
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1990 – 1991 

Na twee degradaties op rij was ons 
eerste elftal helemaal terug bij af. In 
de 4e klasse om precies te zijn. De 
tegenstanders kwamen niet meer uit 
Kampen, Haaksbergen of Barneveld, 

maar uit de nabije omgeving. Dat 
leverde derby’s op tegen 
verenigingen als Des, De Eversberg 
en Vesos.  

 

 

 

Een mooie gelegenheid om door te 
pakken, en dat deed het bestuur dan 
ook. Na het opstappen van Dick 
Schneider werd er geen dure ex-prof 
meer aangesteld als trainer. Er werd 
logisch vervolg gegeven aan het nieuwe 
beleid, het opbouwen van een selectie 
met eigen jeugdspelers. Daarom werd 
Cees van de Bosch aangesteld als 
hoofdtrainer. Hij was hoofd-
jeugdopleiding bij SVVN en kende zijn 
talenten natuurlijk als geen ander. 

Eind jaren ’80 hadden clublegendes als 
Jan Ramerman, Jan Achterkamp en 
Jan Hartgers de selectie verlaten. Bij 
aftrap van de competitie was het nieuwe 
elftal gemiddeld nog geen 22 jaar oud. 
Het jonge team speelde prachtig voetbal. 
Misschien wel het mooiste van alle teams 
in die competitie. Van de Bosch legde 
zijn stempel op het team en hij 
verdiende het respect van de supporters. 
Tot een kampioenschap of een promotie 
leidde het niet, maar de vereniging lag 
weer op koers. 

Waar oude iconen afscheid nemen, staan 
nieuwe helden op. Edwin Wijnen 
debuteerde op zijn 16e 
als spichtige tiener in 
SVVN 1, om zijn plek 
gedurende 20 jaar niet 
meer af te staan. Hij 
zou in deze periode 
uitgroeien tot de 
onomstreden leider 
van de Volharding.  

 

 

Rumoer rondom de clubkrant 

Begin jaren ’90 hing er een postbus in de 
hal van de kantine. Daar kon je kopie 
ingooien voor de clubkrant. Dat mocht 
van alles zijn: flauwe grapjes of serieuze 
artikelen, in principe werd alles 
gepubliceerd. Bij de meeste verenigingen 

is een kleine groep leden 
verantwoordelijk voor het vullen van de 
clubkrant, en dat was bij SVVN niet 
anders. Elke zaterdagmiddag tegen een 
uur of vijf zochten een aantal 
studentikoze spelers uit de lagere 



seniorenelftallen elkaar op om al 
improviserend hun visie op de vereniging 
op papier te zetten. Na enkele flessen 
bier sloeg het inhoudelijk meestal 
nergens meer op, maar het leverde 
spraakmakende artikelen op. 

Zo werd Cees van de Bosch in een 
legendarisch artikel ‘verweten’ dat hij 
tijdens wedstrijden een zonnebril droeg 
en dat zijn jeugdige selectie na afloop 
van de wedstrijden cola dronk in plaats 

van bier. Met zo’n uitstaling kon je op 
het veld nooit de oorlog winnen… 

Dergelijke ironische artikeltjes leverden 
natuurlijk reacties op van andere leden. 
Er werd zelfs geklaagd bij het bestuur. 
Als gevolg daarvan reageerde de 
redactie in de eerstvolgende uitgave van 
het clubblad met het advies om 
dergelijke teksten maar niet al te serieus 
te nemen. 

 

 

Oudercommissie 

Nieuw dit seizoen was de oprichting van 
de eerste oudercommissie. Deze 
commissie organiseerde allerlei 
activiteiten om de spelertjes 
ook buiten het voetbal om 
vermaak te bieden. Ze 
bedachten bijvoorbeeld het 
verschijnsel ‘de pupil van de 
week.’ De eerste gelukkige 
pupil was Martijn Berghuis.  
Een verstandige keus want zijn 
ouders zaten in de commissie 
waardoor er proef gedraaid kon 
worden met eigen volk. Naast 
Teun en Gerda Berghuis 
maakten Gerrit Bergboer, 
Gerard Jansen en Annis en 

Herman Heinink deel uit van de 
oudercommissie 

 

 

Oliebollentoernooi en Playbackshow 

Gerard Freriksen 
had al een lange 
carrière achter zich 
als linksback in de 
lagere elftallen bij 
SVVN. Eerlijk gezegd 
was hij daar zelden 
uitblinker. Zijn echte 
capaciteiten kwamen 

op latere leeftijd naar boven, toen hij 
van alles en nog wat voor de vereniging 

ging organiseren. Hij was het die het 
winterse Oliebollentoernooi opzette. 
Jaren lang was dit een enorm succesvol 
toernooi, waarbij teams van zeven 
spelers werden samengesteld die steeds 
afkomstig waren uit alle seniorenteams 
en de A-jeugd. Ook de after-party’s 
waren legendarisch. 

Ook was Gerard de man achter de 
playbackshow die hij op 19 juni 1992 



voor het eerst organiseerde. De eerste 
keer deden slechts zes deelnemers mee, 
maar in de jaren die volgden groeide dit 
uit tot een evenement die zijn weerga 

niet kende. Met uitpuilende kantines en 
unieke optredens die enorm veel 
positieve publiciteit opleverden in de 
pers.  

 

Personele zaken 

Henk Bergboer 
werd hoofd-
jeugdtrainer, met 
in zijn kielzog Jan 
Ramerman die 
B1 onder zijn 
hoede nam. 
Marinus op den 
Dries deed 
hetzelfde bij C1. 

 

Anja Hallink werd 
gekozen in het 
bestuur, zij zou de 
rol van 
penningmeester op 
zich nemen. 
Verder stopte 
Bennie Velthuis 
als masseur, 
Gerrit Velthuis 
nam deze taak van hem over. 

Koos Schellevis en Gerrit Ligtenberg 
hadden zich gestort op de renovatie van 
de kleedkamers. Eerst werd alleen 

kleedkamer 2 voorzien van nieuwe 
douchknoppen en kunststof schroten. 
Later werd het hele kleedkamerblok 
aangepakt. 

 
Wim Wijnen en Hennie Greevink 

werden benoemd tot ere-leden van 
SVVN. Dit voor de vele werkzaamheden 
die ze verricht hadden, al vanaf de tijd 
dat er nog aan de Ericaweg werd 
gespeeld. 

 
 

 

Sportief 

Op verenigingsniveau 
werd Jan Hartgers uit 
het 6e topscorer met 
26 doelpunten.  

 

 

Zijn teamgenoot 
Marinus 
Ravenshorst werd 
de minst 
gepasseerde 
keeper met 
gemiddeld slechts 
0,38 doelpunten 
tegen.  

 

 

 



Bij de jeugd werd 
Jeffrey Dommerholt 
uit F1 topscorer met 44 
doelpunten.  

 

 

 

Beste keeper werd 
Maarten 
Engelsman uit B1 
met gemiddeld 
1.33 doelpunten 
tegen. 

 

 

Daniel Schutte werd 
geselecteerd voor de 
Twentse selectie en de 
spelers van SVVN 3, 
SVVN 6, en SVVN D1 
mochten een 
kampioenschap vieren. 

 
 
 
 
 
Helaas hebben wij geen foto van 
S.V.V.N. 3

 

 1990-1991 4e klasse         
1 Hulzense Boys 22 11 9 2 31 40 22 
2 DES 22 11 7 4 29 43 30 
3 SSSE 22 12 5 5 29 41 28 
4 SVVN 22 9 6 7 24 28 22 
5 Eversberg De 22 7 8 7 22 28 24 
6 Vesos 22 9 3 10 21 36 35 
7 Den Ham 22 6 8 8 20 29 29 
8 Kloosterhaar 22 6 8 8 20 32 33 
9 Daarleveen 22 4 11 7 19 16 24 
10 SVV´56 22 5 9 8 19 32 41 
11 Achilles 22 5 6 11 16 33 52 
12 Sportlust Glanerbrug 22 4 6 12 14 23 41 
         
         
         



 

 


