
De geschiedenis van de Volharding: Seizoen 1936 - 1937 

 

Het jaar 1936 was er een die voor onze 

vereniging bol stond van de bestuurlijke 

spanningen. Symbolisch hiervoor was de 

uiterst hectische jaarvergadering die op 5 

september van dat jaar plaatsvond. 

 

Gelijk bij aanvang van deze vergadering was 

het al raak. Voorzitter H. Konijnenbelt 

kwam met de mededeling dat hij zich 

terugtrok als lid van de elftallencommissie. 

Deze commissie bepaalde destijds de 

opstellingen van de elftallen. Als gevolg 

hiervan werd voorgesteld om de hele 

commissie dan maar in stemming te brengen, 

en zo gebeurde. Dat leverde de volgende 

elftalcommissie leden op: H. Kroeze, J. 

Ehrenhard, G. Boerkamp, H. Stegeman 

en B. Vos.  

 

De rust leek weergekeerd, maar aan het eind 

van de vergadering kwam de heer 

Konijnenbelt onverwachts met de 

mededeling dat hij tevens bedankte als 

voorzitter van de Volharding.  

Een van de bestuursleden sprak hem nog 

enkele “aangename woorden toe” waarna 

men over ging over tot het kiezen van een 

nieuw bestuurslid, dat werd H.J. 

Schuurman.  

Er werd afgesproken dat men later wel zou 

gaan uitmaken wie de voorzittershamer ter 

hand zou gaan nemen. Na verloop van tijd 

kwam de keuze uit op de heer G.J. Bolink 

als nieuwe voorzitter. 

De heer Konijnenbelt werd natuurlijk niet 

zomaar vergeten, later kreeg hij nog een 

rooktafel met garnituur van de vereniging als 

dank voor bewezen diensten  

 

Het was dit jaar een gaan en komen van 

nieuwe bestuursleden, zo bedankte ook de 

heer J.H. Alberts als bestuurslid. Waarom 

dit alles geschiede is niet helemaal duidelijk, 

maar dat het af en toe knetterde is wel haast 

zeker.  

Zo had de elftallencommissie het soms zwaar 

te verduren, omdat uiteraard niet iedereen 

het altijd eens was met de keuzes die 

gemaakt werden met betrekking tot de 

opstellingen. Aan het einde van het seizoen 

bedankten dan ook maar liefst vier personen 

voor deze commissie. Slechts drie heren 

bleven over, J. Vos, P. Hengstman en J. 

van Heek. 

 

Dan het sportieve gedeelte: Wat betreft het 

1e en 2e elftal waren de resultaten niet om 

over naar huis te schrijven. Gelukkig werd 

het juniorenteam wel kampioen. Het was 

sowieso een sportief mager jaar. Zo werd er 

in die zomer een soort van Nijverdalse 

competitie gehouden en daarin eindigde de 

Volharding als laatste. 

Enig succes was er wel op de Bondsdag te 

Almelo. Daar haalde de Volharding de eerste 

plaats waarna de bijbehorende zilveren beker 

in ontvangst genomen mocht worden.  

 

Dan die andere kwestie die nog steeds 

speelde: De zoektocht naar een nieuw 

speelveld. Hierin heeft het bestuur veel 

energie gestoken, zoals u al in eerdere 

verslagen hebt kunnen lezen. 

Uiteindelijk kreeg de vereniging een compleet 

bouwland aangeboden, op de Slotmankamp 

achter de 12 apostelen. Ruwweg het terrein 

waar nu de huizen aan de Samuelstraat 

staan.  

Natuurlijk moet er voor een dergelijke 

belangrijke beslissing een ledenvergadering 

belegd worden. Deze vond plaats in het 

gebouw van Christelijke belangen, of te wel 

‘Ons Gebouw.’  

De ledenopkomst was goed, de 

betrokkenheid was kennelijk groot. Natuurlijk 

was de financiële situatie het grootste 

probleem. Daarom ontstond het plan om een 

collecte te gaan houden onder de leden. Dit 

voorstel werd ter plekke aangenomen en de 

collecte leverde uiteindelijk een bedrag van 

45 gulden op.  

Verder constateerde men dat er kosten 

bespaard konden worden door het terrein zelf 

voetbalklaar te maken. Al met al leverde dit 

voldoende vertrouwen in de toekomst op, 

want in de vergadering werd besloten het 

terrein aan te nemen. 

 

In deze periode kwam de het bestuur in 

contact kwam met een aannemer, ene 

mijnheer De Nie. Deze aannemer verzocht 

het bestuur of hij een tribune en de 

afrastering om het veld mocht plaatsen. 

Hiermee ging het bestuur akkoord, mits het 

op contract kon gebeuren.  

De nodige onderhandelingen kwam men het 

volgende overeen: Het plaatsen van de 

afrastering en een tribune zou komen op 700 

gulden. Hiervoor moest de vereniging een 

aanbetaling doen van 200 gulden en een 

aflossing van 50 gulden per jaar, als de 

clubkas dat toeliet.  

Een bittere teleurstelling volgde: Ondanks de 

aanbetaling van 200 gulden, een enorm 

bedrag in die tijd, bleef de aanbesteder in 

gebreke. Het hek en de tribune werden nooit 

geplaatst.  

De vereniging bleef met de ellende zitten, en 

met de vraag hoe het nu verder moest… 

 

Gelukkig valt er over deze periode ook nog 

wat positiefs te melden: Het aantal leden was 

namelijk flink gestegen, wat natuurlijk een 



zeer goede zaak is voor de jongen vereniging 

die in feite nog steeds in opbouw was. 

 

Het bestuur bestond dit seizoen uit de 

volgende leden: 

Voorzitter: G.J. Bolink (voor een korte 

periode) en H.J. Schuurman 

Secretaris: H.Vos 

Leden: J.Boerkamp, G. Stappenbeld, H. 

Konijnenbelt, W. Dorgelo en J.H. Alberts 

(in de loop van dit seizoen heeft hij bedankt) 

 

 

 
 

Hans Vos als grensrechter in het Kattenbos. 

 

 

 

 

Christelijke Nederlandsche Voetbal Bond, Afdeling 3, 

1e klasse 

 

Stand    GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG 

D.E.S. Nijverdal  10    7  1  2  15  28 – 19 

Excelsior '31 Rijssen  10    5   3  2  13  25 – 12 

Vroomshoopse Boys  10    5  2   3  12  36 – 25 

Oranje Nassau   10    3  2  5   8  17 – 26 

Volharding N’dal 10   3   1   6   7  13 – 18 

H.V.C. Hardenberg  10    2  1   7    5 19 – 38 

Entersche Boys - 

 

 

Enter trekt zich uit de competitie terug 

wegens gebrek aan spelers. Voor deze 

vereniging valt het doek in 1938 en Sparta - 

Rijssen wordt door de Christelijke 

Nederlandsche Voetbal Bond geroyeerd daar 

ze hare verplichtingen tegenover de Bond 

niet nakomt. Met als gevolg dat D.E.S. - 

Nijverdal dus officieel kampioen wordt. 

 

 

 

 

 



 

Christelijke Nederlandsche Voetbal Bond, Afdeling 3, 

2e klasse 

 

Stand    GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG 

Kloosterhaar   10    8   0  2  16  44 - 18 

D.E.S. 2 Nijverdal  10    7  2  1  16  31 – 15 

Volharding 2 N’dal  10   6   1  3  13  29 – 17 

Oranje Nassau 2  10   3  1  6  7 23 – 30 

Excelsior '31 2   10   2   2  6   6  21 – 42 

H.V.V. Hulzen   10    1   0  9  2  12 – 38 

 

Kloosterhaar werd dus kampioen in deze klasse. Een knappe preestatie voor deze nieuweling die 

voortkwam uit de verenigingen T.O.P., V.O.P. en Victoria Westerhaar 

 

Ook elders in de  regio gebeurt de er natuurlijk van alles. Zo werden Vroomshoopse Boys 2 en de 

nieuweling D.H.V. - Den Ham uit de competitie teruggetrokken.  

En op 3 maart 1937 wordt te Vriezenveen door 17 personen de voetbalclub D.O.S. opgericht, die in 

het seizoen 1937 -38 in de Christelijke Nederlandsche Voetbal Bond in de 2e klasse A zal uitkomen. 

Omdat herhaaldelijk blijkt dat men niet kan blijven bestaan, wordt aan de burgemeester gevraagd 

om een collecte te mogen houden. 

Tenslotte kunnen we vermelden dat in 1937 de twee afdelingen van de Christelijke Nederlandsche 

Voetbal Bond in Twenthe werden samengevoegd. 

 

Gezellig was het ook zo te zien aan de foto’s uit die tijd, en werd er niet alleen gevoetbalt.. 

 

 



 


