
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1954 – 1955. 

 

Als gevolg van de teleurstellende degradatie 

uit de 3e klasse mocht SVVN in het nieuwe 

seizoen weer in de vertrouwde omgeving van 

4e klasse komen opdraven. Op één seizoen 

na had SVVN immers vanaf haar oprichting in 

1928 altijd op dat niveau geacteerd. 

Maar SVVN was in die jaren als vereniging 

gegroeid, volwassen geworden, zou je 

kunnen zeggen. En daarmee waren de 

ambities ook gegroeid, de teleurstelling 

rondom de degradatie hakte daarom flink in. 

De doelstelling was duidelijk: SVVN moest 

terug naar de 3e klasse. Misschien was dat de 

aanleiding om eindelijk een echte trainer aan 

te stellen. Dat werd de heer Jan Lodenstein 

uit Zwolle, een voormalig speler van NEC uit 

Nijmegen. Op 17 november 1954 stond hij 

voor het eerst op het trainingsveld. Helaas 

bleek van een echte professionele cultuur 

nog geen sprake: De trainingsopkomst was 

voor selectiespelers niet verplicht, en 

sommige spelers zeiden dan ook nog wel 

eens een training af. Dat was voor het 

bestuur dan weer reden om deze lieden per 

post een dringende ‘aansporingsbrief’ te 

sturen. 

Of het aan deze 

brieven lag weten we 

niet, maar sportief 

gezien kunnen we dit 

seizoen categoriseren 

als een van de 

succesvolste uit de 

geschiedenis van 

onze vereniging. Ons 

eerste elftal werd op 

zaterdag 14 mei 

1955 kampioen 

van de 4e klasse 

door SVZW met 3-0 

te verslaan. 

Opluchting en 

feestvreugde 

overheersten en dat 

leidde die avond tot 

een fantastisch feest.  

Zo verscheen de fanfare van de KSW direct 

na de wedstrijd in vol ornaat op het 

sportpark om een muzikale hulde te brengen 

aan de spelers en het bestuur. Samen met 

een grote groep supporters vertrok het 

gezelschap vervolgens in optocht naar hotel 

Buursink waar een receptie werd gehouden. 

Het kon niet op met het enthousiasme want 

eenmaal bij Buursink aangekomen, stond 

muziekvereniging Advendo al in het gelid om 

de kampioenen nogmaals een muzikaal 

eerbetoon te brengen.  

Kampioen worden in de 4e klasse is een ding, 

maar promoveren naar de 3e klasse is iets 

anders. Daarvoor moesten nog een paar 

lastige hobbels genomen worden. Zoals de 

nacompetitie die gespeeld moest worden 

tegen de kampioenen van de andere 3e klas 

competities. Tegenstanders als VRC 

Veenendaal en Go Ahead Kampen waren niet 

de minsten. 

SVVN en Go Ahead eindigden in deze 

competitie gelijk zodat er een 

beslissingswedstrijd gespeeld moest worden. 



Die zou gaan plaatsvinden in Hattem, op 

hetzelfde sportveld waar twee jaar eerder 

promotie was afgedwongen. De wedstrijd 

eindigde na verlenging in 0-0. Een tweede 

wedstrijd zou de beslissing moeten brengen 

en die vond plaats in Raalte. Maar ook was 

de stand na twee uur voetballen gelijk, 

ditmaal werd het 1-1.  

De reglementen schreven voor dat het 

doelgemiddelde zoals dat in de nacompetitie 

gerealiseerd was, doorslaggevend zou zijn. 

En dat doelgemiddelde was in het voordeel 

van SVVN: 8-4 tegenover 6-5. Als gevolg 

hiervan mocht het SVVN na een 

onderbreking van één jaar opnieuw in de 3e 

klasse uitkomen. 

 

Over de sportieve prestaties van ons tweede 

elftal hadden de supporters overigens ook 

niets te klagen. Het voorafgaande seizoen 

was SVVN 2 kampioen geworden, maar 

vreemd genoeg moesten de heren nog een 

beslissingswedstrijd spelen voor promotie 

naar de 1e klasse van de onderafdeling. En 

dat alles moest nog gaan gebeuren terwijl 

het nieuwe seizoen al weer was begonnen. 

Hoe is zoiets nou toch mogelijk, zult u zich 

afvragen. Het had er mee te maken dat er 

een hele keten van promotiewedstrijden 

gespeeld moest worden. En dat kon voor de 

zomer niet worden afgerond. Zo was het ON 

regulier gepromoveerd naar de 4e klasse 

KNVB. De daardoor extra vrijkomende plaats 

in de 1e klasse onderafdeling werd opgeëist 

door Sportclub Denekamp. En dat had weer 

tot gevolg dat SVVN 2 en Sparta 2 mochten 

spelen om de andere vrijgekomen plaats. Die 

wedstrijd kon pas na de zomer worden 

gespeeld. De wedstrijd vond plaats op het 

sportveld van Excelsior in Rijssen en deze 

eindigde in een klinkende 6-3 overwinning 

voor SVVN 2. 

Ons tweede elftal speelde sowieso goed. Bij 

de opening van de velden van Hulzense Boys 

speelde het team bijvoorbeeld een wedstrijd 

tegen Hulzense Boys 1 en deze werd met 5-3 

gewonnen.  

Promotie dus voor zowel SVVN 1 als SVVN 2! 

Dat gaf de vereniging zelfvertrouwen. Dat er 

voldoende talent bij SVVN rond liep, bleek 

overigens ook uit het feit dat maar liefst vijf 

jeugdspelers in aanmerking kwamen om bij 

de T.V.B te gaan spelen. Dat waren de heren 
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Om de sportieve ambities te onderstrepen 

besluit het bestuur om e functie van 

wedstrijdsecretaris in het leven te roepen. 

Die taak gaat J. W. Cupers op zich nemen. 

Sportief liep alles dus crescendo, maar 

financieel gezien moest de vinger wel aan de 

pols gehouden worden. De bodem van de 

clubkas kwam in zicht en daarom werd er 

besloten dat alle leden van 18 jaar en ouder 



in het vervolg zelf hun voetbalshirts moesten 

betalen.  

Ook het clubblad moest de financiële bakens 

verzetten. Het blad bestond inmiddels 

anderhalf jaar en had zijn waarde bewezen. 

Maar in die periode was er wel een tekort 

ontstaan van fl. 200,-. Om dit op te vangen 

werd er een vorm van contributie ingevoerd. 

Een tegemoetkoming van fl. 0.15 om precies 

te zijn. 

De aanvankelijk zorgen over het onderhoud 

van de kleding en de uitstraling van de 

jongere spelers op het veld blijken 

ongegrond te zijn, want later dat jaar 

bedankt het bestuur alle moeders omdat hun 

zonen er elke zaterdag zo netjes bij lopen op 

het veld. Dit onder het motto ‘Onze leden 

zijn het visitekaartje van de vereniging.” 

We sluiten het verslag van dit succesvolle 

seizoen af met enkele bijzonder feiten: 

Als ons bestuur aan het einde van het jaar bij 

de KNVB om ‘koninklijke goedkeuring’ van 

haar eigen reglementen vraagt – niet meer 

dan een soort van eerbetoon – dan blijkt dat 

de KNVB niet in het bezit is van reglementen 

of statuten van SVVN.  

Nader onderzoek wijst vervolgens uit dat de 

trotse vereniging in haar 26 jarig bestaat, 

nog nooit enig reglement of statuut heeft 

opgesteld…. Shockerend voor een enkel 

bestuurslid misschien, maar de doorsnee 

voetballiefhebber zal hier vast niet wakker 

van hebben gelegen… 

En dan nog iets merkwaardigs. De leider van 

een jeugdelftal komt er in een wedstrijd 

tegen VESOS achter dat hij 12 jongens in de 

weide heeft gestuurd. Helaas is de wedstrijd 

bijna afgelopen dus hij besluit het maar zo te 

laten. Pas na afloop durft hij het zijn collega 

van Vesos te vertellen. Die had ook niets 

gemerkt heeft, maar maakt zich er ook niet 

druk over. Waarom zou hij ook, zijn team 

had met 11 jongens immers gewonnen… 

 

 

1954-1955 4e klasse 

1 SVVN 16 12 1 3 25 42 14 

2 Enter Vooruit 16 9 4 3 22 47 25 

3 ON 16 9 3 4 21 46 24 

4 SVZW 16 9 3 4 21 59 37 

5 Deto 16 7 2 7 16 24 27 

6 Sportlust Glanerbrug 16 5 4 7 14 38 39 

7 HHC 16 4 5 7 13 28 44 

8 Achilles 16 2 4 10 8 20 53 

9 Gramsbergen 16 2 0 14 4 15 56 
 


