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Of de hoofdtrainer 
van PEC Zwolle nu Ben 
Hendriks heet zoals 
begin jaren ’90, of Ron 
Jans anno 2015: vlak 
naast hem op de bank 
zit Erwin Vloedgraven 
klaar om bij een 
blessure het veld in te 
sprinten. Hij is verzorger, 
vertrouwenspersoon 
en cultuurbewaker in 
één. “PEC Zwolle is een 
gezellige club. Dat moet 
zo blijven.”

door Erwin Dijk

Elke dag is de man uit Heino 
als één van de eersten op de 
club. Spullen klaarleggen, 
de enkels van diverse spe-
lers voorzien van tape, na de 
training de spieren behan-
delen en wanneer er twee 
keer per dag getraind wordt, 
begint het ritueel even later 
weer opnieuw. “Ik ben soms 
zeven dagen per week bij de 
club. Er zijn periodes dat ik 
vier weken lang elke dag 
werk. Maar ik doe het graag, 
ik ben een echte sportman.” 

Vloedgraven begon zijn car-
rière in 1992 als verzorger 
bij de B-jeugd van het toen-
malige FC Zwolle, maar 
stroomde al snel door naar 
het eerste elftal, dat destijds 
de thuiswedstrijden op vrij-
dagavond afwerkte en rond 
de veertiende plaats in de 
Eerste Divisie bungelde. 
“Sindsdien is er natuurlijk 
heel veel veranderd, de or-
ganisatie is veel groter ge-
worden. Er waren maar een 
paar jeugdteams en er zat 
drie man op kantoor.”

Tegelijk probeert Vloedgra-
ven er aan bij te dragen dat 
de Zwolse clubcultuur ge-

handhaafd blijft. Sfeer en 
gezelligheid zijn volgens 
hem belangrijke kenmerken. 
“Als we winnen drinken we 
na de wedstrijd een biertje. 
Dat hoort er hier wel bij, 
vind ik. Onlangs hoorde ik 
bijvoorbeeld nog van Kamo-
helo Mokotjo dat hij het hier 

zo gezellig vond. Dat zag je 
ook terug in zijn spel, want 
hij speelde hier heel goed. 
Die jongens moeten plezier 
hebben.”

Niet alleen tapet hij de en-
kels en masseert hij de kui-
ten, ook biedt Vloedgraven 
een luisterend oor aan de 
spelers. De massageruimte 
naast de kleedkamer zit re-
gelmatig vol met voetballers 
die even komen bijpraten en 
spelers die even niet lekker 
in hun vel zitten kunnen bij 
de verzorger hun verhaal 
kwijt. “Ze komen bij mij 
bijvoorbeeld mopperen op 
de trainer omdat ze niet in 
de basis staan. Soms vertel 
ik wel aan de technische 
staf waar een speler mee 
zit, maar vaak ook niet. In 
dat soort gevallen sta ik wel 
iets meer aan de kant van 
de spelers, want ze moeten 
mij natuurlijk wel kunnen 
vertrouwen. In de loop der 
jaren leer je ook wel wat je 
wel en niet kunt zeggen.”

Als verbindingsman tussen 
de spelersgroep en de tech-
nische staf is zijn relatie met 
de hoofdtrainer belangrijk. 
Een hele serie trainers zag 
Vloedgraven er sinds begin 
jaren negentig voorbij ko-
men. “Met Ron Jans bouwde 
de relatie zich op. We moes-
ten even aan elkaar wen-

nen. We konden in de be-
ginperiode meer aan elkaar 
hebben. In mijn ogen kon 
hij wat vaker bij me langs 
lopen en vragen: ‘Hé, hoe is 
het met de groep?’. Tijdens 
het trainingskamp in Zuid-
Afrika vorig jaar hebben we 
daar een goed gesprek over 
gehad en sindsdien gaat het 
prima.”

Hoewel hij momenteel een 
speciale band heeft met on-
der meer Bram van Polen 
en Stef Nijland – “Echt een 
heel aardige jongen” – mist 
Vloedgraven de klassieke 
voetbalhumor van vroeger. 

Al snel komen de anekdo-
tes over kleurrijke fi guren 

als Henk Timmer, Remco 
Boere, Alfred Knippenberg 
en Harry Sinkgraven los. 
“Vroeger werd er regelmatig 
gekaart. Harry wist dat zijn 
vrouw hem kwam ophalen 
en vroeg toen aan de rest van 
het kaartgroepje of hij even 
honderd gulden mocht heb-
ben. Toen ze binnenkwam 
zei Harry tegen de rest: ‘Ge-
lijk maar even afrekenen 
dan?’, en hij gaf ze allemaal 
honderd gulden, zodat zijn 
vrouw dacht dat hij dat geld 
verloren had. Later vertelde 
Harry dat ze naar Utrecht 
reden en dat zijn vrouw de 
hele weg niets gezegd had. 
Dat soort verhalen hoor je 
tegenwoordig veel minder.”

Verzorger Erwin Vloedgraven 
bewaakt de clubcultuur

Erwin Vloedgraven in actie tijdens PEC Zwolle tegen Vitesse in augustus. Die wedstrijd werd gewonnen met  2-1. Foto Martijn 
Kleingeerts

VLOEDGRAVEN TAPET 
ENKELS, MASSEERT 
KUITEN EN BIEDT EEN 
LUISTEREND OOR 
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Jaarboek PEC Zwolle
nu in de voorverkoop
Voor het derde seizoen op 
rij komt PEC Zwolle met een 
offi cieel Jaarboek. In dit col-
lectorsitem wordt in tekst en 
beeld uitgebreid aandacht 
geschonken aan onder an-
dere de winst van de Johan 
Cruijff Schaal, het Europese 
avontuur in Praag en de 
prestaties in de Eredivisie. 
Wie zeker wil zijn van een 
exemplaar kan er een in 
de voorverkoop bestellen. 
Voor 19,95 wordt het Jaar-
boek gesigneerd (door wie 
volgt binnenkort) én komt 
de naam van de koper op de 

nieuwe ‘Supportersmuur’ in 
het boek zelf te staan (één 
naam per bestelling).
Bestellen kan via www.
peczwolle.nl/jaarboek. Vul 
naam, e-mailadres en tele-
foon in (als je een account 
aanmaakt) en betaal het 
boek alvast. Geef vervol-
gens bij ‘opmerkingen’ aan 
welke naam op de ‘Suppor-
tersmuur 14/15’ moet ko-
men. Wordt hier geen naam 
doorgegeven, dan wordt de 
naam van de persoon die 
het boek heeft besteld (ac-
counthouder) geplaatst.


