
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1963 – 1964 
 

In 1963 was SVVN uitgegroeid tot een 
vereniging met maar liefst 298 leden. Dat 
jaar maakten elf teams hun opwachting in de 
diverse competities: vijf seniorenelftallen, 
zes juniorenteams en twee pupillenteams. 
Ook sportief ging het al enige tijd 
bergopwaarts. Ons eerste elftal bekroonde 
deze ontwikkeling door kampioen te worden, 
daarover later meer. 
 
We beginnen met een verslagje van de 
feestavond die op 5 oktober 1963 werd gehouden. 
Een legendarisch avond voor wie er bij was. De 
verslagen die hiervan bewaard zijn gebleven, 
spreken wat dat betreft boekdelen. De zaal was al 
weken uitverkocht en met name de jeugd was 
zeer enthousiast over het programma.  
 
Voor het eerst zou een naoorlogse generatie 
jongeren in Nijverdal kunnen gaan genieten van 
live optredens met moderne muziek. Popmuziek 
zouden we nu zeggen. Oudere leden moesten 
waarschijnlijk even wennen aan deze 

‘nozemmuziek’ maar uiteindelijk was iedereen 
zeer enthousiast. 
 
Een hoogtepunt was het optreden van ‘The Little 
Stranger Boys.’ Deze band bestond uit Ambonese 
jongens die energiek en sfeervol te keer gingen. 
De solo van de drummer bracht menigeen op de 
spreekwoordelijke banken. Verder klonk ‘de twist’ 
regelmatig door de luidsprekers en ook het 
optreden van de populaire zanger ‘Carlo’ viel in 
goede aarde. Het werd ‘mieters’ genoemd. Zo’n 
mooi jaren ’60 woord dat je tegenwoordig bijna 
nooit meer hoort. Wie die Carlo was, hebben we 
overigens met geen mogelijkheid meer kunnen 
achterhalen… 
 
Het was waarschijnlijk voor het eerst dat er in 
Nijverdal tijdens een feestavond serieus rekening 
werd gehouden met de wensen van de jeugd. Die 
groep sprak dan ook over een topavond. Enkele 
jongens schreven later een prachtige bedankbrief 
aan het bestuur, die ze ondertekenden met ‘De 
Teenagers…’ 

 
 

 



 
 
 
 

 
Het was op deze zelfde 
avond dat Henk Vos 
door de KNVB werd 
geridderd omdat hij al 
30 jaar vrijwilligerswerk 

deed voor onze vereniging. Wie de eerdere 
verslagen over de geschiedenis van SVVN heft 
gelezen, is zijn naam zo vaak tegengekomen, 
dat dit wel een zeer verdiend eerbetoon moet 
zijn geweest. 

 

 

 

 



Kampioen! 

 

Zoals gezegd werd ons eerste elftal in het eerste 
seizoen onder leiding van trainer Jac van Hout 
kampioen. Dat gebeurde op 11 april 1964 en 
daarmee werd ook promotie naar de derde 
klasse afgedwongen. 

Een mooi sfeerbeeld van hoe die 11e april 
destijds werd beleefd: 

Om kampioen te worden had SVVN nog één punt 
nodig tegen een van de concurrenten om de 
titel: ASV. Deze dag werd in Aadorp een zwaar 
bevochten 0-0 uit het vuur gesleept. Om het 
thuisfront op de hoogte te houden, werd vanuit 
het Aadorpse café ‘Drenth’ permanent 
getelefoneerd naar Nijverdal. Toen tot grote 
opluchting van iedereen het noodzakelijke punt 
binnen was, werd van daaruit ook het 
feestprogramma geregeld. 

 

Vreemd genoeg, althans in de ogen van nu, 
werd er op de terugweg niet vol gas 
doorgereden naar Nijverdal. De spelers en 
begeleiders kregen rond 18.45 uur ’s avonds een 
feestmaaltijd aangeboden in Restaurant Gijsbers 
in Rijssen. Deze bestond uit gebraden haantjes. 

Anderhalf uur later kwam het gezelschap aan in 
Nijverdal waar muziekvereniging Advendo 
klaarstond om iedereen op te vangen en in 
optocht te begeleiden naar Hotel Dalzicht.  

Daar aangekomen begon de huldiging en de 
receptie. Voorzitter Pekkeriet van vv Des nam 
namens de diverse zusterverenigingen het 
woord en feliciteerde alles en iedereen van de 
Volharding. Een zeer sympathiek gebaar. Naast 
de vele persoonlijke felicitaties kwamen er ook 
schriftelijke felicitaties binnen, bijvoorbeeld van 
verenigingen als Vroomshoopse Boys en Vesos. 
Ook werden er kadootjes uitgedeeld. Alle 
selectiespelers kregen bijvoorbeeld 50 
sigaretten. Tsja… we spreken over begin jaren 
’60… Zoiets zou nu uiteraard niet meer 
geaccepteerd worden. 

Op de live muziek van het bandje ‘The 
Beatnicks’ kon er tot 24.00 uur gedanst worden. 
Toen was het feest voorbij. De zondagsrust 
moest immers gehandhaafd worden. 

Het viel trouwens wel op dat vertegenwoordigers 
van de gemeente Hellendoorn deze avond 
schitterden door afwezigheid. Normaal 
gesproken zijn wethouders er als de kippen bij 
als er een kampioenschap gevierd kan worden in 
hun gemeente. Hoe kwam dit? 

Binnen SVVN leefde sterk het vermoeden dat de 
toenmalige wethouders Molenaar en De Vries 
bewust weg waren gebleven. Ze konden het 
succes van SVVN moeilijk verkroppen omdat ze 
in hun hart supporter van Des waren. (Hun 
achternamen zeggen al genoeg, zo 
constateerden we al eerder.)  

Later bezworen de wethouders dat ze oprecht 
verhinderd waren, omdat ze te laat op de hoogte 
waren gesteld van het feit dat er een receptie 
werd gegeven. Anders waren ze natuurlijk wel 
gekomen… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 1963-1964 4e klasse        
1 SVVN 18 12 3 3 27 46 19 
2 ON 18 13 0 5 26 45 26 
3 Achilles 18 10 5 3 25 51 26 
4 Hulzense Boys 18 9 5 4 23 60 33 
5 ASV 18 10 3 5 23 47 20 
6 Sparta 18 8 1 9 17 47 38 
7 Sporlust Glanerbrug 18 5 4 9 14 38 49 
8 BCSV 18 5 2 11 12 36 50 
9 Juliana 18 4 2 12 10 27 56 

10 Denekamp SP 18 1 1 16 3 27 107 
 



Door alle successen floreerde de vereniging als 
zelden te voren. Het 2e en 3e elftal werden 
tweede in hun competities en de meeste 
jeugdelftallen speelden ook bovenin mee, als 
ze al geen kampioen werden. Mede hierdoor 
werd er serieus werk van gemaakt om de 
supportersvereniging nieuw leven in te blazen, 
hetgeen ook gebeurde.  

 

Verder werd besloten om met ingang van het 
nieuwe seizoen twee trainingsavonden per week 
te organiseren. Op maandag voor alle senioren 
en op woensdag nog een keer voor de 

selectiespelers. Spelen in de derde klasse 
vereiste immers meer trainingsarbeid. 

De groei van de vereniging heeft ook 
schaduwkanten. Zo konden de kleedkamers niet 
meer verhuurd worden en dat levert 
inkomstenverlies op. Het organiseren van een 
bazaar zou dit verlies kunnen opvangen. 

 

Bij SVVN waren nog meer kampioenen te 
huldigen, de E-junioren werden na een 
beslissings wedstrijd te moeten spelen tegen 
Vesos B op overtuigend kampioen Vesos werd 
met maar liefst 8-1 verslagen. 

 

 

Putten 



        

        SVVN C junioren aan gevuld met spelers van de A pupillen, spelers met witte bloesjes zijn pupillen. Dit team won 
        aldaar de 1e prijs in Putten. 
        Staande vlnr: Hans Schotman, Harrie Keizer, Gertjan Mondeel, Bertus v.d.Merwe, Rijk Wijnen, Joop Bergman en 
        Jafeth Belserang. Gehurkt: Gertie Schutten, Albert Schuurman, Henk o.d.Dries, Ronald Wriede en Marinus 
        o.d.Dries. Liggend Frans Boernama en Frans Manahuwa.          
 
          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele toeschouwers: Ronald Wriede, Dinand Hosmar, Harrie Keizer met hond, Ap Hallink, Freddy Pelupessy, 
Anton Ligtenberg en Wim Eertink. 



 

  Omgeving van de kleedkamers worden onder handen genomen.                                   

                           


