
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1995 – 1996 

Drie keer is scheepsrecht, zo was de 
gedachte toen SVVN 1n 1995 na 
twee eerdere pogingen eindelijk 
promoveerde naar de 3e klasse. Dit 
gebeurde opnieuw onder leiding van 
Henk Mennegat, die voor zijn ploeg 
een plek in de middenmoot in 
gedachten had. Die voorspelling 
kwam uit, met over het algemeen 

goed voetbal, maar met tussendoor 
te veel zwakke wedstrijden om mee 
te kunnen doen om het 
kampioenschap. Er werd wel een 
periodetitel veroverd, maar deze zou 
niet verzilverd worden. Toch 
‘promoveerde’ onze vereniging naar 
de 2e klasse. Hoe was dat mogelijk? 

 

 

 

Naar de 2e klasse 

Die tweede ‘promotie’ op rij was het 
gevolg van het feit dat de KNVB in het 
zaterdagvoetbal hoofdklassen ging 
invoeren. Net zoals dat in het 
zondagvoetbal al het geval was. Die 
hoofdklassen kwamen dus bovenop de 
reeds bestaande vier klassen. Omdat er 
een klasse bijkwam, was er versterkte 
promotie nodig. Om te beginnen vanuit 

de 1e klasse, maar dat proces werkte 
natuurlijk door naar beneden. Als gevolg 
daarvan schoof SVVN door van de 3e 
klasse door naar de 2e klasse. In de 
praktijk bleef onze vereniging natuurlijk 
nog steeds op het derde amateurniveau 
spelen, maar het klonk een stuk 
positiever. 



Nacompetities 

Omdat de Volharding in de reguliere 
competitie een periodetitel had gepakt, 
mocht ons vlaggenschip voor het derde 
jaar op rij meedoen aan de nacompetitie. 
Dat leverde natuurlijk weer prachtige 
wedstijden op. Dit keer waren Sparta en 
Dos de tegenstanders. In tegenstelling 
tot de voorafgaande jaren was promotie 
dit keer geen vereiste. Gezien de stand 
op de ranglijst was dat ook niet 
realistisch. Het gebeurde ook niet, onze 
sportvrienden uit Enschede en 
Vriezenveen waren te sterk.  

Nacompetities waren prachtige 
gebeurtenissen. Alle andere competities 

zaten er op, dus trokken de wedstrijden 
enorm veel publiek. Tijdens deze 
sportieve toegift is de stemming onder 
de supporters vaak fantastisch. Het 
lekkere weer en de naderende zomer 
speelde daarbij vast ook een rol. Destijds 
kon je nog met sigaretten en plastic 
bekers bier in de hand in het zonnetje 
van de wedstrijden genieten. Vandaag 
de dag ben je dan op alle mogelijke 
manieren in overtreding, maar destijds 
faciliteerde de vereniging dit gedrag nog. 
Op verschillende plekken langs het veld 
stonden mobiele biertappunten, zodat 
niemand dorstig aan de lijn hoefde te 
staan. 

 

SVVN 2 kampioen 

Ons tweede elftal speelde een goed 
seizoen en eindigde samen met 
Vroomshoop op een gedeelde eerste 
plaats. Dat betekende een 
beslissingswedstrijd, die plaats vond in 
Den Ham. Helaas werd het team door 
blessures en schorsingen geplaagd. Zo 

ontbraken Bob Stevens en topscorer 
Ronald Kleen Scholten tijdens deze 
‘finale’. Maar dat belemmerde het team 
niet om de winst binnen te halen. 
Niemand anders dan Rein Mondeel 
scoorde het enige doelpunt. 



Verdere successen 

Naast SVVN 2 werd ook SVVN 5 
kampioen, net als de jeugdteams A2, 
B2, D2, E2 en E4.  

Verder maakte Jan 
Ramerman dit 
seizoen zijn 200e 
doelpunt voor de 
Volharding.  

 

Joop Zweers wist 
het net voor de 
150e keer te vinden.  

 

 

 

Topscorer bij de 
senioren was 
kampioen Ronald 
Kleen Scholten  

met 20 doelpunten.  

 

 

Bij de jeugd was dat 
Recit Latul met 40 
treffers. 

 

Jan Feddema 
was de minst 
gepasseerde 
seniorenkeeper 
met gemiddeld 
0.73 
tegendoelpunten.  

 

Bij de jeugd was dat 
Matthijs Greevink 
met 1.24 
tegendoelpunten. 
Matthijs was 
overigens goed 
bezig. Afgelopen 
seizoen was hij al 
geselecteerd voor de 
Twentse selectie, dit 
jaar kreeg hij een 
uitnodiging van FC 

Twente om proeftrainingen te volgen. 
Ook haalde hij de voorselectie voor 
het Nederlands elftal onder 14 jaar. 

 

Personele zaken 

Vorig seizoen had Johan Middag 
aangekondigd dat hij de 
voorzittershamer zou gaan neerleggen. 
Redactieleden van de clubkrant hadden 
het vuurtje van zijn opvolging flink 

opgestookt, door allerlei namen van 
potentiële opvolgers te publiceren. Deze 
mogelijke opvolgers wisten vaak van 
niets, maar ze werden wel te pas en te 
onpas met hun ambities geconfronteerd. 
Vooral in de kantine, na vijf uur, onder 
het genot van een drankje. Of deze 
humor altijd begrepen werd, is nog maar 
de vraag. Uiteindelijk was het Jan 
Duerink die op de ledenvergadering 
werd gekozen tot 
nieuwe 
voorzitter. Zijn 
naam had 
uiteraard nooit 
op het beruchte 
lijstje gestaan… 

 



 

 

Triest was in 1996 het overlijden van 
Jan Nijenhuis. Jan had zelf nooit actief 
gevoetbald, maar hij was meer dan 25 
jaar penningmeester geweest van onze 
vereniging. Mede om die reden was hij 
benoemd als lid van verdienste van 
SVVN. Ook kreeg hij de 
goudenbondsspeld uitgereikt door de 
KNVB. 

 

De playbackshow 

Een van de grootste successen van onze 
vereniging op het gebied van haar 
sociale functie is ongetwijfeld de 
playbackshow geweest. Klein begonnen 
groeide het in de loop van de jaren ’90 
uit tot een evenement waar jaarlijks 
honderden leden en niet-leden 
reikhalzend naar uitkeken.  

Diverse deelnemende vriendengroepen 
waren vaak al maanden van te voren 
bezig met de voorbereiding van hun 

optredens. Er werden prachtige decors 
gebouwd en strakke shows in elkaar 
gezet. Hoe bombastischer hoe beter. 
Voor het publiek dat een zit plek wilde 
hebben, was het zaak om heel vroeg te 
komen. Laatkomers stonden 
opeengedrukt achter in de zaal of achter 
de bar. Ook voor hen mocht het de pret 
niet drukken. 

Om de winnaar te bepalen, werd er 
jaarlijks een wisselende jury 
samengesteld. Menig 
hoogwaardigheidsbekleder maakte maar 
wat graag deel van uit van dit gebeuren, 
variërend van wethouders tot 
predikanten tot ondernemers. De 
organisatoren Gerard Freriksen en 
Rinie Schuurman hadden een gouden 
formule gevonden, waar zeer veel 
mensen in de loop van tientallen jaren 
van hebben genoten. 

 

 

Verdere verenigingszaken 

  
In de loop van het seizoen werden 
verschillende delen het clubhuis weer 
eens onder handen genomen. Bennie 

Ulkeman en Koos Schellevis zetten 
hun schouders hieronder, en ook de 
supportersvereniging leverde hieraan 
een bijdrage. Ook rond het veld vond er 
een modernisering plaats. Daar werd een 
elektronisch scorebord geplaats. Deze 
werd aangeboden door Staalbouw 
Boom uit Wierden. Tenslotte werd er in 
het toiletblok een invalidentoilet 
gerealiseerd. Die werd mede 
gefinancierd vanuit een sponsoractie van 
de toenmalige supermarkt De 



Dagmarkt. Deze actie leverde maar 
liefst fl. 1581,- op en van onze 
supporters vereniging die ook een 
bijdrage leverde. 

We sluiten af met het opvallende bericht 
dat Hans Kraay jr. werd uitgenodigd 
om in het kader van entertainment voor 
leden een avond met te vullen met 
anekdotes en andere ludieke informatie. 
De man die tegenwoordig 
honderdduizenden kijkers trekt met het 
programma Voetbal Inside, trok destijds 
een volle kantine. Daarbij moet 
opgemerkt worden dat Wim 
Kroesbergen die avond furore maakte 
als aangever. 

 

 

 

 1995-1996 3e klasse         
1 SVZW 22 17 1 4 52 52 23 
2 DOS´37 22 13 6 3 45 49 32 
3 Sparta 22 10 5 7 35 43 31 
4 HTC 22 9 5 8 32 36 33 
5 ON 22 8 7 7 31 44 36 
6 SVVN 22 7 7 8 28 33 35 
7 Den Ham 22 6 8 8 26 25 38 
8 HHC 22 6 7 9 25 40 32 
9 Voorwaarts V 22 6 7 9 25 34 43 
10 DES 22 6 6 10 24 40 58 
11 Juliana´32 22 5 7 10 22 25 34 
12 DETO 22 3 6 13 15 19 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Kampioenen. 



 

 



 

 


