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VOORBESCHOUWING

PEC ZWOLLE – SPARTA ROTTERDAM
Nog puntloos, dat is PEC Zwolle na drie speelrondes in de Eredivisie. Tegen
Sparta Rotterdam, de ploeg die al zeven punten vergaarde en daarmee de
verrassing van de competitiestart mag worden genoemd, krijgt het team
van John Stegeman de kans om de eerste zege te behalen.
Dat er uit bij FC Utrecht en Vitesse verloren

plekken die recht geven op voetbal buiten de

werd is op basis van de ranglijst geen

landsgrenzen. Dat er in de eerste wedstrijd, thuis

onoverkomelijkheid. Beide ploegen hebben een

tegen Willem II, geen positief resultaat werd

ijzersterke selectie, waarbij die van Utrecht

behaald, is na de twee recente verliespartijen

zelfs geformeerd is op het spelen van Europees

buitenshuis een extra domper. Tegen Sparta

voetbal. Met zeven punten uit drie wedstrijden

Rotterdam zal er vanmiddag daarom alles in

hebben beide ploegen al laten zien ook dit

het werk gesteld moeten worden om die eerste

seizoen weer serieus mee te gaan doen voor de

punten alsnog te grijpen.
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VOORBESCHOUWING

Een promovendus dient men nooit te

Eén van de smaakmakers bij Sparta is

onderschatten, maar Sparta zéker niet. De

Mohamed Rayhi, die beide goals in Den Haag

Rotterdammers hebben er zelf al voor gezorgd

voor zijn rekening nam. Rayhi, die nog met

dat geen enkele ploeg ze überhaupt nog durft

Kenneth Paal samenspeelde bij Jong PSV, kwam

te onderschatten. Sparta is namelijk de enige

al eens twee seizoenen uit in de Eredivisie, in

ploeg die het dichtstbij negen uit drie is geweest.

het shirt van N.E.C. Nijmegen. Zijn eerste jaar

Doordat Feyenoord diep in blessuretijd gelijk

op Spangen mondde direct uit in promotie naar

maakte in speelronde 1, moeten de Kasteelheren

het toneel waar een rasvoetballer als Rayhi

de koppositie delen met vijf andere clubs. De

thuishoort. Een goede loopactie, snelheid en

overige zes punten werden behaald thuis tegen

messcherp voor de goal, dat was de geboren

VVV-Venlo (4-1) en afgelopen zaterdag op bezoek

Eindhovenaar zaterdag wederom. Rayhi kon

bij ADO Den Haag (1-2), dat daardoor net als PEC

op zijn beurt weer trots zijn op ploegmaat Halil

Zwolle nog puntloos aan speelronde 4 moest

Dervisoglu, die tot tweemaal toe de aangever

beginnen.

was bij de treffers tegen ADO. Ook achterin staat
het goed bij Sparta, dat met het centrale duo
Bart Vriends en Jurgen Mattheij twee ervaren
mandekkers heeft.
Een droomstart bleek er voor PEC Zwolle
dus niet in te zitten. Met het zeker niet
eenvoudige programma en een waslijst aan
geblesseerden (Stegeman zag naast de langer
geblesseerden Thomas Lam, Bram van Polen en
Mike van Duinen, ook nog eens Vito van Crooij,
Pelle Clement en Yuta Nakayama wegvallen
en kon bij de competitiestart ook geen beroep
doen op de geschorsten Kenneth Paal en Sam
Kersten) was het puzzelen geblazen voor de
technische staf. Een welkome versterking was
de komst van Thomas Bruns, die tegen Vitesse
al een uur mee kon spelen. Clement bleek
ook weer fit genoeg om te spelen. Langzaam
maar zeker lijkt de ziekenboeg wat leeg te
stromen. Ook jongelingen Dean Huiberts en
Jarno Westerman vielen positief op en kloppen
nadrukkelijk op de deur van het eerste elftal.
Vanmiddag zal het team er alles aan doen om,
gesteund door de twaalfde man, de eerste zege
te pakken.
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INTERVIEW

,,IK WIST DAT ER NIEUWE
KANSEN ZOUDEN KOMEN”
Nieuwe heren nieuwe wetten. Dat dit spreekwoord nog steeds geldt, heeft
Rick Dekker de laatste maanden ondervonden. Bij trainer John van ’t Schip
een vaste waarde voor de eerste elf. Onder trainer Jaap Stam was dat anders
en kon hij niet rekenen op een basisplaats. Met de komst van John Stegeman
ziet de wereld er voor Rick Dekker weer anders uit.

6
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TOEKIJKEN

OM JALOERS OP TE ZIJN

,,Dat ik bij trainer Jaap Stam niet aan spelen

,,Met de jeugd van Feyenoord speelden we elk

toekwam viel mij wel rauw op m’n dak. Daarvoor

jaar tegen Sparta Rotterdam. Het zijn derby’s,

had ik bij John van ’t Schip namelijk alles

maar niet te vergelijken met Feyenoord - Ajax of

gespeeld. Niet bij de eerste elf horen, dat was

de IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead

voor mij onverwachts en ik had het niet eerder

Eagles. Ik kan me niet herinneren dat we in de

meegemaakt. Op de trainingen gaf ik wel alles

jeugd van Sparta verloren. Dan waren we vaak

om terug te komen. Als dat geen effect heeft, dan

echt de bovenliggende partij. Vanmiddag met PEC

gaat de lol er wel wat van af. Toekijken vanaf de

Zwolle is dat anders. Sparta kent immers een

bank was voor mij lastig om mee om te gaan. Er

geweldige start. Drie wedstrijden zeven punten.

spookt dan van alles door je hoofd. Ik ben al die

Om jaloers op te zijn. Het team heeft ervaring op

jaren toch echt dezelfde voetballer. Wat is er dan

het middenveld, grote gasten die het duel niet

nu mis aan mij? Soms dacht ik wel eens ‘moet

schuwen en voorin zijn ze vreselijk effectief. Na

ik niet verkassen naar een andere club’? Toen

de wedstrijd wil ik graag met hetzelfde gevoel als

Jaap zijn vertrek aankondigde wist ik dat er weer

in de jeugd bij Feyenoord het veld aflopen. Winst

nieuwe kansen zouden komen. Op dat moment

op Sparta. Daar zal ik samen met het team alles

zat ik echt te wachten op het begin van het

aan doen!”

nieuwe seizoen.”
COMPLETER
,,John Stegeman is nu onze nieuwe trainer. Dat
bevalt mij goed. Hij is duidelijk, trekt de teugels
strak aan en ook wil hij iedereen hard zien
werken. Er was een goede voorbereiding en ik
merkte dat ik de eerste elf weer naderde. Bij de
start van een nieuw seizoen vertrekken er spelers
en komen er nieuwe gezichten voor in de plaats.
Met de komst van Thomas Bruns is onze selectie
nog completer geworden. Wij hebben echt een
goede selectie. De eerste thuiswedstrijd tegen
Willem II ging het alleen mis. Met uitwedstrijden
tegen FC Utrecht en Vitesse troffen we zware
toch momenten dat we lieten zien dat we kunnen
voetballen. De kunst is dat we dat een hele
wedstrijd moeten laten zien. Als dat lukt, zie ik
ons eindigen op een plek tussen de nummers
negen en dertien op de ranglijst.”
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tegenstanders. In beide wedstrijden waren er
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INTERVIEW

,,ALS SCOUT WAS HET
ALTIJD LEUK OM OP HET
KASTEEL TE KOMEN”
Folly van Dam, oud-speler van PEC en sinds jaar en dag scout bij de club,
zag meer dan dertig jaar geleden bij CSV ’28 een talentje lopen en haalde
de jonge speler naar PEC Zwolle. Het was Mike Willems. Zijn oudere
broer Ron speelde toen al in het eerste van PEC-trainer Ben Hendriks.
Mike kwam als tweedejaars B-speler in de A1 terecht. Het was voor hem
het begin van een leven met PEC. Nu in het seizoen 2019/2020 is Mike
Willems de technisch manager bij zijn club. We geven hem het woord.
DRUKKE AGENDA

speelde. Als voetballer had ik een drukke agenda.

,,Bij PEC heb ik in de A-jeugd met veel plezier

Op zaterdag spelen met de A1, zondags met het

gespeeld. Destijds mocht ik van trainer Theo

eerste mee en op de maandag aan de bak met

Laseroms debuteren in het eerste elftal. Het was

het beloftenteam. Op een toernooi in Nijkerk werd

uit bij NAC, dat toen nog aan de Beatrixstraat

ik opgemerkt door de scouting van Ajax. Curieus
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INTERVIEW

was dat ze in Amsterdam niet wisten dat ik het

manager was, mij voornamelijk op wedstrijden in

jongere broertje van Ron was. Bij Jong Ajax heb

de Eredivisie en Eerste Divisie gericht. Incidenteel

ik een halfjaar gespeeld. Teamgenoten waren

waren er ook wedstrijden bij in Duisland en België.

o.a. Edwin van der Sar, Michael Kreek en Michael

Ik kan wel zeggen dat ik mede daardoor een

Mols. Het was de tijd van trainer Leo Beenhakker.

goed inzicht heb van wat er op de Nederlandse

Het reizen tussen Zwolle en Amsterdam werd mij

voetbalvelden rondloopt. Twee jaar geleden polste

echter te veel. Ik besloot om terug te keren naar

voorzitter Adriaan Visser mij of ik belangstelling had

Overijssel. Het was toentertijd het seizoen van

om in de toekomst Gerard Nijkamp op te volgen.

het faillissement van PEC Zwolle. Gaston Sporre

Het was de tijd dat Gerard in de belangstelling

redde het betaald voetbal in Zwolle, maar er was

stond bij de KNVB. Toen bekend werd dat Nijkamp

niet genoeg geld in kas om mij een contract aan

bij Cincinnati ging werken, heb ik in mei met de

te bieden. Toen heb ik mede door een chronische

voorzitter, rvc-preses Han Brouwer en adviseur

enkelblessure besloten met betaald voetballen te

Erben Wennemars om tafel gezeten en kwamen we

stoppen en mij op een maatschappelijke carrière te

tot een akkoord.”

richten. Ik was toen nog maar 21 jaar.”
,,Vanmiddag treffen we Sparta. Als scout was het
VRIENDENTEAM

altijd leuk om op Het Kasteel te komen. Sparta

,,Als amateur heb ik daarna gespeeld bij Go Ahead

staat bekend om zijn goede jeugdopleiding. Net

Kampen, KHC en als laatste bij SV Zwolle. Ik liep bij

als bij PEC Zwolle laat Sparta graag jeugdspelers

die club aan de Marslanden tegen de dertig. Mijn

doorstromen. Als scouts hebben we onder andere

baan en mijn gezin gingen steeds meer tijd van mij

Deroy Duarte en Halil Dervisoglu gevolgd. Met Henk

vragen. Ook met de enkel bleef het tobben. Toen

Fraser hebben de Kasteelheren een prima trainer.

heb ik besloten definitief te stoppen. Het was ook

Ook komen we vandaag met Lars Veldwijk een oude

de tijd dat mijn broer ziek werd. Ron speelde toen

bekende tegen. Ik verwacht een open wedstrijd met

bij Derby County. Dat is niet naast de deur voor een

twee voetballende teams en denk dat trainer John

bezoekje. Toch ging het na een tijdje weer kriebelen.

Stegeman en zijn spelers tegen Sparta met behulp

Vooral toen ik een aantal kameraden uit mijn jeugd

van de 12de man de eerste (thuis)winst van dit

tegenkwam. In een vriendenteam bij CSV heb ik

seizoen gaan pakken.”

toen nog enige tijd gespeeld. Gerard Nijkamp was
daar ploeggenoot, al zat hij wel veel op de bank.”
GEPOLST
,,Zeven jaar geleden werd ik door Ben Hendriks
door Max Huiberts getipt. Met Max heb ik nog bij
FC Zwolle gespeeld en hij is nog steeds een goede
vriend van mij. Het scouten was te combineren
met de dagelijkse werkzaamheden. Wel heb ik in
verband met mijn werk bij Sigma, waar ik inmiddels
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Foto: Henry Dijkman

gevraagd of ik voor de club wilde scouten. Ben was
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Van der Grondenmarke 28
8016 AL Zwolle
T 06 - 55 46 20 40
www.schuurman-bouwadvies.nl

OP ZOEK NAAR
EEN HIJSKRAAN?

0230184.pdf 1

28-6-2019
0230742.pdf
9:17:48
1

24-6-2019 14:31:58

22-7-2019
0226248.pdf
12:28:09
1

28-6-2019 9:15:00

088 - 253 0 253

0231022.pdf 1

De zeilmakerij in uw omgeving!
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.

Verandakleden
Schaduwdoeken
Windbreekgazen
Afdekzeilen

Aanhangerkleden
Bootkappen
Tentreparatie

Evenboersweg 16, Nieuwleusen
T: 0529-483030
www.wildeboer-groep.nl

0231409.pdf 1

30-7-2019 8:53:02

STAND & PROGRAMMA

STAND EREDIVISIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ajax
AZ
Vitesse
FC Utrecht
Sparta
PSV
Willem II
FC Twente
SC Heerenveen
FC Groningen
Feyenoord
VVV-Venlo
FC Emmen
RKC Waalwijk
Fortuna Sittard
Heracles Almelo
ADO Den Haag
PEC Zwolle

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

KAARTVERKOOP

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
0
2
1
1
3
0
0
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
2
2
2
2
2
3
3

+11
+6
+7
+8
+8
+6
+6
+7
+5
+2
+4
+5
+2
+4
+3
+1
+4
+2

-3
-0
-2
-4
-4
-2
-5
-5
-3
-3
-4
-9
-6
-8
-8
-7
-9
-9

(+8)
(+6)
(+5)
(+4)
(+4)
(+4)
(+1)
(+2)
(+2)
(-1)
(0)
(-4)
(-4)
(-4)
(-5)
(-6)
(-5)
(-7)

7
7
7
7
7
7
6
5
4
4
3
3
3
1
1
1
0
0

PROGRAMMA
Zaterdag 24 augustus 2019
18:30 uur Willem II - FC Emmen
19:45 uur Heracles Almelo - Vitesse
20:45 uur sc Heerenveen - FC Twente

PEC Zwolle - RKC Waalwijk
Zondag 15 september 2019, 12.15 uur
MAC 3PARK stadion, Zwolle

Zondag 25 augustus 2019
12:15 uur RKC Waalwijk - ADO Den Haag
14:30 uur FC Utrecht - VVV-Venlo
16.45 uur PEC Zwolle - Sparta Rotterdam

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

PEC Zwolle - Sparta Rotterdam • Nr. 2/17
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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

DE TELEGRAAF 2017
MAANDAG 31 JULI

RD

JE VOOR RICCIA
S EN EEN BIERT
MAX: EXCUSE

Foto: Jan Drost

INTERVIEW

,,HIJ MOET
NOG ALTIJD DE
WANDELSCHOENEN
AANTREKKEN”

DO

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: John den Dunnen.
Eredivisie. In het kampioensjaar van FC Zwolle,

voetbal. Verdeeld over elf seizoenen in de shirts van

scoorde Den Dunnen in de met 3-1 gewonnen

Sparta Rotterdam, FC Zwolle en FC Dordrecht. John

thuiswedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden en was

den Dunnen kwam in 2000 naar Zwolle en maakte

hij vooral in het bekertoernooi op dreef. Daar moest

twee jaar later de promotie mee naar de Eredivisie.

toen eerst nog een poulefase worden doorlopen

Met Sparta speelde Den Dunnen al vijf jaar in de

alvorens de knock-out wedstrijden begonnen.

AANDAG

Op de kop af 250 wedstrijden speelde hij betaald

PEC Zwolle - Sparta Rotterdam • Nr. 2/17
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Vloerenbedrijf Brons vof.
Verzorgen van cementdekvloeren
Aannemers - Bedrijven - Particulieren

Rookgasafvoersystemen
Leverancier van aluminium plaatwerk en
constructies
www.alukan.nl

tel: 038 477 39 36

0230291.pdf 1

Dorpsweg 63 • 8051 XT Hattem
Tel./fax: 038-444 28 21
Mobiel: 06-2346 61 44 / 06-5148 66 20

28-6-2019
0230352.pdf
9:18:03
1

Witteveen
car design

22-7-2019 10:46:01

Groothandel voor:
Navigatie - Telefonie - Multimedia - Accessoires

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

0229783.pdf 1

22-7-2019
0229729.pdf
10:48:31
1

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

0230215.pdf 1

29-7-2019 9:50:36

Ceintuurbaan 14M, 8024 AA Zwolle
 +31 38 421 26 31
 mail@hanze-luchttechniek.nl

www.hanze-luchttechniek.nl

Welsummerweg 14-B
7722 RS Dalfsen
31-7-2019
0229998.pdf
9:51:37
1
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

TECHNOLOGIE
VERANDERT,
SERVICE NIET!

6-8-2019
0230417.pdf
14:42:20
1

2-7-2019 9:09:20

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

28-6-2019 9:40:39

INTERVIEW

De eerste wedstrijd tegen Emmen werd verloren,

herinneren. ,,Ik was

maar daarna scoorde Den Dunnen de winnende

destijds de zogeheten

en enige goal tegen Urk (0-1) en tweemaal tegen

tweede man bij de

Achilles 1894 (4-0). Daarna werd er in de eerste

krant, waardoor ik niet

en tweede ronde gewonnen van AGOVV en (3-1)

alle spelers uit die

en FC Eindhoven (6-3). In de derde ronde bleek

tijd even goed ken,

Groningen met 3-0 te sterk door goals van niet
de minste spelers: Martin Drent, Joost Broerse en
Arjen Robben. Uitgerekend die wedstrijd deed Den

maar van John den

Herman Nijman.

Dunnen herinner
ik me nog wel het één

Dunnen niet mee. Uiteindelijk weet FC Zwolle tegen

en ander. Wat mij en velen met mij nog wel bijstaat,

Excelsior eind april de titel in de Gouden Gids Divisie

is dat John ruim voor het kampioenschap een

in de wacht te slepen.

weddenschap was aangegaan. Hij zou te voet naar
zijn woonplaats Papendrecht gaan wanneer
FC Zwolle kampioen zou worden. Hij zei er

Nijman was op het moment dat Den Dunnen naar

weliswaar niet bij wanneer hij dat zou gaan doen,

Zwolle kwam nog geen vaste clubwatcher, maar

maar voor zover ik weet moet hij nog altijd de

kan de aanvallende middenvelder nog wel goed

wandelschoenen aantrekken.”

Foto: Jan Drost

DE ANEKDOTE VAN HERMAN NIJMAN
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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 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

Beleef alle wedstrijden van
PEC Zwolle live met FOX Sports

12 ,99
mnd

Maandelijks opzegbaar

INTERVIEW

MATCHFACTS
Foto: Henry Dijkman

LARS VELDWIJK
Spits Lars Veldwijk (foto) keert vandaag met
Sparta Rotterdam terug in het MAC3PARK
stadion. Veldwijk kwam tot 33 optredens in de
Eredivisie en scoorde daarin 14 keer. Negenmaal
was hij de aangever.
2-0 EN 0-3
De laatste thuiswedstrijd tegen Sparta
Rotterdam, twee seizoenen geleden, leverde
PEC Zwolle een 2-0 zege op door goals van
Piotr Parzyszek en Youness Mokhtar. Een
jaar daarvoor speelde PEC Zwolle de eerste
thuiswedstrijd van het seizoen tegen Sparta
(foto) en ging het met 0-3 de boot in. Toen
scoorden Loris Brogno (2) en Craig Goodwin voor
de Kasteelclub.
GELIJK
Zowel PEC Zwolle als Sparta Rotterdam won drie

NOOIT PUNTLOOS

van de twaalf eerdere eredivisieontmoetingen

PEC Zwolle is deze eeuw in de Eredivisie nog

in Zwolle. Ook in dat opzicht beginnen de beide

nooit puntloos geweest na vier speelronde.

ploegen zondagmiddag met een gelijke stand.

Driemaal had het na vier speelrondes nog niet
gewonnen.
2002/2003: 4-5

2015/2016: 4-8

2003/2004: 4-1

2016/2017: 4-1

2012/2013: 4-2

2017/2018: 4-7

2013/2014: 4-12

2018/2019: 4-3

2014/2015: 4-9

2019/2020: 3-0

Foto: Martijn Kleingeerts

VERLEDEN OP SPANGEN
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Enkele spelers die zowel voor PEC Zwolle als Sparta
Rotterdam hebben gespeeld zijn: Lars Veldwijk,
John den Dunnen, Arne Slot, Giovanni Hiwat en
Johan van der Werff. Cor Brom en Jan Everse waren
bij beide clubs als hoofdtrainer actief.
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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.

SELECTIES

KEEPERS
__ Tim Coremans
__ Michael Fabrie
__ Ariel Harush

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

2.
3.
4.
5.
15.
23.
29.
31.

VERDEDIGING
Bram van Polen
Thomas Lam
Yuta Nakayama
Kenneth Paal
Sam Kersten
Etiënne Reijnen
Darryl Lachman
Sai van Wermeskerken

VERDEDIGING
__ Dirk Abels
__ Abdallah Aberkane
__ Suently Alberto
__ Lassana Faye
__ Khalid Karami
__ Jurgen Mattheij
__ Bart Vriends

6.
8.
11.
14.
19.
20.
22.

MIDDENVELD
Gustavo Hamer
Clint Leemans
Iliass Bel Hassani
Zian Flemming
Rick Dekker
Thomas Bruns
Pelle Clement

MIDDENVELD
__ Adil Auassar
__ Deroy Duarte
__ Laros Duarte
__ Abdou Harroui
__ Dante Rigo
__ Bryan Smeets
AANVAL
__ Ragnar Ache
__ Halil Dervisoglu
__ Denzel James
__ Mohamed Rayhi
__ Lars Veldwijk

AANVAL
7. Vito van Crooij
9. Mike van Duinen
10. Lennart Thy
17. Dennis Johnsen
25. Stanley Elbers
TRAINER
John Stegeman

TRAINER
Henk Fraser

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

ASSISTENT-TRAINERS
Nico Jalink & Aleksandar
Rankovic

SCHEIDSRECHTER
Dhr. Serdar Gözübüyük
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ASSISTENTEN
Dhr. Erwin Zeinstra
& Rob van de Ven

KEEPERSTRAINER
Frank Kooiman

VIERDE OFFICIAL
Dhr. Alex Bos

VAR
Dhr. Richard Martens
Dhr. Johan Balder (ass.)
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SPONSOREN

COLOFON

OVERZICHT ZAKELIJKE EVENEMENTEN
Maandag 9 september
Zaterdag 21 september
• PEC Zwolle Businessclubavond • FC Groningen – PEC Zwolle
• PEC Peloton fietstour naar
Vrijdag 20 september
Groningen
• Businesslunch nieuwe
• Wedstrijd Businessclubteam
sponsoren
Woensdag 25 september
• PEC Zwolle Sportontbijt

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

HOOFDSPONSOR

REDACTIE
Paul Schrijver
Johan Teunis
STATISTIEKEN
Martijn Mooiweer

WEDSTRIJDSPONSOR

VORMGEVING

Stephan Bakker
Niels Versteege

TENUE- EN KLEDINGSPONSOREN
FUNCTIONAL SPORTSWEAR

MAN OF THE MATCH-SPONSOR

FOTOGRAFIE
Peter Boitelle
Henry Dijkman
Jan Drost
Martijn Kleingeerts
Raymond Smit
DRUK
www.zpressprint.nl

Van Andel, Epe
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Geniet van onze

D A G M E N U ’S

Maandag
ONBEPERKT
SPARE RIBS

13,50

Dinsdag
ONBEPERKT
SATÉ

13,50

Woensdag
ONBEPERKT
SLIPTONGEN

16,-

Donderdag
ONBEPERKT
SPARE RIBS

Dagmenu’s zijn niet geldig op nationale feestdagen of i.c.m. andere acties

Restaurant De Beren Zwolle

15,50

Katwolderplein 2-4 • 038 - 744 00 91 • WWW.BEREN.NL

