HEERENBROEK, OVERIJSSEL, NETHERLANDS
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AAN DE RAND VAN STADSHAGEN
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Stien Eelsinghstraat 4
8017 HS Zwolle-Zuid

038 465 09 89
info@gerlinda.eu
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fleurcentrumblokzakelijk.nl
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Voor al uw installatiewerk.
Deskundig en klantgericht!

Pascalweg 14, 8013 RC Zwolle
Telefoon 038 - 4681 800, Telefax 038 - 46 81 809

E-mail: info@assies.nl, internet: www.assies.nl

ZWOLLE        038 - 4681800
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Vorig seizoen kwam Vito van Crooiji van VVV-Venlo naar PEC Zwolle. De 
geboren Venlonaar is op zijn plek in Zwolle, waar hij na bijna anderhalf 
seizoen zowel in Zwolle als bij de club zijn draai gevonden heeft. 

,,WE ZIJN AAN HET ZWOLSE PUBLIEK 
VERPLICHT VANAVOND TE WINNEN”

,,Het voelt goed in Zwolle, maar toch blijft Venlo 
mijn stad, daar liggen mijn roots. Als pupil ben ik 
begonnen bij Quick Boys ‘31. Als jochie van 8 jaar 
mocht ik naar VVV, de club van de stad. Bij VVV  
heb ik de hele jeugdopleiding gevolgd. Ik begon 
bij de E-tjes als spits, werd in de C-jeugd op het 
middenveld neergezet om in de A-jeugd en later 
bij het eerste elftal op de vleugel te belanden. 
In 2013 mocht ik van trainer René Trost in de 
Jupiler League uit bij Achilles ‘29 mijn debuut 
maken. Het waren de laatste twintig minuten 

van de wedstrijd. Ik was toen 18 jaar. Het ging 
vanaf dat moment snel. Twee jaar later kreeg ik 
de Bronzen Stier uitgereikt. Dat is een prijs voor 
de meest talentvolle speler in een periode in de 
toenmalige Jupiler League. Die prijs voelde ik 
echt als een waardering. Het seizoen 2016-2017 
was een geweldige ervaring. Dat jaar, met mijn 
broer Delano in de goal, werden we met VVV 
kampioen. Het is het mooiste wat ik tot nu toe in 
mijn voetbalcarrière heb meegemaakt. De stad 
Venlo stond op z’n kop. Wat een feest wat dat! 

Foto: Martijn Kleingeerts

INTERVIEW

7PEC Zwolle - Fortuna Sittard • Nr. 7/17



Speciaalmenu 5,-5,-
7,10

Deze aanbieding is geldig op vertoon van je PEC Zwolle Clubcard of PEC Zwolle Entreeticket.
Uitsluitend bij FEBO Drive Zwolle - Foodcourt De Vrolijkheid / Oude Meppelerweg 5 (seizoen 2019-2020)

Nieuw!

Een speciaaltje, een kleine frites met fritessaus
en een milkshake 0,3L.

128x94 adv PEC Zwolle Drive 2019.indd   1 14-10-2019   11:58:070235474.pdf   1 15-10-2019   10:22:03

www.massierdiervoeders.nl

veevoeders, kunstmest, kleindiervoeders 
en agrarische benodigdheden
Veldweg 15 - 7722 TW Dalfsen - Tel.: 0529-481271

www.massierdiervoeders.nl

veevoeders, kunstmest, kleindiervoeders 
en agrarische benodigdheden
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0235396.pdf   1 9-10-2019   12:31:40

  

of sms ‘Casper’ naar 4333 en doneer daarmee 2 euro per sms

Ga naar www.supportcasper.nl

of sms ‘Casper’ naar 4333 en doneer daarmee 2 euro per sms

Ga naar www.supportcasper.nl

‘A L S  E R  I E D E R E  D A G  8  M E N S E N  S T E R V E N  
A A N  E E N  Z I E K T E ,  I S  H E T  T I J D  O M  B U I T E N  
D E  G E B A A N D E  P A D E N  T E  Z O E K E N ’ .
-Prof. Dr. CHJ (Casper) van Eijck-

Untitled-1   1

Samen kunnen we deze dag 
dichterbij brengen. Kijk wat 
jij kunt doen op kwf.nl.

KWF Kankerbestrijding 
gelooft in de dag dat 
niemand meer hoeft te 
sterven aan kanker.



INTERVIEW

De bijbehorende bonus was dat we met VVV de 
Eredivisie in mochten. Het was voor mij de eerste 
keer dat ik tegen grote clubs speelde en kennis 
maakte met die prachtige stadions. Daar doe je 
het als voetballer voor. De Koel is natuurlijk een 
begrip in Nederland, maar niet te vergelijken met 
De Kuip of het stadion van PSV. We draaiden een 
goed seizoen. Tegen PEC Zwolle speelden we twee 
keer met 1-1 gelijk. Hier scoorde ik uit een vrije 
trap en thuis in Venlo scoorde Clint Leemans ook 
uit een vrije trap. Tegen het eind van dat seizoen 
kreeg ik van mijn zaakwaarnemer het bericht dat 
PEC Zwolle belangstelling voor mij had. Na een 
gesprek met Gerard Nijkamp en John van ‘t Schip 
ging het snel en tekende ik hier een contract.
Ook Clint kwam naar Zwolle.”
,,PEC Zwolle is in potentie een grotere club dan 

VVV en voor mij een stap hogerop. Alles is hier 
goed geregeld. Ik heb het hier echt naar mijn zin. 
Alleen is het zo dat vorig seizoen en ook nu weer 
de resultaten niet optimaal zijn. Zelf draaide 
ik vorig seizoen een redelijk jaar. Ik scoorde als 
vleugelspits negen keer. Door een buikblessure 
was ik er de eerste acht wedstrijden van dit 
seizoen niet bij. Gelukkig ben ik nu weer helemaal 
fit. Als selectie zijn we aan het Zwolse publiek 
verplicht vanavond tegen Fortuna Sittard te 
winnen. We moeten ons de komende wedstrijden 
uit de gevarenzone zien te spelen. Met deze 
selectie moet het lukken om aan het eind van de 
competitie en boven de streep te staan. Ik voel 
voor vanavond een gezonde spanning. We moeten 
vol gas geven. Dan verwacht ik dat we Fortuna 
snel onze wil opleggen.
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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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Al tien jaar is sportarts Mineke Vegter verbonden aan PEC Zwolle. 
Wie haar kent weet dat zij elke dag gedreven en met passie met 
haar vak bezig is. Waarom koos zij voor dit specialistisch vakgebied? 
Hoe kwam PEC Zwolle bij haar in beeld? Wat zijn haar dagelijkse 
bezigheden? Genoeg om over te praten.

MINEKE VEGTER 

,,Na mijn studie in het AMC ben ik als arts-
assistent bij de orthopedie aan het werk 
gegaan. Na een tijdje merkte ik dat mijn 
hart meer bij het persoonlijk contact met de 
patiënt lag dan bij het puur uitvoeren van 
operaties. Het liefst ga ik op de rand van het 
bed bij de patiënt zitten om een goed gesprek 

over de toestand van haar of hem aan te 
gaan. Persoonlijk contact en begeleiding is 
voor mij van belang. Mede daardoor ben ik 
mij gaan richten op de sportgeneeskunde. 
Het is een breed vakgebied. Het gaat niet 
vaak over leven en dood. Je bent bezig met de 
kwaliteit van het leven. Werken aan herstel of 

,,ORANJE HOCKEYDAMES OF PEC ZWOLLE; 
HET MAAKT VOOR MIJ WEINIG VERSCHIL”
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12,99
mnd

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



 JACQUES STORM

12,99
mnd

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
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voorkomen van blessures en/of ziektes. Hier 
speelt gedragsverandering een belangrijke rol 
bij. Het wordt in onze huidige maatschappij 
steeds belangrijker dat er aandacht is voor 
een gezonde levensstijl. Mensen in beweging 
krijgen en gezond laten eten. In grote lijnen is 
het voorgaande mijn werk bij Isala en bij PEC 
Zwolle. Bij het vertrek van clubarts en chirurg 
Karst Bongers vroeg clubarts Jos Lemmens 
mij tien jaar geleden de vrijgekomen plek bij 
PEC Zwolle in te vullen. Daar heb ik toen niet 
lang over hoeven nadenken. Ik heb in het 
verleden (2005-2007) als sportarts bij de Oranje 
hockeyvrouwen gewerkt. Met dat team haalden 
we goud op het EK in Dublin en goud op het WK 
in Madrid. Werken in een ziekenhuis of bij een 
topsport organisatie dat zijn twee verschillende 
culturen. Daardoor word ik geprikkeld. De Oranje 
hockeydames of de mannen van PEC Zwolle, als 
arts maakt het voor mij weinig verschil. In beide 
gevallen gaat het er om het uiterste uit het 
lichaam te halen.” 

,,Daarnaast ben je bij een team intensief 
betrokken bij het totaalplaatje. Het overleg met 
de technische staf of een persoonlijk gesprek 
met een speler. Dat is meer dan het halfuurtje 
van het spreekuur in het ziekenhuis. De combi 
van Isala en PEC Zwolle is voor mij ideaal. 
Ziekenhuis en stadion liggen bovendien vlak 
naast elkaar. 

Het medisch team van PEC Zwolle bestaat uit 
acht personen, ieder met een eigen specialisatie. 
Eenieder draagt daarbij mee aan de doelstelling 
van de club. Ik ben voor het medisch team de 
coördinator. Technisch manager Mike Willems 
is eindverantwoordelijk. Bij deze maak ik er 
graag gebruik van iets recht te zetten. We 

zouden dit seizoen bij PEC Zwolle veel blessures 
hebben. Die stelling is onjuist. Sinds de tijd 
van trainer Art Langeler houd ik namelijk het 
aantal geblesseerden bij. Het zijn er niet meer 
dan voorgaande jaren. Wel zijn er dit seizoen 
een aantal belangrijke spelers gelijktijdig 
geblesseerd (geweest). Daardoor valt het op en 
krijgt het veel aandacht. Gelukkig zijn een aantal 
belangrijke spelers op de weg terug. Vanavond is 
het van het grootste belang dat we drie punten 
halen. Als de selectie van John Stegeman zich 
focust op waar ze goed in zijn en taakgericht en 
hard werken, dan gaan we winnen. Dat weet ik 
zowel als arts maar zeker ook als supporter.”
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INTERVIEW

Twee seizoenen speelde hij in 
Zwolle en zeker in het tweede jaar 
vond hij veelvuldig het net. Danny 
Schreurs kreeg van supporters op 
noord dan ook al gauw de bijnaam 
‘Messi Schreurs’. 

Menig Zwollenaar weet het nog wel, dat pijnlijke sei-
zoen 2010-2011. Bij het ingaan van de winterstop was 
de voorsprong op naaste achtervolgers Sparta Rotter-
dam en RKC Waalwijk nog meer dan een straatlengte. 
Toch kwam RKC langszij en pakte het op de slotdag de 
titel, op bezoek bij Fortuna Sittard overigens. FC Zwolle 
richtte zich echter op en leek zich in een tweestrijd met 
VVV-Venlo in De Koel alsnog te verzekeren van het 
eredivisieschap. Tot het puntertje van Achmed Musa. 
Danny Schreurs maakte het als spits van dichtbij mee. 
Jaren later ligt bijna niemand er meer wakker van in 
Zwolle. Immers, een jaar later volgde het kampioen-
schap met bijbehorende promotie alsnog, om nog 
maar te zwijgen over het behaalde eremetaal. Voor 
een speler als Schreurs was en blijft het wellicht een 
dieptepunt. Na zijn twee seizoenen in Zwolle, was de 
rappe Maastrichtenaar nooit meer zo succesvol.

DE ANEKDOTE VAN HERMAN NIJMAN
,,Danny Schreurs moet morgen met RKSV Heer 
voetballen bij Haelen, in de tweede klasse G van 
district Zuid II. Zondagvoetbal, zo werkt dat in het van 

DANNY SCHREURS:
,,EEN MANNETJE 
DAT DONDERSGOED 
WIST WAAR HET 
DOEL STOND”

oorsprong katholieke Limburg. Volgende week wacht 
Eijsden, een week later RKFC Lindenheuvel. Mooi toch, 
dat oud-profvoetballers op latere leeftijd weer ‘gewoon’ 
bij de amateurs gaan spelen. Schreurs is 32 jaar, hij is 
met zijn cluppie een jaar geleden kampioen geworden in 
de derde klasse. 
Schreurs is terug in Maastricht, zijn stad. Na een grappi-
ge loopbaan, met de twee seizoenen in Zwolle als hoog-
tepunt. Een klein mannetje, razendsnel. Een beetje een 
counterspits, maar wel een mannetje dat dondersgoed 
wist waar het doel stond. Jammer genoeg voor Schreurs 
is hij op zijn hoogtepunt in het seizoen 2010-2011, als 



INTERVIEW
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Herman Nijman.

FC Zwolle weer nét niet promoveert naar de Eredivisie. 
Dat komt omdat de ploeg van coach Art Langeler een 
enorme voorsprong op RKC verprutst. Daar staat 
Schreurs dan. Mooi seizoen gehad, zestien doelpunten 
gemaakt en toch niet naar de Eredivisie.”
,,Dichter bij het hoogste niveau komt hij niet. Schreurs 
is na twee seizoenen in Zwolle vrij man, maar speelt 
daarna in de shirts van Willem II, Fortuna Sittard, 
MVV Maastricht en Roda JC louter in de Eerste Divisie. 
Scoren blijft hij doen, alleen nooit zoveel dat hij weer 
in beeld komt bij een grotere club. Hij beleeft een 
kortstondig avontuurtje bij Leiknir Reykjavik. Zeven 

wedstrijden en geen goals in de Urvalsdeild, de 
Eredivisie van IJsland. Via Bocholt en Hasselt, in België, 
is de cirkel rondgemaakt in Maastricht. Morgen speelt 
Schreurs in Haelen gewoon weer met Levi Wijntjens 
en Doy Bonfrere, misschien staat Casper Schrijnema-
kers ook wel in de basis. Op de bank zit assistent-
trainer Frank Demouge, 
nog een oud-spits uit het 
betaald voetbal. De lange en 
de kleine, ze kennen elkaar 
uit het Kerkraadse verleden. 
Vast een mooi stel.”



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 13  11 2 0 +43  -9  (+34) 35
2.  AZ 13  9 2 2 +31  -8  (+23) 29
3.  PSV 13  7 3 3 +29  -17  (+12) 24
4.  FC Utrecht 13  7 2 4 +28  -18  (+10) 23
5.  Vitesse 13  7 2 4 +24  -19  (+5) 23
6.  Willem II 13  7 1 5 +16  -18  (-2) 22
7.  Heracles Almelo 13  6 3 4 +24  -18  (+6) 21
8.  SC Heerenveen 13  5 6 2 +20  -14  (+6) 21
9.  FC Groningen 13  6 2 5 +17  -14  (+3) 20
10.  Feyenoord 13  5 5 3 +25  -24  (+1) 20
11.  FC Twente 13  5 3 5 +23  -24  (-1) 18
12.  Sparta 13  4 4 5 +22  -24  (-2) 16
13.  FC Emmen 13  4 1 8 +16  -28  (-12) 13
14.  Fortuna Sittard 13  3 3 7 +18  -32  (-14) 12
15.  ADO Den Haag 13  3 1 9 +14  -23  (-9) 10
16.  PEC Zwolle 13  3 1 9 +19  -32  (-13) 10
17.  VVV-Venlo 13  3 0 10 +12  -37  (-25) 9
18.  RKC Waalwijk 13  1 1 11 +14  -36  (-22) 4

STAND EREDIVISIE  

KAARTVERKOOP

PEC Zwolle - AZ
Zaterdag 7 december, 20.45 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
Zaterdag 23 november 2019
18:30 uur  FC Utrecht - AZ
19:45 uur Ajax - Heracles Almelo
19:45 uur PEC Zwolle - Fortuna Sittard
20:45 uur ADO Den Haag - Willem II

Zondag 24 november 2019
12:15 uur  FC Groningen - Feyenoord
14:30 uur  RKC Waalwijk - FC Emmen
14:30 uur PSV - SC Heerenveen
16:45 uur  Sparta - Vitesse
16:45 uur VVV-Venlo - FC Twente

Per 10 oktober 2019
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INTERVIEW

Gabi Caschili is bezig aan een opmars binnen de PEC Zwolle 
Voetbalacademie. De pas 16-jarige middenvelder tekende aan het begin 
van dit seizoen zijn eerste profcontract bij de Blauwvingers. Ook is de 
jongeling inmiddels een vaste waarde op het middenveld bij Oranje Onder 17, 
waarmee hij vorige week drie oefenwedstrijden speelt in Florida.

Voor Caschili, die net als teamgenoot Samir 
Lagsir vorige week maandag het vliegtuig naar de 
Verenigde Staten instapte, stonden er wedstrijden 
tegen de leeftijdsgenoten van het gastland, Turkije 
en een O18 elftal van de Verenigde Staten op het 
programma. ,,Het is geweldig om zoiets mee te 
mogen maken als jonge jongen. We spelen ook 
echt voetbal op een heel hoog niveau en het zijn 
allemaal leuke jongens. We hebben echt een 
hecht team en dat kan alleen maar beter worden. 
Je speelt met de beste jongens van Nederland, 
waarvan er ook al een aantal in het buitenland 
voetballen. Het is alleen maar mooi om daar 
tussen te mogen staan.”

Caschili, de laatste kwalificatiewedstrijden 
basisspeler bij Oranje O17, hoopt zich met 
Nederland te gaan plaatsen voor het Europees 
Kampioenschap van volgend jaar in Estland. 
Hiervoor speelt de ploeg in januari van komend 
jaar een Eliteronde. ,,Voor dat EK moeten wij ons 
gaan kwalificeren. Dat is nu het doel. Ik hoop 
dan ook weer bij de selectie te zitten en daar 
moet ik hard mijn best voor blijven doen. Ik heb 
er vertrouwen in dat dat goedkomt. Ik verbeter 
mezelf nog elke dag en merk dat ik steeds beter 
begin te worden.”

Caschili, die dit seizoen in de O17 van PEC Zwolle 
voetbalt, is bezig aan zijn zesde seizoen binnen 

de PEC Zwolle Voetbalacademie, waar hij zichzelf 
niet alleen op voetbalgebied snel ontwikkelt. 
,,Toen ik bij PEC Zwolle kwam was ik een moeilijke 
jongen. Ik was echt een vervelend jongetje. 
Maar sindsdien ben ik mij steeds meer gaan 
verbeteren op dat vlak. Ik ben goed geholpen 
door de mensen binnen PEC Zwolle en dat gaat 
beter en beter. Ook met het voetbal gaat het heel 
goed. Mijn loopvermogen wordt steeds beter. 
Doordat ik meer kan lopen in een wedstrijd kan ik 
ook meer goede passes versturen. Verder word 
ik verdedigend ook beter in de duels. Ook train ik 
twee keer in de week mee met de O19 en mocht ik 
mijn eerste contract tekenen.”

Lees verder op www.peczwolle.nl

INTERVIEW MET JEUGDSPELER 
GABI CASCHILI
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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

OUDE BEKENDEN
Sjoerd Ars, technisch manager van Fortuna 
Sittard, stond één seizoen onder contract als 
speler van het toenmalige FC Zwolle. In 39 
wedstrijden scoorde de spits 29 doelpunten 
en was hij zeven keer aangever. Na het 
succesvolle seizoen verkaste Ars naar het 
Bulgaarse Levski Sofia.
 
EL ALBLAK
Nassim El Alblak, middenvelder van Fortuna 

MATCHFACTS
PEC ZWOLLE – FORTUNA SITTARD
Zaterdagavond neemt PEC Zwolle het op tegen Fortuna Sittard. 
Onderstaand de matchfacts voor de wedstrijd in het MAC3PARK stadion.

Sittard, was tussen 2015 en 2017 twee jaar 
actief in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Dit 
seizoen deed hij in drie eredivisiewedstrijden 
mee namens de bezoekers van zaterdag. 

HAMER EN DAMMERS
Gustavo Hamer speelde in de jeugdopleiding 
van Feyenoord samen met Fortuna Sittard-
verdediger Wessel Dammers. De mandekker 
van de Limburgers zal er zaterdag in Zwolle 
niet bij zijn vanwege een kruisbandblessure.
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Een betrouwbare test 
kan vrouwenharten redden. 
Geef nu via 
hartstichting.nl/vrouwenhart

Was een hartinfarct bij 
vrouwen altijd maar zo 
duidelijk te herkennen



MATCHFACTS

FINLAND
Thomas Lam komt bij Fortuna Sittard een 
bekende tegen. Rasmus Karjalainen, aanvaller 
van de Limburgers, is net als de PEC Zwolle-
verdediger international van Finland. Het 
tweetal plaatste zich afgelopen week voor het 
eerst in de historie voor een interntaionaal 
eindtoernooi.

SCHERPSCHUTTER
Vito van Crooij scoorde in zijn loopbaan al drie 
keer in een officiële wedstrijd tegen Fortuna 

Sittard. De vleugelspeler deed dit twee keer 
voor VVV-Venlo en eenmaal voor PEC Zwolle. 
Alle wedstrijden werden ruim gewonnen: 0-5, 
4-1 en 5-0.

BEKERCAMPAGNE 2014
In aanloop naar de bekerwinst in 2014 speelde 
PEC Zwolle ook tegen Fortuna Sittard in 
het eigen MAC3PARK stadion. Het werd 2-0 
voor de ploeg van toenmalig coach Ron Jans. 
Doelpunten werden gemaakt door Rochdi 
Achenteh  en Joost Broerse.
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Een betrouwbare test 
kan vrouwenharten redden. 
Geef nu via 
hartstichting.nl/vrouwenhart

Was een hartinfarct bij 
vrouwen altijd maar zo 
duidelijk te herkennen
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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.
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SCHEIDSRECHTER 
Dhr. J. Kooij

ASSISTENTEN
Dhr. D. Goossens 
Dhr. J. Lapar

VIERDE OFFICIAL
Dhr. A. Bos

VAR
Dhr. E. Blank
Dhr. R. van Marrewijk

 KEEPERS 
28. Azbe Jug
27. Rowen Koot
77. Alexei Koselev

 VERDEDIGING
5. Grégoire Amiot
2. Martin Yves Angha-Lötscher
35. George Cox
3. Wessel Dammers
12. Clint Essers
16. Cian Harries
4. Branislav Ninaj
15. Felix Passlack
23. Michael Pinto
29. Patrik Raitanen

 MIDDENVELD
24. Nassim El Ablak
26. Bo Breukers
8. Àlex Carbonell
20. Amadou Ciss
10. Mark Diemers
34. Leandro Fernandes
25. Dimitrios Ioannidis
6. Jorrit Smeets
14. Tesfaldet Tekie
22. Adnan Ugur

 AANVAL
99. Vitalie Damashkan
11. Djibril Dianessy
21. Áron Dobos
70. Jacky Donkor
7. Rasmus Karjalainen
9. Bassala Sambou
33. Agim Zeka

 TRAINER
 Sjors Ultee

 ASSISTENT-TRAINERS
 Kristof Aelbrecht
 Kevin Hofland

 KEEPERSTRAINER
 Sieb Dijkstra

 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

 
FOTOGRAFIE
Peter Boitelle

Henry Dijkman
Jan Drost

Martijn Kleingeerts
Raymond Smit

DRUK
www.zpressprint.nl

Zondag 1 december
• Feyenoord – PEC Zwolle
• Wedstrijd Businessclubteam 

Zaterdag 7 december
• PEC Zwolle – AZ
• Entertainment in
 Businessclub 1

Donderdag 12 december
• PEC Zwolle Netwerkontbijt

OVERZICHT ZAKELIJKE EVENEMENTEN

SPONSOREN





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

Ben jij klaar voor onze
GRILLSPECIALITEIT?

VANAF 2 DECEMBER VERKRIJGBAAR

Wildzwijn rack!
Misschien wel het mooste stuk wild dat er is!

Wildzwijn rack is stevig en heeft een fijne structuur 
met een uitgesproken wildsmaak.

De wildzwijn rack wordt geserveerd met roasted potatoes en warme seizoensgroenten.

Ideaal om te delen! | 55,-


