
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1991 – 1992 

De vierde klasse leek begin jaren 
negentig het podium te zijn waarop 
SVVN thuishoorde. Na twee 
degradaties op rij was ons eerste 
elftal daar vorig seizoen beland, en 
een snelle promotie zat er niet in. 
Het voetbal was aardig, onder 
leiding van Cees van den Bosch werd 
er aanvallend gespeeld in een 
herkenbare stijl. Maar de sportieve 

resultaten vielen tegen. Laag in de 
middenmoot, laten we het daar op 
houden. Positief was natuurlijk wel 
dat dit alles gebeurde met jonge 
spelers uit de eigen jeugd en dat er 
aan energie en spelvreugde geen 
gebrek was. Het verlangen naar 
succes hield de vereniging in haar 
ban. 

 

 

 

Als gevolg van de ‘radicale’ verjonging 
van SVVN 1, zat er een enorme groep 
goede voetballers in de zogenaamde B-
selectie. Een mix van ‘net-niet talenten’ 
en oud-eerste elftalspelers die nog in de 

2e klasse hadden 
gespeeld. Dinus 
van de Velden 
was leider en hij 
wist wel raad 
met deze 
selectie. 
Schrijver dezes 
werd een paar 
keer 
geselecteerd als 
speler van SVVN 
2. Voornamelijk 

om de bank warm te houden overigens. 
Vanaf die bank hoorde hij tegenstanders 
bewonderend spreken over onze spelers, 
ze konden niet begrijpen dat sommigen 
daarvan niet in SVVN 1 stonden. 

Een kleine twintig jaar later bewezen 
sommige van deze spelers nog steeds 
hun waarde. Zo had SVVN 5 een keer 
niet genoeg spelers voor een 
competitiewedstrijd tegen een lager 
elftal van Excelsior ’31. De inmiddels als 
actieve spelers gestopte Jan Hartgers 
en Jan Achterkamp waren die 
zaterdagmiddag op ons sportpark 
aanwezig met de bedoeling om ta gaan 
trainen. Maar desgevraagd wilden ze 
natuurlijk ook wel meedoen met het 5e. 
Mooi dus, iedereen gelukkig. Het bleek 
zo’n wedstrijd te zijn van de lamme 
tegen de blinde. SVVN 5 had weinig in te 
brengen en het jeugdige Rijssense team 
bleef anderhalf uur rennen en vliegen. Er 
was sprake van veel balverlies en nog 
meer zinloze acties. De enige twee die 
moeiteloos overeind bleven waren onze 
twee Jannen, allebei rond de 50 jaar oud 
destijds. 

 

Einde oefening voor onze dames 

Helaas moest er in 1991 afscheid worden 
genomen van ons dameselftal. De 
meiden konden niet meer genoeg 
speelsters op de been krijgen voor hun 
wedstrijden. Jammer voor hen en voor 
de rest van de vereniging. Een 

damesteam geeft een vereniging 
meerwaarde, alleen al vanwege de 
vrolijke sfeer in de kantine als ze de 
meiden na afloop van hun wedstrijden 
het glas heffen op hopelijk weer een 
overwinning. 



Jaren later werd er overigens wel weer 
een damesteam opgericht, met veel 
plezier en enthousiasme. Maar het bleef 

een moeilijk verhaal om voldoende 
speelsters te houden.  

 

Sponsoring 

Geheel in de geest van de jaren ’90 
drong het verschijnsel sponsoring door 
tot op alle niveaus van de vereniging. 
Alle dit seizoen werden al zes nieuwe 
sponsors binnengehaald die aan 
verschillende elftallen werden gekoppeld. 
Dat waren Pensioen Adviesbureau 

Hellendoorn aan A1, Hosmar Groot 
Hemmink aan C2, Foto Vaklab aan 
SVVN 4, Toyota Konijnenbelt aan 
SVVN 6, Assurantiën Ekelenkamp 
aan SVVN 7 en Hegra aan Zaalteam 
1. 

 
Personele zaken 

 

Nieuw dit jaar was dat vrijwilligers bij 
hun afscheid in het zonnetje werden 
gezet als ze langer dan 10 jaar actief 
waren geweest voor de vereniging. Dit 
seizoen gold dat voor Henk van 
Driessen, Gerrit Wijnen, Herman 
Maneschijn en Egbert Bouwhuis. 
 
 

Oud-voorzitter Laurens Jansen verliet 
het bestuur definitief. De afnemende 
gezondheid van ons ere-lid liet langere 
deelname niet meer toe. 

 

Sportmasseur 
Gerard Velthuis 
moest helaas 
stoppen met zijn 
werkzaamheden, hij 
werd opgevolgd door 
Minggus Baseur. 

 

Extra aandacht ging uit naar Geert 
Harbers, die ook al vele jaren actief was 
als vrijwilliger. Hij werd onder luid 
applaus benoemd tot lid van verdienste 
voor zijn vele werkzaamheden voor De 
Volharding. 

 

 

 



De seizoenshelden 

Op verenigingsniveau 
werd Zacca Latul 
topscorer met 27 
doelpunten.  

 

 

De minst 
gepasseerde keeper 
was Marinus 
Ravenshorst uit 
het 6e. Hij kreeg 
gemiddeld 1.18 
doelpunten per wedstrijd om de oren. 

 

 

 

 

Bij de jeugd werd 
Oscar Huesken uit 
E4 topscorer met 72 
doelpunten.  

 

 

 

De minst 
gepasseerde 
keeper was 
Maarten 
Engelsman uit B1 
met gemiddeld 
1.05 
tegendoelpunten. 

Patat en ranja was er voor de spelertjes 
van D1, E4, E2, E3 en F2. Bier en 
bloemen was er voor de spelers van 
SVVN 6. Deze teams werden dit jaar 
allemaal kampioen. 

  1991-1992 4e klasse       

 
 
 
 
 
 
   

1 SDC Putten 22    32 51 21 
2 Den Ham 22    30 48 27 
3 Juliana´32 22    28 61 28 
4 Sparta 22    28 44 27 
5 Hierden 22    27 30 32 
6 Voorwaarts V 22    26 42 28 
7 Drienerlo 22    23 35 34 
8 Daarleveen 22    19 36 40 
9 SVVN 22    17 24 42 
10 Eversberg De 22    14 19 47 
11 Denekamp SP 22    12 28 56 
12 Vesos 22    7 17 56 
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