
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1989 – 1990 

De Volharding had er medio 1988 
radicaal voor gekozen om de eigen 
jeugd de toekomst te geven. Geen 
importspelers meer, tenzij deze zich 
uit eigen initiatief aanmeldden 
natuurlijk. Dat nieuwe beleid leidde 
afgelopen seizoen tot een 
onvermijdelijke degradatie uit de 
tweede klasse. Toch stonden de 

meeste leden achter de nieuwe 
aanpak. Ze accepteerden dat hun 
club sportief een toontje lager moest 
zingen, zolang dat maar met eigen 
spelers gebeurde. Oud-voorzitter 
Laurens Jansen, die het boegbeeld 
was van de voorbije periode, werd 
overigens nog wel benoemd tot 
erelid van SVVN. 

 

 

 

 

 

SVVN trapte het 
seizoen af in de 
derde klasse. 
Dick Schneider 
werd de nieuwe 
hoofdtrainer. 
Deze oud-prof 
van onder andere 
Go Ahead Eagles 
en Feyenoord 

erfde een jonge maar talentvolle 
selectie. Zijn doelstelling was om hier 
een stabiel team van te maken, zodat er 
over enkele seizoenen weer naar boven 
gekeken kon worden. 

Die hoop was ijdel. Het zeer jeugdige 
team werd weliswaar zelden 

weggespeeld, maar verloor wel 
verschrikkelijk vaak. Uiteindelijk werd 
het verbijsterend lage aantal van 5 
punten bij elkaar gesprokkeld. Van de 22 
wedstrijden werd en slechts één 
gewonnen.  

Op 17 maart 1990 vroeg Schneider 
zijn ontslag aan, na de zoveelste 
nederlaag, dit keer tegen Juliana. Het 
zinkend schip verlaten was tegen zijn 
natuur, zei hij. Maar hij deed het wel. 
Dinus van der Velden maakte het 
seizoen als trainer af. Voor de tweede 
keer op rij volgde degradatie. SVVN 
keerde terug naar de vierde klasse. 

 

Entree Cees van de Bosch 

De jeugd leverde gelukkig wel 
perspectief op. Cees van de Bosch 

werd benoemd als 
hoofd jeugdtrainer. 
Een gouden greep 
volgens vele jongens 
die onder hem 
getraind hebben. Hij 
zou later dan ook 
hoofdtrainer worden 
bij onze vereniging. 

Het is natuurlijk niet helemaal eerlijk om 
jeugd en senioren 
met elkaar te 
vergelijken, maar op 
verenigingsniveau 
gingen alle prijzen 
naar de jeugd: 
Topscorer werd 
Sabrina Heinink 
met 39 doelpunten. 
Beste keeper werd 



Patrick Alberts uit 
C1 met gemiddeld 
1.05 doelpunten 
tegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de senioren 
werd Hans ter 
Hedde uit 
SVVN 9 
topscorer met 
18 doelpunten.  

 

 

Erik Velthuis uit 
SVVN 5 was de minst 
gepasseerde keeper 
met gemiddeld 1.33 
doelpunten tegen. 

 

 

Ritske Ponsteen 

Ritske Ponsteen is één van de vele 
leden die in de anonimiteit enorm veel 
voor de vereniging heeft gedaan. Deze 
alinea is aan hem gewijd, maar had net 
zo goed over een andere anonieme 
steunpilaar kunnen gaan. 

Ritske doorliep alle jeugdelftallen en 
stroomde daarna door naar de lagere 
senioren. Daar manifesteerde hij zich als 
veel scorende, kopsterke spits. Een soort 
Jan Ramerman, al speelde die wel een 
paar niveautjes hoger. In 1990 brak 
Ritske zijn kuit- en scheenbeen in een 
wedstrijd tegen Excelsior ‘31. Hij maakte 

nog een rentree, maar enkele jaren later 
maakt een hernia-operatie een definitief 
einde aan zijn voetballoopbaan. 

Omdat hij zijn team niet in de steek 
wilde laten, werd hij vervolgens 
elftalleider en grensrechter. Door weer 
en wind heeft hij deze ondankbare taak 
nog een jaar of 20 op zich genomen. Dat 
Dat zou hij nog steeds zijn geweest als 
zijn zwaar op leeftijd gekomen team in 
2012 niet was opgeheven. Dit als gevolg 
van eindeloos veel blessures, 
overgewicht en drank.  



Wat nog meer 

Vrijwilliger van het 
jaar werd Herman 
Imhof. De ietwat 
eigenzinnige 
Herman kreeg 
deze terechte 
waardering voor de 
vele 

werkzaamheden die hij verrichtte voor 
de jeugd. 

Wim Wijnen was de man achter het 
inzamelen van oud papier voor SVVN. 
Deze acties leverden onze vereniging 
destijds een flinke cent op.  

In de jaren ’80 was shirtsponsoring 
gemeengoed geworden. Vanuit de 

vereniging werd dit ook aangemoedigd 
om op deze manier eenheid van kleding 
te krijgen. Veel lokale ondernemers 
hebben in de loop der jaren shirts 
geleverd aan teams. Niet zelden aan de  
teams waar zij zelf in speelden.  

Verder lezen we in de bestuur verslagen 
dat de sponsorloop dit seizoen fl.5000,- 
opleverde, dat het dievengilde weer eens 
toesloeg op het sportpark en dat er ook 
dit seizoen weer een onderlinge 
wintercompetitie werd georganiseerd. 

Sportief was het een triest seizoen, 
alleen de jeugdteams F3 en C3 werden 
kampioen. 

 

 

 

 1989-1990 3e klasse          
1 Vroomshoopse Boys  22 14 4 4 32 43 28 
2 SVZW  22 12 4 6 28 49 42 
3 HTC  22 12 3 7 27 54 36 
4 Juliana´32  22 10 6 6 26 42 28 
5 DOS´37  22 11 2 9 24 40 36 
6 Wilhelmina SSS  22 9 5 8 23 44 38 
7 Berkum  22 7 9 6 23 38 34 
8 Drienerlo  22 8 6 8 22 29 28 
9 ON  22 8 5 9 21 34 31 
10 DES  22 9 0 13 18 36 45 
11 Olympia´28  22 5 5 12 15 23 44 
12 SVVN  22 1 3 18 5 19 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.V.V.N. C3 

 

 

 

S.V.V.N. F3 

 


