
De geschiedenis van de Volharding: Seizoen 1933 - 1934 

 

Het jaar 1933 staat bekend als het jaar waarin de economische crisis in 

Europa dramatische vormen aannam. Het is ook het jaar dat Hitler in 

Duitsland aan de macht kwam, met alle gevolgen van dien enkele jaren 

later. 

In Nijverdal en omgeving werd ondanks de vele zorgen in het dagelijks 

leven ook nog gewoon gevoetbald.  Van het seizoen 1933 – 1934 is helaas 

ook niet meer erg veel bekend. Uit de archieven blijkt wel dat onze 

vereniging gestaag doorgroeide, want De Volharding kon dit jaar met maar 

liefst drie elftallen aan de competities deelnemen. 

 

Als voorbereiding op het nieuwe seizoen werden er zogenaamde 

‘nederlaagwedstrijden’ gehouden en daar bracht onze eerste elftal de club 

B.C.S.V. uit Borne - thans de Blauwwitters genaamd – een grote nederlaag 

toe. Daardoor kwamen de bewoners van “Berg en Bosch” zoals De 

Volharding ook wel werd genoemd, in het bezit van een heuse zilveren 

beker. 

 

In de competitie eindigde De Volharding op de tweede plaats. In deze 

periode hebben zich verschillende incidenten afgespeeld, onder andere in 

de wedstrijd tegen de Entersche Boys. Daar deed zich het voorval voor dat 

de doelman van Enter een goede redding verrichtte na een hard schot van 

een Nijverdalse speler. Hij stompte de bal keurig naast de goal. Een aantal 

kwajongens die achter doel stonden, begonnen echter heel hard te 

juichen, waarna de scheidsrechter tot ieders verbazing een doelpunt 

toekende aan De Volharding. Dit tot ongenoegen van de spelers uit Enter, 

die vervolgens kwaad het veld verlieten. De wedstrijd werd dan ook niet 

helemaal uitgespeeld. 

 

 

 

 
 

1e Elftal: achter van L. Naar R.Gait Bergboer,Hans Konijnenbelt ,  Willem Vos,Berend Jan Heuver,Henk Vos,Jan 

Schuurman,Gait Vos,midden van L. naar R. Ab Pluimers,Gerrit Stappenbelt,Gerrit Boerkamp voor van L. naar R. 

Harm Kroese,Gerrit Jan Ehrenhard en Henk Konijnenbelt  

 

 

 



1e klasse 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  59 – 10 

Volharding Nijverdal   10     5  2  3  12  18 – 15 

Excelsior '31 Rijssen   10   5  2  3  12  20 – 18 

Entersche Boys   10   4  1  5  9   16 – 36 

Sparta Rijssen    10   4  0  6  8   20 – 24 

V.V.E. Vriezenveense Wijk   10   1  0  9  2   10 – 40 

 

V.V.E. – Vriezenveense Wijk wordt na afloop van de competitie ontbonden. 

 

 

Terzijde:  

In 1934 werd voor het eerst het kampioenschap van Nederland der Christelijke Nederlandsche Voetbal Bond 

gehouden. Onze plaatsgenoten van DES wisten in de voorronde van dit toernooi Sparta uit Enschede in een 

beslissingswedstrijd met 1 – 0 te verslaan.  

Vervolgens wist DES het kampioenschap te behalen in de finale te Apeldoorn. Tegenstanders waren D.V.V. 

uit Utrecht, D.O.S.K. uit Kampen en G.V.V.V. uit Veenendaal. 

Een schitterende prestatie, dat kunnen we niet ontkennen. 
 

 

 

Districts-elftallen 

Ondanks alle rivaliteit speelden spelers van de diverse verenigingen ook soms samen. Dat gebeurde in selectie 

elftallen uit district Oost. Hieronder ziet u een opstelling van een dergelijke selectie wedstrijd. 

 

 



 

 

Het tweede elftal van De Volharding 

Ook de competitie van het tweede elftal verliep niet helemaal 

vlekkeloos. Aangezien De Volharding in 1933 voor het eerst 

met drie teams aan de competitie was begonnen, zaten de 

elftallen soms nogal eens krap in de spelers. Omdat men bij 

blessures natuurlijk toch graag wilde voetballen, werd er nog 

weleens een speler ‘geleend.’ En dan ging de tegenpartij  

natuur protesteren, vooral als ze de bewuste wedstrijd 

hadden verloren. Dan kreeg je toestanden zoals hieronder 

beschreven staat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 3, 2e klasse 

Stand    GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG  

D.E.S. 2 Nijverdal  12  10  0  2  20  52 – 19  

Sportclub Notter  12  7  2  3  16  37 – 22  

Sportlust Vriezenveen  12  7  2  3  16  42 – 35  

H.V.V. Hulzen   12  5  2  5  12  37 – 33  

Volharding 2 Nijverdal  12  4  0  8  8  29 – 43  

Sparta 2 Rijssen  12  3  2  7  8  23 – 40  

Excelsior '31 2 Rijssen  12  1  2  9  2*  16 – 44 * 

 

 

Hoe je ook kampioen kunt worden…. 

Dan is het ook nog wel leuk hoe men kampioen kon worden… Als de reiskosten niet meer opwogen tegen de 

uitslag die niet meer van belang was, dan bleven sommige elftallen gewoon weg. Lees het krantenverslag van uit 

die periode: 

 

 

  

  


