
De Zweef stapt per direct uit HVC  

 Voetbalclub mist ‘open communicatie en onderling vertrouwen’. 
(TCTubantia 4-7-2009) 
 

NIJVERDAL – De Nijverdalse voetbalvereniging De Zweef is met onmiddellijke ingang uit de federatie 
van Hellendoornse Voetbal Clubs ( HVC) gestapt. De club stelt open communicatie en onderling ver-
trouwen te missen. „De meerwaarde van deelname in de HVC is voor ons niet meer aantoonbaar. We 
missen binnen de HVC de gemeenschappelijkheid en het gezamenlijk optreden”, legt secretaris Richard 
Benneker uit. 
 
De secretaris legt uit dat dit gevoel al een tijdje binnen De Zweef bestond. Ingaan op specifieke redenen 
voor het verlaten van de federatie wil hij niet. „Ik heb geen zin om voorbeelden te geven. Laten we het er 
op houden dat we zijn vertrokken om het algemene beeld dat bij ons was ontstaan.” 
 
Eerder haalde voorzitter Erik Heuver in het verenigingsblad van De Zweef al uit naar andere clubs bin-
nen de gemeente. Er zou sprake zijn van verenigingen die spelers zouden ‘ronselen’ bij andere clubs, 
terwijl hierover binnen de HVC afspraken zijn gemaakt. Benneker: „ Of dat een rol gespeeld heeft bij ons 
vertrek? Nee, ik zou dat een incident willen noemen, iets wat mogelijk wel bijgedragen heeft aan de 
keuze om de HVC te verlaten. Het is echter zeker niet de hoofdreden geweest.” Benneker zegt nog geen 
zicht te hebben op de consequenties van de actie. „Ook zonder de HVC kunnen we ons goed vertegen-
woordigen. De contacten met partijen als de KNVB en gemeente zijn prima. We gaan ervan uit dat onze 
goede relatie met de gemeente zo blijft.” 
 
Secretaris Ben Reede van de HVC is verrast door de keuze van De Zweef om uit de federatie te stap-
pen. „Het HVC-bestuur is geschrokken door de actie. Wij komen binnenkort bij elkaar om de ontstane 
situatie te bespreken. We hebben nog geen idee hoe de andere verenigingen binnen de HVC op het 
beslissing van De Zweef zullen reageren.” 
 
Reede vindt de actie ‘vreemd en onverstandig’. „De club heeft zijn beslissing om de HVC te verlaten via 
mail kenbaar gemaakt. Dat is vreemd, zoiets doe je toch in een gesprek, lijkt me. Daarnaast hebben we 
als voetbalclubs in de gemeente nog veel te doen en staat er ons de komende tijd nog veel te wachten. 
Denk bijvoorbeeld maar aan de komst van kunstgras. Nu uitstappen lijkt me onverstandig.” 


