
Prachtig einde voor De Zweef: club wacht een uitdaging in de eerste klasse  
 
Met z’n allen op avontuur  
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De Zweef beleefde afgelopen jaar een bizar seizoen. 

 

Tijdens de winterstop verkeerde de club nog in degradatienood, maar een indrukwekkende 

wederopstanding resulteerde uiteindelijk in promotie naar de eerste klasse. Een mooi avontuur staat 

voor de deur. Eentje die iedereen in Nijverdal mee wil maken. 

 
 
Door Robin Campmans 

Waar zie je het nog? Clubs waar geen enkele voetballer zich aan het einde van de competitie laat overschrijven 
naar een andere vereniging en waar er geen enkele nieuwe speler van buitenaf komt? Op lager niveau zijn er wel 
wat ploegen te vinden met de ‘ nul- score’, maar in de eerste klasse is De Zweef de enige ploeg zonder mutaties. 
De teamfoto van afgelopen seizoen kan in feite zo opnieuw worden gebruikt. Niemand die het avontuur, dat 
luistert naar de naam eerste klasse zondagvoetbal, wil missen. 
 
„We spelen al jaren met nagenoeg dezelfde jongens”, zegt aanvoerder Niels Hegeman (27). „Waarvan de laatste 
zeven jaar ook telkens in de tweede klasse. Met alle respect voor een club als Markelo, maar de motivatie bij mij 
om na al die jaren weer een seizoen tegen ze te spelen, nam af. Eindelijk gaan we naar andere sportparken. De 
promotie naar de eerste klasse is ons overkomen, maar ik ben er wel heel blij mee.” Dat geldt ook voor Tom 
Hegeman ( 21), broertje van Niels. Ze zijn zeker niet de enige bloedverwanten in de selectie van De Zweef. Sven 
en Michel Dikkers, Stefan en Mark Scholten, Sander en Robin Souverijn: het zijn behalve familieleden ook 
allemaal echte De Zweef- jongens. „ De club wil graag een stabiele tweedeklasser zijn, met af en toe een 
uitschieter naar boven”, vertelt Tom Hegeman. 
 
„Dat is, als je spelers niet betaalt en het met eigen jongens moet doen, op langere termijn denk ik ook het 
maximaal haalbare. Dat wil overigens niet zeggen dat wij niet in de eerste klasse kunnen meekomen. We gaan er 
alles aan doen om voor langere tijd die uitschieter naar boven te zijn.” 
 
Terugkijkend naar het voorbije jaar past er bij De Zweef maar een woord: bizar. Halverwege de competitie in 
degradatienood, vervolgens opgeklommen naar de derde plaats in de tweede klasse J. Het toetje genaamd 
nacompetitie leverde het ultieme resultaat op: promotie. 
 
„Dat hebben we heel goed gevierd, maar het is nu weer tijd om te presteren”, zegt Tom Hegeman. 
 
„ De eerste klasse heeft weer meer exposure dan de tweede”, aldus broer Niels. „Niet alleen het niveau ligt hoger, 
er is ook meer aandacht van bijvoorbeeld de media.” 
 
Tom Hegeman: „In het bekertoernooi speel je nu ook alleen maar tegen clubs uit de eerste klasse of hoofdklasse. 
Dat levert toch mooiere potjes op dan wanneer je bij vierdeklassers bent ingedeeld.” 
 
Die bekercompetitie is inmiddels voorbij, dit weekeinde begint het echte werk. SC Enschede, Glanerbrug, 
Achilles’12, Tubantia, PH: er staan dit seizoen mooie ( regionale) krachtmetingen op de rol. „ De tweede wedstrijd 
spelen we tegen De Bataven. Een aansprekende naam, daar verheug ik me op”, aldus Niels Hegeman. Maar 
eerst wacht het uitduel bij Alverna. 
 
„Dat team is ook gepromoveerd. 
 
Alverna ken ik dan weer niet zo goed, maar ik hoorde al wel dat daar de voorbije maanden flink met geld is 
gesmeten om spelers binnen te halen. Zoals veel meer clubs uit de eerste klasse dat hebben gedaan.” 
 
In tegenstelling tot De Zweef. Het betalen van spelers is uit den boze in Nijverdal. „Dat maakt de promotie naar de 
eerste klasse ook zo knap, daar mag de club en mogen wij als team echt trots op zijn”, reageert Tom Hegeman. 
„Longa’30 is ook een voorbeeld van een club die met eigen jongens heel ver is gekomen (na drie promoties op rij 
debuteert Longa dit seizoen in de hoofdklasse, red.). Geld alleen zegt gelukkig dus niet alles. Spelers worden hier 
niet betaald, maar de randvoorwaarden zijn wel optimaal. Een paar jaar geleden trainde ik nog in een shirtje van 
Real Madrid, sinds Philip Agteres onze coach is draagt iedereen hetzelfde clubtenue. Dat lijkt een kleinigheid, 
maar zo straal je wel wat uit als vereniging. Ook gaan we in de winterstop op trainingskamp naar Turkije.” 



 
De gebroeders Hegeman verheugen zich enorm op het nieuwe seizoen. Zoals iedereen van De Zweef. „Mochten 
de resultaten in het begin minder zijn, dan hoeft dat niets te betekenen”, reageert Niels Hegeman. „Vorig seizoen 
stonden we halverwege onderaan en je weet waar we zijn geëindigd.”  
 

‘ Eindelijk gaan we naar andere sportparken. 

 

De promotie is ons overkomen, maar ik ben er wel heel blij mee’  
 
De Zweef- aanvoerder Niels Hegeman  

 

 
 

 
Geen enkele speler naar een andere club vertrokken, geen enkele nieuweling van buitenaf erbij. De selectie van 
De Zweef is voor komend seizoen intact gebleven. Ook de gebroeders Tom en Niels (rechts) Hegeman 
voetballen dit seizoen weer in Nijverdal. 
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