
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 2003 – 2004 

 
 

Op 4 oktober 2003 bestond De 
Volharding 75 jaar en dat werd 
uiteraard gevierd, zowel op als 
buiten het veld. Eén van de 
hoogtepunten was de 
jubileumwedstrijd die de jarige op 
haar eigen sportpark mocht spelen 

tegen FC Twente. Onder leiding van 
de Enterse topscheidsrechter Erik 
Braamhaar zagen honderden 
toeschouwers hoe SVVN met 0–9 van 
de mat werd getikt door de 
eredivisionist uit Enschede. 

 
 
 

De toen nog vrij onbekende Blaise 
N’Kufo scoorde die natte herfstavond 
twee keer. De Zwitser zou later 
uitgroeien tot één van de beste spitsen 
ooit in Enschedese dienst. In 2010 was 
N’Kufu één van de steunpilaren van het 
legendarische FC Twente dat toen 
landskampioenschap werd. Zijn 
standbeeld siert tot op de dag van 
vandaag de entree van de Grolsch Veste. 
Een andere speler die in deze 
jubileumwedstrijd het net wist te vinden 
was de destijds 22-jarige Jeffrey de 
Visscher uit Almelo. De broer van Rene 
inderdaad, de huidige trainer van SVVN.  
In een tijd waarin je nog niet eindeloos 
voetbalwedstrijden via betaalzenders kon 
bekijken, maakte de wedstrijd indruk op 
de Nijverdalse voetballiefhebbers. Hoewel 
het vanuit FC Twente oogpunt om een 
volledig onbeduidend wedstrijdje ging, 
hielden de profs zich strak aan hun 
opdrachten: Blijf in je zone, blijf 
aanspeelbaar, ga niet ongevraagd op 

avontuur… Wie maar even verzaakte 
werd daar ogenblikkelijk op gewezen 
vanaf de Twentse bank.  
 
Om het jubileumkarakter van de 
wedstrijd te benadrukken werd de aftrap 
verricht door Henk Schuurman en Mike 
Smal. Respectievelijk het oudste en 



jongste lid van SVVN. Voor ontvangst van 
de genodigden zoals bestuursleden, 
sponsoren en andere notabelen hadden 
onze vrienden van De Eversberg hun 
kantine ter beschikking gesteld. Het een 
en ander verliep vlekkeloos en zij die er 
bij waren keken er met plezier op terug 
 

Uiteraard vond er een 
receptie plaats, gevolgd 
door een reünie voor 
leden en oud-leden. 
Daarbij zorgde Albert 
Schuurman voor een 
doorlopende 
presentatie van 
historische beelden. 
Natuurlijk ontbrak de 
gebruikelijke 
feestavond ook niet in 

het programma.  
De lokale ondernemer Joop van Keulen 
bood SVVN bij gelegenheid een vierkante 
tafel aan voor in de kantine. Deze tafel 
functioneert sindsdien als hangplek voor 
onze 65-plussers.  
 
De Jubileumcommissie had fantastisch 
werk verricht en kon aldus eervol worden 
opgeheven. Voordat het zover was, bood 
de commissie SVVN nog een buitenklok 
aan en bovendien werd er € 500 
overgemaakt naar het rekeningnummer 
van de Stichting Handicamp. Zelfs toen 
bleek er nog een batig saldo te bestaan, 

er zijn politici die hier iets van kunnen 
leren.  

 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie kreeg ons 
bestuur het jubileumboek “75 jaar 
SVVN” overhandigd. Dit boekwerk was 
samengesteld door een redactie 
bestaande uit Herma Greevink, Arjan 
ter Avest, Peter van de Linde en Jan 
Greevink. Een knappe prestatie van dit 
kleine team. 

 
 
 
 

Persoonlijke noten. 
 

De Volharding moest dit seizoen afscheid 
nemen van Hennie Greevink. Het laatst 
levende erelid van SVVN overleed dit 
jaar. Hennie Greevink was iemand van 
de oude garde die zich jarenlang had 
ingezet voor zijn vereniging. Zo had hij 
eind jaren ’60 de hele huisvesting aan de 
Ericaweg op poten gezet: De bouw en 
verbouw van de kantine en de 
kleedkamers, het aanleggen van een 
lichtinstallatie, noem maar op. Verder 
was hij leider geweest van SVVN 1. Ook 
maakte hij deel uit van de  
elftallencommissie en daarnaast vervulde 
hij meer dan 25 jaar bestuursfuncties.  



Tijdens de ledenvergadering werd Koos 
Schellevis benoemd tot lid van 
verdienste, hetgeen gezien zijn verleden 
inderdaad verdiend genoemd kan 
worden. Hij was onder andere leider 
geweest van SVVN 1, bestuurslid en lid 
van de kantinecommissie. Ook was hij 
actief voor de clubkrant en had hij zijn 
schouders letterlijk en figuurlijk onder 
vele werkzaamheden aan het clubhuis en 
de kleedkamers gezet.  
 

 

‘Mister SVVN’ Edwin Wijnen werd dit 
seizoen gehuldigd voor het feit dat hij 
zijn 350e wedstrijden voor SVVN 1 had 
gespeeld. De talentvolste van de 
broertjes Wijnen debuteerde op zijn 16e 
in het eerste, om die zijn plaats 
gedurende een jaar of twintig niet meer 
af te staan. In de loop der jaren ontving 
hij diverse aanbiedingen van andere  
 

 
verenigingen. Ondanks de financiële en 
sportieve verbeteringen die voor het 
grijpen lagen, bleef hij zijn hele leven 
uitkomen voor de Sportvereniging 
Volharding Nijverdal. 

 
 

 
 

Sportief 
 

Ons eerste elftal wist na twee zwakke 
seizoenen de rug te rechten en de 
selectie streed lang mee om het 
kampioenschap. Meer dan een tweede 
plek zat er echter niet in, Sparta 
Enschede werd terecht kampioen. SVVN 
veroverde wel een periode en dat 
leverde twee promotiewedstrijden op 
tegen Vroomshoopse Boys. Die laatste 
club ging er met de winst vandoor, 
hetgeen al met al terecht te noemen 
was.  
Het waren wel weer prachtige 
wedstrijden met veel publiek, waarbij 
menig supporter van Vroomshoop nog 
voldeed aan die typische 
plattelandsuitrusting: Lang haar, een 

snor, lopend op klompen en gekleed in 
een overall. 
Toen de balans van het seizoen werd 
opgemaakt overheerste de menig dat er 
meer in had gezeten. Dat ons eerste 
elftal meer lef had moeten tonen omdat 
er voldoende talent aanwezig was. Bij 
zijn afscheidsfeest sprak trainer Bert 
Muskee de wijze woorden uit dat SVVN 
altijd wel een reden vond om een feest 
te vieren en dit weleens ten koste ging 
van de prestaties. 
 
Een mooi voorbeeld hiervan was de 
introductie van de zogenaamde “Nine 
Points Day.” Dit hield in dat er 
getrakteerd moest worden als het 1e, 2e 



en 3e elftal op dezelfde middag hun 
wedstrijden hadden gewonnen. 
Afwisselend gebeurde dit door de leiders 
of de spelers of het bestuur. Met enige 

regelmaat stroomde het bier dus nog 
rijkelijker dan normaal door de kelen 
van onze selectiespelers. 

 

 
 
 

Team   Wd W G V Pnt v t min 

1 Sparta E  22 17 1 4 52 63 22 

2 SVVN  22 15 3 4 48 65 30 

3 DES  22 11 4 7 37 46 48 

4 SVDW '75 22 11 3 8 36 53 43 

5 DZSV  22 10 3 9 33 51 42 

6 Blauw Wit '66 22 9 5 8 32 34 33 

7 CJV'ers De 22 6 7 9 25 47 49 

8 Avanti Twello 22 7 3 12 24 52 61 

9 SV Sportlust 22 6 5 11 23 25 36 

10 Juliana '32 22 7 2 13 23 39 58 

11 Esch De  22 6 4 12 22 25 52 

12 Harfsen  22 6 2 14 20 35 61 



De toppers van het seizoen. 
 
Maar liefst drie spelers scoorden dit 
seizoen hun 150e doelpunt voor hun 
vereniging, dat waren John Mulder, 
Jurgen de Bruin en Arjan de Groot. 
Topscorer bij de senioren werd opnieuw 
Nico Arentsen en bij de jeugd was dit 
Ewout Hulsman. 
De minst gepasseerde keeper bij de 
senioren was Lars Oude Luttikhuis en 
bij de jeugd was dit Jasper Smit uit 
D1. Die laatste prestatie was 
opmerkelijk: Jasper Smit is namelijk de 
enige SVVN’er die het gepresteerd heeft 

om zowel topscorer van de vereniging te 
worden, als minst gepasseerde keeper. 

 
 

Kampioenen. 
 

Bij de jeugd waren er do nodige 
kampioenschappen te vieren. Zo konden 
de spelertjes van D3, E1, E2, F2 en F3 

aan de patat en de cola. Ook het 3e 
zaalvoetbalelftal  
werd kampioen. Geen Foto. 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

SVVN F2 Kampioen. 
 

 
 

S.V.V.N. F3 Kampioen 2003-2004. 
Frank ter Hedde, T.Windt, R.Bakhuis, O.Nijenhuis, M.Eshuis, L.ter Hedde, S.Vledder, 

W.ter Avest, Luuk Gottemaker en B.Beltman. 
Namen staan niet in de juiste volgorde. 



 
SVVN en De Eversberg 

 
Rond 2004 komen de eerste 
voorzichtige toenaderingspogingen 
tussen SVVN en De Eversberg op gang. 
Zo nodigde de gemeente SVVN uit om 
te praten over een eventuele fusie met 
de buurman. De Eversberg had bij de 
gemeente namelijk aangegeven dat zij 
geen perspectief meer zagen in het 
voortbestaan van hun vereniging. Een 
vervolg op dit eerste gesprek kwam er 
niet, omdat de leden en het bestuur van 
de Eversberg hier nog niet aan wilden.  
Het is natuurlijk nooit leuk als een 
vereniging in zijn bestaan bedreigd 
wordt en dan kunnen negatieve emoties 
bovenkomen. Dat bleek eerder dit jaar 

ook tijdens de jubileumreceptie van 
SVVN. Een oud-voorzitter van De 
Eversberg nam toen het woord en in 
plaats van het uitspreken van de 
gebruikelijke felicitaties en 
gelukwensen, begon hij aan een 
gefrustreerde speech vol verwijten. 
Later volgden er excuses, en iedereen 
mag een keer in de fout gaan, dus zand 
erover, het mocht de pret niet drukken. 
Bij SVVN bestond overigens ook niet al 
te veel animo om samen te gaan met de 
buren van De Eversberg. Het zou nog 
jaren duren voordat beide verenigingen 
in goede harmonie met elkaar in zee 
gingen.   

 
 
 
 
 

 


