
 

De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1997 – 1998. 

SVVN was halverwege de 
jaren ‘90 uitgegroeid tot een 
stabiele tweedeklasser. De 
kern van het team bestond 
nog steeds uit spelers die een 
jaar of acht eerder 
rechtstreeks vanuit A1 in het 
eerste waren gekomen. Ze 
waren inmiddels volwassen 
geworden en hadden de 
nodige pieken en dalen 
meegemaakt. Een ideaal 
uitgangspunt dus om er 
sportief gezien een prachtig 
seizoen van te maken. En dat 
gebeurde ook, onder leiding 
van de nieuwe trainer Jeroen 
Willemsen.  
 
 
Het seizoen leverde fantastische 
wedstrijden op tegen topclubs als 
SVZW, HHC en Rouveen. SVVN 
speelde brutaal mee om de titel. 
Ons elftal scoorde aan de lopende  

band en verloor van slechts twee 
tegenstanders. De derde plaats in 
de eindklassering was dan ook dik 
verdiend. 
 



 
 
Een periodetitel zat er echter niet 
in. En dat zat menigeen niet 
lekker. Wat was er aan de hand?  
De tweede periode ging op 
doelsaldo aan SVVN voorbij, op 
basis van één doelpunt verschil. 
Dat is natuurlijk jammer, maar 
dat hoort nou eenmaal bij sport. 
Een doelpunt meer of minder, 
daar gaat het nou net om. 
Maar de vierde periodetitel, dat 
was een ander verhaal. SVVN had 
deze voor het grijpen als de 
concurrerende elftallen tijdens de 
laatste speelronde hun sportieve 
plicht hadden gedaan. Gezien de 
topvorm waarin ons elftal 

verkeerde, was het in dat geval 
een serieuze kandidaat voor 
promotie.  
Het staat echter zo goed als vast 
dat er op die laatse wedstrijddag 
aan matchfixing is gedaan. De 
concurrentie liet SVVN op die 
manier achter het net vissen. De 
reconstructie die gemaakt is van 
de gang van zaken kan eigenlijk 
geen andere conclusie opleveren. 
Een triest verhaal, met Henk 
Mennegat, die trainer van 
concurrent HHC was geworden, 
als één van de negatieve 
hoofdrolspelers. Het kan 
verkeren… 

 
 
 
 

Team  Wd Pnt v t min 

1 SVZW  22 42 49 31 

2 HHC  22 41 44 22 

3 SVVN  22 39 48 32 

4 Vroomsh.Boys 22 33 42 35 

5 ASC '62  22 32 31 34 

6 Juliana '32 22 29 38 41 

7 DOS '37  22 26 46 48 

8 SKVW  22 26 38 43 

9 Zelos  22 25 28 40 

10 Rouveen 22 23 20 29 

11 DZC '68  22 22 28 44 

12 Oranje Nassau  22 20 34 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De seizoenshelden 
  
Op verenigingsniveau kon SVVN wel de nodige andere kampioenschappen 
vieren. SVVN B1, B3, C3, E1, F2 en F4 konden aan de pils, dan wel aan 
de patat en ranja. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 



 
Nico 
Arentsen 
werd topscorer 
bij de 
senioren. Hij 
vond het net 
23 keer.  
 
 
 

 
Bij de jeugd deed 
Jasper Smit uit 
F4 dit maar liefst 
43 keer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voormalig topscorer 
John Tuller maakte 
in 1998 zijn 100ste 
doelpunt in dienst 
van SVVN. 
 
 
 

 
 
Herman 
Slooijer uit het 
1e en  
 
 
 
 

 
Lars Oude 
Luttikhuis uit 
C1 mochten zich 
de minst 
gepasseerde 
doelmannen 
noemen. 

 
 

Jan Jansen 
 
Na afloop van het seizoen nam 
Jan Jansen afscheid nam van 
SVVN. Jansen was jaren geleden 
naar Gelderland verhuisd omdat 
hij beroepsmilitair was geworden. 
Al die jaren reed hij elk weekend 
op en neer naar Nijverdal om bij 
SVVN te voetballen. Al met al 
heeft hij hiervoor zo’n 85.000 
kilometer afgelegd, en ruim 
1000 uur in de auto 
doorgebracht. Ook dat is 
clubliefde. In totaal scoorde hij 
218 doelpunten en werd hij 
meerdere keren kampioen. Hij 
kreeg van zijn team een heuse 
afscheidswedstrijd aangeboden. 
 

 
 

 
 
 
 
 



Wat nog meer. 
 
In de bestuur verslagen vinden 
we allerlei zaken terug die al lang 
in de vergetelheid zouden zijn 
verdwenen, als ze niet waren 
vastgelegd. Zo lezen we dat er in 
het clubhuis een alarminstallatie 
werd aangelegd, omdat er nogal 
eens werd ingebroken. Het 
duurde niet lang voor het systeem 
met een hels kabaal aansloeg. De 
inbreker bleek niemand anders te 
zijn dan Albert Schuurman. Hij 
was vergeten dat je een 
alarmsysteem moet uitschakelen 
voordat je een pand betreedt. 

In 1997 maakte de Fifa een einde 
aan een irritante manier van 
tijdrekken. Tot die tijd mochten 
spelers de bal terugspelen op hun 
keeper, die hem vervolgens 
oppakte om er eerst een tijdje 
mee in de handen te blijven staan 
voordat hij hem uittrapte. 
Hiervoor moesten de spelregels 
worden aangepast, ook voor de 
amateurs. Het was even wennen, 
maar het was beslist een 
verbetering. 

 
Clubhuis. 

 
Ook het clubhuis werd weer 
aangepast, zo kwam er nieuw 
meubilair, waarvoor Bert Jan 
Ruumpol een scherpe prijs wist 
te bedingen. Ook werd het 
complete dak vernieuwd. Dat 
gebeurde door de firma Rudde, 
die ook niet bepaald de hoofdprijs 
vroeg.  
Desondanks moest de clubkas 
natuurlijk wel aangesproken 

worden om het één en ander te 
realiseren. Gelukkig wist Bertus 
Schuitert fl. 2500,- binnen te 
halen door een actie bij de ABN 
Bank op poten gezet, de 2e plaats 
te halen met de slogan “S.V.V.N. 
IS UW STEUN WAARD EN WIN 
EEN BALLONVAART” waarbij een 
ballonvaart gewonnen kon worde



 


