
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1994 – 1995 

Na het dramatische voorafgaande 
seizoen was het voor de Volharding 
zaak om de ruggen weer te rechten 
en koppies weer omhoog te krijgen. 
Ons eerste elftal moest wederom 
uitkomen in de 4e klasse, na twee 
seizoenen heel dicht bij promotie te 

zijn geweest. Sterker nog, na 
onvoorstelbaar dicht bij het 
kampioenschap te zijn geweest. 
Opnieuw voetballen tegen 
verenigingen als Daarlerveen, De 
Rietvogels, Sportclub Rijssen… Het 
was een bittere pil. 

 

De competitie 

Henk Mennegat kon zijn borst 
natmaken. Hij zal de druk gevoeld 
hebben na de blamage van het afgelopen 
jaar. Het nieuwe seizoen moest wel een 
kampioenschap opleveren. En mocht dat 
onverhoopt niet lukken, dan werd toch 
op zijn minst promotie geëist.  

Daarnaast moest Mennegat zijn jonge 
selectie weer fit zien te krijgen. Niet 
fysiek, dat zat uiteraard wel goed, maar 
metaal. De spelers stonden onder 
immense spanning na de afgang van nog 
geen drie maanden eerder. Ga er maar 
aanstaan.  

Onder deze omstandigheden bleek 
Mennegat achteraf gezien de ideale 
trainer. De man bleef de rust zelve en 

die rust wist hij over te brengen op zijn 
selectie. Met relativeringsvermogen en 
humor kreeg hij de focus weer op het 
voetbal gericht. 

Teleurgestelde supporters kunnen 
mopperen wat ze willen, een 
kampioenschap afdwingen kunnen ze 
niet. Dat gebeurde dus ook niet. In de 
onvoorspelbare voetbalwereld werd het 
Almelose Oranje Nassau oppermachtig 
kampioen. SVVN kwam niet verder dan 
de derde plek. Er zat zelfs geen 
periodetitel in. Maar omdat de 
periodetitel van kampioen ON doorschoof 
naar SVVN, mocht de Volharding toch 
meedoen aan de nacompetitie. Eindelijk 
zat het eens een keer mee, hopelijk een 
voorbode op wat komen zou. 

 

De nacompetitie 

Dan moet het dit jaar maar gebeuren, 
was de gedachte toen SVVN het in de 
nacompetitie mocht opnemen tegen 
Kloosterhaar en, jawel, opnieuw 
Drienerlo. Terugkijkend stond er een 
team waar we nu alleen nog maar van 
kunnen dromen. Om maar wat 
willekeurige namen te noemen: Arjan 
de Groot, Edwin Wijnen, Daniel 
Schutte, Patrick Boerkamp, Andre 
Smal, Robert Pronk, Alwin van 
Munster, Arjan Pastink… 
Onvoorstelbaar dat we met deze jongens 
überhaupt nog in de vierde klasse 

speelden, kunnen we achteraf wel 
stellen. 

Arjan Pastink was bijvoorbeeld nog 
maar 17 toen hij halverwege het seizoen 
vanuit A1 werd overgeheveld naar het 
eerste elftal. De lange kopsterke tiener 
maakte zoveel indruk, dat hij een directe 
versterking was. En dat terwijl SVVN 
bepaald geen spitsenprobleem had. 
Arjan de Groot dwong op die positie in 
de wijde omgeving respect af. Iemand 
als Alwin van Munster deed weinig 
voor hem onder, maar had pech dat hij 



De Groot voor zich moest dulden. 
Daarnaast hadden we spelers als Daniel 
Schutte en Jan Tijhof, dat waren 
prachtige vleugelaanvallers.  

In de nacompetitie werden Kloosterhaar 
en Drienerlo gedecideerd opzij gezet. 
Maar promotie kon uiteraard pas in de 
beslissingswedstijd afgedwongen 
worden. Gezien het trauma van vorig 
seizoen liep de spanning hoog op. De 
tegenstander bleek het uit Luttelgeest 
komende TONEGO te zijn en de finale 
vond op 20 mei 1995 plaats in Berkum. 
Die dag herhaalde zich het ritueel van 
een groen-witte armada van honderden 
supporters die vanuit Nijverdal koers 
zette om hun club bij te staan, in de 
hoop ditmaal wel beloond te worden. 

Het scenario van de wedstrijd kon 
geschreven zijn door een scriptschrijver 
van Hollywoodfilms. Maar dan wel een 
betere dan die van een jaar eerder. 
Opnieuw heerste SVVN, maar TONEGO 
schoot na 20 minuten de 0-1 binnen. De 

spanning liep minuut na minuut op, want 
die achterstand bleef lang op het 
scorebord staan. Pas in de 80e minuut 
maakte Alwin van Munster gelijk, na 
goed voorbereidend werk van Arjan 
Pastink. Die laatste maakte er vlak voor 
tijd ook nog 2-1 van. De buit was 
binnen. 

De ontlading was enorm. Eindelijk kon er 
weer een stap omhoog worden gezet. In 
de hectiek viel één van de SVVN-
supporters zelfs in een sloot die langs 
het veld liep. Volledig doorweekt en 
onder het kroost slaagde hij er in om van 
een Berkumse kantinemedewerkster een 
trainingspak te lenen. Daarin gekleed 
kon hij het feest voortzetten. Het 
trainingspak werd enkele dagen later 
natuurlijk keurig teruggebracht. Anno 
2020 heeft deze supporter een 
vooraanstaande positie binnen SVVN en 
zijn zoon speelt in een hoger jeugdelftal, 
dus we zullen zijn anonimiteit 
waarborgen. 



Clubkrant 

De redactie van de clubkrant wilde ook 
een bijdrage aan de feestvreugde 
leveren. Ze slaagde er in om binnen drie 
dagen een speciale promotie-editie van 
20 pagina’s uit te brengen. Dat 
betekende dag en nacht doorwerken, 
zowel voor de redacteuren als voor de 
typiste. Maar het lukte, de voldoening 
was natuurlijk groot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdere successen 

Niet alleen SVVN 1 vierde feest. Dat 
deden ook de jongens van A1. Zij 
werden opnieuw kampioen en 
promoveerden hierdoor naar de 
hoofdklasse. Een unieke prestatie van 
Marinus op den Dries, die met zijn 
team voor de tweede keer in drie 
seizoenen kampioen werd. Feest was er 
ook voor de spelertjes van E3 en F3. 
Ook zij werden kampioen. 

Op individueel 
niveau was er succes 
voor Matthijs 
Greevink, hij werd 
geselecteerd voor de 
Twentse selectie 
onder 13 jaar.  

 

 

Peter Scheppink 
wist een plek af te 
dwingen in de 
jeugdselectie van 
Heracles Almelo. 

 

 

 

Topscorer bij de 
senioren werd John 
Tuller uit het 7e, hij 
schopte er 21 in.  

 



Bij de jeugd deed 
Nick Vowinkel uit 
E3 dat maar liefst 47 
keer. 

 

 

 

Herman Slooijer was wederom de 
minst gepasseerde keeper met 
gemiddeld 1,08 tegendoelpunten.  

 

In de jeugd was dat 
Nico Eshuis uit B1 
met 1,57 
tegendoelpunten. 

 

 

Johan Pijffers 
maakte dit 
seizoen het 
respectabel 
aantal van 100 
goals vol.

 

 

Afscheid 

In 1995 moest de vereniging afscheid 
nemen van enkele SVVN legendes. Zo 
overleed mede-oprichter en erelid 
Arend Jan Boerkamp op 1 februari. Na 
de oprichting van de Volharding in 1928 
was hij de eerste voorzitter van de 
vereniging. 

Op 31 maart overleed ons lid van 
verdienste Geert Harbers. Ook hij 
heeft tijdens zijn lange lidmaatschap 
heel veel voor de vereniging verricht. 

 

 

 

 

 

 

 



De voorzitter.

Johan Middag stopte in goed overleg 
als voorzitter van SVVN. Er werd nog 
niet gelijk een opvolger gekozen, maar 
de redactie van de clubkrant voedde 
graag allerlei geruchten en stelde op 
eigen initiatief een kandidatenlijst 
samen. Daarop stonden de namen van 

Bertjan Rumpol, Jan Nieuwenhuis, 
Jan Schutte en Martin van Leussen. 
Niet dat de redactie hierover iets te 
zeggen had natuurlijk, want het zijn de 
leden die hun voorzitter kiezen. Maar er 
viel weer wat te bespreken op deze 
manier… 

 

 1994-1995 4e klasse          
1 ON 22 17 2 3 36 66 23 
2 Kloosterhaar 22 12 7 3 31 53 26 
3 SVVN 22 10 7 4 27 60 32 
4 Drienerlo 22 12 2 8 26 47 28 
5 Rijssen SC 22 9 7 6 25 49 49 
6 Blauwwitters BZSV 22 8 7 7 23 57 48 
7 Rietvogels 22 8 7 7 23 46 42 
8 Vroomshoopse Boys 22 8 5 9 21 47 42 
9 Daarleveen 22 8 4 9 20 41 46 
10 Achilles 22 3 8 11 14 38 67 
11 Sportlust Glanerbrug 22 3 6 13 12 26 59 
12 Denekamp SP 22 1 2 19 4 23 91 

 

De Kampioenen 

 



 

 


