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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 boekte in het weekend voorafgaand aan de interlandperiode 
de eerste zege van het seizoen. Op bezoek bij FC Emmen werd met 1-3 
gewonnen. De mannen van trainer John Stegeman hopen vanmiddag tegen 
promovendus RKC Waalwijk de tweede driepunter op rij te pakken.

RKC Waalwijk, dat promoveerde na een bizarre 
slotfase in de finale van de play-offs tegen Go Ahead 
Eagles, wacht nog altijd op de eerste zege sinds de 
terugkeer in de Eredivisie. De ploeg van trainer Fred 
Grim verloor vier van de eerste vijf wedstrijden en 
pakte een punt op bezoek bij mede-promovendus 
FC Twente. Dit gebeurde na een zinderende slotfase 
in Enschede, waar in de extra tijd van de wedstrijd 
liefst drie doelpunten vielen.

Bij RKC Waalwijk treft PEC Zwolle Stanley Elbers 
en Clint Leemans, die door de Blauwvingers beiden 
worden verhuurd aan de Brabanders. In de wedstrijd 
tegen PSV (1-3 nederlaag) maakte Elbers zijn debuut 
voor RKC Waalwijk. Hierin was hij meteen belangrijk 
met een assist bij de openingstreffer van Melle 
Meulensteen. Leemans, die vandaag zijn 24ste 
verjaardag viert, wacht nog op zijn eerste minuten bij 
zijn nieuwe club. Vanmiddag kan hij die uitgerekend 
in het MAC3PARK stadion gaan maken.

Nieuwkomer Reza Ghoochanijhad kan vanmiddag 
eveneens zijn debuut gaan maken, maar dan voor 
PEC Zwolle. De aanvaller, die op de slotdag van 
de transfermarkt overkwam van het Cypriotische 
APOEL Nicosia, zit voor het eerst bij de wedstrijd-
selectie. In de oefenwedstrijd van PEC Zwolle op 
bezoek bij 2. Bundesliga-club Arminia Bielefeld (2-0 
nederlaag) speelde hij al wel 45 minuten mee.

De laatste keer dat RKC Waalwijk op bezoek kwam 
bij PEC Zwolle, in november 2013, eindigde de 

wedstrijd in een 1-1 gelijkspel. De Zwollenaren 
kwamen vlak voor rust op voorsprong via Mustafa 
Saymak, die deze zomer terugkeerde bij PEC Zwolle. 
Aurélien Joachim maakte zes minuten na rust de 
gelijkmaker voor RKC Waalwijk, dat destijds onder 
leiding stond van trainer Erwin Koeman.

PEC Zwolle, dat afgelopen maandag tijdens de 
Businessclubavond in de Grote Kerk in Zwolle 
de vijf jeugdspelers Lucas Tol, Chip Engels, Samir 
Lagsir, Gabi Caschili en Daijiro Chririno voor drie 
seizoenen aan zich bond, gaat er vanmiddag vol 
voor om de eerste thuiszege van het nieuwe seizoen 
te boeken. Na de wedstrijden tegen Willem II en 
Sparta Rotterdam, waarin niet binnen de eigen 
stadionpoorten de volle buit kon worden gepakt, 
wacht nu tegen RKC Waalwijk een nieuwe kans.

PEC ZWOLLE – RKC WAALWIJK

Foto: Martijn Kleingeerts

VOORBESCHOUWING
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Gustavo Hamer werd na de wedstrijd tegen FC Emmen verkozen tot 
‘Man of the Match’ aan de kant van PEC Zwolle. In de zomer van 2018 
kwam de jeugdinternational van Oranje over van Feyenoord. Tijdens 
zijn verhuurperiode bij FC Dordrecht was de middenvelder bij de scouts 
van PEC Zwolle opgevallen. Hoe kijkt Hamer terug op zijn eerste jaar in 
Zwolle en wat verwacht hij van het nieuwe seizoen?

,,MET DE NIEUWE SPELERS IS ER EEN 
KWALITEITSINJECTIE GEKOMEN”

DUIDELIJKHEID
,,Met gemengde gevoelens kijk ik terug op 
vorig seizoen. In 26 wedstrijden mocht ik 
minuten maken in de Eredivisie. Persoonlijk 
ben ik daarover tevreden. De overstap van de 
Eerste Divisie naar de Eredivisie is toch groot. 
Het is in de Eerste Divisie meer een soort 
van vechtvoetbal. In de Eredivisie is het veel 

tactischer en laat je de bal meer het werk doen. 
Dat was even wennen. Ook viel de teamprestatie 
wat tegen. We moeten dit seizoen echt meer 
punten gaan halen. Voor mij kwam vorig seizoen 
de komst van trainer Jaap Stam niet slecht uit. 
Stam bracht voor mij veel duidelijkheid. Dat had 
ik nodig op dat moment. Ook voor het team was 
het goed. We speelden ons immers veilig.” 

INTERVIEW

Foto: Martijn Kleingeerts
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Bijna jarig? Vraag geen kado  
maar een donatie.

Kijk op kadoneren.nl 

Binnenkort een feestje en wil je die dag extra  
bijzonder maken? Vier dan je verjaardag voor 
KWF. Vraag je gasten om donaties en lever
een bijdrage aan de financiering van kanker-
onderzoek, preventie en ondersteuning van 
mensen met kanker. 

Met jouw feestje komt de dag dichterbij dat 
niemand meer hoeft te sterven aan kanker.

Bijna jarig? Vraag geen kado 



INTERVIEW

TAAK VERVULLEN
,,Met de komst van trainer John Stegeman 
begon iedere speler weer op nul. Je moet je 
dan in de voorbereiding laten zien en opnieuw 
je waarde bewijzen. Stegeman is heel direct, 
streng en serieus op het veld. Er wordt door 
hem doelgericht getraind. Gelukkig is er ook 
tijd voor een lolletje na de training. Tijdens de 
voorbereiding merkte ik al dat ik in aanmerking 
kwam voor een basisplaats. Ik heb het voordeel 
dat ik als rechtsback en als middenvelder op twee 
posities uit de voeten kan. Net als elke speler 
wil ik in de basis staan. Mocht de trainer mij 
opstellen als linksbuiten, dan zal ik ook daar mijn 
taak proberen te vervullen. Als ik maar speel.” 

IN DE PICTURE
,,Ik wil alles uit mijn voetbalcarrière halen. Mijn 
droom is ooit weer voor Feyenoord of voor een 
mooie club in het buitenland te spelen. Het ligt 
er natuurlijk helemaal aan hoe ik mij ontwikkel. 

Daarom moet ik mij eerst maar eens in de 
picture spelen door goed te presteren met PEC 
Zwolle. Thuis tegen Sparta Rotterdam voelde ik 
al vooruitgang en tegen FC Emmen zat ik op het 
middenveld lekker in mijn vel. Dit seizoen wil ik 
sterker worden in het leidinggeven op het veld. De 
andere spelers helpen met tactische aanwijzingen 
als dat nodig is. Het elftal raakt steeds beter op 
elkaar ingespeeld en met de nieuwe spelers is 
er een kwaliteitsinjectie gekomen. We kunnen 
daarom weer naar boven kijken.” 

,,Dat Stanley Elbers en Clint Leemans voor 
RKC Waalwijk gekozen hebben snap ik. Op de 
bank zitten, daar word je gek van. Mocht ik ze 
op het veld tegenkomen dan is het oppassen 
voor de snelheid en techniek van Stanley en de 
traptechniek en het spelinzicht van Clint. We 
zullen vanaf het begin geconcentreerd en met 
passie moeten spelen, dan blijven de drie punten 
in Zwolle.”

Foto: Martijn Kleingeerts
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INTERVIEW

In het verleden ging Gert Peter de Gunst op pad met een jeugdelftal of het 
beloftenteam van PEC Zwolle. Een materiaalman en een elftalleider met 
waterzak en spons vergezelden hem. Nu is hij alweer jaren verbonden aan 
de eerste selectie met een staf van 21 collegae in verschillende functies. 

,,DE LAATSTE JAREN IS HET SNEL GEGAAN 
MET DE GROEI VAN PEC ZWOLLE”

WETEN HOE DE HAZEN LEZEN
,,De laatste jaren is het snel gegaan met de 
groei van PEC Zwolle. Het gaat er in 2019 bij 
PEC Zwolle veel professioneler aan toe dan 
in mijn begin jaren als trainer bij FC Zwolle. 
Fysiektrainer, manueeltherapeut, teammanager, 
clubarts, verzorger, videoanalist en zo kan ik het 

rijtje naar de 21 functies in de staf aanvullen. 
Allemaal ondersteunen ze de technische staf. 
Dat moet ook als je de ambities van PEC Zwolle 
wilt waarmaken. Veel mensen denken dat ik de 
cultuur van de club bewaak. Bewaker van de 
cultuur vind ikzelf geen fijne uitdrukking. Het 
is meer dat ik weet hoe de hazen lopen en de 
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INTERVIEW

zwakke en sterke punten van de club ken. De 
cultuur bewaken, dat doen we met z’n allen. Dat 
mag niet van één persoon afhankelijk zijn.”

CULTUURBEWAKER
,,Nieuwe heren, nieuwe wetten. Dat heb ik de 
laatste jaren bij de wisselingen van de diverse 
trainers wel ondervonden. Iedere trainer is weer 
anders. Het is wennen aan de trainer als mens, 
aan zijn manier van werken en de manier hoe 
hij over voetbal denkt. Je moet je als assistent-
trainer wel waarmaken. Bij John Stegeman ging 
dat heel snel. In grote lijnen denken wij hetzelfde 
over voetbal. Dat Henry van der Vegt nu ook 
mijn collega is voelt goed. Hij was een geweldige 
voetballer en heeft bij grote clubs gespeeld. Hij 
begint nu als assistent-trainer. Aan alles merk 
je dat hij een voetbaldier is. Met Mike Willems 
heeft de club een nieuwe technisch manager 
aangesteld. Dat is nu één van de mensen die 
de eerder genoemde PEC Zwolle-cultuur zal 
bewaken. Wat ik merk is dat hij ook stuurt op 
beleid op de langere termijn. Mike is een technisch 
manager die tussen de mensen van de technische 
staf staat en als het ware één van hen is.” 

PRACHTVOETBALLERS
,,Dit seizoen begonnen we met verlies thuis tegen 
Willem II, om daarna uit bij FC Utrecht en Vitesse 
te spelen. Die twee laatsten zijn niet bepaald 
de clubs waar wij de punten moeten halen. 
Thuis tegen Sparta werd het een gelijkspelletje. 
En dan sta je zomaar na vier wedstrijden met 
slechts één puntje op een plek waar je voor je 
gevoel niet thuishoort. Onze eerste overwinning 
uit bij Emmen (1-3 red.) geeft de spelers een 
boost. Ook is de selectie met nieuwe aankopen 
op niveau gebracht. Ik vind het geweldig dat 
Mustafa Saymak weer terug is. Een prima speler 

en mens. Ik was al zijn trainer bij de A1. Er 
lopen nu prachtvoetballers bij ons rond. Zonder 
anderen te kort te doen verwacht ik veel van 
Dennis Johnsen. Je vindt hem helemaal niks 
of je houdt van hem. Ik kies voor het laatste. 
Zijn balaanname en snelheid zijn geweldig. Hij 
oogt flegmatiek, maar loopt meer kilometers in 
een wedstrijd dan welke speler dan ook in onze 
selectie.” 

,,Vorig seizoen heb ik RKC Waalwijk al eens 
bekeken. Met beperkte middelen speelt het team 
van trainer Fred Grim attractief voetbal. Ook in 
de Eredivisie haalt Grim alles uit zijn selectie. 
We komen op het veld met Stanley Elbers en 
Clint Leemans twee bekenden tegen. Ik snap 
hun keuze voor RKC Waalwijk. Ze hebben gelijk: 
liever spelen in Waalwijk dan bij ons op de bank. 
Ze zullen er beiden op gebrand zijn een goede 
partij te spelen. Ik wens ze veel succes, maar 
niet vandaag tegen PEC Zwolle. Wij gaan voor de 
eerste thuisoverwinning van dit seizoen.”
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OP ZOEK NAAR 
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.  Vitesse  5   3  2  0  +10   -4   (+6)  11
2.  Ajax  4   3  1  0  +15   -4   (+11)  10
3.  PSV  4   3  1  0  +9   -3   (+6)  10
4.  FC Twente  5   2  3  0  +10   -6   (+4)  9
5.  Willem II  5   3  0  2  +8   -7   (+1)  9
6.  Sparta  5   2  2  1  +11   -10   (+1)  8
7.  AZ  4   2  1  1  +7   -2   (+5)  7
8.  FC Utrecht  5   2  1  2  +10   -9   (+1)  7
9.  Feyenoord  4   1  3  0  +5   -4   (+1)  6
10.  sc Heerenveen  5   1  3  1  +6   -4   (+2)  6
11.  ADO Den Haag  5   2  0  3  +8   -9   (-1)  6
12.  VVV-Venlo  5   2  0  3  +7   -11   (-4)  6
13.  Heracles Almelo  5   1  2  2  +4   -9   (-5)  5
14.  FC Groningen  4   1  1  2  +3   -5   (-2)  4
15.  PEC Zwolle  5   1  1  3  +7   -12   (-5)  4
16.  FC Emmen  5   1  0  4  +4   -11   (-7)  3
17.  Fortuna Sittard  4   0  2  2  +4   -9   (-5)  2
18.  RKC Waalwijk  5   0  1  4  +5   -14   (-9)  1

STAND EREDIVISIE  

KAARTVERKOOP

PEC Zwolle - PSV
Zondag 29 september 2019, 14.30 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 14 september 2019
18:30 uur  Ajax - sc Heerenveen
18:30 uur  AZ - Sparta Rotterdam
19:45 uur  VVV-Venlo - FC Groningen
20:45 uur  FC Utrecht - FC Emmen
20:45 uur  PSV - Vitesse

Zondag 15 september 2019
12:15 uur  PEC Zwolle - RKC Waalwijk
14:30 uur  Heracles Almelo - Willem II
14:30 uur  Feyenoord - ADO Den Haag
16.45 uur  Fortuna Sittard - FC Twente
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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
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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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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: Fred Benson.

INTERVIEW

Fred Benson verscheen in 2004 voor het eerst 
op de Nederlandse voetbalvelden. Als speler 
van Vitesse maakte Nederland kennis met de 
goaltjesdief. Via RKC Waalwijk, waar Benson 
veruit het vaakst het net deed bollen, kwam 
de aanvaller in 2012 op 28-jarige leeftijd bij 

kersvers promovendus PEC Zwolle op de radar. 
De club lijfde de Ghanees in en zag Benson in 69 
officiële wedstrijd gedurende twee seizoenen 
22 keer scoren. Met PEC Zwolle won Benson 
de KNVB Beker en plaatste hij zich met de club 
voor Europees voetbal. Met de Zwollenaren ging 
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VERLIEST PEC ZWOLLE NIET”
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Benson echter niet Europa in. In de zomer van 
2014 vertrok de speler naar het Moldavische 
FC Sheriff Tiraspol, om vervolgens met een 
omweg in 2017 zijn loopbaan als profvoetballer 
af te sluiten in Waalwijk.

Vorig seizoen verscheen Benson plotseling weer 
in Zwolle, niet als voetballer maar als trainer in 
opleiding. Hier liep de voormalig prof mee met Mark 
Looms als assistent-trainer van Jong PEC Zwolle. 
Voormalig clubwatcher Herman Nijman herinnert 
zich in het bijzonder nog ‘De Wet van Fred’.

DE ANEKDOTE VAN HERMAN NIJMAN
,,Fred(je) Benson, dat was de aanvaller die FC 
Zwolle eerst de titel afpakte, als topscorer van 
RKC. Ruim een jaar later was hij na een mislukt 
avontuur in Polen zomaar Zwollenaar. En hoe 
het is ontstaan, niemand weet het precies, 
maar Benson verdiende al snel een slogan. ,Als 

Benson scoort, 
verliest PEC Zwolle 
niet.’ Gekkigheid 
natuurlijk, en ietwat 
naast de waarheid. 
Maar Benson 
maakte in de eerste 
twee seizoenen 
van PEC Zwolle in 

de Eredivisie wel vijftien doelpunten, dat was 
helemaal niet onaardig. En hij was de man van de 
historische avond bij de overwinning tegen PSV (1-
3), net na de winterstop in 2013. Een onvergetelijk 
duel omdat PSV net uit Thailand kwam en daar 
veel kritiek mee oogstte, Erik Pieters na een 
domme rode kaart een ruit probeerde te slopen 
(en zichzelf sloopte) en Benson er twee inschopte. 
Vast geen mooie goals, wel gave goals. En op de 
bank bij Zwolle  - ook leuk – Danny Wintjens en 
Gerard Aafjes. Wie kent die nog?”
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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

ONDERLINGE DUELS
De eredivisiewedstrijd tussen PEC Zwolle en RKC 
Waalwijk werd vijf keer eerder gespeeld in het 
MAC3PARK stadion. Beide ploegen wisten het 
duel twee keer te winnen. De laatste keer dat RKC 
Waalwijk op bezoek kwam in Zwolle, in november 
2013, eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel.

STA-IN-DE-WEG
In het seizoen 2010/2011 was RKC Waalwijk 
de grote sta-in-de-weg voor het toenmalige 
FC Zwolle van trainer Art Langeler. De club 
leek lange tijd op weg naar promotie naar 

de Eredivisie, maar gaf een voor de winter 
opgebouwde voorsprong in het tweede deel 
van de competitie weg. Hierdoor werd RKC 
Waalwijk uiteindelijk kampioen van de Eerste 
Divisie. In dat seizoen eindigde het duel tussen 
de concurrenten in Zwolle in 0-3 voor de latere 
kampioen. FC Zwolle promoveerde uiteindelijk 
een seizoen later naar de Eredivisie.

VAN BENSON TOT BERGER 
Eén van de spelers die zowel voor PEC Zwolle 
als RKC Waalwijk speelde is Fred Benson, die in 
bovenstaande wedstrijd nog tot scoren kwam 

MATCHFACTS
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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
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voor de Brabanders. In dienst van PEC Zwolle 
scoorde de spits uit Ghana, tussen 2012 en 
2014, 22 doelpunten in 69 wedstrijden. Bij RKC 
Waalwijk kwam Benson tot 150 wedstrijden en 
59 doelpunten. Andere spelers die voor zowel de 
Zwollenaren als de Brabanders speelde zijn onder 
meer Derk Boerrigter (foto), Anton Jongsma, Ivar 
van Dinteren en Ruud Berger.

TWEE KEER IN TIEN DAGEN
In het seizoen 2012-2013 speelde PEC Zwolle 
twee keer in tien dagen in Waalwijk tegen RKC. 
Allereerst voor de competitie. Door goals van 
Benson en Ronnie Reniers won Zwolle met 1-2. 

Het betekende de tweede zege van dat seizoen. 
Ruim een week later werd met 2-4 gezegevierd 
(foto) in de derde ronde van de KNVB Beker. 
Opnieuw scoorde Reniers, net als Youness 
Mokhtar (2) en Rochdi Acenteh.

EERSTE THUISOVERWINNING
PEC Zwolle gaat tegen RKC Waalwijk voor 
de eerste thuisoverwinning van het seizoen 
2019/2020. In de vorige thuiswedstrijd speelde 
de ploeg van John Stegeman met 2-2 gelijk. De 
Brabanders wonnen sinds de terugkeer in de 
Eredivisie nog niet en zijn nog altijd hard op jacht 
naar de eerste drie punten.
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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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Dhr. Siebert 
Dhr. Weterings
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Dhr. Zeinstra (ass.)

 KEEPERS 
22. Mike Grim
13. Kees Heemskerk
1. Etiënne Vaessen

 VERDEDIGING
4. Hannes Delcroix
14. Henrico Drost
2. Juriën Gaari
3. Melle Meulensteen
15. Lars Nieuwpoort
5. Paul Quasten
25. Dean van der Sluys
16. Ingo van Weert

 MIDDENVELD
26. Nikki Baggerman
28. Saïd Bakari
23. Clint Leemans
12. Hans Mulder
18. Nando Nöstlinger
6. Daan Rienstra
10. Stijn Spierings
8. Anas Tahiri
20. Kevin Vermeulen

 AANVAL
9. Mario Bilate
21. Lennerd Daneels
17. Stanley Elbers
34. Jari Koenraat
11. Darren Maatsen
7. Dylan Seys
19. Sylla Sow
24. Dylan Vente

 TRAINER
 Fred Grim

 ASSISTENT-TRAINERS
 Erwin van Breugel
 Sander Duits

 KEEPERSTRAINER
 Serge van den Ban

 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
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31. Sai van Wermeskerken 

 MIDDENVELD
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14. Zian Flemming
19. Rick Dekker
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38. Gustavo Hamer

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

 TRAINER
 John Stegeman

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

FUNCTIONAL SPORTSWEAR

MAN OF THE MATCH-SPONSOR

Van Andel, Epe

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

Stephan Bakker
Niels Versteege

FOTOGRAFIE
Peter Boitelle

Henry Dijkman
Jan Drost

Martijn Kleingeerts
Raymond Smit

DRUK
www.zpressprint.nl

Vrijdag 20 september
• Businesslunch nieuwe 

sponsoren

Zaterdag 21 september
• FC Groningen – PEC Zwolle
• PEC Peloton fietstour naar 

Groningen
• Wedstrijd Businessclubteam

Woensdag 25 september
• PEC Zwolle Sportontbijt

Zondag 29 september
• PEC Zwolle – PSV
• Entertainment in 

Businessclub 1

OVERZICHT ZAKELIJKE EVENEMENTEN

SPONSOREN





Rijkelijk belegde broodjes • Sandwiches
Salades • Warme gerechten • en meer!

GRATISGRATIS
2e lunchgerecht

DE HELE MAAND SEPTEMBER

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