
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1956 – 1957 

Het nieuwe seizoen begon even rumoerig 
als het vorige seizoen eindigde. Om een 
nieuwe start te kunnen maken, en 
waarschijnlijk ook om de mopperaars 
een spiegel voor te houden, besloot het 
bestuur in zijn totaliteit af te treden. Op 
de algemene ledenvergadering moest 
dus een nieuw bestuur gekozen worden. 
Deze werd gelukkig zeer druk bezocht, 
dus betrokkenheid was er in elk geval 
voldoende. Toen de verkiezingen waren 
afgerond, bleken de volgende 
bestuursleden gekozen te zijn:  

Mans Bergboer (voorzitter) 
Jan Schuitert (penningmeester) 
Henk Companje (secretaris) 
Henk Pluimers (tweede voorzitter) 
R. van Heun (tweede penningmeester) , 
H. Keizer (tweede secretaris) 
Gerrit Wolters (junioren secretaris), 
Harm Bergboer (commissaris materiaal)  
Dick de Jong. (wedstrijdsecretaris) 
 
De vertrekkende 
bestuursleden hadden veel 
werk en energie besteed 
aan de vereniging, 
waarvoor ze uitgebreid 
werden bedankt. De 
bekende clichés werden 
uitgesproken, maar ze 
waren ongetwijfeld 
gemeend. Net als de 
oproep van de voorzitter 
aan de aanwezige leden om 
zich volledig in te zetten 
voor de vereniging. 

Over inzet gesproken, hoe 
zat het met de sportieve 
prestaties van onze elftallen? 

SVVN 1 speelde een zeer wisselvallig 
seizoen en op hun inzet was nogal eens 
wat aan te merken. Er werden enkele 
fikse nederlagen geleden waarbij de 2-10 
thuisnederlaag tegen Genemuiden het 
meest in het oog sprong. In de 
uitwedstrijd tegen diezelfde 

tegenstander bleef de nederlaag beperkt 
tot 2-1. Dat kwam omdat  onze spelers 
de mouwen flink hadden opgestroopt om 
de eerdere blamage weg te poetsen. 
Tsja, dat hadden ze dan beter al thuis 
kunnen doen, zou je zeggen…. Hoe dan 
ook, het team handhaafde zich in de 
derde klasse. Maar of dat structureel zou 
zijn, daaraan werd ernstig getwijfeld. 

SVVN 2 speelde wel een goed seizoen. 
Het team begon de competitie met een 
nederlaag tegen hoofdmacht van 
Hulzense Boys, maar dat bleek achteraf 
de enige nederlaag van het seizoen. De 
heren werden zodoende rechtstreeks 
kampioen in hun klasse. In de wedstrijd 
tegen Des 2 maakte Wim Wijnen twee 
doelpunten. Deze achternaam zult u nog 
veel vaker tegenkomen in de verslagen 
van de geschiedenis van SVVN. 

Ook ons derde elftal deed het goed. In 
de competitie moesten ze alleen Vesos 
en Des 3 voor zich laten. Het vierde 
elftal speelde in dezelfde klasse en dit 
team had wel een moeilijk jaar. Ondanks 
veel overgave belandde het team in de 
onderste regionen van deze competitie. 

 



Wat gebeurde er verder in seizoen 
1956 - 1956?  

De wens om nieuwe kleedkamers te 
bouwen stond dit seizoen bijna elke 
vergadering op de agenda. Een duur 
project dat op zijn vroegst volgend jaar 
van start kon gaan. Om de financiering 
rond te krijgen liet het bestuur een 
circulaire rondgaan waarin leden werden 
opgeroepen om hun steentje bij te 
dragen. Men was zeer verheugd dat 
velen daadwerkelijk een offer brachten 
voor dit doel. Ook werd er een bazaar 
gehouden waarvan de opbrengst voor de 
bouw bestemd was. Dit was een groot 
succes, met name dankzij de vele dames 
die hieraan hun medewerking 
verleenden.  

De schop kon de grond echter nog niet 
in. Het nodige overleg met de gemeente 
en het goedkeuren van de bouwplannen 
en de vergunningen kostte tijd. Hopelijk 
zou het volgend seizoen allemaal gaan 

lukken. 

 

Toch vond er dit seizoen ook al een 
verbetering aan het sportpark plaats en 
daarvoor mocht SVVN de gemeente 
dankbaar zijn. Die had namelijk een 
geheel nieuwe afrastering om het terrein 
aangelegd. Dit gaf het sportpark een 
veel fraaier aanzicht en het leverde ook 
nog eens een flinke cent aan 
entreegelden op. Toeschouwers konden 
nu immers niet meer stiekem naar de 
wedstrijden van het 1e komen kijken. 

Verder werd er een heuse terreinknecht 
aangesteld in de persoon van de heer A. 
Alberts. Dat was ook wel nodig, omdat 
tot dan toe eigenlijk alleen het veld van 
het eerste elftal voldoende onderhoud 
kreeg. Het nieuwe streven was dat ook 
de lagere senioren en de junioren hun 
wedstrijden op een waardig veld konden 
afwerken.  

Natuurlijk vond er ook weer een 
feestavond plaats. Op zaterdag 3 
November was het zover. Voor fl. 0.25,- 
konden leden op vertoon van hun 
verenigingspasje een toegangskaartje 
kopen. Op dergelijke avonden waren 
altijd afgevaardigden van 
zusterverenigingen aanwezig. Dat was 
een serieuze zaak. Toen het bestuur van 
SVVN in een later seizoen een keer 
vergat bij een feestavond van VV 
Nijverdal aanwezig te zijn, werd 
daarvoor later officieel excuus 
aangeboden 

We sluiten af met de mededeling dat 
SVVN op vrijdag 22 februari 1957 het 
predicaat ‘koninklijk goedkeuring’ 
verkreeg. Maar of daar de volgende dag 
in het heetst van de strijd door de 
diverse spelers nog veel over werd 
nagedacht, waag ik te betwijfelen.  
 

 



 

 

 Uitslagen   CSV  DES  DOV  EXC  GEN  GAK  SPA  SVV  VVO  WHC 

C.S.V. Apeldoorn  ##  2-1  3-6  5-2  0-8  1-5  0-6  4-4  1-4  2-1 
D.E.S.    2-0  ##  0-2  5-2  3-2  4-1  2-1  1-0  0-1  2-1 
D.O.V.O.   10-0  5-0  ##  2-0  0-1  6-4  3-1  3-3  2-2  4-2 
Excelsior'31   2-4  3-2  0-5  ##  0-9  1-3  2-3  4-1  4-4  5-1 
Genemuiden   4-0  2-1  2-1  5-0  ##  5-1  3-2  2-1  2-3  3-0 
Go Ahead Kampen  4-1  6-0  1-2  4-3  2-1  ##  3-1  3-1  1-1  2-4 
Sparta Enschede  2-4  1-3  4-1  6-0  3-2  1-3  ##  5-0  1-3  4-0 
S.V.V.N.   3-2  0-3  3-2  3-0  2-10  3-1  1-4  ##  1-1  1-1 
V.V.O.G.   3-1  0-1  1-4  0-1  3-2  2-1  4-1  4-3  ##  1-1 
W.H.C.    3-0  2-3  4-1  6-3  3-7  2-3  2-5  5-3  3-3  ## 
 
 
Eindstand   GS  WN  GL  VL  PT  V – T 
 
Genemuiden   18  13  0  5  26  70-25 
V.V.O.G   18  10  6  2  26  50-30 
D.O.V.O.   18  11  2  5  24  59-31 
D.E.S.    18  11  0  7  22  33-31 
Go Ahead Kampen  18  10  1  7  21  48-39 
Sparta Enschede  18  9  0  9  18  51-36 
W.H.C.    18  5  3  10  13  41-52 
S.V.V.N.   18  4  4  10  12  33-55 
C.S.V. Apeldoorn  18  5  1  12  11  30-70 
Excelsior '31   18  3  1  14  7  32-78 


