
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1975 – 1976 

De jaren ’70 waren voor het Nederlandse 
voetbal een topperiode. Ajax en PSV 
haalden Europese titels en het 
Nederlands elftal presteerde uitstekend 
op de beide WK’s die in dit decennium 
werden gespeeld. 

Ook SVVN kende een bloeiperiode. Met 
ruim 400 leden was De Volharding 
uitgegroeid tot één van Nijverdals 
grootste en belangrijkste verenigingen. 
Een groeiende vereniging bovendien, 
want de aanwas van jeugdleden was 
groot. 

In de zomer van 1975 begon onze 
vereniging aan haar laatste seizoen op 
het sportpark aan de Ericaweg. De 
verwachting was dat de eerste velden op 
sportpark Groot Lochter in augustus 
1976 speelklaar zouden zijn. 

Daar aan de andere kant van de Regge 
was er inmiddels een begin gemaakt met 
de aanleg van de velden en de 
kleedkamers. Dat gebeurde op kosten 
van de gemeente, want die werden 
daarvan de eigenaar. Een duur grapje, 

gefinancierd door de gemeenschap, want 
alleen de aanleg van de sportvelden 
kostte al een miljoen gulden. Maar dan 
had je ook wat. Zo werd er een 
draineringssysteem onder de velden 
aangelegd omdat het landschap in de 
omgeving van de Regge snel drassig 
werd. 

De verenigingen SVVN en De Eversberg 
waren zelf verantwoordelijk voor de 
bouw van hun clubhuizen. Die zouden 
immers hun eigendom worden, hetgeen 
inhield dat ze zelf voor de bouwkosten 
op moesten draaien. 

Dat elk nadeel zijn voordeel heeft, zoals 
een bekende voetballer ooit zei, bleek 
ook nu weer. Als gevolg van de 
economische crisis van de jaren ’70 
steeg de werkloosheid onder 
bouwvakkers met de maand. De 
overheid stimuleerde de bouwsector 
daarom met subsidies, de zogenaamde 
DACW gelden. Ook SVVN kwam daarvoor 
in aanmerking en kon aldus een flink 
bedrag investeren in de bouw van het 
nieuwe clubhuis. 

 

 

Fusieperikelen 

Aanvankelijk waren velen van menig dat 
SVVN en De Eversberg het beste konden 
fuseren tot één vereniging. Niet zozeer 
uit liefde maar meer om praktische 
redenen. Ze zouden immers samen hun 
intrek nemen op sportpark Groot 
Lochter. 

Om die reden hielden beide verenigingen 
in september 1975 een buitengewone 
ledenvergadering. Onder het toeziend 
oog van ambtenaren van de gemeente 

en bestuursleden van de TVB verliepen 
die positief. Zowel onze leden als die van 
De Eversberg stemden met ruim 75% 
voor een fusie.  

Dit tot vreugde van de gemeente, want 
bij een fusie hoefde er maar één clubhuis 
gebouwd te worden. Net zo als het geval 
was bij DES en het toenmalige VV 
Nijverdal. Echter, SVVN en De Eversberg 
waren beide zaterdagclubs en dat gold 
niet voor de situatie in het Doktersbos.  

 

 



Clubhuis 

SVVN was met zijn 400 leden uiteraard 
in staat zijn eigen clubhuis te runnen, 
maar zag desondanks de voordelen van 
samenwerking wel in.  Alleen al om 
financiële redenen: de kosten voor het 
clubhuis werden beraamt op ruim fl. 
300.000,- 

Die fusie kwam er echter niet. Om de 
één of andere reden zag De Eversberg 
beren op de weg. Dat had ook te maken 
met een juridisch aspect: bij een 
volledige fusie moest 90% van de leden 
hiermee instemmen. En dat percentage 
was niet gehaald.  

Nieuwe ledenvergaderingen konden 
uitsluitsel geven, maar voordat het zover 
was trok de Eversberg de stekker uit het 
project. Er kwam geen fusie en ook geen 
gezamenlijk clubhuis. 

De uiteindelijke oplossing bestond uit 
één gebouw met daarin twee van elkaar 
gescheiden clubhuizen. Het clubhuis van 
SVVN bestond uit twee delen. Eén voor 
de senioren en één voor de jeugd. 
Uiteraard werden er weer allerlei acties 
georganiseerd om het één en ander te 
bekostigen. 

 

Sportief 

Dat een stabiele groeiende vereniging 
niet automatisch ook sportief succesvol 
is, bleek dit seizoen maar weer eens. 
SVVN had de heer Dik Reekers 
aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 
man had een goede reputatie en de 

verwachtingen waren dan ook hoog. Een 
blik op de eindstand gaf echter een 
ander beeld: SVVN 1 degradeerde naar 
de 4e klasse. Als pleister op de wonde 
werd SVVN 3 wel kampioen en bij de 
jeugd   SVVN C2.

 

 



 

 
 
 
Uitslagen:  ASV  AZS  DES  DKB  EV  EXC  HHC  SPA  SVVN  VOO  WIL 
 
A.S.V.   ##  2-1  2-1  4-1  1-1  3-1  0-0  3-0  4-1  0-1  2-2 
A.Z.S.V.  2-2  ##  0-0  0-1  0-5  4-1  1-1  4-1  0-0  1-1  2-1 
D.E.S.   1-2  1-1  ##  3-0  4-2  2-1  2-1  3-0  2-0  3-1  3-1 
D.K.B.   0-2  0-3  0-2  ##  1-3  2-0  0-4  0-0  2-2  0-0  0-1 
Enter Vooruit  2-2  0-2  3-0  1-0  ##  4-0  0-2  3-1  2-1  1-2  3-1 
Excelsior '31  0-0  0-2  0-1  1-1  1-1  ##  1-2  4-0  2-1  2-4  1-4 
H.H.C.   3-0  1-0  3-1  0-0  0-0  1-1  ##  3-1  3-1  2-1  1-1 
Sparta E.  1-2  2-5  0-4  2-2  1-3  1-1  1-1  ##  0-2  1-2  1-3 
S.V.V.N.  1-2  0-5  0-0  2-2  0-0  1-0  0-1  1-2  ##  1-3  0-3 
Voorwaarts V.  2-3  2-2  0-3  4-1  3-0  0-0  0-2  5-2  3-0  ##  0-0 
Wilhelminasch. 0-1  2-2  1-3  1-2  2-1  2-2  1-1  4-1  1-1  1-0  ## 
 
 

 1975-1976 3e klasse        
1 HHC 20 11 8 1 30 32 12 
2 ASV'57 20 12 6 2 30 37 21 
3 DES 20 13 3 4 29 38 18 
4 AZSV 20 8 8 4 24 38 24 
5 Voorwaarts V 20 9 5 6 23 34 25 
6 Enter Vooruit 20 9 5 6 23 35 24 
7 Wlihelmina SSS 20 7 7 6 21 32 27 
8 DKB 20 3 7 10 13 15 34 
9 Excelsior'31 20 2 7 11 11 19 36 
10 SVVN 20 2 6 12 10 15 37 
11 Sparta 20 1 4 15 6 19 56 



 


