
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 2006 – 2007 

Promovendus 
SVVN had 
zich het 
afgelopen 
seizoen 
weten te 
handhaven in 
de tweede 
klasse. Met 
moeite 
weliswaar, 
maar daar lag 

niemand meer wakker van. Missie 
voltooid, blik vooruit! Ons  
vlaggenschip mocht dus opnieuw 
uitkomen op behoorlijk hoog 
amateurniveau. Dat gebeurde onder 
leiding van een nieuwe trainer, de heer 
Frans Zelle, een man die zelf als 
topamateur had gevoetbald. De 
ambities lagen hoog, erg hoog zelf, 

gezien het niet al te stabiele 
prestatieniveau van het afgelopen 
decennium. De doelstelling was 
namelijk om bij de eerste vier te 
eindigen en een periodetitel te winnen, 
om op die manier nacompetitie af te 
dwingen. Daarvoor werd zelfs een 
trainingskamp op Terschelling 
georganiseerd.  

 

 

Helaas liepen droom en daad ook dit 
seizoen niet parallel. Met de nodige 
moeite werd op de valreep handhaving 
afgedwongen. Op zich helemaal geen 
slecht resultaat, iets om trots op te zijn 
zelfs. Redelijkerwijs kon de tweede klasse 
als sportief plafond gezien worden voor de 
Volharding. De vereniging kwam 
tekort om als stabiele eerste 
klasser te kunnen functioneren. 
Daarvoor was de selectie in de 
breedte niet sterk genoeg. Maar 
vooral ontbrak het op alle niveaus 
aan wilskracht om deze stap te 
zetten. Voor bijna alle elftallen 
gold dat de derde helft enorm 
belangrijk was. Wie op een 
willekeurige zaterdagmiddag om 

een uur of vijf de kantine aan de 
Rossinistraat bezocht, kreeg het gevoel 
dat íe in een volle Engelse pub terecht 
was gekomen, of in een druk Praags 
biercafé. De taps stroomden 
onophoudelijk en de stemming zat er altijd 
goed in. 

 

 



Team    Wd W G V Pnt v t min 

1 FC Zutphen  22 14 7 1 49 52 15 

2 WVF   22 14 6 2 48 58 6 

3 Sparta E   22 12 4 6 40 43 30 

4 Vroomshoopse Boys 22 11 6 5 39 46 36 

5 OZC Ommen  22 9 6 7 33 35 28 

6 DOS '37   22 9 5 8 32 40 30 

7 DZC '68   22 8 2 12 26 32 43 

8 SVVN   22 6 6 10 24 33 42 

9 SVI   22 6 3 13 21 27 40 

10 DES   22 6 3 13 21 29 43 

11 SCD '83   22 6 2 14 20 20 45 

12 IJVV   22 4 4 14 16 27 54 

 

 

 

 

 



Nine-points-day 

 

In de selectie ging het overigens heel wat 
minder gezellig aan toe qua sfeer. Er 
waren nogal wat spanningen waardoor 
spelers tijdens trainingen van 
verschillende kleedkamers gebruik 
maakten. Te gek voor woorden natuurlijk, 
maar Frans Zelle kreeg blijkbaar geen 
grip op de zaak. Hij communiceerde niet al 
te sterk en daar hadden sommige spelers 
dan weer moeite mee. Natuurlijk is het 
makkelijker om de trainer daarvoor 
verantwoordelijk te houden dan om zelf in 
de spiegel te kijken, maar hoe dan ook, 
erg verheffend was het allemaal niet. 

Misschien werd om die reden geprobeerd 
de binding tussen de drie selectie-elftallen 

te versterken. Daarvoor werd de 
zogenaamde ‘nine-points-day’ 
geïntroduceerd. Als alle drie de selectie-
elftallen op dezelfde zaterdag wonnen, 
werd er in de kantine op drank 
getrakteerd, afwisselend door het bestuur 
en de spelers. Het bier vloeide dan 
rijkelijk, net zoals dat bij de lagere elftallen 
week in, week uit de gewoonte was. Dit 
stond natuurlijk haaks op het creëren van 
een echte prestatiementaliteit, maar die 
illusie hoefde je bij de Volharding niet te 
hebben. De weinige trainers die dit in het 
verleden geprobeerd hadden, kwamen 
van de koude kermis thuis.    

 

Personele zaken 

In de loop van dit 
seizoen stond de 
wereld voor de 
familie en 
vrienden van 
Hermannes 
Bergboer even 
stil. Ons lid van 

verdienste kwam te overlijden. Harm was 
een man die veel voor SVVN betekend. Zo 

was hij jarenlang bestuurslid, en daarnaast 
was hij niet te beroerd om zelf de handen 
uit de mouwen te steken als 
materiaalman. Verder was hij oprichter van 
de verkoophoek in ons voormalige 
clubhuis aan de Ericaweg, waar in de 
goede oude tijd de overbekende 
doppinda’s gekocht konden worden. Harm 
was dus niet voor niets lid van verdienste.         

 

Na afloop van het seizoen stopte mister 
SVVN Edwin Wijnen als speler van ons 
eerste elftal. In 1986 debuteerde hij als 
schriel 16-jarig ventje in ons vlaggenschip, 
waar hij vervolgens twintig jaar de dienst 
zou uitmaken. De man ontwikkelde zich tot 
de onaantastbare leider van de 
Volharding, op en buiten het veld. Edwin 
bleef de Volharding al die jaren trouw, 
ondanks lucratieve aanbiedingen van 
andere verenigingen. Het afscheidsfeest 
dat hij kreeg aangeboden was dan ook 
een terechte beloning. 

 

 



Organisatorische en bestuurlijke zaken 

Zoals elke vereniging was SVVN 
financieel ook afhankelijk van sponsoring. 
Sponsorgelden tellen echter mee als 
inkomen, en dat wordt fiscaal belast.  
Daarom werd nagedacht over de 
oprichting van een stichtingsvorm waarin 
de sponsorgelden konden worden 
ondergebracht. Dat was 
belastingtechnisch stukken voordeliger. 
Hiervoor moest wel een bestuur worden 
opgericht dat bestond uit drie 
bestuursleden en twee externe personen. 
De stichting bleef natuurlijk 

verantwoording verschuldigd aan de 
algemene ledenvergadering.  

Nieuw dit jaar was ook het invoeren van 
een systeem van verplichte bardiensten in 
de kantine op zaterdag. Om de week 
moest een elftal enkele spelers leveren 
om als kastelein op te treden. In de 
praktijk waren het vaak dezelfde spelers 
die zich hiervoor aanboden, maar dat is 
natuurlijk vaak het geval binnen een grote 
vereniging.  

 

Ledengroei, kleedkamers en De Eversberg. 

De wijk Groot Lochter stamde uit de jaren 
‘70 en was inmiddels geen jeugdige wijk 
meer. Jonge gezinnen vestigden zich 
vooral in de Kruidenwijk. Ondanks deze 
omstandigheden was de aanwas van de 
mini’s overweldigend, de toekomst van 
SVVN zag er dan ook gezond uit.  

Door de ledengroei moesten er zoveel 
teams op de been gebracht worden, dat 
SVVN kleedkamers van de Eversberg 
moest huren om iedereen onder te 
brengen. Een groot probleem was het 
schoonmaken van de kleedkamers. Ze 
werden regelmatig smerig achter gelaten, 
waar de Eversberg uiteraard terecht kritiek 
had. Onder het mom van een ‘normen en 
waarden offensief’ wilden betrokkenen dit 
aanpakken en enkele bestuursleden 
deden dit letterlijk door de kleedkamers 
eigenhandig te gaan schoonmaken. Dat 

was natuurlijk 
geen structurele 
oplossing. 
Daarom toonde 
Dinus van de 
Velden zich 
bereid om de 
kleedkamers drie 
keer per week 
schoon te 

maken. Uiteraard riep het bestuur alle 
leiders bijeen geroepen om dit probleem 
op te lossen, iedereen moest zijn 
verantwoording hierin nemen. 

Al jarenlang waren er voorzichtige 
toenaderingspogingen tussen SVVN en de 
Eversberg. Gezien de wederzijdse 
belangen was dit een logische zaak. De 
Eversberg had niet meer het eeuwige 
leven, dat was duidelijk, en SVVN had juist 
interesse in uitbreiding van haar 
faciliteiten. Om die reden was er zelfs een 
voortgangsonderzoek gestart naar de 
mogelijkheden om te fuseren, maar dit 
onderzoek werd in de zomer van 2006 
stopgezet. De tijd was er nog niet rijp voor. 

Begin 2007 gaan de geruchten dat het 
waterschap de loop van de Regge wil 
aanpakken en rondom het sportpark 
vijvers aan wil leggen. Dat veroorzaakte 
onrust. In het uiterste geval zou het hele 
sportpark opgeofferd kunnen worden aan 
bestuurlijke ambities op gebied van 
natuurontwikkeling of woningbouw. De 
gemeente werd om uitleg gevraagd, maar 
ambtelijke molens draaien langzaam. 

De wens om een pannaveldje aan te 
leggen stamt uit deze periode. 
Oorspronkelijk werden deze veldjes 



aangelegd in achterbuurten in de grote 
streden, waar beton en asfalt en eindeloze 
rijen flatgebouwen het de jeugd 
belemmeren om een balletje te kunnen 

trappen. In de zeer groene omgeving van 
sportpark Groot Lochter leek dit minder 
noodzakelijk, de gemeente hield de boot 
dan ook nog even af. 

 

 

De sportieve prestaties 

Dit seizoen stapten maar liefst drie 
jeugdspelers over naar een betaald 
voetbalclub, om precies te zijn naar de Go 

Ahead Eagles uit Deventer. Dat waren 
Nick Snellink, Delano Burnama en 
Delano Papilaya.  

 

Kampioenen. 

De seniorenelftallen konden geen enkele prijs in de wacht slepen, maar onze jeugdige 
talenten van F1, F3, en F5 werden wel kampioen. F1 behaalde zelfs de dubbel, de heren 
wonnen ook nog eens de beker. Verder promoveerden zowel het 1e als het 4e zaalteam 
naar de hoofdklasse. Chapeau! 



 



De toppers waren! 

Ondanks een minder 
jaar van het eerste 
elftal werd Lars 
Oude Luttikhuis met 
1.86 doelpunten 
gemiddeld tegen de 
beste keeper bij de 

senioren. De 
doelpunten machine 
- Arjan de Groot uit 
het 4e - wist van 
geen ophouden en 
scoorde dit seizoen 
29 doelpunten wat 
hem de tittel van 
topscorer opleverde. Alwin van Munster 

presteerde het 
om de mijlpaal 
van 100 
competitie 
doelpunten te 
bereiken.  

 

 

En wat te denken 
van Marco de 
Jong ook hij 
heeft er 100 
gemaakt.  

 

Bij de jeugd was het 
Rutger Zonnebeld 
uit D1 die er 
gemiddeld 1.09 per 
wedstrijd tegen 
kreeg. De algemene 
verwachting was dat 
dit een topdoelman 
voor de toekomst 

zou zijn. Robin de 
Jong spelend in F1 
scoorde de meeste 
doelpunten bij de 
jeugd. Hij 
presteerde het om 
64 doelpunten te 
scoren hij werd dan 
ook en kampioen en 
bekerwinnaar. 

 
 
 
 


