
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1984 – 1985 

 

 

Midden jaren ’80 zat de ledengroei 
er bij onze vereniging goed in. De 
wijk Groot Lochter was in de jaren 
’70 flink uitgebreid en waar veel 
jonge stellen gaan wonen, worden 
na verloop van tijd ook veel 

kinderen geboren. Voor menig 
voetballiefhebbertje uit deze wijk 
was de het lidmaatschap van de 
Volharding dan ook een uitgemaakte 
zaak.

 

 

Sportief 

SVVN startte met dit seizoen maar liefst 
11 seniorenteams aan de competities. 
De verwachtingen waren hoog. Trainer 
Bas Paauwe begon aan zijn tweede 
seizoen en hij had nogal wat spelers van 
buiten aangetrokken. De man had een 
enorm netwerk uit zijn periode als 
trainer van PEC Zwolle, vandaar dat er 
enkele Zwolse spelers hun intrede 
deden. Uiteraard deden deze jongens dat 
niet voor niets, hoewel er officieel niet 
betaald werd. Dit aantrekken van spelers 
leidde tot grote sportieve successen, 
maar riep ook weerstand op en deed 
uiteindelijk ook de vraag opwerpen wat 
voor soort vereniging we wilden zijn. Een 
vereniging met ‘importspelers’ of een 
vereniging die alle pijlen op de eigen 
jeugd richt. 

Ons eerste elftal zou lang meespelen om 
de titel, maar haakte uiteindelijk af. 
Onder andere door veel blessures, maar 
dat was een flauw excuus. Paauwe 
constateerde ook een 
mentaliteitsprobleem, met name bij de 
jeugdige spelers. Dat was iets waar hij 
als ex-prof niet mee kon leven. Alles 
moest gericht zijn op presteren. Dat zou 
de komende jaren gaan blijken. 

Onder leiding van jeugdtrainer Erik 
Kuier ging er een nieuwe wind waaien in 

de jeugdafdelingen. De man was zijn tijd 
vooruit en tot op de dag van vandaag 
wordt er waarderend over hem 
gesproken door spelers die onder hem 
getraind hebben.  

Overigens had SVVN de nodige zeer 
talentvolle jeugdspelers. Zo maakte 
Martin Dufour aan het einde van het 
seizoen de overstap naar Heracles, 
terwijl Arjan de Groot, Edwin Wijnen 
en Robert Pronk uitgenodigd werden 
voor TVB regioteams. Een team als C1 
promoveerde zelfs naar de hoofdklasse. 

Op 
verenigingsniveau 
gingen alle 
‘hoofdprijzen’ dit 
jaar naar SVVN 2: 
Zacca Latul werd 
algemeen 
topscorer met 20 
doelpunten en 
Gerrit Voskes 
werd de mist 
gepasseerde 
keeper met 
gemiddeld één 
tegendoelpunt per 
wedstrijd. 

 



 

 

 

Het sportpark 

Voor de verandering verkeerden alle 
velden er dit seizoen in goede staat. 
Voor het eerst sinds de opening van 
sportpark Groot Lochter 1n 1978 
beoordeelde de KNVB de velden en de 
kleedkamers met het predicaat 
uitstekend. 

Voor het eerst werd er ook structureel 
overleg gepleegd met onze buren de 
Eversberg. Zo werd afgesproken om 

twee keer per jaar gezamenlijk groot 
onderhoud te doen aan de gebouwen. 

Verder kreeg SVVN een bouwvergunning 
voor een tribune. De financiële middelen 
ontbraken hier echter nog voor en 
bovendien had dit voor veel leden ook 
geen prioriteit. De tribune is er nooit 
gekomen, niemand die daar ooit wakker 
van heeft gelegen.  

Verder 

Voor het derde jaar op rij werd er actie 
gevoerd voor zorginstelling De Opvang. 
Namens SVVN mocht Bennie van Dijk 
een bedrag van fl.1248,20 
overhandigen. Een mooi bedrag, temeer 
deze instelling destijds nog helemaal 
afhankelijk was van giften. 

Minder mooi was het gegeven dat SVVN 
baalde van de vele boetes die ze 
wekelijks aan de tuchtcommissie moest 
betalen voor de gele en rode kaarten die 
geïncasseerd werden. Die kosten rezen 
de pan uit en daar moest wat aan 
gedaan worden. Misschien zouden de 
boetes in het vervolg door de spelers  
zelf betaald moeten worden. Nu de 
gewoonste zaak van de wereld. Toen een 
ernstige discussie. 

Albert Schuurman kreeg de pluim op 
de hoed van de supportersvereniging 
voor het vele vrijwilligerswerk dat hij 
deed, met name voor de jeugd. Deze 
aanmoedigingsprijs was natuurlijk ook in 



net leven geroepen om de vele 
vrijwilligers maar vooral door te laten 
gaan met hun werkzaamheden… 

Tenslotte bleek het dit jaar onmogelijk 
om een geschikte zaterdag te vinden om 
het mixtoernooi te spelen. Die zou 

eventueel wel op een doordeweekse dag 
gehouden kunnen worden… Nu heb je 
heilige dingen en hele heilige dingen 
binnen een vereniging. Het mixtoernooi 
was heel heilig. De weerstand vanuit de 
vereniging was dan ook groot 

  

 1984-1985 3e klasse          
1 Urk 22 14 5 3 33 42 21  
2 Berkum 22 13 5 4 31 55 22  
3 CSV'28 22 9 8 5 26 44 26  
4 HTC 22 7 10 5 24 25 25  
5 Hulzense Boys 22 7 9 6 23 28 23  
6 Sparta 22 6 11 5 23 34 32  
7 SVVN 22 8 4 10 20 28 32  
8 DES 22 6 6 10 18 31 46  
9 VENO 22 5 8 9 18 28 43  

10 Juliana'32 22 5 7 10 17 19 35  
11 Daarleveen 22 5 6 11 16 26 38  
12 Vroomshoopse Boys 22 4 7 11 15 17 28  

 

 

Onze kampioenen waren: 

 



 

 

 



 

 

 

Helaas van SVVN D1 hebben wij geen foto. 


