
Niels Hegeman hoopt op blauwwitte mensenmassa  
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Aan de entourage zal het zondagmiddag niet liggen. De Zweef doet er alles aan om er een spektakelstuk van te 
maken. Op internet roept de club iedereen die De Zweef een warm toedraagt op om de ploeg van aanvoerder 
Niels Hegeman aan te moedigen. De middenvelder hoopt op een blauwwitte mensenmassa op Gagelman.  
 
De steun is nodig. Want de vereniging uit Nijverdal moet tegen Epe een 2- 0 achterstand wegwerken om promotie 
naar de eerste klasse af te dwingen. De oproep op internet roept herinneringen op aan die legendarische dag in 
2001 in Hattem. De Zweef werd in dat jaar kampioen en promoveerde naar de eerste klasse. Hegeman was erbij 
in Hattem. Niet als voetballer, maar als supporter. „Ik was toen nog jeugdspeler. Het was een geweldige dag. Er 
gingen toen honderden supporters mee naar Hattem. Volgens mij waren het er wel vijfhonderd. Die sfeer daar 
was super”, herinnert Hegeman zich.  
 
Niet lang daarna maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht. De Zweef voetbalde drie seizoenen in de eerste 
klasse. „Ik kwam er na anderhalf jaar in. In mijn tweede seizoen in het eerste elftal zijn we gedegradeerd. De 
eerste klasse is een sterke competitie. Het verschil met de tweede klasse is groot. Ik kan me nog wel een paar 
kansloze nederlagen tegen Germania en Sportclub Enschede herinneren.  
 
We liepen toen op onze tenen.”  
 
Toch ziet Hegeman een terugkeer naar die competitie wel zitten. Hij is niet bevreesd voor het niveauverschil. De 
sterke tweede competitiehelft en de prestaties van de promovendi van dit seizoen geven hem vertrouwen. Als 
gevolg van de komst van de topklasse gold een jaar geleden een versterkte promotie. „Epe, Albatross, PH en 
Achilles’ 12 zijn toen gepromoveerd. PH was een maatje te groot, maar voor de andere clubs deden we niet 
onder. Ik wil wel eens zien hoe wij het in de eerste klasse zouden doen”, zegt Hegeman.  
 
De formatie van trainer Philip Agteres rekende in de eerste nacompetitieronde af met Bemmel. Na een 3- 0 
uitzege werd er thuis met 2-2 gelijkgespeeld. In de tweede en beslissende nacompetitieronde is Epe de 
tegenstander. De Zweef verloor de uitwedstrijd vorige week na een 0- 0 ruststand met 2- 0.  
 
Voor Hegeman en diens ploeggenoten was die uitslag een bittere tegenvaller. De tegentreffers waren volgens 
hem vermijdbaar. „Het eerste doelpunt ontstond door een communicatiefout bij ons achterin, waar een speler van 
Epe van profiteerde. De 2-0 viel uit een dood spelmoment. Bij een corner stonden we niet goed te dekken.”  
 
Ondanks de achterstand ziet Hegeman nog voldoende perspectieven om Epe op de knieën te krijgen.  
 
„We zullen daarvoor wel iets anders moeten voetballen. In Epe maakten we te vaak de fout door onze aanvallers 
met een hoge bal aan te spelen. Daar konden de fysiek sterke verdedigers van Epe op anticiperen. Onze 
voorhoedespelers moeten de bal over de grond aangespeeld krijgen. Ze zijn snel, kunnen een actie maken.”  
 
De Zweef-Epe op sportpark Gagelman in Nijverdal begint zondag om 14 uur.  

 

 
 

 



 

 
 
 
Niels Hegeman is van mening dat De Zweef nog voldoende mogelijkheden heeft om de achterstand op Epe weg 
te werken en promotie naar de eerste klasse af te dwingen.  
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