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  Hegeman heeft zondag een feestje met zijn ploeggenoten van de Nijverdalse voet-
balvereniging De Zweef. Er valt immers iets bijzonders te vieren. De Nijverdaller is vijftig 
jaar geworden en speelt nog altijd in een selectie- elftal. Zijn teamgenoten zijn veel jonger. 
Het zouden qua leeftijd zonen van hem kunnen zijn. 
  „Ik vind het fijn dat ik nog van toegevoegde waarde kan zijn voor een selectie-elftal. Het is 
alleen jammer dat ik dit seizoen weinig heb kunnen spelen. Ik heb slijtage in de linkerknie. 
Volgende week word ik geopereerd. Ik hoop in april en mei toch nog wat wedstrijden mee te 
kunnen doen”, zegt de rossige linkspoot. 
  Hegeman speelt al zijn hele leven voor de blauwwitten. Hij heeft in het eerste elftal de 
gloriejaren meegemaakt. In de jaren tachtig stootte De Zweef door naar de hoofdklasse. 
„We hadden toen een goede lichting. Met eigen spelers hebben we mooie jaren 
meegemaakt.” Maar dat niveau kon De Zweef niet vasthouden. De club degradeerde. 
Hegeman speelde tot zijn 34e jaar in de hoofdmacht. Daarna voetbalde hij zes jaar in het 
tweede elftal. Na die seizoenen leek het voorbij te zijn met zijn loopbaan als voetballer. 
Hegeman legde zich toe op het trainerschap. Hij voorzag achtereenvolgens twee seizoenen 
het derde elftal en twee jaar het tweede elftal van oefenstof. 
  Daarna werd Hegeman assistent- trainer bij het eerste elftal waar hij samenwerkte met 
Anton Wennemers, een oud-ploeggenoot uit de toptijd. Drie jaar geleden besloot hij echter 
weer te gaan voetballen. Hegeman werd gevraagd of hij het zag zitten sturing aan het 
derde elftal te geven. Als 47-jarige mocht hij proberen om jonge knapen, die net van de 
junioren waren overgekomen, beter te laten voetballen. 
  Hegeman vreesde geen generatiekloof. „Nee, ik had er wel zin in. Ik vind het leuk fanatiek 
met voetbal bezig te zijn. Natuurlijk had ik ook voor een lager elftal kunnen kiezen. Voor de 
derde helft is dat mooi. Maar de beleving op een laag niveau spreekt me niet aan. Ik train 
nog graag twee keer in de week. Dat mijn medespelers veel jonger zijn, maakt me niets uit. 
Ik vind het mooi dat ze me accepteren.” 
  Hegeman is als meest aanvallende middenvelder vaak een aanspeelpunt wanneer een 
aanval wordt opgezet. Met zijn techniek en inzicht is het wel toevertrouwd om de vijftiger de 
bal in de voeten aan te spelen. „Directe duels moet ik zoveel mogelijk vermijden. Ook op 
snelheid red ik het natuurlijk niet meer tegen jongere tegenstanders. Toch kan ik nog altijd 
meekomen op dit niveau.” Maar een nieuw seizoen in het derde elftal komt er niet. Dit is zijn 
laatste jaar als prestatievoetballer. Hegeman ondervindt teveel last van zijn knie om 
fanatiek door te kunnen gaan. Hij heeft opnieuw zijn zinnen gezet op het trainerschap. „Ik 
ga volgend seizoen het tweede elftal trainen. Bovendien wil ik de cursus oefenmeester 2 
gaan volgen. Maar eerst hoop ik dat de operatie goed verloopt. Het derde elftal moet nog 
een tiental wedstrijden spelen. Ik wil nog minimaal een paar keer meedoen.” 
   

 
 

 
SPORT IN DE REGGESTREEK  

 Op z’n vijftigste doet Herman Hegeman nog altijd mee in de selectie van De Zweef. foto 
Lieke Fonferek  

 


