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Economisch zwaar weer 

Begin jaren ’80 verkeerde ons land in de 
zwaarste economische crisis sinds de 
Tweede Wereldoorlog. De werkeloosheid 
was enorm hoog, net als de inflatie en de 
staatsschulden. De overheid deed 
verwoede pogingen om het land er door 
middel van bezuinigingen weer bovenop 
te krijgen, en dat voelt menigeen in de 
portemonnee.  

Maar gelukkig was er ook in deze 
economisch barre tijden altijd nog iets 
om naar uit te kijken. In de weekenden 
rolde de bal als vanouds over de 
duizenden sportvelden verspreid over 
ons land. Voetballers en toeschouwers 
konden daarbij hun zorgen vergeten en 
hun zinnen verzetten.

 

 

Sportief 

Rondom ons eerste elftal waren de 
verwachtingen hoog gespannen in de 
zomer van 1981. SVVN wilde voor de 
prijzen gaan, onder leiding van Bennie 
Ronhaar, die een zijn tweede seizoen 
bij de Volharding begon. Al snel werd er 
een eerste prijsje gepakt, namelijk het 
winnen van het Heuvelrugtoernooi. In de  

 

finale werd Des na het nemen van 
strafschoppen verslagen.  

SVVN begon in 1981 met opnieuw maar 
liefst 11 seniorenteams aan de 
competities. Dat leverde wel eens 
problemen op. Zo waren er genoeg 
spelers, maar niet genoeg keepers. Dus 
moest menig veldspeler af en toe de 
handschoenen aantrekken. 

Later dat seizoen werd er nog een prijs 
gewonnen. Cris Sihasale en Nico 
Arentsen veroverden namens SVVN de 
strijd om de penaltybokaal. Een wedstijd 
die werd georganiseerd door de 
Nijverdalse scheidsrechtersvereniging. 

Cris Sihasale zou uitgroeien tot één van 
de beste Nijverdalse voetballers ooit. 
Helaas speelde hij in zijn latere jaren 
vooral bij andere verenigingen dan 
SVVN. Nico’s talent kwam ook niet uit 
de lucht vallen. Hij scoorde tot dik in zijn 
veertigste elk seizoen uit alle hoeken en 
standen.  

 



De trainer, de selectie en de voorzitter… 

SVVN 1 lag in de competitie lang op 
koers en streed geruime tijd mee om de 
titel. Maar toch was er onvrede. De titel 
raakte uit zicht na een altijd gevoelig 
liggende nederlaag tegen Des. Trainer 
Ronhaar kwam onder vuur te liggen en 
uiteindelijk was het voorzitter Laurens 
Jansen die hem lopende het seizoen de 
laan uitstuurde. 

Jansen had geen roots bij SVVN. Hij 
kwam niet eens uit Nijverdal. Dat hoeft 
natuurlijk ook niet, maar in tegenstelling 
tot een trainer, die toch meer een 
passant is, mag er van een voorzitter 
wel clubgevoel verwacht worden.  

Wat er allemaal precies mis is gegaan 
valt moeilijk te reconstrueren. In elk 
geval geeft het krantenartikel aan dat de 
spanningen zich behoorlijk hadden 
opgebouwd. De selectie dreigde zelfs 
met ‘staken.’ Duidelijk is ook dat 
voorzitter Jansen hier erg zakelijk mee 
wist om te gaan. 

Persbeleid bestond waarschijnlijk nog 
niet. Vandaag de dag is het nauwelijks 
voorstelbaar dat een interne ruzie zo 
breed in de pers wordt uitgemeten, met 
medewerking van de hoofdrolspelers. 

 

 



Opnieuw een drama: Het overlijden van Henk Alberts 

Vorig seizoen verongelukte de 14-jarige 
Dick Kroesbergen tijdens een training 
op onze sportvelden. Dit als gevolg van 
een noodlottig ongeval: Een groot 
verplaatsbaar doel kantelde en Dick, die 
verstrikt zat in een van de netten, ving 
de klap op, waarbij hij dodelijk verwond 
raakte.  

Het is nauwelijks voor te stellen, maar 
dit seizoen vond er weer een vreselijke 
gebeurtenis plaats. Henk Alberts, één 
van de iconen uit de geschiedenis van 
SVVN, was als oudgediende nog steeds 
actief als speler bij de senioren. Tijdens 
een doordeweekse winterse training 
raakte hij bevangen door de kou, waarna 
hij zijn bewustzijn verloor. Henk werd 
per ambulance afgevoerd nar het 
ziekenhuis in Almelo, maar het lukte de 
artsen niet om zijn leven te redden. 

De twee drama’s waren niet helemaal 
met elkaar te vergelijken. Dick was een 
kerngezonde tiener en verongelukte op 
een vreselijke manier. Henk was van 
middelbare leeftijd en hij verongelukte  

niet, maar hij overleed uiteindelijk aan 
lichamelijke klachten. Het drama zal er  

voor de families niet minder om zijn 
geweest. 

 

SVVN eerde Henk door de ‘Henk Albers 
Bokaal’ in te stellen. De jaarlijkse prijs 
voor de verenigingstopscorer. 

 

 

Mot met het Twents Volksblad 

In het verslag van het vorige seizoen 
hebt u al kunnen lezen dat SVVN week 
in, week uit wedstrijdverslagen 
opstuurde naar het veelgelezen Twents 
Volksblad. Deze stukken werden 
geschreven door Wim Kroesbergen. Hij 
had pech, zijn artikelen werden nooit 
geplaatst. Hoogst ongebruikelijk, omdat 
alle serieuze lokale persberichten in 
principe geplaats werden.  

Onderzoek wees uit dat het om 
pestgedrag ging. De betrokken redacteur 
had andere sportieve voorkeuren. 
Vooruit dan maar weer… Besloten werd 
om toch door te gaan met het schrijven 
van wedstrijdverslagen. Niet langer door 
Wim kroesbergen, maar om toerbeurt 
door de heren Groenewal en Nakken.  

 

 

 



Personele ontwikkelingen 

In de herfst van 1981 blies SVVN nieuw 
leven in de technische commissie. Hierin 
werden Gerrit van Heun, Jan 
Broekmate, Anton Hegeman, Dinand 
Mensink en Dinand Strokap benoemd. 
Hopelijk hield deze commissie het langer 
vol dan de vorige en even hopelijk zou 

deze commissie bijdragen aan stabiliteit 
op het technische vlak.  

Gerrit ter Harmsel volgde Mans 
Kreijkes op als jeugdtrainer en Henk 
Greiving was bereid om de taak van 
materiaalbeheerder op zich te nemen. 

 

 

Gemeentelijke zaken en de KNVB 

In tijden van economische crisis voel een 
vereniging meestal niet alleen de pijn 
van allerlei bezuinigingen, maar ook van 
allerlei lastenverhogingen. Zo verhoogde 
de gemeente Hellendoorn de huurprijs 
van de sportvelden in één keer met 16 
%. Dit terwijl het ministerie van 
binnenlandse zaken een tariefstijging 
van maximaal 4 % voorschreef. 
Hellendoorns wethouder de heer 
Middelkamp hield echter voet bij stuk, 
zo lezen we in onze clubkrant van 
oktober 1981.  

Helaas waren er op dat moment al weer 
verschillende wedstrijden op het 
achterste veld afgelast. Ook de 
trainingsvelden lagen er na een regenbui 
bij alsof er zwemles gegeven zou 
worden. Het Ravijn kon er jaloers op 
worden, zo lezen we.  

Uiteindelijk kreeg SVVN het na lang 
aandringen voor elkaar dat de KNVB 
technisch onderzoek zou gaan 
verrichten, om er achter te komen 
waarom de trainingsvelden en veld 5 zo 
slecht zijn. 

We sluiten af met een berichtje dat 
veelplegers als muziek in de oren moet 
hebben geklonken: In het 
amateurvoetbal ging men hetzelfde 
strafsysteem hanteren als in het 
betaalde voetbal van kracht was. Tot 
dusver werden spelers die na een stevige 
overtreding een officiële waarschuwing 
kregen, direct geschorst. Daarvoor in de 
plaats kwam het boekingssysteem. (het 
gele kaartensysteem zouden we nu 
zeggen) Na de derde boeking was je de 
klos en dan kwam de strafcommissie in 
actie. 

 

Toppers. 

Dit seizoen konden B1, D4, E1, E2 en F1 
een kampioenschap vieren. 

Ook beide SVVN-zaalvoetbalteams 
werden kampioen. 

Jan Ramerman, de 
spits van SVVN 1 werd 
topscorer met 15 
doelpunten. Van hem 
zouden we nog veel 
gaan horen. 

 
 
 
 
 



Uitslagen:  ACH BEQ BERG BERK DES EXC HUL JUL SVV SVVN URK 
Achilles E.  ##    0-1   2-1    0-2    0-2   1-6  0-2  0-3   2-4   0-2    2-0 
Be Quick ‘28  6-0    ##   1-0    7-0    0-0   2-2  2-2  7-1   1-2   0-4    2-2 
Bergentheim  0-1    1-1   ##    2-1    0-2   2-2  3-4  0-2   2-1   1-4    2-0 
Berkum  0-0    1-3   3-1    ##    6-1   3-1  2-1  1-0   2-2   1-4    1-2 
D.E.S.   2-0    0-1   2-0    2-5    ##   0-1  1-3  1-3   4-1   2-1    4-4 
Excelsior’31  2-0    0-0   4-1    2-0    4-1   ##  1-0  1-0   3-1   1-1    1-0 
Hulzense Boys  0-2    0-1   2-0    0-0    1-2   0-2  ##  1-0   1-1   1-1    5-1 
Juliana’32  3-0    2-1   6-1    4-1    3-2   2-2  1-1  ##   2-0   3-1    3-0 
S.V.V.’56  0-2    2-1   2-1    0-0    3-0   0-0  1-1  2-2   ##   0-0    5-1 
S.V.V.N.  2-0   1-1   1-0    3-0   1-1   3-3  0-3 5-0   1-3  ##    1-1 
Urk   1-0    1-0   3-2    0-0    0-0   3-6  2-2  3-2    1-1  4-2    ## 
 
 
Eindstand:  GS  WN  GL  VL  PT  V - T 
Excelsior’31  20    12   7     1   31  44-20 
Juliana’32  20    11   3     6   25  42-30 
Be Quick’28  20     8    7     5   23  38-21 
S.V.V.N.  20    8    7     5   23  38-25 
S.V.V.’56  20     7    8     6   22  31-28 
Hulzense Boys  20     7    7     6   21  30-23 
Berkum  20     7    5     8   19  28-35 
Urk   20     6    7     7   19  29-41 
D.E.S.   20     7    4     9   18  29-38 
Achilles E. 20     5    1    14  11  12-39 
Bergentheim  20     3    2    15   8   21-44 



 

 

 



 

 

 

 

S.V.V.N. E2 Kampioen 



 

S.V.V.N. F1 Kampioen. 


