
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1967 – 1968 

 

Onze vereniging was opgericht in 1928. 
Een eenvoudig rekensommetje leert ons 
dus dat er in 1968 een 40-jarig 
jubileum gevierd kon worden. SVVN 
was in deze vier decennia uitgegroeid tot 
een stabiele vereniging met een 
belangrijke sociale functie. Sportief 
gezien was het een typische 
dorpsvereniging, die vooral acteerde in 
de vierde klasse, met af en toe een 
uitschieter naar boven. Het verblijf in de 
derde klasse duurde over het algemeen 
echter niet veel langer dan één seizoen. 

Sportieve ontwikkelingen met het 
oog op de toekomst. 

Ook in dit jubileumjaar acteerde ons 
vlaggenschip in de vierde klasse. Hoewel 
het afgelopen jaar redelijk was 
gepresteerd, werd het contract van 
trainer Oosterveld toch niet verlegd. 
Een oude bekende verving hem: Na één 
jaar afwezigheid kwam Jac. van Hout 
weer aan het roer te staan. 

De moderne tijdgeest had inmiddels 
terrein gewonnen, want van Hout kreeg 
het alleenrecht wat betreft de 
opstellingen van het eerste elftal. In de 
huidige sportcultuur is dit de gewoonste 
zaak van de wereld, maar toen was dit 
een unicum voor onze vereniging. 

Dit seizoen was er veel aandacht voor de 
sportieve ontwikkelingen van de jeugd. 
SVVN beschikte onmiskenbaar over het 
nodige jeugdige talent. Links en rechts 
konden het afgelopen jaar al 
kampioenschappen gevierd worden. 
Maar over het algemeen waren de 
resultaten sterk wisselend, en soms zelfs 
ronduit zwak.  

Om deze reden moest er een 
doorlopende lijn in de jeugdopleidingen 
komen. Om dit te realiseren benaderde 

het bestuur Henk Vos met de vraag of 
hij de algehele leiding over zowel de 
pupillen als de junioren op zich wilde 
nemen.  

Henk Vos stemde toe. Maar jeugdbeleid 
op poten zetten is natuurlijk teamwerk. 
In de praktijk kwam het er op neer dat 
de elftallen hun eigen leiders zouden 
behouden, en dat deze leiders hun 
werkzaamheden als vanouds zouden 
voortzetten, maar dat dit wel gebeurde 
onder supervisie van Henk Vos. 

Al met al werd er dus flink ingezet op 
een sportief succesvolle toekomst. Toch 
dachten sommigen al weer een stapje 
verder. Zo waren er wilde plannen om 
een coach of manager aan te stellen, 
naast de trainer van het eerste elftal. 
Een constructie die je nu vaak in het 
betaald voetbal ziet. Dit idee verdween 
al spoedig naar de achtergrond. 

De verhuizing van de sportvelden. 

In het verslag van het afgelopen seizoen 
kon u lezen dat er een einde dreigde te 
komen aan het bestaan van het 
sportpark aan de Ericaweg. Juist op die 
locatie wilde de gemeente een nieuwe 
school bouwen. Voor SVVN hield dat in 
dat er verhuisd moeten worden. 

Tot overmaat van ramp kregen onze 
leden te horen dat ze de komende jaren 
hun wedstrijden op sportpark Gagelman 
moeten spelen, op twee velden die op 
het complex van VV Nijverdal en Des 
zouden worden aangelegd. Of dat een 
tijdelijke situatie zou zijn, of dat er ooit 
nog een eigen complex kon worden 
betrokken, was nog maar zeer de vraag. 

Uiteraard leidde dat binnen onze 
vereniging enorme ophef. De reeds 
aangekondigde handtekeningenactie 



leverde zo’n 1000 handtekeningen op. 
Deze werden aan het College van B&W 
overhandigd om de eis kracht bij zetten 
dat SVVN in ‘Nijverdal Zuid’ wilde 
blijven. Ook diende SVVN een officieel 
bezwaar in bij de gemeente tegen de 
wijziging van de bestemmingsplannen. 

Onze bestuursleden Johan Dekker en 
Wim Wijnen togen aldus naar 
wethouder Broens, die sportzaken 
onder zijn hoede had. Ze wilden hem 
aan de pols te voelen over de stand van 
zaken met betrekking tot de verhuizing. 
Bovendien wilden ze hem confronteren 
met een initiatief dat inmiddels binnen 
onze vereniging tot stand was gekomen. 

Enkele doortastende leden hadden 
namelijk plannen uitgewerkt voor de 
aanleg van een geheel nieuw 
sportpark ter hoogte van de kruising 
van de Rijssensestraat en de 
Koningsweg. Een perfecte locatie op 
een steenworp afstand van de Ericaweg. 
De weilanden die daar lagen waren in 
het bezit van families Schuppert en 
Dikkers.  

De plannen hielden in dat SVVN zou 
gaan proberen om deze percelen te 
kopen, om vervolgens aan de gemeente 
te vragen of zij daar de speelvelden 
wilde aanleggen. Als de gemeente zou 
instemmen, zou SVVN het bezwaarschrift 
tegen het wijzigen van het 
bestemmingsplan van de Ericaweg 
intrekken.  

Een schitterend initiatief natuurlijk, maar 
ook deze poging stierf in schoonheid. 
Wethouder Broens deelde onze 
bestuursleden al rap mee dat het voor 
de gemeente veel te duur zou worden 
om velden te creëren aan de 
Koningsweg. SVVN was aldus weer terug 
bij af. 

Na aanleiding hiervan zocht ons bestuur 
weer contact met de KNVB. Hoe nu 
verder? Contactpersoon was de heer 
Adams. Veel meer dan het uitdeelden 
van complimenten voor alle ondernomen 
acties kon hij ook niet.  

De Sportfederatie 

Met het stijgen van de welvaart in de 
jaren ’60 nam de ondersteuning vanuit 
de overheid voor allerlei 
maatschappelijke organisaties sterk toe. 
En daarmee uiteraard ook de 
bureaucratisering en de belastingdruk. 
Zo was inmiddels de Sportfederatie 
Hellendoorn Nijverdal opgericht.  

Vanuit deze federatie ontving onze 
secretaris een formulier waarop het wel 
en wee van de vereniging omschreven 
kon worden. Ook werd er gevraagd naar 
de eventuele moeilijkheden waarmee de 
vereniging kampte. Gelukkig kon de 
secretaris zich beheersen om geen lange 
tirade op papier te zetten met betrekking 
tot de gedwongen verhuizing. Het zou 
een mooie testcase voor de 
Sportfederatie zijn geweest. 

Ten slotte 

SVVN vierde het 40-jarig bestaan met 
een jubileumtoernooi. Het prijzengeld 
loog er niet om: Voor de senioren een 
eerste prijs van fl.200 en een tweede 
prijs fl.100. Bij de junioren bedroegen de 
bedragen fl. 50,- en fl. 25,- 

Er viel twee kampioenschappen te 
vieren bij de jeugd. Om te beginnen gold 
dit voor onze A-pupillen. Het andere 
kampioenschap werd veroverd door onze 
A-junioren. In de laatste 
competitiewedstrijd moesten deze 
jongens winnen van DES. Bij elke andere 
uitslag zou DES het kampioenschap 
veroveren. Zie onderstaande 
krantenbericht voor een mooi verslag. 

 



 

 

 

 

 

 

 1967-1968 4e klasse        
1 Bergentheim 22 17 2 3 36 64 19 
2 BCSV 22 16 3 3 35 73 30 
3 Sporlust Glanerbrug 22 14 2 6 30 47 33 
4 Hulzense Boys 22 9 5 8 23 40 45 
5 Achilles 22 9 4 9 22 52 46 
6 Sparta 22 8 6 8 22 31 39 
7 SSSE 22 9 2 11 20 47 47 
8 AZSV 22 7 6 9 20 38 41 
9 SVVN 22 8 3 11 19 35 39 

10 ASV'57 22 6 5 11 17 31 56 
11 Den Ham 22 5 5 12 15 34 53 
12 Daarleveen 22 2 1 19 5 28 72 
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