
100 jaar De Zweef is 
standaardwerk over ‘mooiste 
spelletje dat er is’ bij ‘leukste 
vereniging van Nijverdal’ 
NIJVERDAL - Jan-Pieter van Vree (69) was tien jaar bezig met het schrijven van het 
boek 100 jaar De Zweef. Het resultaat is een standaardwerk over ‘de leukste 
vereniging van Nijverdal’ van ruim 1200 pagina’s, dat uit drie delen bestaat die samen 
maar liefst 6,8 kilo wegen. 
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De Nijverdaller noemt voetbal ‘het mooiste spelletje dat er is’. Dat juist hij duizenden uren 
zou steken in het schrijven van dit boekwerk mag opvallend worden genoemd. Want Van 
Vree begon pas op z’n 26ste te voetballen en was langer actief bij DES dan bij De Zweef. 
Toch voelt hij zich inmiddels een ‘echte Zwever’ en omschrijft z’n cluppie als een ‘ontzettend 
gezellige en hechte familievereniging, waar iedereen welkom is’. 
 
Geen voetballer 
Van Vree: „Ik mocht nooit voetballen van mijn moeder, omdat ik een bril droeg en  het 
vervangen van een bril een kostbare aangelegenheid was. Daarom ben ik gaan handballen. 
In 1975 gingen we in het Rooie Dorp wonen. Mijn vrouw sportte altijd op zondag en dan 
moest ik op de kinderen passen. Daarom ging ik zaterdag naar DES. Ik kon niet goed 
voetballen, maar wel erg hard lopen en heb ondanks mijn leeftijd toch nog heel wat 
geleerd bij die club. Ik heb bij DES zo ongeveer op alle posities in het veld gestaan.” 
 
Thuiskomen 
„Mijn kinderen gingen naar de katholieke Mariaschool. Twee zonen gingen bij De  Zweef 
voetballen, want daar zaten hun vriendjes. Ik kwam daar regelmatig kijken en mijn vrouw 
werd lid van de activiteitencommissie. Na een conflict met het bestuur van DES heb ik in 
1999 de overstap naar De Zweef gemaakt. Dat voelde gek genoeg als een soort thuiskomen. 
Ik ben daar altijd blijven voetballen en heb allerlei andere taken op me genomen. Want ik 
heb teveel energie om stil te gaan zitten, ik moet bezig blijven.” 
Toen ik de overstap van DES naar De Zweef maakte voelde dat als een soort thuiskomen. 
 
In 2002 werd de relatieve nieuweling voorzitter van De Zweef. Van Vree: „Ik heb 
deze  functie zeven jaar vervuld. Ik doe bovendien de website, heb van het clubblad Goal 
een magazine gemaakt, verzorgde de pr van deze vereniging en legde bij alle thuis- en 
uitwedstrijden van het eerste elftal de mooiste momenten op beeld vast. Vijf jaar geleden 
werd ik voorzitter van de denktank, die zich boog over de toekomst van De Zweef. Ik ben 
weer gevraagd bestuurslid te worden om alle gedane aanbevelingen te begeleiden.” 
 
Eeuwfeest 
Zijn opvolger Erik Heuver vroeg hem tien jaar geleden een boek te schrijven over 90 jaar De 
Zweef. Dat weigerde Van Vree. Hij vond de voorbereidingstijd veel te kort en stelde dat zo’n 
boek hoort bij een echt jubileum als het eeuwfeest in 2020. Daarmee begon een lange 
periode van schrijven en informatie verzamelen, want de archieven van de club bleken 
weinig voor te stellen. Hij zat elke week in de archiefkelder van de gemeente Hellendoorn om 



daar de oude uitgaven van het Twents Volksblad door te  nemen. Hij interviewde 55 mensen 
voor zijn boek. Een aantal van hen is inmiddels al overleden. „Bij De Zweef deed de grap de 
ronde dat je nee moest zeggen tegen een interview met mij, omdat je anders dood zou 
gaan”, lacht Van Vree. 
 

 
Jan-Pieter van Vree werkte tien jaar aan het voltooien van het standaardwerk over 100 jaar 
De Zweef. © Lenneke Lingmont 
 
Boek over De Zweef schetst ook 100 jaar geschiedenis van Nijverdal 
100 jaar De Zweef is veel meer dan een boek over de grootste voetbalvereniging van 
Nijverdal. Niet de sportieve prestaties van de blauw-witten, maar de gebeurtenissen en 
mensen in die tijd staan centraal in het boek. Van Vree heeft steeds geprobeerd de tijdgeest 
te vatten. Door alles in een historisch perspectief te plaatsen is het ook een boek over 100 
jaar geschiedenis van Nijverdal geworden, waarin ook steevast een plek voor alle andere 
voetbalclubs uit het dorp is ingeruimd. 
 
Overleveringen 
Hij prikt in zijn boek een aantal bekende anekdotes door. De Zweef zou volgens de 
overleveringen door vijf mannen zijn opgericht, maar dat waren er veel meer. En saillant is 
dat twee van de genoemde oprichters op dat moment bij een andere club (Nijverdal) 
speelden. Van Vree zet vraagtekens bij het verhaal dat de clubnaam een verwijzing is naar 
de spectaculaire zweefduiken van keeper Johan Kaiser, die in een legendarische wedstrijd 
letterlijk van paal naar paal zweefde. Van Vree: ,Ik vraag me af of dat wel waar is, want dat 
duel tegen Almelo werd met 6-0 verloren. Misschien klopt het toch dat  De Zweef de naam 
was van het hondje van Middelkamp.” 
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Van Vree: „Ik heb dus niet kunnen vaststellen waar de naam precies vandaan komt, wel dat 
deze buurtclub eerder Hercules en Victoria werd genoemd. Een katholieke club, waarvan 
vrijwel alle leden op een bepaald moment familie van elkaar waren. Namen als Van Rhee, 
Verschoor, Alferink en Middelkamp kom je overal tegen. In de jaren dat er weinig te doen 
was fungeerde deze club ook als huwelijksmarkt  voor het katholieke deel van de bevolking.” 
„Sportief gezien vormden de jaren 1985-1991 het hoogtepunt van De Zweef. In vijf jaar 
promoveerde het eerste van de vierde klasse naar de hoofdklasse om daar een aantal jaren 
te verblijven. En dat allemaal met eigen jongens, of jongens die graag bij ons wilden spelen. 
De Zweef heeft nooit iemand betaald. Hoewel ik die verhalen zelf heb geschreven krijg ik 
toch weer tranen in de ogen als ze ik weer lees. En dat geldt ook voor zoveel andere 
momenten, zoals het feit dat honderden Zwevers onlangs tussen het mortuarium en de 
begraafplaats langs de kant van de weg stonden om afscheid te nemen van hun aan corona 
overleden clubgenoot René Rodijk .” 
 
Eerste exemplaar 
Maandag bestaat De Zweef precies honderd jaar en wordt het eerste exemplaar van het 
boek aangeboden aan Hellendoorns burgemeester Anneke Raven. Dat is live te volgen via 
HOI TV en de Facebook--pagina van de club. Het boek kost 39,95 euro en kan via de 
webshop van De Zweef worden besteld. 
 

 
Het boek 100 jaar De Zweef omvat ruim 1.200 pagina's en bestaat uit drie delen, die samen 
6.8 kilo wegen. © Lenneke Lingmont 
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