
 

 

De geschiedenis van S.V.V.N.: Seizoen 1973 – 1974 

 
In de zomer van 1973 genoten de 
voetballiefhebbers in Nederland volop van 
de successen van onze topclubs op de 
internationale velden. Nadat Feyenoord in 
1970 de Europacup had gewonnen – de 
Champions Leage zouden we nu zeggen -  

herhaalde Ajax dat kunstje in 1971, 1972 
en 1973. Een ongekende luxe.  
Het WK in Duitsland dat in het voorjaar 
van 1974 zou worden gehouden zou ook 
weer veel hoogtepunten opleveren. En 
een dieptepunt natuurlijk, in de vorm van 
de finale.  

 
Zelfwerkzaamheid. 

 
In diezelfde zomer van 1973 genoten de 
meeste SVVN’ers van enkele weken 
welverdiende vakantie. Een handjevol 
vrijwilligers besloot echter om hun vrije 
tijd te besteden aan het opknappen van 
het sportcomplex aan de Ericaweg.  
Zo vormden Jan en Henk Alberts, Dick 
Hoogenkamp, Dirk Tijhof en Ep Heuver 

 
een schilders ploeg. Zij voorzagen het 
clubhuis, de kleedkamers, de banken langs 
het veld en de doelpalen van een nieuwe 
verflaag. 
 

Ook Berend Jan Heuver en Hans Vos 
verrichtten allerlei werkzaamheden. Maar 
het waren de gebroeders Wim en Gerrit 
Wijnen die de kroon 
spanden door het 
voetbalveld in deze 
droge periode van 
water te voorzien. Dat 
deden ze door vele 
duizenden liters water 
met behulp van kruiwagens over het veld 
uit te gieten.  
Tot hun verbazing zagen zij even later in 
de lokale krant een foto van sportpark 
Gagelman waarop een heuse sproei-
installatie te zien was. Helaas, van die luxe 
hadden zij geen gebruik kunnen maken. 
Die voorzieningen kende men destijds in 
Noetsele nog niet. 

 
Velden malaise bleef maar voortduren. 

 
De huisvestingsproblemen bleven de 
gemoederen beroeren. Zoals u in eerdere 
verslagen al kon lezen, beschikte SVVN 
over slechts één speelveld en één 
trainingsveld. Die laatste was net opnieuw 
ingezaaid en dus niet speelklaar. En dat 
met 16 elftallen. Vanwege de bouw van 
naastgelegen scholengemeenschap 
College Noetsele kon de vereniging geen 
kant meer op. 
 

Maar er gloorde hoop aan de horizon. 
Hellendoorns burgermeester Crommelin 
verklaarde in een openbare vergadering 
dat er in Nijverdal Zuid een nieuw 
voetbalcomplex moest komen. Als het aan 
hem lag zou de bal daar al in 1975 moeten 
rollen. Naar verluid slaakte onze secretaris 
Wim Kroesbergen een zucht van 
verlichting toen hij dit hoorde. Hij was het 
zat om vanaf de Erikaweg tegen het 
“wetenschappelijk bastion” College 
Noetsele op te kijken. 

 



 

 

De huisvesting problematiek. 
 
 
Terug naar de huisvestingsproblematiek. 
De gemeente Hellendoorn was het gezeur 
over velden en sportparken een beetje 
zat. Onze voorzitter Willem ter Avest wist 
te vertellen dat een sportambtenaar had 
voorspeld dat De Eversberg binnenkort 
wel opgeheven zou worden en dat SVVN 
dat lot binnen twee jaar vast ook zou 
treffen. In dat geval zou de gemeente 
Hellendoorn van alle problemen af zijn. 
 
Een dergelijke stemming heerste er niet 
tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering. In 
een motie werd gevraagd werd om meer 
druk te zetten richting gemeente om tot 
de aanleg te komen van sportpark Groot 
Lochter. De leden vonden dat SVVN best 
agressiever mocht optreden om meer 
spoed achter de zaak zetten. 
 
Het gemeenteraadslid G. Ponsteen zette 
zich echt in voor de realisatie van 
sportpark Groot Lochter. In de raad vroeg 
hij aandacht voor de erbarmelijke 

omstandigheden waarin de terreinen van 
SVVN verkeerden. Ponsteen drong aan op 
daadkracht van de gemeente. Hij wilde dat 
er alvast fl. 200.000,- gereserveerd zou 
worden voor de aanleg van het sportpark. 
 
Na veel onzekerheid en gesteggel ging de 
kogel door de kerk. In de nieuwe wijk 
Groot Lochter zou ten oosten van de 
Regge een sportpark worden aangelegd. 
Deze kwam te bestaan uit één hoofdveld, 
vier bijvelden en twee trainingsvelden. Het 
complex zou een centrumfunctie krijgen, 
hetgeen inhield dat de gemeente de bouw 
van de kleedkamers op zich zou nemen. 
De totale kosten werden begroot op zo’n 
fl.1.350.000,-. Volgens planning zou het 
geheel in de loop van 1975 gereed zijn. 
Voor journalistiek geïnteresseerden: In het 
nieuw te realiseren clubhuis zou de 
redactie van het clubblad een eigen 
redactieruimte krijgen waarin de bladen 
gestencild konden worden. 

 
 

Feestje. 
 
Voorafgaand aan de start van de 
competitie hield SVVN 5 een feestavond in 
de kelder van restaurant Marke Noetsele. 
Bij deze gelegenheid werden enkele vaste 
supporters gehuldigd. Dat waren Peter 
Knobbe, Bert Scharphof, Henri Greevink, 
Hans Westenberg en Walter Hartgers. 

Deze destijds 11 jarige jongens waren elke 
wedstrijd van de partij, zowel uit als thuis. 
Als dank kregen ze naast de nodige 
versnaperingen een voetbal cadeau. 
Vermeldenswaardig is dat ze  om 21.00 
uur keurig naar huis werden gebracht.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SVVN inside. 
 
De selectie van SVVN zou dit seizoen 

onder leiding staan van 
een nieuwe trainer, de 
heer Barrie Bruggink uit 
Rijssen. Voor het eerst 
werd er ook een heuse 
keeperstrainer 
aangesteld in de persoon 

van Mans Kreijkers, eveneens afkomstig 
was uit Rijssen. 
Sportief zette het 
allemaal nog niet al te 
veel zoden aan de 
dijk. Ons eerste elftal 
zou ook dit seizoen in 
de onderste regionen van de 3e klasse 
meespelen. Gedegradeerd werd er 
gelukkig niet. 
SVVN bleef natuurlijk ook vooruit kijken en 
richtte haar pijlen op de jeugd. Om hun 
belangen beter te kunnen behartigen 

werd er een jeugdbestuur opgericht. De 
eerste leden daarvan waren Wim 
Boerkamp, Pe Metscher, Jan Lohuis, Dirk 
Tijhof en J. Nijen Twilhaar. 

 
Dat de jeugd de toekomst had bleek wel 
uit de cijfers. In de loop van dit seizoen 
kon SVVN haar 100e pupil als lid 
verwelkomen. De gelukkige was Bert 
Middelesch. Hij kreeg uit handen van Wim 
Wijnen en Jan Lohuis een gloednieuwe 
sporttas overhandigd. 

 



 

 

Kampioen  de volleybal dames 
SVVN2 werd  4e 
SVVN3  2e 
SVVN4  10e 
SVVN5  3e 
SVVN A1 10e 
SVVN B1 9e 
SVVN C1 10e 
SVVN C2 5e 
SVVN D1 4e 

SVVN E1 5e 
SVVN E2 Kampioen 
SVVN E3 Kampioen 
SVVN E4 2e 
SVVN E5 2e 
SVVN E6 2e 

 
 
 
 
 
 
 
1973-1974 3e klasse        
DETO 20 16 3 1 35 51 14 
Voorwaarts V 20 9 6 5 24 35 16 
ON 20 9 5 6 23 22 26 
DES 20 8 6 6 22 30 27 
HHC 20 9 4 7 22 21 19 
Enter Vooruit 20 7 6 7 20 29 28 
AZSV 20 9 2 9 20 31 34 
ASV'57 20 4 10 6 18 25 33 
SVVN 20 3 7 10 13 18 33 
DZSV 20 2 8 10 12 11 30 
Achilles 20 3 5 12 11 12 36 

 

 



 

 

SVVN 1 Voor: E.Erhenhard, L.Scheppink, J.Hartgers, M.v.Leussen en D.v.d.Velden. 
Midden: A.Schuurman, J.Nijweide, J.Ravenshorst en H.Eikenaar. 
Staande: J.Schutte, B.Bruggink, O.Kuiper, W.Bouwhuis, E.Bergboer, T.v.d.Strate en W.Wijnen 
 


