
De geschiedenis van de Volharding: Seizoen 1934 - 1935, 
 

In het midden van de jaren ’30 kampte menig gezin 

met de malaise ten gevolge van de economische 

crisis. Elk dubbeltje moest worden omgedraaid en 

voor voetbal was niet altijd geld en tijd vrij te maken. 

Daarom is het niet verwonderlijk dat onze vereniging 

in 1934 met een elftal minder de competitie in ging. 

Van de drie teams van een seizoen eerder bleven er 

twee over. 

 

Ondanks de crisis en de krimp in het aantal elftallen 

ging de Volharding dat jaar op zoek gaan naar een 

ander sportterrein. Het bestaande veld zat figuurlijk 

gesproken aan zijn plafond wat betreft de bezetting. 

Iedereen wilde destijds zo laat mogelijk op de 

middag spelen. Dit omdat de meeste spelers nog 

moesten werken op zaterdag. Althans, de gelukkigen 

die nog werk hadden… Het vinden van een nieuw 

onderkomen was echter geen eenvoudige klus. Niet 

iedereen was onze vereniging ter wille en natuurlijk 

waren de financiële mogelijkheden zeer beperkt. 

 

Ook op bestuurlijk gebied gebeurde er het een en 

ander. Zo nam onze secretaris, de heer 

A.J.Boerkamp, in het seizoen 1934-35 afscheid van 

de C.N.V.B. als competitieleider. 

 

En dan het sportieve gedeelte: Ons eerste elftal 

deed lang mee om het kampioenschap van de eerste 

klasse, maar een paar slechte wedstrijden deden de 

heren de das om. Zo werden er in een wedstrijd 

tegen Quick Coevorden twee strafschoppen gemist, 

met als gevolg dat de Volharding met één punt 

minder tweede werd achter Sparta Rijssen. (Nu 

Sportclub Rijssen geheten.) 

Maar dit kampioenschap kreeg nog wel een 

staartje… Quick Coevorden trok zich namelijk twee 

wedstijden voor de laatste speelronde terug uit de 

competitie. Het Bondsbestuur besloot vervolgens 

dat de resterende wedstrijden van Quick schriftelijk 

afgedaan moesten worden met een 5-0 nederlaag.  

Bij deze beslissing legt de Volharding zich niet neer. 

Onze vereniging wilde dat alle gespeelde 

wedstrijden van Quick vervallen zouden worden 

verklaard. De Volharding heeft hiertoe zelfs een 

schrijven tot de Bond gericht want in dat geval zou 

het kampioenschap naar onze vereniging gaan en 

niet naar Rijssen. De eerder genoemde wedstrijd 

tegen Quick met de twee gemiste strafschoppen was 

namelijk verloren gegaan, terwijl Sparta haar beide 

wedstrijden tegen Quick wel had gewonnen. Bij het 

vervallen verklaren van alle wedstrijden van Quick 

zou de Volharding dus kampioen zijn geworden.  

Een merkwaardige situatie dus, die nog gekker werd 

toen bleek dat de brief helemaal niet meer in 

behandeling werd genomen. Sparta was al vrijwel 

gelijk tot kampioen uitgeroepen en had bovendien al 

twee kampioenswedstrijden tegen Sparta Enschede 

gespeeld. Het schrijven heeft dus niet mogen baten, 

ook destijds wijzigden bobo’s hun besluiten niet 

snel… 
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“De Volharding 1” staande v.l.n.r. Gerrit Stappenbeld, Gerrit Vos, Gerritjan Hietland, Hans Vos, Harm Kroeze, 

Herman Vos en Ger Jan Boerkamp. Voorste rij v.l.n.r. Berend Vos Gerrit Boerkamp, Willem Vos, Berend Jan 

Heuver, en Jan Schuurman 

 

1e klasse 4 

 

Christelijke Nederlandsche Voetbal Bond, Afdeling 3, 

1e klasse 

Stand    GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG 

Sparta Rijssen   12  9  0  3  18  63 – 16 

Volharding Nijverdal  12    8   1   3  17 28 – 25 

Excelsior '31 Rijssen  12   5   4   3  14  38 – 33 

D.E.S. Nijverdal   12   4   3   5  11  45 – 35 

Entersche Boys Enter 12   3   3  6  9 37 – 42 

D.E.S. 2 Nijverdal  12   3   3  6  9  34 – 40 

Quick Coevorden 12   2   2   8   6 18 – 72 

 

 

Christelijke Nederlandsche Voetbal Bond, Afdeling 3, 

2e klasse 

Stand    GS  WN  GL  VL  PT VR – TG 

R.O.D.A. Vriezenv wijk  12  8   2   2 18  42 – 24 

H.V.C. Hardenberg  12  8   1  3  17  37 – 29 

H.V.V. Hulzen  12  6  4  2  16  36 – 30 

Sportlust Vriezenveen  12   6  2  4  14  36 – 23 

Volharding 2 Nijverdal  12  2  4   6  8  23 – 37 

Ajax    12   2  2  8 6  21 – 37 

Sparta 2 Rijssen  12   1   3   8  5  25 – 40 

 


