
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1986 – 1987 

 

Onder leiding van Bas Paauwe was 
SVVN afgelopen seizoen kampioen 
geworden in de derde klasse, 
hetgeen uiteraard promotie tot 
gevolg had. De Volharding mocht dit 
seizoen in de tweede klasse 
uitkomen. Omdat er in de jaren ’80 

nog geen hoofdklassen bestonden, 
was het niveau te vergelijken met de 
huidige eerste klasse. Dit leverde 
imponerende tegenstanders op, 
zoals Excelsior ’31, HHC, Go Ahead 
Kampen en de Zwaluwen.  

 

 

 

Bas Paauwe slaagde er in om zijn team 
te handhaven in de zware competitie. Dit 
gebeurde met een mix van clubspelers 
en spelers die Bas Paauwe had 
meegenomen uit zijn Zwolse netwerk. 
Om die reden werd de Volharding links 
en rechts meesmuilend ‘FC Zwolle’ 
genoemd.  

Helemaal ongelijk hadden de critici niet. 
Met enkel eigen spelers had dit hoge 
niveau nooit bereikt kunnen worden. 
Daarbij kwam dat de Zwolse spelers 
formeel weliswaar niet betaald werden, 
maar wel ruime onkostenvergoedingen 
kregen. Uiteraard leidde dit tot 
spanningen. De roep om terugkeer naar 
de eigen jeugd verstomde nooit en 
enkele jaren later zou dat ook gaan 
gebeuren. Maar dat doet niets af aan de 
constatering dat SVVN rond 1986 het 
sterkste elftal uit haar geschiedenis op 
de been had gebracht.  

Tekenend is het gemak waarmee SVVN 
dat jaar de zogenaamde 

Gemeentebokaal won. In de finale werd 
SOS uit Hellendoorn met 6-2 verslagen. 

Ook met de jeugd zat het goed. Dat er 
een talentvolle spelers aan zaten te 
komen, was voor de voetbalkenners wel 
duidelijk. Zo werden B1, D1, E1, F1 en 
F2 dit seizoen kampioen. Opnieuw 
werden twee 
jeugdspelers 
uitgenodigd voor de 
Twentse selectie. 
Dit keer waren dat 
Gerwin van 
Petersen en Davy 
Pattipeiluhu. 

De jeugdspelers die 
in deze periode onder leiding van Erik 

Kuier en jeugdtrainer 
Gerard Visschendijk 
opgroeiden, zouden 
enkele jaren later 
vrijwel alle posities in 
het eerste elftal gaan 
bezetten.  

 

Incidenten 

Enkele incidenten zorgden dit seizoen 
voor veel ergernis. Zo kreeg ons clubhuis 
ongewenst bezoek van een stel 
inbrekers. Deze dieven richtten flink wat 
vernielingen aan, voor wat uiteindelijk 
een minimale buit zou opleveren. De 
schade was enorm. 

Ook vond er steeds vaker vandalisme 
plaats op en rond de velden. Sportpark 

Groot Lochter heeft een open karakter 
en daardoor kon elke mafkees met 
slechte bedoelingen daar ’s avonds en in 
de weekenden rondstruinen. De 
vernielingen aan de gebouwen, de 
reclameborden en de dug-outs liepen de 
spuigaten uit. Het bestuur verzocht de 
gemeente om van het ‘open sportpark’ 
principe af te stappen. De tijd was er nog 
niet rijp voor. 

 



Het kan nog gekker… 

Helaas verdiende het incident dat de 
meeste aandacht kreeg geen 
schoonheidsprijs voor onze vereniging. 
In de uitwedstrijd tegen koploper WVF 
hield SVVN goed stand. Na 90 minuten 
stond het gelijk in Zwolle. WVF wilde 
echter kampioen worden en dan moet je 
thuis natuurlijk alles winnen. Misschien 
was dat de reden dat de scheidsrechter 
de wedstrijd zonder enige aanleiding 
minuten lang liet doorspelen. Toen WVF 
in de 95e minuut het winnende doelpunt 
scoorde, floot hij echter gelijk af.  

Uiteraard leidde dit tot veel gemopper en 
getier bij iedereen die SVVN die middag 
een warm hart toe droeg. Dat mag, 
voetbal is emotie. Maar er zijn grenzen 
en helaas kon één supporter zijn emoties 
niet in bedwang houden. Toen de 
scheidsrechter het veld afliep, sloeg een 
72-jarige man uit Hellendoorn hem met 
een paraplu op zijn hoofd.  

Een schandalige handeling die je naar de 
huidige maatstaven als vereniging maar 
op één manier kunt benaderen: Excuus 
maken, door het stof gaan en 
meewerken aan het KNVB-onderzoek. De 
dader bleek echter geen lid te zijn van 
SVVN. Formeel hoefde onze vereniging 
hier dus geen verantwoordelijkheid voor 
te nemen, maar moreel natuurlijk wel. 
En dat gebeurde niet, of niet voldoende.  

Als gevolg daarvan kreeg onze 
vereniging in de media de nodige 
klappen om de oren: SVVN zou niet 
meewerken aan het onderzoek, SVVN 
zou weigeren de naam van de dader 
door te geven… Of dit wel of niet 
gebeurd is, is niet zo belangrijk. SVVN 
stond er slecht op. En de gepensioneerde 
dader had natuurlijk enorme spijt van 
zijn onbezonnen actie.  

 

 

 

 



De clubkrant 

Een mooi clubblad is natuurlijk een 
uithangbord voor een vereniging. Zo 
gaven onze  vrienden van VESOS uit 
Hellendoorn gedurende enkele jaren zo’n 
kwalitatief goede clubkrant uit, dat ook 
niet-leden die wilden lezen. Het blad 
werd dan ook te koop aangeboden in een 
lokale supermarkt en vond daar gretig 
aftrek. 

Bij SVVN ging dat wat anders. De trotse 
tweedeklasser kon weer eens amper een 

blad uitbrengen. De redactie bestond bij 
tijd en wijle uit één persoon. Het 
drukken moest gaan gebeuren in een 
ruimte die te vochtig was om er papier 
op te slaan en er was geen monteur om 
een fatsoenlijke c.v. aan te sluiten. Met 
kunst- en vliegwerk werd deze periode 
overleefd. Maar gelukkig konden wij met 
het drukken op de oude voet doorgaan 
en hadden we deze ruimte niet meer 
nodig. 

 

Bier 

Het drinken van een biertje is een heilige 
gebeurtenis voor veel kantinebezoekers 
op zaterdagmiddag. Niet iedereen komt 
namelijk alleen voor het voetbal naar het 
sportpark. Sommigen sluiten er hun 
werkweek af met een koud drankje. 
Anderen verlaten hun echtgenote met 
pijn in het hart om enkele uren met hun 
sportvrienden te kunnen pilzen. (De 

echtgenote heeft na thuiskomst meestal 
geen kind meer aan hem.) 

Tor dusver werden er alleen flesjes bier 
verkocht. Maar om de omzet te verhogen 
werd er dit seizoen een tapinstallatie 
geïnstalleerd. Om de verstokte Heineken 
en Grolsch drinkers tegemoet te komen, 
werden beide merken ook nog in flesjes 
verkocht. 

 

Personele zaken 

Op bestuurlijk niveau volgde Hans ter 
Hedde Jan Nijenhuis op als 
penningmeester. Jan verdiende alle lof, 
hij had deze verantwoordelijke taak zo’n 
dertig jaar uitgevoerd. 

Jan Alberts stopte na tien jaar als 
masseur van de selectie. Hij zetten deze 
klus voort bij de korfbalvereniging NKC, 
maar hij bleef natuurlijk trouw lid van 
SVVN. 

Koos Schellevis en Jan Nieuwenhuis 
organiseerden een succesvolle verloting 
voor de jeugd. 

 

 

Ina Spenkelink richtte 
het eerste SVVN-
damesteam op. 

In 1988 zou onze 
vereniging 60 jaar 
bestaan. Dat moest 
natuurlijk weer gevierd 
gaan worden met allerlei 

activiteiten. Om het één en ander voor te 
bereiden werd een jubileumcommissie 
opgericht. Henk Companje, Rinie 
Schuurman, Noes Latul, Anton 
Janssen, Anneke van Driessen en 
Hans ter Hedde maakten hier deel van 
uit.  

 



Bert Scharphof uit SVVN 8 werd 
verenigingstopscorer met 17 doelpunten  

 

 

en Erik Companje uit SVVN 2 bleek de 
minst gepasseerde keeper te zijn met 
gemiddeld 1.52 doelpunten per wedstrijd 
tegen. 

 

 

De Kampioenen 1986 – 1987. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen:  AVW BLG DTS EXC GOA HHC OWI SCH SKV SVV SVZ WVF 



A.V.W.’66     ##   2-1   2-1  4-3   0-0   1-1   1-0   0-0   2-2  2-3  2-2  1-1 
Blauw Geel’55  4-0   ##   2-3  1-1   3-1   1-1   0-3   1-2   5-3  1-3  1-3  0-6 
D.T.S.’35  0-0   1-0   ##  3-0   1-1   2-0   3-1   1-1   1-1  4-0  6-2  0-2 
Excelsior’31  0-1   2-3   3-0  ##   0-1   2-1   1-1   2-4   1-1  2-1  2-2  0-6 
Go Ahead K.  2-0   1-3   1-1  2-2   ##   1-2   0-1   2-3   1-3  2-1  2-2  1-5 
H.H.C.   0-2   0-0   2-2  1-1   1-0   ##   1-1   3-2   2-0  1-0  2-0  1-1 
O.W.I.O.S.  0-0   3-4   2-1  2-1   0-1   0-1   ##   1-0   0-2  2-0  2-0  1-1 
Scherpenzeel  0-1   1-1   0-2  2-1   0-1   3-1   0-0   ##   2-1  2-0  1-1  2-2 
S.K.V.   0-0   1-1   1-1  2-0   1-1   2-1   0-0   3-3   ##  2-2  3-0  1-1 
S.V.V.N.  0-1   0-2  2-1  2-0  1-1   2-1   0-0  2-2   4-3 ##  2-0  0-3 
S.V.Z.W.  3-0   1-3   3-4  0-2   0-2   1-2   1-1   1-0   1-1  1-2  ##  2-6 
W.V.F.   1-0   3-0   1-1  0-0   3-1   1-1   3-0   4-1   1-1  3-2  1-1  ## 
 
 
 
Eindstand:  GS   WN   GL  VL  PT   V - T 
W.V.F.   22     12    10   0   34   55-17 
D.T.S.’35  22      9      8    5   26   39-27 
A.V.W.’66  22      8      9    5   25   22-24 
H.H.C.   22      8      8    6   24   25-25 
S.K.V.   22      5     13   4   23   34-29 
Scherpenzeel  22      7      8    7   22   31-30 
O.W.I.O.S.  22      7      8    7   22   21-21 
BlauwGeel’55  22      8      5    9   21   37-39 
S.V.V.N.  22      8      4   10 20   29-37 
Go Ahead K. 22      6      7    9   19   25-33 
Excelsior '31  22      4      7   11  15   26-40 
S.V.Z.W.  22      3      7   12  13   27-46 


