
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 2002 – 2003 

 
Niet eerder sinds de bevrijding stond ons 
land zo op zijn kop als in het jaar 2003. 
Economisch ging het voor de wind, maar toch 
heerste er onvrede in de samenleving. Het 
paarse kabinet onder leiding van Wim Kok 
liep op zijn laatste benen, terwijl de politieke 
nieuwkomer Pim Fortuyn in de aanloop naar 
de verkiezingen als een komeet steeg in de 
peilingen. Deze laatste wist met zijn kritiek 
op de oprukkende islam en de massa-
immigratie een gevoelige snaar te raken. Of 
Fortuyn premier zou zijn geworden zullen we 
nooit weten. Hij werd vlak voor de 
verkiezingen op het Mediapark in Hilversum 
neer gekogeld door een linkse activist. Toen 
waren de rapen gaar. Nederland verkeerde in 
staat van woede en verwarring en het paarse 
kabinet werd bij de verkiezingen genadeloos 
af geserveerd. Een nieuw politiek tijdperk 
begon. Een tijdperk waarin populistische 
partijen een einde maakten aan de 

heersende 
politieke 
correctheid. 
Een tijdperk 
ook waarin 
het politieke 

fatsoen vaak ver te zoeken was.  
 
Tegen die achtergrond ging het dagelijks 
leven in Nederland natuurlijk gewoon door. 
Gelukkig gebeurden er ook nog heel veel 
positieve dingen. Zo maakte de Volharding 
zich op voor haar 75-jarig bestaan dat in 
oktober zou plaatsvinden. De 
jubileumcommissie die hiervoor was 
opgericht, had haar handen vol aan het 
voorbereiden van allerlei activiteiten. Het 
kostte natuurlijk de nodige centjes om dat 
allemaal te financieren dus daarvoor 
moesten ook weer acties worden bedacht. 
Kort samengevat: de vereniging was volop in 
beweging.  
 
Zo werd er voor de jeugd een voetbalclinic 
gehouden waar oud-profvoetballer Maarten 
de Jong zijn medewerking aan verleende. 
Maarten de Jong was afkomstig uit de jeugd 
van SVVN en had carrière gemaakt bij 
eredivisionist SC Heerenveen. Dat sprak onze 
junioren natuurlijk wel aan. Voor de echte 
liefhebbertjes werd er ook nog een 
jeugdmixtoernooi georganiseerd en wie 
helemaal niet van ophouden wist, kon ook nog 
eens deelnemen aan de SVVN-penaltybokaal. 

 
 

Darttoernooi 
 
Helemaal nieuw was het darttoernooi dat op 
poten werd gezet door Geren van Arragon, 
Bastiaan Pastink en Arjen Nieuwenhuis. 
Onder het genot van de nodige 
onvermijdelijke biertjes probeerde menigeen 
in de voetsporen te treden van Raymond van 
Barneveld en consorten. Toen de balans werd 
opgemaakt kwam Cristiaan Pennings als 
glorieuze winnaar uit de strijd. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Mixtoernooi en playbackshow 
 
Uiteraard vond er ook dit jaar weer een 
seniorenmixtoernooi plaats. Voor de 25e keer 
maar liefst.  
 
De playbackshow die na afloop van het 
Oliebollentoernooi werd gehouden trok 
opnieuw honderden bezoekers uit de wijde 
omtrek. Een spektakel dat zijn weerga niet 
kende. Menig team was maanden van te 
voren begonnen met het voorbereiden van 
hun show. Dat leidde jaarlijks tot steeds 
spectaculairdere acts.   
 
Het competitie-element maakte dat de shows 
steeds professioneler werden, maar ook dat 
de onderlinge strijd verhardde. Deelnemers 
die normaal gesproken gebroederlijk 
samenspeelden op de groene mat, zagen 
elkaar nu als vijand. Verliezers die moeilijk 
met hun teleurstelling konden omgaan, gaven 
de jury daarvan soms de schuld. Desondanks 
wist de organisatie jaarlijks de nodige 
prominente juryleden te strikken. Lokale 
ondernemers, sponsors, wethouders en 
predikanten stelden zich hiervoor graag 
beschikbaar. 
 

Als parodie op al die prachtige optredens 
hielden enkele spelers van SVVN 5 een act die 
gebaseerd was op de televisieserie ‘Dikkie 
Dik.’ Hun optreden bestond uit het voorlezen 

van een paar kinderverhaaltjes op het 
podium. Het sloeg allemaal nergens op, maar 
dat maakte het juist leuk. Helaas had één van 
de juryleden geen gevoel voor humor. De 
lokale wethouder vond het maar een treurige 
vertoning omdat de teksten werden 
uitgesproken in plaats van geplaybackt. 
Gelukkig had het optreden slechts één avond 
voorbereidingstijd gekost, waarbij bovendien 
het nodige bier werd gedronken, dus de heren 
konden er wel mee leven dat ze op de laatste 
plaats eindigden. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Feestjes. 
 
Hoewel de vereniging veel organiseerde, was 
het voor sommige spelers nooit genoeg. Ze 
grepen elke gelegenheid aan om een feestje 
te vieren: Verjaardagen, bruiloften, 
verhuizingen, kroamschudden. Dit soort 

gebeurtenissen vinden vaak plaats als je 
tussen de 20 en de 40 bent, dus er viel vaak 
wat te vieren. Als iemand dat vergat werd het 
zelfs in de clubkrant gepubliceerd. 

 
 

Op en rond het clubhuis 
 
Dit seizoen werd er enorm veel werk verzet 
toen de beide kleedkamerunits grondig 
werden gerenoveerd. Daarbij werden de 
douches en het sanitair volledig vernieuwd. 
Verder werd er een kleedkamer voor 
zeventallen gecreëerd en werd de kleedruimte 
voor de scheidrechters vergroot.  Omdat 
stilstaan achteruitgang is, werd er gelijk ook 
maar een nieuwe keuken geïnstalleerd in de 
kantine. 
 

Onze supportersvereniging zorgde er voor dat 
er dug-outs werden geplaatst langs de 
bijvelden. Dat maakte een einde aan de 
traditie dat de mindere goden staande 
moesten wachten op hun invalbeurt. Nu 
konden ze droog en beschut hun moment van 
glorie afwachten. Al deze klussen werden 
geklaard dankzij de inzet van een grote groep 
vrijwilligers. Mede daardoor kon SVVN het jaar 
financieel gezond afsluiten. 



 
De nieuwe tijd 

 
Sommige dingen die nu we nu heel normaal 
vinden, kennen een lange aanlooptijd. Ook 
wat dat betreft was 2003 een bijzonder jaar. 
De moord op Pim Fortuyn en de 
maatschappelijke onrust die daar op volgde, 
leidde er toe dat de CDA’er Jan Peter 
Balkenende premier werd. Die begon zijn 
‘normen en waarden’ offensief dat ook door 
SVVN werd opgepakt. Binnen de vereniging 
ergerde menigeen zich over zaken als 
vandalisme op het sportpark en gebrek aan 
respect tegenover medespelers en 
scheidsrechters. Om dit respect te herstellen 

werden er cursussen georganiseerd, waarbij 
elftalleiders en ouders werden betrokken. 
 
Een ander teken van de veranderende 
maatschappij was het gedeeltelijke 
rookverbod dat in de kantine werd ingevoerd. 
Om de gezondheid van jeugdspelers te 
beschermen, mocht er tot twaalf uur s 
middags niet meer gerookt worden. Het is 
anno 2021 moeilijk voor te stellen, maar het 
twintig jaar geleden was het nog volstrekt 
normaal dat sommige vroege vogels op 
zaterdagochtend om een uur of tien al met 
een biertje en een sigaretje aan de bar zaten.   

 
Sportief 

 

 
 
Menigeen had hoge verwachtingen van de 
resultaten van ons de eerste elftal. Wat zou 
mooier zijn dan een kampioenschap in het 
jubileumjaar? Maar het kwam er niet van. 
Sterker nog, pas in de achtste wedstrijd van 
het seizoen werd de eerste overwinning 

behaald, ergens halverwege november. 
Uiteraard was er weer veel kritiek op de 
instelling van de spelers. Zoals iemand het 
uitdrukte: Een team zonder kloten. Veel 
punten gingen verloren tegen laaggeplaatste 



teams en opvallend vaak werd in de 
slotminuten puntverlies geleden.  
Toch beschikte De Volharding over een 
veelbelovende selectie en naar mate het 
seizoen vorderde stegen de resultaten 

enigszins.  De vierde periode werd zelfs nog 
gewonnen, waardoor promotie opeens weer 
mogelijk was. In stijl ging de nacompetitie 
verloren na een penalty serie. 

 
 
Team   Wd W G V Pnt v t min 

1 DOS '37  22 14 7 1 49 63 20 

2 Mariënberg 22 12 4 6 40 48 32 

3 Nieuwleusen 22 12 4 6 40 36 23 

4 Vr’hoopse Boys 22 11 2 9 35 54 43 

5 SVVN  22 9 5 8 32 43 39 

6 SVI  22 9 3 10 30 39 33 

7 SCD '83  22 9 3 10 30 39 36 

8 HTC  22 9 3 10 30 37 40 

9 Lemele  22 8 5 9 29 25 37 

10 Kloosterhaar 22 7 6 9 27 32 48 

11 Bruchterveld 22 5 5 12 20 28 44 

12 Vesos  22 2 3 17 9 27 76 
 

Treurig was bovendien dat zowel SVVN 2 als A1 degradeerden. Gelukkig konden de jeugdteams van 
C1, D2, E2, E3 en E4 wel een kampioenschap vieren.   
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Toppers. 
 
De minst gepasseerde keepers waren bij de 
jeugd Cristiaan Beltman en bij de senioren 
Lars Oude Luttikhuis. De topscorers waren 

achtereenvolgens Marc Schuurman en Nico 
Arentsen. Andre Snellink scoorde zijn 100 
competitiedoelpunt voor zijn vereniging. 

 

 

Lars oude Luttikhuis, Nico Arentsen, Andre Snellink, Marc Schuurmen en Cristiaan Beltman. 

 


