
De geschiedenis van De Volharding: De jaren 1931 – 1932. 

Begin jaren ’30 was het crisis in Europa. 

Deze begon in 1929 in de Verenigde 

Staten met de beurskrach op Wallstreet, 

waarna de economische rampspoed zich 

snel over de rest van de westerse wereld 

verspreidde. 

In het begin van de jaren ’30 begon men 

dit ook in Nijverdal aan den lijve te 

voelen. Zo werd de ene SVVN-speler na 

de andere in deze periode werkeloos. We 

moeten ons daarbij bedenken dat er toen 

nog geen stelsel van sociale zekerheid 

was zoals wij dat nu kennen. Armoede 

kwam reëel voor.  

 

Rond 1932 zag het er voor het 

voortbestaan van De Volharding dan ook 

niet best uit. De contributie voor leden 

bedroeg slechts 10 cent per maand, en 

daar kon de vereniging eigenlijk niet van 

rondkomen. Bovendien was afgesproken 

dat werkelozen geen contributie hoefden 

te betalen. Zij mochten dit op vrijwillige 

basis doen. 

 

Als er in die periode wat aangeschaft 

moest worden,  dan draaiden die enkelen 

die nog wel werk hadden hier steevast 

voor op. In de crisistijd heeft het 

voortbestaan van onze vereniging vaak 

aan een zijden draadje gehangen. Om 

toch inkomsten te generen werd daarom 

besloten om kaartjes te verkopen bij de 

wedstrijden. Maar dan moesten er 

natuurlijk wel tegenstanders komen die 

dit konden rechtvaardigen.  

Nu had De Volharding nog een wedstrijd 

van Wierden 2 te goed, en Wierden deed 

de toezegging dat er ook een aantal 

spelers uit het eerste zouden meespelen. 

Geld voor een raambiljet was er niet dus 

wie het maar horen wilde kreeg te horen 

dat Wierden 1 op bezoek zou komen…  

Bij zo’n wedstrijd was de hele vereniging 

in de weer. Het veld werd nagelopen en 

hier en daar werd een heideplaggetje 

afgestoken, de lijnen werden met rood 

zand gestrooid, enzovoort. De 

aanvoerder moest voor een 

scheidsrechter zorgen dat was eigenlijk 

altijd dezelfde man. Als er tegen een 

fabrieksteam werd gespeeld dan floot hij 

de wedstrijd tegen een vergoeding van 

een pakje sigaretten van 15 cent.  

Maar voor de ‘topper’ tegen Wierden 1 

moest er eigenlijk wel een goede 

scheidsrechter ingehuurd worden en de 

aanvoerder had daarom maar vast twee 

pakjes sigaretten ingekocht. Na afloop 

van de wedstrijd vroeg hij aan de 

scheidsrechter wat ze hem schuldig 

waren. Dat deed hij met zijn beide 

handen op de rug waar hij de 2 pakjes 

sigaretten al in had. Het ongeluk wilde 



echter dat de man in het zwart 

antwoordde: “Doe maar een daalder…” 

Dat was 1.50 gulden, destijds een flink 

bedrag. Maar gelukkig waren er op deze 

wedstrijd veel bezoekers op afgekomen. 

Daarvan hadden de meesten een kaartje 

hadden gekocht, want dat was destijds 

nog vrijwillig. De scheidsrechter kon 

betaald worden en het incident mocht de 

pret niet kon drukken.  

In September 1931 was het eindelijk 

zover dat er officieel onder de vlag van 

de C.N.V.B. competitie wedstrijden 

konden worden gespeeld. Hieronder zie 

je het elftal dat de strijd in de 1
e
 klasse 

van de C.N.V.B. is begonnen. 

 

 

 

Het eerste elftal dat de eerste kompetitie wedstrijden speelden september 1931. 

Achter: H.Willems, J.Konijnenbelt, G.Stegeman, F.Nijen Twilhaar en J.Schuurman. 

Midden: H.Twilhaar, G.J.Ehrenhard en G.Hengstman. Voor: H.Vos, N Dannenberg en 

H.Konijnenbelt. 

 

 

 

 

 

 



Eindelijk was er dus een echte competitie 

gestart in de afdeling Twente. Hierboven 

ziet u een tussenstand van deze 

competitie met welbekende namen. 

Sparta kwam uit Rijssen was de voorloper 

van Sportclub Rijssen, HVV kwam uit 

Hulsen en VVE kwam uit Vriezenveen. 

 

De Volharding in de 1e klasse  

In het westelijke deel van Twenthe 

ontstond op 23 september 1931 een 

afdeling van de Christelijke 

Nederlandsche Voetbal Bond. Hier 

namen aanvankelijk vier verenigingen 

aan deel. Dat waren er twee uit Rijssen, 

één uit Hellendoorn en één uit 

Vriezenveen. Op 3 oktober 1931 traden 

De Volharding uit Nijverdal en H.V.V. uit 

Hulzen toe.   

En hoe zat het nu met D.E.S. uit 

Nijverdal? Deze vereniging was wel lid 

van de Twentsche Voetbal Bond, maar 

nam om principiële redenen geen deel 

aan de bijbehorende competities. Dat 

had vooral te maken met de reiskosten 

die gemaakt zouden moeten worden bij 

uitwedstrijden. D.E.S. annuleerde het 

lidmaatschap van deze Bond dan ook om 

vervolgens op 24 oktober toe te treden 

tot de Christelijke Nederlandsche Voetbal 

Bond.  

Op 11 november 1931 trad ‘ Sportclub’ 

uit Notter toe, maar deze wordt 

ingedeeld bij Sportlust uit Vriezenveen in 

de 2
e
 klasse. Deze vereniging werd na 

enkele jaren echter al weer opgeheven 

wegens gebrek aan leden. 

 

Eindstand seizoen 1931-1932 

Christelijke Nederlandsche Voetbal Bond afdeling 3, 1e klasse  

 

Stand    GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG  

D.E.S. Nijverdal   10   8  1 1  17  50 - 15  

Excelsior '31 Rijssen  10  6  2  2  14  28 – 17  

Sparta Rijssen   10 6  1  3  13  43 – 21  

Volharding Nijverdal 10 4  1  5  9  24 – 27  

V.V.E. Vriezenv. Wijk 10  1  3  6  5  15 – 37  

H.V.V. Hulzen   10 0  2  8  2    9 – 52  

 

 

 


