
 

De geschiedenis van SVVN: Seizoen 2005 – 2006 

Omdat SVVN het afgelopen seizoen 
op spectaculaire wijze kampioen 
was geworden, mocht ons eerste 
elftal het eerst sinds vijf jaar weer 
uitkomen in de 2e klasse. Enerzijds 
leefde het gevoel dat de Volharding 
op dit niveau thuishoorde, gezien 
het aanwezige talent. Anderzijds 
was het wel duidelijk dat het een 

zwaar seizoen zou worden, met veel 
meer ‘voetballende’ tegenstanders 
dan de afgelopen jaren. Veel meer 
tegenstanders ook die het klappen 
van de zweep kenden. Spelers niet 
geïmponeerd werden door die 
balvaardige jongens uit Nijverdal, 
waarvan de meesten nooit hoger 
dan de 3e klasse hadden gespeeld.  

 

 

 

Het zou inderdaad een zwaar seizoen 
worden en opnieuw was er sprake van 
een zenuwslopende competitie. Ditmaal 
was het de niet de strijd om het 
kampioenschap, maar de strijd tegen 
degradatie die de spanning week na 
week deed oplopen. Zo konden er op de 
laatste speeldag nog vijf teams 
degraderen. SVVN moest het die laatste 
speelronde opnemen tegen Mariënberg. 
Een ploeg die twee weken eerder al 
kampioen was geworden en voor wie 

natuurlijk niets meer op het spel stond. 
Of de kampioensploeg het er die middag 
bij lieten zitten is niet meer te 
achterhalen, maar voor de tweede keer 
dat seizoen wist de Volharding de 
Mariënbergers te verslaan. Handhaving 
was nu een feit, na een moeizaam en 
leerzaam seizoen. Chapeau voor 
Mariënberg trouwens, het dorp kende 
slechts 850 inwoners, maar mocht wel 
uitkomen in de 1e klasse.  

 

Team    Wd W G V P nt vt min 

1 Mariënberg  22 14 2 6 44 36 27  

2 DOS '37   22 11 5 6 38 37 27 

3 DZC '68   22 10 5 7 35 38 28 

4 OZC Ommen  22 9 7 6 34 45 32 

5 WVF   22 9 7 6 34 41 30 

6 SVI   22 8 7 7 31 25 28 

7 SVVN   22 8 5 9 29 37 38 

8 Vroomshoopse Boys 22 7 7 8 28 35 36 

9 IJVV   22 8 3 11 27 36 38 

10 Sparta E  22 6 7 9 25 39 42 

11 KHC   22 8 1 13 25 33 56 

12 Enter Vooruit  22 4 4 14 16 30 50  



 



Verdere sportieve ontwikkelingen. 

Ook SVVN 2 liet van zich horen. Het 
team lag op kampioenskoers, tot het 
noodlot toesloeg in de slotfase van de 
competitie. Er was namelijk een 
administratieve fout begaan bij het 
opgeven van een speler die halverwege 
het seizoen overkwam vanuit het 1e. Dat 
was helemaal legaal, maar nieuwe regels 
schreven voor dat dit dan diezelfde 
maand moest worden doorgeven aan de 
KNVB en dat werd vergeten. Bij controle 
viel SVVN 2 door de mand en het team 
kreeg drie punten in mindering, hetgeen 
het team het kampioenschap kostte. Nog 
triester was dat concurrerende elftallen 
deze fout ook hadden gemaakt, maar die 
ontsprongen de dans. 

 

Gelukkig kon SVVN dit 
seizoen wel weer een 
A1 team op het veld 
brengen, hetgeen 
gebeurde onder leiding 
van de nieuwe 
jeugdtrainer Coen 
Jansen. Verder werd 

er een jeugdcoördinator aangesteld in de 

persoon van Ab 
Wessels, wiens taak 
het was om de 
jeugdopleiding 
verder te 
versterken. 

Op sportief terrein 
beperken we ons in dit historisch 
overzicht meestal tot de hoofdlijnen, 
maar bij deze gelegenheid maken we 
een uitzondering voor een bijzonder 
gebeurtenis. Het zal voor veel spelers 
een droom zijn om gelijk vanaf de aftrap 
te scoren. Voor veel keepers is dit 
waarschijnlijk een angstscenario. Direct 
scoren vanaf de aftrap was sinds kort 
toegestaan na een 
spelregelwijziging en 
binnen SVVN was het 
nog niemand gelukt. 
Tot Andre Snellink 
een poging waagde 
tenminste, hem lukte 
het wel nadat Jan Niewold hem er op 
had gewezen dat de keeper te ver voor 
zijn doel stond. Op een achterafveldje 
met weinig publiek wist Andre eeuwige 
glorie te bemachtigen. 

 

 

De SVVN verloting 

De jaarlijkse SVVN 
verloting is een 
belangrijke 
inkomstenbron voor 
onze vereniging. 
Alle spelers bij de 
senioren krijgen dan 
een pakje van tien 
loten a € 2,50 in 
handen gedrukt die 
ze geacht worden te 
verkopen aan 
familie of vrienden. 
Nu hebben veel 
spelers geen zin om 
hun loten aan de man te brengen en dat 

probleem lossen ze dan eenvoudig op 
door zelf alle loten te kopen a € 25,-. 
Dat deed ook Henk Pennings die 
enkele weken later een brief van SVVN 
ontving waarin stond dat er maar liefst 
drie prijzen waren gevallen op zijn 
pakketje loten. Een wonderbaarlijk 
toeval natuurlijk, maar aangezien de 
trekking onder leiding stond van een 
notaris, viel hier niets op af te dingen. 
Nu waren er prijzen te winnen waar elke 
man warm voor loopt, zoals barbecues, 
dinerbonnen en bierpakketten, maar die 
gingen aan zijn neus voorbij. Henk kwam 
tot zijn verbazing thuis met een 
gezichtsbruiner en een föhn… 

 

 



De seizoenshelden. 

Bij de senioren werd SVVN 4 opnieuw 
kampioen met een zwaar 
overgekwalificeerd team voor de klasse 
waarin het uitkwam. Bij de jeugd wisten 

de spelertjes van E3, F2 en F5 
kampioen te worden. F2 deed dat zelfs 
twee keer, in de najaars- en de 
voorjaarscompetitie. 



 

 

 

 

 



 

 

Bij de jeugd werd 
Kevin van de Pol 
topscorer met 49 
doelpunten.  

 

 

 

Bij de senioren 
Arjan de Groot 
het net 39 te 
vinden. Een 
daarvan was zijn 
250e doelpunt voor 
de vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

De minst gepasseerde 
jeugdkeeper was Edwin 
Nijman uit D2  

 

 

 

en bij de senioren 
was dat Rico 
Nijkamp uit SVVN 
3.  

 

Sebastiaan Hoogsteder scoorde zijn 
100e doelpunt voor SVVN en Jan 
Hartgers en Henri Greevink deden dat 
voor de 150e keer. 

 



 

Personele zaken 

Bij aanvang 
van de 
kompetitie 
kon SVVN 
haar 600e lid 
verwelkomen. 
De gelukkige 
jongeman was 
Julian 
Wijnands. 
Voor aanvang 
van een 
wedstrijd werd 
hij in het 

zonnetje gezet en met cadeaus 
overladen. 

 

 

 

 

 

 

 

Henk 
Schuurman 
werd 
gehuldigd 
voor zijn 75-
jarige 
lidmaatschap 
van SVVN. 
Vrijwel net zo 
lang al de 
vereniging 
bestond. Dat 

kwam natuurlijk niet vaak voor, dus hier 
werd extra aandacht aan geschonken. 
Als dank ontving hij een horloge met 
inscriptie.  

Herman Imhof verloor na ruim 20 jaar 
de strijd tegen de digitalisering. Al die 
jaren was hij de grote man geweest 
achter het met de hand geschreven 
‘Pupillenblaadje van Herman Imhof.’ 
Deze informatiebron werd echter 
opgeheven omdat de teletekstpagina van 
TV-Oost inmiddels alle informatie leverde 
die maar nodig was. Afgelastingen, 
uitslagen, activiteiten, noem maar op.  

 

 

Op en rond het clubhuis. 

Dankzij enkele actieve leden werd de 
entree van ons clubhuis volledig 
vernieuwd. Er kwam een nieuwe 
bestrating en een geheel nieuwe 
beplanting en dat alles werd 
gecomplementeerd met nieuwe 
vlaggenmasten. De heren Johan 
Hallink, Ab Pennings en Marinus van 
Keulen 
hadden hier 
hun schouders 
onder gezet, 
niet alleen 
letterlijk, maar 
ook figuurlijk. 
Dankzij hun 
contacten met 
het 
bedrijfsleven konden ze de benodigde 
materialen laten leveren zonder dat dit 

de vereniging een cent kostte. Zoals 
gebruikelijk hingen ze hun 
werkzaamheden niet aan de grote klok, 
maar op deze plaats willen we hier toch 
aandacht aan besteden. 

Ook de supportersvereniging deed een 
duit in het zakje, zij zorgden voor nieuwe 
dug-outs en nieuwe verlichting bij het 
hoofdveld. 

 

Als gevolg van nieuwe wetgeving schaft 
SVVN een defibrillator aan. Een apparaat 
waarmee mensen die een hartaanval 
krijgen gereanimeerd kunnen worden. 
Hiervoor moesten natuurlijk ook weer 
een paar mensen worden opgeleid, 
veiligheid krijg je immers niet voor niets. 



Verder werd het clubhuis verrijkt met 
een beamer, deze werd aangeschaft door 
de jeugdcommissie die dat deed met de 
opbrengst van de jeugdverlotingen die 
op de zaterdagmiddagen werden 
gehouden. 

Het rookverbod in de kantine werd 
verder uitgebreid. Tot 12.00 uur mocht 

er al helemaal niet meer gerookt 
worden, nu werd de hele linkerzijde van 
de kantine permanent rookvrij. De eerste 
stappen op weg naar een rookvrije 
generatie waren gezet, maar het ergste 
moest nog komen, althans gezien vanuit 
het oogpunt van de verstokte rokers 
onder de leden.  

 

 

Bestuurlijke zaken 

Niet alleen sportief, maar ook bestuurlijk 
was het een hectisch en productief 
seizoen. Op de achtergrond werden veel 
zaken geregeld waaraan de buitenwereld 
weinig aandacht schonk, maar die van 
groot belang bleken te zijn. Denk daarbij 
aan de fusiebesprekingen met De 
Eversberg die langzaam op gang 
kwamen. Denk ook aan de 
sponsorcommissie die een nieuw leven 
werd ingeblazen en die een belangrijke  
financiële pijler van de vereniging zou 
worden. 

 
Verder werd de Stichting Volharding 
opgericht. Deze stichting had als doel dat 
er bij de aanschaf van materialen geen 
BTW afdracht meer hoefde plaats te 
vinden. Ook de inkomsten via sponsoren 
konden via deze stichting lopen, wat een 
grotere betrokkenheid van de sponsoren 
opleverde. Uiteraard bleef de stichting 
onder verantwoording van het bestuur 
en dus van de leden van SVVN

 


