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NIJVERDAL – Het is niet verrassend dat een meisje deze zondagmiddag in de rust van De Zweef 1 SDC’12 1 
het middelpunt vormde van een klein feestje bij de thuisploeg. De 12-jarige Lisa Nelemans is het 
negenhonderdste lid van de grootste sportvereniging in de gemeente Hellendoorn. In tien jaar tijd kreeg De Zweef 
er honderd leden bij. „Met name de meisjesafdeling is booming”, vertelt penningmeester EwaldWennemers. 
 
Samen met voorzitter Erik Heuver mocht Lisa Nelemans een speciale foto onthullen. Op de foto zo’n drie bij twee 
meter groot staan ruim driehonderd leden van de club. „De foto heeft een prominente plaats gekregen bij de 
kantine”, vertelt Heuver. De preses spreekt van een superzondag. „We presenteerden namelijk een nieuwe 
hoofdsponsor en subsponsor - Transmission en Uitzendbureau Oost-Nederland - die de hele club van F-pupillen 
tot eerste elftal van nieuwe tenues hebben voorzien. In deze tijd zulke sponsors vinden, dat is fantastisch.” Het 
eerste elftal wist daarna ook nog eens met 6-2 te winnen. Heuver: „Ik ben trots dat ik voorzitter ben van deze 
familieclub.”  

De Zweef op naar duizendste 
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NIJVERDAL – De Zweef is er trots op dat het gisteren zijn negenhonderdste lid mocht begroeten, maar aan de 
groei zit ook een keerzijde. Op naar de duizend lijkt een gerechtvaardigd credo voor de club. Volgens 
penningmeester Ewald Wennemers een voorzitter Erik Heuver zou het erg mooi zijn als de club over zeven jaar 
bij haar honderdste verjaardag het duizendste lid kan begroeten. 
 
Maar de gestage groei van leden en het gebrek aan capaciteit en vrijwilligers zet de club op sportpark Gagelman 
tegelijk ook met de rug tegen de muur. Niet genoeg kleedkamers om alle teams te herbergen en een modderbad 
als trainingsveld zijn de gevolgen. „Het sportpark kan niet groeien en de aanleg van een kunstgrasveld is niet aan 
de orde bij de gemeente. Zelf bekostigen is evenmin geen optie”, zegtWennemers. „In goed overleg met DES 
verdelen we de capaciteit op Gagelman, maar bij een beetje regen verandert de grasmat op het trainingsveld in 
een zandmat. En die verandert al snel in een modderpoel.” 
 
Het eerste elftal van De Zweef wijkt daarom op vrijdagavonden vaak uit naar de kunstgrasvelden in Hulsen en 
Hellendoorn, waar op vrijdag geen activiteit is. Een resultaat van goed overleg tussen de clubs, maar ideaal is het 
niet, verteltWennemers. „Het is een uitkomst voor het eerste elftal, maar niet voor het tweede, de A1, B1, C1 en al 
die andere elftallen. 
 
Hen willen we ook op een kwalitatief goede grasmat laten trainen.” Een oplossing is volgens preses Heuver 
privatisering van de velden. „Ik hoop dat we dat in de toekomst kunnen realiseren. We denken het goedkoper te 
kunnen dan de gemeente. Bovendien zijn we dan minder afhankelijk van bezuinigingen die ons worden opge-
legd.” 
 
Ondertussen blijft de club zich ontwikkelen. „Ons trainersgilde is volledig gediplomeerd, waarmee we de jeugd op 
een hoger plan proberen te krijgen”, vertelt Wennemers. 
 
Of een ledental met vier cijfers in die toekomst reëel is, zal moeten blijken. Wennemers: „We zijn een club die 
openstaat voor iedereen. Ik vind dat we voor groei moeten blijven gaan, mits we het op eigen kracht aankunnen.” 

 

 

javascript:gPage(%22A%22,%227%22);


 

 
 De 12-jarige Lisa Nelemans is het negenhonderdste lid van voetbalvereniging De Zweef. Samen met voorzitter 
Erik Heuver bood ze de club een grote foto aan met daarop zo’n driehonderd leden. foto Bert Kamp 


