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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 vanmiddag om 14.30 uur op tegen PSV. In de achtste 
speelronde van de Eredivisie hopen de Blauwvingers voor een stunt te 
zorgen en de tweede thuiszege van het seizoen te boeken.

PEC Zwolle verloor afgelopen weekend in de Eredi-
visie. Op bezoek bij FC Groningen ging de ploeg van 
oefenmeester John Stegeman met 2-0 onderuit. 
In die wedstrijd begon Mustafa Saymak voor het 
eerst sinds zijn terugkeer in Zwolle weer in de basis. 
PEC Zwolle, dat dit seizoen van FC Emmen en RKC 
Waalwijk wist te winnen, gaat tegen PSV op jacht 
naar de derde zege van deze jaargang, om zo de weg 
naar boven in te slaan.

PSV kende een moeilijke start van het seizoen, 
maar heeft de draad inmiddels weer opgepakt. 
Eind juli werd de ploeg door het Zwitserse FC Basel 
uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions 
League en ook de eerste competitiewedstrijd, uit 
tegen FC Twente, werd niet gewonnen. Sinds de bo-
venstaande wedstrijd tegen FC Basel heeft PSV niet 
meer verloren en gaat de ploeg samen met Ajax aan 
kop in de Eredivisie. Bij PSV zijn dit seizoen tot nu 
toe Donyell Malen en Mohamed Ihattaren de grote 
uitblinkers. De 20-jarige Malen scoorde liefst vijf 
keer in de wedstrijd van PSV tegen Vitesse. Tevens 
kwam de aanvaller tot scoren bij zijn debuut voor het 
Nederlands Elftal tegen Duitsland, begin september. 
De pas 17-jarige Ihattaren, die tevens jeugdinterna-
tional van Oranje is, is de laatste weken door velen 
bestempeld tot ‘een uitzonderlijk talent’ en maakt 
veel indruk met zijn spelinzicht en passkwaliteiten.

In de afgelopen twee seizoenen wist PEC Zwolle 
steeds goed stand te houden in het MAC3PARK sta-
dion tegen PSV. Vorig seizoen leek PEC Zwolle een 
punt te gaan pakken tegen PSV, totdat Luuk de Jong 
in de 93ste minuut de beslissende treffer maakte en 
PSV naar de overwinning schoot. 

Diezelfde De Jong, momenteel spelend voor Sevilla, 
had PSV vier minuten voor rust op voorsprong 
gezet. Meteen na rust maakte Vito van Crooij de 
gelijkmaker voor de Blauwvingers. Een seizoen eer-
der, in november 2017, wist PSV ook in de extra tijd 
te ontsnappen in de Overijsselse hoofdstad. Lang 
leek de wedstrijd in 0-0 te eindigen, totdat Nicolas 
Isimat-Mirin, op dit moment actief voor het Franse 
Toulouse, scoorde in de derde minuut van de extra 
tijd. PSV heeft sowieso goede herinneringen aan de 
wedstrijden in Zwolle. In 2016 werd de ploeg onder 
leiding van Phillip Cocu in Overijssel landskampioen 
op de slotdag. De Eindhovenaren wonnen zelf me 
1-3, maar hadden ook puntverlies van concurrent 
Ajax nodig. De Amsterdammers wisten op bezoek bij 
De Graafschap, dat al verzekerd was van nacompe-
titie voor handhaving, niet te winnen. Hierdoor greep 
PSV de schaal.

De laatste thuiszege van PEC Zwolle op PSV dateert 
van september 2014. PSV kwam in dat duel nog 
wel op voorsprong via De Jong, maar gaf deze 
voorsprong uit handen. Door doelpunten van Jesper 
Drost, Joost Broerse en Ben Rienstra wist PEC Zwol-
le drie punten te pakken tegen de Eindhovenaren.

PEC ZWOLLE - PSVPEC ZWOLLE - PSV
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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 



Henry van der Vegt is terug bij het eerste van PEC Zwolle. De voormalig 
speler en directielid is sinds dit seizoen samen met Gert Peter de 
Gunst assistent-trainer van John Stegeman. In het verleden vervulde 
hij ook verschillende bestuursfuncties bij SC Cambuur, Willem II en RKC 
Waalwijk. Nu is Van der Vegt, die in 1991 als voetballer debuteerde bij de 
Blauwvingers, dus weer op het veld aan het werk.

,,FANTASTISCH OM WEER IN ZWOLLE 
BIJ HET EERSTE BETROKKEN TE ZIJN”

,,Ik ben vergroeid met voetbal en kan eigenlijk 
geen dag zonder. Vanaf het moment dat ik 
kon lopen was ik al met een bal bezig. Mijn 
eerste club was DOS Kampen. Toen ik mij 
daar aanmeldde was ik 5 of 6 jaar en eigenlijk 
nog te jong om in clubverband te spelen. DOS 
was in mijn jeugd een grote club en werd in 
1982 en 1988 algemeen landskampioen bij de 
amateurs. In 1991 haalde trainer Theo de Jong 
mij van DOS Kampen 1 naar FC Zwolle. Een 

jaar later volgde Jaap Stam met wie ik bij DOS 
altijd heb samengespeeld. Op mijn 19e maakte 
ik in Zwolle mijn debuut thuis tegen Go Ahead 
Eagles. In de vier jaar dat ik bij FC Zwolle speelde 
was de kwartfinale voor de KNVB Beker tegen 
Feyenoord echt een hoogtepunt. FC Zwolle had 
toen een team met veel jongens uit de regio.  
Met onder anderen Bert Konterman, Jan van 
Raalte, Edwin Duim, Johan Hansma en Jaap. Het 
was echt een vriendenteam.”

INTERVIEW

Foto: Martijn Kleingeerts
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SERVICE EN FLEXIBILITEIT 
  STAAN VOOROP BIJ HET TEAM VAN WINTEROIL

• Kwaliteitsonderhoudsproducten

• Verkooppunt Linde Gas Benelux

• Hoofddealer Noord- Nederland     
  JSP RVS Gascilinders

• Allround leverancier van 
  brandstoffen, smeermiddelen 

  en vloeibare gassen

Kokosstraat 8 
8281 JC  Genemuiden
T 038 385 56 30
info@winteroil.nl
www.winteroil.nl
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INTERVIEW

,,In 1995 verdiende ik een transfer naar Willem 
II dat toen in de subtop van de Eredivisie 
speelde. Ondanks een hoger niveau had ik een 
geweldig eerste jaar met veel goals en assists. 
Hoogtepunt was de 1-0 winst op een tot dan 
toe onverslaanbaar Ajax, dat 56 wedstrijden 
op rij niet verloren had. Ook bij de KNVB vielen 
mijn prestaties op en mocht ik stagelopen bij de 
voorselectie van het Nederlands Elftal op weg 
naar het EK 1996. Na drie jaar Tilburg was Udinese 
mijn volgende club. Italië was het Engeland van 
nu. Er werd daar toen op een zeer hoog niveau 
gespeeld. Udinese hoorde niet bij de top 3, maar 
was wel een uitdager van de topclubs. Het eerste 
jaar was al mooi, maar in het tweede seizoen 
speelde ik nog veel meer, ook in de Europa League. 
In de voorbereiding op het derde seizoen raakte 
ik geblesseerd en bleek dat ik vanwege een 
hartritmestoornis moest stoppen met voetballen. 
Door voorzitter Ronald van Vliet werd ik toen 
benaderd of ik algemeen manager bij FC Zwolle 
wilde worden.”

,,Die kans heb ik gegrepen, waarna ik mij verder 
heb ontwikkeld op managementgebied. Na 
FC Zwolle was ik werkzaam bij Willem II, RKC 
Waalwijk en SC Cambuur. De laatste jaren miste 
ik echter steeds meer het gras. In 2016 heb ik 
de knoop doorgehakt en ben ik me gaan richten 
op een loopbaan als trainer. PEC Zwolle gaf me 
de kans om hier de O16 te trainen en voor mijn 
trainersdiploma’s te gaan. Ik ben een liefhebber 
van dominant, aanvallend voetbal met veel 
beweging en loopacties.”

,,Toen vorig seizoen duidelijk werd dat Jaap 
Stam en Said Bakkati zouden vertrekken, kwam 
toenmalig technisch directeur Gerard Nijkamp 
met de vraag of ik assistent bij het eerste wilde 
worden. Dat nieuwe avontuur ben ik vervolgens 

enthousiast aangegaan. Het is fantastisch om 
nu in Zwolle weer bij het eerste betrokken te zijn. 
We werken met een ervaren trainersstaf, waar 
we dagelijks van elkaar leren. John Stegeman 
is al jaren actief als hoofdtrainer/coach in de 
Eredivisie. Gert Peter de Gunst is een vakman en 
een uitstekende veldtrainer en keeperstrainer 
Jacques Storm loopt ook al jaren mee. Zelf ben 
ik analytisch ingesteld en richt ik mij graag op 
de tactiek van het team en de speelwijze van de 
tegenstander. Ik ben erg blij dat ik de keuze heb 
gemaakt voor het trainersvak.”

,,Vanmiddag spelen we thuis tegen PSV. Je hoort 
wel eens dat Ajax en PSV de Eredivisie zijn 
ontgroeid. Ze zijn inderdaad een klasse apart, 
maar daar moeten de kleinere clubs maar mee 
weten om te gaan. PSV heeft veel individuele 
klasse, enorm veel snelheid en is heel gevaarlijk 
vanuit de omschakeling. Toch komen er vandaag 
ook tegen PSV kansen voor PEC Zwolle. En dáár 
gaan we voor.”
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TopsporTers 
Ook topsporters weten al vele jaren hun weg 
naar Stouwdam Sport te vinden. Zo behoren 
veel marathonschaatsers tot de trouwe klan-
tenkring en rijdt het hele Reggeborgh Schaat-
steam van Gerard van Velde op Specialized 
fietsen die geleverd worden door Stouwdam 
Sport. Kai Verbij, Dai Dai N’tab, Koen Verweij, 
Ronald en Michel Mulder, Michelle de Jong en 
Jutta Leerdam zijn dan ook regelmatig in de 
winkel in Wezep te vinden. 

E-bikEs
Zeker met de komst van de E-bikes. “Wij 
hebben de gewone en ook de snelle E-bikes 
van Specialized en die zijn zeer gewild op het 
moment. Ze zijn sportief uitgevoerd en zeer 
geschikt voor woon-werkverkeer of voor op 
vakantie. Elektrische fietsen zijn tegenwoor-
dig voor iedereen. Scholieren maken er ook 
steeds meer gebruik van”, zegt Schra, die 
vorig jaar december het 90-jarig jubileum van 
Stouwdam Sport mocht vieren.

sTouwdam 

sporT; veel 

meer dan 

schaaTsen

Het begon ooit allemaal met 
schaatsen. Maar Stouwdam 
Sport is meer dan dat. Veel 
meer. De winkel in Wezep 
is inmiddels uitgegroeid tot 
speciaalzaak op het gebied van 
schaatsen, skeeleren maar ze-
ker ook wielrennen. Vele glim-
mende racefietsen en moun-
tainbikes van gerenommeerde 
merken staan in de winkel aan 
de Rondweg, dichtbij de afslag 
aan de A28. 

Racefietsen en mountainbikes 
hebben een prominente plek 
ingenomen bij Stouwdam 

Sport.  De hele bovenverdieping 
is gereserveerd voor racefietsen 
en mtb’s van Specialized, Orbea 
en Sensa. Daarbij hebben ze 
ook een uitgebreide collectie 
tweedehands fietsen van alle 
mogelijke merken. “Wielren-
nen blijft een populaire sport 
in Nederland.  Makkelijk te 
beoefenen, alleen of in een 
groep. Iedereen kan het doen, 
het is heel laagdrempelig. Jong, 
oud, heel sportief of als pure 
recreant. Voor iedereen zijn er 
mogelijkheden als het op fiet-
sen aankomt”, legt Stouwdam 
Sport-eigenaar Henk Schra uit. 

schaaTsen
Ook op het gebied van schaatsen is de drukte in de 
winkel al begonnen. Dat begint altijd in september 
als de ijsbanen hun deuren weer openen. “Schaat-
sen verkopen en slijpen zit in ons DNA. Daar zijn we 
groot mee geworden en dat koesteren we”, vertelt 
Schra, die schaatsen van onder meer Viking, Zand-
stra en Salomon in het assortiment heeft. “Mensen 
willen schoenen passen en voelen wat het beste bij 
hun voeten past. We hebben een groot assortiment 
thermoplastische schoenen, die we verwarmen en 
passend kunnen maken. Met gipsafdrukken kunnen 
we ook schaats- en skeelerschoenen op maat laten 
maken. Dat is echt vakwerk.” 

Henk Schra van Stouwdam Sport: “Schaat-
sen zit in ons DNA maar ook op het ge-
bied van fietsen zijn we enorm gegroeid.”
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vanaf 1 oktober

peczwolle.nl/matchdaypass

MATCH
DAY
PASS
Drie thuis-
wedstrijden
inclusief Ajax
óf Feyenoord

t/m 12 jaar: €19,-
13 t/m 18 jaar €39,-
19 jaar en ouder: €55,-

Familieticket: €70,- 
(volwassene + kind t/m 12 jaar)TopsporTers 

Ook topsporters weten al vele jaren hun weg 
naar Stouwdam Sport te vinden. Zo behoren 
veel marathonschaatsers tot de trouwe klan-
tenkring en rijdt het hele Reggeborgh Schaat-
steam van Gerard van Velde op Specialized 
fietsen die geleverd worden door Stouwdam 
Sport. Kai Verbij, Dai Dai N’tab, Koen Verweij, 
Ronald en Michel Mulder, Michelle de Jong en 
Jutta Leerdam zijn dan ook regelmatig in de 
winkel in Wezep te vinden. 

E-bikEs
Zeker met de komst van de E-bikes. “Wij 
hebben de gewone en ook de snelle E-bikes 
van Specialized en die zijn zeer gewild op het 
moment. Ze zijn sportief uitgevoerd en zeer 
geschikt voor woon-werkverkeer of voor op 
vakantie. Elektrische fietsen zijn tegenwoor-
dig voor iedereen. Scholieren maken er ook 
steeds meer gebruik van”, zegt Schra, die 
vorig jaar december het 90-jarig jubileum van 
Stouwdam Sport mocht vieren.

sTouwdam 

sporT; veel 

meer dan 

schaaTsen

Het begon ooit allemaal met 
schaatsen. Maar Stouwdam 
Sport is meer dan dat. Veel 
meer. De winkel in Wezep 
is inmiddels uitgegroeid tot 
speciaalzaak op het gebied van 
schaatsen, skeeleren maar ze-
ker ook wielrennen. Vele glim-
mende racefietsen en moun-
tainbikes van gerenommeerde 
merken staan in de winkel aan 
de Rondweg, dichtbij de afslag 
aan de A28. 

Racefietsen en mountainbikes 
hebben een prominente plek 
ingenomen bij Stouwdam 

Sport.  De hele bovenverdieping 
is gereserveerd voor racefietsen 
en mtb’s van Specialized, Orbea 
en Sensa. Daarbij hebben ze 
ook een uitgebreide collectie 
tweedehands fietsen van alle 
mogelijke merken. “Wielren-
nen blijft een populaire sport 
in Nederland.  Makkelijk te 
beoefenen, alleen of in een 
groep. Iedereen kan het doen, 
het is heel laagdrempelig. Jong, 
oud, heel sportief of als pure 
recreant. Voor iedereen zijn er 
mogelijkheden als het op fiet-
sen aankomt”, legt Stouwdam 
Sport-eigenaar Henk Schra uit. 

schaaTsen
Ook op het gebied van schaatsen is de drukte in de 
winkel al begonnen. Dat begint altijd in september 
als de ijsbanen hun deuren weer openen. “Schaat-
sen verkopen en slijpen zit in ons DNA. Daar zijn we 
groot mee geworden en dat koesteren we”, vertelt 
Schra, die schaatsen van onder meer Viking, Zand-
stra en Salomon in het assortiment heeft. “Mensen 
willen schoenen passen en voelen wat het beste bij 
hun voeten past. We hebben een groot assortiment 
thermoplastische schoenen, die we verwarmen en 
passend kunnen maken. Met gipsafdrukken kunnen 
we ook schaats- en skeelerschoenen op maat laten 
maken. Dat is echt vakwerk.” 

Henk Schra van Stouwdam Sport: “Schaat-
sen zit in ons DNA maar ook op het ge-
bied van fietsen zijn we enorm gegroeid.”

0234450.pdf   1 24-9-2019   16:13:50
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INTERVIEW

DJK Viktoria Frechen was voor pupil Lennart Thy zijn eerste club. Op zijn 15e 
verhuisde de speler naar het voetbalinternaat van Werder Bremen. Mede door 
de opleiding bij Werder, volgt hij de club uit Noord-Duitsland nog steeds. Later 
bij VVV-Venlo scoorde Thy er lustig op los. Na een kort avontuur in Turijke, is 
de spits inmiddels alweer bijna een jaar in Zwolle actief. 

,,Veel mensen zullen denken ‘wat zielig ,een jongen 
van net 15 jaar in een internaat twee uur rijden 
van huis’. Zo heb ik het nooit gevoeld. Het was 
een hele fijne tijd. Ik maakte er veel vrienden en 
met die vrienden speelde ik samen in de jeugd 
van Werder Bremen. Naast voetbal, moest ik 
natuurlijk ook nog gewoon naar school, dus mijn 

dagen vulden zich vanzelf. Mijn ouders en zus zag 
ik alleen rondom de wedstrijden. Voor hen was 
het veel moeilijker om met de hele situatie om te 
gaan. Nadat ik de jeugdopleiding had doorlopen 
ging ik spelen in het tweede team van de club en 
mocht ik met de eerste selectie meetrainen. Het 
tweede team kwam uit in de 3. Bundesliga. Toen 

,,CONCURRENTIE HOORT 
ERBIJ, ZEKER OP DIT NIVEAU”
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INTERVIEW

ik 18 jaar was debuteerde ik uit bij de Spurs op 
White Hart Lane tijdens een Champions League 
wedstrijd. Ondanks de 3-0 nederlaag, zal ik die 
dag nooit meer vergeten. Later ben ik twee keer 
verhuurd geweest aan FC St. Pauli. We speelden 
altijd voor een uitverkocht huis met 30.000 
toeschouwers. In 2017 volgde VVV-Venlo.”

,,Het vorige seizoen heb ik nog even bij het Turkse 
Erzurumspor gespeeld. Dat werd geen succes. 
Bremen, mijn familie en vrienden waren te ver 
weg. In de winterstop kwam ik met PEC Zwolle 
in contact en heb ik in Overijssel mijn loopbaan 
voortgezet. Hier heb ik het prima naar mijn zin. 
Het is een goed georganiseerde club met fijne 
mensen om mij heen. John Stegeman is een 
goede trainer waarmee het prettig werken is. 

Met de komst van keeper Michael Zetterer heb 
ik er bovendien een landgenoot bij. Dat is ook 
fijn voor naast het voetbal. Sinds enkele weken 
heb ik er met Reza Ghoochannejhad bovendien 
een concurrent bij. Dat zie ik alleen maar als iets 
positiefs. Concurrentie hoort erbij, zeker op dit 
niveau. Met Reza kan ik overigens ook prima 
samenspelen. Dat is in de laatste thuiswedstrijd 
tegen RKC Waalwijk wel bewezen.”

,,Vanmiddag moeten we keihard werken om 
een goed resultaat tegen PSV te halen. Vorige 
seizoenen haalde PSV hier op het laatst nippertje 
de overwinning. Het zou mooi zijn om ditmaal zelf 
de punten in Zwolle te houden. Daar zullen we flink 
ons best voor moeten doen. Met de steun van de 
twaalfde man gaan we voor een positief resultaat.”

11PEC Zwolle - PSV • Nr. 4/17
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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  6   4  2  0  +20   -6   (+14)  14
2.  PSV  6   4  2  0  +15   -4   (+11)  14
3.  Vitesse  7   4  2  1  +14   -11   (+3)  14
4.  AZ  6   4  1  1  +13   -3   (+10)  13
5.  FC Twente  7   3  3  1  +15   -11   (+4)  12
6.  Willem II  7   4  0  3  +10   -11   (-1)  12
7.  FC Utrecht  7   3  2  2  +14   -11   (+3)  11
8.  Sparta Rotterdam  7   3  2  2  +16   -15   (+1)  11
9.  Heracles Almelo  7   3  2  2  +11   -12   (-1)  11
10.  Feyenoord  6   2  4  0  +11   -9   (+2)  10
11.  VVV-Venlo  7   3  0  4  +9   -13   (-4)  9
12.  FC Groningen  6   2  1  3  +6   -7   (-1)  7
13.  sc Heerenveen  7   1  4  2  +8   -9   (-1)  7
14.  PEC Zwolle  7   2  1  4  +13   -16   (-3)  7
15.  ADO Den Haag  7   2  0  5  +10   -13   (-3)  6
16.  FC Emmen  7   1  1  5  +8   -17   (-9)  4
17.  Fortuna Sittard  6   0  2  4  +8   -16   (-8)  2
18.  RKC Waalwijk  7   0  1  6  +7   -24   (-17)  1

STAND EREDIVISIE  

KAARTVERKOOP

PEC Zwolle - ADO Den Haag
Zondag 20 oktober 2019, 12.15 uur
MAC3PARK stadion, Zwolle

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

PROGRAMMA
Vrijdag 27 september 2019
20:00 uur  FC Emmen - ADO Den Haag

Zaterdag 28 september 2019
18:30 uur  VVV-Venlo - sc Heerenveen
19:45 uur  Ajax - FC Groningen
20:45 uur  Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam

Zondag 29 september 2019
12:15 uur  RKC Waalwijk - Vitesse
14:30 uur  FC Utrecht - Willem II
14:30 uur  PEC Zwolle - PSV
16.45 uur  Feyenoord - FC Twente
16.45 uur  AZ - Heracles Almelo

Per 24 september 2019
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0230534.pdf   1 30-7-2019   11:55:55

BISSCHOPSWETERING 13
'S-HEERENBROEK, OVERIJSSEL, NETHERLANDS

O6 46O44O42
AAN DE RAND VAN STADSHAGEN

0230641.indd   1 30-7-2019   15:55:42

Stien Eelsinghstraat 4
8017 HS Zwolle-Zuid

038 465 09 89
info@gerlinda.eu

0230711.pdf   1 30-7-2019   16:09:12

zakelijk

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

0229691.pdf   1 28-6-2019   9:17:09
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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: Ryan Thomas.

HERMAN NIJMAN 

Op 30 oktober 2013 maakte Ryan Thomas zijn 
debuut voor PEC Zwolle. Het betrof een wedstrijd 
in de derde ronde van de KNVB Beker. Tegen 
de Limburgse amateurploeg Wilhelmina ’08 
maakte de kleine Nieuw-Zeelander zijn eerste 
stappen op het Zwolse middenveld. Een paar 

dagen later stond hij direct al in de basis bij zijn 
competitiedebuut tegen zijn huidige werkgever. 
Op bezoek in Eindhoven speelde Thomas de volle 
negentig minuten en pakte hij met PEC Zwolle 
een verdiend punt (1-1). Het hoogtepunt dat 
seizoen moest toen nog komen. In de bekerfinale 

,,WIE HEEFT NOU GEEN 
SYMPATHIE VOOR THOMAS?”
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Wij zijn al ruim 1 seizoen de trotse sponsor van de ‘Man of the Match’ 
en jaarlijks tevens één keer wedstrijdsponsor. 
Waarom? Pure clubliefde! 

Dat blauw-witte hart klopt bij ons in het gezin. 
Wij hebben niet de illusie dat wij door onze sponsoring extra klanten 

naar onze mooie winkel in Epe halen, maar wil je boodschappen bij ons 
doen, dan ben je meer dan welkom. 

 

 
 

Vandaag de wedstrijd PEC Zwolle – PSV 
Een bijzondere dag, waarop wij naast ‘Man of the Match’-sponsor, ook 

wedstrijdsponsor, aanvoerdersbandsponsor en balsponsor zijn. 
Net als de afgelopen jaren gaan we weer uit van een mooie wedstrijd en 

blijven de punten dit keer in Zwolle. 



HERMAN NIJMAN

tegen Ajax trof Thomas twee keer doel. Zo kwam 
de 5-1 overwinning voor een groot deel op naam 
van de ‘kiwi’ uit Te Puke.

DE ANEKDOTE VAN HERMAN NIJMAN
,,Wat zou het geweldig zijn als Ryan Thomas 
vandaag mee kan spelen met PSV tegen PEC 
Zwolle, zijn oude club. Al was het maar een 
minuutje. Want je komt hier in de buurt niemand 
tegen die géén sympathie heeft voor Thomas, 
die pal na de overstap naar Eindhoven (augustus 
2018) zijn kruisband scheurt. Uitgerekend 
Thomas, die er zo lang over heeft gedaan om 
PEC Zwolle in te ruilen voor een grotere club en 
eindelijk was geslaagd in die opzet.”

,,Ryan Thomas, dat blijft een geweldig verhaal. 
Een klein mannetje uit Te Puke, ergens op het 

noordelijke eiland 
van Nieuw-Zeeland. 
Gaat naar de 
voetbalschool van 
Declan Edge, ver 
van huis. Wordt 
tegelijkertijd 
aangedragen bij 
Rini Coolen en 

Gerard Nijkamp, die op dat moment bij PEC 
Zwolle werken. Thomas komt, ziet en overwint. 
Aanvankelijk is hij veel geblesseerd, de knieën 
zijn niet helemaal volgroeid en dat zorgt voor 
een hoop ellende. Maar dan wordt het mannetje 
een man, toont hij zijn klasse, wordt hij één van 
de bekerhelden van 20 april 2014. Thomas was 
vijf jaar in Zwolle, dat is een lange tijd. In het hart 
gesloten is hij voor altijd.”
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Herman Nijman.
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Vandaag de wedstrijd PEC Zwolle – PSV 
Een bijzondere dag, waarop wij naast ‘Man of the Match’-sponsor, ook 

wedstrijdsponsor, aanvoerdersbandsponsor en balsponsor zijn. 
Net als de afgelopen jaren gaan we weer uit van een mooie wedstrijd en 

blijven de punten dit keer in Zwolle. 



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

RYAN THOMAS
Bij PSV staat op dit moment voormalig PEC 
Zwolle-middenvelder Ryan Thomas onder 
contract. De international van Nieuw-
Zeeland werd in de zomer van 2018 door PSV 
overgenomen van PEC Zwolle. Meteen na zijn 
transfer scheurde Thomas op de training van PSV 
zijn kruisband, waardoor hij ruim een jaar later nog 
altijd op zijn officiële debuut in het eerste elftal 
van de Eindhovenaren wacht. Bij de wedstrijd 
tegen Ajax van afgelopen zondag zat Thomas voor 
het eerst sinds zijn komst bij de wedstrijdselectie 
van trainer Mark van Bommel.

KENNETH PAAL
PEC Zwolle-verdediger Kenneth Paal speelde 
tussen 2012 en 2018 in het shirt van PSV. Na zes 

wedstrijden in het eerste elftal van de club verkaste 
hij vorig jaar op huurbasis naar PEC Zwolle, waarvoor 
hij in zijn eerste seizoen tot 29 wedstrijden in de 
Eredivisie kwam. In de afgelopen transperiode werd 
Paal definitief overgenomen door PEC Zwolle, waar 
hij tekende tot medio 2022. Ook dit seizoen heeft 
Paal een basisplaats bij de Blauwvingers.

PEC ZWOLLE EN PSV
Eén van de spelers die voor zowel PEC Zwolle als 
PSV speelde is Dirk Marcellis. De oud-verdediger 
speelde tussen 2006 en 2010 in het eerste elftal 
van PSV, alvorens hij naar AZ Alkmaar vertrok. 
Marcellis speelde tussen 2015 en 2018 in het shirt 
van PEC Zwolle. Andere spelers die bij beide clubs 
hebben gespeeld zijn onder meer Trent Sainsbury, 
Jelle ten Rouwelaar, Tim Janssen en Jaap Stam.

MATCHFACTS
Fo

to
: H

en
ry

 D
ijk

m
an

23PEC Zwolle - PSV • Nr. 4/17



JUST CARPETS, 
DÉ NUMMER 1 IN 
AUTOMATTEN EN 
KOFFERBAKMATTEN

Als trotse supporter van PEC Zwolle 
geeft Just Carpets 10% KORTING

Ga daarom snel naar www.justcarpets.nl 
en profi teer direct van deze aanbieding!
• Niet goed geld terug • Beter dan het origineel • Gratis verzending  • Uit eigen fabriek

Geef het 
interieur van 
uw auto een 
nieuwe look!

De Actiecode 
PEC2019 geeft recht 
op 10% KORTING op 
het aankoopbedrag 

(De actiecode is geldig 
tot en met 31-10-2019)

Wij maken voor elke auto een 
automattenset precies op maat. 
Op basis van het merk, model 
en bouwjaar weten we precies 
welke matten 100% passen in 

uw auto. Door uw automatten te 
vervangen geeft u niet alleen het 

interieur van uw auto een up-
grade maar beschermt u ook de 

originele bekleding!

0234127.pdf   1 25-9-2019   9:57:12



MATCHFACTS

OUDE BEKENDEN
PSV-aanwinst Ritsu Doan, die in de zomerse 
transfermarkt werd overgenomen van FC 
Groningen, treft bij PEC Zwolle twee oude 
bekenden. De Japanse aanvaller speelde vorig 
seizoen bij FC Groningen samen met PEC Zwolle-
spelers Thomas Bruns en Iliass Bel Hassani. Het 
duo was op huurbasis actief bij FC Groningen. 
Tevens speelt Doan samen in het Japanse elftal 
met PEC Zwolle-verdediger Yuta Nakayama. 
Ook Reza Ghoochannejhad treft bij PSV een 
oude bekende. De Iraanse aanvaller speelde in 
het verleden samen met Denzel Dumfries bij 
sc Heerenveen. Lennart Thy en Vito van Crooij 
treffen PSV-doelman Lars Unnerstall. De goalie 
was teamgenoot van het PEC Zwolle-duo in hun 
gezamenlijke tijd bij VVV-Venlo.

VERLEDEN
De wedstrijd tussen PEC Zwolle en PSV in de 
Overijsselse hoofdstad is negentien keer eerder 
gespeeld in het MAC3PARK stadion. PEC Zwolle 
wist twee keer te winnen en verloor het duel met 
de club uit de Lichtstad veertien keer.

WINST STEGEMAN, GOAL BRUNS
PEC Zwolle-trainer John Stegeman wist als trainer 
van Heracles Almelo al eens een overwinning te 
boeken op PSV. In september 2015 wonnen de 
Heraclieden met 2-1 van de Eindhovenaren. Het 
winnende doelpunt werd vlak voor rust gemaakt 
door Thomas Bruns, die sinds deze zomer voor 
PEC Zwolle speelt. Hij deed dit op aangeven van 
Iliass Bel Hassani, die evenals Bruns dit seizoen 
Blauwvinger is geworden.
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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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Iedereen kan winnen!
Speel mee in de VriendenLoterij en maak elke maand kans op geldprijzen tot wel 
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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 
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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



Daar  scoor  je  mee
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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 18-10-2016   9:24:11



SCHEIDSRECHTER
Dhr. Higler

ASSISTENTEN
Dhr. Dobre
Dhr. Van Dongen

VIERDE OFFICIAL
Dhr. Kooij

VAR
Dhr. Lindhout
Dhr. Ribbink (ass.)

 KEEPERS 
31. Yanick van Osch
21. Robbin Ruiter
13. Lars Unnerstall
1. Jeroen Zoet

VERDEDIGING
5. Timo Baumgartl
28. Olivier Boscagli
22. Denzel Dumfries
3. Toni Lato
6. Daniel Schwaab
4. Nick Viergever

MIDDENVELD
17. Ibrahim Afellay
25. Ritsu Doan
15. Érick Gutiérrez
8. Jorrit Hendrix
24. Mohamed Ihattaren
27. Gastón Pereiro
18. Pablo Rosario
32. Michal Sadílek
30. Ryan Thomas

AANVAL
10. Steven Bergwijn
7. Armindo Tué Na Bangna ‘Bruma’
19. Cody Gakpo
14. Sam Lammers
9. Donyell Malen
11. Konstantinos Mitroglou
16. Joël Piroe

TRAINER
Mark van Bommel

ASSISTENT-TRAINERS
Jürgen Dirkx
Reinier Robbemond

KEEPERSTRAINER
Ruud Hesp

 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 

 MIDDENVELD
6.  Mustafa Saymak
11. Iliass Bel Hassani
14. Zian Flemming
19. Rick Dekker
20. Thomas Bruns
22.  Pelle Clement
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

SELECTIES
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TENUE- EN KLEDINGSPONSOREN

FUNCTIONAL SPORTSWEAR

MAN OF THE MATCH-SPONSOR

Van Andel, Epe

BALSPONSOR

WEDSTRIJDSPONSOR

AANVOERDERSBANDSPONSOR

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

Woensdag 2 oktober
• PEC Zwolle Netwerkontbijt

Donderdag 3 oktober
• PEC Zwolle Golfmiddag

Zaterdag 5 oktober
• sc Heerenveen – PEC Zwolle, 

20.45 uur
• PEC Peloton fietstour naar 

Heerenveen
• Wedstrijd Businessclubteam

OVERZICHT ZAKELIJKE EVENEMENTEN

SPONSOREN

Van Andel, Epe

Van Andel, Epe

Van Andel, Epe





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

Ben jij klaar voor onze
GRILLSPECIALITEIT?

Chateaubriand!
De crème de la crème onder het rundvlees!  

Deze luxe en exclusieve biefstuk staat bekend als het malste stuk  
vlees van de ossenhaas. 

De Chateaubriand wordt geserveerd met ambachtelijke frites en wokgroente.

Ideaal om te delen! | 55,-
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