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Betonstraat 2 Kampen Tel. (038) 333 18 91 www.houtburcht.nl

Bezoek onze showtuin, 
showroom en onze website 
voor de mooiste tuinideeën

Ster(k) in maatwerk

Maatwerk voor elk budget
Tuinhuisjes, overkappingen,

glasschuifwanden, enz.
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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

0231353.pdf   1 5-7-2019   11:13:57



Voor je ligt de nieuwste en enige 
echte PEC Zwolle Krant 2019! 
Hierin lees je onder andere 
interviews met onze aanwinst 
Xavier Mous, de teruggekeerde 
Etienne Reijnen en onze nieuwe 
hoofdtrainer John Stegeman. 
Ook is er speciale aandacht voor 
PEC Zwolle eSports, de Open Dag 
van enkele weken geleden en 
PEC Zwolle Vrouwen.

Terwijl ik dit verhaal aan het 
schrijven ben, duurt het nog 
ongeveer anderhalve week 
voordat het nieuwe seizoen 
in alle hevigheid losbarst. Op 
vrijdag 2 augustus trapt PEC 
Zwolle de nieuwe jaargang af 
met een thuisduel tegen Willem II. 
Het doet mij als voorzitter van 
de club goed, dat er nu alweer dik 
10.000 stadionplekken voor het 
seizoen 2019/2020 gevuld zijn. 
Heb je nog geen seizoenkaart? 
Dan vind je in het midden van 
deze PEC Zwolle Krant alle 
informatie die je nodig hebt. 

Wat mij opvalt is dat er steeds 
meer seizoenkaarthouders 
uit de regio Zwolle afkomstig 
zijn en dat deze olievlek 

zich steeds verder uitbreidt. 
Zo hebben we vele nieuwe 
seizoenkaarthouders uit 
Steenwijk, maar ook uit 
bijvoorbeeld Dronten en Raalte. 
Het toont mij aan dat PEC Zwolle 
leeft en dat onze club door de 
prestaties op het veld en de 
open uitstraling naar buiten toe, 
steeds meer mensen weet te 
binden. 

Spelers, staf en de verdere 
organisatie van de club gaan 
hun uiterste best doen om deze 
waanzinnige ondersteuning 
vanuit de regio Zwolle te belonen 
met een mooi seizoen waarin wij 
vele aantrekkelijke wedstrijden 
hopen te spelen.

Vanaf deze plek wens ik 
iedereen voor nu een hele fijne 
zomervakantie toe en graag tot 
ziens op vrijdag 2 augustus bij de 
opening van ons achtste seizoen 
in de Eredivisie op rij; PEC Zwolle 
– Willem II!

Met sportieve groet,

Adriaan Visser
Voorzitter PEC Zwolle

BESTE SUPPORTERS,

11
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PEC Zwolle

Postbus 402 , 8000 AK ZWOLLE
Telefoon: 038 – 453 49 48

Internet: www.peczwolle.nl
E-mail: info@peczwolle.nl 

Social media
Twitter: @PECZwolle

Facebook: @PECZwolle
Instagram: @PECZwolle
Snapchat: peczwolle1910

Youtube: peczwolletv

Openingstijden PEC Zwolle
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 
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Thorbeckegracht 45 in Zwolle
www.bijbarbel.nl
038-4202606

Een huis kopen of verkopen, jouw financiële plaatje 
bekijken, een hypotheek regelen, wij maken er een 
teamsport van. Want zoals Johan Cruijff het altijd zei: 
”Winnen doe je met zijn allen!”

AANVALLEND SPELEN...

...daar houden wij van!

De leukste makelaars en adviseurs

Beukenallee 19 
in Zwolle
www.byannelies.nu
038-3374412

Wij werken 
graag samen 
met jou aan 
jouw doel, 
jouw droom...

Fotograaf: ©  Bullet-Ray
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John Stegeman werd deze zomer gepresenteerd als de nieuwe 
hoofdtrainer van PEC Zwolle. De 42-jarige oefenmeester 
stond in 2014 voor het eerst als eindverantwoordelijke voor 
de groep. Dat was bij Heracles Almelo. Ruim vijf jaar later 
heeft Stegeman de nodige ervaring opgedaan en is hij klaar 
voor zijn tweede klus in de Eredivisie.

Tekst: Paul Schrijver  Foto: Henry Dijkman

JOHN STEGEMAN STOOMT PEC ZWOLLE 
KLAAR VOOR HET NIEUWE SEIZOEN

GEBOORTEGROND
Het toeval wil dat PEC Zwolle in 
de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen in Epe een trainingskamp 
belegt. Epe, de geboortegrond van 
Stegeman. Langs het veld weet 
een dorpsgenoot op leeftijd te 
vertellen dat het trainingskamp 
in de bosrijke omgeving door 
Stegeman zelf is geïndiceerd. ,,Das 
mooi dichtbie zien huus, dan kanne 
thuus sloapen”, grapt de man. De 
vaste PEC Zwolle-supporter weet 
wel beter. Want al de nodige jaren 
bereidt de eerste selectie zich 
op de velden van SV Wissel voor 
op het seizoen dat komen gaat. 
,,Gekscherend noem ik het wel 
eens mijn achtertuin. Hierachter 
in die wijk ben ik opgegroeid”, 
begint Stegeman, terwijl hij voor 
zich uit wijst. ,,Deze omgeving is 
voor mij echt bekend terrein, maar 
dat zegt me niet zoveel hoor. Het 
gaat erom dat we ons hier onder 
perfecte omstandigheden kunnen 

voorbereiden op het nieuwe 
seizoen. Of dat nu in Epe gebeurt 
of aan de andere kant van de 
wereld, dat interesseert me niet.” 

KRENTEN IN DE PAP
Niet alleen het trainingsveld en 
het nabij gelegen Villa Heidebad, 
waar de selectie buiten de 
trainingen om verblijft, is bekend 
terrein voor Stegeman. Dat is de 
Eredivisie ook zeer zeker, waar 
de oefenmeester in Almelo jaren 
terug debuteerde. Na de matige 
start van het seizoen 2014/2015 
bij Heracles volgde het ontslag van 
toenmalig trainer Jan de Jonge. 
Stegeman nam het stokje over. 
Eerst als ad interim en later als de 
nieuwe trainer/coach. In Almelo 
werden knappe prestaties behaald, 
met een kort Europees avontuur 
tegen het Portugese FC Arouca als 
hoogtepunt. ,,Dat was misschien 
wel vergelijkbaar met het avontuur 
dat PEC Zwolle in 2015 had, toen 

het tegen Sparta Praag speelde. 
Voor clubs als Heracles en PEC 
Zwolle zijn zulke wedstrijden de 
krenten in de pap.”  Europees 
voetbal spelen, wie droomt er 
niet van. Het veel te korte maar 
toch prachtige avontuur in Praag 
smaakt voor menig Zwollenaar 
naar meer. Die gezellige, zonnige 
middag eind augustus in hartje 
Praag op het Staroměstské 
náměstí, staat bij de Zwolse 
supporters in het geheugen 
gegrift. Hetzelfde geldt voor de 
blauw-witte mars die later die 
dag naar de Generali Arena trok. 
Toch sprak Stegeman na de eerste 
training in Wijthmen en ook in 
Wissel, niet over Europees voetbal 
als doelstelling.

HET LICHAAM
ALS GEREEDSCHAP
,,Nee, daar zijn we helemaal niet 
mee bezig. We zijn nu bezig om 
het team zo goed mogelijk klaar te 

stomen voor de competitiestart. In 
het begin was het natuurlijk heel 
veel handjes schudden en mensen 
leren kennen. De spelers, maar ook 
de staf en organisatie. Daarna kom 
je op de inhoud terecht. We heb-
ben echt een voetballende ploeg, 
met veel jonge jongens”, omschrijft 
Stegeman zijn materiaal. 

,,De afgelopen periode hebben we 
een aantal oefenwedstrijden ge-
speeld, waarbij iedereen voldoende 
speelminuten heeft gekregen om 
zich te laten zien. Hierdoor én 
door de vele trainingen, krijg we 
als technische staf een steeds 
beter beeld van de selectie.” 
Het trainingskamp in Epe werd 
afgesloten met een aantal pittige 
conditionele trainingen. Niet alleen 
op het veld, maar ook in het bos 
waar op donderdag en vrijdag een 
duurloop plaatsvond. ,,Je lichaam 
is je gereedschap voor het hele 
seizoen. Conditioneel kun je altijd 
stappen maken. We konden het 
trainingskamp niet afsluiten met 
een oefenwedstrijd, daarom heb-
ben we hiervoor gekozen.” 

De oefenwedstrijd die gedurende 
het trainingskamp wel doorging, 
tegen PAOK Saloniki, was 
voor PEC Zwolle na het 1-1 
gelijkspel bij FC Emmen de 
tweede serieuze tegenstander. 
Tegen de ongeslagen kampioen 
van Griekenland bleven de 
Blauwvingers goed op de 
been: 2-2. ,,We hebben kansen 
gecreëerd, gevoetbald zoals we dat 

graag wilden zien, met veel druk 
naar voren toe. Ook probeerden 
we zo ver mogelijk op de helft 
van de tegenstander ballen te 
veroveren en bij balverlies direct 
druk te zetten op PAOK. Daar was 
ik best tevreden over. De jongens 
die invielen hebben het ook aardig 
gedaan. Je merkt dat alles heel 
dichtbij elkaar zit.”

ELF BASISSPELERS
IS NIET GENOEG
Voordat op vrijdag 2 augustus 
om 20.00 uur het seizoen in 
alle hevigheid losbarst met een 
thuiswedstrijd tegen Willem II, 
heeft Stegeman nog een aantal 
knopen om door te hakken. 
Zo zullen de nieuwe keepers 
Xavier Mous en Michael Zetterer 
gaan strijden voor de plaats 
onder de lat en loeren ook de 
andere nieuwkomers Sai van 
Wermeskerken, Sam Kersten, 
Iliass Bel Hassani, Dennis Johnsen 
en routinier Etiënne Reijnen op 
een basisplaats. ,,Op 2 augustus 
starten we met de elf spelers 
waarvan wij denken dat die ons 
aan een goed resultaat kunnen 
helpen. Maar laat ik duidelijk 
zijn; we hebben dit seizoen niet 
genoeg aan elf basisspelers. We 
zullen het met elkaar moeten 
doen. Iedereen moet hard werken, 
de basis, maar ook de spelers die 
om wat voor reden dan ook op 
de bank zitten. Alleen wanneer 
we samen de schouders eronder 
zetten kunnen we positieve 
resultaten halen.”
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Zomer Knaller

GRATIS
LED verlichting

3 METER
Gratis Leuning

2e TRAP
50% korting50% korting50% korting

J A ARAA AARR

TrapXpress
Traprenovatie

TrapXpress Traprenovatie

TrapTrapTrapTrapTrapTrap

Wanneer u in de maand augustus of september een 
traprenovatie bij ons aanschaft, kunt u gebruik maken 
van onze bovenstaande acties!
Kom naar onze showroom of ga naar onze website.

www.trapxpress.nl

of 22
50% korting50% korting50% korting50% korting

of

www.trapxpress.nl

Rietveldstraat 22, 8013 RW Zwolle
Tel 038 - 375 80 80 | info@trapxpress.nl
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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.

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 

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.



“Passie voor mens 
en constructie”

www.a-vs.nl
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De kunst
van het luisteren

Oosterlaan 15-16 Zwolle  |  info@hanzehifi.nl  |  www.hanzehifi.nl

The best wireless speaker in the world Phantom.

The Phantom revolution goes far beyond everything you have ever heard.

A staggering experience with the best sound in the world.

4500 Wpeak - 108 dB SPL at 1m - 14Hz - 27kHz

Wi-Fi, Bluetooth, Spotify, Airplay.

Vanaf ¤990,-
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Kortingsbon
Geldig t/m 6 oktober 2019

Kortingsbon
Geldig t/m 1 september 2019

Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

BAS INTENSIEF
inclusief                                             

Tegen inlevering van deze bon 
ons meest uitgebreide wasprogramma

BAS INTENSIEF
inclusief                                             

9 127493 7268339 127493 726826

& &

€5,- KORTING
van € 16,50 voor € 11,50

€5,- KORTING
van € 16,50 voor € 11,50

EXCLUSIEVE DEAL  SPECIAAL VOOR DE PEC ZWOLLE FANS!
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PROFILE KALVENHAAR
Gasthuisdijk 2, Zwolle
T 038 42 16 748,  www.profile.nl/zwolle Banden en onderhoud

Ga naar 
Profile voor 
onderhoud
banden, velgen, 
APK, reparatie en airco.

PROFILE KALVENHAAR
Gasthuisdijk 2, Zwolle
T 038 42 16 748,  www.profile.nl/zwolle Banden en onderhoud

Ga naar 
Profile voor 
onderhoud
banden, velgen, 
APK, reparatie en airco.
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Tekst: Vincent Epema  Foto: Raymond Smit

DOELMAN XAVIER MOUS WIL
EREDIVISIEBALLEN TEGENHOUDEN
Op 24 juni maakt PEC Zwolle wereldkundig dat doelman 
Xavier Mous (24) is overgenomen van SC Cambuur. Precies 
vijftien jaar geleden domineerde een Portugese doelman 
het mondiale voetbalnieuws. Tijdens Euro 2004 volgt na 
120 minuten voetbal in de kwartfinale tussen Engeland 
en gastland Portugal een zenuwslopende penaltyreeks. 
Ricardo Alexandre Martins Soares Pereira stopt een 
penalty van Darius Vassell. Hij doet dit met zijn blote 
handen. Even hiervoor zijn de handschoenen uitgedaan. 
Vervolgens schiet hij zelf de beslissende penalty tegen de 
touwen van het Estadio da Luz in Lissabon.

“BALLEN TEGENHOUDEN.
DAT LIJKT ME OOK HET 

BELANGRIJKSTE TROUWENS.”

Oude bekende en goede 
vriend Pelle Clement speelt 
vandaag wel. ,,Pelle ken ik 
van mijn Ajax-tijd, maar 
daarbuiten waren we 
ook vrienden en we delen 
dezelfde vriendengroep.

Bij Ajax is het (mee)
voetballen er goed 
ingeslepen. Ik denk daarom 
dat PEC Zwolle goed bij 
me past. De manier van 
voetballen spreekt me aan. 
Deze stap heb ik gezet 
om me te bewijzen in de 
Eredivisie. Ik heb een paar 
goede seizoenen bij Cambuur 
en TOP Oss achter de rug. 
Die lijn wil ik nu doortrekken 
op een hoger niveau. Je 
merkt op trainingen dat de 
handelingssnelheid wat hoger 
is. Er is meer voetbalinzicht.’’

Mous lacht bij het zien van 
het filmpje maar vindt het ook 
maar poppenkast: ,,Zoiets past 
niet bij mij. Ik heb vorig seizoen 
aardig wat penalty’s gestopt, 
maar ik zou mijn tegenstander 
niet op die manier intimideren. 
Het gaat om concentreren, een 
hoek in duiken en een beetje 
geluk hebben dat je die bal 
pakt.’’

Ook tijdens dit interview, in de 
dug-out van USV na afloop van 
het oefenduel met de Griekse 

kampioen PAOK Saloniki, 
toont de geboren Haarlemmer 
zich een nuchtere sluitpost. 
Gevraagd naar diens grootste 
kwaliteit antwoordt hij: ,,Ballen 
tegenhouden. Dat lijkt me ook 
het belangrijkste trouwens. 
Ballen van dichtbij, veraf, 
corners, dat maakt me allemaal 
niet zoveel uit.’’

De wedstrijd in Nieuwleusen 
tegen PAOK eindigt in een 
2-2 gelijkspel. Mous ziet 
vanaf de bank hoe zijn 

nieuwe ploeggenoten zich 
terugknokken na een 2-0 
achterstand. ,,Ik ben niet 
anders gewend dan dat er 
in de voorbereiding op een 
seizoen afgewisseld wordt met 
keepers. 

Het liefst speel je alles om in 
een goed ritme te komen, maar 
het is logisch dat een trainer 
alle keepers aan het werk wil 
zien. Ik keep dan liever een 
wedstrijd wel en eentje niet 
dan twee keer een losse helft.”

Mous heeft overigens niet 
alleen voetbalinzicht, hij heeft 
ook kaas gegeten van cijfers. 
Met het nieuwe aandelenplan 
van PEC Zwolle bemoeit hij zich 
niet, maar na een studie fiscaal 
recht te hebben afgerond 

zet hij zijn kennis wel in voor 
Deloitte. Hij werkt er zo’n tien 
uur per week. Mous is echter 
geen semi-prof: ,,Voetbal is 
leidend, laat dat duidelijk zijn. 
Ik hoop zelf dit seizoen bij 
PEC Zwolle zoveel mogelijk 
minuten onder de lat te maken. 
De eerste weken, inclusief het 
trainingskamp, zijn me heel 
goed bevallen Laat het seizoen 
maar gauw beginnen!’’    
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Grond-, Weg- en Waterbouw

Bermverharding

Bestuurbare boringen

Groenrecycling

Grond- en reststoffenbank

Koelmansstraat 73   7722LW Dalfsen   Tel. 0529 401215   www.van-lenthe.nl
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Eiffelstraat 9, 8013 RT Zwolle 038 4656577 hanzebouw.nl

restauratie
renovatie
onderhoud
herbestemming

Bouwbedrijf Hanzebouw restaureert, renoveert 

en onderhoudt. Van jaren-70-woningen tot 

monumentale panden. We 

bouwen met passie, aandacht 

en oog voor detail. Maximaal 

behoud van historische waarde, 

daar geloven wij in.  

Al meer dan 25 jaar.

Bouwen met aandacht en finesse
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Ecofactorij 14  |  7325 WC Apeldoorn  |  Tel. 055-5265577
info@grolleman.com  |  www.grolleman.com
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Oenerweg 16 8181 RH Heerde T (0578) 694 516

voor

zakelijk & particulier
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Benjamin Franklinstraat 22 • 8013 NC Zwolle
T (038) 744 00 21 • E info@detegelmaster.nl

WAND EN VLOERTEGELS

MEER DAN 3000 M2 
DIRECT UIT

 VOORRAAD LEVERBAAR.

VERRASSEND 
SCHERP GEPRIJSD

Laat u deskundig adviseren 

in onze prachtige showroom.

Benjamin Franklinstraat 22 • 8013 NC Zwolle
T (038) 744 00 21 • E info@detegelmaster.nl

WAND EN VLOERTEGELS

MEER DAN 3000 M2 
DIRECT UIT

 VOORRAAD LEVERBAAR.

VERRASSEND 
SCHERP GEPRIJSD

Laat u deskundig adviseren 

in onze prachtige showroom.Namens PEC Zwolle en mijzelf 
bedankt voor de sportieve medewerking !!
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TERUGBLIK OPEN DAG
De Open Dag van PEC Zwolle 
is zaterdagmiddag 6 juli weer 
ontzettend drukbezocht. Ruim 
16.250 fans, jong en oud, vonden de 
weg naar het MAC3PARK stadion 
voor de traditionele seizoensopener.

Rijen dik stonden de supporters al 
ruim voor 13.00 uur te wachten. 
Nadat Tijn de Groot, winnaar 
van het golden ticket, de Open 
Dag met een ferme druk op 
de knop officieel had geopend, 
stroomde het plein rondom het 
stadion vol. Naast de fanatieke 
handtekeningen- en fotojagers 
waren er ook tal van activiteiten 
te doen. Zo verzorgde rugsponsor 
Travelbags een ludiek spel 
waarbij koffers konden worden 
omgeschoten, bood Hornbach 
bezoekers de mogelijkheid om een 

PEC Zwolle-logo uit hout te zagen, 
organiseerde Scania het spel 
‘Truckschieten’ en kon men met 
Yosemite abseilen van het stadion.

Binnen kon men zich laten 
rondleiden door het MAC3PARK 
stadion. Onder andere de mixed 
zone, het spelershome en zelfs 
de kleedkamers waren voor één 
keer opengesteld voor publiek. 
Ook waren er twee drukbezochte 
persconferenties waar onder 
meer nieuwe aanwinst Xavier 
Mous en zijn collega keepster van 

PEC Zwolle Vrouwen, Nienke 
Olthof, eens flink aan de tand 
werden gevoeld.

De dag eindigde met de 
spelerspresentatie, waar na de 
jeugdteams en vrouwenelftallen, 
de selectie met trainer/coach 
John Stegeman zijn opwachting 
maakte. Het op de tribunes 
verzamelde publiek maakte naast 
de nieuwe oefenmeester, ook 
kennis met andere nieuwkomers 
zoals Dennis Johnsen en Iliass Bel 
Hassani.

Tekst: Paul Schrijver 
Foto: Henry Dijkman
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Goed advies,
Prima service!

Volg ons ook op
Social Media!

Den Hulst 33
7711 GK Nieuwleusen
Tel. 0529 - 48 12 23

info@bosbedden.nl

Openingstijden
Ma t/m wo: 10.00 - 18.00 uur
Do en vrij: 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Donderdag en vrijdag koopavond!

De nieuwste trends vindt u bij Bos Bedden

Het is hoog tijd voor Sunday
Creëer eenvoudig uw eigen stijl m et de Sunday boxspring 

modellen. Drie maal drie mogelijkheden, gecombineerd met uw 
matras- en comforttopperkeuze. Zo’n mooie Sunday boxspring is 

al leverbaar  vanaf € 1.499,00

Dit is nog eens een opruimer
Complete kast voor van zweefdeuren met legplanken en 

hangroedes. Diverse kleuren en maten in de breedte en hoogte. 
Al vanaf € 485,00 is er een kast leverbaar.

 € 1.499,00 inclusief aflevering en montage
 € 485,00 inclusief aflevering en montage

10%  60%

50% 20%  
30%  70%

40% 
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Assiesplein 10
8011 XD Zwolle

Nieuwe website nodig?
Voor een betere website en webshop ga je naar De Websmid

E info@dewebsmid.nl
W www.dewebsmid.nl

De Websmid in Zwolle helpt je om online succesvol te zijn. 
Wij bouwen jouw nieuwe website of webshop.

Inclusief:

Maatwerk Design

Updates en Onderhoud

Zoekmachine Optimalisatie

Adwords

Online Marketing

Hosting

24/7 Support

Bel meteen voor een afspraak:

038 - 7601601

De Websmid in Zwolle helpt je om online succesvol te zijn. 
Wij bouwen jouw nieuwe website of webshop.

Online Marketing

Hosting

24/7 Support

0231648.pdf   1 18-7-2019   8:49:27





SUCCES
Altijd het beste klimaat voor

Als partner én fan van 
het geweldige Zwolse 
voetbalklimaat wenst 
Zehnder Group 
Nederland alle PEC 
Zwolle medewerkers 
en fans een goede
gezondheid toe.

www.zehnder.nl

0217135.pdf   1 25-6-2019   9:22:41

Uw partner in

gietbouw oplossingen.

KLINKBV.NL

0230752.pdf   1 24-6-2019   9:58:18

Sassenstraat 45,  Zwolle  |  www.jojomillows.nl 
  info@jojomillows.nl  |                @ jojomillows

  

V�r de leukste cadeaus 
en m�iste meubels

In het leukste straatje van Zwolle,  
de Sassenstraat, vind je Jojo & Millows. 
Bij ons shop je o.a. mooie kleine fairtrade  

cadeautjes, sieraden, wenskaarten, boekjes  
en woonaccessoires. Je vindt er ook teakhouten  

meubelen uit Indonesië zoals krukjes, kasten, 
spiegels, tafels, stoelen en nog veel meer.

0231350.pdf   1 12-7-2019   9:39:39

Als productmanager ben je eindverantwoordelijk voor het verder 
ontwikkelen van onze innovatieve concepten en oplossingen in de 
bouw, met als specialisatie stekerbaar installeren. Een mooie uitdaging 
als je je realiseert dat de bouw momenteel sterk verandert.

Heb jij kennis 
van (elektro)techniek, 

ben jij een go-to 
vraagbaak met 

ondernemerschap 
en heb je minimaal 3 
jaar werkervaring als 
productmanager of 
business developer?

Hemmink: 
jouw nieuwe 

werkgever?

Vacature Productmanager 
Slim en Snel Installeren

Meer infomatie is te vinden op werkenbijhemmink.nl of neem 
contact op met Steven Lemmens, Business Manager Slim en Snel 
Installeren. Telefoonnummer: 038 – 469 82 00 of 06 26 42 37 10.

0231823.pdf   1 18-7-2019   14:23:21

Samen 
werken!
Aan een sterke Regio Zwolle 
op maatschappelijk gebied.

Partner PEC
Zwolle United 

0231897.pdf   1 18-7-2019   9:17:08



Met dit motto wordt al meer dan 30 jaar voetbal 
gespeeld door de leden van WRZV De Boog. De Zwolse 
G-voetbalvereniging voor voetballers én voetbalsters met 
een beperking is er voor jong en oud. Er wordt met veel 
enthousiasme en beleving gevoetbald. Vaste prik is de 
wekelijkse trainingsavond in de WRZV hallen. 

NOOIT MEER BUITENSPEL

PEC Zwolle United verzorgt 
met regelmaat activiteiten 
voor de G-voetballers.  
Zo werd onlangs 
de training 
bezocht door 
twee speciale 
deelnemers. PEC 
Zwolle spelers 
Rick Dekker en 
Clint Leemans 
kwamen namelijk 
een balletje 
meetrappen. 

Voor deze doelgroep is dat een 
enorme belevenis. Volgens 
de begeleiders/trainers van 

WRZV De Boog gaan een 
aantal voetballers er zelfs een 
stapje harder door lopen. Ze 

willen natuurlijk graag aan 
de PEC Zwolle spelers 

laten zien hoe goed ze 
kunnen voetballen. 

Uiteindelijk gaat 
het er natuurlijk om 
hoeveel plezier ze er 

aan beleven. En zijn 
prestaties ondergeschikt. 

Rick en Clint doen lekker 
mee met de partijtjes. Bij de 
wat oudere groep gaat het 
er best fanatiek aan toe en 
wordt er zo nu en dan een 

plaagstootje uitgedeeld. 
Bij de iets jongere groep gaat 
het vooral spelenderwijs 
en nemen Rick en Clint de 
kleinsten op sleeptouw. Het 
trainingsuur vloog voorbij en 
na afloop deelden Rick en Clint 
o.a. posters uit en daar moest 
dan vanzelfsprekend een 
handtekening op. De leden van 
WRZV De Boog hebben er in 
ieder geval weer twee nieuwe 
PEC-helden bij.

Voor meer informatie over 
de projecten van PEC Zwolle 
United ga ja naar: 
www.peczwolleunited.nl
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designed by

knapverlicht.nl
W. Röntgenstraat 11 | 8013 NE Zwolle
 (038) 460 08 08 |  info@abmi.nl
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Stacon is een onafhankelijke 
metaalzetterij, die al meer dan 38 jaar 
een tevreden klantenkring heeft.

Heeft u (lang) zetwerk of aparte 
profielplaten nodig, dan willen wij u 
graag onze mogelijkheden aanbieden: 

- ADCOILEN / SLITTEN
- KNIPPEN 4 m1

- KNIPPEN 6 m1

- KANTEN 4 m1

- KANTEN 6 m1

- ZETTEN 8 m1 x 3 mm
- ZETTEN 8,6 m1 x 2 mm
- PONS / NIBBELEN TOT 8 MTR

0231698.pdf   1 16-7-2019   9:36:37

Zwolle 038-7859706 • Hoogeveen 0528-342956 • info@bukrozwolle.nl • www.bukro.nl

VOOR AL UW DAKWERKZAAMHEDEN 

Wij geven u graag advies of uw dakbedek-
king van uw nieuwe woning geschikt is 
voor zonnepanelen.

Ook voor een onderhoudscontract voor de 
levensduur van uw dak te verlengen bent u 
bij ons aan het juiste adres!

Zwolle 038-7859706 • Hoogeveen 0528-342956 • info@bukrozwolle.nl • www.bukro.nl

VOOR AL UW DAKWERKZAAMHEDEN 

Wij geven u graag advies of uw dakbedek-
king van uw nieuwe woning geschikt is 
voor zonnepanelen.

Ook voor een onderhoudscontract voor de 
levensduur van uw dak te verlengen bent u 
bij ons aan het juiste adres!

Zwolle 038-7859706 • Hoogeveen 0528-342956 • info@bukrozwolle.nl • www.bukro.nl

VOOR AL UW DAKWERKZAAMHEDEN 

Wij geven u graag advies of uw dakbedek-
king van uw nieuwe woning geschikt is 
voor zonnepanelen.

Ook voor een onderhoudscontract voor de 
levensduur van uw dak te verlengen bent u 
bij ons aan het juiste adres!

Wij geven u graag advies of uw dakbedek-
king van uw nieuwe woning geschikt is 
voor zonnepanelen.

Ook voor een onderhoudscontract om de 
levensduur van uw dak te verlengen bent u 
bij ons aan het juiste adres!

0231834.pdf   1 17-7-2019   13:36:41

Grando. Koken. Baden. Genieten.

“Wij helpen u graag met een
advies op maat.”

Bas Velzing

Ondernemer Grando Zwolle

*Vraag naar de voorwaarden

Nú voor

€ 13.250,-

Nú voor

€ 10.320,-

KOKEN. BADEN.

GENIETEN.

Grando Zwolle 
Marsweg 33, grando.nl/zwolle. Donderdag koopavond! Like ons op Facebook: facebook.com/grandozwolle

+ zonnige
zomerdeals!*

21% BTW
KORTING

0230575.pdf   1 16-7-2019   15:08:55



“ALTIJD EEN BLAUWVINGER GEBLEVEN”

DE CIRKEL IS ROND
,,Al die tijd wist ik, dat ik hier ooit 
zou terugkeren. De vraag was 
alleen of dat tijdens of na mijn 
voetbalcarrière zou zijn. Gelukkig 
is dat tijdens mijn carrière, want 
deze club zit echt in mijn hart.” 
Reijnen zag van een afstandje 
hoe de club zich doorontwikkelde 
tot een stabiele middenmoter in 
de Eredivisie en dat maakte hem 
trots, ook al droeg hij zelf geen 
blauw-wit-shirt meer: “Zwolle 
is altijd mijn stad en mijn thuis 
geweest. Mijn familie, schoonfa-
milie en mijn vrouw komen hier 
vandaan. Het was geweldig om 
te zien dat deze club elk jaar een 
stijgende lijn liet zien. Natuurlijk 
zitten er ook weleens mindere 
periodes tussen, maar dat hoort 
erbij in de voetballerij. Nu ik weer 
terug ben, vind ik het vooral mooi 
dat de clubcultuur hetzelfde is 
gebleven. Er lopen nog steeds de-
zelfde mensen rond als tien jaar 
geleden en dat maakt PEC Zwolle 
ook de mooie, warme club waar 
iedereen zo dol op is.”

BUITENLANDS AVONTUUR
Zwolle voelt dus echt als 
thuiskomen, maar de 
32-jarige middenvel-
der kijkt ook met 
veel plezier terug 
op zijn buiten-
landse avon-
tuur bij Maccabi 
Haifa: ,,Dat was 
echt uniek. Ik 
was Nederland 
gewend en dan 
is het toch een 
soort van sprong 
in het diepe. In 
het begin denk je 
dan wel: waar ga 
ik in vredesnaam 
naartoe? Maar ik 
had in de Europa 
League met AZ al 
wel een keer tegen 
Maccabi Haifa 
gespeeld. 

Ik wist nog dat het spel er toen 
al supergoed en verzorgd uitzag. 
Maccabi speelt gewoon goed 
voetbal, al is de speelstijl wel wat 
anders dan bij PEC.”

,SOMS MOET DE BEUK ERIN” 
Reijnen is opgegroeid met het 
voetbal dat PEC Zwolle graag 
speelt: van achteruit durven te 
spelen, een voetballende oplos-
sing zoeken en niet zomaar de bal 
wegschieten. PEC Zwolle wil echt 
voetballen. ,,Bij Haifa is het toch 
meer rennen en vliegen. Ik heb 
gezien dat dat best effectief kan 
zijn: de pot dichtgooien en vuur-
pijlen richting enkele razendsnelle 
spitsen. Het is alleen niet zo dat 
ik hoop dat wij bij PEC Zwolle ook 
zo gaan spelen, dat moet je niet 
willen. Maar het heeft er wel voor 
gezorgd dat ik anders, zeg maar 
wat zakelijk, naar dingen ga kijken. 
Soms moet gewoon de beuk erin 

om een wedstrijd over de streep te 
trekken en dat neem ik zeker mee 
naar de wedstrijden van komend 
seizoen.”

STEUNPILAAR
Reijnen heeft tot zijn 21ste op 
het middenveld gespeeld, maar 
is de laatste jaren uitgegroeid 
tot een echte verdediger. Met 
het vertrek van Sepp van den 

Berg en de langdurige 
blessure van 

Bram 

van Polen wordt hij zeker in 
het begin van het seizoen een 
belangrijke steunpilaar voor 
trainer John Stegeman. ,,Ik ging 
hier als jongetje weg en kom een 
stuk volwassener terug. Zelf heb 
ik in mijn carrière ook veel geleerd 
van ervaren jongens en nu kan ik 
belangrijk zijn voor onze jongere 
spelers. Ik ben wel nog steeds 
de nuchtere Etiënne die ik altijd 
was, maar ik heb natuurlijk wel 
de nodige ervaring opgedaan. 
De club zelf is wel veranderd: 
de afgelopen jaren is PEC 
Zwolle als een komeet omhoog 
geschoten. Het belangrijkste is 
dan om niet te vergeten waar je 
vandaan komt. Mensen raken 
heel snel gewend aan succes. 
De druk wordt steeds hoger, 
omdat mensen steeds meer 
gaan verwachten. Een mooier 
compliment kan je als club 
eigenlijk niet krijgen.”

,,ENORM GEBRAND OM HIER IETS 
MOOIS NEER TE ZETTEN”
Vorig seizoen waren de resultaten 
behoorlijk wisselvallig. Reijnen 
hoopt bij te dragen aan een wat 
stabieler seizoen: ,,De start van de 
competitie wordt heel belangrijk. 
Het zegt niet alles, maar het is wel 
lekker om direct goed te beginnen. 
Zoiets komt je niet aanwaaien. 
Er wordt hier veel van een speler 
gevraagd, maar ik ben er klaar voor 
om de mouwen op te stropen en 
elke wedstrijd met een instelling 
‘dat er geen muisje doorkomt’ het 

veld op te gaan. Dat geldt voor 
iedere speler in onze selec-

tie: we willen koste wat 
het kost die punten 

binnenhalen, maar 
wel door als team 
te voetballen en 
het publiek te 
vermaken met 
mooi, aanvallend 
voetbal. Ik ben 
echt gebrand 
om hier de 
komende tijd 
wat moois 
neer te gaan 
zetten, want ik 
ben altijd een 
Blauwvinger 
geweest. 
Daarvoor ga 
ik door het 
vuur. Zwolle 
zit in mijn 
hart en dat 
zal altijd zo 
blijven.” 

Etiënne Reijnen is terug op het oude nest. De rasechte 
Zwollenaar begon op vijftienjarige leeftijd zijn 
voetbalcarrière in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Tussen 
2005 en 2010 kwam hij uit voor het eerste elftal. Reijnen 
stond vervolgens vier seizoenen onder contract bij AZ 
Alkmaar, was één jaar actief in het shirt van SC Cambuur, 
twee seizoenen bij FC Groningen en speelde de afgelopen 
twee jaar voor het Israëlische Maccabi Haifa. Gedurende zijn 
hele loopbaan bleef hij PEC Zwolle volgen en nu keert hij 
terug als eerste elftalspeler. 

“IK GING HIER ALS JONGETJE
WEG EN KOM EEN STUK 
VOLWASSENER TERUG.”

Tekst: Richard Bender Foto: Henry Dijkman
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           BURG. VAN ROIJENSINGEL 6 - 8011 CS ZWOLLE - TEL. (038) 421 00 30

INFO@DLHGROEP.NL - WWW.DLHGROEP.NL

PROJECTONTWIKKELING VOOR MENSEN DOOR MENSEN

Om te kunnen scoren
   moet je eerst 

    je doel uitzetten

0043541.pdf   1 31-5-2010   16:05:380222965.pdf   1 14-6-2019   11:54:14

VERWACHT

JOOST / MEROL
BRUISCONCERT o.a. 
SUZAN & FREEK / 
SNELLE
STADSFESTIVAL o.a. 
WENDE / RICO & 
STICKS / POSTMEN
VUNZIGE DEUNTJES
WIPNEUS & PIM
Y & T
SIOEN PLAYS  
GRACELAND
THE GATHERING
XZIBIT
LEPROUS
STEELEYE SPAN
TRIJNTJE 
OOSTERHUIS
THE BLUEBIRDS
DIGGY DEX
GRANDMASTER 
FLASH
BÖKKERS
SON MIEUX
JOEP BEVING IN ODEON

VAN DIK HOUT
MELANIE
MAAN
10CC IN DE SPIEGEL

MA 26-08

DI  27-08

VR 06-09

ZA 07-09

ZA 14-09

DO 03-10

DO 10-10

ZA 19-10

WO 30-10

ZA 02-11

DO 14-11

VR 15-11

ZA 16-11

VR 22-11

DO 28-11

VR 29-11

DO 12-12

DO 12-12

VR 13-12

ZO 15-12

VR 06-03

DO 09-04

 WWW.HEDON-ZWOLLE.NL
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Openingstijden:
ma. t/m vrij van 7:00 tot 17.00 uur
za. van 8:00 tot 16:00 uur

Rijnlandstraat 5
8028 PX Zwolle
www.recycling-zwolle.nl

12 m3

6 m3

2 m3
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Persoonlijk advies...

van uw persoonlijke expert!

Meppel

www.noordhuis.nl

Meppel
Industrieweg 9
Tel. 0522 - 25 71 11

Zwolle
Boerendanserdijk 37
Tel. 038 - 466 15 20

Emmeloord 
Ecu 21
Tel. 0527 - 61 92 10

Den Helder
Industrieweg 27
Tel. 0223 - 67 33 33

Meppel
Industrieweg 9
Tel. 0522 - 25 71 11

Zwolle
Boerendanserdijk 37
Tel. 038 - 466 15 20

Emmeloord 
Constructieweg 23
Tel. 0527 - 61 92 10

Den Helder
Industrieweg 27
Tel. 0223 - 67 33 33
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Brons Vloerenbedrijf
Verzorgen van cementdekvloeren

Aannemers - Bedrijven - Particulieren

•  Zandcementdekvloeren
•  Vloerrenovatie
•  Droogtijdversnellers
•  Mechanische vloerbewerking

Dorpsweg 63
8051 XT Hattem
Tel: 038-444 28 21
Mobiel: 06-2346 61 44 / 06-5148 66 20
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De afgelopen twee jaar was hij assistent trainer van Wim van 
der Wal en ook interim trainer was hij al eens. Vanaf dit seizoen 
is Joran Pot (30) voor het eerst de eindverantwoordelijke bij 
PEC Zwolle Vrouwen. De in Heino geboren en getogen trainer 
bruist van de energie en is klaar voor het echte werk.

PEC Zwolle is ook zeer actief in eSports. Zo heeft het twee
eSporters onder contract staan: Tony Kok (25) en Zwollenaar 
Stefan Vellinga (26) vertegenwoordigen de club op 
verschillende niveaus.

JONG MAAR ERVAREN, DAT IS JORAN POT

PEC ZWOLLE ESPORTS

Piepjong kun je hem misschien 
niet meer noemen, maar voor een 
trainer in de Eredivisie Vrouwen, 
of een trainer van een eerste 
elftal in het algemeen, is hij dat 
zeker. Onervaren? Nee hoor! Pot 
heeft de afgelopen jaren genoeg 
opgestoken om vanaf 23 augustus, 
wanneer de competitie echt begint, 
de kar te trekken. Toch is hij de 
jongste trainer van de competitie. 
,,Ik ben nog jong inderdaad en wat 
te denken van mijn assistenten, 
maar dat hoeft niets te zeggen. 
We hebben allemaal al het nodige 
meegemaakt.” Pot doelt op Jim 
Brinkhof (25) die dit seizoen zijn 
rechterhand is en keeperstrainer 
Eser Elmali (24), die al langer zijn 
taak bij het eerste elftal vervult. 
,,Jim heeft voor zijn leeftijd al best 
wat trainerservaring. Vorig seizoen 
was hij bovendien al hoofdcoach 
van SV Haarle.” Het verhaal 
van Elmali is bekend. Hij heeft 
net als Pot een verleden in het 
betaald voetbal. Waar Pot voor 
RBC Roosendaal, FC Zwolle en Go 
Ahead Eagles speelde, stond Elmali 
onder contract bij eveneens 
FC Zwolle en FC Emmen. Daar-
naast heeft de Turks/Nederlandse 
trainer zijn eigen keepersschool.

Jong is niet alleen de trainersstaf, 
ook de selectie. ,,Vorig seizoen 
hadden we ook al een jonge groep. 
Neem bijvoorbeeld Moïsa van Koot 
en Celien Tiemens. Die zijn vorig 
seizoen echt doorgebroken. In de 
winter hebben we ze overgeheveld 
naar de eerste selectie.” Het duo 
wist zelfs een basisplaats te 
veroveren. Van Koot is ook nog 
eens actief op internationaal 
gebied. Met Oranje O19 nam ze 
deel aan het EK in Schotland. ,,Dat 
is prachtig voor haar en ook voor 
ons als club. Natuurlijk had ik haar 
er in de voorbereiding liever zo 
vaak mogelijk bij gehad, maar wij 
hebben er bewust voor gekozen 
dat ze na een week bij ons, het 
traject van de KNVB zou gaan 
volgen. We hadden haar ook wel 
een paar dagen hier kunnen laten 
komen, maar ik vind dat wanneer 
een speelster ergens mee bezig is, 
je de focus daar moet houden. 

Twee andere jongelingen en 
tevens nieuwkomers zijn Beau 
Rijks (19) en Nikita Tromp (17). 
,,Beau is een centrale verdedigster 
en afkomstig van VV Alkmaar. 
Ondanks haar nog jonge leeftijd 
heeft ze al wel drie jaar ervaring 

in de Eredivisie Vrouwen in de 
benen. Bovendien is zij kopsterk 
en schuwt ze de duels niet.” 
Tromp is nog jonger, geldt als 
groot talent en mag zich all time 
topscorer noemen van Oranje 
O17. Pot moest behoorlijk lobbyen 
om de aanvalster van Jong Ajax 
Vrouwen naar Zwolle te krijgen. 
,,We zijn blij dat Nikita voor ons 
heeft gekozen, want er was 
ook veel interesse van andere 
clubs. Ze past perfect bij een 
opleidingsclub als PEC Zwolle. 
Nikita heeft op de trainingen ook 
al veel goeds laten zien, net als 
bij Oranje O17. Het is niet dat ze 
daarom een streepje voor heeft 
trouwens. Ze moet net zo hard 
knokken voor een basisplaats als 
de andere meiden.”

Vijf andere jonge meiden zijn Imre 
van der Vegt, Dara Broekhaar, 
Marushka van Olst, Amy Banarsie 
en Marit Auée, die net als Tromp 
onlangs in de EK-finale stond. 
,,Deze vijf speelster zitten in Jong 
PEC Zwolle Vrouwen, maar lopen 
als het ware stage bij ons. Wij 
kiezen er voor om niet met een 
hele grote selectie te werken, juist 
daardoor krijgen de meiden uit de 

beloften ook echt een plek op de 
training en kunnen zij zich meten 
met het eerste elftal. Het is dus 
een win-win situatie. Voor hen 
geldt dat ze net als Moïsa en Celien 
vorig jaar, een plaats bij de eerste 
selectie kunnen afdwingen en 
misschien zelfs wel een contract.”

Op 23 augustus wordt er thuis 
afgetrapt tegen ADO Den Haag 
Vrouwen, het team van Sjaak 
Polak, oud-teamgenoot van 
Pot bij RBC Roosendaal. De 
competitie is door het wegvallen 
van Achilles ’29 overigens kleiner 
geworden, maar dat deert Pot 
niet. ,,We spelen sowieso twee 
keer tegen elkaar. Daarna wordt 
de competitie opgesplitst, waarbij 
de kampioenspoule het hoogst 
haalbare is. Tevens spelen we weer 
om de KNVB Beker én is er een 
nieuw toernooi geïntroduceerd; 
de Eredivisie Cup. Hier spelen we 
in twee knock-out wedstrijden 
tegen een competitiegenoot. Het 
is vergelijkbaar met een Europees 

tweeluik, alleen dan in Nederland. 
Vooral voor de ploegen die in 
Europa uitkomen, is dit een mooi 
concept. Zo leren ze omgaan 
met het spelen van een dubbele 
confrontatie.” Zelf had Pot de 
Eredivisie Cup nog interessanter 
gevonden als er ook Belgische 
ploegen meededen. ,,Dan speel 
je ook echt Europees, heb je te 
maken met een andere omgeving 
en speelstijl en krijgt het geheel 
net wat meer lading.”

Tot het zover is bereidt Pot zich na 
een korte zomervakantie voor op 
zijn eerste klus als hoofdtrainer. 
Zenuwen? Pot heeft er geen last 
van. ,,Ik heb er vooral heel veel 
zin in en als ik eens wil sparren, 
kan ik altijd bij mensen terecht. Ik 
heb veel aan technisch manager 
Sebastiaan Borgardijn en onlangs 
dronk ik nog een kop koffie met 
Roeland ten Berge, trainer van sc 
Heerenveen Vrouwen, want er valt 
ook voor mij nog genoeg te leren 
de komende periode.”

Tekst: Paul Schrijver  Foto: Raymond Smit

Daar waar Kok de topspeler 
is en onder meer actief is in 
de eDivisie, de digitale variant 
van de Eredivisie, verdedigd hij 
ook de clubkleuren op (inter)
nationale evenementen. In het 
seizoen 2018-2019 schopte Kok 
het tot de finale van de eDivisie 
door onder andere regerend 
landskampioen Dani Hagebeuk 
van Ajax te verslaan in een 
onderlinge tweeluik in de halve 
finale; na twee gelijke spelen 
(1-1) viel de beslissing via een 
golden goal. De finale ging voor 

Kok enigszins verrassend en 
onverdiend verloren met 2-3 
(0-2 en 2-1) tegen Dani Visser, de 
eSporter van Team Gullit in dienst 
van De Graafschap. Het afgelopen 
seizoen knokte Kok zich tot 
plek 61 van de wereld, waar hij 
op enkele punten de play-offs 
voor het wereldkampioenschap 
misliep. Met een cumulatief 
bereik van zo’n 60.000 volgers 
/ abonnees op Instagram en 
YouTube behoort Kok tevens tot 
de meest populaire eSporters van 
het land. PEC Zwolle en Tony Kok 

zijn op dit moment met elkaar 
in gesprek om de samenwerking 
te verlengen. Vellinga, de 
allereerste eSporter van PEC 
Zwolle, bekleed met name de rol 
van eAmbassadeur van de club 
en is als geen andere in staat om 
invulling te geven aan activaties 
met partners, supporters en 
andere publieke activiteiten.

De twee mannen ontmoeten 
elkaar regelmatig in de PEC 
Zwolle eRoom om daar te trainen, 
te streamen voor duizenden 

kijkers en om invulling te geven 
aan activiteiten. De PEC Zwolle 
eRoom is een professionele 
ruimte die is uitgerust met vier 
complete PlayStation 4 settings 
en biedt ruimte om met acht 

personen (of zestien) tegelijkertijd 
te gamen en is ook door 
supporters te boeken voor zowel 
fun- als zakelijke activiteiten. Alle 
informatie hierover vind je op: 
www.peczwolle.nl/eroom.
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De Inktpot is een familie-bedrijf in het stadshart van Zwolle. In deze kantoorvakhandel 
vindt u onder meer een mooie collectie luxe schrijfwaren van bekende en minder 
bekende merken, pen-etuis, schrijfmappen, kleurmiddelen, wenskaarten, cadeau- en 
kantoorartikelen. Bovendien kunt u bij ons terecht voor graveringen en reparaties.

Graag tot ziens, Marlou & Piet Reuvekamp

De Inktpot • Gasthuisplein 18-20 • 9011 SC Zwolle
Tel. 038 4581439

Of bezoek onze webshop: 
www.de-inktpot.com
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Stap het MAC3PARK stadion van PEC 
Zwolle binnen en er is geen ontkomen 
aan; de eregalerij. Dertig kleurrijke 
portretten van Zwolse clubiconen uit 
de rijke geschiedenis van de club. Stuk 
voor stuk door kunstenaar, voormalig 
speler van de club en supporter Henk 
Heideveld geschilderd. 

Tekst: Koen te Riele  Foto: Martijn Kleingeerts

KUNST IN HET STADION 

Wie goed naar de portretten 
kijkt, ziet verschillende 
stijlen en invalshoeken de 
revue passeren. Het toont 
de veelzijdigheid van de 
kunstenaar die juist bewust 
voor diversiteit heeft 
gekozen. ,,De clubiconen zijn 
geportretteerd in de sfeer 
die overeenkomt met het 
tijdsbeeld dat ze bij PEC Zwolle 
op het veld stonden. Zo is 
Gerrit Voges in zogenaamde 
kauwgomplaatjes jaren vijftig 
stijl te zien en Jan de Vries in 
een Elvis Presley achtige jaren 
zestig stijl. Ook zitten er details 
in de portretten verwerkt, zo 
heeft bijna iedereen die voor 
het Nederlands (militair) elftal 
uitkwam een oranje shirt aan. 
Leuk om nog even te vertellen; 
onlangs heb ik een schilderij 
van Diederik Boer gemaakt. 
De clubman die na vele jaren 
Zwolse dienst deze zomer 
afscheid nam van zijn bestaan 
als doelman” zegt Heideveld. 

Naast de Zwolse eregalerij 
schildert Heideveld al ruim 
40 jaar ook in opdracht voor 
het Zwolse bedrijfsleven. 
Naar schatting hangen er een 
kleine 600 van zijn werken bij 
zowel de overheidskantoren 
als bedrijven in de Hanzestad. 
,,De schoorsteen moet roken 
en ik doe het graag. Ik schilder 
nog steeds 40 uur per week 
in mijn atelier. Ik heb nooit 
voor een pensioen kunnen 
sparen, waardoor ik continue 
op zoek ben naar opdrachten. 
Onlangs kreeg ik van Brouwers 

Accountants een grote opdracht 
voor hun nieuwe kantoor in 
Apeldoorn. Meer dan een half 
jaar werk. Gelukkig werkt 
dit keer mijn vrouw mee, dat 
hebben we de afgelopen 25 
jaar nog nooit eerder gedaan. 
Zij is ook kunstschilder en in 
kunstkringen veel bekender dan 
ik. Naast een serie schilderijen 
mag ik voor de conferentiezaal 
van Brouwers Accountants een 
schilderij maken dat bijna zo 
groot is als de Nachtwacht en 
word ik tamelijk vrij gelaten in 
de uitvoering. In zo’n opdracht 
kan ik dan mijn hele ziel en 
zaligheid gooien” zegt de 
energieke Heideveld. 

De tijd die vervolgens 
nog overblijft gebruikt de 
hedendaagse kunstenaar 
voor vrij werk. ,,Naast de 
commerciële opdrachten, 
vind ik dat het prettigst. 
Het is waar je als schilder 
voor leeft, totale vrijheid in 
onderwerp en uitvoering 
waardoor ik heerlijk in mijn 
eigen coconnetje verzeild raak. 
Vaak komt mijn werk dan op 
zwaardere thema’s uit zoals 
God of de Holocaust. Twee 
onvoorstelbare fenomenen 
waar ik voorzichtig mee omga. 
Stukken die je niet één, twee, 
drie verkoopt maar die juist wel 
een bepaalde culturele waarde 
vertegenwoordigen.” 

Terug naar de eregalerij in het 
stadion. Heeft de kunstenaar 
zelf een favoriet schilderij? ,,Ja, 
dan kom ik bij het portret van 

Hennie Spijkerman uit. Ik zat 
in de jaren vijftig bij hem in de 
klas op de Hogenkampschool in 
Dieze Oost en we hebben sa-
men gespeeld in de jeugd.” Het 
warme contact tussen de twee 
is altijd gebleven. Ondanks dat 
Heideveld zijn carrière bij PEC 
Zwolle in het tweede elftal 
strandde, kijkt hij met een fijn 
gevoel terug. ,,Dat ik, op een 
paar oefenduels met het eerste 
na, voornamelijk wedstrijden 
speelde in het tweede doet 
daar niets aan af. Leuk dat ik 
nog met Ben Spanhaak, Arno 
van den Bosch, Ben Hendriks, 
Puck van der Horst en Martin 
Haar heb gevoetbald. Het was 
een bijzondere en mooie tijd.” 

Des te specialer dat Heide-
veld medio 2007 bij veel van 
zijn PEC- idolen op de stoep 
stond om in de plakboeken een 
mooie foto te zoeken, die hij 
vervolgens in zijn eigen atelier 
prachtig wist te schilderen. 

,,Voor mij was de voorberei-
ding op de eregalerij een ware 
rondgang langs mijn helden” 
sluit Heideveld enthousiast 
af. Meer informatie over Henk 
Heideveld? Neem een kijkje
op www.henkheideveld.nl. 
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INTERVIEW

Benieuwd naar welke oud-spelers en -trainers een plek in de 
eregalerij van het MAC3PARK stadion hebben? Kom dan zelf een 
kijkje nemen. De dertig portretten zijn vrij te bezichtigen, via de 
hoofdingang van het stadion. Vind je het interessant om nog 
meer van het stadion te zien, zoals de perskamer, kleedkamer, 
het spelershome en wil je een keer op het veld staan? Boek 
dan een rondleiding. Dit kan je doen door een e-mail te sturen 
naar info@peczwolle.nl. Meer informatie over de stadiontour, 
is te vinden op https://peczwolle.nl/rondleidingen. 
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Mercedes-Benz
The best or nothing.

Zwolle Lippestraat 2, 8028 PS, tel. 038 - 425 5755.
www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

Verkrijgbaar v.a. € 37.287,-

Wij wensen PEC Zwolle en álle supporters een succesvol voetbalseizoen toe!

Kijk ook op MB-Wensink.nl

De nieuwe A-Klasse Limousine.
Just like you.

Kom naar onze showroom in Zwolle en 
bewonder de nieuwe A-Klasse Limousine!

Private lease bereikbaarder dan ooit!
Vanaf € 549,- per maand.
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MAX 20 MIN

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR!
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Heb jij passie voor techniek die hier goed van pas 
komt? Wil je werken aan groot materieel, doorgaan 
tot je de oplossing gevonden hebt en meesleutelen 
aan innovatieprojecten? Dan hebben wij de perfecte 
baan bij Riwal Zwolle als werkplaatsmonteur voor jou!

Naast een �jne en gezellige werkplek bieden 
wij je ook het volgende:
•			Eigen	gereedschapskar	met	
 kwaliteitsgereedschap; 
•			Een	goed	salaris	conform	de	CAO	
 Beroepsgoederenvervoer;
•			Reiskostenvergoeding;
•			29	vakantiedagen;
•			Pensioenregeling;
•			Deelname	aan	ons	Vitaliteitsprogramma	´Fit,	Trots	

en Betrokken’;
•			Tekenbonus	van	€	1.000,-	bruto	(voorwaarden worden 

nader besproken).

Herken jij jezelf in onderstaande?
•		Je	bent	een	technieker	met	een	voorliefde	voor	

groot materieel;
•		Je	bent	een	harde	werker	die	dingen	snel	eigen	

maakt;
•		Je	weet	de	sfeer	er	goed	in	te	houden,	houdt	van	

een grapje en staat klaar voor anderen;
•		Je	hebt	een	afgeronde	MBO-opleiding	in	de	
 richting van werktuigbouwkunde, autotechniek of 
 elektrotechniek;
•		Je	hebt	3	tot	5	jaar	relevante	werkervaring	opge-

daan binnen dezelfde of een vergelijkbare branche;
•		Je	bent	woonachtig	in	de	buurt	van	Zwolle.

Ben jij de technieker die we hard nodig 
hebben als werkplaatsmonteur?

Solliciteer via 
personeelszaken@riwal.com	
of scan de QR code voor meer 
informatie.	

Werkplaatsmonteur
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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 99,-
Nu van 119,-

Ga en blijf fris op weg

met onze 
aircoservice

99,-
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,- 

Onderdeel van de 
Van Essen Groep
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Zwolleztot ziens

PEC, ik blijf jullie #1 fan
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