
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1983 – 1984 

Onze vereniging was in de loop der 
jaren uitgegroeid tot een factor van 
belang in Nijverdal. SVVN beschikte 
begin jaren ’80 over ongeveer tien 
seniorenelftallen en een veelvoud 
daarvan aan jeugdelftallen. Dat hield 
in dat vele honderden SVVN’ers ’s 
zaterdags actief waren op de groene 
mat. SVVN trok ook altijd veel 

publiek. Tot op de dag van vandaag 
zijn Volharding-supporters zelfs in 
uitwedstrijden vaak in de 
meerderheid. Desondanks bleven de 
sportieve ontwikkelingen enigszins 
achter. Het werd zo langzamerhand 
weer eens tijd voor een succesje. 
Voor een kampioenschap, of 
desnoods alleen een promotie. 

 

Bas Paauwe aan het roer. 

Onder leiding van trainer Jaap Jacobs 
was dit afgelopen seizoen niet gelukt. De 
voormalige profvoetballer van De 
Graafschap gaf er na één seizoen dan 
ook de brui aan. SVVN moet dus op zoek 
naar een nieuwe hoofdtrainer. Dat 
leverde en daverende verrassing op. Ons 

bestuur slaagde er 
namelijk in Bas 
Paauwe te 
contracteren. 
Paauwe had zojuist 
zijn contract bij 
eredivisionist PEC 
Zwolle beëindigd, 

en tot verbazing van vriend en vijand 
tekende hij vervolgens bij SVVN, een 
derdeklasser uit Nijverdal. 

Niet alleen onze hoofdmacht werd van 
een kwaliteitstrainer voorzien. Erik 
Kuijer en Bennie van Dijk werden als  

jeugdtrainer aangesteld. Bovendien ging 
de Technische Commissie op de schop. 
Het beleid van de afgelopen jaren had te 
weinig succes opgeleverd. In overleg 
met Bas Paauwe en Anton Hegeman 
ging het roer om. Zij besloten om met 
twee technische commissies te gaan 
werken.  

 

Sportief 

Sportief gezien begon ons eerste elftal 
het seizoen prima. Met name in de beker 
werd gestunt. Veel hoger ingedeelde 
ploegen als Avantie, de Zweef en 
Quick’20 werden één voor één 
uitgeschakeld. Dat beloofde nog wat.  

In de competitie eindigde SVVN echter 
opnieuw laag in de middenmoot. Het 
nieuwe beleid had kennelijk meer tijd 
nodig. Bas Paauwe moest nog 

uitgroeien tot de 
grootheid die hij 
zou gaan worden. 

Een van de 
opvallendste 
spelers dit seizoen 
was Jan 
Ramerman. De 
tengere spits was 
afkomstig uit de jeugd en maakte 
onmiddellijk indruk in het harde wereldje 



van de selectie. Dat viel zelfs in Almelo 
op, want Heracles Almelo benaderde 
hem met het verzoek om daar 
contractspeler te worden. Jan bedankte 

voor die eer. Hij bleef SVVN trouw. Jan 
zou in de jaren die volgden uitgroeien tot 
één van de iconen van de Volharding. 

 

Op verenigingsniveau werd Wim Vowinkel dit seizoen topscorer. Voor SVVN 7 scoorde hij 17 
doelpunten. Martin van Leussen werd de minst gepasseerde keeper. Hij kreeg gemiddeld 1.21 
doelpunten per wedstrijd tegen.  

             

Kampioenschappen konden gevierd worden door de spelers van F1, F2, D1, D2, E3 en 
SVVN 7. 

SVVN F1 



 

 

SVVN E3 

 

 

 



 

SVVN D1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

In en om het sportpark. 

SVVN speelde sinds 1978 op een 
prachtig sportpark en inmiddels was daar 
ook een fantastische lichtinstallatie 
aangelegd. Dat leidde er toe dat menig 
gerenommeerde club hier wedstrijden 
wilde spelen. Diverse hoofdklassers en 
ook het Rotterdamse Feyenoord 
waren al te gast geweest. Om die reden 
gingen er serieuze stemmen op om een 
tribune te laten bouwen. Dat kon voor 
een groot deel weer in eigen beheer 
gebeuren, want als gevolg van de 
economische crisis liepen er in 1984 
meer bouwvakkers bij de deur, dan dat 
ze aan het werk waren. Het plan was 
mooi, maar het kwam er niet van. Echt 
warmlopen deed lang niet iedereen voor 
dit plan, het is er nooit van gekomen. 

Het afgelopen seizoen was er een 
drainagesysteem aangelegd onder de 
velden 4 en 5. Dat leidde natuurlijk tot 
overlast, maar die problemen waren in 
de zomer van 1983 voorbij. Ook de 
trainingsvelden konden weer gebruikt 
worden. Omdat een vereniging nooit stil 
zit, werd er serieus overwogen om de 
velden 2 en 3 ook maar gelijk aan te 
pakken. 

Zorgelijk waren we de vele vernielingen 
die op het sportpark werden aangericht. 
Het geheel open sportpark lag midden in 
een woonwijk en kon dus door iedereen 
bezocht worden. De daders waren 
daardoor onbekend. Extra toezicht moest 
verdere ellende voorkomen. 

 

 

 



Verder nog… 

De actie die Hans Freie vorig seizoen 
organiseerde voor zorginstelling De 
Burcht werd dit jaar herhaald. Dit keer 
onder de naam “Trap-bang-hang, 
weer een dubbeltje voor de opvang.” 
Opnieuw werd er een flink bedrag voor 
het goede doel ingezameld. 

SVVN en de lokale media, dat bleef 
letterlijk en figuurlijk een moeilijk 
verhaal. Zelfs kant-en-klaar 
aangeleverde wedstrijdverslagen werden 
zelden geplaatst in de gratis huis-aan-
huis krantjes, die een enorm bereik 
hadden. Waarschijnlijk omdat de 
redacteuren banden hadden met een 
hier niet nader te noemen 
“zustervereniging” waarmee de 
verhouding al generaties lang gespannen 
was. 

Tijdens de ledenvergadering werd Jan 
Nijenhuis gehuldigd voor het feit dat hij 
25 jaar de financiën van SVVN beheerde. 
Bijzonder is dat Jan zelf nooit heeft 
gevoetbald, maar dat hij wel 25 jaar in 
het bestuur zat. Een official van de KNVB 
kwam hem een gouden bondspeld 
opprikken. 

 

 1983-1984 3e klasse          
1 Urk 22 13 6 3 32 57 31  
2 Enter Vooruit 22 14 4 4 32 56 30  
3 CSV'28 22 11 9 2 31 52 19  
4 Berkum 22 10 7 5 27 46 27  
5 Vroomshoopse Boys 22 7 9 6 23 26 25  
6 Hulzense Boys 22 7 8 7 22 40 31  
7 Daarleveen 22 7 8 7 22 26 38  
8 SVVN 22 5 10 7 20 22 33  
9 DES 22 4 11 7 19 33 39  

10 Juliana'32 22 4 7 11 15 26 48  
11 SVV'56 22 3 6 13 12 29 61  
12 Den Ham 22 3 3 16 9 19 50  



 

 

 

 

 

 

 


