
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1976 – 1977 

 

Alles en iedereen binnen onze vereniging 
hoopte het nieuwe seizoen te kunnen 
aftrappen op het nieuwe sportpark in de 
wijk Groot Lochter. Helaas werd deze 

doelstelling niet gehaald, dus moest de 
bal nog even blijven doorrollen op het 
sportpark aan de Ericaweg. 

 

Geen veld meer over 

Het ruimtegebrek waarmee SVVN te 
kampen had nam zo langzamerhand 
kolderieke vormen aan. Het enige 
bespeelbare veld werd namelijk 
‘ingepikt’ door naastgelegen 
scholengemeenschap College Noetsele. 
Het veld werd opgeofferd zodat de sterk 
groeiende school er noodlokalen kon 
neerzetten.  

Dit alles geheel in lijn met het 
gemeentelijke bestemmingsplan, waarbij 
de huisvesting van leerlingen prioriteit 
kreeg boven de belangen van 
amateurvoetballers. Op zich terecht 
natuurlijk, maar het een en ander 

gebeurde zonder enige vorm van 
overleg. Dat leidde uiteraard tot de 
nodige irritaties.  

Als compromis mocht SVVN wel een deel 
van haar wedstrijden spelen op de 
sportvelden van College Noetsele die 
gelegen waren aan de Noetselerbergweg. 
Ook zondagvereniging De Zweef bood 
hulp. Menig elftal van SVVN mocht daar 
op zaterdag hun thuiswedstrijden spelen. 
De relatie tussen SVVN en onze 
katholieke sportvrienden is eigenlijk 
altijd goed geweest, zo blijkt ook wel 
weer uit dit voorbeeld. 

 

 

 



Eerste steen 

Gelukkig bood de toekomst perspectief. 
De aanbesteding voor de bouw van het 
nieuwe clubhuis was de deur uit. De 
eerder genoemde subsidietoezegging 
bedroeg fl. 200.000,- dus de schop kon 
de grond in. 

Het was dan ook een feestelijk moment 
toen erelid A. J. Boerkamp op 18 
maart 1977 de eerste steen kon leggen 
voor de bouw van een clubhuis dat voor 
die tijd gigantische afmetingen had. 

Binnen zouden twee aparte ruimtes 
gecreëerd worden. Eén voor de jeugd en 
één voor de  senioren. Deze waren door 
middel van een schuifwand van elkaar te 
scheiden.  

Typerend voor de jaren ’70 was de zitkuil 
die in het pand werd aangelegd. Destijds 
was dit verschijnsel erg in de mode, 
tegenwoordig zie ja dat bijna nergens 
meer. 

 

 

Clubhuis in aanbouw. 

 



Bestuur 

Laurens Jansen 
trad dit seizoen aan 
als nieuwe 
voorzitter. Toen hij 
het huishoudelijk 
regelement las, zag 
hij dat er nogal wat 

taken op hem af kwamen. Gelukkig 
kende SVVN een goede arbeidsverdeling. 
Jansen constateerde ook dat hij in een 
financieel goed bed terecht kwam. Het 
bestuur werkte in goede harmonie en er 
heerste grote verdraagzaamheid ten 
opzichte van elkaar.  

 

 

Clubblad 

Het SVVN-clubblad 
verscheen nog maar 
mondjesmaat, daar 
moest hoognodig 
nieuw bloed in 
gepompt worden. 
Marinus Bergboer 

was de drijvende kracht, en bij tijd en 
wijle ook de enige redacteur. Op deze 
manier was het trekken aan een dood 
paard en dat werkte natuurlijk niet meer. 
Het bestuur nam het op zich om het 
clubblad nieuw leven in te blazen. 

 

 

Spelregelwedstrijd 

Zo’n typische jaren ’60 en ’70 traditie 
was het houden van 
spelregelwedstrijden. Dit jaar werd deze 
strijd in de gemeente Hellendoorn 

gewonnen door een SVVN-team dat 
bestond uit de heren Han ter Steege, 
Jan Karsten, Gerrit Westra en Albert 
Schuurman

             

 

 

Sportief 

Na de degradatie uit de derde klasse had 
ons eerste elftal zich de doelstelling 
opgelegd om zo snel mogelijk terug te 
keren op het oude niveau. Maar zoals 
onderstaande stand laat zien kwam er 
niet veel van terecht. Het nieuwe seizoen 

bood nieuwe kansen, en 
daarvoor werd  een 
nieuwe trainer 
aangesteld. De heer 
Barry Bruggink uit 
Rijssen. 



Entree Hans Freie

Op wat lager niveau was er dit seizoen 
wel degelijk een succes te vieren. SVVN 
5 werd namelijk kampioen onder leiding 
van de zojuist aangetrokken coach Hans 
Freie. Hans zou deze functie nog 

tientallen jaren blijven uitoefenen en hij 
werd daarmee één van de bekendste 
SVVN’er in de regio.  

Zijn flamboyante optreden langs de 
velden was legendarisch. Evenals zijn 
oprechte bede om Gods zegen die hij 
elke zaterdag aan het einde van de 
middag publiekelijk uitsprak in de 
kantine waar hij zich op dat moment 
toevallig bevond.  

Tegen vijven klom Hans dan op een tafel 
en vroeg dan om de aandacht van de 
tientallen of honderden aanwezige 
spelers en bezoekers. Het geroezemoes 
verstomde, de bierglazen werden 
neergezet en de aanwezigen luisterden 
met stijgende verbazing naar een gebed 
dat steevast eindigde met drie maal 
“hieperdepiep hoera!” 

En waar hij zich ook bevond, in het 
katholieke Oldenzaal of het protestantse 
Rijssen, zijn gebed werd altijd 
beantwoord met een enthousiast 
applaus. 

 
 
 
         Seizoen 1976-1977 4e klasse C 
          

1 Hulzense Boys 24 15 7 2 37 38 14 
2 Drienerlo 24 11 10 3 32 30 21 
3 Achilles 24 8 11 5 27 36 35 
4 Lutten SC 24 11 4 9 26 44 25 
5 Juliana'32 24 8 10 6 26 25 26 
6 OZC Ommen 24 9 7 8 25 36 29 
7 SSSE 24 6 11 7 23 25 30 
8 SVVN 24 8 6 10 22 33 38 
9 Kloosterhaar 24 9 3 12 21 31 48 

10 Den Ham 24 5 10 9 20 23 28 
11 Sportlust Glanerbrug 24 6 7 11 19 27 35 
12 Sparta 24 5 8 11 18 20 31 
13 SVV'56 24 4 8 12 16 34 42 



 


