
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 2000 – 2001 

Het aanbreken van het nieuwe 
millennium was voor veel 
voetballiefhebbers aanleiding 
om met enige melancholie 
terug te kijken naar het 
verleden. Supporters van de 
Volharding konden vaststellen 
dat hun club zich het 
afgelopen decennium had 
gemanifesteerd als één van de 
spraakmakendste elftallen in 
de tweede klasse. Bij tijd en 
wijle werd er prachtig voetbal 
op de mat gelegd. Geen enkele 
tegenstander durfde in deze 
periode onbevangen aan te 
treden tegen De Volharding. 
Als de Nijverdallers het op hun 
heupen hadden, was er geen 
houden aan. Dan sneuvelde 
menig reputatie.  

Op het internet zijn sporadisch 
enkele samenvattingen uit 
deze periode te vinden, zoals 
de nacompetitiewedstrijd 
tegen Sparta uit 1999. De 

favoriet uit Enschede werd in 
eigen huis met 0-4 over de 
knie gelegd. Volledig af 
geserveerd door de 
Nijverdalse dorpsploeg, met 
doelpunten van Jan Tijhof, 
Alwin van Munster, Andre 
Smal en Raymond Mengerink. 

SVVN was de afgelopen jaren 
enkele keren dicht bij 
promotie naar de eerste 
klasse geweest. En dat met 
een team dat helemaal uit 
‘eigen’ spelers bestond. Dat 
dit nooit gelukt is, kan niet los 
worden gezien van het 
karakter van onze vereniging 
als geheel. Het gebrek aan de 
absolute wil om te winnen, om 
over lijken te gaan, om 
desnoods met asociaal gedrag 
de punten binnen te slepen. In 
dit opzicht viel er een parallel 
met het grote Oranje te 
trekken. 

 

Zo kan het gaan…

In de zomer van 
2000 stond ons 
vlaggenschip 

opnieuw onder 
leiding van Albert 
van de Smissen, 
terwijl Rein 

Mondeel en 
Jan van Nijen 
de verdere 
selectie-
elftallen onder 
hun hoede 
namen. Het 
werd een jaar waarin de druiven 
wel heel erg zuur gegeten 
moesten worden. 



De KNVB had namelijk besloten 
om de bestaande negen districten 
in te krimpen tot zes districten. In 
de regio Oost waren de 
verenigingen afhankelijk van de 
promotie- en degradatie 
ontwikkelingen op de Veluwe, 
want vanuit die regio konden 

zomaar vele verenigingen bij Oost 
worden ingedeeld. Dat zou tot 
versterkte degradaties leiden, 
waarbij zelfs de nummer 7 en 8 
nog zouden degraderen. Dat lot 
trof ook de Volharding. SVVN 
eindigde op de 9e plaats en 
degradeerde naar de 3e klasse. 

 

Team   Wd W G V Pnt v t min 

1 Bergentheim 22 12 5 5 41 49 31 

2 IJVV  22 11 6 5 39 47 31 

3 Sparta E  22 10 7 5 37 50 36 

4 Enter Vooruit 22 10 7 5 37 42 28 

5 Den Ham  22 9 7 6 34 39 30 

6 Nieuwleusen 22 8 6 8 30 31 34 

7 WVF  22 8 5 9 29 32 36 

8 SVI  22 7 8 7 29 39 46 

9 SVVN  22 8 4 10 28 43 39 

10 HTC  22 6 7 9 25 29 31 

11 Juliana '32 22 4 4 14 16 36 65 

12 Vroomsh.Boys 22 4 4 14 16 26 56 
 

 

Het einde van een periode. 

Ondanks de nodige successen en 
een uiterst spectaculair eerste 
seizoen als trainer besloot het 
bestuur van SVVN om het 
contract van Albert van der 
Smissen niet te verlengen. Van 
der Smissen was een bijzondere 
man. Hij had de gewoonte om zijn 
spelers gedurende de hele 
wedstrijd luidkeels te coachen. 
Dat deed hij staande naast zijn 
dug-out, net als de legendarische 

Duitse bondscoach Frans 
Beckenbauer. Dit tot hilariteit 
van supporters van 
tegenstanders, die standaard naar 
onze supporters opmerkten dat 
hun trainer de tactiek vooraf 
gewoon in de kleedkamer 
besprak. 

Dat luidkeelse coachen was 
uiteraard geen probleem. Het 
bestuur was wel ontevreden over 
de vele positiewisselingen die Van 



der Smissen doorvoerde. Dat 
zou het team niet ten 
goede komen. Of de 
beslissing om de 
samenwerking te 
beëindigen achteraf 
gezien wijs was, 
daarover zullen de 
meningen verschillen. 
Maar aangezien ook Jan 

Achterkamp stopte als leider van 
ons vlaggenschip, was in elk 
geval zeker dat er een 
nieuwe fase zou aanbreken 
voor de Volharding. Terug 
naar de derde klasse, onder 
leiding van een compleet 
nieuwe technische staf. Er 
waren seizoenen die leuker 
eindigden. 

 

 

Jeugdcommissie 

Het jeugdbestuur werd dit seizoen 
omgevormd tot de 
jeugdcommissie. Hiervoor moest 
wel eerst het huishoudelijk 
regelement worden aangepast, 
maar toen dit gebeurd was, 
konden Leon Kremer, Gerrit 
van de Bovenkamp,  

Marcel Pijffers, Elly op den 
Dries en  

Nico Eshuis aan 
de slag. Dat deden 
ze betrokken, 
hetgeen onder 
andere blijkt uit de 
brainstormsessies 
die rond deze 

periode gehouden werden, met 
als doel om de jeugd van 4 en 5 
jaar oud met het voetbal bekend 
te maken. Het mini-voetbal kwam 
in beeld. 

Rond de millenniumwisseling werd 
de jeugd van SVVN nog om de 
week verwend met een aan huis 
afgeleverd pupillenblaadje. 
Hierin werden de wedstrijden van 
komende twee weken vermeld, 
naast de nodige nieuwtjes. De 
intrede van het digitale tijdperk 
maakte na 20 jaar een einde aan 
deze mooie traditie. 

 

 



Nieuwe leden van verdienste 

Tijdens de ledenvergadering 
werden Gerrit Bergboer en 
Albert Schuurman benoemd als 
lid van verdienste van SVVN. 
Beiden hadden zich jarenlang 
ingezet voor de Volharding en 
werden dan ook terecht geëerd. 

Gerrit was onder andere actief als 
jeugdleider, keepertrainer en 
wedstrijdsecretaris en Albert als 
jeugdleider en jeugdbestuurder en 
eigenlijk zo’n beetje alles wat je 
verder nog kon bedenken. 

 

Sportieve resultaten 

Jeugdspeler Roy 
Mulder maakte 
de overstap naar 
de jeugd van het 
betaalde voetbal. 
Hij kon kiezen 
tussen FC 
Twente en 
Heracles en 

besloot voor de Almelose 
vereniging uit te gaan komen. 

Later keerde de markante 
persoonlijkheid terug naar de 
Volharding en na een bewogen 
carrière kwam Roy als dertiger 
nog weer uit 
voor SVVN 1.  

Nico Arendsen 
werd opnieuw 
topscorer bij de 
senioren, dit 
keer met 26 



doelpunten. Zijn positie als 
scorende spits van SVVN 6 had hij 
echter niet zonder slag of stoot 
bereikt. Toen hij enkele jaren 
eerder als linksback vanuit de 
selectie overstapte naar dat 
vriendenteam moest hij namelijk 
eerst afrekenen met Martijn ten 
Hagen. Laatstgenoemde stond al 
enkele jaren in de spits bij het 6e 
en hij meende op grond daarvan 
dat die positie hem rechtens 
toekwam. Helaas voor Martijn 
scoorde Nico vaker dan de rest 
van het elftal bij elkaar, dus dat 
pleit was snel beslist. 

Remi Zweers 
ging zijn vader 
achterna en werd 
topscorer bij de 
jeugd met het 
onvoorstelbare 
aantal van 61 
doelpunten.  

Richard de 
Weert was de 
minst 
gepasseerde 
keeper bij de 
senioren en 

Rutger 
Zonnebeld 
herhaalde dit 
kunstje bij de 
jeugd. Tenslotte 
vermelden we 

dat Jurgen de 
Bruin zijn 100e 
doelpunt 
scoorde voor de 
vereniging. 

 

 

De spelertjes van E3, F3 en F5 
en Zaal 1konden zich de helden 
van het seizoen noemen. Zij 
werden kampioen en redden de 
eer van een mager seizoen voor 
onze vereniging. 



 

 

 



 

 



Het gehaktballenconflict. 

Dagblad Tubantia had bedacht dat 
het een leuk idee was om mystery 
guests in te zetten in allerlei 
horeca gelegenheden om 
zodoende objectieve 
kwaliteitstesten te doen. Ook 
onze vereniging kreeg bezoek van 
zo’n mystery guest. Deze heer (?) 
had als taak om de gehaktballen 
uit onze keuken op kwaliteit te 
testen. Dat mocht hij op kosten 
van de krant in elke 
voetbalkantine in Twente doen, 
dus hij had een droombaan. 

Helaas kwam onze gehaktbal er 
niet al te best van af. Om te 
beginnen vond de keurmeester 
het geen bal, maar een schijf. Een 
kniesoor die daar op let natuurlijk, 
maar toen was de trend al gezet. 
Er volgde nog meer oneerlijke 
kritiek, waardoor onze gehaktbal 
erg laag eindigde op de Twentse 

gehakballenlijst in Dagblad 
Tubantia. 

Deze kritiek liet de heren van het 
eerder genoemde elftal SVVN 6 
niet koud. Zij waren 
grootgebruikers van deze 
gehaktballen en vanuit hun ruime 
ervaring waren ze zeer tevreden 
over de kwaliteit.  

Nu wilde het toeval dat één van 
de spelers uit dit team in het 
dagelijks leven directeur 
voedselkwaliteit was in de 
vleesindustrie. Deze universitair 
afgestudeerde ingenieur uit 
Wageningen kon wetenschappelijk 
aantonen dat onze keuken 
topgehakballen leverde. Om die 
reden besproken zijn 
teamgenoten allerlei opties om de 
eer van de meisjes uit de keuken 
te redden. Van alles werd 
besproken: Rectificatie eisen bij 

Tubantia? 
Ingezonden 
brieven? Een 
rechtszaak? 
Uiteindelijk 
lieten de 
heren het er 
bij zitten en 
bestelden 
nog een 
pilsje. 

 

 

 



 

 

 


