
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1972 – 1973 

 

 

Begin jaren ’70 was een bloeitijd voor 
het Nederlandse voetbal. Maar liefs vier 
jaar achter elkaar won een Nederlandse 
club de Europacup. De Champions 
League zouden we nu zeggen. In 1970 
deed Feyenoord dat voor het eerst, 
daarna herhaalde Ajax dat kunstje drie 
keer op rij. 

 

Ook onze vereniging groeide en bloeide 
in diverse opzichten. Het ledenaantal 
bleef maar stijgen, de jeugdelftallen 
presteerden uitstekend en op het 
sportpark aan de Ericaweg waren goede 
voorzieningen aangelegd.  

 

Maar zoals u in het vorige verslag hebt 
kunnen lezen, zorgde de bouw van de 
school naast het sportpark voor grote 
problemen. Voor 16 elftallen en 200 
spelers was er nog maar één veld 
beschikbaar. Hoe mooi de locatie ook 
was, hoeveel energie er was gestoken in 
de accommodatie, iedereen kon nagaan 
dat het zo niet verder kon. Hierover later 
meer. 

 

Zoals gewoonlijk was de vereniging weer 
op zoek naar geld. Niet alleen vanwege 
overschrijdingen van de bouwkosten, 
maar ook om te investeren in de 
jeugdelftallen. Het bestuur, onder leiding 

van de 
nieuwbakken 
voorzitter 
Willem ter 
Avest kreeg 
hier een hele 
klus aan. 

 

Om het een 
en ander te kunnen financieren werd een 
spectaculaire verloting op touw gezet. 
Naast diverse grote prijzen, zoals een 
stereotoren en een reisje naar Parijs, 
was er een heuse auto te winnen. Het 
ging om een Toyota 1000 Speciaal, ter 
waarde van fl. 7500,-. Sensationeel dus, 
zeker voor die tijd. 

 

Er waren maar 750 loten te koop maar 
die kostten dan wel fl.30,- per stuk. Wie 
moeite had om 
dit bedrag in één 
keer te betalen, 
kon het ook 
afbetalen a fl.5,- 
per maand. Het 
eerste lot werd 
bij gelegenheid 
overigens gratis 
aangeboden aan 
Hans Vos, als lid 
van verdienste. Hij werd overigens niet 
de gelukkige winnaar van de Toyota. Dat 
werd dhr. H. J. Velthuis. 



 

 



 

 

 

 

 



Jubilea 

SVVN bezat een zeer trouwe aanhang, 
dit blijkt wel uit het grote aantal jubilea 
dat dit jaar gevierd kon worden. Op 
onderstaande foto zien we alleen al 22 

jubilarissen, allemaal netjes in het pak 
merendeels zelfs keurig met een 
stropdas om. 

 

 

 

 

Aanleg woonwijk Groot Lochter. 

Niet alleen SVVN bloeide als vereniging. 
Het hele dorp Nijverdal maakte een groei 
door. Om al die inwoners te kunnen 
huisvesten, waren er plannen in de maak 
om een nieuwe woonwijk aan te leggen 
aan de andere kant van de Regge. Het 
zou de wijk Groot Lochter worden. In het 
oorspronkelijke uitbreidingsplan was 
rekening gehouden met de aanleg van 

een sportterrein. In de latere versie 
ontbrak deze. 

De voorzitter van de sportstichting was 
burgemeester Crommelin. Hij was zich 
er terdege van bewust dat verenigingen 
als SVVN hierdoor in de problemen 
zouden komen. De inwoners van de 
nieuwe wijk zouden dan immers gebruik 
moeten maken van de reeds bestaande 



sportvelden. En die waren zoals gemeld 
al overbelast.  

Zoals gemeld was het voor SVVN 
inmiddels een nachtmerrie geworden om 
aan de Ericaweg te moeten spelen waar 
één veld beschikbaar was voor 16 
elftallen.  

Maar burgemeester Crommelin hield 
voet bij stuk. Zijn redernatie luidde als 
volgt: Als we in Groot Lochter 
sportvelden zouden aanleggen voor 

bijvoorbeeld SVVN, dan komt er straks 
een hockeyclub die ook velden wil 
hebben. Want overal waar een 
middelbare school komt, wordt na 
verloop van tijd ook een hockeyclub 
opgericht… 

Bijkomend probleem was dat de 
gemeente fl.600.000,- ter beschikking 
had gesteld voor sportzaken en daarvan 
ging al fl.400.000,- naar de verbetering 
van zwembad het Ravijn. 

 

 

Groot Lochter en SVVN 

Omdat van de gemeente weinig te 
verwachten viel, probeerde SVVN om 
fl.400.000,- te lenen om grond te kopen 
in Groot Lochter. Daar kon men dan zelf 
velden aanleggen en hopelijk later ook 
de twee trapveldjes aankopen die de 
gemeente al in haar bezit had.  

Voorzitter Willem ter Avest van SVVN 
uitte zware kritiek aan het adres van 
Burgemeester en Wethouders. Ter 

Avest repte van het “Gemeentelijk 
statussymbool Gagelman” en lanceerde 
de kreet “Geef ons en onze jeugd Groot 
Lochter”. Ook deelde hij mee dat de 
gemeente kon gaan rekenen op een 
aanvraag van gerantstelling voor dit 
bedrag. Aan het eind van het seizoen 
werd er maar één eis gesteld aan de 
gemeente: Een nieuw sportpark in de 
wijk Groot Lochter. 

 

 

Personele zaken 

Halverwege het seizoen moest Ap 
Alferink op medisch advies stoppen met 
zijn bestuursfunctie. Hij werd opgevolgd 
door Wim Kroesbergen. Een man waar 
we later nog veel van zouden horen. 

 





Sportief 

Voor het eerst in 13 jaar stond de derby 
tegen DES weer op het programma. 
Deze trok enorm veel aandacht in de 
pers. De lokale kranten besteedden er 
ruim een hele pagina aan en alle 
betrokkenen kwamen aan het woord. 

Ons vlaggenschip presteerde matig in de 
derde klasse. Voor hoofdtrainer Ap van 
der Bend was dat blijkbaar reden om 

het seizoen niet af te maken. Hij verbrak 
eenzijdig zijn 
contract. Wim 
Wijnen nam zijn 
taken waar en de 
algemene indruk 
was dat weinigen 
hier spijt van 
hadden. 

Eindstanden 

SVVN 1 10E 
SVVN2 
SVVN3 5e 
SVVN4 7e 
SVVN5 3e 
SVVN A1 3e 
SVVN B1 5e 
SVVN C1 kampioen 
SVVN C2 2e 
SVVN D1 2e 
 

 1972-1973 3e klasse        
1 Vroomshoopse Boys 22 13 7 2 33 31 15 
2 Voorwaarts V 22 12 7 3 31 47 20 
3 CSV'28 22 12 6 4 30 33 14 
4 DETO 22 11 7 4 29 35 17 
5 HHC 22 10 4 8 24 37 27 
6 Enter Vooruit 22 7 9 6 23 25 22 
7 ASV'57 22 8 4 10 20 27 26 
8 DES 22 5 10 7 20 29 33 
9 ON 22 7 4 11 18 28 33 

10 SVVN 22 5 6 11 16 19 47 
11 AZSV 22 5 4 13 14 22 40 
12 Den Ham 22 1 4 17 6 15 54 



 

 



 


