
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1988 – 1989 

 

Met het volksfeest van 25 juni 1988 
nog in het achterhoofd, toen Oranje 
in München Europees kampioen 
voetbal was geworden, begon de 
selectie van De Volharding aan de 
voorbereiding op het nieuwe 

seizoen. Voor het derde seizoen op 
rij mocht SVVN aftrappen op het op 
één na hoogste landelijke 
amateurniveau. De situatie was 
echter totaal anders dan in de 
voorgaande jaren.   

 

 

 

Oud PEC Zwolle trainer Bas Paauwe 
had vier jaar de scepter gewaaid aan de 
Rossinistraat en onder zijn leiding 
speelden nogal wat Zwolse jongens. Dat 
waren zonder meer versterkingen en 
deze heren reden natuurlijk niet voor 
niets een paar keer per week van Zwolle 
naar Nijverdal om te trainen en te 
spelen. In deze jaren was Laurens 
Jansen voorzitter van SVVN. Hoewel hij 
bepaald geen echte Volhardingman was, 
kunnen we wel stellen dat hij een 
betrokken bestuurder was en dat hij 
financieel veel in de club heeft 
geïnvesteerd. 

Onder leiding van 
de nieuwe 
voorzitter Johan 
Middag werd er 
gekozen voor de 
eigen jeugd en 
werden er geen 
riante 
vergoedingen meer 
betaald. Edwin Wijnen, Arjan de 
Groot, Jan Feddema, Casper 
Konijnenbelt en Rens Stokvis stapten 
vanuit A1 over naar de selectie. Een 
vrijwel onmogelijke missie begon: 
Streven naar lijfsbehoud in een 

loodzware competitie 
vol topamateurclubs. 

De man die aan dit 
proces leiding moest 
geven was de heer 
Henk ten Brinke uit 
Almelo. Hij had een 
aardig CV en er viel 
hem weinig te 

verwijten, maar het liep van geen kant. 

Na vijf wedstrijden had SVVN nog geen 
enkele punt gehaald en eigenlijk was 
toen al duidelijk dat er sprake was van 
een ‘mission 
impossible.’ Henk 
ten Brinke en SVVN 
gingen in de 
winterstop al uit 
elkaar. Jan 
Achterkamp maakte 
het seizoen af als 
speler trainer. 

De al wat oudere spelers van SVVN 8 
hadden te doen met de jonkies van 
SVVN 1. Daarom gingen deze heren 
tijdens de zesde competitiewedstrijd 
letterlijk en figuurlijk achter de hun 
vlaggenschip staan. Of dit van 
beslissende invloed was dat weten we 
niet, maar die wedstrijd haalden de 
jonkies wel prompt hun eerste punt van 
het seizoen. 

 

Degradatie bleek echter onvermijdelijk. 
Dat er toch nog vier keer werd 
gewonnen en dat er 12 punten werden 
gehaald, was misschien niet eens 
onverdienstelijk. Uithuilen en opnieuw 
beginnen in de derde klasse, was de 
gedachte. 



 

Het 60-jarig jubileum. 

 

Het hele jaar 1988 waren er al allerlei 
activiteiten georganiseerd. Het 
jubileumjaar werd echter spetterend 
afgesloten met achtereenvolgens een 
receptie, een feestavond en een reünie. 
Schitterende gebeurtenissen die zeer 
druk bezocht werden. De redactie van de 
clubkrant zorgde voor een speciale 
jubileumclubkrant waarin het een en 
ander prachtig was vastgelegd. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 
werd de jubileumcommissie officieel 
ontbonden. Anton Janssen kon het 
bestuur namens de commissie een 
envelop met batig saldo overhandigen. 
Zo veel mooie activiteiten organiseren en 
nog geld overhouden ook, de politiek kan 
er wat van leren. 

 

 

 

 

 

 



Ten slotte 

Ton van Dalen werd 
als jeugdtrainer 
binnengehaald als 
vervanger van Erik 
Kuijer De jeugdelftallen 
E2, F1 en F4 werden 
kampioen. 

 

Radio Freie legde zich voor enkele jaren 
vast als sponsor van SVVN 1. 

 

De redactie van het clubblad schonk na 
allerlei geslaagde acties een 
videorecorder aan de vereniging. Films 
kijken in de kantine behoorde nu tot de 
mogelijkheden. 

Op verenigingsniveau werd Frits van de 
Kramer uit het 8e 

de minst 
gepasseerde 
doelman met 
gemiddeld twee 
doelpunten per 
wedstrijd tegen.  

 

 

 

Alwin van Munster uit 
A1 werd topscorer met 
20 doelpunten. 

 

 

 1988-1989 2e klasse         
1 SDVB 22 13 8 1 34 47 21 
2 ESA 22 11 10 1 32 43 16 
3 Urk 22 8 9 5 25 42 33 
4 AVW'66 22 9 7 6 25 32 29 
5 YVV 22 8 8 6 24 46 29 
6 HHC 22 7 8 7 22 43 43 
7 SKV 22 6 8 8 20 31 40 
8 AZSV 22 5 8 9 18 37 44 
9 Nunspeet 22 7 4 11 18 26 48 

10 DTS Ede 22 7 3 12 17 38 48 
11 Sparta 22 7 3 12 17 25 36 
12 SVVN 22 4 4 14 12 30 53  

 



De kampioenen. 

 

 



 


