
De geschiedenis van SVVN: Seizoen 1974 – 1975 

Ouderen onder ons herinneren zich de 
zomer van 1974 natuurlijk vooral van 
het wereldkampioenschap voetbal dat 
toen in Duitsland plaatsvond. Het 

Nederlands elftal speelde prachtig 
voetbal en keerde met een tweede plaats 
op zak terug naar het vaderland.  

 

 

 

Toch voetbal ondanks olie crises. 

In datzelfde vaderland zwaaide premier 
Joop den Uil ondertussen de scepter over 
het meest linkse kabinet dat Nederland 
ooit gekend heeft. Met alle gevolgen van 
dien. De zogenaamde ‘oliecrisis’ zorgde 
voor autoloze zondagen en de eerste 
tekenen van de naderende economische 
crisis werden voelbaar. Desondanks 
bleven de lonen maar stijgen, net als de 

uitkeringen en de werkloosheidscijfers. 
De arbeidsmoraal werd er in de jaren ’70 
niet beter op. De cultuur van ‘samen de 
schouders er onder’ was verdwenen als 
gevolg van het voltooien van de 
wederopbouw. De hippietijd met al haar 
uitwassen had ook in ons land 
toegeslagen. 

 

Cultuur SVVN? 

In Nijverdal ging de ergste culturele 
ellende aan ons voorbij, op de lange 
haardracht van jongemannen na. Daar is 

natuurlijk niets mis mee, zolang je maar 
bereid bent de handen uit de mouwen te 
steken. 

 

 



Indrukwekkend de haardossen van de A-jeugd in 1974. 

 

 

Het nieuwe sportpark 

En de handen uit de 
mouwen steken, dat deed 
men in Nijverdal. In 
september 1974 begon de 
aanleg van Sportpark 
Groot Lochter. We mogen 
de pet wel afnemen voor 
ons toenmalige bestuur. Al 
die tijdsinspanning, al die 
inzet, al dat vergaderen… 
Maar het resultaat werd nu 
eindelijk zichtbaar. Met de 
realisatie van het sportpark 
was een bedrag van 
fl.1.350.000,- gemoeid. 
Daarvan werd in 1974 al 
een half miljoen 
gefinancierd. 



Op dit sportpark zouden zowel SVVN als 
De Eversberg komen te spelen. De 
gemeente nam de kosten van de bouw 
van de kleedkamers voor hun rekening. 
De bouw van het clubhuis moest door de 

verenigingen zelf bekostigd worden. De 
gemeente ging er daarbij van uit dat 
SVVN en De Eversberg vanaf 1975 
samen in één kantine zouden gaan 
zitten. 

 

Hier word gewerkt aan de velden. 

 

Activiteiten 

Voorlopig resideerde SVVN echter nog 
aan de Ericaweg. Ter lering en vermaak 
werd daar op een avond de bekende 
radio en tv verslaggever Theo Koomen 
uitgenodigd voor een lezing. Hij 
was een geweldig verteller en 
bracht het ene na het andere 
verhaal uit de sportwereld ten 
gehore. Koomen stond er om 
bekend dat hij zijn verhalen wel 
eens wat aandikte. Maar waar of 
niet, de toehoorders luisterden 
geboeid, met name naar de 
verhalen over zaken die zich in 
de sportwereld achter de 
schermen afspeelden.  

Een ander hoogtepunt was de 
huldiging van Jan Schutte en Eef 
Ehrenhard. Dit omdat zij de 
mijlpaal van 250 gespeelde 
wedstrijden in SVVN 1 hadden 

bereikt. Dat was destijds een grotere 
prestatie dan nu, omdat er veel minder 
wedstrijden werden gespeeld dan 
tegenwoordig. 



Verder liet de supportersvereniging van 
zich horen met een nogal kosmopolitisch 
plan. De vereniging wilde in de zomer 
van 1975 voor het eerst een reis 

organiseren buiten onze landsgrenzen. 
De bestemming was afhankelijk van de 
keuze van de deelnemers. 

 

 

Sportieve prestaties 

SVVN slaagde er in lijfsbehoud te 
realiseren in de derde klasse. Maar met 
een 8e plaats in competitie hield het 
allemaal nog niet echt over. 

Opvallend was dat de bekende 
Nijverdalse wielrenner Henk Poppe na 
het afsluiten van zijn profcarrière bij 
SVVN ging voetballen. Poppe, die ooit 
nog een etappe in de Tour de France had 
gewonnen, begon in het 5e elftal. Maar 
al snel bleek dat hij goed genoeg was 
voor SVVN 1. 

 

Henk Poppe 

 

 

Reuring in een kerkblad. 

De redactie achter ‘De geschiedenis van 
SVVN’ ontdekte nog iets opmerkelijks in 
de archieven van onze vereniging. Het 
betreft een artikeltje dat gepubliceerd 
werd in “Ons Kerkblad.” Dat was het 
orgaan van de gereformeerde kerken in 
Ede en Arnhem. In dit blaadje stond een 
zeer opvallende voorbeschouwing van de 
wedstrijd ESA - SVVN. 

Wat was het geval? SVVN had de 
thuiswedstrijd tegen deze Arnhemse 

ploeg met 1-0 gewonnen. ESA draaide 
stroef en had op dat moment in de 
competitie nog maar één punt gehaald. 
In het kerkblad werd opgemerkt “dat 
SVVN wel weer zou proberen om ESA 
met boerenvoetbal te bestrijden.” 

Vandaag de dag lachen we om zo’n 
opmerking, maar destijds bood de 
redacteur hiervoor nog schriftelijk zijn 
excuses aan. 

 

 

 

 

 

 



 1974-1975 3e klasse        
1 ON 20 16 1 3 33 51 16 
2 DES 20 13 5 2 31 46 28 
3 Enter Vooruit 20 13 4 3 30 47 24 
4 Voorwaarts V 20 10 6 4 26 40 24 
5 AVW'66 20 8 5 7 21 30 30 
6 ESA 20 7 3 10 17 33 45 
7 AZSV 20 4 8 8 16 26 32 
8 SVVN 20 4 7 9 15 23 36 
9 ASV'57 20 5 3 12 13 31 51 

10 Sparta 20 4 4 12 12 17 35 
11 DZSV 20 0 6 14 6 15 38 

 


