
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 2001 – 2002 

Het afgelopen seizoen had de KNVB het 
aantal afdelingen binnen de tweede klasse 
ingekrompen. Dit had tot versterkte 
degradatie geleid en daarvan was SVVN één 
van de slachtoffers. Ondanks een normaal 
gesproken veilige negende plaats moest de 
Volharding haar opwachting maken in de 
derde klasse. De spelersbus kon dit seizoen 
dus afreizen naar plaatsen als Lemele, 
Gramsbergen en Bruchterveld. Met alle 
respect, een bittere pil na seizoenen lang 
gespeeld te hebben tegen grootmachten als 
de Zwaluwen, DETO en Go Ahead Kampen.  

Natuurlijk werd geprobeerd het verloren 
gegane terrein zo snel mogelijk terug te 
winnen, maar daar kwam weinig van terecht. 
Een plek in de middenmoot, meer zat er niet 
in. Het lot wilde bovendien dat Des kampioen 
werd en dat onze plaatsgenoten aldus de 
felbegeerde promotie afdwongen in een 
razend spannende competitie. Gebrek aan 
wilskracht viel de spelers van Door Eendracht 
Sterk nooit te verwijten. Dat in tegenstelling 
tot menig speler van De Volharding, of die nu 

uitkwam voor het 9e elftal, of voor ons 
vlaggenschip.  

Wilskracht, dat prachtige woord dat precies 
beschrijft wat de doorslag geeft als het er op 
aankomt. Van de mate van scherpte tijdens de 
eerste seconden van de wedstrijd tot het 
doodknokken in de extra tijd, bijna twee uur 
later, als de spieren verzuurd zijn en de pijn 
tot in de longen voelbaar is. Een situatie 
waarbij het eindsignaal het gevoel van 
bevrijding geeft, van leven na de dood.  

Verschillende trainers gaven in de loop van dit 
seizoen openlijk aan dat er bij SVVN geen 
prestatiementaliteit heerste, dat de 
gezelligheid belangrijker was. Als 
tegenargument voerden anderen dan weer 
aan dat gezelligheid en presteren ook kon 
samengaan, zoals gebeurde in de periode van 
trainer Mennegat. Dat sloeg natuurlijk 
nergens op, mentaliteit en presteren zijn 
verschillende eenheden, maar het gaf aan hoe 
de vlag er bij hing.  

 

Team   Wd W G V Pnt v t min 

1 DES  26 16 2 8 50 62 32 

2 Vroomsh,Boys 26 14 7 5 49 51 29 

3 SVI  26 15 4 7 49 57 37 

4 Gramsbergen 26 14 7 5 49 47 35 

5 Lemele  26 12 5 9 41 36 29 

6 HTC  26 11 7 8 40 43 43 

7 SVVN  25 11 6 8 39 55 41 

8 Bruchterveld 26 11 5 10 38 49 49 

9 DOS '37  25 9 6 10 33 30 36 

10 Kloosterhaar 26 8 8 10 32 43 45 

11 Vesos  26 10 11 5 31 41 46 

12 ASC '62  26 6 6 14 24 29 39 

13 Voorwaarts V 26 5 5 16 20 35 59 

14 SVV '56  26 2 5 19 11 31 89 



 

Personele zaken 

Op bestuurlijk niveau vond voorzitter Wim 
Kroesbergen het mooi geweest, het was tijd 
voor verjonging. 
Zijn opvolger werd 
Henk Vlietstra, niet 
echt een verjonging 
overigens. Vlietstra 
was de man van de 
briljante uitspraak 
dat ons eerste 
elftal vaker zou 
hebben gewonnen als de zomertijd eerder 
was ingegaan. In dat geval waren de spelers 
wekelijks gelijk begonnen met voetballen, en 
niet pas na een uur. 
Ook Gerrit van de Bovenkamp verliet het 
bestuur, zodat er aanvulling nodig was. Dat 
werden de nieuwkomers Marcel Pijffers en 
Arjan Wijnen. Zij hadden verstand van 

bouwkunde en dat was een welkome 
capaciteit, want het was hoog tijd om de 
kleedkamers en doucheruimtes te renoveren. 
Een enorme klus, maar geheel in stijl van de 
vereniging stak menigeen daarbij de handen 
uit de mouwen. 

 
Maar liefs drie leden werden in 2001 
benoemd werden tot lid van verdienste. Dat 
waren achtereenvolgens Gerrit Tijhuis, die al 
decennia lang de ledenadministratie bijhield, 
Bennie Ulkeman die zich vooral had ingezet 
als kantinebeheerder en Jan Greevink, die 

destijds al een kleine twintig jaar het clubblad 
draaiende hield. Uiteraard hadden de heren 
zich ook op andere terreinen ingezet voor 
onze vereniging. 
 
Ook Herman Zwiers 
werd in het zonnetje 
gezet. Hij kreeg een 
receptie aangeboden 
omdat hij 25 jaar als 
bestuurslid van de 
supportersvereniging 
had gefunctioneerd. 

 
SVVN digitaal 

 
In het nieuwe millennium maakte het internet 
een razende entree in de maatschappij en ook 
SVVN moest er aan geloven. De weinige 
mensen die destijds al websites konden 
bouwen en die daarnaast een beetje geluk 
hadden, konden profiteren van deze unieke 
nieuwe markt. Omdat er nog amper 
concurrentie was, kregen sommige vroege 
websites enorm veel bezoekers en dus 
reclame-inkomsten. Dat leverde prachtige 
succesverhalen op. Zo werd een 14-jarige 
Duitse jongen rijker dan zijn ouders dankzij 

een zelf ontwikkelde Formule-1 website en in 
Londen werd een tiener schatrijk  door een 
datingsite voor joodse mensen te 
ontwikkelen.  
 
In deze periode ontwikkelden enkele 
voetballiefhebbers eigen websites met de 
Volharding als thema. Omdat de hele 
ontwikkeling nog in haar kinderschoenen 
stond, bleven deze sites een tijdje naast elkaar 
bestaan. Pas in april 2002 ging de officiële 
website van SVVN online. De internetgroep 



bond uit Bennie Juurlink, Jean Pierre Bonnet 
en Marcel Maneschijn. In het clubhuis werd 

daarvoor zelfs een computerruimte 
gereserveerd.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

De jubileumcommissie 
 
In 2003 zou onze vereniging 75 jaar bestaan 
en dat mocht natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij gaan. Om die reden werd en een 
jubileumcommissie op poten gezet met Pé 
Metscher als voorzitter. In die commissie 
zaten verder Anton Janssen, Kristian 
Schellevis, Gezinus Schutten, Zacca Latul, 
Richard Hegeman, Jan Schipper, Remco 
Schuitert, Jannie Rouwendal en Hannie 
Middelesch.  

In de clubkrant verklapte Metscher dat deze 
commissie van plan was om een eredivisie 
club naar Nijverdal te halen voor het spelen 
van een jubileumwedstrijd. Als geboren 
Rotterdammer suggereerde hij dat Sparta 
Rotterdam één van de gegadigden was. De 
gemiddelde Nijverdaller zag waarschijnlijk 
liever de Twentse trots uit Enschede deze kant 
op komen. 

 

 

 



Het sociale vlak 

Natuurlijk werd er buiten het voetbal om ook 
weer van alles georganiseerd voor en door de 
leden. Nico Eshuis en Kristiaan Schellevis 
kwamen bijvoorbeeld met de een sportquiz op 
de proppen. Deze werd gewonnen door het 
team van Sander Nijland en Bastiaan Pastink. 
Voor de jeugd werd er een disco 
georganiseerd. De opkomst was zo groot dat 
velen buiten moesten wachten totdat er plek 
voor hen was. 

 
 

Sportief 
 
In sportief opzicht was 2002 een triest jaar 
voor de Volharding. Alleen de jeugdteams D1, 
D2, E1 en F3 werden kampioen.  SVVN 2 
stond lang op degraderen maar wist in de 
laatste wedstrijden klasse behoud te 
bewerkstelligen. Misschien dat we dit nog als 
een succesje kunnen zien. 
 

Topscorer bij de 
senioren werd 
Sebastiaan 
Hoogsteder met 25 

doelpunten.  
 
Bij de jeugd was dat 
Melvin Hulsman met 49 
goals.  
 

 
 
Matthijs Greevink en  

Martin Vos werden de 
minst gepasseerde keepers bij 
achtereenvolgens de senioren en de jeugd.  

 
 

Arjan de Groot en Arjan 
Oost scoorden hun 100e 
doelpunt voor de 

Volharding en  

 

Nico Arentsen maakte 
zijn 150e. 

 

 
 
 
Onze Alte Herren wisten in Ibbenburen 
zowaar eens een keer hun jaarlijkse wedstrijd 
te winnen. Uiteraard werd dit ’s avonds lang 
gevierde met veel bier en het uit volle borst 
zingen van het Wilhelmus. 

 

 



 

SVVN D1 Kampioen 2001-2002 

 

SVVN D2 Kampioen 2001 -2002. 

 



 

SVVN E1 Kampioen 2002 – 2002 

 

 

 



Afscheid Matthijs Greevink 

Elk jaar stoppen er spelers met voetballen en 
daar kunnen allerlei redenen aan ten 
grondslag liggen. Soms wil het lichaam niet 
meer, soms heeft de echtgenote andere 
plannen voor de invulling van de 
zaterdagmiddag en soms gaat de 
maatschappelijke carrière voor. Een dergelijk 
afscheid gaat meestal gepaard met een paar 
aardige woorden van de aanvoerder en een 
paar biertjes met het elftal, waarna de 
achterblijvers hun vizier op de toekomst 
richten. 

Het afscheid van Matthijs Greevink had een  
andere achtergrond en daarom halen we die 

hier nog een keer aan. Als tienertje was 
Matthijs al eens geselecteerd voor een Twents 
selectie-elftal en inmiddels was hij als keeper 
een vaste waarde in ons eerste elftal. Er lag 
kortom een mooie toekomst voor hem open. 
Dat hij zijn handschoenen vrij abrupt aan de 
wilgen hing, had een bijzondere reden. 
Matthijs was zo geïnspireerd geraakt door zijn 
christelijke geloofsovertuiging, dat hij zich hier 
helemaal op wilde gaan richten. Daarom ging 
hij een opleiding tot predikant volgen en dat 
was niet meer te combineren met voetballen. 
Zij afscheidsinterview maakte op veel mensen 
indruk, deze leest u hieronder. 

 
 

 



 

 



 

 



 


