
De geschiedenis van de Volharding: Seizoen 1940 – 1941 

 

Bij aanvang van het seizoen 1940-1941 is de 
oorlog echt gaande. De zorgen waren groot, 
maar hoe vreemd het misschien ook klinkt, 
het dagelijks leven ging na korte tijd gewoon 
door. De Duitsers zagen het Nederlandse volk 
als een Arisch broedervolk en de 
verschrikkelijke misdaden die de nazi’s in 
Oost-Europa hebben begaan, vonden hier op 
die schaal nooit plaats. Althans voor de 
meeste Nederlanders. Het lot dat de Joodse 
Nederlanders zou treffen, is met geen pen te 
beschrijven. Maar daarover later meer.  
 
Terug naar het voetbal, ook dat ging allemaal 
gewoon door. In 1940 waren de diverse 
landelijke voetbalbonden gefuseerd in de 
N.V.B. De Nederlandse Voetbalbond dus. Het 
predicaat ‘Koninklijk’ ontbrak nog. De 
Volharding en alle andere verenigingen die 
voorheen onder de christelijke voetbalbond 
vielen, werden ingedeeld in de onderafdeling 
van de Twentse Voetbalbond.  
Al snel bleek dat de N.V.B. de regelementen 
consequenter handhaafde dan men gewend 
was. Ons bestuur wilde hier aanvankelijk 
soepel mee omgaan, maar ze kwam er al 
gauw achter dat er daadwerkelijk 
royementen en schorsingen volgden voor 
diegenen die zich niet aan de regels hielden. 
 
Hoe zat het met de sportieve prestaties?  
Het bijzondere geval deed zich voor dat het 
eerste elftal van de Volharding bij het tweede 
was ingedeeld. Ons eerste elftal zou dit 
seizoen lang mee blijven strijden om de titel, 
maar de eindstand van de competitie was 
niet om over naar huis te schrijven. Ook het 
tweede en derde elftal presteerden ronduit 
zwak. 
Sportief succes was er wel voor de A-
junioren. Ondanks het feit dat dit team 
verzwakt aan de competitie was begonnen, 
konden ze aan het eind van het seizoen de 
kampioensschaal in ontvangst nemen. 
 
 

 
Het ledenaantal bleef in het eerste 
oorlogsjaar stabiel en de verstandhouding 
onder de spelers was goed. Dit was onder 
meer het gevolg van de trainingen die er 
werden gegeven. Een redelijk nieuw 
fenomeen in die tijd. Dat leidde tot 
‘teambuilding’ zouden we nu zeggen. Men 
zag wel graag dat meer spelers gebruik 
gingen maken van de trainingen, natuurlijk 
ook om het voetbalpeil op te krikken.  
 
Dit seizoen is er veel aandacht besteed aan 
de verbetering van het sportpark. Zo werden 
de velden bemest en geëgaliseerd en werd de 
afrastering verbeterd. De doelpalen werden 
geverfd en ook de kleedkamers kregen en 
schoonmaakbeurt werden nieuw in de verf 
gezet.  
Ook werden er 25 nieuwe shirts aangeschaft. 
Dit was hoognodig, maar in die tijd was het 
een forse aanslag op het budget.  
 
Wat valt er verder nog te vermelden? 
Er was nog steeds veel kritiek op de 
elftalcommissie. Deze heren waren 
eindverantwoordelijk voor de selecties en de 
opstellingen van de diverse elftallen, en ja, 
dat maakt emoties los. Ondanks al het 
gemopper stelden zich tijdens de 
ledenvergadering geen tegenkandidaten 
beschikbaar, zodat de commissie in zijn 
geheel in stand bleef. 
Er waren plannen voor het opzetten van een 
Nijverdalse competitie, maar dit verhaal ging 
niet door omdat dit door de overheid werd 
verboden.   
Dat verbod gold ook nog steeds voor het 
gebruik maken van busvervoer, dus werden 
de uitwedstrijden nog steeds per fiets. Dit gaf 
problemen bij slecht weer en er was 
natuurlijk regelmatig misère in de vorm van 
lekke banden. Maar men heeft het beste 
ervan proberen te maken. 
 
 



 
N.V.B. afdeling Twentsche Voetbal Bond, Z.M. 1e klasse B 

 
Stand    GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG 
D.E.S. Nijverdal  10  7  2  1  16  31 – 20 
Excelsior '31 Rijssen  10  7  0  3  14  33 – 20 
Oranje Nassau Almelo  10  6  0  4  12  35 – 25 
Volharding N’dal  10  5  1  4  11  28 – 19 

D.O.S. Vriezenveen  10  1  2  7  4  16 – 31 
Volharding 2 N’dal  10  1  1  8  3  13 – 41 

 
Vroomshoopse Boys nam dit seizoen niet deel aan de competitie, wegens werkzaamheden 
van diverse leden ten tijde van Tweede Wereldoorlog op de vliegvelden te Enschede en te 
Leeuwarden. 
 
 
 
2e klasse B 
Stand    GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG 
Excelsior '31 2 Rijssen 14  13  0  1  26  75 – 19 
Enter Vooruit Enter  14  11  0  3  22  70 – 26 
Oranje Nassau 2  14  9  1  4  19  76 – 44 
D.O.S. 2 Vriezenveen  14  7  2  5  16  42 – 48 
D.E.S. 2 Nijverdal  14  4  1  9  9  39 – 59 
Hellendoorn   14  3  2  9  8  28 – 57 
Enter Vooruit 2 Enter  14  3  1 10  7  27 – 74 
Volharding 3 N’dal  14  2  1  11  5  26 – 56 

 

  


