
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1992 – 1993 

Er zijn van die seizoenen waarin de 
competitie razend spannend is, maar 
waarover verder maar weinig terug 
te vinden is in de archieven van onze 
vereniging. Dat geldt ook voor dit 
seizoen, er lijkt niet bijster veel 
opzienbarends te zijn gebeurd. De 

vele honderden voetballers en 
supporters van de Volharding zal het 
niet gedeerd hebben. Zij weidden 
zich als vanouds wekelijks aan de 
belangrijkste bijzaak in het leven: 
Voetbal!  

 

 

 

 

De competitie waarin ons eerste elftal 
uitkwam was bijzonder spannend. Voor 
het derde jaar op rij was Cees van den 
Bosch hoofdtrainer. Er zat duidelijk 
schot in de resultaten, het jonge team 
begon tekenen van volwassenheid te 
vertonen. Het traditioneel mooie en 

aanvallende voetbal werd meer dan 
voorheen gecombineerd met 
resultaatgerichtheid. SVVN werd 4e op 
slechts twee punten van kampioen 
Sparta. Die 4e plek leverde zelfs geen 
nacompetitie op. Dat was toch wel even 
balen. 

 
 
 

Sportieve ontwikkelingen 
 
Het jeugdbestuur dat enkele seizoenen 
geleden was opgericht, kon wekelijks 
constateren dat ze goed  bezig waren. 
Zo zagen ze dat S.V.V.N. A1 dit seizoen 
ongeslagen kampioen werd en dat de 
ene jeugdspeler na de andere zijn weg 
vond richting de selectie. Omdat 
stilstand achteruitgang is, ontwikkelden 
ze een nieuw jeugdbeleidsplan. 

Naast selectietrainer Cees van den 
Bosch werden Dinus van de Velden, 
Marinus op den Dries, Tonnie 
Jeruzalem en Jan Wold aangesteld als 

trainers op andere plekken binnen SVVN. 

 
Kleedkamers. 

 
Het beheren van een sportpark is te 
vergelijken met het wonen in een eigen 
huis. Als je denkt dat je alles in orde 
hebt, moet je toch weer ergens mee aan 
de slag. Dit seizoen werden alle 
kleedkamers grondig opgeknapt. 
Uiteraard met hulp van vele vrijwilligers. 

De spelers waren er blij mee en 
waardeerden dit zeer. De kleedkamers 
konden natuurlijk op slot, en hadden 
geen last van vandalisme. Dat gold 
opnieuw niet voor het sportpark zelf. 
Vernielingen van ongewenste gasten 
bleven een flinke kostenpost opleveren. 



 
 
Blessures 
 
Uiteraard geen seizoen zonder blessures. 
In de verslagen lezen we terug dat 
keeper Marinus Ravenshorst uit SVVN 
5 zijn been brak. Een gevoelig verlies 
voor zijn team, want Marinus was enkele 

jaren op rij de minst 
gepasseerde 
doelman van onze 
vereniging. 

Ook Jan Schipper 
liep tijdens een 
vriendschappelijke 
wedstrijd een 
gecompliceerde 

beenbreuk op. De man met de mooiste 
trap van de vereniging kwam destijds 
nog uit voor SVVN 3. Volgens de 
deskundigen kon hij qua talent wel 
meekomen met het 1e, maar het 
ontbrak hem aan ambitie. Hoewel hij nog 
maar begin 20 was, besloot hij na 
terugkeer van zijn blessure niet hoger, 
maar juist lager te gaan voetballen. 
Eenmaal aangekomen op het 
ambitieniveau dat bij hem paste, kostte 
het hem overigens wel moeite om zich in 
te leven zijn medespelers. Die begrepen 
het spelletje niet altijd even goed als 
hij… 

 
 

Oudercommissie 
 
De onlangs opgerichte oudercommissie 
had allerlei ideeën voor leuke 
activiteiten. Daar moest natuurlijk wel 
budget voor zijn. Daarom lieten de 
ouders een ‘sponsorbord’ maken die een 
prominente plaats kreeg in de kantine. 
Bedrijven, particulieren en elftallen 
konden hierop een eigen bordje kopen. 

Onder andere hierdoor kon de ‘FC 
Twente Trein’ naar SVVN worden 
gehaald. Met deze Twente Trein 
arriveerden een aantal spelers van de 
Enschedese eredivisionist om enkele 
trainingen te verzorgen. Een fantastische 
ervaring natuurlijk voor de deelnemende 
jeugdspelertjes.  

 
Bier 

 
Een opvallende mededeling uit één 
van de bestuur verslagen willen we 
u niet onthouden. De prijs van een 
tapje bier werd dit seizoen 
namelijk verlaagd van fl.1,35,- 
naar fl.1,25,- De vereniging zal wel 

goed bij kas hebben gezeten, want 
de kantineomzet is altijd één van de 
belangrijkste inkomstenbronnen. 
Hoe dan ook, een glas bier kostte 
omgerekend zo’n € 0,60. Kom daar 
nu maar eens om… 

 
 

De toppers van het seizoen. 
 
Herman 
Slooijer was 
keeper van 
het 1e elftal. 
Hij bekroonde 
zijn goede 

seizoen en werd de minst gepasseerde 

keeper met gemiddeld 1.45 
tegendoelpunten. Topscorer werd 



Reinald Mondeel 
uit het 3e. Als echte 
ouderwetse 
klassieke spits wist 
Rein het net 26 keer 
te vinden. 
Bij de jeugd was het 
opnieuw keeper  
 
 
 
 
 
 
 

Patrick Alberts die het 
minst gepasseerd werd 
met gemiddeld 1.23 
tegendoelpunten.  
 
 
 
 

 
 
Bob Stevens - zijn 
teamgenoot bij 
kampioen A1 - werd 
topscorer met 33 
doelpunten. 
 

 

 

 1992-1993 4e klasse         
1 Sparta 22    29 48 27 
2 Voorwaarts V 22    29 44 28 
3 Juliana´32 22    28 53 29 
4 SVVN 22    27 43 33 
5 Kloosterhaar 22    25 37 30 
6 Drienerlo 22    23 40 40 
7 Vroomshoopse Boys 22    23 41 48 
8 Blauwwitters BZSV 22    22 41 33 
9 Daarleveen 22    17 23 32 
10 Sportlust Glanerbrug 22    16 36 54 
11 Eversberg De 22    15 21 38 
12 Achilles 22    9 20 55 

 



 

 


