
Gedroomde rentree Hegeman  

 
Teruggekeerde trainer begint goed met De Zweef. De ploeg verzamelt zeven punten in drie 

wedstrijden. 
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door Ferry de Goeijen NIJVERDAL – Het was een soort lotsbestemming dat Herman Hegeman afgelopen 
zomer na een periode van drie seizoenen bij buurman DES terugkeerde op het oude nest. En tot dusver blijkt het 
hernieuwde huwelijk succesvol. Na een gelijkspel tegen Wijhe ’92 (1-1) en een zege bij Heino (0-2) volgde 
gisteren totale suprematie tegen SDC‘12 (6-2). De Zweef nestelt zich in de top van de ranglijst. „Een lekkere start 
van de competitie”, vindt ook Hegeman. „Maar op zich verbaast mij dit ook weer niet. De Zweef heeft een goed 
seizoen achter de rug, in de zomer is er niet veel veranderd en we hebben een goede groep, dus dan is dit een 
logisch gevolg. We zijn ook op dezelfde voet verder gegaan. Ik leg hooguit een paar accenten, zoals het 
doordekken van achteruit, waardoor we minder counters tegen krijgen. Ik wil niet zeggen dat alles direct beter 
gaat, maar je ziet dat het nu al een bepaalde uitwerking had. Ik ben in ieder geval tevreden met de verrichtingen 
tot dusver.” 
 
Voor de 54-jarige Hegeman was de terugkeer als hoofdtrainer bij zijn geliefde club een soort droom. „Dit is altijd 
wel een wens geweest”, verklaart Hegeman. „Ik loop hier al vanaf m’n zesde, toen begon ik bij De Zweef met 
voetballen. Daardoor ken ik de club en de mensen door en door. Hele generaties zag ik opgroeien, waaronder 
m’n twee achterneefjes, die nu in het eerste spelen. In al die jaren ben ik alleen de afgelopen drie seizoenen 
weggeweest. Ik was hier al trainer van het tweede, maar ik wilde een keer op eigen benen staan bij een eerste 
elftal, waar de druk hoger is en waar je een groter begeleidingsteam aanstuurt. Die kans kreeg ik bij DES. 
Mensen vroegen me weleens of dat niet gevoelig lag; overstappen naar een naburige club. Maar zo heb ik dat 
niet ervaren, sowieso niet als trainer zijnde. Voor mij is het gewoon een leerzame periode geweest.” 
 
Met SDC’12 als tegenstander kwam Hegeman, die tot op hoge leeftijd in de selectie van De Zweef speelde, 
bovendien een oud-trainer tegen. In 1994 nam hij zelfs een tijdlang de honneurs waar van Hans Bossink. Het was 
een merkwaardige periode voor Hegeman en De Zweef. „We streden tegen degradatie naar de tweede klasse en 
moesten, om ons veilig te spelen, winnen van De Bataven, dat bij winst kampioen zou zijn. Wij wonnen en pakten 
een periodetitel. Vervolgens gebeurde iets wat je wel vaker ziet, onlangs zelfs nog bij Go Ahead Eagles. Door die 
flow van de laatste periodetitel wonnen we in de nacompetitie van Germania, Rohda Raalte en Oosterparkers en 
promoveerden we naar de hoofdklasse. Vandaag was het mooi om Hans eens als tegenstander te treffen”, aldus 
Hegeman, die met de klinkende zege ogenschijnlijk eenvoudig aan het langste eind trok. „Toch kwam SDC na de 
rust nog twee keer terug in de wedstrijd. Ze gingen va-banque spelen, en logisch. Maar ik zei ook al tegen die 
jongens: Elke ploeg die tegen ons één op één gaat voetballen, speelt zelfmoordvoetbal. Wij hebben daar te veel 
kwaliteit voor.” 
 
Waar het seizoen gaat eindigen, durft Hegeman echter nog niet te zeggen. Stiekem aast De Zweef op een 
periodetitel. „Wij hebben de kwaliteiten om in de top mee te doen. Maar of die toppositie plek vijf, zes of twee, drie 
is, moet de toekomst nog uitwijzen.” 

 

 



 

 
 De Zweef haalde gisteren uit tegen SDC’12. De Nijverdallers wonnen met 6-2. foto Henk Kamp  


