
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1999 – 2000 

Toen de spelers en supporters 
van SVVN zich in de zomer van 
1999 voorbereidden op het 
nieuwe seizoen, wisten ze dat 
er iets bijzonders stond te 
gebeuren: de 
millenniumwisseling. Sinds in 
de christelijke wereld was 
afgesproken dat de geboorte 
van Jezus Christus als 
beginpunt van onze jaartelling 
zou gelden, was dit nog maar 
één keer eerder voorgekomen. 
Iets om naar uit te kijken dus. 
Rond deze 
millenniumwisseling ging het 
goed met Nederland. 
Economisch zat het tij mee, 
iedereen die dat wilde had 
werk en de lonen stegen 
jaarlijks. Het zogenaamde 
paarse kabinet zat wat dat 
betreft op rozen. 
In Rusland hield president 
Jeltsin het dat jaar voor 
gezien. De eerste 
democratisch gekozen 
president na de val van het 

communisme werd opgevolgd 
door Vladimir Putin. Deze 
laatste rekte het begrip 
democratie nogal wat op. 
Ruim 20 jaar later is deze man 
nog steeds aan de macht.  
Aan de andere kant van de 
oceaan zat Bill Clinton zijn 
tweede termijn als gekozen 
president van de VS rustig uit. 
Hij had alle ophef over zijn 
seksschandalen overleefd en 
vreemd genoeg leek hij alleen 
maar populairder te worden 
naarmate er meer bekend 
werd over zijn avontuurtjes 
met stagiaires in het Witte 
Huis. 
De meeste voetballiefhebbers 
vonden het ongetwijfeld 
allemaal best. Zij verheugden 
zich vooral op het EK 2000 
waarvan Nederland gastheer 
was. Oranje was één van de 
favorieten, maar onze toppers 
strandden traditioneel op 
strafschoppen, in de halve 
finale, dit keer tegen Italië.  

 
 

Sportief 
 
In Nijverdal maakte SVVN zich op 
voor het nieuwe seizoen. Ons 1e 
elftal had een enerverend jaar 
achter de rug. Balancerend tussen 
vrees voor degradatie naar de 3e 
klasse en hoop op promotie naar 
de 1e klasse. Ongelofelijk maar 
waar, zoals u in het vorige 
jaaroverzicht hebt kunnen lezen. 
Uiteindelijk zou het team opnieuw 
uitkomen in de 2e klasse, waar 
uitstekend presteerde en tot de 
laatste wedstrijddag meespeelde 
om deelname aan de 
nacompetitie. De publieke 

belangstelling voor sommige 
wedstrijden was enorm. Tijdens 
de laatste nacompetitie kwamen 
bij thuiswedstrijden tot wel 1500 
mensen opdagen. Ook uit reisden 
vele SVVN-supporters mee naar 
uitwedstrijden, waar niet zelden 
het thuispubliek in aantal werd 
overtroffen. Voor de verre 
uitwedstrijden reisde de selectie 
met een bus, waarbij de lege 
plaatsen konden opgevuld door 
supporters, tegen een vergoeding 
van fl.10,- 



 
Weglopende spitsen 

 
Opvallend was het dat twee van 
de beste SVVN-spitsen van hun 
generatie de afgelopen jaren 
waren overgestapt naar 
concurrerende verenigingen. 
Arjan Pastink was een toptalent 
die op 17-jarige leeftijd al indruk 
maakte in de selectie. Hij was zo 
goed dat hij op een gegeven 
moment meende dat hij recht had 
op een basisplaats in het 1e elftal. 
Helaas dacht trainer Mennegat 
daar destijds anders over. Toen 
hij dit aan Pastink meedeelde, 
verliet deze stante pede het 
sportpark en uiteindelijk ook de 
Volharding.  
Dat Pastink zou uitgroeien tot 
een geweldige spits, daaraan 
twijfelde destijds niemand . De 
wedstijden die hij had gespeeld in 
het 1e lieten hier geen twijfel over 
bestaan. Hij zou onderdak vinden 
bij Deto waar ze hun handen 
konden dichtknijpen met zijn 
komst. Met Deto zou hij nog 
meerdere wedstrijden tegen zijn 
oude club spelen, waarin hij vaak 

scoorde. Doodzonde natuurlijk, 
maar in de sportwereld gelden 
sportwetten en ook talentvolle 
jeugdspelers zullen zich hier naar 
moeten schikken. 
 
De man die Pastink destijds van 
een basisplaats afhield was Arjan 
de Groot. Een vreselijk goede 
spits, een sluipschutter die het 
net altijd en overal en altijd wist 
te vinden. Een echte 
verenigingsjongen ook. Na zijn 
jeugdopleiding en de nodige jaren 
in het eerste bij de Volharding 
vertrok hij in de jaren ’90 naar 
Enter Vooruit. Daar kon hij in de 
1e klasse spelen en bovendien 
kwam zijn schoonfamilie daar 
vandaan. Enter Vooruit 
degradeerde in 1999 naar de 2e 
klasse. Om die reden trof De 
Groot dit seizoen zijn oude club 
weer, maar nu als tegenstander. 
Uiteraard scoorde hij tegen SVVN, 
omdat hij nu eenmaal altijd 
scoort.  

 
 

Rina Bergboer 
 

Rina 
Bergboer 
stopt na 14 
jaar met het 
uittypen van 
de kopie voor 
de clubkrant. 
Ze werd 
opgevolgd 
door Herma 

Greevink. Rina had al die jaren 
vaak handgeschreven briefjes 
moeten uittypen, die soms onder 
invloed van alcohol in de kantine 
waren geschreven en die 

vervolgens nauwelijks leesbaar in 
de redactiebrievenbus werden 
gedeponeerd.  
Herma zou het wat dat betreft 
iets makkelijker krijgen. De kopie 
kon ook anno 2000 ook via 
internet of via diskettes worden 
aangeleverd. Sowieso zette de 
digitalisering voort. Ook de KNVB 
ging online, waardoor 
geïnteresseerden de uitslagen van 
zo’n beetje alle standaardelftallen 
in Nederland op een PC kon 
bekijken. 



Frank op den Dries 
 
Over Frank op den Dries is ook 
een bijzonder verhaal te vertellen. 
Hij was een half jaar geschorst 
geweest na een aanvaring met 
een scheidsrechter. Terecht 
natuurlijk, want van de man in 
het zwart blijf je af. Frank had 
dan ook spijt als haren op zijn 
hoofd. Nu had hij ook nog eens 
pech dat zijn familie zo’n beetje in 
het clubhuis woonde en dat dus 
niets voor hen geheim bleef.  
Toen zijn schorsing er eindelijk op 
zat, mocht hij zijn rentree maken 
in een uitwedstrijd in Den Ham. 
Zijn teamgenoten wilden hem 
goed te pakken nemen en om die 
reden hadden ze voorgaand aan 
de wedstrijd met de 
scheidsrechter en de tegenstander 
afgesproken dat Frank  bij de 
eerste de beste overtreding gelijk 

weer rood zou krijgen. De 
scheidsrechter was een 
professional en wilde zich niet 
voor clown spelen, maar na enig 
overleg ging hij met het 
toneelstukje akkoord. En 
inderdaad, na een onschuldige 
overtreding presenteerde hij 
Frank een rode kaart.  
Frank was helemaal 
verbouwereerd dat hem dit 
overkwam. Toen hij weer bij 
zinnen kwam sprak hij de 
legendarische woorden “Als mien 
moe dit heurt….”  
Ellie zal er ongetwijfeld om 
gelachen hebben. In alle 
consternatie had Frank niet door 
dat het hele gebeuren op foto 
werd vastgelegd voor de 
clubkrant. Dat clubkrantartikel 
leest u hieronder. 

 
 
 

De seizoen helden 
 
Bij de senioren 
werd Nico 
Arentsen 
topscorer met 27 
doelpunten en 
scoorde ook zijn 
100ste doelpunt. 
 
 

 
 
Herman Slooijer 
was weer eens de 
minst 
gepasseerde 
keeper met 
gemiddeld 1.29 
tegen.  
 

Bij de jeugd werd 
Mark 
Wieldraaijer 
topscorer met 
maar liefst 68 
doelpunten en  
 
 

 
 
Lars Oude 
Luttinkhuis 
mocht zich de 
minste 
gepasseerde 
keeper noemen 
met gemiddeld 
1.64 tegen. 
 



Nico 
Arentsen en 
John Mulder 
scoorden dit 
seizoen hun 
100e doelpunt 
voor SVVN en 

John Tuller 
deed dat voor de 
150e keer.  

 

 
 

 
 

De oudjes. 
 
Ook vermeldingswaardig: Voor 
het eerst in de geschiedenis 
wisten de ‘Alte Herren’ van 

SVVN hun Duitse vrienden uit 
Ibbenburen te verslaan tijdens de 
jaarlijkse uitwisseling. 

 
 

 
 
 

De jeugd. 
 
Over het algemeen stond de 
jeugdopleiding van SVVN op een 
hoog peil, onder andere omdat de 
meeste teams inmiddels werden 
begeleid door ex-voetballers en 
niet langer alleen door 
welwillende vaders, al konden 
deze rollen natuurlijk samengaan.  

Mede als gevolg hiervan mocht 
SVVN meedoen aan de 
prestigieuze Beltona-competitie 
voor speler onder de 23 jaar. 
Een hele eer, want hier namen 
ook A1 teams van betaalde 
voetbalclubs aan deel. 

 
 



 
 

Verbeteringen aan het sportpark 
 
De entree naar het hoofdveld 
werd dit seizoen opnieuw 
ingericht. Er kwam een 
vernieuwde ruimte voor de 
kaartverkoop en er werd een 
verhoogde cabine met een 
geluidsinstallatie aangelegd van 
waaruit tijdens de wedstrijden 
mededelingen gedaan worden. Dit 
alles werd geregeld en 

gefinancierd door onze 
supportersvereniging.  
Rondom de velden werden er 
nieuwe dug outs met meerdere 
zitplaatsen gerealiseerd. Deze 
werden vervaardigd door Harrie 
Eshuis en de familie 
Middelesch, in samenwerking 
met bouwbedrijf Nijbouw. 

 
 
 
 

De kampioenen. 
 
De senioren lieten het qua kampioenschappen afweten, maar in de jeugd 
konden de spelers van D1, E2, E3, E5 en F2 hun kampioenschap vieren 
met patat en cola.  
 
 



 
 

S.V.V.N. E2 nog geen foto van beschikbaar. 
 
 

 
 



 
 

Groen namen weten wij niet of die op de geode plek staan. 
 
 

 
 

 



Eindstand S.V.V.N. 1 
 
Team   Wd Pnt v t min 

1 DETO  22 51 57 17 

2 DZC '68  22 47 41 30 

3 Sparta E  22 41 61 23 

4 SVVN  22 38 40 28 

5 Juliana '32 22 37 48 45 

6 Vroomsh.Boys 22 26 37 42 

7 Bergentheim 22 25 30 38 

8 Zelos  22 23 29 38 

9 Enter Vooruit 22 22 28 52 

10 ASC '62  22 21 26 38 

11 CSVC  22 21 24 42 

12 CSV '28  22 18 22 50 
 

 
 

 

 

 

 





 


