
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1971 – 1972 

 

Een vereniging in beweging. 

Onze vereniging beschikte rond 1971 al 
weer enkele jaren over een mooi gelegen 
sportpark aan de Ericaweg in de wijk 
Noetsele. Aangezien hier één jaar 
geleden een nieuw clubhuis en een 
nieuwe kleedkamer waren gerealiseerd, 
leek de huisvesting bijna ideaal. Maar er 
zat een addertje onder het gras. De nabij 
te bouwen nieuwe scholengemeenschap 
zou tot beperkingen leiden op gebied van 
het gebruik van de velden. Daarover 
later meer. 

Voorlopig lieten de leden zich er niet van 
weerhouden om bij het hoofdveld een 
complete ‘overdekte zittribune’ voor de 
reservespelers en de trainer te bouwen. 
Een dug-out zouden we nu zeggen. Een 
knap staaltje werk van vele vrijwilligers 
dat ook de nodige aandacht kreeg in de 
pers. 

Daarbij werden ook 100 zitplaatsen 
gerealiseerd. Supporters die de wedstrijd 
zittend wilden volgen, moesten voor 
deze luxe wel een kaartje kopen. De 
verkoop was in handen van onze 
bestuursleden, die deze taak kennelijk 
beschouwden als ‘chefsache.’  

Dat gold niet voor de heer Postma sr. Hij 
kreeg een gratis lidmaatschap 
aangeboden als dank voor de vele 
werkzaamheden die hij voor SVVN had 
verricht. In oudere verslagen kunt u 
nalezen wat de man allemaal heeft 
gedaan, dus dit was een welverdiend 
gebaar.  

Dat onze vereniging de wind mee had, 
blijkt ook uit het feit dat SVVN nog geen 
jaar later alweer een bouwvergunning 
kreeg voor een verdere uitbreiding van 
de kantine. 



 

Voetbal en geld 

Als vereniging moet je op alle manieren 
proberen om de club financieel draaiende 
te houden. Zonder flinke 
overheidssubsidies en fanatieke inzet 
van eigen leden is dat niet mogelijk. Om 
meer inkomsten te genereren koos SVVN 
schoorvoetende het pad van sponsoring 
vanuit het bedrijfsleven. Zo wilde men 
reclameborden rond het hoofdveld 
plaatse. Destijds een nieuw verschijnsel. 
Dat mocht, maar wel pas nadat hiertoe 
een officieel verzoek was ingediend bij 
Burgemeester en Wethouders. 

Verder werd er gestart met het 
omroepen van reclameberichten tijdens 
de wedstrijden. Dat gebeurde via de 
nieuwe geluidsinstallatie. Elke 
ondernemer of belangstellende kon voor 
het luttele bedrag van één gulden 
aandacht vragen voor zijn product of 
bedrijf. 

Soms krijg je met onverwachte financiële 
tegenvallers te maken. Zo stond er een 
jukebox in de kantine. Voor jongere 
leden: Een geluidsinstallatie waarmee je 
tegen betaling van een dubbeltje of een 
kwartje een 45-toeren plaatje kon laten 
draaien. Dat had tot gevolg dat 
branchevertegenwoordiger Buma een 
gepeperde rekening stuurde richting 
SVVN. Ons bestuur vond deze te hoog. 
Na wat zinloos geprotesteer werd de 
Jukebox maar verwijderd. Deze was 
hierdoor niet rendabel meer. 

Zelf een energierekening kon tot 
problemen leiden. Zo verzocht ons 
bestuur om uitstel van betaling aan het 
Gemeentelijk Energiebedrijf van de nota 
over 1970. Of dat uitstel er kwam 
kunnen we niet meer uitzoeken, maar 
wel weten we dat de gemeente op een 
gegeven moment druk op de ketel ging 
zetten. Er moest gedokt worden.  

 

Gevolgen van de bouw van scholengemeenschap College Noetsele. 

Het moment kwam natuurlijk niet 
onverwacht, maar het had wel grote 
gevolgen. In oktober 1971 ging de 
eerste schop de grond in voor de bouw 
van de nieuwe school voor middelbaar 
onderwijs. De mavo-havo school in de 
volksmond. Het latere College Noetsele 
en het huidige Reggesteyn.  

Deze bouw had tot gevolg dat er 
veldengebrek kwam op het sportpark. 
Alleen ons 1e, 2e en 3e elftal en de A-
junioren konden nog op het eigen 
complex blijven voetballen. Alle andere 
elftallen moeten uitwijken naar sportpark 
Gagelman. 

De pupillen moesten hun wedstrijden op 
het oefenveld spelen. Deze was binnen 
de kortste keren zo goed als 
onbespeelbaar door het intensieve 
gebruik. De pupillen werkten hun 

wedstrijden daarom maar overdwars af 
op het hoofdveld.  

Hennie Greevink en Geert Harbers 
brachten nog een bezoekje aan camping 
Het Hoekje met de vraag of SVVN van 
hun sportveld gebruik mocht maken. 
Helaas was dat dit seizoen nog niet 
mogelijk. 

Aangezien SVVN nu een deel van haar 
wedstrijden op sportpark Gagelman 
speelde, kon de club een rekening 
verwachten van de gemeente voor een 
bijdrage in het onderhoud. Om een 
inschatting te kunnen maken, 
informeerden enkele commerciële leden 
bij het bestuur van De Zweef naar de 
bedragen die zij betaalden voor de huur 
van velden op dit sportpark. 

De Zweef werkte hier graag aan mee en 
onze onderzoekers Jan Nijenhuis, 



Hennie Greevink en Pe Metscher 
brachten de geldstromen in kaart. Ze 
concludeerden dat SVVN duurder uit was 
dan De Zweef, ondanks het feit dat onze 
vereniging bijna alle werkzaamheden zelf 
verrichtte. 

Stof voor een nieuwe discussie met de 
gemeente dus. Maar laten we niet 
vergeten dat SVVN en alle ander 

sportverenigingen geen enkel 
bestaansrecht gehad zouden hebben 
zonder financiële steun van de 
gemeente. Je eigen broek ophouden is 
voor geen enkele vereniging te doen. De 
politiek taste flink in de buidel om voor 
de burgers een goed sportklimaat te 
realiseren en daarvoor werd de 
belastingbetaler aangesproken. Wat dat 
betreft leven we in een fantastisch land. 

 

 

Trivialiteiten 

Als terreinknecht was Hans Vos 
aangesteld. Jan Alberts zou hem op een 
gegeven moment vervangen maar 
helaas werd Jan al snel ziek. Aan het 
eind van het 
seizoen neemt 
Henk Velthuis de 
werkzaamheden 
over voor een 
vergoeding van 
300 gulden per 
jaar. 

Nog een verbazingwekkend artikel in een 
van de bestuursverslagen: De vereniging 
dient een verzoek 
in bij het Ministerie 
van Defensie om 
Hans Schotman 
vrij te stellen van 
het vervullen van 
zijn dienstplicht. 
Het 
verenigingsbelang 
ging voor. Anno nu lijkt dit een volkomen 
zinloze missie. Midden in de Koude 
Oorlog moest je wel met wat beters op 
de proppen komen om je plicht aan het 
vaderland te ontlopen. 

In het verleden leidde het aanleggen bij 
cafés na uitwedstrijden tot irritaties. 
Spelers van het 1e elftal had hier een 
handje van. Dit speelde met name in de 
tijd dat er nog geen echt clubhuis was, 
laat staan een biertap. Om dit ‘probleem’ 
te stroomlijnen werd er een limiet van 

twee keer aanleggen per seizoen 
afgesproken. Gerrit Post zou de spelers 
van het 1e elftal bij aanvang van de 
competitie mededelen na welke twee 
uitwedstrijden ze mochten doorzakken. 
Konden de echtgenotes er vast rekening 
mee houden dat ze die data ‘s avonds 
niets meer aan hun mannen hadden. 

Nog iets leuks: Bouwbedrijf Nijhuis 
stelde voor de wedstrijd SVVN - Enter 
Vooruit een premie beschikbaar voor de 
spelers van het winnende team. Het ging 
om een uitstapje naar de wedstrijd Go 
Ahead Eagles – Feyenoord. Helaas…. 
Onze sportvrienden uit Enter wonnen 
met 2-3, dus zij mochten de Europa Cup 
winnaar van 1970 gaan bewonderen in 
Deventer. 

Dan nog een financieel berichtje op wat 
minder bestuurlijk niveau. Het was de 
gewoonte dat scheidsrechters bij het 
fluiten van een vriendschappelijke 
wedstrijd een vergoeding kregen van 
ongeveer vijf gulden. Ongeacht of je het 
1e of het 5e floot. Bij navraag bleek 
echter dat de scheidsrechter die het 5e 

floot, een hoger bedrag ontving dan zijn 
collega bij het 1e… 



Henk Vos wordt bij 
het bereiken van zij 
40–jarige 
lidmaatschap 
benoemd tot lid van 
verdienste. 
Terecht, hij heeft 
zeer veel voor de 

vereniging betekend. 

Dit seizoen was er onvrede onder de 
leiders van de 
diverse elftallen. Ze 
waren niet te 
spreken over de 
werkwijze van de 
hoofdleiders. Die 
hoofdleiders hadden 
het ook niet zo 
makkelijk. Ze 
moesten niet alleen 

de opstelling van het 1e maken, maar 
ook voor alle andere elftallen. Bennie 
Velthuis nam deze klus halverwege het 
seizoen over, zonder van zijn voorganger 
informatie te hebben ontvangen. 

Om de goede onderlinge band met De 
Zweef te onderstrepen speelden de 
veteranen van beide verenigingen een 
onderlinge vriendschappelijke wedstrijd. 
Hiervoor kwamen zelfs twee voormalige 
SVVN-spelers over uit andere delen van 
het land. Dat waren de heren Pluimers 
en Henk de Meijer uit respectievelijk 
Delft en Wierden. Of het aan deze heren 
lag weten we niet, maar SVVN won met 
5-2. De spelers van De Zweef boden de 
overwinnaars na afloop het traditionele 
krat bier aan. 

 

 

 

 

 



Sportief 

Onder leiding van trainer A. van der 
Bend eindigde ons 1e elftal op een 

anonieme 8e plaats. Het 2e elftal werd 
kampioen, evenals E1. 

 
 
 

 
 
 
  1971-1972 3e klasse        

1 OWIOS 20 13 7 0 33 39 15 
2 DETO 20 12 5 3 29 41 15 
3 CSV'28 20 10 5 5 25 40 28 
4 Voorwaarts V 20 9 6 5 24 41 27 
5 Vroomshoopse Boys 20 9 2 9 20 35 29 
6 HHC 20 6 5 9 17 19 27 
7 Den Ham 20 6 3 11 15 26 34 
8 SVVN 20 6 3 11 15 24 39 
9 ON 20 6 3 11 15 24 40 

10 Enter Vooruit 20 6 3 11 15 24 45 
11 SVI 20 4 4 12 12 21 35 

         



 

SVVN 5 

Vlnr: Ap Scharphof,Egbert Beltman, Herman Harmsen, Herm Voort, Jan Scharphof, Jan 
Nijen Twilhaar, Gerrit Bergboer, Lammert Jansen, Jan Greevink, Jan Hartgers, Teunis van 

de Strate en Dinant Strokap. 

Afscheid voorzitter Dekker 

Er werd op grootse wijze afscheid genomen van de voorzitter Johan Dekker. 



 


