
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1978 – 1979 

 

Het 50-jarig jubileum 

In de zomer van 1978 zat de stemming 
er goed in bij SVVN. Later dat jaar zou 
onze vereniging haar 50-jarig bestaan 
vieren. Een prachtig vooruitzicht. 
Bovendien zou ons eerste elftal haar 
rentree maken in de 3e klasse. 
Afgelopen seizoen was ze immers 
kampioen geworden en had daarmee 
promotie afgedwongen.  

Vanaf de zomer vonden er diverse 
activiteiten plaats in het kader van het 
jubileumjaar. Volgens velen was het 
absolute hoogtepunt de grote reünie die 
hiervoor georganiseerd was. Uit het land 
kwamen oud-leden naar Groot Lochter 
om hun vrienden van SVVN het glas te 
heffen. Het werd een daverend succes. 

 

 



 

Afscheid Eef Ehrenhard 

 



Voorafgaand aan het seizoen nam 
clubicoon Eef Ehrenhard afscheid als 
selectiespeler. Een lange carrière zat er 
op, van 1962 – 1978 had Eef 16 jaar 

lang onafgebroken in ons eerste elftal 
gespeeld. Met recht kan kunnen wij hem 
een van de grote spelers uit onze 
verenigingsgeschiedenis noemen. 

 

Terug in de 3e klasse. 

In de 3e klasse zou SVVN 1 op jacht 
gaan naar nieuwe successen, onder 
leiding van trainer Barrie Bruggink. Heel 
SVVN, en met hen heel Nijverdal, keek 
reikhalzend uit naar de derby’s tegen 
Des en Hulzense Boys.  

Het zou een goed seizoen worden, 
waarin SVVN als meest scorende ploeg 
van haar klasse eindigde. Het aantal 
tegendoelpunten was echter ook hoog, 
met als gevolg dat ons vlaggenschip drie 
punten te kort kwam voor een tweede 
kampioenschap op rij. 

Clubkrant 

Het bestaan van onze clubkrant was er 
altijd een geweest van pieken en dalen, 
van successen en nederlagen. Enkele 
jaren na haar oprichting ging het blad al 
weer ter ziele, maar een doorstart 
volgde. Inmiddels was het periodiek uit 
haar as herrezen en bleek het een 
blijvertje te zijn. In deze periode had de 
redactie van ons lijfblad veel te danken 
aan de persoon van Gerard Nakken jr.  

Gerard Nakken schreef in zijn 
enthousiasme bijna elk clubblad in zijn 
eentje vol. Over het geschrevene was 
niet iedereen enthousiast, maar hij deed 
het toch maar. Later zou hij zich ook 
ontpoppen tot een fanatiek schrijver van 
ingezonden brieven naar lokale kranten, 
waarbij hij over werkelijk alles een 
mening had. 

 

 

Jan Greevink 

In 1978 ging Jan Greevink deel 
uitmaken van de redactie. Eén van zijn 
eerste acties was het strikken van zijn 
buurvrouw Dinie Pijffers als typiste. 
Dinie toonde zich 
bereid om de veelal 
handgeschreven 
teksten over te 
typen, waarna ze 
naar de offset 
drukker werden 
gestuurd. Ook dat 
was nieuw, de tijd 
van de stencilmachine was voorbij. 

De naam Jan Greevink zou later bijna 
synoniem worden voor het clubblad. Tot 

op de dag van vandaag is hij er de 
drijvende kracht achter, niemand heeft 
er de afgelopen tientallen jaren zoveel 
tijd en energie in gestoken als hij.  

Dat geldt ook voor de rubriek die u nu 
leest: De geschiedenis van SVVN. 
Hiervoor verricht Jan alle research, en 

dat is een immense 
klus. Waarschijnlijk 
wil Jan niet dat hij 
hier genoemd wordt, 
maar ik waag het er 
toch op dit te 
noteren. 



Ontwikkelingen nieuwe sportpark 

Sinds één jaar was sportpak Groot 
Lochter de thuisbasis van SVVN en dat 
beviel prima. Na de realisatie hiervan 
hadden de leden natuurlijk op hun 
lauweren kunnen rusten, maar dat 
gebeurde niet. Ze begonnen gelijk met 
een nieuw project, namelijk het plaatsen 
van een lichtinstallatie rondom het 
hoofdveld. Dat viel echter tegen want 
hiervoor moest een bouwvergunning 
worden aangevraagd. Nota bene onze 
buren van De Eversberg maakten 
hiertegen bezwaar bij de gemeente. Dat 
was toch wel teleurstellend, want 

aanvankelijk bestond het plan om de 
verlichting gezamenlijk te realiseren.  

Ondanks alle ruimte was er vreemd 
genoeg gebrek aan bergruimte om 
doeltjes, vlaggen, ballen en dergelijke op 
te slaan. Dit werd opgevangen door een 
extra ruimte aan de bestuurskamer aan 
te bouwen. Met de nodige bouwvakkers 
binnen het ledenbestand was dat geen 
probleem. Er werd zelfs een 
spoelvoorziening gerealiseerd voor 
wedstrijdballen.  

 

Financiën. 

Dit alles kostte natuurlijk toch weer de 
nodige centen. Aangezien onze 
vereniging deze kosten alleen moest 
dragen, werd er opnieuw een bazaar 

georganiseerd. Bovendien was het oude 
clubhuis aan de Erikaweg inmiddels 
overgedragen, zodat SVVN haar 
financiële positie wist te verbeteren. 

 

Problemen met de velden 

De winter van 1978 en ’79 duurde lang 
en was zeer streng. Daarom kon de 
tweede competitiehelft pas op zaterdag 
10-maart beginnen. Toen bleek dat de 
velden 2, 4 en 5 slecht bestand waren 
tegen regenval. Technisch onderzoek 
toonde aan dat de grondlaag onder de 

velden te hard was en dat overtollig 
water hierdoor niet weg kon stromen. 
Om  dit op te lossen werd er met een 
speciale machine zand geïnjecteerd in de 
grond, zodat overtollig water via een 
drainagesysteem weg kon lopen. 

 

De grootste overwinning ooit? DES A3 - SVVN A2 0 – 32 

In één van de eerste wedstrijden van het 
seizoen moest SVVN A2 op sportpark 
Gagelman aantreden tegen DES A3. 
Onze vrienden uit het Doktersbos 
konden echter geen compleet elftal op 
de been brengen en van een 
gelijkwaardige wedstrijd was dan ook 
geen sprake. In de rust was er al een 
speler van DES in de kleedkamer 
achtergebleven, wat de weerbaarheid 
van het team niet vergrootte. 
Halverwege de tweede helft vond DES 

het welletjes. De stand was inmiddels 
opgelopen tot 0-32.  

Zomaar het veld aflopen mag natuurlijk 
niet, dat leverde een boete op en extra 
puntverlies opleveren. Daarom werd de 
jonge doelverdediger onder het mom 
van een blessure uit het veld gehaald, 
zodat er nog maar zeven spelers over 
waren. Bij dat aantal dient een 
scheidsrechter de wedstrijd te staken. 
Alle betrokkenen zullen er begrip voor 
hebben gehad.  

 



Schoenen ruilen 

 

Een goed initiatief van Frits van Munster, 
hij startte een project waarbij 
voetballertjes hun tweedehands 
schoenen onderling konden ruilen of 
doorverkopen. Met name als je in de 

groei bent, zijn je voetbalschoenen vaak 
nog lang niet opgebruikt, terwijl ze toch 
niet meer passen. Goed voor de 
portemonnee natuurlijk. 

 

Kroamschudden 

 



Kroamschudden is natuurlijk een gebruik 
waarmee elke Nijverdalse voetballer wel 
bekend is. Als het niet in eigen gezin is, 
dan wel bij een teamgenoot. Voor de 
jongeren onder ons: Op zo’n avond 
wordt bij de kersverse ouders thuis de 
geboorte van een baby gevierd. Dat 
gebeurt met koffie en krentenwegge en 
meestal ook met een glaasje bier. 

Ons toenmalige lid Jan Harding en zijn 
vrouw Marie Vol pakten het groter aan: 
Zij organiseerden een heus 
Kroamschudfeest, dat plaats vond in de 
kantine en waarbij heel SVVN was 
uitgenodigd. Uiteraard kwam niet 
iedereen, maar het werd een geweldig 
feest. De wegblijvers hadden wat gemist. 

Lotto 

Gerrit Greevink 
bedacht omstreeks 
deze periode iets 
nieuws om geld binnen 
te krijgen ten bate van 
de jeugdafdeling. Elke 

zaterdag liet hij de aanwezigen in het 
clubhuis voor fl. 1,- hun namen op 
lottoformulier schrijven, waarna het 
reserve getal van de lotto de winnaar 
bepaalde. De winnaar ontving fl. 15,-. 
Dit was altijd een groot succes

. 

 

Zaalvoetbal 

Het fenomeen zaalvoetbal was ook niet 
onopgemerkt aan SVVN voorbij gegaan. 
Onze vereniging bracht twee teams op 
de been. Een van deze teams bestond uit 

spelers in de leeftijdscategorie 30-plus. 
Zij konden een aardige partij meespelen 
en werden tweede in hun competitie. 

 

 

1978-1979 3e klasse A 

1 DES 20 10 8 2 28 31 16 
2 Staphorst 20 10 7 3 27 31 23 
3 SVVN 20 10 6 4 26 36 27 
4 Hulzense Boys 20 8 8 4 24 31 21 
5 ASV’57 20 8 6 6 22 33 27 
6 vv Bergentheim 20 6 7 7 19 23 25 
7 DOS’37 20 5 8 7 18 27 27 
8 DZSV 20 5 7 8 17 25 30 
9 Drienerlo 20 4 8 8 16 29 40 
10 AZSV 20 2 9 9 13 22 32 
11 Gramsbergen 20 3 5 12 11 20 40 

 

 

 SVVN 3 Degradeert 
 SVVN 6 Kampioen 
 SVVN B2 kampioen 
 SVVN F1 Kampioen 

 



 

 

 

 

 

S.V.V.N.F1 Svlnr: Reginald Volkers, John Wijnen?, Marco Eikenhorst en Bernie van Driessen. 
Gehurkt: Alwin van munster, Eric Mensink, Peter van der Linde. Marien Landeweerd, 

Gerjan Getkate en Alfred Konijnenbelt. 


