
De geschiedenis van de S.V.V.N.: Seizoen 1958 – 1959 

 

Eind jaren ’50 kon voorzichtig geconcludeerd 
worden dat de wederopbouw was geslaagd. Het 
vooroorlogse welvaartpeil was weer bereikt. Ons 
land had een moderne economie en een uniek 
stelsel van sociale zekerheid dat werknemers 
bescherming bood bij ziekte en 
arbeidsongeschiktheid.  

Ook bij SVVN zag men dat er stapje voor stapje 
aan de uitbouw van de vereniging werd gewerkt. 
Op de vrije zaterdagmiddag en in de spaarzame 
doordeweekse vrije tijd zetten vele leden hier vaak 
letterlijk hun schouders onder  

Voor SVVN had het seizoen 1958 - 1959 twee 
gezichten. Als vereniging was er sprake van flinke 
ledengroei. Het 30-jarig jubileum kon gevierd 
worden en er werden schitterende nieuwe 
kleedkamers gerealiseerd. Sportief gezien was het 
echter een bar en boos jaar. Maar goed, dat 
overleefde men ook wel weer. De tendens was dat 
de Volharding – om die prachtige oude naam nog 
maar eens te noemen – kerngezond was. 

Eerst maar eens die kleedkamers. Klublokalen 
werden die destijds genoemd. Deze werden op 16 
augustus 1958 geopend door Hellendoorns loco-
burgmeester, de heer Molenaar. De eerste 
burgermeester de heer Crommelin was helaas 
ziek.  

 

Molenaar maakte duidelijk dat hij de 
zelfwerkzaamheid van de vereniging waardeerde. 
Eigenlijk het mooiste compliment dat mogelijk 
was. Op deze plek moeten we ook vermelden dat 
de gemeente uiteindelijk wel een financiële 
bijdrage heeft geleverd om de bouw mogelijk te 
maken. Dit in tegenstelling tot wat in eerder 
verslagen is vermeld. 

Voorzitter Mans Bergboer dankte iedereen die 
mee had geholpen bij de bouw, maar in het 
bijzonder toch wel J. Valk die de hele leiding van 
de bouw in handen had. Hij deed dit met zoveel 
enthousiasme dat hij bijna elke avond aanwezig 
was, om toezicht te houden dan wel om zelf de 
handen uit de mouwen te steken.  

Verder werden de schilders Gezinus op den 
Dries en Hemmink bedankt. Zij hadden de 
kleedkamers avonden lang belangeloos in mooie 
moderne kleuren geschilderd. Nadat verschillende 
sprekers hun woord hadden gevoerd, arriveerde 
de tegenstanders voor deze dag. Het sterke 
IJsselmeervogels was helemaal uit Spakenburg 
overgekomen om als tegenstanders te fungeren in 
een wedstrijd waarmee de kleedkamers officieel in 
gebruik werden genomen. 

sportief 

Dit seizoen nam SVVN met drie elftallen deel aan 
de verschillende competities. Dat was geen ideale 
situatie, er waren eigenlijk te veel spelers voor 
drie elftallen, maar te weinig voor vier. Als gevolg 
hiervan moesten de nodige spelers natuurlijk 
regelmatig reserve staan. Nu was er ook nog een 
veteranenteam dat blijkbaar niet aan een officiële 
competitie deelnam. Hierin zaten goede spelers, 
maar die hadden over het algemeen weinig trek 
om in het tweede of derde mee te doen. 

Ons eerste elftal begon aardig aan de competitie, 
maar zakte halverwege het seizoen sterk terug. 
Enkele goede spelers waren inmiddels vertrokken 
en in het veld reageerden de spelers vaak 
geïrriteerd op van alles en nog wat. Niet alleen op 
de tegenstander, maar ook onderling. Dit was er 
mede oorzaak van dat er sportieve prestaties 
zwaar tegenvielen en als gevolg hiervan moesten 
verschillende spelers bij het bestuur op het matje 
komen. 



Dat gesprek verliep blijkbaar naar tevredenheid, 
want spelers en bestuur gingen in een 
vriendschappelijke stemming uiteen. Later bleek 
echter dat twee spelers toch een voorwaardelijke 
schorsing van een jaar aan de broek hadden 
gekregen. Deze heren hadden het woord 
‘voorwaardelijk’ niet goed begrepen, en 
meenden dat ze een jaar niet mochten voetballen. 
Om die reden schreven ze een protestbrief aan het 
bestuur. De straf bleef echter gehandhaafd. 

Het tweede elftal deed het sportief gezien een stuk 
beter en het derde behaalde sterk wisselende 
resultaten. Al met al was het een teleurstellend 
seizoen. Uithuilen en opnieuw beginnen was het 
credo in de zomer van 1959. 

Financieel 

Ook financieel zat het de vereniging niet erg mee. 
Om de lopende rekeningen te kunnen betalen 
werd er een lening van fl. 1000- aangevraagd bij 
de Boerenleenbank. Het gehele bestuur stelde zich 
daarvoor aansprakelijk maar alleen Mans 
Bergboer en D. op den Dries werden als borgen 
opgegeven aan de Boerenleenbank. Aan 
vertrouwen in elkaar ontbrak het onze 
bestuursleden destijds niet! 

Men deed er alles aan om de financiën op orde te 
krijgen. De nieuwe kleedkamers werden zelfs 
verhuurd aan het bedrijf Pensiongarten. Over 
het hele jaar leverde deze verhuur een flinke 
aanvulling van de clubkas op. 

Er moest desondanks bezuinigd worden. Zoals 
eerder al aan de orde was geweest, had SVVN een 
betaalde trainer in dienst, de heer Oosterveen. 
Die drukte nogal zwaar op de begroting. Voor het 
bestuur kwam het dan ook goed uit dat vanuit de 
spelers het verzoek kwam om in het nieuwe 
seizoen met een andere trainer verder te gaan. En 
ja hoor daar komt hij weer in beeld: Berend Vos. 
Hij werd voor de zoveelste keer als interimmer 
aangesteld. Goedkoop ook nog eens, want 
afkomstig uit de eigen vereniging. 

Verder was er gerekend op inkomsten door het 
verpachten van de keuken. Dat gebeurde 
aanvankelijk ook, maar de pachter zei de 
overeenkomst na een half jaar al weer op. De 
pachtgelden vielen weg. Daarom werd besloten om 

de keuken vanaf februari 1959 door twee 
bestuursleden te laten bemannen. Het voordeel 
daarvan was dat de inkomsten uit drankjes en 
voedsel rechtstreeks in de clubkas vloeiden. 

Ook de fietsenstalling bracht geen geld meer op. 
Aanvankelijk konden supporters daar tegen 
betaling van een paar centen hun fiets 
onderbrengen. De supportersvereniging beheerde 
dit en gaf de opbrengst aan de vereniging. De 
bemanning was echter niet meer rond te krijgen, 
daarom droogde deze inkomstenbron op. Het 
beheer van deze stalling werd nu overgedragen 
aan de Ziekenomroep. Die kon hierdoor haar 
eigen inkomsten wat opkrikken en maakte daar 
dankbaar gebruik van.  

Tenslotte werd afgesproken dat er meer aandacht 
kwam op het controleren van de kaartjes voor de 
zitplaatsen. Daar liet de vereniging nog aardig wat 
geld liggen. Er kwam controle aan de poort, de 
heren J. op den Dries en J.W. Bosch stelden 
zich hiervoor beschikbaar. 

Verder  

En verder was er ook dit seizoen natuurlijk het 
gebruikelijke kleine verenigingsleed. Zo werkte de 
pomp bij de velden niet meer. Wassen met koud 
grondwater was dus niet meer mogelijk. Dat werd 
destijds als een gemis ervaren. 

Binnen de vereniging was het lastig om 
vrijwilligers te vinden voor sommige vacatures. Er 
werd een speciale bijeenkomst belegd om 
donateurs te motiveren om zich in te zetten voor 
SVVN. De opkomst was zeer matig en zij die wel 
waren gekomen hadden meestal al een functie 
binnen de vereniging. Er werd zelfs geopperd dat 
de voorzitter zelf maar moest stoppen als actief 
voetballer, zodat hij dan altijd in functie aanwezig 
kon zijn bij wedstrijden van het eerste elftal. Daar 
zal Mans Bergboer blij mee zijn geweest… 

De elftalcommissie lag ook weer een onder vuur. 
Deze commissie had de verantwoordelijke taak om 
elke zaterdag de spelers over de diverse elftallen 
te verdelen. Er zouden te veel leden uit dezelfde 
families in deze commissie zitten, waardoor die 
‘partijdig’ zou zijn. Besloten werd dat in het 
vervolg slechts twee familieleden tegelijkertijd deel 
mochten uitmaken van deze commissie. 

 



We sluiten af met een overzicht van het bestuur zoals dat in de zomer van 1959 was samengesteld: 

Voorzitter: Mans Bergboer 
2e  Voorzitter: Henk Companje 
Secretaris: Henk Pluimers 
2e Secretaris: Dick op den Dries 
Penningmeester: Jan Nijenhuis 
2e Penningmeester: J. Valk 
Wedstrijdsecretaris: Dick de Jong 
Wedstrijdsecretaris jeugd: J. W. Alberts 
Materiaalbeheer: Harm Bergboor 

 

 



Derde klasse K.V.N.B. 
 
Uitslagen  CSV  DES  DET  DOS  EV  EXC  ON  SPA  SVV  SVZ 
C.S.V. Apeldoorn  ##  3-2  1-2  5-0  1-3  3-0  0-3  1-2  4-2  0-2 
D.E.S.    1-1  ##  4-2  4-2  2-0  2-1  10-0  1-1  4-1  3-1 
D.E.T.O.   2-5  2-3 ##  2-2  4-3  2-1  2-0  3-2  2-3  0-4 
D.O.S.'37   3-0  2-1  2-1  ##  1-1  3-1  4-2  7-2  3-0  3-0 
Enter Vooruit   3-3  1-6  3-4  2-3  ##  3-2  4-2  2-2  3-1  1-1 
Excelsior '31   1-2  4-1  4-2  1-3  1-4 ##  1-4  3-1  1-1  0-1 
O.N. Almelo   4-3  1-1  3-0  1-1  0-1  0-3  ##  4-4  0-1  1-2 
Sparta Enschede  5-1  2-1  5-1  2-1  2-2  3-2  3-2  ##  1-0  2-2 
S.V.V.N.   1-2  0-2  3-5  2-8  6-1  1-9  2-3  1-2  ##  0-7 
S.V.Z.W.   3-1  2-3  3-1  3-2  1-0  2-3  6-1  1-6  4-1  ## 
 
 
Eindstand   GS  WN  GL  VL  PT  V - T 
D.E.S.    18  11  3  4  25  51-26 
D.O.S.'37   18  11  3  4  25  50-30 
Sparta Enschede  18  10  5  3  25  47-35 
S.V.Z.W   18  11  2  5  24  45-28 
Enter Vooruit   18  6  5  7  17  37-42 
C.S.V. Apeldoorn  18  7  2  9  16  36-39 
D.E.T.O.   18  7  1  10  15  37-51 
Excelsior '31   18  6  1  11  13  38-38 
O.N. Almelo   18  5  3  10  13  31-48 
S.V.V.N.   18  3  1  14  7  26-61 


