
 

 

De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1969 – 1970 

Het 41e jaar van het bestaan van SVVN 
viel samen met het afsluiten van een 
veelbewogen decennium: De jaren ’60. 
Een periode die cultureel gezien veel 
invloed heeft gehad op de samenleving 
en die tot op de dag van vandaag indruk 
maakt. Denk daarbij aan de 
veranderingen die plaats vonden in de 
popmuziek, de mode, de haardracht en 
de onderlinge omgangsvormen.  

De toenemende welvaart maakte de vrije 
zaterdag mogelijk, arbeiders kregen 
minimaal twee weken zomervakantie en 
bijna alle gezinnen beschikten over een 
televisie. De culturele veranderingen 
leidden natuurlijk ook tot uitwassen. 

Individualisering werd het nieuwe credo. 
Dat leidde er toe dat het straatbeeld in 
de grote steden werd bepaald door 
werkschuwe hippies.  

Gelukkig liet men zich in Nijverdal de 
kop nog niet gek maken. Onze hier lieten 
jongemannen hun haren groeien, maar 
men wist nog steeds van aanpakken. 
Ook op zaterdagmiddag, op de groene 
velden, waar successen werden gevierd 
en nederlagen werden beweend en waar 
talloze levenslange herinneringen 
geboren werden. 

 

 

Een prachtig seizoen… kampioen! 

De aftrap van het seizoen vond plaats 
tijdens de eerste bestuursvergadering 
die gehouden werd in Hotel Buursink. 
Daarbij was ook de selectie uitgenodigd, 
zodat deze een hart onder de riem 
gestoken kon worden. En dat had 
succes. 

SVVN was met vallen en opstaan 
uitgegroeid tot een sportieve factor van 

belang en daar werd dit seizoen voor het 
eerst echt van geprofiteerd. Ons 
vlaggenschip werd op schitterende wijze 
kampioen in de 4e klasse en daarna ook 
nog eens de ‘informele kampioen’ van 
Nijverdal. 

Feest dus, in de zomer van 1970. 
Kampioen en promotie naar de 3e 
klasse, de Volharding was er klaar voor! 

 



 

 

Het clubhuis en de financiën 

In de loop van dit seizoen werd de bouw van de 
kleedkamers en het clubhuis afgerond. Dat kostte 
natuurlijk veel geld en de financiële had haar 
handen vol aan deze taak.  

De toegenomen welvaart in de samenleving bleek 
wel uit de ontvangen subsidies. 
Van de Sportfederatie werd een 
bijdrage van fl. 9000,- ontvangen, 
en de gemeente Hellendoorn 
subsidieerde de activiteiten met 
fl. 5000,-  

Bovendien werd een verzoek om 
vrijstelling van BTW afdracht over 
de inkomsten van onze vereniging 
werd gehonoreerd.   

Ondanks alle steun moest en onze 
leden natuurlijk veel bijdragen. Zo 
werden er traditionele acties 
gehouden zoals het verkopen van 
SVVN glazen. Opvallender was dat 
aan de leden werd gevraagd of ze 
een terug vorderbaar voorschot 
wilden geven. Of nog liever, een 
niet terugvorderbare bijdrage. 

En natuurlijk werden er heel veel 
werkzaamheden kosteloos 
verricht, zoals dat hoort in een 
vereniging. Zoals u in 
onderstaand krantenknipsel kunt 
zien, waren er in 1969 leden aan 
het werk die anno 2019 nog 
dagelijks in de weer zijn voor 
onze vereniging. 

Op 30 januari 1970 kon de eerste 
bestuursvergadering in het eigen clubhuis 
worden gehouden. De officiële opening liet echter 
nog even op zich wachten, nog niet alle details 
waren gereed. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gezeur met DES 

De relatie met onze zustervereniging 
DES is door de jaren heen niet bepaald 
altijd warm geweest. Dat bleek dit 
seizoen ook maar weer eens in een 
vermakelijke reeks publicaties, die 
achtereenvolgend in onze clubblad en in 
de lokale krant werden gepubliceerd. 

SVVN voelde zich jarenlang benadeeld 
door lokale wethouders die uit de 
bloedgroep van DES afkomstig waren. In 
eerdere verslagen viel al te lezen dat 
onze protestantse vereniging menig keer 
in bescherming moest worden genomen 
door wethouders van katholieke of 
socialistische signatuur. Terecht of niet, 
daar werd binnen de Volharding 
natuurlijk over gemopperd, en deze 
irritaties werden in ons clubblad ook 
beschreven. 

Reden voor de oud-secretaris van DES 
om een klaagbrief naar de plaatselijke 
krant te sturen, zodat de hele 
Nijverdalse gemeenschap kon 
meegenieten. Ons bestuur besloot om de 
wijste te zijn door DES een gesprek aan 
te bieden om alle irritaties uit te 
spreken. 

Dat gesprek vond plaats op 10 juli 1970. 
Aanwezig waren delegaties van SVVN, 
DES en de Sportfederatie. Hoe het 
gesprek precies is verlopen weten we 
niet. Wel weten we dat de verslaglegging 
achteraf tot problemen leidde. Deze was 
vanuit de DES hoek veel te gekleurd 
opgesteld. De verhoudingen werden er 
niet beter op.  

 

Het veld 

Een zorgelijk punt dit seizoen was het 
feit dat er maar één veld beschikbaar 
was. Deze werd natuurlijk veel te zwaar 
belast. Hier was verder weinig aan te 
doen, als vereniging was men afhankelijk 
van de gemeente. Deze gaf aan dat het 
oude veld wegens personeelstekort 
voorlopig niet gerold kon worden. Mocht 
SVVN deze klus zelf ter hand willen 
nemen, dan kon dat. Dan zou deze 
beschikbaar gesteld worden. 

Vanuit het bestuur kwam het verzoek 
aan wethouder Broens ballenvangers op 
het oefenveld te plaatsen. Tevens 
reclameerde de voorzitter over de 
geplaatste afrastering, daar was hij niet 
tevreden over. Burgemeester en 
Wethouders reageerden zuinig: Ze 
wezen er op dat SVVN tijdelijk op deze 
velden zou verblijven.  

Voorlopig hield men zich bij SVVN maar 
stil daar de vereniging nog steeds geen 
huur hoefde te betalen voor het 
complex. Dit verschafte ons bestuur het 
volgende argument: Zij goedkoop uit, 
dan wij ook. 



 

 

De supportersvereniging 

De wens om tot een 
supportersvereniging te komen kreeg 
veel bijval. Deze kwam dan ook 
daadwerkelijk van de grond. Onder 

voorzitterschap van J. Schuitert kon de 
vereniging binnen een half jaar het 100e 
lid inschrijven. De gelukkige was Mannie 
Greevink. 

 

Overige zaken. 

We sluiten af met enkele opvallende 
zaken die we tegenkwamen bij het 
doorbladeren van de bestuursverslagen.  

Zo kwamen we een protestbrief aan de 
KNVB van ons bestuur tegen die 
geschreven was omdat de Eversberg 

entreekaarten was blijven verkopen voor 
de wedstrijd Eversberg – SVVN. Dit 
terwijl bekend was dat deze wedstrijd 
niet door zou gaan omdat de 
scheidsrechter niet op tijd aanwezig kon 
zijn bij de wedstrijd Eversberg-SVVN. 

 

 

Wachtende spelers voor de wedstrijd. 

 

Ook lazen we dat er voor het eerst werd 
nagedacht over het aanstellen van een 
betaalde jeugdtrainer. 

Ons lid Albert 
Schuurman won 
een 
spelregelwedstrijd 
die georganiseerd 
was door de 
Nijverdalse 
Scheidsrechtersvere
niging. Bij de cursus 
grensrechter kwam hij ook al als eerste 
uit de bus, de man was een talent. 

Wim Slettenhaar moet bedanken als 
bestuurslid en secretaris, hij was te druk 
met zijn studie. Hij 
zou wel de nieuw 
opgerichte 
supportersvereniging 
gaan voorzitten. 
Gerrit Post volgde 
hem op als secretaris.  

Trainer Kas 
Woudsma zag zijn beloond worden voor 
het behalen van het kampioenschap: Hij 
kreeg een salarisverhoging van fl. 25,- 
per maand voor het komende seizoen.



 

 

Tot slot: De sportieve resultaten 

 

SVVN 1 werd kampioen van de vierde klasse. 
Daarvoor was een beslissingswedstrijd nodig 
tegen directe concurrent Den Ham. In 
Vriezenveen sleepte onze hoofdwacht er een 

3-1 overwinning uit, waarna de bierflesjes 
geopend konden worden. Een rijtoer door 
Nijverdal kon natuurlijk niet uitblijven en werd 
door vele supporters gevolgd. 

 

 



 

 

Officieus kampioen van Nijverdal.

In die tijd werd er ook nog om het 
officieuze kampioen van Nijverdal 
gespeeld. Dat was de zogenaamde Otto 
Cup, genoemd naar de ere voorzitter 

van De Zweef. SVVN versloeg De Zweef 
met 3-2 en kon zich Nijverdals kampioen 
noemen.

 

Nog meer kampioenen. 

Het ging sportief gezien zo wie zo goed 
met de vereniging. Ons 2e elftal werd 
tweede in de competitie en ons 3e werd 
kampioen na een beslissingswedstrijd 

tegen SVZW 3. Deze werd met 9-2 
gewonnen, na in de reguliere competitie 
twee keer hadden verloren van SVZW. 

 

 

De verdere resultaten: 

 SVVN 4 werd 5e 
 SVVN 5 werd 4e 
 SVVN 6 werd teruggetrokken 
 SVVN A1 werd 5e 
 SVVN B1 werd 7e 
 SVVN C1 werd 2e 
 SVVN C2 werd 7e 
 SVVN D1 werd 3e 

 



 

 

 
  1969-1970 4e klasse        

1 SVVN 20 12 7 1 31 30 13 
2 Den Ham 20 12 5 2 31 44 17 
3 Achilles 20 13 5 5 25 40 28 
4 Sporlust Glanerbrug 20 10 4 6 24 45 36 
5 Enter Vooruit 20 9 5 6 23 35 22 
6 Hulzense Boys 20 5 8 7 18 29 36 
7 Daarleveen 20 5 6 9 16 20 27 
8 SSSE 20 2 11 7 15 24 34 
9 ASV'57 20 4 5 11 13 25 47 

10 Eversberg De 20 3 6 11 12 22 41 
11 Harfsen 20 3 6 11 12 19 33 

 


