
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 2008 – 2009 

 

Het jaar 2008 was het jaar van de 
creditcrisis. Met name in de VS 
hadden financiële instellingen de 
zaak jarenlang belazerd door 
waardeloze aandelenpakketten te 
verkopen aan pensioenfondsen en 
geldbeluste particulieren. Als een 
soort piramidespel kon dit jarenlang 
goed gaan, tot de zeepbel 
uiteenspatte. Toen moesten 
overheden overal ter wereld 
bijspringen om totale ineenstorting 

van het systeem te voorkomen. 
Uiteraard was Jan Modaal hiervan de 
klos, want gratis geld bestaat niet. 
Gelukkig bleef de bal ook in deze 
periode als vanouds rollen, zodat 
spelers en supporters hun zinnen 
konden verzetten. Ook bij de 
Volharding werd afgetrapt voor een 
nieuw seizoen, voor de 80e keer, 
want zo oud werd de vereniging in 
de herfst van dat jaar.  

 

 
 

Na vier jaar actief te zijn geweest in de 
tweede klasse was ons vlaggenschip 
afgelopen seizoen gedegradeerd. Dit 
was aanleiding om een nieuwe start te 
maken. Zo werd de selectie sterk 
verjongd. Maar liefst 14 nieuwe 
spelers stroomden door naar het 1e en 
2e elftal. Ook kwam er een nieuwe 
trainer, dat was Marcel Borkent, 
afkomstig uit voetbalstad Rijssen. 

Het verjongde elftal speelde het hele 
seizoen in de bovenste regionen mee, 
maar rechtstreekse promotie zat er niet 

in. Wel werd opnieuw de nacompetitie 
bereikt, dat begon zo langzamerhand 
traditie te worden. Dit keer werd er niet 

gestreden om 
degradatie, maar 
om promotie. 
Helaas was het 
Enter Vooruit die 
er met de 
hoofdprijs 
vandoor ging. 



Team   Wd W G V Pnt v t min 

1 DZSV  22 16 2 4 50 56 21 

2 Hellendoorn VV 22 13 4 5 43 59 28  

3 SVVN  22 12 6 4 42 44 26 

4 Voorwaarts V 22 13 3 6 42 59 44 

5 Eibergen FC 22 10 3 9 33 44 37 

6 Juliana '32 22 8 8 6 32 47 43 

7 Denekamp SP 22 9 4 9 31 51 45 

8 DES  22 7 5 10 26 36 45 

9 Esch De  22 6 6 10 24 36 50 

10 Bl.wittersBZSV22 5 2 15 17 36 68 

11 Almen  22 4 4 14 16 32 53 

12 Eefde SP 22 2 7 13 13 24 64 
 

80 jaar S.V.V.N.. 

In oktober 2008 bestond SVVN 80 jaar. 
Niet echt een kroonjaar, maar wel iets 
om even bij stil te staan. De jeugd werd 
op een zaterdagochtend getrakteerd op 
een frisdrankje en een bakje patat en 
voor de senioren was het die middag 
Happy Hour van 16.00 -18.00 uur. De 
toevallig in de kantine aanwezige spelers 
van de diverse tegenstanders keken zich 
die middag de ogen uit. De biertaps 
draaiden weer onafgebroken en niemand 
maakte zich meer druk over de 
winstpartijen en nederlagen van eerder 
die middag. 

 

 

De Eversberg en de fusie die er (voorlopig) niet kwam… 

Op bestuurlijk niveau waren al drie jaar 
gesprekken gaande tussen SVVN en De 
Eversberg. Er werd onderzocht of een 
fusie tussen beide verenigingen mogelijk 
was. Dat zou praktisch gezien goed 
uitkomen want de Volharding groeide als 
kool en had gebrek aan kleedkamers en 
trainingsvelden. De Eversberg liep op z’n 
laatse benen en kon wel een sterke 
fusiepartner gebruiken. In de praktijk 
huurde SVVN al regelmatig kleedkamers 
van haar buurman, dus wat zou 
logischer zijn dan samen verder gaan? 

Tot verbazing van de betrokkenen 
moesten ze medio dat jaar uit de krant 
vernemen dat de Eversberg met VV 
Nijverdal ging fuseren. De Eversberg 
betichtte SVVN er van dat ze hun club 
wilde overnemen. Dat leidde natuurlijk 
tot irritaties, met name over de stiekeme 
gang van zaken. De fusie verliep 
overigens vlotjes, aan het einde van het 
seizoen werd ENC’09 opgericht. Samen 
konden ze weer een paar jaar vooruit. 



 

 

 

Conflicten rondom de biervoorziening. 

Als gevolg van de verzakelijking hadden 
enkel slimme jongens bedacht dat het 
een goed idee was om te stoppen met de 
verkoop van flesjes bier in de kantine. In 
plaats daarvan moest er tapbier komen, 

dat leverde meer geld op. Nu zijn 
voetballers tolerante mensen, maar de 
traditie om bier vanuit de fles te drinken 
is voor hen heilig. Na veel protesten 
verdween het voorstel dan ook van tafel.  

 

Controverse tussen Grolsch en Heineken. 

Het traditionele beeld 
van onze kantine op een 
gemiddelde 

zaterdagmiddag bleef zoals die was. Die 
werd gedomineerd door zes lange tafels 
die midden in de kantine waren 
opgesteld. Rondom deze tafels 
schaarden zich de spelers van de lagere 
elftallen als hun wedstrijden er op zaten. 
Tegen half vijf was het dus volle bak, 
elke stoel was bezet want ook 
geblesseerden, leiders en andere 
betrokkenen waren steevast van de 
partij. Elk elftal schafte in de loop van de 
middag enkele kratten bier aan. Gele 
kratten Heineken en groene kratten 
Grolsch. Deze werden prominent op de 
tafels gezet, zodat er niet steeds naar de 
bar gelopen hoefde te worden. Beide 
biermerken hadden overigens trouwe 
fans, die binnen hun elftallen in feite ook 
weer teams vormden. Soms zaten ze bij 
elkaar in de buurt van ‘hun’ krat. 

De Grolsch- en de 
Heinekendrinkers beleefden 
de zaterdagmiddagen in goede 
harmonie. Elk kratje bevatte 24 
flesjes van 0,33 liter en ongeacht het 
merk kostte een krat € 36,-. Discussie 
ontstond er pas toen de firma Heineken 
besloot de inhoud van hun flesjes terug 
te brengen naar 0.30 liter, zonder de 
prijs te verlagen. Dat leidde tot grote 
hilariteit bij de Grolschliefhebbers, die 
zichzelf als echte Tukkers beschouwden, 
in tegenstelling tot mensen die Heineken 
dronken.  

De Heinekenfans voelden zich zwaar 
belazerd, het woord discriminatie viel 
zelfs. Tijdens al het gemopper legde 
iemand de schuld bij Barak Obama, die 
zojuist was aangetreden als eerste 
zwarte president van de VS. Welk belang 
Obama er bij kon hebben gehad om 
Heinekendrinkers dwars te zitten, is 
overigens nooit duidelijk geworden. 

 

 

Henk Schuurman overleden. 

Het oudste lid van 
SVVN was Henk 
Schuurman. Hij 
overleed in 2008 na 
79 jaar lid te zijn 

geweest. Dat betekende dat hij vlak na 
de oprichting van de Volharding in 1928 
al lid was geworden. Helaas heeft Henk 
zijn 80-jarige jubileum niet mee mogen 
maken.  

 



Plannen rondom het sportpark 

Rond 2008 kwam de gemeente 
Hellendoorn met een plan om de loop 
van de Regge aan te passen om een 
ecologische zone in Groot Lochter te 
ontwikkelen. Dat is ook gebeurd, rondom 
ons sportpark is inmiddels een 
schitterend natuurgebied ontwikkeld. In 
de meest vergaande vorm van de 
plannen had  sportpark Groot Lochter 
moeten wijken voor natuurontwikkeling. 
In dat geval moesten alle Nijverdalse 

verenigingen op sportpark Gagelman 
gaan spelen. SVVN was hier geen 
voorstander van en uiteindelijk gebeurde 
dit ook niet. 

Naar aanleiding van haar 80-jarige 
jubileum kreeg de vereniging een 
compleet nieuwe geluidsinstallatie 
aangeboden. Daarvoor had de 
supportersvereniging geld bijeen 
gebracht. Een prachtig gebaar. 

 

 

De koe 

Na afloop van het seizoen werd ons 
hoofdveld overigens betreden door een 
koe. Dat gebeurde op de dag van het 
mixtoernooi in het kader van een ludieke 
sponsoractie onder de ordinaire naam 
‘Waar schijt de koe?’ Het hoofdveld 

was daarbij verdeeld in kavels die voor 
de duur van de actie gehuurd konden 
worden. De bezitter van het kavel waar 
de koe die middag zijn behoefte deed, 
ging met een prijs naar huis.  

 

 

 

Sportief 

Sportief viel er niet bijster veel te vieren 
dit jaar. Bij de jeugd viel er alleen maar 
voor S.V.V.N. F2 te juichen, en bij de 
senioren werden het 5e en 6e elftal 
kampioen op het laagste 

amateurniveau. In 
deze elftallen zaten 
zoveel topvoetballers 
op leeftijd, dat dit in 
feite een formaliteit 

was. Arjan de Groot uit het 5e scoorde 
bijvoorbeeld 51 keer en werd daarmee 
topscorer, terwijl  

Michael 
Middelesch 
slechts 0.89 
doelpunten per 
wedstrijd tegen 
kreeg. 



 

Bij de jeugd werd 
F2 kampioen. 
Lars Spijkerman 
uit dit team werd 
topscorer met 49 
doelpunten,  

 

Jan Niewold en Matthijs Greevink 
scoorden dit seizoen hun 100e doelpunt 
uit hun loopbaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

terwijl Rutger 
Zonnebeld uit 
C1 met 1.44 
tegendoelpunt 
het minst 
gepasseerd 
werd. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard de Weert werd geëerd omdat hij meer dan 20 jaar in de selectie speelde. 

 


