
 Sinds Stefan Vellinga drie weken geleden werd benoemd tot 
eerste E-sporter van PEC Zwolle, staat zijn wereld op z’n kop. 
De Zwolse gamevirtuoos geniet van het avontuur in de E-di-
visie. “Op straat word ik soms al herkend.”

    Zoals bijvoorbeeld Ryan Tho-
mas en Mustafa Saymak hun 
passjes en trucjes binnen de 
lijnen tevoorschijn toveren, 
doet Stefan Vellinga (23) dat 
op het scherm. Als ‘PECMAN 
038’ vertegenwoordigt hij PEC 
Zwolle in de E-Divisie die vori-
ge week van start ging: een 
competitie tussen de beste 
gamers van het computerspel 
FIFA, waar alle achttien Eredi-
visieclubs aan mee doen.
     
    “Ik ben geboren en getogen 
Zwollenaar en het was voor 
mij een droom om voor PEC 
Zwolle uit te komen. Ik heb 
hier als keeper in de jeugd ge-
speeld, dus ik kende de club al. 
Het is mooi om op deze ma-
nier terug te zijn.”
     
    Vellinga werd na de selectie-
procedure uitverkoren uit zo’n 
140 gamelie� ebbers. Niet al-
leen zijn prestaties met de 
game controller, ook zijn per-
soonlijkheid en presentatie 
gaven de doorslag. Zo diende 
hij zich bijvoorbeeld in een 
vlog - een fi lmpje voor social 
media - voor te stellen.
     
    “Het gaat om het totaalplaatje. 
Je moet goed zijn in het spel, 
maar ook de doelgroep kun-
nen aanspreken. Dat zijn na-
tuurlijk vooral de jongeren. Ik 
volg de CALO aan het Windes-
heim en loop als gymdocent 
stage bij een middelbare 
school in Wijhe, dus ik kan me 
goed inleven in de doelgroep.”
     
    Toch is de bedoeling van de 
E-Divisie niet om de jeugd nóg 
meer aan het gamen te krij-
gen. “We willen het voetbal 
nog populairder maken en de 
verbinding tussen de club en 

de jeugd versterken.”
     
    Compleet met shirtpresentatie 
en persconferentie met com-
mercieel directeur Joost Broer-
se, werd Vellinga als een ware 
ster bij de club binnen ge-
haald. Ook heeft hij met Con-
solid en Werkis al twee bedrij-
ven die hem ondersteunen. 
Vijf wedstrijden heeft hij er 
inmiddels op zitten: hij boekte 
één overwinning, twee gelijke 
spelen en twee nederlagen.
     
    In de studio’s van Fox Sports 
wordt eens in de zoveel tijd 
een serie wedstrijden opge-
nomen. Omdat de competitie 
wat later begon dan de regu-
liere Eredivisie moest er een 
inhaalslag gemaakt worden, 
maar vanaf nu is er elke week 
een speelronde. De verrichtin-
gen van PECMAN 038 zijn op 
vrijdagmiddag te zien op Fox 
Sports, maar ook via social 
media houdt hij zijn volgers 
op de hoogte.
     
    Vellinga blijkt ook voor de ca-
mera een natuurtalent. Alsof 
hij al jaren niets anders doet 
analyseert hij zijn wedstrij-
den, - ‘Bal van de lijn gehaald 
door een eigen speler, nooit 
leuk natuurlijk’ -, maar ook 
een vleugje theater is hem 
niet vreemd. “Alles voor de 
club,” horen we hem zeggen 
terwijl hij het embleem op zijn 
shirt kust. 
     
    Waar Ron Jans wekelijks het 
uiterste van zijn spelers vraagt, 
probeert Vellinga zijn tegen-
standers zittend voor het 
scherm in de luren te leggen. 
Toch zijn er tal van overeen-
komsten met het leven van 
een echte topsporter. “Ik moet 

zowel fysiek als mentaal fi t 
zijn. Dat betekent dus dat ik 
goed moet eten, goed moet 
slapen en goed moet trainen. 
Vooral mentaal moet je in ba-
lans zijn, want je moet na-
tuurlijk niet gaan schelden of 
gaan gooien met je controller.” 
     
    Toen hij zes was kreeg Vellin-
ga zijn eerste Playstation. Kort 

nadat zijn vader overleed, 
hoopte zijn moeder hem 
daarmee wat afl eiding te ge-

ven. Sindsdien is hij een fer-
vent speler van het spel waar-
van producent EA Sports 
jaarlijks een nieuwe versie 
uitbrengt. “Vroeger was ik 
vooral van de trucjes, maar je 
kunt bijvoorbeeld ook instel-
len wat de looplijnen zijn en 
hoe je druk zet. Het tactische 
spelletje is dus ook belangrijk. 
Je moet een goede mix heb-
ben van kwaliteiten van spe-
lers.”
     
    Vellinga draagt tijdens de 
wedstrijden weliswaar het 
Zwolse blauwwit, in zijn team 
is geen plaats voor Bram van 
Polen of Kingsley Ehizibue. 
Wereldsterren als Messi, Ro-

naldo en Pogba maken de 
dienst uit. Door iedereen zijn 
eigen team te laten samen-
stellen hoopt de organisatie 
zodoende dat de beste gamer 
wint. Vooralsnog staat hij 
veertiende, maar Vellinga 
hoopt dit seizoen in het linker 
rijtje te kunnen eindigen.
     
    “Nu is het allemaal nog nieuw, 
maar ik hoop dat het concept 
volgend jaar doorgroeit en dat 
ik PEC Zwolle mag blijven ver-
tegenwoordigen. Het is een 
superleuke ervaring.”
    
    

  Stefan Vellinga is  pionier in E-divisie 

 Stefan Vellinga. Als ‘PECMAN 038’ vertegenwoordigt hij PEC Zwolle in de E-Divisie die vorige week van start ging: een competitie tussen de beste 
gamers van het computerspel FIFA, waar alle achttien Eredivisieclubs aan mee doen. (Foto: Henry Dijkman)   

 PECMAN 038 in computerspel FIFA    

 Zwollenaar Stefan Vellinga speelde gedurende zijn jonge jaren voornamelijk bij ZAC, maar 
ook keepte hij tussen 2003 en 2005 twee seizoenen in de jeugd bij PEC Zwolle. Na enkele 
seizoenen bij cultclub EDON nam hij vorige zomer de wijk naar ASC ‘62 in Dalfsen, maar 
volgend seizoen keert hij terug bij ZAC.    

    

 Door Erwin Dijk   
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De Huishoudbeurs is elk jaar een groot succes. Wilt u een leuke dag met 

uw vriendinnen beleven? Dan is de Huishoudbeurs het ideale dagje uit. De beurs 
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