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Groei vereniging 

In de loop van de jaren ’70 groeide onze 
vereniging jaar op jaar. In 1979 kon 
SVVN haar 600e lid verwelkomen, dat 
was de 8-jarige René Hengstman. De 
Volharding kon dat jaar het recordaantal 
van 11 seniorenelftallen inschrijven voor 
de diverse competities. Ook de 
jeugdafdeling groeide als kool. Begin 
1980 konden we ons 200e jeugdlid 
verwelkomen, dat was Arend Jan 
Kulsdom.  

 

 

 

 

Arend Jan had geluk: Op woensdag 7 
mei speelde SVVN een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen het 
grote Feyenoord en bij die gelegenheid 
werd hij in het zonnetje gezet. De 
wedstrijd was een groot succes, er 
kwamen maar liefst 2500 bezoekers op 
af. En voor ogen van al die mensen 
kreeg Arend Jan uit handen van 
Feyenoord voorzitter Peter Stefan een 
vaantje, een speldje en een foto met de 
handtekeningen van alle 
Feyenoordspelers. Van de kant van 
SVVN kreeg hij een complete 
voetbaluitrusting.  

 

 

 



 

 

Ook leuk om te vermelden: In 1980 
werd er voor het eerst een damesteam 
opgericht bij onze vereniging. Een 

ontwikkeling die later veel navolging zou 
krijgen. Toen nog bijzonder, nu heel 
gewoon. 

 

 

 

 

Problemen met de velden. 

Door de onstuimige groei kwam SVVN in 
de problemen met de beschikbare 
velden. Zo was er maar één 
trainingsveld beschikbaar. Van de kant 
van de gemeente Hellendoorn viel geen 
steun te verwachten, andere 
verenigingen hadden immers ook maar 
één trainingsveld.  

Gelukkig bood buurtvereniging Eversberg 
soelaas: Zij stonden toe dat SVVN één 
keer per week op hun oefenveld mocht 

trainen. Bovendien werden de 
wedstrijdvelden eerlijker verdeeld onder 
de beide verenigingen, namelijk naar 
rato van het aantal elftallen dat op de 
been werd gebracht. 

Het bleef echter behelpen. De 
trainingsvelden kenden een erbarmelijk 
waterafvoersysteem. De 
draineringsbuizen functioneerden niet en 
bij de geringste regenbui stond alles 
blank, zodat menig training uitviel.  

 

Nieuwe lichtmasten op het sportpark 

Een prachtige ontwikkeling was het 
plaatsen van zes nieuwe lichtmasten 
rondom het hoofdveld. Dit veld voldeed 
nu aan alle eisen zodat er officiële 
wedstrijden op konden worden gespeeld. 

De kosten bedroegen fl. 60.000- en dit 
bedrag werd deels door acties bij elkaar 
gebracht. Zo schonk de 
supportersvereniging fl. 1000-. Ook werd 



er kalenders verkocht met foto’s van de 
diverse elftallen. 

Geheel in de stijl van SVVN werden er 
aanvankelijk tweedehands lichtmasten 
op de kop getikt. Deze bleken echter te 
ontsierend voor zo’n mooie 
accommodatie. Daarom werden ze weer 
te koop aangeboden, waarna er toch 
maar nieuwe lichtmasten werden 
gekocht.  

Om bovenstaande te vieren werd er een 
openingswedstrijd tegen Rohda Raalte 
georganiseerd. Rohda was destijds 
Nederlands amateurkampioen en ook 
deze gebeurtenis trok dan ook weer veel 
bekijks. Als gevolg daarvan kwamen er 
binnen de kortste keren 15 aanvragen 
binnen van verenigingen bij SVVN een 
wedstrijd wilden komen spelen. 

 



Overig 

Tijdens de jaarlijkse feestavond van de 
supportersvereniging werd de 
gloednieuwe “Ereprijs van het jaar” 
uitgereikt. De eerste gelukkigen waren 
Hennie en Mannie Greevink, die 
daarmee werden bedankt voor het vele 
werk dat ze gedaan hebben voor SVVN. 

 

De heren Geert Harbers, Wim Wijnen, 
Herm Voort en Dinand Strokap 

brachten letterlijk en figuurlijk het 
zonnetje in de bestuurskamer. Als gevolg 
van door de aanbouw van het ballenhok 
waren de ramen in deze ruimte namelijk 
verdwenen. Dit verzorgenden onze ras-
Volhardingers wel even. Met de nodige 
bouwvakkers binnen de geledingen 
werden de schouders er ook hier weer 
letterlijk onder gezet. 

 

Tenslotte lezen we in de bestuurs 
notulen dat de grote bazar die gehouden 
werd ten bate  van het jeugdwerk weer 
een groot succes was 

 

Sportief 

Onder leiding van de 
nieuwe trainer Joop den 
Dekker - afkomstig van 
buurman Eversberg - 
behaalde ons 1e elftal 
een verdienstelijke 2e 
plaats in de derde 
klasse. Maar toch, op 

één punt na geen kampioen worden, dat 
was toch wel sneu. 

Kampioen waren er dit jaar overigens 
genoeg. Bij de senioren lukte dit het 2e 
elftal na een beslissingswedstrijd tegen 
Vroomshoopse Boys. Ook SVVN 6 
eindigde op de eerste plaats. Bij de 
jeugd slaagden E1, E2, E4, F1 en F2 
hierin. 

 

Ons jeugdige talent 
Cris Sihasale die in 
B1 speelde, ontving 
een uitnodiging van 
de TVB om 
opgenomen te 
worden in de 
Twentse selectie 12-
14 jaar. 

Nieuw dit jaar was de oprichting van een 
technische commissie die het 
wedstrijdsecretariaat bij ging staan. Ze 
hadden als taak om de doorstroming 
binnen de vereniging te verbeteren. De 
leden van deze commissie waren de 
heren G. Harbers, D. Strokap, H. 
Voort, H. Greevink, G. Post en G. 
Tijhuis. 

 



En wat betreft de 
individuele prestaties: 
Algemeen topscorer van 
dit seizoen werd Lex van 
Hal uit SVVN 7 met 25 
doelpunten. De minst 
gepasseerde keeper was 

Martin van 
Leussen die 
eveneens uitkwam 
voor SVVN 7. 

 

 

 

 1979-1980 3e klasse         
1 Olympia'28 20 11 6 3 28 41 19 
2 SVVN 20 10 7 3 27 39 28 
3 Berkum 20 8 7 5 23 43 28 
4 Hulzense Boys 20 8 6 6 22 27 22 
5 Bergentheim 20 7 6 7 20 27 24 
6 ASV'57 20 8 4 8 20 32 33 
7 Staphorst 20 6 7 7 19 25 24 
8 DOS'37 20 6 6 8 18 25 29 
9 SVV'56 20 6 5 9 17 32 42 
10 Drienerlo 20 6 5 9 17 27 48 
11 DZSV 20 2 5 13 9 23 44 
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Niet op de foto staan:  Wibout Geuzendam, E.J.Hallink en Barry Velnaar. 


