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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 neemt het vanavond in de zestiende speelronde van de 
Eredivisie op tegen AZ. Het is tevens de laatste thuiswedstrijd van 2019. 
In het eigen MAC3PARK stadion gaat de ploeg van trainer John Stegeman 
vol voor de drie punten tegen de nummer twee van de Eredivisie.

AZ is dit seizoen één van de revelaties in de 
Eredivisie. Onder leiding van oefenmeester 
Arne Slot, die een oude bekende is in Zwolle, 
wist AZ de laatste vijf wedstrijden in de 
Eredivisie te winnen. In die wedstrijden wisten 
de Noord-Hollanders veertien keer het net te 
vinden en in alle wedstrijden het eigen doel 
schoon te houden. Mede hierdoor is AZ de club 
met de minste tegendoelpunten in de competitie. 

In vijftien wedstrijden moest AZ-doelman Marco 
Bizot pas acht keer de bal uit het net halen. In 
de Eredivisie scoorde alleen koploper Ajax meer 
doelpunten dan AZ. Vorige week won AZ met 
moeite van VVV-Venlo. In Den Haag werd het 1-0 
tegen de Limburgers. Op dit moment bedraagt 
de achterstand op koploper Ajax zes punten. De 
voorsprong op nummer drie PSV is opgelopen tot 
zeven punten.

PEC ZWOLLE – AZ

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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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 
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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, 
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Ceintuurbaan 8, 8024 AA Zwolle
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Effi cientGrip 
Performance  

nu 115,-

Goodyear  
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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!
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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

Bij AZ lopen op dit moment twee kersverse 
Oranje-internationals rond. Middenvelder Calvin 
Stengs en aanvaller Myron Boadu maakten in 
de afgelopen interlandperiode hun debuut voor 
Oranje in de wedstrijd tegen Estland. Boadu wist 
meteen tot scoren te komen en Stengs was direct 
belangrijk met twee assists. De pas 18-jarige 
Boadu kwam in alle competities voor AZ dit 
seizoen al 25 keer in actie. Hierin was hij goed 
voor vijftien doelpunten en elf assists. Stengs 
kan ook goede statistieken overleggen. In 26 
wedstrijden was hij negen keer de afmaker en elf 
keer de aangever.
PEC Zwolle ging in de vorige speelronde nipt 
onderuit bij Feyenoord in De Kuip. In de eerste 
helft kreeg Feyenoord tal van kansen, maar 
benutte het er slechts één via Steven Berghuis. 
Ondanks de kansenregen voor PEC Zwolle in de 

tweede helft wisten de Blauwvingers, mede door 
een uitblinkende Feyenoord-goalie Nick Marsman, 
niet tot scoren te komen en moest het opnieuw 
een nederlaag slikken. De Zwollenaren wisten 
dit seizoen tot nu toe uit vijftien wedstrijden 
dertien punten bij elkaar te voetballen en staan 
hierdoor op een vijftiende plaats op de ranglijst. 
In eigen huis wist PEC Zwolle dit seizoen drie van 
de vier zeges te boeken. Dit was tegen directe 
concurrenten RKC Waalwijk, ADO Den Haag en 
Fortuna Sittard.
Bij PEC Zwolle keert Reza Ghoochannejhad 
terug in de wedstrijdselectie. De aanvaller 
en topschutter van de Zwollenaren was in de 
wedstrijd tegen Feyenoord niet beschikbaar 
vanwege een schorsing. Afgelopen seizoen 
eindigde de wedstrijd tussen PEC Zwolle en AZ in 
een doelpuntloos gelijkspel.
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BISSCHOPSWETERING 13
'S-HEERENBROEK, OVERIJSSEL, NETHERLANDS

O6 46O44O42
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

0230846.pdf   1 22-7-2019   10:48:15

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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PEC Zwolle – AZ is alweer de laatste thuiswedstrijd van dit kalenderjaar. 
Een mooi moment om met trainer Johan Stegeman terug te kijken op 
de eerste seizoenshelft en natuurlijk vooruit te blikken op het duel van 
vanavond tegen AZ.

,,LIEVER DRIE PUNTEN
DAN COMPLIMENTEN”

,,Na een aantal jaren bij Heracles en een seizoen 
bij Go Ahead Eagles kwam ik afgelopen zomer 
nieuw binnen bij PEC Zwolle. Dat was voor mij 
een mooie uitdaging, maar ook even wennen. Je 
bent nieuw en moet de organisatie en collega’s 
leren kennen. Direct toen ik hier als trainer begon, 
merkte ik dat PEC Zwolle een warm bad voor mij 
is. Nu bijna een half jaar verder is dat nog steeds 
zo. Met de collega’s van de technische staf is 

het goed en prettig werken. Alles met het doel 
het team te helpen en verder te brengen. Ook de 
andere mensen die bij PEC Zwolle werken leer ik 
steeds beter kennen en waarderen. Ik werk echt 
bij een professionele organisatie. Mijn eerste 
half jaar bij PEC Zwolle kan ik in veel opzichten 
bewogen noemen. We kenden een moeizame 
start. Al vanaf het begin van de voorbereiding 
was mijn ideale elf door blessures niet op 
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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
Veldweg 15 - 7722 TW Dalfsen - Tel.: 0529-481271
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veevoeders, kunstmest, kleindiervoeders 
en agrarische benodigdheden
Veldweg 15 - 7722 TW Dalfsen - Tel.: 0529-481271

www.massierdiervoeders.nl

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

te stellen. Bij elke club heb je te maken met 
geblesseerden. Het zure van de blessures bij ons, 
was dat het een aantal van onze ervaren spelers 
betrof. Dat is echt een tegenslag te noemen. 
Langzamerhand loopt de ziekenboeg gelukkig 
leeg. Ook zie ik meer structuur in ons spel komen. 
Het gaat steeds beter. De volgende stap is dat 
we nu echt de punten moeten gaan pakken. We 
hebben een prima selectie, maar je bent zo goed 
als de ranglijst van de competitie aangeeft. Voor 
PEC Zwolle liegt de stand niet. Ik heb er echter 
alle vertrouwen in dat we boven de streep gaan 
komen.”

,,December is de maand van feesten en cadeautjes. 
Wij als PEC Zwolle komen in december AZ, VVV-
Venlo, PSV en voor de beker Fortuna Sittard tegen. 
Tegen die ploegen zullen we de punten echt niet 
cadeau krijgen. Op eigen kracht moeten we ons 
waarmaken en de nodige punten zien te pakken. 
Ik maak geen prognose hoeveel punten we voor 
de winterstop bij elkaar gaan spelen en of we 
een bekerronde verder komen. Zoals altijd is de 
volgende wedstrijd de belangrijkste en werk ik met 
het team dus van duel naar duel keihard, met als 
doel goede resultaten neer te zetten.”

,,Bij PEC Zwolle streven we er ook naar spelers uit 
de jeugdopleiding te laten doorstromen naar het 
eerste. Ik bezoek met regelmaat wedstrijden van 
PEC Zwolle O17, O19 en het beloftenteam. Een 
aantal spelers van deze teams kloppen echt op de 
kleedkamerdeur van het eerste elftal en dat is een 
mooie ontwikkeling.”

,,Vanavond spelen we tegen het team van trainer 
Arne Slot die hier geen onbekende is. Ik heb in 
het verleden als voetballer geregeld tegen hem 
gespeeld. Slot was een technisch vaardige speler 

en tactisch sterk. Dat laatste is ook iets waar hij 
als trainer baat bij heeft. AZ heeft een geweldige 
selectie met op elke plek veel potentie. We gaan 
tegen AZ met respect het veld op maar ook 
niet meer dan dat en trekken ons plan. Uitgaan 
van onze eigen kracht met de tweede helft van 
vorige week uit bij Feyenoord als voorbeeld. Ik 
verwacht twee aanvallende ploegen. Het wordt 
vast genieten voor de neutrale toeschouwer. Toch 
zal voor elke PEC Zwolle-supporter en ook voor 
mij gelden dat wij liever de drie punten hebben 
dan de complimenten voor een goed gespeelde 
wedstrijd.”
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Geboren in Maastricht, maar opgeroeid in de bergen van Japan. Zijn 
jeugdopleiding volgde hij bij Ventforet Kofu, een voetbalclub uit de 
Japanse J-League, om daarna in Nederland voor FC Dordrecht en 
SC Cambuur te spelen. We hebben het over vleugelverdediger Sai 
Van Wermeskerken die dit seizoen een contract bij PEC Zwolle tekende.

SAI VAN WERMESKERKEN

,,Toen ik twee jaar was verhuisden mijn ouders naar 
Japan, het vaderland van mijn moeder. Daar in de 
bergen ben ik opgeroeid, ver van de grote steden. 
Het is daar heerlijk rustig. Mijn vader is Nederlander 
maar spreekt tevens Japans. Hij geeft Engelse les, 
maakt vertalingen en is tolk. Ook is hij betrokken 
als vertaler bij de Japanse shorttrack ploeg. Mijn 
ouders wonen nu al 23 jaar in Japan. Ons huis staat 

op een paar minuten rijden van een skipiste. Net 
als mijn vader heb ik een zwak voor de wintersport. 
Toen ik bijna tien was moest ik kiezen tussen het 
skiën, ik had net een district beker gewonnen, of het 
voetbal. Ik koos voor het voetbal en daar heb ik tot 
nu toe nooit spijt van gehad. Al blijft skiën wel in 
mijn hart zitten. Als pupil was Yatsugatake Hokuto 
mijn eerste club. Bij Ventforet Kofu heb ik daarna de 

,,SEIZOEN GESLAAGD ALS WE
RUIM BOVEN DE STREEP EINDIGEN”
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WEDSTRIJDEN
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PEC ZWOLLE 
LIVE MET 
FOX SPORTS

*Bij KPN Hussel € 5,00 extra korting op je Internet.
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Voetbal is emotie. En die voel je pas echt als je het live 
meemaakt. Samen met je beste vrienden of familie in het 
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PEC Zwolle én internationale sporten met het FOX Sports 
pakket voor 12,99 euro per maand. Alleen bij KPN. 
Het netwerk van de Eredivisie. Ga naar kpn.com/foxsports
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jeugdopleiding gevolgd. Het niveau van de J-League 
is te vergelijken met de Eredivisie. Al wordt het 
niveau van Ajax, PSV en AZ door top van de  J-League 
niet gehaald.”

,,In 2013 ben ik van Japan naar Nederland gegaan. Bij 
het beloftenteam van FC Dordrecht kreeg ik de kans 
om mij in de picture te spelen. De contacten met FC 
Dordrecht waren er al langer. Als ik op vakantie in 
Nederland was wilde ik als jochie graag meetrainen 
met Nederlandse voetballertjes. Voetballers als 
Arjan Robben en Ruud van Nistelrooy waren mijn 
voorbeeld. Mijn opa regelde dat met FC Dordrecht. Ze 
waren mij daar gelukkig niet vergeten. In 2015 mocht 
ik debuteren in het eerste van FC Dordrecht. Het was 
uit bij FC Twente en daarmee kwam een droom uit. 
Na twee jaar in het eerste van FC Dordrecht gespeeld 
te hebben kon ik een stapje hogerop, naar Cambuur. 
In Dordrecht speel je om lijfsbehoud, in Leeuwarden 
voor promotie. Na twee jaar Cambuur, waarvan 
ik het laatste seizoen alle wedstrijden in de basis 
startte, meldde mijn zaakwaarnemer dat PEC Zwolle 

belangstelling voor mij had. Ik was op dat moment 
thuis bij mijn ouders in Japan, maar ben snel naar 
Nederland gevlogen om na een goed gesprek met 
technisch manager Mike Willems en trainer John 
Stegeman hier een contract te tekenen. PEC Zwolle 
past bij mij en Zwolle is een mooie stad. Het enige 
wat ik nu nog mis zijn de Japanse bergen.” 

,,Door hier te spelen ga ik weer een stap vooruit. 
Met een prima selectie speel ik nu op het hoogste 
niveau in Nederland. Dat is ook handig voor mijn 
ouders. Ze kunnen nu in Japan naar de verrichtingen 
van PEC Zwolle kijken. Extra leuk is dat met Yuta 
Nakayama nog een Japanner bij PEC Zwolle speelt. 
Voor en na een wedstrijd is dat bij de besprekingen 
wel handig. We zijn veel samen en pakken geregeld 
een bioscoopje. Ook Xavier Mous, die ik van Cambuur 
ken, is een goede vriend van mij geworden. Mijn 
seizoen is geslaagd als wij ruim boven de streep 
eindigen. Ik weet zeker dat het goed komt. Tegen AZ 
moeten we ons helemaal geven en geconcentreerd 
spelen, dán maken we een kans.”
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INTERVIEW

Bij PEC Zwolle – AZ is de link 
met Arne Slot gauw gemaakt. De 
voormalig middenvelder van de 
Blauwvingers promoveerde met 
FC Zwolle tweemaal naar de 
Eredivisie en is inmiddels 
als hoofdtrainer actief bij de 
tegenstander van vanavond. 
Maar ook technisch directeur Max 
Huiberts heeft een verleden in 
Zwolle.

En laat Max nu de oom zijn van Dean Huiberts, de 
jongeling die dit seizoen zijn debuut maakte in de 
Zwolse hoofdmacht. Voormalig clubwatcher Herman 
Nijman ging terug naar de zomer van 1990, toen Max 
Huiberts in Zwolle zijn eerste stappen in het betaalde 
voetbal zette.

DE ANEKDOTE VAN HERMAN NIJMAN
,,AZ is behoorlijk Zwols getint. Door Arne Slot natuurlijk, 
de trainer uit Bergentheim die bij FC/PEC Zwolle zijn 
lekkerste voetbal heeft laten zien. Maar ook door Max. 
Max Huiberts, de voormalige flierefluiter en café-ei-
genaar. Die Huiberts heeft als technisch directeur van 
AZ een club gemaakt die rijp lijkt voor een aanval op 
de derde- en misschien wel de tweede plaats in de 
Eredivisie.”

,,MET MAX 
HUIBERTS HEEFT 
FC ZWOLLE EEN 
GOUDMIJNTJE 
BINNENGEHAALD”

,,Huiberts is van 1970 en komt in de zomer van 1990 
van derdeklasser (!) CSV ’28 naar FC Zwolle. De club is 
dan net aan een faillissement ontsnapt en iedereen die 
voetbalschoenen heeft en een beetje kan spelen kan – 
ietwat overdreven – aansluiten bij de groep van trainer 
Theo de Jong. Legendarisch zijn de verhalen over de eer-
ste training achter café De Mol in Wijthmen. Waar vol-
gens de overlevering ongeveer acht spelers op het veld 
stonden, over armoe gesproken. Maar als je oud-spelers 
ernaar vraagt hebben er wel twintig rondgelopen.”
,,Met Max Huiberts heeft FC Zwolle een goudmijn-
tje binnengehaald. Hoewel de linkerspits na iedere 



INTERVIEW
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Herman Nijman.

wedstrijd twee avondjes de stad ingaat – ‘ik was een 
losbol’ – is hij twintig wedstrijden en vijf maanden 
na zijn debuut al vertrokken. Naar het Roda JC van 
suikeroom Nol Hendriks, waar Huiberts naar het 
schijnt zijn handtekening zet op een bierviltje. Kom 
daar tegenwoordig maar eens op. Later speelt Hui-
berts nog voor Borussia Mönchengladbach en AZ. In 
Duitsland slaagt hij niet, maar toch kan hij terugkij-
ken op een gave loopbaan bij Roda JC en AZ. Hij haalt 
het Nederlands elftal net niet, mede door iets teveel 
blessures. En als Huiberts in Alkmaar is uitgespeeld, 
rolt hij ogenschijnlijk moeiteloos door naar een tech-

nische functie. Eerst scout, dan technisch coördina-
tor, nu technisch directeur. En stap voor stap gaan 
AZ en Huiberts – vooral door de ijzersterke opleiding 
– steeds verder vooruit.”
,,Het mooie is dat PEC Zwolle nu weer een Huiberts 
in de selectie heeft. Oom Max houdt vast wel in de 
gaten hoe het gaat met 
neefje Dean. Misschien 
komt die Huiberts 2.0 ooit 
nog eens voor in de scou-
tingsrapporten van AZ. Zou 
aardig zijn.”
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EEN HIJSKRAAN?
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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
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STAND & PROGRAMMA

1.  Ajax 15  13 2 0 +52  -12  (+40) 41
2.  AZ 15  11 2 2 +35  -8  (+27) 35
3.  PSV 15  8 4 3 +32  -19  (+13) 28
4.  Willem II 15  8 2 5 +23  -21  (+2) 26
5.  Heracles Almelo 15  7 3 5 +29  -22  (+7) 24
6.  SC Heerenveen 15  6 6 3 +24  -18  (+6) 24
7.  Feyenoord 15  6 6 3 +27  -25  (+2) 24
8.  FC Utrecht 15  7 2 6 +28  -22  (+6) 23
9.  Vitesse 15  7 2 6 +26  -24  (+2) 23
10.  FC Groningen 15  6 3 6 +18  -16  (+2) 21
11.  Sparta 15  5 4 6 +24  -28  (-4) 19
12.  FC Twente 15  5 3 7 +26  -31  (-5) 18
13.  FC Emmen 15  4 3 8 +18  -30  (-12) 15
14.  Fortuna Sittard 15  4 3 8 +20  -35  (-15) 15
15.  PEC Zwolle 15  4 1 10 +22  -34  (-12) 13
16.  VVV-Venlo 15  4 0 11 +14  -39  (-25) 12
17.  ADO Den Haag 15  3 2 10 +17  -30  (-13) 11
18.  RKC Waalwijk 15  2 2 11 +16  -37  (-21) 8

STAND EREDIVISIE  

KAARTVERKOOP

PEC Zwolle – FC Utrecht 
Vrijdag 17 januari om 20.00 uur
MAC3PARK stadion, Zwolle

Kaartverkoop start spoedig!

PROGRAMMA
Vrijdag 6 december 2019
20:15 uur  Ajax -Willem II

Zaterdag 7 december 2019
18:30 uur  ADO Den Haag - FC Twente
19:45 uur  VVV-Venlo  - FC Emmen
19:45 uur PSV - Fortuna Sittard
20:45 uur  PEC Zwolle - AZ

Zondag 8 december 2019
12:15 uur  Vitesse - Feyenoord
14:30 uur  FC Groningen - FC Utrecht
14:30 uur RKC Waalwijk - SC Heerenveen
16:45 uur  Sparta Rotterdam- Heracles Almelo

Per 10 oktober 2019
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ACHTERGROND

Het is Jong PEC Zwolle gelukt om zich te plaatsen voor de kampioenspoule 
van de Reservecompetitie. In poule A moesten de Zwollenaren bij de eerste 
vijf ploegen zien te komen. Afgelopen maandag slaagde het team van 
trainer/coach Mark Looms daarin.

Thuis werd met 4-1 gewonnen van Jong 
Feyenoord. Bij Jong PEC Zwolle speelden onder 
anderen Xavier Mous, Sam Kersten en Mike van 
Duinen mee. Voor de aanvaller was het de eerste 
keer sinds zijn blessure dat hij de volle negentig 
minuten meespeelde. 

Ondanks een sterke openingsfase waarin Yuta 
Nakayama op de lat kopte en Van Duinen op 
Feyenoord-doelman Elber Evora stuitte, kwam 
Jong Feyenoord op voorsprong. Splinter de Mooij 
kon een pijlsnelle tegenaanval afronden. Jong 
PEC Zwolle hield het veldoverwicht en nog voor 
rust wist de ploeg de achterstand om te draaien 
in een voorsprong. Jarni Koorman was trefzeker 
op aangeven van Thomas van den Belt, nadat 

Thomas Bruns eerder al de lat had geraakt uit een 
vrije trap. Tien minuten later scoorde Koorman 
opnieuw, ditmaal via een rebound.

Na rust deed Mike van Duinen met de 3-1 ook een 
duit in het zakje. De andere treffer kwam op naam 
van Elliano Reijnders. De kampioenspoule wordt 
na de winter gespeeld. Daarin spelen de vijf beste 
ploegen uit Poule A en de vijf beste ploegen uit 
Poule B in een halve competitie tegen elkaar. Met 
nog één duel te gaan in de reguliere competitie 
weten de Blauwvingers al dat ze onder meer tegen 
Jong NAC Breda, Jong Willem II en Jong Roda JC 
Kerkrade gaan spelen. Ploegen die de Zwollenaren 
opnieuw tegen gaan komen zijn onder meer Jong 
FC Groningen en Jong Go Ahead Eagles.

JONG PEC ZWOLLE
NAAR KAMPIOENSPOULE
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TECHNOLOGIE 
VERANDERT, 

SERVICE NIET!

Groothandel voor:
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www.hanze-luchttechniek.nl

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

 mail@hanze-luchttechniek.nl
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ATB Motors B.V. - IJsselmuiden
www.wolong-electric.com
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Rookgasafvoersystemen 

Leverancier van aluminium plaatwerk en 
constructies 

www.alukan.nl tel: 038 477 39 36 
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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.
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MATCHFACTS

ONDERLING RESULTAAT
Sinds de terugkeer van PEC Zwolle in de 
Eredivisie speelde het in eigen huis zeven keer 
tegen AZ. Alleen in het seizoen 2015/2016 
wist PEC Zwolle de drie punten in eigen huis te 
houden. Door doelpunten van Queensy Menig en 
Kingsley Ehizibue (foto) wonnen de Blauwvingers 
met 2-1 in het MAC3PARK stadion.

VORIG SEIZOEN
Afgelopen seizoen speelde PEC Zwolle gelijk 
tegen AZ. Hierdoor liepen de Alkmaarders de 
derde plaats mis. Doelpunten vielen er niet in dat 
treffen, waardoor het 0-0 bleef.

MATCHFACTS
PEC ZWOLLE – AZ
Vanavond neemt PEC Zwolle het, in de laatste thuiswedstrijd van 
2019, op tegen AZ. Onderstaand de opvallende statistieken en 
wetenswaardigheden over de wedstrijd in het MAC3PARK stadion.

SLOT OP DE DEUR
AZ kreeg dit seizoen van alle Eredivisieclubs de 
minste doelpunten tegen. In vijftien wedstrijden 
kreeg de ploeg van trainer Arne Slot pas acht 
tegendoelpunten. Ook zijn de Alkmaarders op 
schot in de Eredivisie. Alleen koploper Ajax (52) 
scoorde meer doelpunten dan AZ (35).

OPENINGSGOAL
PEC Zwolle moet oppassen voor AZ-
middenvelder Teun Koopmeiners. De 
jeugdinternational van Oranje zette zijn ploeg in 
jaargang 2019 al acht keer op voorsprong. Dit is 
meer dan elke andere speler in de Eredivisie.
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Wat beweegt jou?
On Campus is een modern, multifunctioneel sportcomplex in 
Zwolle, naast Hogeschool Windesheim. Met drie zwembaden, een 
fitnesscentrum, CrossCamp box, klimmuur, judozaal en 14 sportzalen 
vind je hier altijd een sport die bij jou past. 

On Campus is niet zomaar een 
sportaccommodatie. Wij geloven 
dat een fit lichaam de basis is 
voor een evenwichtig, sociaal 
en gelukkig bestaan. Vanuit 
die gedachte investeren wij in 
jou en jouw lichaam. Wij weten 
als geen ander dat sporten en 
bewegen niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is. Je leeftijd, 
niveau of de aanleiding om te 
gaan sporten of bewegen: het 

maakt ons niet uit. Je kunt bij 
On Campus rekenen op doel-
gerichte ondersteuning op maat.
Meer informatie over ons 
sportaanbod vind je op onze 
website: www.on-campus.nl 

Vragen over sporten
bij On Campus? 
Neem contact op via telefoon 
(088) 469 70 00 of via 
e-mail info@on-campus.nl 
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MATCHFACTS

FAMILIE
PEC Zwolle-middenvelder Dean Huiberts (foto) 
is een neefje van AZ-directeur voetbalzaken 
Max Huiberts, die ook een verleden heeft in 
Zwolle. Huiberts voetbalde tussen 1990 en 
1991 uiteindelijk twintig wedstrijden voor het 
toenmalige FC Zwolle.

OUDE BEKENDE
Tijjani Reijnders werd in de zomer van 2017 door 
AZ overgenomen van PEC Zwolle. De 21-jarige 
middenvelder speelde dit seizoen twee keer mee 
met het eerste elftal. In de Keuken Kampioen 
Divisie kwam hij veertien keer in actie bij Jong AZ. 
Zijn AZ-debuut maakte Reijnders in een wedstrijd 
tegen PEC Zwolle.

JAPANSE CONNECTIE
Yuta Nakayama, verdediger van PEC Zwolle, komt 
bij AZ een bekende tegen van de beloftenploeg 
van Japan. Aanvaller Yukinari Sugawara, die vorige 
week de enige goal maakte in de wedstrijd tegen 
VVV-Venlo, behoort ook tot die selectie.

SPELERS VOOR BEIDE CLUBS
PEC Zwolle-spelers Iliass Bel Hassani, Thomas 
Lam en Etiënne Reijnen hebben een verleden bij 
AZ. Eerstgenoemde kwam tot 45 wedstrijden 
in het eerste elftal, waarin hij drie keer tot 
scoren kwam. Lam speelde negen jaar lang in 
de jeugdopleiding van AZ, alvorens hij bij PEC 
Zwolle terechtkwam. De international van Finland 
speelde zes eredivisiewedstrijden in het eerste 
elftal van de Alkmaarders. Reijnen speelde drie 
seizoenen bij AZ. Via SC Cambuur, FC Groningen 
en Maccabi Haifa keerde hij afgelopen zomer 
terug bij PEC Zwolle.

VAN ZIJM TOT AVDIĆ
Andere spelers met een verleden bij beide clubs 
zijn onder meer Bernard Ayree, Rini van Roon, 
Michel Doesburg, Jeroen Ketting, Sieme Zijm, 
Werner Kooistra, Peter van der Waart, Edwin 
Post, Jan Verheijen, Peter van der Hengst, 
Max Huiberts, Arne Slot, Henk Timmer, Niklas 
Moisander, Ben Rienstra, Dirk Marcellis en Denni 
Avdić.
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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. Serdar Gözübüyük

ASSISTENTEN
Dhr. Charl Schaap 
Dhr. Jan de Vries 

VIERDE OFFICIAL
Dhr. Luca Cantineau

VAR
Bas Nijhuis
Nils van Kampen.

 KEEPERS 
1. Marco Bizot
22. Rody de Boer
16. Jasper Schendelaar

 VERDEDIGING
23. Léon Bergsma
3. Pantelis Hatzidiakos
29. Joris Kramer
5. Thomas Ouwejan
26. Yukinari Sugawara
2. Jonas Svensson
4. Ron Vlaar
15. Owen Wijndal
30. Stijn Wuytens

 MIDDENVELD
20. Jordy Clasie
24. Kenzo Goudmijn
8. Teun Koopmeiners
6. Fredrik Midtsjø
24. Tijjani Reijnders
10. Dani de Wit

 AANVAL
17. Zakaria Aboukhlal
9. Myron Boadu
14. Ferdy Druijf
28. Albert Gudmundsson
11. Oussama Idrissi
7. Calvin Stengs

 TRAINER
 Arne Slot

 ASSISTENT-TRAINERS
 Pascal Jansen
 Marino Pusic

 KEEPERSTRAINER
 Nick van Aert

 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.

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

25PEC Zwolle - AZ • Nr. 8/17



PEC Zwolle - AZ • Nr. 8/1726

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

Donderdag 12 december
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Restaurant De Beren Zwolle Katwolderplein 2-4 • 038 - 744 00 91 • WWW.BEREN.NL   

VOOR 
MAAR

  23,-

3 GANGEN WINTERMENU3 GANGEN WINTERMENU3 GANGEN WINTERMENU
Geniet van ons


