
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1977 – 1978 

In de zomer van 1978 zou SVVN 50 jaar 
bestaan. In de halve eeuw nadat een 
handjevol jongens het initiatief had 
genomen om De Volharding op te 
richten, was de vereniging uitgegroeid 
tot een trots en bloeiend bolwerk. 

SVVN wachtte een schitterend jubileum. 
Maar voor het zo ver was, moest er eerst 
nog een seizoen gevoetbald worden. Het 
zou een prachtig seizoen worden, 
sportief en bestuurlijk. Met als 
hoogtepunt natuurlijk de langverwachte 
verhuizing naar Sportpark Groot Lochter. 
Laten we met dat laatste beginnen. 

 

Afscheid van de Ericaweg 

 

Op 20 augustus 1977 werd het nieuwe 
clubhuis officieel geopend. SVVN had 
eindelijk weer een thuisbasis met ruimte 
in overvloed. Elke thuiswedstrijd kon 
weer echt ‘thuis’ gespeeld worden. 

Natuurlijk moest er die dag respectvol 
afscheid genomen worden van de 
buurtbewoners aan de Ericaweg. 
Voorzitter Jansen en erelid Boerkamp 
namen deze taak in de vroege ochtend 
op zich. Of het een Twents gebruik is 
weten we niet, maar toen de heren 
handen gingen schudden, kregen ze van 

alle kanten borrels aangeboden. En die 
kun je natuurlijk niet weigeren…. 

Waarom de buren zo gul waren met de 
jeneverfles weten we niet. Misschien 
waren ze gewoon blij voor onze 
vereniging. Of waren ze blij met de 
herwonnen zaterdagrust? We zullen er 
nooit achter komen. Borrels op de 
vroege ochtend… gelukkig hadden de 
heren nog even tijd om te herstellen 
voor de festiviteiten aan de Rossinistraat 
zouden beginnen. 

 



Eindelijk naar Groot Lochter 

Die middag was het wethouder 
Middelkamp die ons clubhuis mocht 
openen. Dat deed hij in aanwezigheid 
van de heer Boerkamp, die inmiddels 
hersteld was van de vele borrels die hij 

die ‘s ochtends achterover had moeten 
slaan. Boerkamp kon tevreden toekijken 
toen de SVVN vlag over het complex 
wapperde. 

 

 

 

Een intermezzo: Het Herm Voort toernooi en de allereerste wedstrijd op het 
nieuwe sportpark. 

Voorafgaand aan de officiële opening 
was de eerste wedstrijd op het nieuwe 
sportpark overigens al gespeeld. Dat was 
de finale van het Herm Voort toernooi.  

Dit nieuwe toernooi werd dit jaar voor 
het eerst georganiseerd als afsluiting van 

het seizoen er zouden 
nog vele volgen. Het 
legendarische mix-
toernooi deed ook zijn 
intrede. Destijds werd 
ook wel gesproken over 
een familiedag of 
bindingsdag. De heren 

Herm Voort en Dinand Strokap 
werden alom geprezen voor het 

organiseren van dit gebeuren. Nog vele, 
vele jaren zou het mix-toernooi jaarlijks 
het sociale hoogtepunt van het seizoen 
zijn.  

Daar bleef het overigens niet bij. Enkele 
maanden later organiseerden de Herm 
Voort en Dinand Stokamp nog een 
bazaar, waarvan de 
opbrengst ten goede 
kwam aan de 
aanschaf van maar 
liefst 105 nieuwe 
stoelen voor de 
kantine en de 
bestuurskamer in het 
clubhuis. 



Herm was na zijn actieve voetbalcarrière 
nog jarenlang actief als 
clubscheidsrechter. Zijn zoon Gerard 
scoorde in zijn jonge jaren als voetballer 
vanuit alle hoeken en standen in de 
lagere elftallen. Dinand Strokap zette 

zich nog jaren lang in voor onze 
sportvrienden van de Eversberg. Zo 
maar wat herinneringen aan leden die bij 
hebben gedragen aan onze vereniging, 
in hun tijd, met hun betrokkenheid en 
inzet. 

 

Terug naar de festiviteiten. 

Na afloop van het eerste Herm Voort 
toernooi was er nog iets leuks 
georganiseerd voor de Nijverdalse jeugd. 
Ze mochten penalty’s schieten op oud FC 
Twente keeper Jan van de Wint.  

Maar daarna vond het absolute 
hoogtepunt van de dag plaats: SVVN 1 
kruiste de degens met een team van 

oud-internationals. Voorafgaand aan 
de aftrap leverden parachutisten de 
wedstrijdbal op spectaculaire wijze op 
het veld af. 

Met een Open Huis in de middag en een 
feestavond voor leden in de avond, werd 
een prachtige dag werd afgesloten. 

 

 

Jeugdbestuur 

Het nieuwe sportpark en het nieuwe 
clubhuis boden nieuwe kansen voor de 
ontwikkeling van de jeugd binnen onze 
vereniging. Daar was iedere 
sportliefhebber van overtuigd. Maar om 
daarvoor moesten er wel enkele passen 
op de plaats gemaakt worden. De 

traditionele bestuursvorm zou 
verdwijnen. Delegeren werd het credo. 
Om deze reden werden er diverse 
commissies ingesteld, die zich bezig 
houden met specialistische taken. Het 
instellen van een jeugdbestuur is hier 
een mooi voorbeeld van. 



Sportief 

Onder leiding van 
trainer Dick Reekers 
waren de afgelopen 
twee seizoenen niet 
bepaald succesvol te 
noemen. Na de 
degradatie in 1975 
was ons eerste elftal 
er niet in geslaagd 

terug te keren naar de derde klasse. 
Reekers verliet SVVN en ons bestuur 
greep terug op een oude bekende: 
Barry Bruggink uit Rijssen nam in de 
zomer van 1977 het roer over. De 
doelstelling was duidelijk: promoveren! 

En dat lukte! Ons vlaggenschip speelde 
het hele seizoen om de prijzen, en kon 
na een beslissingswedstrijd het 

kampioenschap veilig te stellen. Het 
slachtoffer was Achilles Enschede en de 
overwinning werd in Borne behaald. 
Onze jongens wisten de Tukkers met 3-1 
te verslaan. De buit was binnen. Toch 
bijzonder dat het 50-jarig jubileum 
gevierd kon worden in de zomer dat er 
eveneens een kampioenschap te vieren 
viel. 

Dat was niet het enige kampioenschap 
dit jaar. Bij de jeugd werd het D1 
namelijk ook kampioen. Dat gold niet 
voor de senioren van SVVN 9. Zij 
eindigeden op een zeer schamele 8e 
plaats, maar tijdens hun traditionele 
feestavond trad wel de bekend 
countryzanger Ben Steneker op. Die 
avond waren ze niet te verslaan. 

 

Clubblad 

Het clubblad dat op 
sterven na dood 
was, kreeg een 
nieuwe impuls toen 
Koos Schellevis 
hier zijn schouders 
onder ging zetten. 
Het was al moeilijk 
genoeg om de 

gewone uitgaven volgens schema te 

kunnen laten verschijnen, maar dat 
belette het bestuur niet om Koos te 
vragen om een extra uitgave te maken 
in verband met de opening van het 
clubhuis. Dat vond Koos iets te veel van 
het goede, met name omdat hij daar 
maar twee dagen de tijd voor zou 
hebben. Die uitgave is dan ook nooit 
verschenen. 

 

 

Kantinecommissie 

Een andere vrijwilliger was Hennie 
Greevink, hij leidde de 
kantinecommissie. Het clubhuis werd 
elke maandag en vrijdag schoon 
gemaakt en daarvoor had Hennie maar 
liefst 89 dames tot zijn beschikking. Het 
feminisme was helaas nog niet erg ver 
ontwikkeld in deze tijd, zult u begrijpen. 

Toch was Hennie niet helemaal tevreden. 
Hij had nog drie dames nodig om de 
roosters helemaal perfect te krijgen. 
Toen hij hiertoe een oproep deed, 
adviseerde hij de geïnteresseerde dames 
om er snel bij te zijn, anders konden ze 
naast het net vissen… 

 
 
 



Uitslagen:   HAM  BLW  ACH  SVV  JUL  KLO  SPO  SPA  EXC  LUT 
Den Ham   ##  0-0  1-0  0-0  2-2  3-2  3-1  1-0  0-1  1-0 
De Blauw Witters 1-1  ##  1-5  0-6  1-0  3-2  2-1  1-1  1-2  2-0 
Achilles Enschede  1-0  4-0  ##  1-0  0-1  5-1  0-0  2-2  1-0  4-0 
S.V.V.N.   1-0  0-1  2-0  ##  2-0  2-2  0-0  3-0  4-1  2-2 
Juliana'32   0-0  0-0  1-2  0-1  ##  0-0  2-1  1-0  1-1  0-0 
Kloosterhaar   0-0  1-1  1-1  2-0  1-1  ##  0-1  2-1  1-1  3-1 
Sportlust Glanerbrug  3-0  0-1  1-0  0-2  3-0  3-3  ##  1-1  0-1  0-0 
Sparta Enschede  3-4  2-0  0-2  0-0  1-0  2-2  3-0  ##  2-2  2-1 
Excelsior '31   1-1  2-0  0-4  2-2  2-0  1-0  0-1  2-1  ##  1-1 
Lutten    1-4  1-1  0-0  2-3  1-1  2-2  2-0  2-1  1-3  ## 
 
Beslissingswedstrijd : Achilles E - S.V.V.N. 1 – 3 
 
 

 1977-1978 4e klasse C              
1 SVVN 18 9 6 3 24 30 13    
2 Achilles 18 10 4 4 24 32 11       
3 Excelsior'31 18 8 6 4 22 23 21       
4 Den Ham 18 7 7 4 21 21 17       
5 Blauwwitters BZSV 18 6 6 6 18 16 28       
6 Kloosterhaar 18 3 10 5 16 25 28       
7 Sportlust Glanerbrug 18 5 5 8 15 16 20       
8 Sparta 18 4 6 8 14 22 26       
9 Juliana'32 18 3 8 7 14 10 18       
10 Lutten SC 18 2 8 8 12 17 30       

 

 



SVVN 2 werd  3e  

SVVN 3   4e 
SVVN 4  8e 
SVVN 5   8e 
SVVN 6  2e  Na beslissing wedstrijd tegen Sp. Rijssen. 
SVVN 7  2e 
SVVN 8  7e 
SVVN 9  8e 

 
SVVN A1 3e 
SVVN A2 8e 
SVVN B! 11e 
SVVN B2 5e 
SVVN C1 5e 
SVVN C2 9e 
SVVN D1 1e Kampioen 
SVVN D2 10e 
SVVN D3 7e  
 

 


