
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1953 – 1954. 

 

Omdat SVVN het vorige seizoen had afgesloten 

met het behalen van het kampioenschap, mocht 

het zijn opwachting maken in de 3e klasse. Over 

het algemeen had men hier wel vertrouwen in. 

Handhaving moest zeker mogelijk zijn. Maar dat 

viel zwaar tegen. Enkele goede wedstrijden 

werden afgewisseld met veel te veel zwakke 

prestaties, waardoor degradatie onafwendbaar 

was. 

De druiven waren zuur en uiteraard werd er 

gekeken naar de oorzaken van de zwakke 

prestaties. Hans Vos had nogal moeite met de 

instelling van de spelers. Tijdens het 

jubileumtoernooi was de inzet bijvoorbeeld ver 

onder de maat. De voorzitter kon er echter wel 

begrip voor opbrengen dat spelers na een reeks 

loodzware promotiewedstrijden een beetje 

voetbalmoe waren.  

Wat misschien ook een rol speelde was dat SVVN 

niet over een betaalde trainer beschikte. In de 4e 

klasse was dat nog niet echt noodzakelijk, maar 

de meeste 3e klassers werkten wel met 

ingehuurde trainers. En dat kan toch het verschil 

maken. 

Het gedegradeerde SVVN bleef trainen onder 

leiding van eigen spelers. Er werden goede 

afspraken gemaakt. In het textieldorp Nijverdal 

werkten nogal wat spelers in de fabriek in 

ploegendienst. Zij werden in de gelegenheid 

gesteld om afhankelijk van hun dienst overdag of 

’s avonds te trainen. Ook werd geprobeerd om de 

selectiespelers zoveel mogelijk in dezelfde ploeg 

geplaatst te krijgen. Op deze manier zouden ze 

zoveel mogelijk samen kunnen trainen. 

Op de leden vergadering van 3 september sprak 

de voorzitter zijn teleurstelling uit over het feit 

dat er maar 60 leden aanwezig waren. In het 

jubileumjaar had hij toch wel een grotere 

opkomst verwacht. Positief was het dat de 

vereniging het afgelopen seizoen met een batig 

saldo van fl.335,- kon afsluiten. 

Op 3 oktober 1953 was het zo ver: SVVN kon 

haar 25-jarig jubileum vieren. De club die was  



 

opgericht door een groepje kameraden, had zich 

ontwikkeld tot een stabiele vereniging met 

honderden leden. Een vereniging met een 

belangrijke sociale functie in de gemeenschap.  

De beginjaren waren niet makkelijk: letterlijk 
elke cent moest worden omgedraaid om 
basisbehoeftes als shirtjes en ballen te kunnen 
kopen. Sommige jongens moesten hun hobby in 
die beginjaren geheim houden omdat niet alle 
ouders de voetbalsport konden waarderen. In de 
Tweede Wereldoorlog had de vereniging zichzelf 
op non-actief gesteld, uit solidariteit met de 
Joodse plaatsgenoten die niet meer op het 
sportpark mochten komen. De wederopbouw was 
opnieuw een periode van zuinigheid met vlijt. 
Maar onze vereniging had alle stormen overleefd 
en dat op die 3e oktober gevierd met vele 
activiteiten, waaronder uiteraard een feestavond  
voor leden, donateurs en genodigden. Het  
gebouw van christelijke belangen was traditioneel 
de plaats van handeling. 
 

 
Vanaf 1954 begon SVVN met het uitbrengen van 

een eigen clubblad. De heren J. Paul en G.  

 



Henkman wilden hieraan hun medewerking 

verlenen. Door middel van advertenties wilde 

men dit alles bekostigen, maar helaas waren er 

geen leden bereid om hiervoor de straat op te 

gaan. Dat was zeer teleurstellend.  

Vermeldenswaardig is dat bakker Greevink, die 

als ondernemer normaal gesproken nooit 

advertenties plaatste, als een van de eersten wel 

een advertentie in de clubkrant plaatste. Zijn 

zoon is al jaren hoofdredacteur van het huidige 

Voetbalvaria, dus we kunnen zeggen dat de 

familie Greevink van begin af aan bij de clubkrant 

betrokken is geweest. Leuk om te zien dat er nog 

steeds adverteerders van het eerste uur ook nu 

nog in ons Magazine staan. 

 
 

 

 

 



Tenslotte nog een bijzondere anekdote. Het zal 

niet veel spelers zijn overkomen, maar Gerrit 

Lohuis presteerde het: Hij werd op één zaterdag 

twee keer uit het veld gestuurd. Eerst in de 

wedstrijd SVVN 3 - Des4. Omdat hij toch aan zijn 

speelminuten wilde komen deed hij even later 

mee aan SVVN 4-Vesos, maar helaas voor hem 

haalde hij ook hier het einde niet.  

Het was sportief gezien niet allemaal kommer en 

kwel. Onder de ogen van talrijke toeschouwers 

werd SVVN 2 kampioen van zijn klasse door in de 

laatste wedstrijd medekoploper Des 2 te verslaan 

met 2-1.  

 

Uitslagen  APE  DES  DOV  DOS  DVS  EXC  GEN  SPA  SVV  WHC 
Apeldoorn  ##  3-4 3-1  2-1  2-0  2-2  2-2  3-2  3-1  2-0 
D.E.S.   0-1  ##  3-0  1-1  5-2  1-0  3-2  2-1  1-0  2-3 
D.O.V.O.  1-2  3-1  ##  2-1  6-3  1-2  1-6  2-1  2-1  2-3 
D.O.S.’37  2-1  3-3  0-6  ##  2-4  2-2  2-3  0-2  4-1  1-1 
D.V.S.’33  0-3  2-1  3-0  0-2  ##  3-4  0-2  2-2  5-3  4-4 
Excelsior’31  3-8  4-1  1-2  1-1  4-10  ##  1-1  2-5  1-3  5-2 
Genemuiden  0-1  3-0  3-2  7-1  5-0  1-0  ##  5-1  9-0  4-1 
Sparta E. 2-0  2-0 0-0  4-3  4-2  2-2  2-0  ##  2-1  5-3 
S.V.V.N.  1-3  2-4  0-0  5-0  1-3  1-2  0-1  1-0  ##  1-4 

W.H.C.  1-0  1-1  1-1  0-1  3-2  6-2  1-1  2-1  3-4  ## 
 

1953-1954 3e klasse 

1 Genemuiden 18 12 3 3 27 56 19 

2 Apeldoorn 18 12 2 4 26 42 24 

3 Sparta 18 9 3 6 21 38 30 

4 WHC 18 7 5 6 19 29 39 

5 Des 18 8 3 7 19 32 33 

6 DOVO 18 7 3 8 17 31 34 

7 Excelsior 18 5 5 8 15 37 51 

8 DVS 18 6 2 10 14 45 52 

9 Dos'37 18 4 5 9 13 26 43 

10 SVVN 18 4 1 13 9 26 47 

 


