
Vertrekkend voorzitter Erik 
Heuver van De Zweef in Nijverdal 
kan weer een biertje drinken in de 
derde helft 
Tubantia 30-10-2020 

Erik Heuver (55) is een Zwever is hart en nieren. De Nijverdaller is 47 jaar lid van De 

Zweef, dat hij omschrijft als ‘de mooiste club die er is’. Heuver was twaalf jaar als 

voorzitter hét boegbeeld van de grootste voetbalclub van Nijverdal en nam begin deze 

week officieel afscheid. „Nu kan ik na de wedstrijd tenminste weer rustig een biertje 

drinken.” 

Heuver is eigengereid, wars van autoriteit en noemt zichzelf ‘iemand  met een grote 
bek, die in de kantine lomp en onbenullig kan overkomen’. „Ik ben positief ingesteld, 
zie altijd kansen en uitdagingen. Ik ben niet altijd even serieus, hou van een geintje 
en daardoor weten anderen soms niet helemaal wat ze aan mij hebben.  

Maar geloof me, als voorzitter wist ik altijd de juiste toon aan te slaan en stond het 
belang van De Zweef altijd voorop. Ik vind het vanzelfsprekend dat mensen hier niet 
alleen komen voetballen, maar ook iets voor de club willen doen”, zegt Heuver. 

Als voorzitter wist ik altijd de juiste toon aan te 
slaan en stond het belang van De Zweef altijd 
voorop 

De Zweef, wat anders? 
Dat hij als een goed katholiek later bij De Zweef zou gaan voetballen stond voor deze 
geboren en getogen Nijverdaller eigenlijk wel vast. Zijn vader voetbalde hier, evenals 
zijn drie oudere broers en de meeste vriendjes van de Mariaschool. Heuver: „En 
zoveel anders was er destijds ook niet in het dorp te doen.”  

De kleine Erik begon in de spits, verkaste naar het middenveld, maar was naar eigen 
zeggen ‘allerminst een topper’. Hij bleef voetballen tot z'n 47ste, maar stopte toen het 
thuisfront begon te morren. De combinatie van zelf voetballen, het aanmoedigen van 
zijn kinderen en voorzitter zijn was te tijdrovend. 

‘Drie keer niks’ 
Dat hij als bestuurder altijd het belang van de club voor ogen moest houden en dus 
in de derde helft aan een AA-drankje bleef nippen in plaats van te genieten van een 



biertje, vond hij ‘drie keer niks’. Nu hij de voorzittershamer heeft overgedragen aan 
Richard Benneker stort Heuver zich opnieuw vol overgave in het veteranenvoetbal. 
„Ik heb de nieuwe voetbalschoenen al besteld.” 

De ex-voorzitter is best trots op wat hij samen met de andere bestuursleden bereikt 
heeft. Een club die financieel gezond is en op sportpark Gagelman beschikt over een 
prachtige accommodatie. Met het nieuwste kunstgras van Koninklijke ten Cate, dat 
De Zweef graag als visitekaartje voor zijn klanten gebruikt. Het aantal leden groeide 
in deze periode van 750 naar 930.  

Maatschappelijke rol 
Heuver vond dat de voetbalkantine niet uitsluitend het domein van De Zweef moest 
zijn, dat de jeugd moest leren dat er meer was dan voetbal alleen. Daarom konden 
ook diverse organisaties als De Zonnebloem, KBO, Aveleijn, Vluchtelingenwerk en 
Parkinsonstichting aan de Koersendijk terecht.  

De accommodatie werd gerenoveerd en verduurzaamd met nieuwe cv-ketels, 
heatpipes, 160 zonnepanelen en een nieuw dak op de kantine. „Nu zien de leden 
tenminste waarom we destijds de contributie met 25 procent hebben verhoogd en de 
koffie en het bier in de kantine flink duurder hebben gemaakt”, lacht Heuver. 

De fusie met DES, de Zwever bij de dokter en VI 
bij De Zweef trokken volle zalen 

Rijke fantasie 
Heuver vond dat bij de club meer activiteiten moesten worden ontplooid om geld in 
het laatje te brengen en gaf daarbij zelf het goede voorbeeld door zes toneelstukken 
te schrijven. Die werden steeds in een afgeladen kantine opgevoerd en de voorzitter 
speelde daar zelf soms ook in mee.  

„Ik beschik nu eenmaal over een rijke fantasie, ken de club door en door en weet 
daardoor precies wat ik nog wel kan maken om de mensen aan het lachen te krijgen. 
De fusie met DES, de Zwever bij de dokter en VI bij De Zweef trokken volle zalen. Bij 
het laatstgenoemde stuk dachten enkele leden dat  Derksen, Van der Gijp en Genee 
echt naar Nijverdal zouden komen. Na het eerste bedrijf dropen ze teleurgesteld af, 
dat vond ik wel lachen”, zegt Heuver. 

Corona 
De uitbraak van het coronavirus zette een dikke streep door de festiviteiten rondom 
het 100-jarig bestaan van De Zweef. ‘Flink balen natuurlijk’, erkent Heuver, die zich in 
toenemende mate zorgen maakt over de financiële gevolgen van corona voor zowel 
De Zweef als alle andere voetbalclubs. „Veel zal afhangen van hoelang het nog duurt 
en welke compensatie hier uiteindelijk tegenover staat. We zijn overgeleverd aan de 
situatie, hebben niet langer zelf de touwtjes in handen en dat voelt niet goed.”   


