
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 2010 – 2011 

 

In de zomer van 2010 speelde Oranje bij 
vlagen uitstekend op het WK in Zuid 
Afrika. Voor de verandering werd er niet 
alleen maar blind aangevallen, maar werd 
er op zijn tijd ook getemporiseerd. Deze 
speelwijze bleek effectief. Aan de hand 
van een briljante Wesley Sneijder en een 
niet te stoppen Arjan Robben haalde 
Oranje de finale. Die zou de geschiedenis 
ingaan als de hardste in de WK-

geschiedenis. Dat boeit de winnaar 
achteraf natuurlijk niet, het doel heiligt 
de middelen in wedstrijden als deze. 
Helaas heette de winnaar niet Oranje, 
anders hadden we hier dit hele 
seizoenoverzicht aan besteed. Bij deze 
zullen we onze aandacht dus maar 
richten op de prestaties van de 
Sportvereniging Volharding Nijverdal 
anno 2010. 

 

 

 

S.V.V.N. 1

SVVN had voor de zomer promotie 
afgedwongen naar de tweede klasse. Dat 
gebeurde na een slopend seizoen en een even 
slopende nacompetitie. In het nieuwe seizoen 
moesten de degens gekruist worden tegen 
clubs als Enter Vooruit, Sparta Enschede en 
Zwolse Boys, dat was andere koek. Na vijf 
wedstrijden zagen de supporters de bui al 
weer hangen want twee gelijkspelletjes 
leverden evenveel punten op en de Volharding 
stond in de degradatiezone.  

Onder leiding van trainer Marcel Borkent 
wisten onze spelers de rug te rechten en in de 
zesde wedstrijd werd tegen koploper AZSV 
knap gelijkgespeeld met goed voetbal. Nog 
belangrijker was dat de mentale knop werd 
omgezet. De Volharding wist zich uit de 
gevarenzone te knokken door hard te werken, 
soms met goed voetbal, soms met ouderwets 
degradatievoetbal. In het voorjaar van 2011 
was klassenbehoud een feit. Chapeau! 

 

Team   Wd W G V Pnt v t min 

1 AZSV  26 21 2 3 65 89 25  

2 Sparta E  26 18 2 6 56 60 24 

3 Enter Vooruit 26 13 3 10 42 50 49 

4 O.N Almelo 26 12 5 9 41 46 38 

5 Zwolsche Boys 26 12 4 10 40 60 49 

6 Esch De  26 12 4 10 40 48 47 

7 Vroomsh.Boys 26 13 1 12 40 49 50 

8 ASC '62  26 10 7 9 37 45 42 

9 OZC Ommen 26 11 2 13 35 46 53 

10 SVVN  26 10 5 11 35 44 51 

11 Hulzense Boys 26 10 3 13 33 39 44 

12 Hellendoorn  26 7 4 15 25 37 61 

13 SVI  26 6 3 17 21 31 66 

14 DVO '71  26 4 1 21 13 23 68 



De toekomst van sportpark Groot Lochter, dromen en realisaties. 

Rond deze tijd speelde er een discussie over 
de toekomst van sportpark Groot Lochter. Het 
hele gebied rondom de Regge werd onderdeel 
van een ecologische zone, en er bestonden 
plannen om ook het sportpark terug te geven 
aan de natuur. Na een periode van 
onzekerheid hakten het gemeentebestuur de 
knoop door. SVVN mocht nog minstens 20 
jaar in Groot Lochter blijven spelen.  

Deze beslissing leidde er toe dat een heel 
scala aan verbouw- en nieuwbouwplannen het 
licht zagen. Zo leefde de wens om enkele 
nieuwe kleedkamerblokken te realiseren, al 
dan niet verbonden door een open pergola 
met beplanting als overkapping. Blijkbaar was 
SVVN rond 2011 al klimaatbewust, want het 
een en ander moest verwarmd worden door 

palletkachels en zonneboilers. Uiteindelijk 
bleken de meeste plannen niet nodig te zijn. 
Het zieltogende ENC maakte niet langer 
gebruik van hun kleedkamerunit met 
scheidsrechterkleedkamer en berging. Dat 
kwam de Volharding natuurlijk goed van pas. 

Dan was er nog de kantine die wel een 
opknapbeurt kon gebruiken en dat gebeurde 
nu ook. Deze kreeg een nieuw interieur die 
geheel betaald werd door onze 
supportersvereniging. Ook kwam er een 
pannaveld met steun van de Johan Cruijff 
Foundation. Er werd ook nog gesproken over 
het aanleggen van een kunstgrasveld, maar 
daar is het tot op de dag van vandaag niet van 
gekomen. 

 

Dromen 

Bij de meeste verenigingen lopen wel enkele 
dromers rond met plannen die niet aansluiten 
bij de realiteit. Ook bij de Volharding was dat 
blijkbaar het geval, want opnieuw werd er 
gesproken over de aanleg van een 
hoofdtribune. Het een en ander zou 

gefinancierd moeten worden in die tribune een 
ruimte voor kinderopvang te plaatsen. Anno 
2022 kijken de supporters nog steeds staande 
naar hun favoriete club, en voor diegenen die 
wat slechter te been zijn voldoen de nodige 
bankjes prima aan de behoeften. 

 

Andere activiteiten 

Natuurlijk werd er niet alleen gevoetbald in de 
traditionele competities, er werd van alles 
georganiseerd. Om te beginnen natuurlijk een 
WK-poule. Winnaar dezes kon zich natuurlijk 
als grootste voetbalkenner van de vereniging 
presenteren. Na afloop van de finale bleek 
Joke Vlietstra aan het langste eind te 
trekken. Zij liet nummer twee Vincent 
Greevink en alle andere mannelijke 
deelnemers ruim achter haar. Dat een vrouw 
met de eer streek, raakte sommige heren in 
hun eergevoel. 

2010 is ook het jaar dat er gestart werd met 
een 40+ competitie op de vrijdagavond. Voor 
de senioren die het op de grote velden niet 
meer volhielden, was dit een mooie oplossing. 
Aan deze competitie deden aanvankelijk zeven 
regionale teams mee. 

Ook het damesvoetbal werd weer nieuw 
leven ingeblazen. Het bleef echter behelpen 

aangezien meer verenigingen een damesteam 
hadden opgetuigd. Dat was op de lange duur 
nauwelijks vol te houden en inderdaad zouden 
niet alle verenigingen hun damesafdelingen in 
stand kunnen houden. 

 

Ten slotte vermelden we nog dat dit seizoen 
voor het eerst het SVVN apres ski feest 



georganiseerd werd. Veel Oostenrijkse 
Schlagers en nog meer bier zorgden er voor 
dat het een enorm succes werd waar de 

deelnemers met plezier op terug konden 
kijken. 

 

 

Gerrit Greevink 

Een actieve vereniging draait natuurlijk voor 
een groot deel op vrijwilligers. Sommige leden 
betekenen zoveel voor de vereniging dat ze 
benoemd worden tot lid van verdienste. Dit 
jaar was het Gerrit Greevink die deze eer 
onder luid applaus te beurt viel. 

Afkomstig uit de bouwwereld nam hij als jonge 
man aan de Ericaweg al bouwwerkzaamheden 
aan de kleedkamers onder handen, dan 
hebben we het over 1970. Daarna was hij 
scheidsrechter, jeugdleider, jeugdbestuurder, 
hoofdbestuurder, klusjesman en organisator 
van het Lottospel en wat al niet meer.  

 

 

 

Bier 

De kantinecommissie 
was van plan om 
over te stappen van 
bier uit de fles naar 
tapbier. De 
voordelen zijn legio, 
er hoeven geen 
kratten bier meer te 
worden ingekocht, 

die uiteindelijk ook weer afgevoerd moeten 
worden. Bovendien levert het meer inkomsten 
op. Toch was er veel protest tegen de 
plannen, met name van de kant van het 

barpersoneel. Niet iedereen kan even goed 
tappen en als het druk is aan de bar dan duurt 
het wel erg lang voordat iedereen voorzien is 
van zijn drankjes. 

Ook onder een deel van de kantinebezoekers 
werd er gemopperd. Het drinken van bier uit 
fles zit bij sommigen in de genen, dus de 
protesten waren weer niet van de lucht. De 
tapinstallatie kwam er, maar dit was niet het 
laatste hoofdstuk in de geschiedenis van de 
biervoorziening bij SVVN.  

 

Diverse verenigingszaken 

Al bladerend door oude clubbladen en 
bestuursverslagen zien we dat er anno 2010 
opnieuw gemopperd werd over het tekort aan 
vrijwilligers. Voorzitter Wim Bouwhuis zag 
dit als een van de eerste zaken die hij wil 
aanpakken. Tijdens de algemene 
ledenvergadering is dit dan ook een van de 
belangrijkste punten op de agenda. Het 
bestuur kondigde bij die gelegenheid aan dat 

het verplicht kan worden om vrijwilligerswerk 
te doen. “Verplicht vrijwilligerswerk” klinkt 
natuurlijk bijzonder en het zal de nodige 
wenkbrauwen hebben doen fronsen, maar het 
bestuur had natuurlijk groot gelijk. Vandaag 
de dag leveren onze elftallen bijvoorbeeld bij 
roulatie spelers die bardiensten draaien, dat is 
een mooi voorbeeld van vrijwilligerswerk met 
een stok achter de deur. 



Nieuw is ook de informatiegids die met ingang 
van dit seizoen uitkomt. Hierin kunnen leden, 
ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen 
bijna alle informatie vinden met betrekking tot 
SVVN.  

Een nader hot item dat anno 2010 speelt is 
het doorberekenen van de kosten van gele en 
rode kaarten op de spelers. Voorheen 
betaalde de vereniging de € 16,20 per gele 
kaart, maar in de ledenvergadering van 2009 
was besloten dat de daders zelf de knip 
moesten trekken. Hier was in de praktijk nog 
niets van terecht gekomen. We zullen geen 
namen noemen, maar dat heeft enkele spelers 
in de loop der jaren honderden euro’s 

bespaard. De boetes werden vervolgens 
betaald uit het contributiegeld van andere 
leden. 

Dan hadden we nog de mysterieuze 
beschouwer. Onder dit pseudoniem schreef 
een van onze leden jarenlang uitgebreide 
analyses in ons clubblad. De beschouwer 
beschikte over een bijzondere en soms 
afwijkende kijk op voetbal en zijn (haar ?) 
stukjes riepen gemengde reacties op. Het 
moet een goed ingewijd persoon zijn geweest, 
vermoedelijk een senior die zelf op behoorlijk 
niveau moet hebben gespeeld. Dat alles wijst 
op een van de leden van de vierkante tafel, 
maar wie?  

 

De kampioenen 

Bier of patat en limonade was er aan het einde van het seizoen voor onze kampioenen SVVN 5, 
D1, E2, E5 en F3.  

 



 

 



 



Bij de jeugd was Julian 
Wijnands uit D1 de minst 
gepasseerde keeper. 
Gemiddeld moest hij 0.9 
keer per wedstrijd in het 
net vissen. 

  

 

Joep Beene uit F3 werd 
topscorer met maar liefst 
51 doelpunten. 

 

Bij de senioren werd 
Peter Leemhuis uit 
SVVN 7 de minst 
gepasseerde keeper met 
het zeldzaam lage 
gemiddelde van 0.62 
tegendoelpunten per 
wedstrijd.  

 

Sebastiaan 
Hoogsteder maakte 
dit seizoen zijn 250e 
doelpunt en hij werd 
tevens topscorer 
namens het 5e met 
43 doelpunten.  

 

 

Ook Edwin Wijnen en Jan Klompenmaker 
maakten dit seizoen hun 100e doelpunt voor 
de Volharding. 

 

 

 

 

 

We sluiten af met de vermelding dat Sven 
Boerkamp en El Che Holsappel mee 
mochten doen aan de landelijke finale van de 
Nederlandse Techniekkampioenschappen. Wat 
de heren met de bal aan de voet presteerden 
is echt heel bijzonder. Op het NK konden ze 
hun krachten meten met allerlei 
straatvoetballertjes uit onze grootsteedse 
krachtwijken. 

 

 


