
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1962 – 1963 

Sport en politiek 

Omdat sportverenigingen in bepaalde opzichten 
afhankelijk zijn van de politiek, was het van belang om als 
vereniging een goede relatie te hebben met de lokale 
politici. En dat was begin jaren ’60 niet altijd het geval. 
Onderstaand verslag geeft hier enkele voorbeelden van. 

Een stukje staatsinrichting. 

Politiek gezien werd gemeente Hellendoorn vanaf het 
invoeren van het kiesrecht gedomineerd door christelijke 
partijen. De gemeenteraad, de burgemeester en de 
wethouders waren bijna allemaal vertegenwoordigers van 
katholieke, gereformeerde en hervormde partijen. De 
socialistische Partij van de Arbeid speelde een bijrol. De 
liberale VVD kreeg in onze boeren- en arbeidersgemeente 
helemaal geen poot aan de grond. Tot ver in de jaren ’90 
was dit het geval. Toen waren de verschillende christelijke 
partijen overigens al opgegaan in één partij: het CDA. 

Het CDA en haar voorgangers hadden al die jaren dus het 
volste recht om zonder andere partijen alle wethouders te 
leveren. Ze hadden immers de meerderheid in de 
gemeenteraad en de uitslag van de verkiezingen is leidend 
in een democratie. Maar het aardig is dat de christelijke 
partijen meestal samen met de PvdA in het college ging 
zitten. Met andere woorden: De PvdA mocht dan ook een 
wethouder leveren. Deze sympathieke geste hoefden de 
christelijke partijen niet te doen, maar ze deden het toch. 
Zo werd het ‘maatschappelijke draagvlak’ natuurlijk nog 
groter en als er toch een keer wat mis ging, dan was er 
sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. 

Nu is de verhouding tussen christelijke politici uiteraard 
niet altijd koek en ei, zeker niet in dorpsgemeenschappen 
met allerlei onderlinge verbanden. Evenmin is de 
verhouding tussen christelijke voetbalverenigingen zoals 
SVVN en DES altijd koek en ei geweest. En hier komen we 
bij het probleem. In 1962 kende het gemeentebestuur 
twee christelijke wethouders die openlijk hun sympathie 
voor onze zustervereniging DES uitspraken. Dat waren de 
heren Molenaar en De Vries. De namen zeggen al genoeg 
zullen we maar zeggen… 

Het gerucht ging dat deze wethouders probeerden SVVN 
pootje te lichten. Zo kon het gebeuren dat SVVN in 1962 

het bericht kreeg dat er vanaf dat moment huur betaald 
moest worden voor het gedeelte van het sportpark dat 
gemeentegrond was. Wat krijgen we nu, dacht het bestuur 
van SVVN. Wat zit hier achter? 

Om deze reden probeerde ons bestuur in gesprek te komen 
met het college van bestuur van de gemeente. De 
wethouders dus. Maar omdat met de heren Molenaar en 
De Vries toch niet te praten viel, werd er contact gezocht 
met de wethouder van de PvdA.  Een socialistische 
wethouder moest de belangen van SVVN behartigen ten 
opzichte van DES… het kan verkeren… 

De sportieve prestaties  

SVVN 1 en SVVN 2 speelden  tot aan het einde van het 
seizoen mee om het kampioenschap. Uiteindelijk grepen ze 
beiden naast de hoofdprijs. Pijnlijk was het gegeven dat het 
bestuur twee wedstrijden voor het einde van de competitie 
ingreep in de opstelling van het eerste. Het eerste zou nog 
kampioen kunnen worden. Daarvan werd het tweede elftal 
het slachtoffer. Zij moesten enkele bepalende spelers 
afstaan. Daarmee werd de kleine kans die het tweede nog 
had op het kampioenschap teniet gedaan.  

Het hielp allemaal niet. SVVN 1 eindigde als vierde en SVVN 
2 bleef op de tweede plaats steken. In welke mate het 
ingrijpen van het bestuur daar debet aan was, laten we 
maar in het midden. Over het derde en het vierde elftal 
hoeven we het trouwens niet te hebben. Zij eindigden op 
de onderste plaats van hun competities. 

Aan het einde van het seizoen werd er 
overigens afscheid genomen van  
trainer G. Lankes. Hij zou opgevolgd 
worden de heer Jack van Hout. 

Ons eerste slaagde er overigens nog wel in om een 
troostprijsje te winnen. Dat was het nederlagentoernooi in 
Daarlerveen. De hoofdprijs bestond opnieuw uit elf 
voetbalshirts. Aangezien onze mannen het afgelopen 
seizoen al een complete set groene shirtjes had gewonnen, 
verzocht men deze keer om elf oranje shirtjes. Die konden 
mooi als reserveshirt dienen als het vertrouwde groen niet 
toegestaan zou zijn. 

 



De TVB, de KNVB de regels en SVVN. 

Van de Twentse Voetbalbond kreeg SVVN het bericht dat 
vanaf september elke speler over een geldige spelerspas 
moet beschikken. De vereniging zet alles op alles en regelt 
voor alle spelers een dergelijke pas. Die moeten ze dan wel 
behandelen als ware het hun vrouw of verloofde. Net toen 
dat allemaal geregeld was, besloot de TVB met 210 
stemmen voor en 189 tegen om met ingang van november 
de spelerspassen weer af te schaffen…  

Tegelijkertijd besliste de KNVB dat alle leden verplicht een 
ongevallenverzekering moesten afsluiten. De premie 
bedroeg voor de senioren één gulden, voor junioren 50 
cent en voor pupillen 25 cent. Deze verzekering gold ook 
voor niet spelende leden. Dat leverde natuurlijk problemen 
op, deze leden hadden daar vaak geen behoefte aan.  

De verzekerde bedragen bedroegen bij overlijden voor 
ongehuwden fl.1000,-, voor gehuwden fl. 5000,-, voor 
blijvend invaliden fl.10.000 en voor tijdelijk 
arbeidsongeschikten fl.70,- per week. 

 

 

 

 

Personele wisselingen 

Nieuw in het bestuur worden 
gekozen Ab Hallink en Johan 
Eikenaar. Verdere werd de 
elftalcommissie teruggebracht naar 
drie leden, namelijk Henk Vos, 
Arend Alberts en Hennie Greevink. 
Zijn zullen hun taken delen met de 
leiders van de elftallen en de 
bestuursleden.  

 

Ten slotte  

Dit seizoen bedankte Hans Vos voor de functie van 
terreinknecht. Dit was natuurlijk een fikse klus dus het was 
nog niet zo eenvoudig om hiervoor een geschikte 
vervanger te vinden. Het bestuur wilde Hans graag over 
halen om deze taak toch te blijven uitvoeren. Daarom 
besloot de voorzitter om hiervoor een vergoeding te geven. 
Iets wat altijd een beetje gevoelig ligt binnen een 
vereniging. Er was sprake van een vergoeding van € 100 per 
jaar om Hans binnenboord te houden..  

Aan het einde van 1963 zou De Volharding 35 jaar zou 
bestaan. Dat werd bescheiden gevierd met een 
jubileumtoernooi dat enkele maanden voor de officiële 
datum werd gehouden. Hulzense Boys won dit toernooi dat 
algemeen als zeer succesvol werd beschouwd..  

Er is een nieuw dak gerealiseerd op de kleedkamers verder 
dient er de nodige onderhoud nog aan worden gepleegd.  

De A, B en C junioren reisden op Tweede Pinksterdag af 
naar Ermelo om daar deel te nemen aan een toernooi. Naar 
jaren naar Putten te zijn geweest zonder veel prijzen te 
winnen dacht men dat hier wat te halen viel. Maar helaas 
kwamen onze junioren ook dit keer met lege handen thuis.  

In juli 1963 werd er op initiatief van de redactie van het 
clubblad een volleybal afdeling opgericht. Dit moest strikt 
gescheiden van de voetbalvereniging gebeuren. Onder 
eigen bestuur dus, en onder eigen financiering.  

 

 

 

 

Ab Hallink 



 
1962-1963 4e klasse        

1 Vroomshoopse Boys 18 13 3 2 29 67 26 
2 ON 18 10 4 4 24 58 27 
3 Hulzense Boys 18 10 4 4 24 60 42 
4 SVVN 18 8 5 5 21 50 40 
5 BCSV 18 8 3 7 19 44 47 
6 Achilles 18 5 6 7 16 43 41 
7 ASV 18 5 5 8 15 37 40 
8 Juliana 18 4 5 9 15 32 53 
9 Denekamp SP 18 4 2 12 10 41 77 

10 SSSE 18 3 3 12 9 27 66 
         

 

 
 
 
 
        

 

 

 



 


