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Van de voorzitter
Lief en Leed

De ‘titel’ van dit voorwoord slaat op de 

aanwezige commissie ‘Lief en Leed’ 

binnen de vereniging die met een 

klein gebaar (een belletje, een kaartje) 

aandacht geeft aan, zoals de titel

al aangeeft: Lief en Leed.

Het nieuwe jaar is gestart, dat zal 

niemand ontgaan zijn. En nog eens 

voortvarend ook met een daverende 

nieuwjaarsreceptie in een bijna-

af-nieuwe-grote-kantine. Het was 

goed toeven in de nabijheid van vele 

bekenden, familieleden, kinderen, 

kleinkinderen en alles wat die middag 

een groen-wit hart had. Lief. Dit 

speelde zich dus af in een vernieuwde 

kantine waarbij je alleen nog de 

contouren en afmetingen van de 

‘oude’ kantine herkent. Gemaakt met 

de handen van vrijwilligers. Lief. Vele 

jubilarissen die in het samenzijn van 

vele bekenden toegesproken werden

op basis van de vele jaren 

lidmaatschap. Lief. Het eerste elftal 

behaalde aan het begin van het

nieuwe jaar belangrijke punten in 

een versterkte degradatie-poule. 

Lief. Onze penningmeester die op de 

achtergrond een groot bedrag aan 

subsidie binnen wist te slepen op 

basis van alle

vernieuwingen en bijbehorende 

investeringen. Lief.

Was er dan Leed hoor ik u 

vragen? Ja, helaas wel. Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie stonden wij

allemaal al letterlijk en figuurlijk 

een minuut stil bij het overlijden van 

Marinus Dekker, Henk Vlietstra en 

Dinand Strokap. Leed. We werden 

in januari opgeschrikt door het 

plotselinge overlijden van de vader 

van Jelmer de Jong, mijn oud buurman 

en tevens de broer van ons lid

Hans de Jong. Leed. Niet veel later 

bereikte ons het nieuws dat Johan 

Hallink geveld was door

een hartstilstand. Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie nog gehuldigd 

voor het 70-jarig jubileum (zie

verder in dit Magazine) en een tijdje 

later dit…..Leed.

Het leed kwam samen met het 

lief toen eveneens bleek dat er 

tijdens de hartstilstand door groen-

witte aanwezigen een geslaagde 

reanimatie was uitgevoerd. Wat een 

prestatie en wat een impact voor de 

direct betrokkenen! Achteraf bleek dit 

helaas niet voldoende toen Johan

Hallink een tijdje later alsnog kwam 

te overlijden. Voetbal wordt door 

sommigen wel eens de belangrijkste 

bijzaak van het leven genoemd.

Voetbal brengt daarentegen alles 

samen: verschillende achtergronden, 

afkomsten, maar dus ook lief en leed. 

Dit wisten we natuurlijk al veel langer, 

maar nog nooit zo samengepakt in 

een korte tijdsperiode.

Veel leesplezier!

Peter van der Linde
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Spoelerstraat
Nijverdal
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Binnen het bestuur zijn de 

afgelopen tijd weer verschillende 

onderwerpen aan bod gekomen. 

Hierbij een overzicht van een aantal 

zaken die momenteel spelen binnen 

onze  vereniging.

uit het bestuur
Nieuwjaarsreceptie

We kijken terug op een zeer geslaagde 

zaterdagmiddag en -avond. Een 

supervolle kantine waar niet alleen 

de leden maar ook sponsoren, 

gezinnen, kinderen, kleinkinderen te 

bewonderen waren. Met recht een 

gemeleerd gezelschap. De huldigingen 

waren uiteraard het hoogtepunt van 

de middag en onder het genot van 

een hapje en een drankje werd er nog 

en gezellig nagekletst. Verder in dit 

Magazine treft u een sfeerverslag aan.
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Verbouw kantine

We naderen het einde van de 

verbouwing van de grote kantine. 

Eerst de linkerkant en vervolgens 

de rechterkant, vervolgens een 

vernieuwde snackcounter en 

gedurende de laatste weken werd er 

onder andere de laatste hand gelegd 

aan een compleet vernieuwde

bar. Het ziet er allemaal zeer fraai 

uit. Met het ophangen van een aantal 

grote lampen wordt het plaatje steeds 

completer. De ‘finishing touch’ is ook 

het meubilair. Op het moment van

verschijnen van dit Magazine is 

hopelijk het nieuwe meubilair geleverd 

door de firma Kaja.

Dit vernieuwde meubilair bestaat uit 

compleet nieuwe tafels, barkrukken 

en hoge banken tegen de wanden aan. 

Wij kijken ernaar uit!

Subsidie

De subsidieregeling Stimulering bouw 

en onderhoud sportaccommodaties 

(BOSA) is bedoeld voor 

amateursportorganisaties. Deze 

organisaties kunnen subsidie 

aanvragen voor bouw- en

onderhoudskosten van 

deze plek en tijdens de Algemene 

Vergadering: de invoering Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) bij SVVN! Onze 

vereniging wil naast een sportieve, ook 

een veilige vereniging zijn voor al onze 

leden. Het bestuur heeft daarom

besloten tot het invoeren van een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor 

bepaalde medewerkers en vrijwilligers 

binnen onze vereniging. Dit betreft 

voornamelijk kaderleden die (in)

direct werken met onze (minderjarige) 

jeugdleden. Dit VOG-beleid wordt 

vanuit de KNVB en het NOC*NSF actief 

gestimuleerd. Het nieuwe beleid gaat 

in bij de start van seizoen 2023-2024. 

Wij zullen iedereen hierover nader 

informeren.

SWOT

Het bestuur heeft in januari een avond 

belegd om te praten over de toekomst 

van onze vereniging. Dit hebben we 

gedaan aan de hand van het opstellen 

van een sterkte-zwakte analyse. Dit is 

de basis waarop wij verder met elkaar 

en uiteindelijk natuurlijk ook met de

leden in gesprek willen gaan om 

samen een toekomstbeeld vast te 

stellen. Wordt vervolgd aldus!

sportaccommodaties en aanschaf 

van sportmaterialen. SVVN heeft naar 

aanleiding van de verbouw van de 

kantine èn de aanschaf van materiaal 

een subsidieaanvraag ingediend 

bij de overheid. Recent kregen wij 

bericht via onze penningmeester 

dat deze aanvraag is goedgekeurd 

en dit betekent dat onze vereniging 

een significant subsidiebedrag krijgt 

uitgekeerd. Veel dank gaat hierbij uit 

naar onze penningmeester!

Grote TV’s in de kantine

Hing er een tijdje al een televisie aan 

de wand van de kantine, aan exact de 

andere kant is nu eveneens een groot 

scherm te zien. Het is een sfeervol 

geheel geworden en ook nog eens

erg effectief. We draaien daar het 

voetbalprogramma en de uitslagen 

op en daarnaast verschijnen ook de 

uitingen van onze sponsoren op de 

schermen. Last but not least

verschijnt in de tekstbalk onderin het 

beeld het actuele nieuws. Echt een 

aanwinst voor onze grote kantine!

VOG

We hebben al eerder aangehaald op 
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Al enkele jaren is Alexander Meijers druk bezig achter de schermen bij SVVN. Het manusje van alles is inmiddels 

ook bestuurslid geworden. We gingen in gesprek met deze vrolijke levensgenieter.

Voor onze lezers: wie is Alexander 

Meijers?

“Ik ben Alexander Meijers een 53 

jarige Amsterdammer, getrouwd met 

Lisette Meijers en wij hebbensamen 

2 kinderen. Elena is de oudste van 

18 jaar en Nolan is de jongste en zij 

is 14 jaar. Ik ben in 1997 in Nijverdal 

komen wonen en heb Lisette hier 

leren kennen. Om precies te zijn in 

soos Universe, waar Lisette toen al 

bardiensten draaide. Ik was in die 

tijd nog werkzaam bij Wagenborg 

Shipping als eerste stuurman en 

machinist. In 2001 ben ik begonnen 

met de opleiding tot register-loods in 

Rotterdam. Dit was een hele nieuwe

uitdaging voor mij en voor Lisette. 

Alles achtergelaten in Nijverdal en 

samen dat avontuur aangegaan

in Rotterdam. In 2003 hebben wij een 

huis gekocht in Rhoon, daar hebben 

wij tot eind 2008 gewoond. Lisette 

kreeg op enig moment heimwee naar 

haar geboorteplaats en zodoende 

hebben wij de stap gezet om terug 

naar Nijverdal te gaan. Ondertussen 

was ik nog steeds werkzaam in

Rotterdam, als register-loods. Vijf 

dagen thuis dan weer vijf dagen in 

In gesprek met Alexander Meijers

Rotterdam.”

“Helaas is daar in 2019 een einde aan 

gekomen, doordat het fysiek niet meer 

ging en ik veel klachten kreeg. Na veel 

onderzoeken, artsen en ziekenhuizen 

te hebben bezocht, heb ik de diagnose

fybromialgie gekregen. Hierdoor werd 

ik afgekeurd voor de zeevaart en 

kwam ik thuis te zitten. Ik vond mezelf 

te jong om achter de geraniums te 

gaan zitten. Inmiddels heb ik de rust 

gevonden en geaccepteerd dat ik 

niet alles meer kan en dat ik daar 

een balans in moet vinden. Maar ik 
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wilde nog wel mijn expertise en mijn 

ervaringen delen. Ik heb niet voor 

niets 35 jaar gevaren om dat niet 

meer te kunnen gebruiken. Inmiddels 

kan ik mijn ervaring en expertises 

doorgeven aan de nieuwe lichting 

zeevarenden als examinator bij 

het STC in Zwolle. Ook werk ik de 

weekenden bij Lucky in Rijssen als 

camera observant. Ik haal hier veel 

plezier uit en blijf zo toch nog onder 

de mensen.”

Welke link heb je eigenlijk met 

voetbal?

“Om heel eerlijk te zijn eigenlijk 

helemaal niets. Het leven als 

zeevarende is tenslotte niet te

combineren met teamsporten. Je bent 

8 maanden van het jaar van huis. 

Voetbal komt in beeld als de

kinderen het gaan beoefenen. Ik ging 

regelmatig met het team mee als er 

gereden moest worden bij

uitwedstrijden. Dit kon alleen op de 

momenten dat ik thuis was.

Tot dan toe had ik nog nooit zelf 

op een voetbalveld gestaan. Via 

Wouter Beldman die het 2e team 

van 35+ op poten zette, heb ik daarin 

een korte periode mee gespeeld, 

maar helaas door mijn ziekte was 

dit niet vol te houden en ben ik de 

coördinatie van de 35+ gaan doen. Op 

mijn 50ste verjaardag ook nog met 

het mixtoernooi meegedaan bij de 

vereniging. Hier heb ik kennis gemaakt 

met Niels Holt tijdens deze wedstrijd.”

Hoe lang ben je actief binnen de 

vereniging ? En wat heb je zoal 

gedaan 

“Echt actief is denk ik al wel zo’n 4 

jaar met hand en spandiensten voor 

de kantine commissie. Van het één 

komt het ander, en dan ga je steeds 

meer in de club doen. Van helpen met 

bardiensten totkleine klusjes in de 

keuken/ kantine. Het eerste projectje 

was de oude keuken vervangen voor 

een gratis aangeboden keuken. Die 

staat er nu nog steeds. Zo kwam er 

steeds meer bij. Van het meerijden 

met Herman Velnaar naar de Sligro,

tot het filteren van het frituurvet, of 

een deur die klemt, een kleedkamer 

met koude douches, een lamp die stuk 

is en vervangen moet worden, zo kan 

ik nog wel even door gaan.

Ik ben steeds meer klusjes gaan doen 

samen met Hendri op ten Dries. Zeker 

het afgelopen jaar waar we druk bezig 

zijn geweest met de verbouwing van 

de grote kantine. Dit heeft mij erg 

gemotiveerd

om alles zo mooi en makkelijk 

mogelijk te maken voor onze leden en 

barpersoneel.

Je bent momenteel vanaf de laatste 

Algemene Vergadering bestuurslid 

geworden. Wat heeft jou

gemotiveerd om dit te gaan doen?

“Na meer dan een jaar de rechterhand 

van René Otten te zijn geweest, kreeg 

ik met de verbouwing van de kantine 

het voortouw in handen om alles te 

regelen in deze grote klus. Op een 

gegeven moment kwam ter sprake dat 

het termijn van René Otten er op zit 

aan het eind van het jaar en er
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een opvolger werd gezocht. Ik 

ben gepolst door René of ik het 

van hem wilde overnemen. Na er 

goed over nagedacht te hebben en 

thuis besproken te hebben, heb ik 

toegestemd om de taak

van René over te nemen. Het lijkt 

mij een leuke uitdaging en door de 

verbouwing van de kantine heb

ik al heel veel kennis van de 

clubgebouwen opgedaan.

Het is voor mij allemaal anders dan 

waar ik voor ben opgeleid maar met 

creatief denken en mijn

technisch inzicht is er altijd een 

oplossing te vinden. Mijn motto is ook 

“ niet denken in problemen

maar in oplossingen”! En van niets 

altijd weer iets maken! Immers op zee 

konden we ook niet naar

de bouwmarkt als er iets niet naar 

behoren werkte.”

Kun je ons vertellen wat jouw 

bestuurstaak inhoudt ?

“De bestuurstaak van beheer 

omschrijft zich als het onderhoud van 

de gebouwen zelf en alle

technische zaken in en rondom de 

gebouwen van SVVN en oud ENC. Dit is 

een zeer ruim begrip en er

vallen ook een hoop zaken onder. 

Veel gaat in overleg met de kantine 

commissie, TC en bestuur.

Want samen zijn we een club en 

samen maken we de club.”

Je bent redelijk vaak op het 

sportpark te vinden. Waar loop je 

zoal tegenaan?

“Dat klopt. Vooral het laatste jaar ben 

ik veel aanwezig geweest tijdens de 

verbouwing van de grote kantine en de 

snackbar. We zijn het afgelopen jaar 

tegen een aantal vervelende zaken 

aangelopen, met betrekking tot de 

elektra en de staat van de daken. Veel 

elektra was aan elkaar door geknoopt,

waardoor de betreffende groepen te 

zwaar werden belast. Bij het weghalen 

van de systeemplafonds in de keuken 

en het verlaagde deel van de kantine 

hebben wij veel lekkage plekken 

gevonden en zelfs nog bestaande 

lekkages. Ook is de isolatie was op

sommige punten minimaal wat ons 

veel stookkosten geeft op de boel 

warm te houden. Je blijft altijd

bezig op een sportpark. Vooral omdat 

we natuurlijk nog met het ENC pand 

zitten waar we t.z.t ook nog genoeg 

werk aan hebben. Omdat het gebouw 

best gedateerd is heb je veel om te 

onderhouden, en te moderniseren. 

Dat is al goed terug te zien in de grote 

kantine.”

Als je twee zaken zou willen 

benoemen als prioriteiten. Welke 

zijn dat en waarom?

“Er zijn wel meerdere zaken die 

aandacht nodig hebben maar twee die 

er echt uitspringen zijn: Ten eerste: De 

oude bestuurskamer is toe aan een 

nieuwe vloer, deze is aan de kant van 

het rookterras door gerot inclusief 

de draagbalken er onder. Het is een 

houten vloer die over de voormalige 

zitkuil is gemaakt. Ten tweede: De 

daken verdienen echt aandacht en 

zijn dringend toe aan renovatie. Extra 

isolatie en nieuwe dakbedekking. En 

waar we nog licht koepels hebben 
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deze ook verwijderen en dicht maken.”

Kun je ook een onderwerp/

werkzaamheid/item benoemen 

waar je het meeste trots op bent ?

“Één ding benoemen waar ik trots op 

ben lukt niet. Ik doe het tenslotte niet 

alleen. Waar ik zeker trots op ben is 

dat we met een kleine vaste kern van 

vrijwilligers het voor elkaar hebben 

gekregen dat we nu een prachtige 

kantine en snackbar hebben. Het eind 

komt in zicht. Hopelijk komt er nog

meer sfeer in als de meubelen en 

decoratieve aankleding gereed is. 

Maar ik ben zeker wel trots op de

snackbar, dat is echt een hele grote 

verandering. Maar dat kunnen de 

leden vast wel proeven!”

Je bent niet opgegroeid met SVVN en 

kunt dus redelijk ‘van buiten’ naar de 

vereniging kijken. Welk beeld levert 

dit eigenlijk op bij jou?

“Onze vereniging is een echte 

afspiegeling van de maatschappij: een 

heel mooi gemêleerd

gezelschap met heel veel 

verschillende achtergronden en een 

groot hart voor groen wit.

Het is een mooie club waar best nog 

wel wat scherpe randjes mogen 

worden weggepoetst om het

nog mooier te maken. Samen maken 

we de club.”

Kijkend naar de toekomst, wat zou je 

de vereniging nog toewensen ?

“Ik wens de vereniging een mooie 

en sportieve toekomst, waarbij we 

blijven groeien als club en natuurlijk 

op sportief vlak nog heel lang op onze 

mooie sportpark in Groot Lochter 

mogen verblijven.”

      van A tot Z 
      perfect 
          geregeld

  Jouw 
hypotheek

www.adviesarena.nl
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Luuk, kun je iets vertellen over je 

voetbalachtergrond?

Mijn ouders komen beiden uit 

Hellendoorn, mijn vader heeft daar 

nog bij Vesos gevoetbald, maar ze 

waren al naar Nijverdal verhuisd 

voordat mijn broers en ik geboren 

werden. Om die reden zijn we alle 

drie bij SVVN terecht gekomen. Mijn 

oudere broer stopte na A1, maar 

mijn jongere broertje Rick speelt nog 

steeds bij ons, om precies te zijn zit hij 

samen met mij in ons tweede elftal.

Zelf ben ik op mijn vierde lid 

geworden. Ik heb ik de hele jeugd 

doorlopen, van F7 tot A1. Meestal 

was ik veldspeler, maar in C1 en in 

A1 ben ik ook keeper geweest. Dat 

laatste kreeg nog een staartje. In A1 

wilde ik veldvoetballer zijn, maar ik 

offerde me de eerste seizoenhelft 

op als keeper. Daarbij heb ik duidelijk 

aangegeven dat ik na de winsterstop 

weer op het veld wilde staan. Toen 

het zover was mocht dat niet, er was 

gebrek aan keepers en ik moest me 

professioneel opstellen, zo kreeg ik 

Vandaag staat de 22-jarige Luuk Valk centraal in de enige rubriek van onze clubkrant waar niemand in wil komen te 

staan. Luuk is een veelzijdige speler, die over de unieke capaciteit beschikt dat hij als keeper en als veldspeler op se-

lectieniveau kan presteren. Helaas houdt een peesblessure hem inmiddels al een klein jaar aan de kant. Ondertus-

sen is Luuk geopereerd en als zijn herstel naar wens verloopt, hoopt hij voor de zomer terug te keren op de groene 

mat. Hoewel Luuk in het dagelijks leven HBO-V studeert en dus voortdurend omringd is door allerlei leuke verpleeg-

sters, is hij momenteel single. Voor de redactie van Voetbalvaria is dit natuurlijk aanleiding om alle vrij loslopende 

dames uit Nijverdal en omgeving op te roepen om contact op te nemen met onze felbegeerde vrijgezel. Wie weet ben 

jij straks diegene die aan Luuks zijde staat als hij zijn rentree maakt als speler!

MEDISCH CENTRUM VOLHARDING
Luuk Valk, veelzijdig topper en 
sfeermaker
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te horen. Ik hield mijn poot echter 

stijf en daarom moest ik op gesprek 

komen bij de technische commissie. 

Marinus op den Dries maakte mij 

duidelijk dat er in de jeugd geen 

plaats meer voor mij was zolang ik 

dit gedrag vertoonde. Bij de senioren 

mocht ik wel spelen, daarom stapte 

ik vervroegd over naar SVVN 2. Daar 

speel ik sindsdien als nummer 10 

op het middenveld. Destijds was ik 

natuurlijk kwaad, nu ik wat ouder 

ben, snap ik Marinus ook wel. Hij 

is verantwoordelijk voor het hele 

technische beleid van de vereniging 

en dan moet je soms doorpakken.

Als speler van A1 heb ik trouwens 

nog een paar oefenwedstrijdjes 

meegedaan met het eerste en bij 

de afscheidswedstrijd van Michiel 

Middelesch ben ik zelfs nog 

ingevallen als keeper, maar eerlijk 

gezegd kom ik tekort voor de top 

van SVVN. Met mijn goede conditie 

en mijn loopvermogen kan ik veel 

compenseren, maar toch denk ik dat 

ik mijn echte talenten buiten het veld 

liggen. Ik ben een topper in het zorgen 

voor sfeer en gezelligheid binnen het 

team. 

SVVN 2 is een mooi team, met goede 

voetballers en veel gezelligheid, 

tenminste dat hoor ik regelmatig 

van allerlei betrokkenen.

Binnen onze vereniging is het 

makkelijk om voetbalvrienden te 

maken, van jong tot oud. Het leukst 

vind ik toch wel het voetballen met de 

kameraden uit mijn vriendengroep. 

Denk aan Rowan Wijnen, Beer Bos, 

Gijs Bolte, Jimmy Scharphof, Dylan 

ten Hove en natuurlijk mijn maatje op 

het middelveld, Stef Hallink. Maar ook 

wekelijks voetballen met vedettes als 
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Tim van Kammen en Kars ter Avest 

blijft een enorme eer. Je kunt nog veel 

leren van deze twee toppers.

Bij SVVN zijn er genoeg feestjes en 

activiteiten waar we onze energie 

kwijt kunnen. Zelf ben ik altijd erg 

fan van het mixtoernooi en het 

oliebollentoernooi. Afgelopen jaar 

vond ik de spooktocht ook erg 

geslaagd, dankjewel daarvoor Sam! 

Maar het oliebollentoernooi blijft 

toch mijn favoriet, met ons prachtige 

team FC Drietbulln laten we ons elk 

jaar zowel binnen als buiten het veld 

zien.

We moeten het even over je 

blessure hebben, anders gaat onze 

eindredacteur weer zeuren dat ik 

me niet aan de opdracht hou. Kun je 

hier iets over vertellen?

Ik heb een blessure aan de lange pees 

aan de buitenzijde van mijn enkel. De 

peroneus longus, voor de kenners 

onder ons. Deze pees is gescheurd 

en bovendien bleef niet meer op zijn 

plek, hij schoot regelmatig uit zijn 

positie.

Deze blessure liep ik op tijdens een 

wedstrijd bij het 6e elftal. Mijn eigen 

team was die week vrij en ik had wel 

zin om te voetballen. Het gebeurde 

toen ik de bal met m’n binnenkantvoet 

wilde schieten, ik voelde gelijk dat 

het mis was. Gek genoeg kon mijn 

broertje er tien minuten later ook 

vanaf, ook met een enkelblessure…

Hoe verloopt je herstel?

Inmiddels al bijna tien maanden 

aan het revalideren. Na een halfjaar 

kwamen ze er bij de fysio en 

ziekenhuis achter, dat ik toch maar 

onder het mes moest. Dat gebeurde 

op 16 december jongstleden. Sinds 

een paar weken mag ik weer zonder 

hulpmiddelen lopen, ik merk dat mijn 

enkel steeds meer kan hebben. Nu 

heb ik nog twee keer in de week fysio, 

de prognose is dat ik ergens eind mei 

weer wedstrijdfit zal zijn.

Terug neer het voetbal, wat zijn je 

sportieve hoogte- en dieptepunten 

tot nu toe?

In de jeugd ben ik meerdere keren 

kampioen geworden, vaak onder 

leiding van Rein Mondeel. Dat blijft 

altijd speciaal natuurlijk. De meeste 

hoogte- en dieptepunten speelden 
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zich tot nu toe af in wedstrijden tegen 

D*S, de club waarvan de naam niet 

uitgesproken mag worden. Dan is 

iedereen natuurlijk extra gefocust.

Mijn debuut als keeper binnen het 1e 

elftal vond ik zelf wel een hoogtepunt, 

tijdens een thuiswedstrijd tegen 

Wilhelminaschool (mag het Juliana 

zijn red.). Persoonlijk was mijn 

dieptepunt toch wel die affaire in A1, 

toen ik niet langer wilde keepen en 

toen ik door de TC verplicht vervroegd 

naar de senioren werd gestuurd. 

Gelukkig werd ik daar heel goed 

opgevangen.

In zijn algemeenheid is voetballen 

natuurlijk geweldig. Ik speel nu 

al jaren op een mooi niveau met 

vrienden en ik heb veel geleerd 

van goede trainers. Denk aan Zafer 

Aslan, die afgelopen jaar naar ON 

is vertrokken. Maar denk ook aan 

Andre Smal, echt een topper. Die zou 

ik graag nog een keer terugzien als 

trainer van ons eerste elftal.

Dank je wel Luuk, we wensen je 

een goed herstel toe en nog vele 

sportieve successen bij onze 

vereniging.
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In 1983 zijn mijn ouders, Willem en Anna Baan, 

begonnen als fietsenmaker aan de Boomcateweg 

waar nu nog steeds onze winkel gevestigd is. 

Inmiddels zijn Willem en Anna met pensioen en heb 

ik met mijn vrouw Inge de zaak overgenomen.

Profile Baan is een begrip in Nijverdal en omgeving. 

Ons team staat altijd klaar om je een passend 

advies te geven bij aankoop of reparatie van jouw 

fiets. In onze fietsenwinkel hebben wij een ruime 

keuze aan fietsen, zowel nieuw als tweedehands. 

Tevens is er een breed aanbod aan fietsonderdelen 

en accessoires. In onze professionele werkplaats 

met gediplomeerde monteurs verzorgen wij al het 

onderhoud aan jouw fiets.

Onze relatie met SVVN dateert al vanaf mijn jeugd, 

ik heb tot de C-elftallen gevoetbald om daarna 

verder te gaan met fietscrossen. Daar is mijn 

liefde voor de fietsen ontstaan. Onze zoons Joris 

en Maarten hebben tot voor kort ook bij SVVN 

gevoetbald. Vandaar nog steeds ons groen-witte 

hart.

We zien jullie in onze winkel!

Groet, Erik en Inge Baan

Sponsor uitgelicht
Profile baan
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 Natuurlijk geldt ook hier dat wij nooit voldoende 

vrijwilligers hebben. Er is plaats voor nog meer! 

Ja, soms vragen wij omdat wij specifieke kennis 

hebben over iemands vaardigheden en/of 

belangstelling, maar evenzovele malen zijn wij 

afhankelijk van de eigen inbreng. Gevraagd en 

ongevraagd! Mèt in het achterhoofd dat ‘iedereen’ 

tegenwoordig druk is. Met werk, prive en vooral in 

het hoofd! Laat voor velen echter nog steeds een 

plekje vrij zijn voor de Volharding.

Het bestuur zou graag de vrijwilligers ieder 

moment van de dag willen bedanken. Iedereen  

begrijpt dat dit echter volstrekt onmogelijk is. 

Daarom is er ieder moment de onuitgesproken 

‘dank’ en eenmaal per jaar de letterlijke dank 

voor de inzet door het aanbieden van een 

vrijwilligersavond.

Het was een gezellig samenzijn in halverwege 

februari. Met elkaar bij elkaar! De kennis van onder 

Als elke vrijwilliger een ster 
kreeg, werd het nooit meer donker

andere SVVN werd getest en Sabit van De Watertoren 

kwam halverwege even langs om iedereen van een volle 

maag te voorzien. Het was goed zo. Tevens was daar de 

intermezzo van onze penningmeester. Normaal strak op 

de achtergrond, maar nu de architect van een  hilarisch 

optreden. Onderwerp werd uiteindelijk Jan van de 

Schutte die na een lang betoog gehuldigd werd als een 

top-vrijwilliger! Wat iedereen bijbleef, was het feit dat 

de beker nog groter was dan Jan van de Schutte zelf.

De fysieke trots werd vooral zichtbaar doordat wij 

allemaal in de vernieuwde grote kantine de avond 

konden vieren. De vernieuwing kon alleen maar 

plaatsvinden door de vele vrijwillige handen! Ook voor 

deze langdurige zelfwerkzaamheden gingen deze 

handen die avond op elkaar!

Ze verdienen iedere dag weer de lof die hem toekomt: onze vrijwilligers die de 

vereniging draaiende houden. Sommigen vele uren, anderen wat minder uren, maar 

samen van onschatbare waarde om de groen-witte machine lopend te houden.

We zien een mooie balans van oud en jong als dwarsdoorsnede.
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Als zelfstandige ondernemer hechten 

wij veel belang aan een persoonlijke 

benadering. Onze service en 

vakbekwame medewerkers hebben 

er toe bijgedragen dat wij al meer 

dan 70 jaar voorheen (Radio Freie 

Nijverdal) een begrip zijn in Nijverdal 

en omstreken. U kunt ons vinden. 

Markt 7

7442 EC Nijverdal

0548-620600

info@epnijverdal.nl 

We hebben een uitgebreide keuze aan 

audio- en video-apparatuur, telecom, 

witgoed, keuken-inbouwapparatuur en 

kleinhuishoudelijke - apparaten met 

een goede prijs/kwaliteit-verhouding.

Ook het plaatsen en aansluiten/

installeren behoort tot onze 

dienstverlening. Daarnaast kunt u bij 

ons terecht voor snelle en vakkundige 

reparatie van uw elektro-technische 

apparatuur. Indien nodig komen wij 

bij u thuis. Er van uitgaande dat het 

betreffende artikel bij ons is gekocht, 

berekenen wij daarvoor uiteraard geen 

voorrijdkosten.
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Voor diegene echter die de tekeningen 

goed bestudeerd heeft tijdens de 

bijzondere Algemene Vergadering 

en de vele momenten daartussen, 

kon het niet anders dan dat er items 

ontbraken. Vier grote lampen waren 

ingetekend aan iedere kant van de 

kantine waardoor er nog steeds 

een 8-tal lampen ontbraken om het 

geheel van een strakke verlichting 

te voorzien. Vind maar eens zoveel 

lampen met een diameter van 

ongeveer 1 meter. Natuurlijk zijn ze 

te vinden. Speciaalzaken bieden ze 

aan, maar het prijskaartje wat hier 

aanhangt is eveneens buitengewoon 

groot. Voor minder dan 250 per lamp 

kom je nergens! Een aanzienlijke 

uitgave. Een snelle zoektocht langs 

Een ietwat duistere titel die wellicht meer vragen oproept dan dat het beantwoordt. De definitie van licht is 

wetenschappelijk vele malen beschreven, maar de ‘gewone burger’ herkent licht als een verschijnsel wat wij 

vooral overdag zien en ook waar je vrolijk van kunt worden zoals bijvoorbeeld zonlicht. Vrolijkheid en licht is ook 

onlosmakelijk verbonden met onze thuisbasis op Groot Lochter. Vele woorden en zinnen zijn hier reeds aan gewijd in 

de afgelopen maanden met de verbouw van onze kantine. Mooie nieuwe muren, een strak plafond, een nieuw bar èn 

mooie energie-zuinige veelkleurige ledverlichting in het plafond. Licht….

de digitale snelweg leverde ook al 

niet veel aanknopingspunten op, 

anders dan dat de prijzen op een 

vergelijkbaar hoog niveau bleven. 

In de ‘gebruikte’ markt waren er 

zeer weinig aanbieders op de markt 

om nog maar te zwijgen over de 

aanbieders van lampen met een 

meter doorsnee. Tot...het oog van 

een beperkt aantal bestuursleden 

viel op een aanbieder uit Drachten! 

Negen lampen in de aanbieding van 

een meter doorsnee. Ze zagen er op 

de foto’s mooi uit, de kleurstelling 

was goed en visueel zagen wij dat 

de lampen ook zouden passen zoals 

Licht in de duisternis…
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het ooit bedoeld was op de eerste 

tekeningen.

Afijn, na enkele onderhandelingen 

met de verkoper op 110 kilometer 

enkele reis afstand kwamen we al 

snel tot een aankoop-akkoord. De 

lampen waren op afstand van ons 

voor een hele mooie Volharding-prijs! 

Nu nog ervoor zorgen dat de lampen 

fysiek in ons bezit kwamen….Een 

hele tour waarbij je wel erg groen-wit 

bloed door je aderen moet hebben 

stromen wil je zo’n exercitie uithalen. 

Drie bestuursleden ontfermden 

zich over deze logistieke operatie. 

Vooraf werden de nodige metingen 

uitgevoerd want negen lampen van 

1 meter doorsnee is geen dagelijkse 

vervoerskost voor een eenvoudig lid 

van SVVN. Een grote bus werd daarom 

geregeld met een ‘civiele’ auto erbij 

voor eventuele extra draaglast.

Op een donkere woensdagavond 

werd er koers gezet naar het noorden 

van het land. Vertrek om 18 uur en 

om half acht aanwezig op de plaats 

van bestemming na 110 donkere 

kilometers. Een alleraardigste 

onderhoudsman van de plaatselijke 

woningstichting wachtte de 

bestuursleden op in een loods op een 

mega-groot industrieterrein. Drachten 

is groter dan gedacht.Het opwachten 

gebeurde in een mooie sfeer met een 

aanbod van een kop koffie waarna 

het inladen kon beginnen. Gestapeld 

konden de lampen allemaal kwijt in de 

bus. Wat een lading! Groooottt…! Onze 

technisch bestuurslid fantaseerde 

er volop op los op de wijze waarop 

hij de lampen kon bevestigen. Dit 

nadat er nog twee frames extra 

gemaakt moesten worden door een 

gewaardeerd SVVN-lasdeskundig-lid.

Huiswaarts konden we onze lol niet 

op. Voor ongerekend een superlaag 

bedrag maar liefst 9 nieuwe grote 

lampen in ons bezit voorzien van 

zuinige ledverlichting. Nu nog een 

technisch hoogstandje te verrichten 

door de ‘technische dienst’ van onze 

vereniging en dan hebben we weer 

een stap gemaakt in het compleet 

maken van de verbouw van onze 

kantine…
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Charon, jij bent aanvoerster. Wij 

willen aan het hele team aandacht 

besteden, maar kun je toch even 

kort iets over jezelf vertellen?

Jazeker, dat wil ik wel. Op jongere 

leeftijd heb ik bij verschillende clubs 

in Nijverdal gevoetbald. Nadat ik een 

paar jaar was gestopt ben ik bij ENC 

begonnen dat na een aantal maand 

later gefuseerd werd met SVVN. Op 

het veld kan ik me als rechtshalf 

uitleven en naast het voetbal heb ik er 

leuke contacten opgedaan.

Natuurlijk heb ik ook nog een 

leven naast het voetbal, haha. 

Beroepshalve ben ik consultant bij 

Younited®. In mijn functie houd ik mij 

bezig met recruitment en adviseren 

van zelfstandig ondernemers en 

opdrachtgevers op ons online 

platform. In mijn vrije tijd doe ik aan 

krachttraining en de resterende uren 

van de dag vul ik op met gezelligheid. 

Niet zelden met vriendinnen uit ons 

team.

Jan nu richten we de aandacht 

ook even op jou, wat is jouw 

achtergrond?

De meeste wat oudere SVVN’ers 

kennen mij denk ik nog wel als 

actief speler. Tot de B1 was ik 

veldspeler, daarna werd ik keeper. 

Bij de senioren heb ik jarenlang in de 

lagere seniorenteams gespeeld. Een 

prachtige tijd natuurlijk. Inmiddels 

ben ik 56 en de keepershandschoenen 

heb ik al jaren geleden aan de wilgen 

gehangen. Beroepshalve werk ik bij 

Van Keulen interieurbouw en in mijn 

SVVN Dames 1: Strijd op het veld, 
vriendschap en gezelligheid daarbuiten.

Het zal de trouwe bezoekers van onze sportpark niet ontgaan dat ons damesteam steeds prominenter aanwezig 

is op zaterdagmiddag. Op het veld staan ze hun ‘mannetje’, ook in de kantine weten ze van wanten. Na de wedstrijd 

zitten ze vaak met zijn allen aan een lange tafel, gehuld in teamkleding, terwijl het bier vloeit en de hapjes rondgaan. 

De speelsters maken indruk, zowel binnen als buiten het veld. 

Aanvoerster Charon Vogelenzang de Jong en leider Jan Tijhof gaven op zaterdagochtend om 10.00 uur een interview, 

voorafgaand aan hun thuiswedstrijd tegen SVZW die om 12.30 uur zou beginnen.  Ondanks het vroege tijdstip waren 

al meerdere speelsters aanwezig. Bijvoorbeeld om mee te helpen aan de actie voor de aardbeving in Turkije, of om 

te kijken naar hun eigen voetballende kinderen. Dat zegt wel iets over de betrokkenheid van de speelsters. Tijd voor 

een interview.
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vrije tijd kijk ik graag voetbal. Zo keek 

in al naar de wedstrijden van mijn 

dochter Romy voordat ik zelf leider 

van haar team werd.

Charon, hoe is het huidige 

damesteam ontstaan?

Tijdens de fusie van ENC en SVVN 

stapte het hele damesteam van ENC 

over naar de Volharding. Het was de 

bedoeling dat we als bestaand team 

door zouden gaan onder een andere 

vlag. De coronaperiode zette echter 

alles op zijn kop. Toen de competitie 

eindelijk weer van start kon gaan, 

ontstond er een gemengd team van 

meiden van ENC en SVVN. 

Veel meiden die destijds bij ENC 

voetbalden, spelen nu op de vrijdag. 

Een aantal anderen zoals ik spelen 

nu op de zaterdag, gecombineerd 

met SVVN’ers én nieuwe speelsters 

vormen we een team waar we enorm 

blij mee zijn! Als één van de teams te 

weinig speelsters heeft, dan helpen 

we elkaar. 

Onze oude trainer had een overstap 

gemaakt. Na wat lijntjes uitgezet te 

hebben, werd Jan onze trainer. 

Op welke manier kwam jij in beeld 

Jan?

Zoals gezegd keek ik regelmatig naar 

onze dames, omdat mijn dochter in 

dat team speelt. Ik had verder geen 

enkele ambitie, ik keek gewoon als 

vader. Maar van het één kwam het 

ander. Toen Bert Huuskens stopte 

vroeg Romy mij of ik leider wilde 

worden. Eerlijk gezegd was ik daar 

niet gelijk enthousiast over, het 

overviel mij ook. Daar kwam bij dat 

toen die #metoo affaires speelden. 

Ik had natuurlijk helemaal geen zin 

om in een dergelijk conflict terecht te 

komen en bij een damesteam ben je 

als man toch kwetsbaar. Uiteindelijk 

ging ik overstag maar voordat ik echt 

begon heb ik enkele openhartige 

gesprekken voeren met de dames. 

Hoe zij daar tegenover stonden en of 

we elkaar konden vertrouwen. Dat 

waren goede gesprekken, met als 

gevolg dat ik sinds dit seizoen hun 

leider ben.

Charon, wat is volgens jou 

kenmerkend voor ons damesteam?

We hebben een gemengde selectie, 

van jonge meiden tot senior dames. 

We komen voor elkaar op en als het 

nodig is durven we elkaar de waarheid 

te zeggen. Dat geldt ook voor Jan, hij 

is meer een collectieve leider dan een 

alleenheerser. Het fijne is dat we een 

leuk en gezellig team hebben. Op het 

veld kunnen we mondig zijn maar na 

die tijd is het altijd goed en kunnen we 

er om lachen. We zijn echt een team 

en Jan waardeert dat ook. 
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Zie jij dat ook zo Jan?

Zeker, we zijn ook een team in 

opbouw. Het is een betrokken groep, 

de meiden raken wekelijks beter op 

elkaar ingespeeld. Momenteel spelen 

we laag in de middenmoot, we hopen 

dit seizoen nog wat te stijgen. In 2023 

zijn we nog ongeslagen, haha.

Naast het voetbal schijnen jullie er 

een nogal druk sociaal leven op na 

te houden, klopt dat Charon?

Jazeker, we houden wel van 

gezelligheid. Na de wedstrijd 

zitten we steevast bij elkaar voor 

de traditionele derde helft. Verder 

spreken we regelmatig af voor een 

cafébezoek of we gaan samen naar 

feestjes. Verder bezoeken we elkaars 

verjaardagen en af en toe gaan we uit 

eten, bijvoorbeeld naar de Wok. Later 

dit jaar staat er nog een weekendje 

weg op de planning. Waar we naar toe 

gaan is nog niet bekend.

Jan, ik neem niet aan dat jij bij al die 

activiteiten aanwezig bent, dat lijkt 

me wel erg vermoeiend… 

Nee hoor, de dames redden zich op 

dat vlak prima zelf. Af en toe sluit ik 

aan bij een activiteit, maar lang niet 

altijd. Ik hoop trouwens niet dat de 

indruk ontstaat dat we voor de lol 

leven. Op wedstrijddagen zijn de 

meiden scherp en in het veld willen 

we winnen. Sociaal wisselen doen we 

bijvoorbeeld alleen als de wedstrijd 

zich er voor leent. Als er punten 

over de streep getrokken moeten 

worden dan doen we dat, dan komt 

niet iedereen aan evenveel speeltijd 

toe, Dat is de deal en dat accepteert 

iedereen.

Charon en Jan, dank jullie wel voor 

het interview. De redactie wenst 

jullie een mooie sportieve toekomst!
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Meer weten?

ONZE VISIE
Wij geven de beste uitstraling met professionele 
bedrijfskleding en complete service.

KMS
Kleding Management Systeem Realtime inzicht in verbruik, leveringen en 
snel bestellen via je eigen KMS. Wij richten het in zoals jij het wenst!

PASSEN OP LOCATIE
Met onze pasbus komen we bij je langs voor het doorpassen van kleding. 
Door heel Nederland, wanneer het jou uitkomt!

VITALITEIT
Door de fusie met Intersport Ramon Zomer bieden wij unieke mogelijkheden 
in de combinatie sport- en bedrijfskleding.

DUURZAME BEDRIJFSKLEDING
Jouw bedrijf onderscheiden met 100% circulaire bedrijfskleding? 
Bij Reflex ben je aan het juiste adres. 
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Hij hoort zeker bij de spelers met de 

mooiste pass/trap. Een geweldige 

wreefbeheersing in combinatie met 

balsnelheid. Als rechtshalf laat hij dat 

ook regelmatig zien en later bij het 

1e waar hij al jaren de keeper warm 

schiet. David wordt met A2 kampioen 

onder trainer Dennis Otte en leider 

Frits Withaar. Hij stopt met voetballen 

omdat hij als materiaalman van ons 1e 

wordt gevraagd. Dat doet hij inmiddels 

alweer 15 jaar en niet onverdienstelijk. 

Regelmatig wordt menig tegenstander 

jaloers als de foto’s weer voorbij 

komen, waarbij hij onze spelers in de 

watten legt en de kleedkamer volledig 

is uitgestald met wedstrijdkleding. 

Naast materiaalman helpt hij bij 

de commissie “wedstrijdzaken” 

is momenteel hulptrainer van 

Edwin Wijnen JO17-1. Met zijn 

materiaalervaring zit hij nu ook in de 

net opgerichte kledingcommissie. 

In het dagelijkse leven werkt 

hij inmiddels alweer 10 jaar bij 

“FarmFood” als magazijnmedewerker. 

Kortom een bezige bij. Hij geeft aan 

dat SVVN zijn club is, altijd gezellig. 

Naast het kampioenschap A2 vindt hij 

de promotie SVVN 1 tegen Dodewaard 

onder Marcel Borkent ook een 

hoogtepunt bij SVVN.  

40 jaar

Als je Hendrie Heuver zoekt, kijk dan 

De traditie van een drukbezochte 

nieuwjaarsbijeenkomst werd op deze 

zaterdagmiddag ook weer volop 

voortgezet op 7 januari jl. Begon de 

receptie ‘pas’ om vier uur, rond kwart 

over drie kwamen de eerste gasten 

de kantine al binnengeschuifeld. Beter 

om vroeg te zijn om nog een mooie 

plaats te krijgen dan achteraan in de 

kantine plaats te moeten nemen. Het 

was een gemêleerd gezelschap van 

jong en oud door elkaar heen.

Na de opening vroeg de voorzitter 

aandacht bij de leden die hier graag 

aanwezig hadden willen zijn, maar 

dit door ziekte of andere reden niet 

kunnen. Daarnaast werd er een 

moment van stilte gevraagd voor  

familie-leden van onze leden die te 

maken hebben met ziekte en of ander 

verdriet. En tot slot een moment van 

stilte vanwege het overlijden van onze 

leden in 2022. Oorverdovend stil en 

daarmee gelijk een mooi eerbetoon!

Na een welkomswoord van de 

voorzitter en een korte terug- en 

vooruitblik over het afgelopen en 

aankomend jaar was het de beurt aan 

de jubilarissen:

25-jaar

David Stokvis komt net als broer van 

Rens en Arnold ook bij de SVVN familie. 

op de zaterdagmiddag aan de bar 

bij SVVN dan zal je hem niet missen. 

Zijn vader is een SVVN’er en dat is 

de reden dat ook Hendrie lid wordt. 

Hij speelt op de linksbuiten om zich 

op latere leeftijd om te turnen tot 

keeper. Hendrie wordt kampioen met 

C3 onder leiding van Lucassen. Blijft 

actief spelen tot zijn 37 jaar  maar is 

er wel even tussenuit geweest om bij 

Vesos en de Zweef een paar seizoenen 

te voetballen. Bleef wel rustend lid 

en na dit kortstondig avontuur meldt 

hij zich weer aan bij SVVN 11  met 

onder andere de familie Greevink in 

de gelederen. Hij draait op dit moment 

weer bardiensten samen met Jan 

Keizer en is niet beroerd te helpen 

waar nodig. Hij zou het mooi vinden 

als er ooit nog een tribune aan het 

hoofdveld wordt geplaatst. In zijn 

dagelijkse leven werkt hij inmiddels 

alweer 45 jaar bij Ten Cate.   

Julian op den Dries komt uit een 

echte SVVN familie. Speelt in de 

jeugd als middenvelder en later bij 

de senioren voorstopper/laatste 

man. Is voornamelijk speler van SVVN 

2 en wordt daarmee als speler 2x 

kampioen (1994 met Jan Achterkamp 

en 1999 met Hans de Jong). Op zijn 28e 

raakt hij zodanig geblesseerd aan de 

knie dat hij na een tijdje helaas moet 

stoppen. Hij is samen met Ronald 

Onze jubilarissen…
Een traditie is goed om eens tegen de lamp te houden. Moeten en willen we veranderen? Moet het anders? Voldoet 

de traditie nog aan de behoefte van de leden? Vragen die zonder meer jaarlijks wel eens voorbij komen. Bewust 

danwel onbewust. Eén van de tradities die wij niet snel zullen wijzigen, is de nieuwjaarsreceptie. Al jarenlang

zien wij hier een stijgende lijn van bezoekersaantallen. Niet alleen van onze leden, maar zeker ook van mede-

uitgenodigen of overige belangstellenden. Niet zo gek als je weet dat een groot deel van het programma wordt 

besteed aan het huldigen van de jubilarissen. Een geweldig moment waar niet alleen de jubilarissen veel plezier aan 

beleven, maar zeker ook de partners, kinderen en zelfs de kleinkinderen.



31

Kleenscholten jeugdtrainer geweest 

en als de toenmalige trainer van SVVN 

2 midden in het seizoen door ander 

werk moet stoppen, wordt Julian 

trainer van SVVN 2. Wordt daarmee 

2 jaar later kampioen en promoveert 

naar de reserve 1e klasse. Dan vliegt 

hij uit en is 5 jaar trainer van SC Rijssen 

1 en 2 jaar SC Daarle 1. Komt bij SVVN 

terug en is 2 jaar trainer van ons 1e. 

Daarna 2 jaar ASV 1 en nu weer trainer 

bij SC Rijssen 1.Intussen gewoon 

grensrechter als ouder van Finn die in 

JO13-2 speelt. Julian is scheidsrechter 

geweest en bardiensten gedraaid en 

verder allerlei hand en spandiensten 

voor SVVN verricht. Naast alle 

kampioenschappen staan de 

weekendjes weg bij hem nog fijn in 

het geheugen. Julian is alweer 17 jaar 

Specialist Publiekzaken bij gemeente 

Hengelo. 

Marcel Manenschijn begint zijn 

carrière bij Vesos Hellendoorn en bij de 

verhuizing naar Bentertsweg komt hij 

onder andere met buurtgenoten Appie 

Konijnenbelt en de gebroeders van 

der Linde in 1981 naar SVVN. Speelt 

centraal achterin als voorstopper, 

is kopsterk en kan een aardig potje 

voetballen, echter heeft de pech dat 

zijn concurrentie Patrick Boerkamp 

heet en heeft daardoor af en toe 

alleen aan het 1e elftal mogen ruiken. 

Wel hele goede jaren in SVVN 2 en 3 

gehad. Helaas door een knieblessure 

al op 26-jarige leeftijd moeten 

stoppen als speler. Blijft echter nog 

lang actief als o.a. trainer van 3e 

team (2 jaar) en later grensrechter 

van het  1e (5 jaar), daarna SVVN 

2 (2 jaar). Hij was organisator van 

diverse feestjes oa. “NinePointsDay” / 

V’ladding on tour weekendjes / Aprés 

Skihutparty’s / Oliebollenbierfeest 

/ SVVN darttoernooi. Ook nog in 

clubbladredactie gezeten. Op dit 

moment is hij ondersteunend bij 

“beeld en geluid” SVVN / doet hij 

alle mixtoernooi huldigingen / 

scheidsrechter (sinds 2010) / reserve 

grensrechter SVVN 1 (vanaf 2011) en 

is lid van het “Social Media team” …

twitter/facebook etc. 

50-jaar

Gerhard en Henk Tijhuis zijn beide 

tweelingbroers en SVVN wordt 

hen met een groen/witte paplepel 

ingegoten. Ze moesten nog wel 

eerst zwemles afmaken om met 8 

jaar bij de club te komen. Ze noemen 

beide de namen Herman Imhof, Joop 

Geerdink en Mannes Kreijkes als 

goede opleiders in de jeugdperiode, 

hoewel ze in het voetballeven niet 

vaak in dezelfde teams spelen. Henk 

is een behendige middenvelder die 

vooral in het 2e speelt en is  40 jaar 

als hij stopt. Gerhard is als back of 

voorstopper de robuuste verdediger 

die zijn kunsten in het 5e/ 6e laat 

zien. Helaas doet een liesblessure 

hem besluiten te stoppen toen hij 
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31 was. Is inmiddels verhuisd naar 

Vriezenveen en komt daarna niet veel 

meer bij de club. Henk wordt na zijn 

actieve periode scheidsrechter en sluit 

aan in de sponsorcommissie en doet 

beide nog tot vandaag de dag. Beide 

brachten vaak het clubblad (huidige 

“SVVN Magazine”) rond in de tijd dat 

ze nog bij de ouders thuis woonden. 

Als hoogtepunt noemt Gerhard zijn 

kampioenschap met B2 en heeft 

vooral goede herinneringen aan de 

vele kerstzaalvoetbaltoernooien in 

Nijverdal. Daar waar Gerhard wel 

kampioen is geworden, is Henk dat 

in zijn 40 jaar actieve periode nooit 

geweest, echter geeft hij direct aan 

dat hij in die 40 jaar ook nooit is 

gedegradeerd (ook heel bijzonder). 

Henk heeft goede herinneringen aan 

de spelregelavonden in de gemeente, 

de 2e Pinksterdagtoernooien in Dieren 

en is al vanaf het begin aanwezig bij 

het team van de “PTT-Boys” op het 

traditionele SVVN “Oliebollentoernooi”. 

In het dagelijks werk is Gerhard  

Operator in procestechniek en is Henk  

projectmanager bij IAA Architecten. 

Deze huldiging van beide zonen is 

voor vader Gerrit Tijhuis die vorig jaar 

nog werd gehuldigd voor zijn 75 jaar 

lidmaatschap een speciaal en trots 

moment!

Cees Linthorst is 50 jaar lid maar 

heeft nog nooit gevoetbald. Oh ja, heel 

eventjes bij de pupillen van Hulzense 

Boys weet hij zich te herinneren. 

Samen (met o.a. Dinand Slettenhaar, 

Ab Pennings en anderen) rijdt hij 

overal met SVVN 1 mee. Eerst met de 

bus en later zelf met de auto. Waar 

het in het verleden vaak richting 

de Veluwe ging, is het vandaag de 

dag iets dichter bij huis. Cees is al 

40 jaar poortverkoper/inner van 

entreegelden bij thuiswedstrijden van 

ons 1e.  Eerst met een tafeltje voor de 

kantine en later in de “entreetoren” 

die mede werd gefinancierd door de 

Supportersvereniging. Heeft in al die 

jaren genoeg meegemaakt, waarvan 

de kampioenschappen en promoties 

natuurlijk de hoogtepunten zijn, maar 

ook de degradaties wel eens voor een 

mineur stemming hebben gezorgd. 

Dat Cees standvastig is, blijkt uit het 

feit dat hij 50 jaar voor Ten Cate heeft 

gewerkt. Maar de baas die hij nu heeft 

hem ook heel goed bevalt. Hij geniet 

dan ook nog steeds elke dag van zijn 

pensioen.

60-jaar

Freddy Pelupessy is de eerste uit 

de Molukse gemeenschap die lid 

wordt bij SVVN. Als jongen komt 

hij vaak bij bakkerij Olthof en diens 

zoon moedigt hem aan bij SVVN te 

komen voetballen. Eerst in C1, B1, A1 

en daarna maar liefst 15 jaar in het 1e 

van SVVN. Jack van Houten leerde hem 

voetballen. Hij zag dat Freddy goed 

kon worden. Bij het 1e team herinnert 

Freddy zich trainer Kas Woudsma 

nog. Als vrijwilliger helpt hij mee bij 

de renovatie van het clubhuis aan de 

Ericaweg en diverse andere klussen. 

Freddy geeft aan zich altijd prettig 

en thuis te hebben gevoeld bij SVVN. 

Hij komt nog met regelmaat ons 1e 

bekijken en natuurlijk aanwezig bij zijn 

kleinzoon Phyllon die bij de jongste 

pupillen speelt. En daar waar Joey 

Pelupessy (oomzegger van Freddy en 

bij ons wel bekend) niet voor SVVN te 

behouden was, hopen we heeeeeeel 

stiekem dat Phyllon iets minder goed 

wordt en we net zoals zijn opa Freddy 

straks nog 15 jaar van hem, in ons 1e 

team, mogen genieten.

De kwaliteiten van Frans Boernama 

vallen tijdens het schoolvoetbal op 

en Henk Vos vraagt hem bij SVVN 

te komen voetballen. Als spits 

scoort hij erop los. Hij maakte zelfs 

in A2 maar liefst 14 doelpunten 

in één wedstrijd. Frans mag in de 

jeugd meedoen op een voetbaldag 

georganiseerd door FC Twente  en 

wordt zelfs door Georg Kessler (die 

op dat moment verantwoordelijk is 

voor de nationale jeugdselecties) 

uitgenodigd voor jeugd Oranje. 

Helaas kan Frans daar geen deel 

van uit maken, omdat hij op 16 jarige 

leeftijd TBC krijgt en 1.5 jaar in het 

Krönnenzommer moet verblijven en 

daarna 1 jaar niet mocht voetballen. 

Hij speelt, zoals hij het zelf noemt, 

een blauwe maandag in het 1e, 

omdat hij eigenlijk niet alles voor 

het voetbal over had. Wel jarenlang 

in het 2e en vooral 3e gespeeld. 

Hij is dik 40 als hij stopt als actief 

lid. Is daarna een tijdje assistent-

trainer van Jan Achterkamp bij 

SVVN 2. Samen met Gert Keizer 

is Frans pupillentrainer geweest 

en hij helpt de club bij diverse 

klussen. Als hoogtepunt geeft hij 

het kampioenschap met A1 aan. Ook 

gelijk zijn mooiste wedstrijd. Het was 

de laatste wedstrijd van het seizoen 

tegen DES A1. De rood/zwarten 

hadden genoeg aan een gelijkspel 

en alles was al bij de tegenstander 

voorbereid voor het kampioenschap. 

Alleen moest thuis nog worden 

afgerekend met SVVN. Dat viel dus 

tegen. Frans scoorde die wedstrijd 

3x en SVVN ging er met de winst en 

kampioenschap vandoor. Nog altijd 

herinnert Frans zijn grote SVVN-

vriend Wim Bouwhuis hieraan, die op 

dat moment heel even een uitstapje 

maakte en bij DES voetbalde.        
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70 jaar

De jubilarissen met een lidmaatschap 

van 70 jaar hebben aangegeven dat 

we teruggaan in een tijd waarin er 

geen douches waren en er met een 

handpomp gewast kon worden;  er 

wel eens een witte onderbroek van 

moeders bij een wedstrijd werd 

gedragen;  bij fabriek Ter Horst in 

Rijssen jute werd opgehaald die elke 

zaterdagmorgen werden opgehangen 

om inkijk op de velden op het terrein 

aan de Ericaweg te voorkomen;  het 1e 

elftal met de bus naar uitwedstrijden 

ging en op de terugweg altijd ergens 

werd “aangelegd”, omdat er nog geen 

kantine was……….

Johan Hallink wordt lid op zijn 12e 

jaar. Is in groen/wit shirt gedoopt, 

zoals hij zegt. Hij speelt voorin aan één 

van de buitenkanten of soms als links 

of rechtsbinnen, dit is een tactiek en 

benaming uit een ver verleden. Kan 

zich de namen van trainers Lanckes 

en Woudsma nog goed herinneren. 

Voetbalt een aantal jaren in ons 1e, 

maar wordt vooral een vaste waarde 

van het 2e team. Speelt tot zijn 39 

jaar en moet helaas stoppen als de 

fysio constateert dat de kniebanden 

niet goed meer zijn. Inmiddels is 

Johan mede eigenaar van Bouwbedrijf 

Hallink en Hammink bv.  Na zijn actieve 

periode is hij nog een paar jaar leider 

van het toenmalige 5e team. Is nauw 

betrokken bij tekening en materialen 

levering van aanbouw clubhuis aan 

de Ericaweg. Na zij pensioen heeft 

hij veel werk verricht in de kantine 

commissie en flink meegeholpen 

aan het kunstgrasvoetbalcourt. Wist 

met zijn handelservaring financiële 

voordelen voor de club binnen te 

halen bij aanschaf materialen. Tot 

op heden een fervent supporter van 

SVVN 1, zowel uit thuis als uit en weet 

vaak aan de vierkante tafel in de 3e 

helft goed te vertellen wat goed of 

fout ging. Johan geeft aan nog altijd 

warme herinneringen te voelen bij zijn 

actieve periode met o.a. spelers als 

Wim Wijnen, Tjalling Postma, Anton 

Janssen , Eef Ehrenhard met nog vele 

anderen en noemt/respecteert vooral 

zijn voetbalmaatje Henk Alberts met 

wie hij samen aan het Volharding 

avontuur is begonnen.  

Dick van Zon speelt in de jeugd op alle 

posities aan de linkerkant, back/half/

buiten. Voetbalt een paar seizoenen in 

het 4e en besluit dan te stoppen en is 

vanaf die tijd steevast supporter van 

SVVN 1. Op jeugdige leeftijd ging hij 

na het voetballen al met de bus van 

het 1e mee of hij ging op de fiets als 

de bus al vol was, van Vroomshoop 

tot aan Zwolle toe. Dick heeft veel 

gedaan voor SVVN. Hij heeft jarenlang 

inzameling van de TOTO gedaan, 

meegeholpen aan bouwen van de 

kleedkamers op het oude terrein, ging 

vaak bij het fabriek helpen om pijpen 

en hulsen schoon te maken (daarvoor 

kreeg onze vereniging weer geld), 

elke zaterdagmorgen ophangen van 

jutedoeken bij terrein aan de Ericaweg 

en veel andere karweien. In zijn 

dagelijks leven werkte hij ca. 20 jaar 

bij Bendien Smits, 10 jaar bij Polymij en 

is tot aan zijn pensioen actief bij Ten 

Cate Nijverdal. Wat hem nog goed is 

bijgebleven zijn de organisaties van 

een SVVN Bazaar in het toenmalige 

“Ons Gebouw”. Een plaats waar ook 

diverse Vladdingfeesten werden 

gehouden, zoals een echte boeren-

bruiloft waar iedereen verkleed naar 

toe kwam. Ook ging hij samen met 

Jan v/d Schutte en Jan Eeftink naar de 

spelregelavonden die de gemeente 

Hellendoorn organiseerde en was 

daarbij 2x de beste. Nog steeds komt 

hij graag kijken ondanks dat zijn zicht 

niet zo goed meer is.      

  

Henk Alberts komt door Hans Vos 

bij SVVN en blijkt een superspits. 

Breekt gaandeweg zijn pols, maar 

met zijn gedachte dat je bij voetballen 

de benen gebruikt en niet je handen, 

verbijt hij de pijn. Na 10 jaar bleek 

de pols gebroken te zijn geweest en 

moet alsnog worden geopereerd. 

Hij voetbalt 15 jaar lang in het 1e 

van SVVN. Maakt in die periode 140 

doelpunten en werd 5x topscorer. 

Een geweldige prestatie. Voetbalt 

daarna nog in het 2e en 3e om op 

latere leeftijd bij de veteranen te 

voetballen tot aan zijn 60e jaar. Vanaf 

die periode begint hij met wandelen en 

wandelt 2x de Elfstedentocht, 1 keer 

de Airborne-mars en 4x haalt hij het 

kruisje van de Nijmeegse 4-daagse. 

Hij krijgt na zijn periode in het 1e een 

echte afscheidswedstrijd tegen een 

het Twents voetbalteam. Henk wordt 

2x kampioen met het SVVN 1 en 1x 

met het 2e en ook 1x met het 3e. Een 

echte winnaar. Hij is samen met Henk 

Grondhuis trainer/leider van SVVN 

B1 geweest, die op dat moment in 

de hoofdklasse speelt. Henk helpt 

jarenlang mee op de maandagochtend 

bij het schoonmaken van ons 

clubgebouw. Privé werkt hij ca. 25 

jaar bij Ten Cate en gaat daarna 

aan de slag bij Holland Signaal als 

bedradingsmonteur. Zit in vele raden 

en commissies en wordt daarvoor 

geridderd. Aan alles merk je dat SVVN 

hem nog steeds na aan zijn groen/

witte hart gaat.

Niet aanwezig tijdens de huldigingen 

waren Jarno Janmaat en Dennis 

Hulsegge (beide 25 jaar lid) en Jan 

Jansen (50 jaar lid)


