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In 1948 was het naoorlogse leven in Nijverdal 
weer goed op gang gekomen. Bij Ten Cate 
draaiden de machines op volle toeren. 
Bouwbedrijven en agrariërs hadden werk in 
overvloed. Er werden huwelijken gesloten en 
kinderen geboren. Scholen leverden 
gediplomeerden af, de opbouw van de sociale 
zekerheid werd serieus ter hand genomen en op 
de vrije zaterdagmiddagen voetbalden de 
liefhebbers volop. Kortom, een samenleving in 
opbouw. 
 
Aan de andere kant van de wereld werd echter 
nog een politiek achterhoedegevecht geleverd. 
In onze kolonie Indonesië hadden nationalisten 
onder leiding van Soekarno de 
onafhankelijkheid uitgeroepen. Helaas meenden 
onze politici dat het in het belang van ons land 
was om deze kolonie nog langer onder de duim 
te houden. Ruim 100.000 jonge mannen in de 
kracht van hun leven werden naar ‘de oost’ 
gestuurd om daar politionele acties uit te 
voeren.  
Onder deze kameraden bevonden zich ook 
jongens uit Nijverdal, waaronder leden van 
SVVN. Zij mochten enkele jaren van hun jonge 
leven opofferen voor deze volledig zinloze strijd. 
In 1949 werd Indonesië onafhankelijk.  
 
Om deze jongens het gevoel te geven dat ze 
niet werden vergeten, zette SVVN een actie op 
poten om ze pakketjes te sturen. Om dit te 
kunnen financieren werd er een verloting 
georganiseerd.  
Het een en ander kreeg veel bijval en eind 1948 
werden de pakketjes verstuurd. Mooi op tijd om 
rond de Kerstdagen in ontvangst te worden 
genomen. 
 
In 1948 was er ook reden om feest te vieren. 
Helaas niet vanwege een kampioenschap, maar 
omdat onze vereniging op 4 oktober haar 20 
jarig jubileum vierde. Aan feestjes zijn 
natuurlijk kosten verbonden en een van onze 
leden informeerde bij de gemeente of deze een 
financiële bijdrage wilde leveren. Nu kun je van 
lokale politici veel zeggen, maar niet dat ze gek 
zijn, het antwoord op die vraag luidde uiteraard 
nee. 
Mede hierdoor werd de feestavond op 20 
oktober vrij sober gevierd. Het gebeuren vond 
plaats in het gebouw van christelijke belangen, 
met medewerking van de toneelgroep “NOAD”. 
Deze feestavond was een groot succes. 
Gezelligheid hoeft gelukkig niet altijd veel te 
kosten. 
 
Wat speelde er verder nog dat seizoen?  
 
In het voorjaar van 1949 werd er een derde 
veld gerealiseerd. De werkzaamheden 
gebeurden uiteraard weer in eigen beheer. 

Aangezien men toch bezig was, werd gelijk de 
afrastering rondom de velden aangepakt en 
werd er een wasbak onder de koude pomp 
geplaats. Zo konden de spelers zich enigszins 
opfrissen na gedane inspanningen op het veld. 
 

 
De pomp staat rechts op de foto. 

 
Ook de kleedkamer werd aangepakt. 
Aanvankelijk bestond deze uit één grote ruimte, 
(zie ook foto boven) waarin onze spelers zich 
gebroederlijk met hun tegenstanders moesten 
omkleden en dergelijke. Dat was toch niet 
wenselijk, daarom werd de bestaande 
kleedkamer opgedeeld in drie kleinere ruimtes. 
Geen probleem, want voor het omkleden had 
men ook niet zoveel ruimte nodig. Het wassen 
gebeurde immers buiten, bij de pomp.  
 
De aanwas van jeugdleden nam toe, met als 
gevolg dat de jeugdtrainingen steeds beter 
werden bezocht. Dat gold ook voor de 
trainingen van de selectie. Die werden gegeven 
door de nieuw aangetrokken trainer, de heer 
Jaarsma. Deze had de bijzondere eigenschap 
om de trainingen te verzorgen in burgerkleding, 
hetgeen links en rechts vragen opriep. Deze  
enigszins excentrieke 
heer Jaarsma werd later 
dat jaar de laan 
uitgestuurd en hij werd 
voorlopig ook niet 
vervangen. 
Selectiespelers gingen 
onder elkaar trainen en 
Henk Schuurman werd 
daarbij als leider 
aangewezen. 
 
Overigens trainde ook de selectie van De Zweef 
in de wintermaanden bij S.V.V.N, want op hun 
eigen sportveld hadden ze geen verlichting. 
Afgesproken werd dat zij per winter 190 gulden 
zouden bijdragen in de kosten. Voor de dagen 
dat er vanwege slecht weer niet getraind kon 
worden, zou de helft in rekening worden 
gebracht 
 



Spelers die in die tijd een blessure opliep
daardoor niet konden werken, konden
soms moeilijk rondkomen. Doorbetaling van 
loon was niet gebruikelijk in dergelijke gevallen. 
Hoewel men een verzekering kon afsluit
de ergste risico’s af te dekken, was het 
dan toch vaak niet voldoende 
kunnen komen. Toen dit voor éé
leden het geval was, vroeg hij 
op zijn ongevallenuitkering. Hierin kon het 
bestuur niet meegaan. Ook het 
contributieverlaging werd niet gehonoreerd. Dit 
moeten waarschijnlijk lastige beslissingen 
geweest zijn. 
 

 
Dat onze vereniging bloeide bleek ook uit de 
oprichting van de supportersvereniging. De 
heren Bergboer en Hallink zetten zich daarvoor 
in. Na veel arbeid vond de oprichting 
11 maart 1949. Leden
supportersvereniging kregen 
ledenkaart, maar ze hadden geen stemrecht 
tijdens de ledenvergadering. Ook konden ze 

niet vrij meereizen naar uitwedstrijd
eerste elftal. Van de contributie inkomsten 
de supportersvereniging werd fl.3,
afgestaan de penningmeester. De rest bleef 
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beschikbaar voor de supportersvereniging
op paasmaandag van dat jaar gelijk een 
jeugdtoernooi organiseerde.
 
Zoals elk jaar had je 
gebruikelijke leuke en minder leuke 
gebeurtenissen. Sommige SVVN’ers bemoeiden 
zich tijdens wedstrijden 
bepaalde spelers of met het verloop van 
wedstrijd. Zij werden er op aangesproken om 
zich van commentaar te onthouden
er een verbod ingesteld op het in
van Jan en alleman in de kleedkamers 
eerste elftal. Dit was voortaan 
voorbehouden aan enkele leden 
en van de elftalcommissie. 
 
In de verslagen lezen we 
Aan het eind van het seizoen 
ook de lagere elftallen in de rust 
zullen krijgen. Voorheen 
weggelegd voor de selectiespelers. 
beslissing werd met veel enthousiasme 
onthaald. 
 
Hat aanschaffen van nieuwe 
periode niet zo makkelijk. Daarom besloten de 
spelers van het 4e elftal om zelf witte katoenen 
shirts te maken met groene kraag. De stof w
op de een of andere manier g
beschikking gesteld, maar 
wel zelf gemaakt worden. Dit zal in die periode 
wel niet zo’n groot probleem zijn geweest
bijna ieder gezin over 
beschikte. 
 
Ons eerste elftal speelde 
ondanks alle strubbelingen. Ze 
tweede plaats. Des werd kampioen
natuurlijk gemengde gevoelens op, want de 
liefde voor de buurman zat niet bepaald diep. 
Maar de sportiviteit won het van de rancune, 
dus bezocht de hele selectie en 
de kampioensreceptie van Des. Dat werd door 
onze buren zeer gewaardeerd.
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Seizoen 1948 - 1949, 4e klasse KNVB 

 
Uitslagen   ACH  BEQ  DES  DOS  EXC  GAK  GRA  SVVN  SPA 
Achilles E’de   ##  2-1  3-6  0-2  0-0  0-0  0-1  1-3  1-1 
Be Quick'28   1-1  ##  5-2  4-2  4-2  2-3  2-1  1-1  3-0 
D.E.S.    6-1  6-2  ##  2-0  4-1  5-2  8-1  4-1  4-1 
D.O.S.'37   2-0  2-3  0-4  ##  1-3  2-1  1-1  2-2  1-0 
Excelsior '31   3-1  2-6  2-0  3-3  ##  2-1  4-2  0-3  2-0 
Go Ahead Kampen  3-1  6-1  2-4  1-1  1-1  ##  5-3  0-4  2-2 
Gramsbergen   2-1  2-1  4-4  2-0  2-2  1-5  ##  1-1  1-3 
S.V.V.N.   6-1  1-1  1-1  0-0  3-1  2-1  0-2  ##  1-1 

Sparta Enschede  4-1  5-3  1-1  1-1  2-1  2-4  5-1  4-1  ## 
 
Stand    GS  WN  GL  VL  PT  V - T 
D.E.S.    16  11  3  2  25  61-27 
S.V.V.N.   16  6  7  3  19  30-21 

Sparta Enschede  16  6  5  5  17  32-28 
Be Quick'28   16  7  3  6  17  40-38 
Go Ahead Kampen  16  6  4  6  16  37-33 
Excelsior '31   16  6  4  6  16  29-33 
D.O.S.'37   16  4  6  6  14  20-27 
Gramsbergen   16  5  4  7  14  27-42 
Achilles Enschede  16  1  4  11  6  14-41 


