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NIJVERDAL – ‘Hier kump de Zwevers- Expres’, ‘ Ik heb een blauwwit hart’, ‘’ t Gaat nooit meer over’, De Zweef 
100 jaar’, ‘’t Dondert en ’t bliksemt’, ‘Er is maar één mooie club in ons dorpje’ en „We juichten met z’n alleen voor 
De Zweef’. Het zijn de titels van zeven nieuwe nummers, die te vinden zijn op de gloednieuwe cd De Zweef 
Songs, die recentelijk door zeven enthousiastelingen in een geluidsstudio in Geesteren zijn opgenomen. Op de 
nieuwe cd staan ook nog zes oude nummers, waarin het wel en wee van de grootste voetbalclub in Nijverdal 
wordt bezongen. 
 
De Zweef Songs is vanaf volgende week vrijdag (17 juni) verkrijgbaar, de dag dat in het clubgebouw aan de 
Koersendijk de festiviteiten in het kader van het 91-jarig bestaan van de club in volle hevigheid losbarsten. De 
nieuwe cd kost 10 euro en voorintekenen is reeds mogelijk via info@dezweef.nl.De nieuwe cd is het voorlopig 
hoogtepunt in een muzikale traditie, die in 1980 begon met de viering van het 60- jarig bestaan van De Zweef. 
 
Het achtste elftal verraste tijdens de feestavond in hotel Buursink vriend en vijand door op het toneel twee 
Zweefliedjes te zingen en de toenmalige voorzitter Rikmanspoel het grammofoonplaatje aan te bieden. 
Gangmakers achter dat geslaagde optreden waren de broers Theo en Rini Siero, die niet alleen een aardig 
balletje konden trappen maar ook gezegend bleken met enig zangtalent. Het eerste Zweef-plaatje was binnen de 
kortste keren uitverkocht. 
 
Toen De Zweef in 1985 naar de hoofdklasse promoveerde sloeg het achtste opnieuw toe. Er verscheen weer een 
single. De in het blauw en wit gestoken spelers en hun vrouwen zingen het lied tijdens de officiële ontvangst van 
het clubbestuur door de Hellendoornse burgemeester Ter Haar Romeny. De muzikale traditie wordt in 1995 
voortgezet door.....het zevende. Vorig jaar bestond De Zweef negentig jaar en de feestcommissie besloot de 
feestavond op te leuken door een verkiezing uit te schrijven voor een nieuw clublied. De winnaars werden Theo 
Siero en Thea Kolkman, maar van het maken van de beloofde cd leek aanvankelijk weinig terecht te komen. 
 
Totdat recentelijk enkele enthousiastelingen besloten om na drie avonden repeteren een studio in te duiken en in 
een middag De Zweef Songs op te nemen. 
 
Volgende week zaterdag ( 18 juni) wordt in het kader van het feestweekend een grote veiling in het clubgebouw 
gehouden, waarvan de helft van de opbrengst naar Hospice Noetsele gaat. Er zijn allerlei kavels ingebracht, die 
variëren van een rondvlucht boven Nijverdal, citybikes, plasma tv, vip-arrangement van de cultuurorganisatie 
ZINiN tot gesigneerde shirts van FC Twente, Heracles Almelo en Ajax en entreekaartjes voor het Avonturenpark. 
Ook wordt een schilder voor twee dagen, barbecue voor vier personen, ontbijt voor vijf personen en een foto van 
het derde aangeboden. De kavels zijn tussen 17.00 en 18.00 uur te bezichtigen. De daadwerkelijke veiling in het 
clubgebouw begint om 18.00 uur en wordt door ervaren veilingmeesters geleid. 

 

 
 

 
De nieuwe cd De Zweef Songs werd in één middag opgenomen in een studio in Geesteren. 
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