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NIJVERDAL - De Zweef is voor veel Nijverdallers de afgelopen eeuw veel meer geweest 

dan een doodgewone voetbalclub. De vereniging van de blauw-witters bestond maandag 

exact 100 jaar. 

Daarom ontving voorzitter Erik Heuver maandagavond in het clubgebouw aan de 
Koersendijk de bronzen erepenning van de gemeente Hellendoorn. Die bijzondere 
onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Anneke Raven en sportwethouder 
Henk Nijhof, voorafgaand aan de vanwege de coronamaatregelen aangepaste 
overhandiging van het jubileumboek aan de leden. Raven kreeg deze avond ook het 
eerste exemplaar van de driedelige uitgave gepresenteerd. 

De erepenning wordt vanzelfsprekend niet dagelijks overhandigd. Het is een 
gemeentelijk eerbetoon voor personen en organisaties die zich langdurig of intensief 
hebben ingezet en daarmee de lokale samenleving een uitzonderlijk grote dienst 
bewezen of Hellendoorn buiten de eigen gemeentegrenzen of op de kaart wisten te 
zetten. 

Burgemeester Anneke Raven (links) en sportwethouder Henk Nijhof hebben 
maandagavond de erepenning van de gemeente Hellendoorn overhandigd aan 
voorzitter Erik Heuver van De Zweef. © gemeente Hellendoorn 

 

Opgegroeid met De Zweef 
„Het 100-jarige De Zweef was daar een duidelijk voorbeeld van”, zei burgemeester 
Raven bij de overhandiging. „Vele generaties Nijverdallers zijn opgegroeid met 
het voetballen bij De Zweef. Niet alleen sportief maar ook sociaal en maatschappelijk 
is de club sinds 1920 van zeer grote waarde voor de Hellendoornse gemeenschap. 
De Zweef vormt die hele eeuw een ontmoetingsplaats waar honderden mensen en 
soms hele families op het sportpark en in de kantine samenkomen.”  

Sportieve sprong voorwaarts 
Ook sportief timmerde de club flink aan de weg. De Zweef maakte met een 
talentvolle lichting begin jaren 80 een enorme sprong voorwaarts. Het werd binnen 
vijf jaar liefst viermaal kampioen. In het seizoen 1984-’85 promoveerden de blauw-
witten naar het hoogste niveau van het zondagamateurvoetbal, de hoofdklasse. Het 
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elftal handhaafde zich daar tot in 1991 en was in die periode een van de 
toonaangevende clubs in Twente. Nadien speelde de hoofdmacht van De Zweef in 
1994-’95 nog een jaar in de hoofdklasse.  

In imposante galerij 
Bij de viering van het 75-jarig bestaan kreeg De Zweef al in 1995 een koninklijke 
erepenning. Door de uitreiking van de gemeentelijke onderscheiding maakt de club 
deel uit van een imposante galerij met plaatselijke topsporters. Eerder ging het 
Hellendoornse huldebewijs naar de olympische waterpolosters Yasemin Smit, Meike 
de Nooy en Rianne Guichelaar (2008), waterpoloster Karin Kuipers (2011), ruiter 
Frank Hosmar (2012) en baanwielrenner Jeffrey Hoogland (2018). 

 


