
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1965 – 1966 

Intro 

Midden jaren ’60 kreeg de popmuziek 
steeds meer invloed op de westerse 
samenleving. Dankzij Engelse bands als 
The Beatles raakten begrippen als ‘love’ 
en ‘peace’ ingeburgerd bij de gewone 
burger. In de voetballerij was het echter 
lang niet altijd pais en vree. Ook bij De 
Volharding niet. Zo had het rampzalige 
seizoen ‘64 – ’65 bol gestaan van de 
conflicten. Nu was het zaak om de 
vereniging weer in rustiger vaarwater te 
krijgen.  

Een nieuw bestuur en een nieuwe 
elftalcommissie 

Zoals bekend was het voltallige bestuur 
aan het einde van het afgelopen seizoen 
afgetreden. Dit als gevolg van de 
volledig uit de hand gelopen ruzie met 
de elftalcommissie.  

Om de bestuurscrisis op te lossen werd 
er aan het begin van het nieuwe seizoen 
een bijzondere ledenvergadering 
gehouden. Om orde in de problemen te 
scheppen was er bovendien een 
commissie van onderzoek ingesteld. 

Deze commissie 
stond onder 
voorzitterschap van 
J. ten Hove. Deze 
man kreeg van de 
leden het vertrouwen 
om de cruciale 
ledenvergadering te 
leiden.  

Tijdens de vergadering werd het 
standpunt van het demissionaire bestuur 
nogmaals uit de doeken gedaan. Daarna 
zette Henk Vos namens de 
onderzoekcommissie uiteen welke  
vorderingen er waren gemaakt om nader 
tot elkaar te komen. Geen enkele, zo 
bleek. Zowel het bestuur als de 

elftalcommissie bleven bij hun 
standpunten.  

Tegen beter weten in werd er nog een 
pauze ingelast om tot een compromis te 
komen, maar dat was zinloos. Beide 
partijen weigeren toe te geven, uit angst 
voor gezichtsverlies. Dus restte er niets 
dan het uitschrijven van een nieuwe 
vergadering zodat de leden een nieuw 
bestuur en een nieuwe elftalcommissie 
konden kiezen 

Aldus geschiedde en dit 
leverde enkele 
wijzigingen op. 
Voorzitter D.de Jong 
stelde zich niet meer 
herkiesbaar. In zijn 
plaats werd G.J. 
Schuitert gekozen. 

Verder nam H. Podt 
de plaats in van W. 
Wijnen, die in stilte 
was vertrokken. De 
rest van de 
demissionaire 
bestuursleden werd 
herkozen.  

Bij de verkiezing van de elftalcommissie 
werden zelfs alle zittende leden 
herkozen. De reden laat zich raden. Er 
waren geen andere kandidaten bereid 
deze ondankbare taak te vervullen. Maar 
daarmee kon de  
vereniging nog geen 
streep trekken onder 
alle bestuurlijke 
onrust. H. Greevink 
trok zich na de 
stemming terug daar 
hij vond dat hij niet 
genoeg steun van de 
leden kreeg.  

Tijdens de reguliere halfjaarlijkse 
ledenvergadering in 1966 trokken J. 
Eikenaar en H. Bergboer zich terug als 



bestuurslid. Hun plaatsen werden 
ingevuld door H. Greevink en D. van 
Esch. 

Financiën 

Financieel stond de vereniging er 
gelukkig wel goed voor. De tijd van de 
touwtjes aan elkaar knopen was voorbij. 
Er was een batig saldo van € 800. Wel 
waren er problemen met het ophalen 
van de contributie. Dat gebeurde nog 
letterlijk aan de deur, waar contant 
betaald moest worden. Het was lastig 
om vrijwilligers te krijgen voor deze klus. 
Daarom werd een vergoeding van 2% 
ingesteld om leden hiertoe te motiveren. 
Later werd dit zelfs verhoogd naar 5% 
van de contributie inkomsten.  

Ook de voetbaltoto 
leverde de nodige 
inkomsten op. Ook 
daarvoor waren 
vrijwilligers nodig. 
Gelukkig zei W. 
Wijnen toe dat hij 
deze klus op zich 
bleef nemen.  

Het nieuwe sportpark 

Een van de grote veranderingen die op 
stapel stond was de aanleg van een 
nieuw gemeentelijk sportpark op het 
terrein van SVVN. De beslissing 
hieromtrent duurde en duurde, tot de 
gemeente aangaf dat de aanleg op losse 
schroeven was komen te staan vanwege 
financiële problemen. Mogelijk kon er in 
de loop van 1966 mee worden 
begonnen, maar ook daarvoor kon geen 
enkele garantie gegeven worden. Toen 
ons bestuur hierover navraag deed, 
weigerde de gemeente overigens alle 
overleg. 

Ondertussen werd er druk gediscussieerd 
over de aanleg van de velden en de 
gebouwen. Aan de hand van de 
getoonde tekeningen werd het ene idee 

na het andere 
gelanceerd. 
Secretaris Anton 
Janssen haakte 
hier op in. Hij 
wilde een eigen 
clubhuis voor de 
vereniging 
realiseren, 
uiteraard op het 

terrein van de nieuwe gemeentelijke 
velden.  

Natuurlijk zou dit een boel geld gaan 
kosten, en uiteraard zou de gemeente 
daar niet aan bijdragen. Daarom wilde 
men beginnen met het opbouwen van 
een financiële buffer. Hiervoor zouden 
verschillende acties gehouden worden, 
zoals een verloting, die redelijk succesvol 
was. Om het een en ander in goede 
banen te leiden werd er een 
clubhuiscommissie in het leven 
geroepen.  

Anekdotes 

Omdat een vereniging een belangrijke 
sociale functie heeft, werden er 
natuurlijk ook de nodige gezellige 
evenementen georganiseerd. Zo werd er 
een feestavond voor de junioren 
gehouden. Om de jeugd hiervoor warm 
te krijgen, werd in het clubblad 
aangekondigd dat men de hele avond 
kon dansen op de tonen van het zeer 
bijzondere Ruth-draaiorgel. Deze was 
in het bezit van de heer De Ruiter uit 
Hellendoorn. Een dergelijk orgel was 
bekend van de radio en de Duitse TV en 
dat was heel bijzonder in die tijd. Verder 
was er medewerking van het bruiloft 
bandje van de heren Hennie Bosch, 
Scharphof en Klein Lugtenbeld.   

Dan had je nog de gebruikelijke 
besognes. Zo pleitte J. Eikenaar ervoor 
om muziek ten gehore te brengen bij 
thuiswedstrijden. Minder positief was de 
mededeling van de nieuwe voorzitter, hij 



vond het nodig te vermelden dat hij het 
SVVN clubblad maar waardeloos vond. 

Heel leuk daarentegen was de 
uitnodiging van VV Nijverdal om een 
onderlinge wedstrijd te gaan spelen. De 
winnaar zou een officiële wedstrijdbal 

krijgen, die blijkbaar al tien jaar 
beschikbaar was voor dit doel.  

En om het dorpse karakter van onze club 
nog maar eens te benadrukken: Henk 
Podt bespaarde zijn vereniging een boel 
geld door een vracht kuikenmest voor 
het hoofdveld te regelen. 

 

 

 

Sportieve ontwikkelingen  

Ons 1e elftal eindigde in de vierde klasse in de middenmoot. Toch enigszins 
teleurstellend. Trainer Jack van Hout werd in de loop van het seizoen op het matje 
geroepen. Hij kreeg te horen dat hij betere trainingen moet geven. Het mocht niet baten. 
Het bestuur had inmiddels al besloten dat dit zijn laatste seizoen zou worden. Aan het 
einde van het seizoen werd dan ook afscheid genomen van de man die SVVN drie jaar 
lang van trainingen had voorzien. 

Het 2e elftal werd wel kampioen. Een knappe prestatie na de degradatie van vorig jaar. 
Hiervoor moest zware strijd geleverd worden met Sportclub Rijssen 1 en Enter Vooruit 2. 
Helaas werd deze strijd niet alleen voetballend gevoerd. Als gevolg van ongepaste 
agressie moest zelfs huisarts Oosthoek opgetrommeld worden. 



Ook bij de jeugd werden er successen geboekt. De A en B pupillen werden kampioen. Om 
deze lijn door te trekken werd er besloten om een juniorenselectie samen te stellen. De 
Nijverdalse voetballegende Kas Woudsma werd benaderd om hierbij een rol te spelen. 

Het Old Stars team werd opgeheven en de spelers werden verdeeld onder de andere 
teams. Mede daardoor werd het 3e elftal derde, maar de 4e en 5e elftallen eindigden in 
het rechter rijtje. 

 

 1965-1966 4e klasse        
1 WZC Wapenveld 18 14 1 3 29 50 22 
2 DESZ 18 12 3 3 27 51 21 
3 Bergentheim 18 10 4 4 24 48 28 
4 Olympia'28 18 9 2 7 20 32 27 
5 SVVN 18 7 4 7 18 39 37 
6 HTC 18 6 5 7 17 32 31 
7 VIOS V 18 6 1 11 13 29 46 
8 CJVérs De 18 5 3 10 13 36 63 
9 SVI 18 5 2 11 12 33 48 
10 SVM Marknesse 18 2 3 13 7 25 52 

 



 


