
De geschiedenis van de S.V.V.N.: Seizoen 1950 – 1951 

Op het sportieve vlak begonnen de jaren ’50 

positief. Ons eerste elftal speelde voor het eerst 

sinds jaren om de prijzen mee. Het behalen van 

het kampioenschap van de vierde klasse leek 

lang mogelijk, maar uiteindelijk ging DOS uit 

Vriezenveen met de eer strijken. Hoe dan ook, 

de hoop op sportief betere tijden was 

aangebroken. 

Op Hemelvaartsdag 1951 zou er een wedstrijd 

gespeeld gaan worden tussen een Nijverdalse 

selectie en het grote Sportclub Enschede. Een 

prachtige gebeurtenis waar de Nijverdalse 

bevolking enthousiast naar toe leefde. 

 Om vast te kunnen stellen welke spelers deel 

zouden gaan uitmaken van die Nijverdalse 

selectie, werd er een oefenwedstrijd 

georganiseerd tussen de hofleveranciers DES en 

SVVN. Een technische commissie selecteerde op 

grond van deze wedstrijd de gelukkigen. Namens 

SVVN waren dat de heren A. Keizer, H. Tijhuis, 

B. Leeftink, A. Hallink en J. Paul.  

De oefenwedstrijd eindigde overigens in een 5-2 

voor SVVN. Wat de uitslag van de wedstrijd 

tegen Sportclub Enschede was, kunnen we niet 

meer achterhalen. Blijkbaar was het wel een 

gebeurtenis die navolging verdiende, want de 

zaterdag daarop speelde de Nijverdalse selectie 

nog een wedstrijd. Ditmaal tegen het Twentse 

Elftal.  

En hierover ontstond de nodige commotie. Op 

diezelfde zaterdag stond voor SVVN namelijk de 

laatste competitiewedstrijd van het seizoen op 

het programma. Deze wedstrijd tegen PSVL 

Lichtenvoorde had geen enkel invloed meer op 

het verdere verloop van de competitie. SVVN 

wilde deze daarom het liefst schriftelijk afdoen. 

Enerzijds om reiskosten uit te sparen, anderzijds 

om spelers te kunnen leveren voor de wedstrijd 

tegen het Twentse Elftal.  

De bobo’s van de voetbalbond gaven hiervoor 

uiteraard geen toestemming, met als gevolg dat 

de selectie afreisde naar het verre 

Lichtenvoorde. Alleen 

B. Leeftink bleef achter 

om voor de Nijverdalse 

selectie te kunnen 

spelen, als eenzame 

vertegenwoordiger van 

SVVN speler.  

Sportief leek de weg omhoog ingeslagen. Dat 

stemde tot vreugde. Maar een vereniging heeft 

ook een sociaal doel, dus er werd ook weer  

 

een gezellige avond georganiseerd. Deze vond 

plaats in het gebouw van  Christelijke Belangen. 

Er werd flink uitgepakt, zo trad er een 

goochelaar uit Zwolle op. Verder verzorgde de 

heer Ad de Lunes van toneelvereniging N.O.A.D 

enkele schetsjes ter verhoging van de 

feestvreugde.  Nu komen een dergelijk 

optredens wat oubollig over, maar destijds was 

dat een geweldige gebeurtenis. 

 

  

 



 

 

Stand  1950-1951 4e klasse 

       1 DOS´37 14 13 0 1 26 68 15 

2 SVVN 14 11 2 1 24 45 11 

3 Achilles 14 5 4 5 14 29 37 

4 DETO 14 6 1 7 13 33 39 

5 BCSV 14 5 1 8 11 34 42 

6 PSVL 14 4 1 9 9 31 46 

7 Gramsbergen 14 2 4 8 8 16 33 

8 Kloosterhaar 14 3 1 10 7 15 48 

 

 

 


