
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1996 – 1997. 

 

Midden jaren ’90 kon het 
economisch niet op in Nederland. 
En dat na alle misère van de 
jaren ’80. Toen liep de 
werkloosheid op als nooit 
tevoren, net als de 
staatschulden. Pas na jarenlange 
bezuinigingen door de diverse 
kabinetten onder leiding van 
Ruud Lubbers kon het geld weer 

gaan rollen. Er was werk in 
overvloed, de lonen stegen, 
buitenlandse vakanties werden 
de norm en de mobiele telefoon 
en de personal computer deden 
hun intrede. Uiteraard bleef er 
ook nog gewoon gevoetbald 
worden, dat veranderde gelukkig 
nooit. 

 

Vanwege de herindeling van het 
zaterdagvoetbal kon SVVN zich in 
1996 presenteren als trotse tweede 
klasser. Voor het laatste jaar 
gebeurde dit onder leiding van Henk 
Mennegat. Maar aangezien die 
geveld was door een hernia, nam 
Jan Achterkamp de honneurs 
aanvankelijk waar. Met over het 
algemeen overtuigend voetbal wist 
ons vlaggenschip klassenbehoud te 
bewerkstelligen. 

In de loop van het seizoen kon 
geconstateerd worden dat SVVN een 
stabiele tweede klasser was 
geworden. Een team met perspectief, 

dat de blik eerder naar boven dan 
naar beneden kon richten. Toen de 
competitie er op zat, nam Mennegat 
afscheid als hoofdtrainer.  

Tegelijkertijd stopte Marinus op 
den Dries als trainer van A1. 

Waarschijnlijk is geen enkele trainer 
in de geschiedenis van SVVN zo 
succesvol geweest als Op den Dries. 

 Dankzij drie kampioenschappen in 
vier seizoenen leidde hij A1 naar de 
hoofdklasse. Er werd dan ook op 
grootse wijze afscheid genomen van 
beide trainers.  

 

 

 



Verdere successen. 

Op lager niveau konden SVVN 5, B2 en F4 kampioenschappen vieren.  

 

 



 

S.V.V.N. F4 Kampioen 1996 – 1997. 

 

 

De minst 
gepasseerde 
keepers waren 
Tim Kroeze uit 
F3 (0.93 
doelpunten) en  

 

 

 

 

Jan Feddema 
uit het 5e. (0.69 
doelpunten) 

 

 

Topscorer bij 
de jeugd was 
Sander ter 
Harmsel uit 
F1, hij 
scoorde 38 
keer.  

 

 

 

Bij de senioren 
maakte John 
Mulder het 
onwaarschijnlijke 
aantal van 44 
doelpunten.  

 



 

Afscheid Wim Wijnen 

 

Op 3 september 1996 overleed één 
van de markantste leden van de 
Volharding. Die dag moest er 
afscheid worden genomen van Wim 
Wijnen. Zijn gezondheid liet al een 
tijdje te wensen over, maar dat 
maakte het gemis er niet minder om. 
Met Wijnen ging een man heen die 
heel veel voor de vereniging heeft 
betekend. Je kunt het zo gek niet 
bedenken, of hij had het voor zijn 
Volharding gedaan: actief speler, 
bestuurslid, trainer, leider, 
bouwvakker en verbouwer van de 
diverse clubhuizen. Wim Wijnen was 
erelid van SVVN. Zijn nazaten 
houden de naam Wijnen binnen de 
vereniging levend. 

 

Personeel 

Op bestuurlijk niveau zat het niet 
altijd mee. De kersverse voorzitter 
Jan Duerink moest alweer aftreden 
als gevolg van 
gezondheidsproblemen.  

Bertus Schuitert 
volgde hem ad-
interim op, tot 

Wim Kroesbergen 
de voorzittershamer 
definitief overnam. 

Voor onze sportmasseur Domincoes 
Basseur werd het lastig om te 
balanceren tussen zijn werk en 

SVVN. Hij ging in ploegendiensten 
werken en was dus niet meer altijd 
beschikbaar voor de selectie. Anita 
Hanstede verving hem op dat soort 
momenten. 

Typerend voor deze periode was het 
verschijnsel ‘banenpooler’. Iemand 
met afstand tot de arbeidsmarkt die 
met behulp van overheidssubsidie 
werkervaring kon opdoen. In de 
volksmond sprak men ook wel over 
Melkertbanen, naar de omstreden 
minister Ad Melkert die met dit plan 
op de proppen was gekomen. Ook 
SVVN kreeg zo’n betaalde 
banenpooler in dienst, voor 24 uur in 
de week. Een cultuurshock voor een 
vereniging die al bijna 70 jaar vrijwel 
volledig op vrijwilligers draaide. 



 

Financiën 

Ondanks de genereuze bijdrage aan 
de clubkas van hoofdsponsor Radio 
Freie was de financiële situatie niet 
al te rooskleurig. Daarom werden er 
diverse sponsoractiviteiten 
georganiseerd. Zo werkte de lokale 
Albert Heijn mee aan een 
klantenactie die SVVN het nodige 
opleverde. 

Op een heel ander niveau stond de 
beslissing van de KNVB om het 
betalen van amateurvoetballers toe 
te staan. Dat kon tot een bedrag van 
fl.15.000 per speler per jaar. Het zal 
SVVN niet gedeerd hebben. De 
Volharding betaalt niet. In de jaren 
’80 toen Bas Paauwe de scepter 
zwaaide, was dit nog een 
schemergebied, maar daar was al 
lang mee afgerekend.  

 

De clubkrant 

 

Na jaren van mopperen over het feit 
dat het clubblad door zo weinig 
mensen gemaakt moest worden, 
zette de redactie een beproefd 
chantagemiddel in. Als het niet lukte 

om nieuwe leden te werven, zou de 
stekker uit het blad worden 
getrokken. Die oproep hielp. De 
nieuwe vrijwilligers verdrongen zich 
bijna letterlijk om in de 
redactieruimte te mogen 
plaatsnemen. 

De redactie kon dit jaar bovendien 
gebruik gaan maken van de 
faciliteiten van drukkerij Ponsteen. 
In deze beslissing herkennen we 
ongetwijfeld de hand van Ritske 
Ponsteen. Door de week was hij 
actief als directeur in zijn eigen 
bedrijf, maar die op zaterdag trad hij 
als kopsterke spits op in een 
seniorenelftal van SVVN.  

Voorheen moesten de clubbladen 
met de hand worden gevouwen en 
geniet. Dat gebeurde door een 
groepje van acht vrijwilligers. Met 
behulp van de moderne machines 
kon Jan Greevink dat nu in zijn 
eentje doen. 

 

 



 

Sociale functie 

Natuurlijk werd er ook dit seizoen 
weer enorm veel georganiseerd. 
Door jeugdcommissie, door de 
supportersvereniging en door de 
leden zelf. Zo werd er een 
motortocht rond het IJsselmeer 
georganiseerd door een groepje 
seniorleden. 

 

 

 

 

Ook prachtig was het bezoek aan de 
interland Nederland – Turkije in 
Amsterdam. Met twee volle bussen 
reden de supporters naar de Arena 
om deze kwalificatiewedstrijd voor 
het WK ‘98 in Frankrijk bij te wonen. 
Helaas werd het één van de saaiste 
interlands ooit. Ondanks de 
aanwezigheid van topspitsen als 
Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp, 
Pierre van Hooijdonk en Hakam 
Sukur bleef het een doelpuntloze 
avond.

 
Team    Wd W G V Pnt v t min 

1 Den Ham 22 13 4 5 43 34 19 

2 DOS '37  22 11 5 6 38 43 27 

3 Berkum  22 11 3 8 36 38 22 

4 Oranje Nassau A 22 9 5 8 32 29 31 

5 CJV'ers De 22 9 5 8 32 33 41 

6 HHC  22 9 4 9 31 24 21 

7 SVVN  22 8 6 8 30 33 26 

8 Meppel FC 22 8 5 9 29 24 25 

9 HTC  22 7 7 8 28 27 37 

10 WVF  22 7 6 9 27 27 30 

11 Voorwaarts V 22 6 4 12 22 20 37 

12 Kloosterhaar 22 5 4 13 19 16 32 
 


