
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1982 – 1983 

Begin jaren ’80 zat het Nederlandse 
profvoetbal in een depressie. Tussen 
1980 en 1988 kwalificeerde Oranje 
zich voor geen enkel EK of WK. Onze 
topclubs vlogen er in de diverse 
Europese toernooien steevast 
binnen de kortste keren uit. Pas toen 
clubs als Ajax radicaal voor de jeugd 

gingen kiezen, kreeg ons nationale 
voetbal weer wat kleur op de 
wangen. In de zomer van 1982 was 
het echter nog armoe troef. Gelukkig 
viel er op de talloze amateurvelden 
wel veel te genieten voor 
voetbalminnend Nederland.  

 

Het Voetbal. 

Onze vereniging begon het seizoen 
optimistisch, met een zaterdagse 
training dag voor het 1e elftal en een 
spelmorgen voor de jeugd. Het was de 
aftrap voor een kleurrijk seizoen, dat 
helaas meer gekenmerkt zou worden 
door ludieke acties en bizarre incidenten, 
dan door grote prestaties. Geen enkel 
elftal werd bijvoorbeeld kampioen.  

Ook ons vlaggenschip 
kon de stap naar de 
tweede klasse niet 
maken. Dat ondanks 
het feit dat oud-
betaald voetballer 
Jaap Jacobs de 
nieuwe trainer werd. 
Halverwege het 

seizoen haalde Jacobs zelfs enkele 
oudgedienden uit het tweede terug. Dat 
is natuurlijk nooit een goed teken. 

Een lichtpunt was de 
doorbraak van 
jeugdige talenten 
zoals Martin 
Dufour. Volgens 
sommigen nog 
steeds de 
talentvolste 
voetballer die ooit 

bij SVVN heeft rondgelopen. Dufour 
kreeg een uitnodiging voor de 
jeugdselectie van de Twentse 
Voelbalbond. Zijn carrière was helaas 
geen lang leven beschoren.  

Een ander jeugdig 
talent, zij het met 
heel andere 
capaciteiten, was 
Jan Westeneng. 
Hij probeerde zijn 
geluk in de VS, 
maar ook die 
carrière kwam niet 
echt van de grond. 

Het leverde wel de nodige publiciteit op. 

Zaalvoetbal 

Zakelijk deed onze vereniging enkele 
goede deals. Zo werd Toyota 
Konijnenbelt de nieuwe hoofdsponsor. 
Onze zaalvoetbalteams werden 
gesponsord door Radio Freie en Café 
Lambic, die zelfs twee teams sponsorde. 

In de schaduw van het veldvoetbal had 
onze vereniging destijds een zeer goede 

zaalvoetbalselectie. Resultaten werden 
gecombineerd met prachtig voetbal. Dat 
werd nog eens bewezen toen het 1e 
zaalteam afreisde naar Deurningen voor 
deelname aan het prestigieuze toernooi 
om de ‘Oude Molen Cup.’ Daar werd de 
ene hoofdklasser na de andere van de 
mat gespeeld. De cup ging mee terug 
naar Nijverdal.  



 

 

Acties 

De legendarische 
SVVN’er Hans Freie 
organiseerde een actie 
ten bate van 
zorginstelling De 
Opvang. Dat was het 
tehuis waar Hans 

jarenlang zijn dagopvang doorbracht. 
Afgesproken werd dat iedere speler een 
dubbeltje zou betalen voor elk doelpunt 
dat in de loop van het seizoen door zijn 
elftal gemaakt zou worden. Aan het 
einde van het seizoen kon er fl.200,- 
overhandigd worden. 

 

 

Opnieuw spelen bij De Zweef 

Het aloude probleem van de 
moddervelden 4 en 5 werd dit seizoen 
eindelijk aangepakt. Er werd een nieuwe 
drainage aangelegd, waarop zelfs vijf 
jaar garantie werd gegeven door de 
leverancier. De aanleg kostte natuurlijk 
behoorlijk wat tijd, dus moesten er weer 

een aantal wedstrijden op vreemde 
bodem gespeeld worden. Onze 
sportvrienden van De Zweef boden 
opnieuw uitkomst. SVVN mocht gebruik 
maken van enkele van hun velden. Niet 
voor het eerst, hopelijk wel voor het 
laatst. De dank was opnieuw groot. 

 

 



Een Pint voor een Punt… SVVN en De Telegraaf 

Na afloop van de wedstrijd sjoemelen 
met de eindstand. In het amateurvoetbal 
kwam dit natuurlijk wel eens voor. Zeker 
aan het einde van het seizoen, als de 
belangen bij het ene team groot waren 
en bij het andere team niet. Dat was het 
geval bij de wedstrijd Sportclub Rijssen 3 
– SVVN 5. Destijds werden de papieren 
na afloop nog letterlijk met pen en 
papier ingevuld, met een glas bier er bij, 
en dan was een dealtje snel gemaakt. 
Maar toch, wat toen nog min of meer als 
ludiek werd gezien, zou nu veel minder 
snel geaccepteerd worden. Het kan 
natuurlijk ook niet meer, met alle social 
media die we vandaag de dag hebben. 

Het incident haal de landelijke pers in de 
vorm van een artikel in de Telegraaf. 
Ook Radio Oost opende het 
nieuwsbulletin met een bericht over deze 
fraude. Met als gevolg dat SVVN flink in 
haar hemd stond.  

De SVVN-aanvoerder waarover in het 
krantenartikel wordt gesproken, was 

overigens Jan 
Greevink. Jan had 
echter nergens 
mee te maken en 
hoorde pas 
maandag op zijn 
werk dat er 
gerommeld was 
met de papieren 
waar zijn 

handtekening onder stond. Uiteraard 
pikte hij dit niet. Hij ging in beroep tegen 
de uitspraak van de TVB en daar werd 
hij vrijgesproken. De papieren waren 
zeer klungelig aangepast en de echte 
‘dader’ lag natuurlijk op het kerkhof…. 

Jan Greevink is overigens de 
initiatiefnemer achter “De geschiedenis 
van SVVN.” Hij doet al het 
archiefonderzoek voor dit project. En ja, 
als je heel veel voor de vereniging hebt 
gedaan, dan kom je je eigen naam 
natuurlijk wel eens in de archieven 
tegen… 

 

 

 

Tenslotte 

1982 was ook het jaar waarin het eerste 
kuststofveld in Nederland aangelegd. Dat 
gebeurde in Den Haag. Toe een 
innovatie met enorme toekomst, nu een 
haat – liefde verhaal dat nooit helemaal 
van de grond is gekomen. 

We sluiten vrolijk af. Dit seizoen werd 
Gezinus op den Dries gehuldigd met 
zijn 40-jarig jubileum bij SVVN. Gezinus 

vierde dit door 
spontaan een 
rondje te geven in 
een volle kantine.  

 

Eindstanden 1982 - 1983: 

SVVN1    6E 
SVVN2 10E 
SVVN3  4E 

SVVN4 10E 
SVVN5  3E 
SVVN6 10E 

SVVN7 11E 
SVVN8  6E 
SVVN9  6E 

SVVN10 8E 



 
1982-1983 3e klasse         

1 Be Quick'28 20 11 9 0 31 42 15 
2 CSV'28 20 11 6 3 28 45 20 
3 Enter Vooruit 20 9 6 5 24 39 24 
4 Hulzense Boys 20 8 8 4 24 40 27 
5 Berkum 20 9 4 7 22 48 41 
6 SVVN 20 6 7 7 19 28 30 
7 Urk 20 6 7 7 19 35 39 
8 Juliana'32 20 2 9 9 13 22 33 
9 DES 20 2 9 9 13 22 33 

10 SVV'56 20 3 7 10 13 18 44 
11 Kloosterhaar 20 2 6 12 10 22 56 

 
 

 

Topskorer Dinand Mensink uit het 3e met 13 doelpunten 

 

 
 
 
 
 

 

 



Kampioenen: 

 

S.V.V.N. D4 

 

 



 

 

 

 

 

S.V.V.N. F3 



 

                      


