
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 2004 – 2005 

 

Ons vlaggenschip had het afgelopen 
seizoen lang meegestreden om het 
kampioenschap, daarom waren de 
sportieve verwachtingen in de zomer 
van 2004 weer hooggespannen. Een 
enkeling durfde openlijk te 
filosoferen over een kampioenschap 
of een promotie, maar de meeste 
supporters wachtten de 
ontwikkelingen rustig af. Stabiliteit 

was immers 
nooit het 
sterkste punt 
van de 
Volharding. 
Misschien dat 
de trainer Dick 
Beverdam hier 
verandering in 
kon brengen. 

 

 

 

 

 

De sceptici leken gelijk te krijgen, want 
de eerste wedstrijd ging gelijk verloren 
na een rode kaart van keeper Lars 
Oude Luttikhuis. Hij maakte hands, 
buiten het strafschopgebied uiteraard. 
Ook in de tweede wedstrijd tegen SV 
Sportlust ging het mis. Eén van de 
spelers uit Glanerbrug deed zijn 
verenigingsnaam geen eer aan, want hij 
maakte een keiharde overtreding op 
onze tweede keeper, waarna de vlam 
ouderwets in de pan sloeg.  

In alle hectiek werden er links er rechts 
wat beuken uitgedeeld, met als gevolg 
dat de scheidsrechter besloot om de 
wedstrijd te staken. De voetbalbond 
bepaalde later dat beide verenigingen 
schuldig waren aan dit incident, met als 
gevolg dat ze beide een boete kregen en 
dat bij beide verenigingen een punt in 
mindering werd gebracht. SVVN 
protesteerde nog wel, maar dat was 
zinloos. Er werd geen verder onderzoek 
meer verricht.  

Na twee wedstrijden liep SVVN dus al 
flink achter de feiten aan. Desondanks 
begon ons vlaggenschip aan een 
inhaalrace die bewonderingswaardig 
was. Week na week kwam de koppositie 
naderbij. Maar liefst zes verenigingen 
maakten drie rondes voor afloop van de 
competitie nog aanspraak op de titel. In 
een krankzinnig spannende eindfase wist 
de Volharding op de laatste speeldag aan 
het langste eind te trekken. Voor het 
eerst in 19 jaar weer kampioen en 
voor het eerst sinds vijf jaar weer 
promotie naar de tweede klasse. 

Om dit te vieren werd er ’s avonds een 
grote instuif gehouden die druk bezocht 
werd. De diverse feestjes die daarop 
volgden werden zo luidruchtig gevierd 
dat de buren aan de Rossinistraat 
klaagden over geluidsoverlast. Helaas 
was het daarbij nodig dat de politie tot 
twee keer toe in actie moest komen om 
het geluidsvolume omlaag te krijgen. 

 



 

 

Team     Wd  W  G  V  Pnt  v  t  min 

1 SVVN    22 12 7 3 42 45 24 1 

2 Blauwwitters BZSV 22 12 4 6 40 43 25 

3 DES   22 12 4 6 40 36 24 

4 SVDW '75  22 11 5 6 38 45 29 

5 Voorwaarts V  22 10 7 5 37 40 26 

6 Oranje Nassau A  22 10 5 7 35 30 27 

7 Achilles Enschede 22 9 5 8 32 37 35 

8 SV Sportlust  22 7 3 12 23 35 46 1 

9 Juliana '32  22 5 5 12 20 23 44 

10 DZSV   22 5 4 13 19 32 44 

11 Vesos   22 3 10 9 19 28 40 

12 Blauw Wit '66  22 4 5 13 17 22 52 



Voorbeeldige vrijwilligers 

Geen seizoen zonder dat er iets positiefs 
valt te zeggen over de vele vrijwilligers 
binnen onze vereniging. Dit jaar was het 
bijvoorbeeld Cristiaan 
Schellevis die slaagde 
voor het horeca-
diploma. Hierdoor was 
SVVN verzekerd van 
een veilige en stabiele 
bedrijfsvoering van de 
kantine. 

Anton Janssen stopt 
als voorzitter van de 
supportersvereniging. 
Hij was een echte 
verenigingsman en 
SVVN heeft veel aan 
hem te danken gehad. 
Onder zijn 

voorzitterschap groeide de 
supportersvereniging 
van 50 naar 400 
leden die SVVN in zeer 
veel zaken hebben 
ondersteund. Erik 
Vliek werd zijn 
opvolger. 

Jan Schutte stopte na 25 jaar 
bardiensten te hebben gedraaid met 
deze klus. Jan ie één van die vrijwilligers 
die je een voorbeeld kunt noemen voor 
iedereen binnen de club. 

Dan hebben we nog de heren Johan 
Hallink, Wim van der Linden en Ab 
Pennings. Zij pakten in de 
zomervakantie de verbouwing van het 
materiaalhok aan. Met als gevolg dat 
menig actief lid verheugd reageerde bij 
zijn eerste training van het seizoen. 

Helaas werd het links en rechts toch 
steeds moeilijker om vrijwilligers te 
krijgen, met name voor structurele 
klussen, zoals bardiensten. Daarom werd 
de regel ingevoerd dat elk elftal om de 
beurt op zaterdag enkele spelers moet 
leveren voor bardiensten.  

 

Van alles wat 

Wie oude notulen doorleest, stuit soms 
op opvallende zaken. Zo lezen we dat de 
spelers van het 4e elftal voorafgaand aan 
een van hun wedstrijden een schaal met 
broodjes nuttigden die klaar stond voor 
de voor de spelers van het 1e elftal. Nu 
was het natuurlijk wel zo dat er veel 
oud-eerste spelers in het 4e elftal zaten, 
maar toch, dit ging wel erg ver. Gelukkig 
werden beide teams dit seizoen 
kampioen, dus we zullen het gebeuren 
met de mantel der liefde bedekken. 

De verplaatsbare doelen op de 
trainingsvelden vormden nog steeds een 
groot probleem voor SVVN. Dat lag 
grotendeels aan het dodelijke ongeval 

dat twintig jaar eerder op ons sprotpark 
had plaatsgevonden met zo’n doel. 
Inmiddels hadden de gemeente en de 
KNVB weer toestemming gegeven om 
met dergelijke doelen te werken, op 
voorwaarde dat de elke keer goed 
verankerd werden. Dat gebeurde 
natuurlijk niet altijd. Vandaag dat elk 
team zijn eigen genummerde doel kreeg 
zodat kon worden nagegaan wie deze 
regel goed nakwam. 

Dan speelde er nog een kwestie rondom 
de Stichting Voetbaltalent. Deze stichting 
begeleidt talentvolle amateurspelers 
richting het betaalde voetbal. Uiteraard 
vindt niet elke jeugdige topper emplooi 



in het betaald voetbal, dus keren er 
jaarlijks spelers terug naar 
amateurverenigingen. Dat hoefde niet 
altijd de eigen vereniging te zijn. Soms 
willen dergelijke spelers op hoger 
amateurniveau spelen en bovendien 
willen ze alleen voor 1e elftallen 
uitkomen. Begrijpelijke wensen 

natuurlijk. Ook SVVN kreeg te maken 
met deze vraag. Uiteraard was het 
uitgangspunt dat iedereen welkom is bij 
de Volharding, mits ze gewoon lid 
worden en accepteren dat de trainers 
beslissen of ze goed genoeg zijn voor het 
1e elftal. 

 

 

Missers 

In de zomer van 2004 kon iedereen die 
de Volharding een warm hart toedroeg 
terugkijken op een prachtig seizoen. 
Toch vonden er uiteraard ook negatieve 
dingen plaats. Zo was het natuurlijk 
pijnlijk dat ons A1 elftal in de loop van 
het seizoen teruggetrokken moest 
worden uit de kompetitie. Door blessures 
en schorsingen kon er geen fatsoenlijk 
elftal meer op de been gebracht worden. 
Niet alleen voor onze eigen jongens, 
maar ook voor de tegenstanders in de 
competitie iets om van te balen. Iets wat 
eigenlijk niet past bij een vereniging met 
de status van SVVN.  

Verder lezen we in de stukken dat SVVN 
voor het eerst sinds lange tijd het 
financiële boekjaar moest afsluiten met 
een negatief saldo. Aan de lange tafels in 
de kantine trok menigeen de conclusie 
dat de consumpties wel weer duurder 
zouden worden. Ooit kostte en drankje 
een gulden, toen een euro, waar zou het 
eindigen? 

Meer ludiek waren de 
missers die gemaakt 
werden tijdens de 
huldiging van de 
jubilerende leden. 
Toen Theo 
Koopman in het 
zonnetje werd gezet, 
kreeg hij te horen dat 

hij in zijn jonge jaren in het eerste had 
gespeeld. De man heeft veel 
capaciteiten, maar dit was te veel eer.  

Verder werden de broertjes Hoogenkamp 
door elkaar gehaald. Dat gebeurde wel 
vaker, maar dat ze alle drie tegelijk voor 
verwarring zorgden, was toch wel 
bijzonder. Bert, Jan en Wilco 
Hoogenkamp, je moet ze ook maar uit 
elkaar kunnen houden. Toen ze 
uiteindelijk correct toegesproken 
werden, bleek dat Wilco al 27 jaar lid 
was, in plaats van de 25 jaar waarvoor 
hij werd gehuldigd. 

 
 
 
 
 
 
 



De seizoentoppers 
 

Arjan de Groot 
scoorde er na zijn 
overstap naar de 
lagere senioren op 
los. Dit seizoen werd 
hij 
verenigingstopscorer 
met het 

onwaarschijnlijke aantal van 70 
doelpunten. Dat komt neer op 3 ½ 
doelpunt per wedstrijd. Sportief gezien 
eigenlijk niet leuk 
meer, noch voor 
je eigen team, 
noch voor de 
tegenstanders. Bij 
de jeugd werd 
Bert Reijnders 
topscorer, hij 
schopte er 43 in 
voor F2. 

 

 

Bij de senioren was 
Lars Oude 
Luttinkhuis opnieuw 
de minst gepasseerde 
keeper  

 

 

 

 

en bij de jeugd was 
dit Luuk 
Gottemaker die 
ook voor F2 
uitkwam. 

 

 

 

Nico Arentsen 
was ook zo’n 
iemand die elke 
wedstrijd wel 
scoorde sinds zijn 
overstap naar de 
lagere senioren. 
Hij maakte dit 

seizoen zijn 250e doelpunt voor de 
Volharding. 

 

 

Zes teams konden dit jaar een 
kampioenschap vieren. Dat waren bij de 
senioren ons 1e en 4e elftal en bij de 
jeugd waren dat F1, F2 en F4. Ook de 
heren van het 3e zaalteam konden een 
biertje drinken op hun tweede 
kampioenschap op rij. 

Van zaal 3 team geen foto wie er nog een 
heeft houden wij ons aanbevolen.



 
 

 



 


