
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1985 – 1986 

Voor het derde jaar op rij stond 
voormalig proftrainer Bas Paauwe 
aan het roer van ons eerste elftal. 
Dit seizoen moest het gebeuren, de 
promotie naar de tweede klasse. 
Paauwe hield wel van druk op de 

ketel. Daarom verklaarde hij voor 
aanvang van de competitie dat SVVN 
titelkandidaat was, samen met 
Berkum en Sparta. Paauwe zou 
gelijk krijgen, sportief werd het een 
fantastisch jaar. 

 

 

 

 

Als ex-prof had Paauwe een heel 
andere kijk op het sportieve gebeuren 
dan gebruikelijk in het amateurvoetbal. 
Dit bracht hij klip en klaar tot 
uitdrukking in een artikel in ons clubblad. 
De koers die hij voorstond, met het 
aantrekken van spelers van buiten ten 
koste van de eigen jeugd, riep de nodige 
emoties op. Veel leden reageerden zeer 
kritisch op deze ontwikkelingen. 

Hoe dan ook, Paauwe kreeg het voor 
elkaar. Met zijn resultaatgerichte aanpak 
leidde hij zijn ploeg naar het 
kampioenschap. SVVN promoveerde 
daarmee naar de tweede klasse. Voor 
alle duidelijkheid, dat is anno 2020 te 
vergelijken met de 1e klasse. Een 
grootse prestatie in de Nijverdalse 
voetbalgeschiedenis. 

 



Sportief kon het niet op. Ook het 2e 
elftal promoveerde en het jeugdteam C1, 
dat net gepromoveerd was naar de 
hoofdklasse, werd in die hoofdklasse 
vrolijk opnieuw 
kampioen. En 
wederom werd een 
van onze 
jeugdspelers 
opgenomen in de 
Twentse selectie. Dit 
keer was die eer 
voorbehouden aan 
Rindert Warnink. 

 

Op 
verenigingsniveau 
werd Hans 
Middelesch de 
minst gepasseerde 
doelman. De keeper 
van het 
kampioenselftal 

SVVN 1 kreeg 
gemiddeld 0.94 
doelpunten tegen. 
Verenigingstopscorer 
werd opnieuw Wim 
Vowinkel van SVVN 7. 
Hij wist het net 19 keer 
te vinden. 

 

150 jaar Nijverdal 

In 1986 zou Nijverdal 150 jaar bestaan. Dat werd op alle mogelijke manieren gevierd, 
onder andere met een voetbalbalwedstrijd tussen een Nijverdals elftal en een 
eredivisieclub. Helaas leidde dat tot allerlei vervelende discussies. Aanvankelijk werden 
De Eversberg en SVVN niet eens uitgenodigd voor de voorbereidende gesprekken die 
plaats vonden tussen De Zweef, VV Nijverdal en Des. Onderstaande artikelen geven een 
aardig beeld van de discussies op dorpsniveau tussen concurrerende verenigingen.  

Soepeler verliep de organisatie van een wedstrijd tussen een Nijverdal jeugdteam tegen 
een jeugdteam van Feijenoord. De avond voorafgaand aan deze wedstrijd regende het 
pijpenstelen en werd de wedstrijd afgelast. Maar na smeekbedes van de betrokkenen 
werd het veld zaterdagochtend alsnog goedgekeurd. 



Vrijwilligers 

De nieuwe sportnota van de gemeente 
Hellendoorn maakte duidelijk dat 
sportverenigingen zelf verantwoordelijk 
werden voor de werkzaamheden rondom 
de sportvelden. Dit leverde de gemeente 
een besparing van fl.90.000,- op. Al snel 
deed de grap ging de ronde dat SVVN nu 
een en fulltime sportparkbeheerder in 
dienst moest nemen.  

Hoe dan ook, de leden van SVVN’ers 
wisten altijd al van aanpakken. Zo werd 
het binnen de kantine het plafond boven 
de bar verlaagd en ook werd er een 
nieuwe prijzenkast geplaatst. Buiten het 
clubhuis werden de zitbanken 
gerenoveerd.  

Niet alle plannen leverden overigens 
resultaten op. Tijdens de 
ledenvergadering kwam een aantal leden 
met een uitgewerkt plan voor een 
staantribune die te zijner tijd 
omgebouwd kon worden tot een 
zittribune. Maar met de vergunningen 
kwam het niet rond, de tribune kwam er 
opnieuw niet. 

Vrijwilligers van het jaar werden dit keer 
Jan en Stientje Alberts. Zij werden 
voor hun vele werkzaamheden in het 
zonnetje gezet. 

 

Negatief was het gegeven dat het steeds 
lastiger werd om voldoende jeugdleiders 
en scheidsrechters te vinden. Dat laatste 
had ook te maken met agressie tegen 
scheidsrechters, een verschijnsel dat zijn 
kop opstak. Onacceptabel natuurlijk, 
daarom werd dit binnen onze vereniging 
stevig aangepakt.  

 

Verdere verenigingszaken 

De winter was dit seizoen streng en 
duurde lang. Daarom werd er iets 
bijzonders georganiseerd: Een onderling 
toernooi tussen de elftallen van SVVN 3 
tot en met SVVN 10. De wedstrijden 
werden gespeeld op de zaterdagen 
waarop er sprake was van algemene 
afgelasting. Elk elftal stond daarbij onder 
leiding van een vriendin of echtgenote 
van één van de spelers. 

Later dit seizoen organiseerde de 
volharding een open dag voor de jeugd. 
Ruim honderd spelertjes konden de hele 
dag trainen volgens de methodes van 
SVVN. Tussen de middag kregen ze een 
lekkere lunch en na afloop van de 
trainingen werden ze vermaakt met een 
voetbalquiz. De sportmasseurs Bennie 
Velthuis en Jan Alberts verzorgden 
bovendien echte massages. 

 

Tot slot. 

Johan Middag deed 
intrede in het bestuur. 
Later zou hij het nog 
tot voorzitter schoppen. 
De lokale onderneming 
Polymij werd voor 

twee jaar vastgelegd als shirtsponsor 
van het eerste. 



 1985-1986 3e klasse         
1 SVVN 22 13 6 3 32 47 25 
2 ESC 22 8 12 2 28 39 24 
3 HTC 22 9 10 3 28 36 22 
4 Berkum 22 9 7 6 25 38 22 
5 Sparta 22 5 13 4 23 18 16 
6 DES 22 6 9 7 21 35 33 
7 SSSE 22 7 7 8 21 25 37 
8 VENO 22 6 9 7 21 20 28 
9 Gramsbergen 22 6 8 8 20 31 40 

10 Juliana'32 22 7 4 11 18 18 30 
11 Olympia'28 22 6 4 12 16 18 38 
12 Hulzense Boys 22 3 5 11 11 20 41 

 

 

 

 

 

 

SVVN C3 Kampioen 

 

 



 

 

 

S.V.V.N. F1 kampioen 


