
Tc Tubantia 10/11/2014 

 

Hegeman was graag doorgegaan  
 

Trainer beschikt niet over benodigde papieren om na dit seizoen nog coach te mogen zijn 

van De Zweef.  

 

 

door Patrick Drenthen NIJVERDAL -De knollentuin (het hoofdveld) van sportpark Gagelman 

lijkt een onneembare vesting te zijn voor tegenstanders van De Zweef. Alle thuiswedstrijden zijn 

tot dusver gewonnen door de Nijverdallers, waaronder de wedstrijd van gisteren tegen Rood Wit 

uit Groesbeek.  

 

De bezoekers deden in de beginfase een paar pogingen om via combinatiespel tot aanvallen te 

komen, maar de bal stuiterde van het ene polletje naar het andere. De Zweef bleef hierdoor met 

gemak overeind, stroopte de mouwen op en zegevierde uiteindelijk terecht met 3-0. Door deze 

overwinning stijgt de promovendus naar een knappe zesde plek. „De tegenstanders moeten 

wennen aan deze omstandigheden, want zo’n acht teams werken hun thuiswedstrijden af op 

kunstgras. Nou, dit veld heeft niets weg van een glad biljartlaken”, zegt Hegeman lachend. De 

oefenmeester geniet aan de ene kant volop van de resultaten van zijn ploeg tijdens 

thuiswedstrijden, maar baalt vanhet structurele puntverlies in uitwedstrijden. De Zweef komt tot 

nu toe niet verder dan een schamel puntje uit vier uitwedstrijden. Hegeman: „Dan spelen wij 

veelal op kunstgras. Daar moeten wij aan wennen. Voorafgaand aan zo’n wedstrijd trainen wij op 

het kunstgrasveld van Hellendoor! n. Dat is een begin. Wij moeten nog stappen maken om ook op 

kunstgrasvelden de punten te pakken.”  

 

Voorlopig doet De Zweef het als nieuwkomer in de eerste klasse naar behoren, iets wat volgens 

Hegeman niet uit de lucht komt vallen. „Er heerst gewoon een enorme winnaarsmentaliteit in dit 

team. Bovendien gaan de spelers voor elkaar door het vuur. Ik wil nog geen concrete doelstelling 

uitspreken voor dit seizoen, want daarvoor is het in mijn ogen nog te vroeg. Ik wil dat wij in dit 

seizoen gaan groeien als team, dat is het belangrijkste. En op welke positie wij dan eindigen? Dat 

zien we dan wel. De spelers en ik zijn in ieder geval ambitieuzer dan de club, want hun 

doelstelling is tweede klasse met een uitschieter naar de eerste klasse toe. Maar dat willen wij niet. 

”  

 

De hoofdtrainer mag dan ambities uitspreken voor De Zweef, het is voor Hegeman het laatste 

seizoen in Nijverdal. De coach beschikt niet over de benodigde papieren om na dit seizoen nog 

coach te mogen zijn van de eersteklasser.Voor dit jaar krijgt hij nog dispensatie om De Zweef te 

mogen coachen.  

 

„Ik heb keuzes moeten maken, maar ik heb geen tijd om de cursus oefenmeester 1 te gaan volgen. 

Daarom stop ik bij De Zweef,maar het betekent geen einde trainersloopbaan. Ik hoop dat er weer 

een leuke club langskomt. Een terugkeer naar DES? Nee, ik werk op zaterdag. Ik zoek naar een 

zondagclub uit de buurt. Ik heb voorlopig nog geen gesprek gehad,maar het zal binnenkort 

allemaal weer gaan beginnen. Ik heb geen voorkeur voor niveau, maar het moet een club zijn 

waarbij veel beleving aanwezig is zoals bij De Zweef. Dat is mij veel meer waard dan niveau. 

Voorlopig werk iknog met veel plezier bij De Zweef. Ik vind het jammer om hier te moeten 



stoppen, maar het is niet anders. Wij moeten er het beste van gaan maken en daar heb ik alle 

vertrouwen in”, besluit Hegeman.  

 

“Ik vind het jammer om weg te gaan bij De Zweef, maar het is niet anders  

 

Herman Hegeman, De Zweef  

 

 
 

 
Hoofdtrainer Herman Hegeman vertrekt aan het eind van dit seizoen bij eersteklasser De Zweef 

uit Nijverdal.foto Bert Kamp  
 


