
De geschiedenis van de S.V.V.N.: Seizoen 1947 – 1948. 

 

Het derde seizoen na de oorlog was 

aangebroken. Het derde jaar na Hitler, zoals 

Duitsers het destijds noemden. De oorlog 

verdween langzaam naar de achtergrond en 

de leden van SVVN hoopten in de zomer van 

1947 stilletjes op sportief succes. Sterker 

nog, sommigen verlangden openlijk een beter 

resultaat dan in de voorgaande jaren. De 

sportieve werkelijkheid was helaas 

weerbarstiger. Aan de eindstreep bleek er 

niet meer in te zitten dan een zevende 

plaats.  

 

Kenmerkend voor de nieuwe geest die waaide 

was bijvoorbeeld het idee om een feestavond 

te organiseren. Een voorstel in deze richting 

werd tijdens een ledenvergadering unaniem 

aangenomen. Maar zoals zo vaak bleef 

vervolgens onduidelijk wie dit dan zou 

moeten organiseren. Gelukkig vond het 

bestuur de heren B.Vos, Van Heek en 

J.Konijnenbelt bereid om hiermee aan de 

slag te gaan.  

 

Uit de verslagen van de ledenvergadering 

lezen we over een voorstel om aan de velden 

een bord te plaatsen met daarop het verzoek 

aan het publiek om zich niet met de spelers 

te bemoeien. Vandaag de dag kunnen we ons 

de achterliggende gedachten nog steeds goed 

voorstellen. In sommige opzichten is er niets 

veranderd. 

 

Op voorstel van Henk Vos werd tijdens de 

ledenvergadering gestemd over het voorstel 

dat er een boete van fl.1.00 moet worden 

opgelegd aan leden die zonder schriftelijke 

afmelden en geldige reden weg blijven bij 

een ledenvergadering. Het voorstel wordt 

met algemene stemmen aangenomen. Door 

de trouwe aanwezige leden natuurlijk…de 

afwezigen konden natuurlijk niet stemmen. 

 

Nieuw was het idee om leiders aan elftallen 

te koppelen. Nu de normaalste zaak van de 

wereld, maar destijds een nieuw idee. Tot die 

tijd namen bestuursleden deze taak op zich. 

Geen ideale situatie, zodat verschillende 

teams nogal eens zonder leider zaten.  

Veel leden meldden zich aan voor de functie 

van elftalleider. Aan vrijwilligers geen gebrek 

blijkbaar. De secretaris van het bestuur hield 

bij welke leider aan welk team werd 

gekoppeld. 

 

Een terugkerend thema was de slechte 

opkomst bij de trainingen. Het trainen was 

nog steeds niet verplicht en menig begeleider 

en bestuurslid deed daar zijn beklag over. 

Ook over de invulling van de trainingen werd 

flink gediscussieerd. Moesten die harder en 

fanatieker opgezet worden, of moest er juist 

meer atletiek in verwerkt worden?  

De discussie kreeg zo langzamerhand een 

eindeloos karakter. Voorzitter M.van Weert 

drong er nog maar eens persoonlijk bij de 

spelers op aan om de trainingen met de 

regelmaat van de klok te bezoeken. 

 

Dat eindeloze gediscussieer gold ook voor de 

elftalcommissie. Deze heren bepaalden het 

technische beleid. En als er sportieve keuzes 

gemaakt moeten worden, zijn sommige 

spelers tevreden en anderen teleurgesteld. 

En dat kan tot gezeur leiden. Veel gezeur 

blijkbaar, want niet voor het eerst trok de 

commissie zich aan het eind van de 

competitie terug.  

Na allerlei beraadslagingen maakte de 

commissie toch een doorstart. Liefde voor de 

vereniging en verantwoordelijkheidsgevoel 

gaven blijkbaar de doorslag.  

 

Dat gold ook voor de vele leden die aan het 

einde van het seizoen samen de handen uit 

de mouwen staken om de voetbalvelden en 

het bijbehorende terrein weer in orde te 

maken.  

 

Eind jaren ’40 vonden er in allerlei 

gemeenten sportdagen plaats. Dit waren 

belangrijke gebeurtenissen. De wederopbouw 

was immers in volle gang en onze 

samenleving werd gekenmerkt door hard 

werken en soberheid. Sportdagen vormden 

een hoogtepunt in dit bestaan. 

  

Daarom deed ook onze vereniging een 

dringend beroep op haar leden om het beste 

beentje voor te zetten bij de diverse 

sportonderdelen van de Nijverdalse 

competitie. Er waren 44 medailles te winnen 

en SVVN eiste er hiervan 33 op. Het 1e, 3e en 

4e elftal werden kampioen in hun afdeling.  

 

Sportief succes bij sportdagen is leuk, maar 

bij een vereniging gaat het uiteindelijk om 

sportief succes in de competitie. En dat bleef 

uit. Daarom werd er een radicale beslissing 

genomen. Er  werd besloten om een trainer 

van buiten te zoeken. Daarvoor werden de 

heren J.Schapink, H.Schuurman, G.Ten 

Dam en M.Bergboer op pad gestuurd naar 

MVV uit Mariaparochie. Daar trainde ene 

mijnheer Jaarsma. Deze man had een goede 

naam als trainer. Zou hij er in slagen SVVN 

op een hoger plan te brengen? De 

geschiedenis zou het ons leren. 

 

 

 



 
 

 

 

Seizoen 1947 - 1948, 4e klasse KNVB 

 

Uitslagen   ACH  CSV  BEQ  DES  EXC  GEN  NUN  SPA  SVVN  WHC 

Achilles Enschede ##  0-6  0-3  0-1  1-1  2-1  1-4  1-3  0-2  2-3 

C.S.V. Apeldoorn  5-0  ##  2-2  0-2  2-3  1-2  2-3  2-3  0-1  1-2 

Be Quick'28   6-1  6-1  ##  0-2  2-3  3-1  1-1  1-4  0-4  3-1 

D.E.S.    1-2  4-1  7-1  ##  2-2  1-1  1-3  4-1  0-0  4-1 

Excelsior '31   7-0  3-2  3-1  2-7  ##  2-0  1-3  1-1  2-0  4-3 

Genemuiden   7-0  2-0  2-1  1-2  3-3  ##  3-1  1-1  2-2  2-2 

Nunspeet   3-0  1-4  3-0  1-3  1-1  3-2  ##  1-3  3-0  0-1 

Sparta Enschede  12-0  5-1  3-1  4-2  1-2  3-5  4-3  ##  5-0  2-1 

S.V.V.N.  3-1  1-1  5-0  0-3  1-2  1-2  0-4  2-2  ##  2-1 

W.H.C.    2-2  8-0  2-3  2-1  6-3  2-1  2-1  3-5  1-0  ## 

 

Stand    GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG 

Sparta Enschede  18  12  3  3  27  62-31 

D.E.S.    18  11  3  4  25  47-22 

Excelsior '31   18  10  5  3  25  45-36 

Nunspeet   18  9  2  7  20  39-29 

W.H.C.    18  9  2  7  20  43-36 

Genemuiden   18  7  5  6  19  38-30 

S.V.V.N.   18  6  4  8  16  24-29 

Be Quick'28   18  6  2  10  14  34-45 

C.S.V. Apeldoorn  18  3  2  13  8  31-48 

Achilles Enschede  18  2  2  14  6  13-70 

 



 


