
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1951 – 1952. 

Het sportieve succes van het vorige seizoen, 

waarin lang werd meegespeeld om de titel, 

kon dit seizoen niet worden herhaald. Ons 

eerste elftal eindigde in de middenmoot. Goede 

en slechte wedstrijden wisselden elkaar af, er zat 

geen stabiliteit in het spel. Ook het gebrek aan 

mentaliteit stak de kop weer op. Zo was er nog 

steeds sprake van vrijblijvendheid ten aanzien 

van het deelnemen aan de trainingen. Deze 

waren niet echt verplicht en men trainde 

eigenlijk maar een beetje onderling. De regel 

was dat trainingen doorgingen als er ten minste 

tien spelers aanwezig waren en dat was niet 

altijd het geval. 

Het voetbal leefde in Nijverdal wel enorm. Zo 

kwamen er meer dan 2000 

mensen af op de derby 

SVVN – DES, die helaas met 

3-4 werd verloren. Over 

deze wedstrijd valt nog wel 

op te merken dat Ap Hallink 

drie keer scoorde. 

Sportief succes was er wel voor SVVN 3. Dit team 

werd in 1952 kampioen van de derde klasse E 

van de onderafdeling. Dat gebeurde onder 

andere door DES 4 in de laatste wedstrijd  met 7-

0 te verslaan. Ook de A-junioren van SVVN 

werden kampioen. De jeugd heeft de toekomst, 

zegt men wel eens. Daar moesten de fanatieke 

fans het voorlopig maar mee doen. 

Bestuurlijk waren er ook enkele successen te 

boeken. Zo kon er voor het eerst sinds de oorlog 

kon er weer een compleet bestuur worden 

ingesteld. Met de benoeming van de heren H.ter 

Avest en J.Schuitert werd het gewenste aantal 

van negen bestuursleden bereikt. 

Symbolisch voor de tijdgeest is dat er in de loop 

van dit seizoen een rijwielstalling in gebruik 

werd genomen. Voor ons nu de gewoonste zaak 

van de wereld, voor die tijd een stapje vooruit 

op weg naar een modern sportpark. 

In 1953 zou het 25 jarig jubileum van SVVN 

plaats gaan vinden. Om deze heugelijke 

gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij te laten 

gaan, werd een heuse feestcommissie in het 

leven geroepen. Die bestond uit maar liefst uit 

elf leden, te weten de heren Bergboer, Valk, Van 

Heek, Bosch, Hekman, Ter Avest, Pluimers, 

Albers, Ulfman, Schuitert, Wijnen en Mensink.  

Dat er in 1953 een jubileum gevierd kan gaan 

worden, betekende natuurlijk niet dat er in 1952 

geen feestavond georganiseerd kon worden. Dus 

dat werd geregeld. Op 5 januari bezochten maar 

liefst 800 personen het vaste feesthonk van onze 

vereniging: Het gebouw voor Christelijke 

Belangen.  

 

Tot slot nog een leuke anekdote. Op de 

Bevrijdingsdag 1952 was er niet veel te doen in 



Nijverdal. Deze datum was een nationale 

feestdag, dus werknemers hadden collectief vrij. 

Daarom werd er nog snel een wedstrijd tussen 

de jeugdelftallen van DES en SVVN 

georganiseerd. Dit gebeurde zo laat, dat het niet 

meer in de krant kon worden gepubliceerd. 

Daarom werd deze gebeurtenis per omroeper in 

Nijverdal bekend gemaakt. De opbrengst zou te 

goede komen aan de Stichting 1940-1945. Hoe 

dit gebeuren afliep? De spelers van SVVN waren 

beduiden sterker en wonnen de wedstijd met  8-

2. En de opbrengst voor de oorlogsslachtoffers 

bedroeg 85 gulden. 

 

 

 

 1951-1952 4e klasse        

1 Des 16 14 0 2 28 80 20 

2 Achilles 16 10 3 3 23 34 30 

3 DETO 16 8 2 6 18 33 33 

4 Enter Vooruit 15 7 3 5 17 33 25 

5 SVVN 16 6 2 8 14 35 28 

6 PSVL 16 5 5 6 13 30 46 

7 SSSE 16 3 4 9 10 29 49 

8 Gramsbergen 15 4 2 9 10 20 41 

9 BCSV 16 1 5 10 7 25 47 

 


