
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1998 – 1999 

 

Eind jaren ’90 bloeide het 
vaderlandse voetbal als zelden 
tevoren. Menig Europese topclub 
had Nederlandse spelers in het veld 
staan en wie op woensdagavond 
naar samenvattingen van de 
Champions League keek, zag 
steevast de mooiste doelpunten 
voorbijkomen. Spelers als Kluivert, 
Seedorf, Cocu, Van Nistelrooy en 
Overmars schitterden van 
Barcelona tot Manchester en van 
Madrid tot Amsterdam. Elke 

voetbalmetropool profiteerde van 
de Hollandse school. 

Op het WK van 1998 scoorde 
Dennis Bergkamp het op één na 
mooiste doelpunt ooit in de 
kwartfinale tegen Argentinië. 
(Diego’s solo twaalf jaar eerder in 
Mexico blijft onovertrefbaar in 
schoonheid.) In Frankrijk haalde 
Oranje de halve finale met 
misschien het beste Nederlands 
elftal ooit.  

 

Sportief 

Ons vlaggenschip begon ambitieus aan 
een nieuw seizoen in de 2e klasse. Met 
wedstrijden om naar uit te kijken, 
tegen teams als Sparta Enschede, Go 
Ahead Kampen en Deto. De 
supporters konden zich verheugen op 
veel moois en dat zouden ze ook 
krijgen. Toch vielen de resultaten 
aanvankelijk tegen. Bij het aanbreken 
van de winterstop stond SVVN laag in 
de middenmoot. Dat was op zich niet 
zo erg als er dit seizoen geen sprake 
was geweest van een versterkte 
degradatieregeling. In de 
eindklassering zouden de nummers 10 
t/m 12 rechtstreekse degraderen en 
zelfs plek 9 bood geen zekerheid. Die 
club zou in de nacompetitie om 
klassenbehoud moeten strijden. 

De winter was koud dat jaar en de 
winterstop duurde maar liefst twee 
maanden. In deze periode rommelde 
het behoorlijk op het technische vlak. 

Trainer Jeroen Willems voelde zich 
niet meer gesteund door de 
beleidsmakers en meldde zich ziek. Een 
modeverschijnsel dat was overgewaaid 
uit het bedrijfsleven. Ouderwets je 
contract inleveren of eruit gegooid 
worden, paste niet meer bij de tijd. 

Het toeval wilde dat Albert van de 
Smissen voor het volgende seizoen al 

gecontracteerd 
was. Op dat 
moment was hij 
trainer van 
zondagvereniging 
Zutphania. Het 
bestuur waagde 
de gok en 
benaderde hem 
met het verzoek 

of hij SVVN er de rest van het seizoen 
op zaterdag bij wilde doen. Van de 
Smissen wilde bijspringen, op 
voorwaarde dat Zutphania voorrang 



zou krijgen als hij in de knel zou 
komen.  

Het was een gouden greep. SVVN 
groeide boven zichzelf uit en speelde 
week na week beter. Pas één wedstrijd 
voor het einde van de competitie werd 
lijfsbehoud veilig gesteld. En op de 
laatste speelronde werd zelfs de 4e 
periode gewonnen. Deelname aan de 
nacompetitie voor promotie naar de 1e 
klasse, wie had dat gedacht. Die 

nacompetitie leverde fantastische 
wedstrijden en enorm veel sportief 
vuurwerk op.  

Van de Smissen heeft zelf een verslag 
van de tweede competitiehelft 
geschreven. De man kon niet alleen 
trainen, maar ook schrijven. Zijn 
artikel werd destijds in onze clubkrant 
gepubliceerd en dit verslag drukken we 
hieronder integraal af.  

 

 De Kampioenen. 

Niet alleen ons 1e elftal leverde een prachtige prestatie. SVVN 2 werd kampioen, 
net als de jeugdelftallen D2, E2 en F3. Bovendien promoveerde A1 naar de 
hoofdklasse. Met de sportieve toekomst leek het dus wel goed te zitten. 

 



 

 



 

 

 



De topscorers. 

 

Rein Mondeel 
scoorde zijn 150e 
doelpunt voor de 
vereniging en  

 

 

 

Gerben Hakkert 
wist het net dit 
seizoen voor de 
100e keer te 
vinden.  

 

 

Bij de senioren werd John Tuller 
topscorer met 24 doelpunten.  

 

 

 

 

 

 

Richard de Weert en Nico Eshuis 
waren de minst gepasseerde keepers.  

 

Bij de jeugd was 
Matthijs 
Greevink de 
minst 
gepasseerde 
keeper en  

 

Oscar Huesken 
werd topscorer met 
53 doelpunten

 

Moderniseringen 

Dat de vereniging moderniseerde bleek 
uit verschillende zaken die we in oude 
verslagen tegenkomen. Zo werd Henk 
Bergboer jeugdcoördinator. In deze 
nieuwe functie pakte hij veel zaken 

aan, ook buiten het voetbal om. En op 
bestuursniveau schreef Henk Vlietstra 
een beleidsplan waarin verder dan één 
seizoen vooruit werd gekeken.

 

 

 



Overlijden 

Op 11 juli overleed 
erelid Henk 
Konijnenbelt. Hij 
was een man van het 
eerste uur die in de 
beginjaren veel heeft 
gedaan voor de 
vereniging, als 

bestuurslid en als speler van het 1e 
elftal. 

Ook Hans Vos lid 
van verdienste, 
kwam dit seizoen 
op 98-jarige leeftijd 
te overlijden. Hans 
stond vooral 
bekend als de man 
van de velden aan 
de Ericaweg. 
Daarover heerste 

hij met strakke hand. Hans was een op 
en top een terreinknecht, zoals dat 
toen heette. 

 

 

 

Verdere opvallende zaken 

Na tien jaar hoofdsponsorschap namen 
Radio Freie en de Volharding afscheid 
van elkaar. De oer-Nijverdalse 
elektronicazaak werd vervangen door 
de lokale SNS-bank. 

Telecombedrijf KPN plaatste op ons 
sportveld een nieuwe lichtmast waarop 
tevens een steunzender voor mobiele 
verbindingen werd geplaats. Landelijke 
dekking voor je mobiele telefoon was 
destijds nog geen zekerheidje. Rond 
ons sportpark hadden KPN klanten 
vanaf toen in elk geval altijd goed 
bereik. 

Voor het eerst in de geschiedenis van 
onze verenging werd er budget 
vrijgemaakt voor een functie die tot 
dan toe door vrijwilligers werd vervuld. 
Met andere woorden: Voor het eerst 
kreeg een categorie vrijwilligers 
betaald voor hun werkzaamheden. Het 

ging om de keukenmedewerkers die 
patat bakten en verkochten. 

Dit is natuurlijk niet het geliefdste 
vrijwilligerswerk en het viel dan ook 
niet mee ook hier mensen voor te 
werven. Helaas riep dit ‘betalen’ links 
er rechts wat verzet op van vrijwilligers 
die niet betaald kregen. Maar eerlijk is 
eerlijk, niet elke taak is met elkaar te 
vergelijken. Binnen de kortste keren 
had iedereen hier dan ook vrede mee. 

Wat speelde er nog meer? Voor het 
eerst vonden er gesprekken plaats 
tussen de gemeente en SVVN over het 
privatiseren van de kleedkamers. Als 
SVVN deze in eigendom zou krijgen, 
kwam het onderhoud natuurlijk ook op 
de vereniging neer. Iets om goed over 
na te denken dus. 



De spelers van SVVN 8 
hadden dit seizoen als 
eerste team uniforme 
teamkleding aangeschaft. 
Voorafgaand en na afloop 
van hun wedstrijden 
paradeerden ze hiermee 
over het sportpark en op 
deze manier straalden ze 
eenheid uit. De heren 
hadden ook al een ‘eigen’ 
tafel in de kantine en al 
met al vormden ze een 
stelletje apart. 

 

Eindstand 1e elftal 

 
Team   Wd Pnt v t min 

1 Go Ahead Kampen 22 52 69 27 

2 Sparta E  22 50 61 28 

3 DETO   22 47 59 38 

4 Vroomshoopse Boys 22 38 38 29 

5 Zelos   22 36 40 31 

6 CSV '28   22 35 50 45 

7 ASC '62   22 30 30 34 

8 SVVN   22 29 35 41 

9 Juliana '32  22 24 42 56 

10 VHK   22 20 50 65 

11 DOS '37  22 12 38 59 

12 SKVW   22 2 19 78 
 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 



 

 


