
 
De geschiedenis van de Volharding: Seizoen 1938 – 1939 

 

Het jaar 1938 was er één die onze vereniging 
met gouden letters in de geschiedenis kan 
schrijven. Het absolute hoogtepunt was 
natuurlijk de ingebruikname van de nieuwe 
voetbalvelden aan de Ericaweg. Wat een 
verbetering was dat, het is eigenlijk met geen 
pen te beschrijven. Van een hobbelveld van 
amper 40 meter breed naar een prachtig 
grasveld van de juiste afmetingen dat als een 
biljartlaken te bespelen was. 
 
Onze verenging slaagde er in dit terrein te 
verkrijgen door een knap stukje 
vakmanschap van het toenmalige bestuur. Zij 
kwamen er achter dat de begeerde grond het 
eigendom was van twee dames uit Den Haag. 
Dat stuk grond maakte deel uit van een 
groter project waar woningbouw gepland 
stond. 
Maar voor dat doel wilden de dames hun 
eigendom niet van de hand doen. De 
projectontwikkelaar zag vervolgens geen 
brood meer in zijn plannen en liet het hele 
project varen.  
Ons bestuursleden zaten op het vinkentouw 
en toen het moment rijp was benaderden ze 
de dames met het verzoek of de Volharding 
deze grond mocht huren. Hoe ze het voor 
elkaar gekregen hebben dat weten we niet, 
maar ze slaagden in hun missie. De 
Volharding maakte daarmee en reuzenstap 
op weg naar een prachtige toekomst. 
 
Na bijna anderhalf jaar noeste arbeid konden 
de velden op 24 september officieel worden 
geopend. Dit gebeurde door de toenmalige 
Burgemeester C. Witschey. Het geheel werd 
opgeluisterd door de muziek vereniging 
Advendo die een prachtige serenade blies. 
Ook werden er twee wedstrijden gespeeld. 

Dat waren de Volharding tegen Sparta 
Enschede, waarbij de gastheer overtuigend 
met 0-7 van de mat werd getikt, en de derby 
van Des tegen de Zweef, die eindigde in een 
1-3 overwinning voor onze katholieke 
vrienden. 
 
Het bleef niet bij dit ene feest want een 
aantal dagen later bestond de vereniging 10 
jaar. Om precies te zijn 
was dat op 4 oktober. 
Het jubileum werd 
gevierd in Hotel Hofste 
op 17 december.  
Voorzitter H.J. 

Schuurman dankte bij 
deze gelegenheid 
iedereen voor zijn ‘inzet 
en volharding’ voor 
alles wat dit jaar 
bewerkstelligd is.  
 
De avond kende diverse hoogtepunten. Zo 
speelden leden van J.V. Excelsior het spel 
“Teun Truffel” op, wat een groot succes was. 
Ook  werd de heer A.J. Boerkamp als oud-
bestuurlid en medeoprichter van de 
vereniging benoemd tot ere-lid van de 
“Volharding”.  
 
 

In het jaarverslag 
kunnen we lezen dat het 
jaar met een batig saldo 
van f 21.49 werd 
afgesloten. De heer     
J. Niemeier werd in het 
bestuur gekozen, dat 
met deze benoeming 
ook weer voltallig was.  



 
En dan komt de elftalcommissie weer in 
beeld. De vrijwilligers die van deze commissie 
moesten sportieve knopen doorhakken en 
daarmee regelmatig spelers teleurstellen. Dat 
is natuurlijk het kenmerk van sport, maar 
niet iedereen kon daar goed mee omgaan. De 
heren moeten daarom wel over een 
olifantshuid hebben beschikt. Het bleef voor 
sommige leden namelijk moeilijk om geen 
persoonlijk kritiek op deze leden te hebben. 
Dit ging zo ver dat het bestuur daartoe zelfs 
een officiële oproep deed richting de leden. 
 
Wat viel nog meer op? De vele schorsingen 
die langs kwamen waren een doorn in het 
oog van het toenmalige bestuur. Verder werd 
er besloten dat spelers die zich niet voor 
donderdag afmeldden voor de wedstrijd van 
zaterdag een boete van één gulden kregen 
opgelegd. Het is niet bekend of deze sanctie 
ooit ten uitvoer is gebracht, want voor die tijd 
was dat wel heel veel geld.  
 
Ook werden er weer nieuwe trainers 
aangesteld, want het algemene gevoel was 

dat de Volharding goede voetballers had, 
maar dat er geen eenheid in zat. Dit jaar 
werden B.J. Heuver en D. de Goeie (of De 
Gooijer?) aangesteld als trainer, Ook werd er 
een heuse “ballenbewaarder” aangesteld in 
de persoon van Johannes Vos.   
 
In de algemene vergadering kregen de 
junioren ook het woord. Zij pleitten voor het 
aanstellen van een jeugdleider en dat werd 
weer H. Schuurman. Dat hij zonder slag of 
stoot werd aangenomen typeerde de man: hij 
was een welgezien leidersfiguur. 
Verder valt er nog op te merken dat er een 
lid werd geroyeerd wegens het niet nakomen 
van zijn verplichtingen. (Naam bij de redactie 
bekend) Ook werd er een nieuw reglement 
voorgelezen die met algemene stemmen 
werd aangenomen.  
En tenslotte valt op dat er fl. 2.50,- naar het 
CNVB lid de heer De Vries overgemaakt. Als 
gevolg van een ongeluk had hij geen 
inkomsten meer. De vergadering hield ook 
nog een collecte en deze bracht ook nog eens 
fl. 2.00,- op.   

 

 
„de Volharding1“ staande v.l.n.r.: Jan Hofman, Roelf Schipper, Johan Eikenaar, Henk Schuurman, 
Hendrik Boeve en Dieks Samsen. Gehurkt: Gerrit Jan Erhenhard, Bernhard Lubbers en Willem 
Dorgelo. Geknielt: Hendrik Jan Scharphof, Freek Nijen Twilhaar en Hen Vos. 
 
1e klasse  
Stand    GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG 
Sparta Enschede  18  14  3  1  31  84 – 31 
Vroomshoopse Boys  18  11  3  4  25  67 – 50 
Achilles Enschede  18  12  0  6  24  61 – 37 
O.N. Almelo   18  9  4  5  22  61 – 47 
Juliana Hengelo  18  10  0  8  20  67 – 53 



D.E.S. Nijverdal  18  9  1  8  19  55 – 50 
Volharding N’dal  18  7  1  10  15  41 – 56 

Excelsior '31 Rijssen  18  6  1  11  13  40 – 55 
Sportlust Glanerbrug  18  3  4  11  10  40 – 69 
B.C.S.V. Borne   18  1  1  16  3  23 – 84 
Sportlust Glanerbrug verzocht na afloop van het seizoen om in verband met de dreigende 
oorlogsomstandigheden in het nieuwe seizoen ingedeeld te worden in de tweede klasse van de 
Christelijke Nederlandsche Voetbalbond. Dit verzoek werd gehonoreerd met indeling in de 2e 
klasse B in het seizoen 1939 – 1940. Doch er kwam geen 2e klasse A, zodoende kwam er één 
tweede klasse waaruit niet gepromoveerd of gedegradeerd kan worden. 
 
2e klasse A 
Stand    GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG 
D.O.S. Vriezenveen  14  12  1  1  25  55 – 12 
H.V.C. Hardenberg  14  7  4  3  18  51 – 28 
Volharding 2 N’dal  14  5  6  3  16  32 – 22 

D.V.V. Daarlerveen  14  5  4  5  14  37 – 43 
Excelsior '31 2 Rijssen 14  5  3  6  13  26 – 26 
O.N. 2 Almelo   14  4  4  6  12  48 – 67 
D.E.S. 2 Nijverdal  14  4  1  9  9  30 – 46 
Volharding 3 N’dal 14  2  1  11  5  16 – 53 

 
D.V.V Daarlerveen treedt op 16 september 1938 toe tot de Christelijke Nederlandsche Voetbal 
Bond en D.O.S. Vriezenveen op 23 september 1938. 
 

 

 

Op de foto het jeugd elftal van de Volharding die Twents kampioen zijn geworden onder de 
bezielende leiding van Henk Schuurman. De keeper is Sibold Schuurman de latere keeper van het 
1e (als er namen bekent zijn graag doorgeven aan Jan Greevink) 

 
 



 


