
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 2007 – 2008. 

Voor het vierde seizoen op rij mocht 
SVVN in de tweede klasse uitkomen. 
Dat betekende dat er voor het eerst 
sinds jaren weer een langere 
periode op behoorlijk hoog 
amateurniveau werd gespeeld in 
Groot Lochter. De laatse twee 

seizoenen was het wel steeds 
vechten om klassenbehoud geweest 
en ook dit seizoen was dat weer het 
geval. Dat moet natuurlijk een keer 
mis gaan en dat gebeurde ook. Een 
rommelig seizoen zou uiteindelijk 
tot degradatie leiden. 

 

Team    Wd W G V Pnt v t min 

1 DOS '37   22 13 6 3 45 45 19 

2 W VF   22 13 5 4 44 52 25  

3 SVI   22 13 2 7 41 50 27 

4 OZC Ommen  22 10 6 6 36 34 25 

5 CJV'ers De  22 10 5 7 35 38 40 

6 Sparta E   22 9 6 7 33 39 31 

7 Vroomshoopse Boys 22 8 5 9 29 40 44 

8 Enter Vooruit  22 7 4 11 25 39 41 

9 Hatto Heim  22 6 6 10 24 30 43 

10 SVVN   22 6 2 14 20 39 67 

11 VIOS V   22 4 6 12 18 24 39 

12 Mariënberg  22 5 3 14 18 25 54 
 

 



De Volharding stond opnieuw onder 
leiding van Frans Zelle. Deze 
voormalige topamateur was niet al te 
sterk in de communicatie, zoals dat 
tegenwoordig heet. In de top hoeft dat 
natuurlijk ook niet. Daar is het aanhaken 
of ophoepelen. Maar op lager niveau 
moet er wat meer gesproken worden. 
Om die reden was Edwin Wijnen 
aangesteld als assistent-trainer. Hij zou 
een brug moeten slaan tussen trainer en 
spelers.  

 

Het mocht niet baten, de eerste vier 
wedstrijden gingen allemaal verloren. En 
dan begint het natuurlijk te rommelen 
binnen een vereniging. Zo wilde de 
technische commissie in gesprek met 
Zelle over de speelstijl. De TC stelde 4-
4-2 voor terwijl de trainer zijn spelers in 
een 4-2-3-1 opstelling het veld in 
stuurde. Het hielp niet, in de winterstop 
stond de Volharding voorlaatste en daar 
kwam in de tweede seizoenhelft weinig 
verandering in.  

 

Om die reden meende het bestuur twee 
wedstrijden voor het einde van het 
seizoen in te moeten grijpen. Om een 
schokeffect te bereiken werd Zelle aan 
de kant geschoven en nam keepertrainer 

Peter van der 
Kwaak zijn plek in. 
Weinig verheffend 
natuurlijk, om niet te 
zeggen gênant. 
Directe degradatie 
werd weliswaar 
voorkomen, maar 
deelname aan de 
nacompetitie was 

onvermijdelijk. Daar was Oranje Nassau 
de tegenstander en de Almelo’ers 
trokken aan het langste eind.  

Het bestuur van de Volharding had al 
vroegtijdig besloten Van der Kwaaks 
contract niet te verlengen. Deze 
beslissing viel niet goed bij de zojuist 
gedegradeerde spelers. Naar buiten toe 
werd SVVN gepresenteerd als een 
vereniging met ambities, maar wie in 
clubkranten uit die tijd interviews met 
betrokkenen terugleest, krijgt toch wel 
een ander beeld. 

Voor de invloedrijke groep senioren van 
de vierkante tafel was dit alles op een 
gegeven moment reden om met witte 
zakdoekjes te gaan zwaaien. Een 
gewoonte die was komen overwaaien uit 
Spanje. Vandaag de dag is niet meer te 
achterhalen of hun onvrede het bestuur 
betrof, of de spelers of de trainer. 

 

Er mag ook niets meer… 

Als gevolg van landelijke wetgeving gold 
er vanaf 1 juli 2008 er een algeheel 
rookverbod in de kantine. Jarenlang 
kon er onbeperkt gepaft worden een 
aanzienlijk deel van de leden deed dit 
ook, bij voorkeur met een flesje bier er 
bij. Voor velen was dit een moment van 
ultieme ontspanning na een week hard 
werken. De sociale structuur veranderde 
hierdoor ook. Je kreeg groepen die 
buiten stonden te roken en groepen die 
binnen bleven. Men moest men daarin 
nog wel een weg vinden met elkaar. 

Ook het drinken van alcohol langs de 
lijn was inmiddels verboden. De KNVB 
zou hier strenger op gaan toezien. SVVN 
had al een waarschuwing ontvangen en 
bij herhaling kon dit tot puntaftrek 
leiden. Het probleem was echter dat 
onze buren van de Eversberg hun 
kantine tijdens de wedstrijd van ons 
eerste elftal open hadden staan, zodat 
hun leden nog wel eens met een flesje 
bier in de hand bij ons aan de lijn gingen 
staan. Daarom werd afgesproken dat die 
deur aan de veldzijde tijdens onze 
thuiswedstrijden dicht zou blijven. 



Ook de wetgeving rondom 
horecavergunningen was aangescherpt. 
Dit hield in dat enkele leden op cursus 
moesten om gecertificeerd te raken 
zodat ze aan de strengere horecaregels 

konden voldoen. Voor Jan Duerink, 
jarenlang een van de gezichten van de 
kantine, was dit een reden om met zijn 
bardiensten op te houden. 

 

SVVN en haar vrijwilligers 

Het werd op alle vlakken steeds lastiger 
om vrijwilligers te vinden. Een oproep 
aan alle leden leverde weinig resultaat 
op. Zelfs het vinden van nieuwe 
bestuursleden was lastig. Mede om die 
reden werd het hoofdbestuur 
ingekrompen tot vijf leden, met 
daaromheen enkele bestuurlijke 
groepen.  

 

Het feit dat Dinand 
Imhof dit jaar in het 
huwelijksbootje 
stapte had ook nogal 
wat invloed op de 
vereniging. Dinand 
had zich als vrijgezel 
tientallen jaren volop 

ingezet voor SVVN, maar toen ging hij 
voor de bijl van 
Amor, de godin van 
de liefde. Uiteraard 
ging hij het toen wat 
rustiger aandoen bij 
zijn vereniging. Ook 
Elly op den Dries 
stopte met haar 
werkzaamheden. Ook 
zij had jarenlang heel veel gedaan voor 
SVVN. Al met al een hele aderlating dus. 

Kars ter Avest gaf 
wel gehoor aan de 
oproep om 
vrijwilliger te 
worden. Hij werd 
jeugdcoördinator 
voor de E’tjes en de 
F’jes. 

En Jan Hoogenkamp en Gerrit Tijhuis 
zetten hun schouders onder de nieuwe 

digitale ledenadministratie. Ze volgden 
er zelfs een cursus voor. 

Onder de vrijwilligers van SVVN werd 
een verzorgde busreis verloot voor de 
wedstrijd Nederland - Wales in 
Rotterdam. Dat werd een groot succes, 
de gelukkigen zagen Arjan Robben en 
Wesley Sneijder scoren in een 
uitverkochte Kuip. Ook de grotere 
sponsoren kregen een uitje aangeboden. 
Op iets minder hoog niveau weliswaar, 
want het betrof een bekerwedstrijd van 
Heracles. Deze geste viel in goede aarde. 



Brandbrief. 

 

Niet alleen SVVN 1 had sportief gezien 
een vervelend seizoen. Dat gold ook voor 
de spelers van SVVN 7. Zij stuurden 
zelfs een brandbrief naar het bestuur. 
Waar ging het over? De heren konden 
over het algemeen aardig voetballen. 
Zeker de helft van hen had in zijn jonge 
jaren in de selectie gespeeld, al had 
maar een enkeling echt het 1e gehaald. 
Nu waren ze in de veertig en ze vonden 
dat ze als elftal recht hadden op een 
paar jonge spelers die het vuile werk 

voor ze moesten opknappen. Die 
jongens moesten gaten dichtlopen, 
verdedigend werk verrichten, ballen 
veroveren en de bal vervolgens inleveren 
bij één  van de oude vedettes. Zo zagen 
de heren dat voor zich. Om van het 
gezeur af te zijn kreeg SVVN 7 inderdaad 
een paar jonge spelers bij hun elftal. 
Helaas konden die niet hard lopen en ze 
leverden ook geen ballen in. Sterker 
nog, ze konden amper een bal recht 
vooruit trappen. 

Kampioenen. 

SVVN 8 werd dit seizoen kampioen. Dat 
gold ook voor A1, A2 en F1. De jongens 
van A1 wonnen bovendien de beker. Het 

zaalvoetbalteam werd geen kampioen 
maar speelde wel in de hoofdklasse wat 
natuurlijk al een prestatie op zich was.  

 

 

 

 



 

S.V.V.N. A2 

 

 

S.V.V.N. F1 



Sportief. 

Topscorer bij de 
senioren was 
Raymond 
Mengerink met 
56 doelpunten. 
Eén daarvan was 
zijn 150e voor 
SVVN. Ook  

 

Sebastiaan 
Hoogsteder 
scoorde dit seizoen 
zijn 150e doelpunt.  

 

 

Bram van de 
Brink uit F8 was 
met 58 doelpunten 
topscorer bij de 
jeugd. 

 

 

De minst gepasseerde 
keeper bij de senioren 
was Rico Nijkamp 
met gemiddeld 1.25 
tegendoelpunten per 
wedstijd.  

 

 

Bij de jeugd was dit 
Matthijs Weijn uit 
A1 met een 
gemiddelde van 
1.20 doelpunten. 

Michel Jansen en Marcel Borkent 
verzorgen een demotraining van de Wiel 
Corver methode. Deze training bestond 
uit vier sessies van maar liefst drie uur. 
Het was de bedoeling dat drie 
deelnemers deze werkwijze verder 
zouden overdragen binnen SVVN. 

Binnen SVVN word er veel aandacht 
geschonken aan het feit dat men zich als 
ouder of leider gedraagt langs de lijn. 
Het waarden en normen offensief van 
premier Jan Peter Balkenende drong 
door tot op de voetbalvelden. 

 

Twee anekdotes: 

Er was een speler van SVVN 7 die had 
gedroomd over een mooie wedstrijd. Hij 
kwam bij de man van de cijfertjes en 
vroeg of de doelpunten die hij in die 
droom had gemaakt ook meetelden voor 
de topscorerslijst. Hij had er namelijk 
acht gemaakt. 

Onze legendarische supporter Hans 
Freie had zich op een mooie zondag 
verslapen, met als gevolg dat hij te laat 
kwam in de kerk. Hij was namelijk 
vergeten om de klok af te stemmen op 
de zomertijd. Hans was zeer ontstemd 
dat de dominee zonder hem was 
begonnen aan de dienst. 

 


