
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 2009 – 2010 

In de zomer van 2009 heerste er 
voorzichtig optimisme binnen de 
grote supportersschare van SVVN. 
Menigeen ging er van uit dat de 
Volharding opnieuw mee zou doen 
om het kampioenschap. De selectie 
leek daar stabiel genoeg voor. Dat 
klopte en er kon aan het einde van 
het seizoen inderdaad feest gevierd 

worden, maar daar was wel een 
lange en uitputtende 
nacompetitiereeks voor nodig. De 
apotheose vond op de allerlaatste 
zaterdag van het seizoen plaats, 
weken nadat menig voetballer zijn 
schoenen al had opgeborgen voor de 
zomer. 

 

 

 

Opnieuw stond ons vlaggenschip onder 
leiding van Marcel Borkent. De heren 
speelden het hele seizoen mee in de top 
ze haalden een periodetitel. Uiteindelijk 
werd de Volharding derde, dus 
rechtstreekse promotie zat er niet in. 
Hoe stabiel het team was blijkt wel uit 
het feit dat er in 22 wedstrijden slechts 
14 tegendoelpunten geïncasseerd 
hoefden te worden. Voor de zoveelste 
keer mocht SVVN deelnemen aan de 
nacompetitie. Aangezien het elftal in 
voorgaande edities menigmaal werd 

uitgeschakeld in het zicht van de haven, 
steeg de spanning weer tot een 
hoogtepunt.  

Uiteindelijk duurde het nog zes 
wedstrijden voor promotie naar de 2e 
klasse werd afgedwongen. In de  
beslissende wedstrijd werd vv 
Dodewaard met een klinkende 4-1 
overwinning van het veld gespeeld. 
Onder zeer grote publieke belangstelling 
was dit een schitterende apotheose van 
een slepend seizoen. 

 
 
Team    Wd W G V Pnt v t min 

1 Enter Vooruit  22 17 4 1 55 67 28 

2 DVO '71   22 12 7 3 43 40 21 

3 SVVN   22 12 5 5 41 36 14 

4 CJV'ers De  22 12 4 6 40 51 31 

5 Eibergen FC  22 11 3 8 36 43 27 

6 Denekamp SP  22 9 4 9 31 47 30 

7 Esch De   22 8 5 9 29 41 36 

8 DES   22 7 8 7 29 22 31 

9 Juliana '32  22 7 6 9 27 35 36 

10 Blauwwitters BZSV 22 4 4 14 16 42 80 

11 Zelos   22 4 2 16 14 34 64 

12 Achilles Enschede 22 1 4 17 7 22 82 
 

 



 

 

Bestuurlijke perikelen 

Op het veld was het dus feest, maar in 
de bestuurskamer rommelde het 
behoorlijk. Voorzitter Henk Vlietstra had 
aangekondigd het bestuur te zullen 
verlaten, dus er moest een opvolger 
gevonden worden. Een lastige klus, want 
het voorzitterschap doe je niet even uit 
de losse pols naast je andere 
werkzaamheden. Nu had de 
hoofdsponsor aangegeven zitting te 
willen nemen in het hoofdbestuur. 

Principieel was dit een lastige kwestie, 
omdat zijn onafhankelijkheid in twijfel 
getrokken kon worden. Wie betaalt, 
bepaalt, is een oud gezegde. 

Van het zittende bestuur stemden drie 
van de vijf leden tegen de kandidatuur 
van de hoofdsponsor, maar deze kwam 
toch in het bestuur. Als gevolg daarvan 
stapten Frank ter Hedde en Bennie 
Ulkeman op als bestuurslid, terwijl 



Henk Vlietstra aftrad als waarnemend 
voorzitter. Uiteindelijk werd er in de 

persoon van Wim 
Bouwhuis een 
waarnemend voorzitter 
gevonden. De 
resterende vacatures 
moesten wachten op 
invulling. 

Terwijl het 
rommelde in het 
hoofdbestuur, wist 
het jeugdbestuur 
wel van 
doorpakken. 
Daarvan werd Hans de Jong voorzitter. 
Het liefst wilde met toe naar twee 
voorzitters: ééntje voor de junioren en 
ééntje voor de pupillen, maar die droom 
kwam niet uit. 

 

 

 

Perikelen bij de jeugd 

Waar het eerste elftal bij de senioren 
mooie dingen liet zien, kon er weinig 
positiefs gemeld weden over de selectie 
van de A-jeugd. Zo stond A1 zeven 
wedstrijden voor het einde van de 
competitie stijf onderaan. Erger 
misschien was het grote aantal gele en 
rode kaarten dat onze tieners wisten te 
verzamelen.  

Op een gegeven moment was de maat 
vol voor trainer Evert Dannenberg, hij 
gooide het bijltje er bij neer. Marcel 
Brinks was bereid 
de laatste maanden 
in te springen en hij 
kreeg de heren 
zowaar weer aan de 
praat. Degradatie 
kon worden 
voorkomen. 

Ook in de B-jeugd 
liep niet alles 

crescendo. Zo moest het B2 elftal uit de 
competitie genomen worden. Altijd 
pijnlijk voor zowel de eigen jongens als 
voor de tegenstanders die met een 
nieuwe stand van zaken in de competitie 
geconfronteerd werden. 

Was er ook nog iets positiefs te melden? 
Jazeker. SVVN promootte een speciale 
cursus om trainers op te leiden om 
training te geven aan de lagere jeugd 
teams. Hiervoor werden spelers uit het 
1e 2e en 3e elftal benaderd, evenals 
spelers uit de A en B jeugd. In de loop 
der jaren zou menig speler ergens in de 
verenging actief worden in een rol als 
trainer. 

In 2010 organiseerde onze vereniging 
een prestigieus prestatietoernooi plaats 
waarin jong SVVN met tegenstanders als 
FC Twente B2 , Cambuur A1 en 
Excelsior A1. 

 

 

Sportieve successen. 

Los van de promotie van SVVN 1 had ook SVVN 2 succes, de heren werden 
kampioen. Dat gold ook voor de jongens van D2 en E5. 



 

 



 

 

 

Topscorer bij de jeugd 
werd Marvin Thomas uit 
E3 met 39 doelpunten. Bij 
de 

senioren liet Jasper 
Schutten uit het 8e het net 50 keer 
bollen.  

Luuk Gottemaker uit 
C1 was de minst 
gepasseerde 
jeugdkeeper en bij de 
senioren 

 

was dat Koen 
Meijering uit het 1e. 

Verder wisten vier 
heren hun 100e 
doelpunt voor de 
Volharding te scoren. 
Dat waren Wouter en Jasper Schutten, 
Michel Kurvink en Stefan Jansen 

 

 

 

 



 

Wat ook zeker als een sportief succes 
gezien kon worden, was het feit dat het 
damesvoetbal een officiële start kreeg 
bij SVVN. Al jarenlang speelden er 
allerlei meiden in de diverse 
jeugdelftallen, maart tot een damesteam 
was het nog nooit gekomen. Omdat 

meerdere verenigingen rond deze tijd 
met damesvoetbal begonnen, werd het 
een moeizaam verhaal om een brede 
selectie op te bouwen en te behouden. 
Maar dat was van later zorg. De bal kon 
rollen voor de dames van SVVN 1 

 

 

Personele zaken 

Een van de 
trouwe 
betrokkenen 
bij 
wedstrijden 
van ons 
eerste elftal is 
David 
Stokvis. 
Anno 2009 
werd hij 
aangesteld 

als materiaalman en daar waren spelers 
en staf zeer content mee. 

Het jaar 2010 was het jaar dat twee 
markante SVVN’ers op hun manier 

afscheid namen. Andre Smal was als 
jongeman voor de liefde naar Nijverdal 
gekomen. Dat was niet alleen leuk voor 
hemzelf, maar ook voor de vereniging. 
Andre 
zou 
jarenlang 
in het 
eerste 
elftal 
spelen, 
waar hij 
zich 



ontwikkelde tot één van de onbetwiste 
leiders op het veld. Toen zijn leeftijd 
begon op te spelen, besloot hij een 
stapje lager te gaan voetballen. Op 19 
juni speelde hij zijn afscheidswedstrijd. 

Ook voor 
Anies 
Huwae 
was 2010 
het jaar om 
afscheid te 
nemen, hij 
stopte 
helemaal 
als actief 

voetballer. Anies was een markante 
figuur die jarenlang voor verschillende 
elftallen was uitgekomen. Uiteindelijk 
zou hij als speler van SVVN 8 zijn laatste 
wedstrijd spelen. 

Dan nog een ander persoonlijk verhaal. 
Jan Greevink was en is één van de 
prominentste vrijwilligers van onze 
vereniging. Om die reden had hij het al 
geschopt tot lid van verdienste. Maar 
anno 2010 besloot het bestuur hem 
voor te 
dragen als 
erelid. Het 
was voor het 
eerst in de 
geschiedenis 
van SVVN dat 
iets dergelijks 
gebeurde. Jan 
trad toe tot het 
selecte 
gezelschap van acht ereleden die de 
Volharding sinds 1928 heeft 
voortgebracht. 

 

 

 

 

Op en rondom het clubhuis. 

Aangezien de Volharding een groeiende 
verenging was, ontstond er steeds meer 
behoefte aan opslagruimte. Daarom 
werd er een verzoek bij de gemeente 
ingediend om een materialenkooi twee 
opslagcontainers op de trainingsvelden 
te mogen plaatsen. Ook werd er een 
bouwvergunning aangevraagd voor twee 
nieuwe kleedkamers. Deze verzoeken 
werden afgewezen, er leefden nog 
steeds plannen om het sportpark te 
verplaatsen en dan zou er sprake zijn 
van kapitaalvernietiging.  

Vreemd genoeg lazen we tegelijkertijd in 
het waterplan van de Regge aan dat de 
sportvelden de eerste 20 jaar niet 
verplaatst zouden worden. Zolang zou de 
vereniging dus wel kunnen blijven zitten 
op Groot Lochter. Reden om in ieder 
geval het clubhuis een facelift te geven. 
Zo werd er het nodige schilder- en 
stukwerk verricht en de 
elektriciteitsbedrading in de bar werd 
aangepakt. Het clubhuis kreeg een 
facelift werd veel schilder en stukwerk 
verricht ook werd de bedrading en de 
bar aangepast. 

 

 

 



Clubkrant en website 

Het groepje leden dat zich bezig hield 
met alles rondom de communicatie van 
onze vereniging zat ondertussen niet stil. 
Zo werd het clubblad voor het eerst 
op A4 formaat uitgebracht. De 

uitstraling 
werd luxer, 
met 
kleurenfoto’s 
en gedrukt 
op zwaarder 
papier. Al 
snel kon je 
deze op 
menig 
leestafel 
terugvinden, 
op scholen, 
bij de 
kapper en in 

de bibliotheek. Ook werd er voor het 
eerst een SVVN-informatiegids 
uitgebracht. Dat gebeurde nog op 
papier. Vandaag de dag vinden we alles 
wat we willen weten met een paar 
drukken op de knop op het internet, 

maar destijds was nog steeds niet 
iedereen digitaal actief.  

Over internet gesproken, de officiële 
SVVN website was opgezet door Jean 

Pierre Bonnet en Bennie Juurlink. Zij 
hadden hier belangeloos heel veel werk 
voor verricht en dat deden ze als een 
soort particulier project. Nu was het 
moment gekomen om de website op 
naam te zetten van SVVN, zodat er 
officieel vanuit de vereniging 
gecommuniceerd kon worden. Jean Paul 
Bonnet en Bennie Juurlink bleven de 
belangrijkste redacteuren 

 

Anekdote 

Ergens begin 21e eeuw begon de 
vreselijke gewoonte om voorafgaand aan 
wedstrijden harde muziek af te spelen in 
de kleedkamers. Een gewoonte die was 
komen overwaaien uit de Amerikaanse 
baseball en hiphop cultuur. In elftallen 
met veel 30-plussers werden jonge 
ventjes die zoiets in hun hoofd haalden 
gelijk uit de kleedkamer verbannen, 
maar dan kon het nog gebeuren dat een 
jeugdig team in de kleedkamer naast je 

van die herrie zat te maken. Mateloos 
irritant, maar wat kon je er tegen doen?  

De trainer van Sportclub Denekamp 
dacht dat hij wel een oplossing had. 
Toen één van onze SVVN elftallen daar 
bij een uitwedstrijd keiharde muziek 
afspeelde, draaide hij alle stoppen in de 
meterkast los. Helaas bleef de muziek 
doordenderen. De radio speelde op 
batterijen. Wel kwam het hele clubhuis 
zonder stroom te zitten.  

 

  

 


