
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1987 – 1988 

Eind jaren ’80 kreeg het 
Nederlandse voetbal weer aanzien in 
de wereld. Ajax won in 1987 de Uefa 
Cup en PSV veroverde één jaar later 
zelfs de Europa Cup, de voorloper 
van de Champions League. Het 

Nederlands elftal haalde datzelfde 
jaar haar enige echte hoofdprijs: Op 
25 juni 1988 versloeg Oranje de 
Sovjet-Unie in de finale van het 
Europees kampioenschap. Het land 
stond op zijn kop. 

 

 

 

 

Tegen deze achtergrond begon SVVN 
aan haar tweede seizoen in de tweede 
klasse. In de vorige jaargang kon u al 
lezen dat dit nu te vergelijken is met de 
eerste klasse. Er bestonden toen immers 
nog geen hoofdklassen. Opnieuw dus 
een zware competitie, met wedstrijden in 
legendarische voetbaloorden als Urk, 
Barneveld en Kampen. 

Het zou Bas Paauwes laatste jaar 
worden als hoofdtrainer van SVVN. Hij 
slaagde er opnieuw in om SVVN in deze 
klasse te houden, maar toch bracht het 
seizoen niet wat er van verwacht werd. 

Doorstoten naar de top zat er niet in en 
de doorbraak van jeugdspelers 
stagneerde. Het werd vechten tegen 
degradatie, pas in de laatste wedstrijden 
speelde SVVN zich veilig. 

Bas Paauwe vertrok in de zomer van 
1988 dus, met opgeheven hoofd 
natuurlijk. Hij had de afgelopen vier jaar 
wel wat neergezet. Ook jeugdtrainer 
Erik Kuijer vertrok. Dat vond menigeen 
zeer spijtig want onder zijn leiding had 
zich een lichting zeer talentvolle spelers 
ontwikkeld. 

 

 

Een nieuwe tijd? 

Alles wees er op dat er een nieuwe tijd 
voor onze vereniging zou aanbreken. Met 
Paauwe vertrokken ook ‘zijn’ Zwolse 
spelers. Er kwam een nieuwe voorzitter. 
De jeugd zou de vrijkomende plekken in 
de selectie moeten invullen. Er werd een 
speciale commissie in het leven 
geroepen die de overstap van de jeugd 
naar de senioren soepel moest laten 
verlopen. 

Om de band naar de senioren te 
versterken werd de A-jeugd 
meegenomen in het topscoreroverzicht 
en overzicht van de minst gepasseerde 
doelmannen. In deze categorie werd 

Arjan de Groot topscorer met 29 
doelpunten. Jan Feddema werd de 
minst gepasseerde doelman met 0.84 
doelpunten tegen. Beiden speelden voor 
A1 



Het werd al een beetje traditie, maar 
opnieuw konden er bij de jeugd de 
nodige kampioenschappen gevierd 
worden. Dit keer konden de spelers van 

D1, D2, C1, C2 en F1 de bloemen 
hooghouden en de patat nuttigen. Voor 
de seniorenteams hoefden dit jaar geen 
bloemen besteld te worden.  

 

Bijna 60 jaar 

Op 4 oktober 1988 
zou SVVN 60 jaar 
bestaan. Om dat 
te vieren werden 
er gedurende heel 
1988 verschillende 
activiteiten 
georganiseerd: 

Filmavonden, een sponsorloop, speciale 
kaartavonden, schietwedstrijden, een 
open dag, een penalty-bokaal met FC 
Twente keeper Theo Snelders. Noem 
maar op. De sponsorloop leverde fl. 
1500,- op. Dat bedrag werd geschonken 
aan een gehandicaptenorganisatie. 

 

 

Dames 

Het SVVN-damesteam kwam dit 
seizoen echt van de grond. Met als 
trainers Tjalling Postma en Jan 
Hartgers. Het eerste 
damesdoelpunt kwam van de voet 
van Irma Bergboer. 

Ook voor de vrouwen gold dat 
de jeugd de toekomst had. Dat 
bleek uit het feit dat er voor de 
voorjaarscompetitie al een 
SVVN-meisjesteam ingeschreven 
kon worden.  

 

 

 

Verdere bijzonderheden 

In de diverse archieven van onze 
vereniging vinden we allerlei berichten 
terug. Van interessant tot totaal 
onbelangrijk. We hebben er een paar 
uitgepikt om de tijdgeest weer naar 
boven te halen: 

De lagere senioren kregen met ingang 
van 1987 een heuse trainer en wel dhr. 
Boeve die ook SVVN A2 onder zijn 
hoede kreeg. De lagere senioren kregen 
bovendien de mogelijkheid om twee keer 
in de week te trainen. 

Het bestuur besloot dat er in de kantine 
op zaterdag voor 12.00 uur geen 
alcoholische dranken meer verkocht 
mochten worden. Dit om jeugdspelertjes 

niet aan deze verleiding bloot te stellen. 
Roken mocht nog wel. Overal stonden 
asbakken en vanaf 12.00 uur werd het 
bier met kratten vol verkocht aan 
dorstige elftallen die vroeg moesten 
spelen. 

Onze tweede voorzitter schreef bij elk 
clubblad een voorwoord. Dat deed hij op 
zeer cryptische wijze. De gemiddelde 
voetballiefhebber begreep er weinig van, 
maar het was weer eens een keer iets 
anders. 

Vanaf 1987 mochten elftallen in de 4e 
klasse van de TVB maximaal vijf keer 
wisselen. Voorheen was dat twee keer. 
Veel spelers die in de kelder van het 



amateurvoetbal voetbalden met 
overgewicht of met een kater, waren 
hier blij mee. 

Frits van Munster had 
enkele jaren geleden 
het initiatief genomen 
om een soort ruilpunt 
op te richten voor 
gebruikte 
voetbalattributen die 
nog in prima staat 

verkeerden. Hier konden spelers 
bijvoorbeeld te kleine shirtjes of 
schoenen ruilen voor een beter passend 
exemplaar. Hier werd veel gebruik van 
gemaakt. 

 

Onder leiding van 
Dinus van der 
Velden had ons 
tweede elftal een 
keer stiekem op 
veld 5 getraind 
toen alle 
trainingsvelden 
bezet bleken te 
zijn. Dit leverde 

onze vereniging een vermaning van de 
gemeente Hellendoorn op. Bij herhaling 
zou er straf volgen. Gelukkig zijn we bij 

SVVN gezagsgetrouw, die boete werd 
nooit uitgedeeld. 

Jan Nijenhuis nam afscheid als 
bestuurslid, om precies te zijn als  

 

penningmeester. Deze functie had hij 30 
jaar vervuld, en dat terwijl hij zelf nooit 
had gevoetbald. Wethouder 
Middelkamp overhandigde hem als 
dank namens de gemeente een 
wandbord. 

 

De redactie van het clubblad startte een 
actie zodat er een nieuwe kleuren TV 
voor in het clubhuis kon worden 
aangeschaft. 

 

 
 
 
 
1987-1988 2e klasse          

1 Go Ahead Kampen 22 12 9 1 33 42 22 
2 SDVB 22 11 5 6 27 37 25 
3 HHC 22 7 10 5 24 31 28 
4 AVW'66 22 10 4 8 24 31 31 
5 Urk 22 8 5 9 21 3 34 
6 SKV 22 5 11 6 21 27 24 
7 SVVN 22 6 8 8 20 31 33 
8 DTS Ede 22 7 6 9 20 37 43 
9 AZSV 22 6 8 8 20 23 35 

10 YVV 22 6 7 9 19 31 36 
11 Blauw Geel'55 22 6 7 9 19 29 35 
12 ON 22 5 6 11 16 39 39 



De kampioenen helaas geen foto van SVVN D2. 

 

 

 



 


