
De geschiedenis van de Volharding: Seizoen 1937 – 1938  

 
  

Nieuwe velden 

In het jaar 1937 staken vele vrijwilligers 
letterlijk en figuurlijk de handen uit de mouwen. 
De Volharding beschikte immers over een nieuw 
terrein, maar de velden moesten nog speelklaar 
gemaakt worden. Voor aanvang van het nieuwe 
seizoen zou dat niet meer lukken, maar onder 
het motto ‘hoe eerder hoe beter’ werd er hard 
gewerkt. 
Om het een en ander in goede banen te leiden, 
werden de heren G. Voort, G. Vos en W. 

Dorgelo als coördinators aangesteld. Er moest 
heel wat zand verkruid worden voordat men op 
de nieuwe velden kon spelen, maar dat was 
deze mannen wel toevertrouwd.  
 
Ondertussen kampte onze vereniging nog met 
de naweeën van affaire rond aannemer Van 
Nie. Deze was een jaar eerder zijn contractuele 
verplichtingen niet nagekomen. Ondanks een 
flinke aanbetaling had hij de afgesproken 
werkzaamheden niet uitgevoerd. Ook deze 
arbeid kwam nu op de schouders van de 
vrijwilligers terecht.  
Ondanks naspeuringen heeft de redactie niet 
kunnen achterhalen hoe het een en ander 
zakelijk met de heer Van Nie is afgehandeld.  
 

10-jarig jubileum 

Ondertussen bestond onze vereniging bijna tien 
jaar. Op 4 oktober 1938 zou het zover zijn. Een 
dergelijke gebeurtenis kon men natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. In de 
ledenvergadering werd voorgesteld om geld in 
te zamelen, zodat er jubileumactiviteiten 
georganiseerd konden worden. Er waren 
plannen om een bazaar of een colfeest te 
organiseren, maar daarvoor was weinig bijval. 
Daarom werd er een traditionele collecte 
gehouden.  
 
 

 

Uitbreiding competitie 

De voetbalsport zat in de regio flink in de lift. 
Net als elders in ons land werd de competitie 
steeds verder werd uitgebreid. Meer clubs dus, 
met als gevolg dat er ook steeds vaker en 
verder gereisd werd naar uitwedstrijden. 
 
De supporters en donateurs mochten voor half 
geld mee reizen naar uitwedstrijden. Bij 
lidmaatschapscontroles bleek regelmatig dat 
leden een contributieachterstand hadden. In dat 
geval werden deze leden hierop aan gesproken. 
Bijna altijd kon men dan afspraken maken om 
het een en ander op te lossen.  
 
De professionalisering van de vereniging zette 
ondertussen door. Zo werden er twee trainers 
aangesteld, de heren B.J. Heuver en B. Vos. 
Zij gaven zowel voetbal- als atletiektrainingen.  
Ook werd er een jeugdleider aangesteld, dat 
was Henk Schuurman. Dit alles onder het motto 
‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ 
Tenslotte kunnen we melden dat de 
elftalcommissie dit seizoen weer in zijn geheel 
werd aangenomen. Het ging dus de goede kant 
op met onze club.   
 
Ons eerste elftal eindigde dit seizoen op de 
vijfde plaats met een zeer verjongd elftal. Zoals 
te verwachten viel, wisselden goede uitslagen 
zich af met minder goede. Zo kreeg koploper 
Sportlust Glanerbrug een sportief pak slaag van 
de Volharding. De kranten schreven daarover 
dat de Volharding de koploper in het zand liet 
bijten. Maar even later kregen onze jongens 
met 8-2 om de oren van Achilles Enschede. Al 
kon daarbij als excuus worden aangevoerd dat 
de Volharding het grootste gedeelte van de 
wedstrijd met 10 man speelde.  

 
1e klasse 
Stand    GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG 
Sparta Enschede  18  12  3  3  27  77 – 35 
O.N. Almelo   18  11  3  4  25  68 – 35 
Achilles Enschede  18  10  2  6  22  79 – 49 
Sportlust Glanerbrug  18  10  2  6  22   60 – 46 
Volharding Nijverdal18  8  4  6  20   40 – 44 

Excelsior '31 Rijssen  18  8  3  7  19   49 – 50 
Juliana Hengelo  18  6  5  7  17   59 – 60 
D.E.S. Nijverdal  18  2  5  11   9   49 – 74 
Vroomshoopse Boys  18  4  1  13   9   41 – 99 
H.V.C. Hardenberg  18  4  2  12  8*   43 – 73 * 
 
H.V.C. - Hardenberg krijgt twee winstpunten in mindering. 
 
 
 
De Volharding nam deel aan de 
voetbalsportdagen die in deze tijd bij 
verschillende verenigingen werden 

gereorganiseerd dit alles gestimuleerd door de 
CNVB o.a.bij Des en in Rijssen bij Sparta deze 
werden beide winnend afgesloten. 

 



Op 2e pinkster ging men op reis naar Groningen 
waar een zogenaamde Bondsdag werd 
gehouden 

Dit was ook een gezellig uitje voor de spelers 
en supporters, zo als te zien is op bijgaande 
foto´s, 

 
 

 

 
Op de foto staande v.l.n.r.: Gerjan Leeftink, Henk Konijnenbelt, Freek v. Straten, Bannink, 
Hendrikje Scharphof, Jan Konijnenbelt, Roelf Schipper, Dieks Samsen, Berend Fokkert, Hendrik 
Nieuwenhuis, Jan Nijland, Henk Schuurman, Jan Hofman, Gerrit Vos en Hendrik Boeve. 
Gehurkt: Johan Eikenaar, Freek Nijen Twilhaar, Henk Vos, Bernhard Lubbers, Hans Konijnenbelt en 
Willem Dorgelo 
 

 



We sluiten af met een leuke vermelding: Het 
tweede elftal van de Volharding werd dit 
seizoen wel kampioen. U raadt het al, daarin 

speelde de oude garde, die als gevolg van de 
verjonging van het eerste elftal buiten de boot 
was gevallen. Op de foto ziet u ze trots staan… 

 

 
 
Het 2e Elftal dat dit seizoen kampioen is geworden, poserend in het kattenbos. Achter v.l.n.r. Jan 
Niemeier, Henk Konijnenbelt, Henk Vos, Gerrit Jan Boerkamp, Scharphof, Gerrit Stegeman, Gerrit 
Stappenbelt, Willem Dorgelo, Henk.J. Schuurman. Midden v.l.n.r. Johan Leeftink, Bernhard 
Lubbers, Berend Vos, Hans Vos, Jan Schuurman, voor v.l.n.r. Jan Tijhof,Freek Nijen Twilhaar, 
Berend Jan Heuver en Bernard v/d Straat 
 
Het bestuur bestond uit: Voorzitter H.J.Schuurman, Sekretaris A.J.Boerkamp, Penningmeester 
G.Stappenbeld, 2e voorz: J.H.Scharphof, 2e Sekr.H.Vos, lid G.Stegeman en H.Konijnenbelt. 
 
De vereniging telde 78 leden waarvan 24 jeugleden. 
  

 


