
De geschiedenis van De Volharding: Seizoen 1945 – 1946. 
 

In april 1945 trokken Canadese en Engelse 

troepen Overijssel binnen, de bevrijding van 

Nijverdal was daarmee een feit. Er werd feest 

gevierd en men kon een begin maken met het 

oppakken van het normale leven. Daar hoorde 

ook voetbal bij.  

Enkele dagen na de bevrijding op 9 April 

speelde SVVN voor het eerst sinds jaren weer 

een wedstrijd, en wat voor een. Tegen een 

gelegenheidsteam van Engelse militairen werd 

met 3-1 gewonnen. 

In het voorjaar van 1945 werd bovendien een 

Nijverdalse competitie gespeeld, waarvan de 

opbrengst ten goede kwam aan de slachtoffers 

van de oorlog. De Volharding kwam als 

overwinnaar uit de bus. 

 

De eerste naoorlogse algemene 

ledenvergadering van De Volharding werd op 7 

mei 1945 gehouden. Uiteraard begon men met 

het overdenken wat er in  de oorlogsjaren zoal 

was gebeurd. De leden die De Volharding waren 

ontvallen, werden met een minuut stilte 

herdacht.  

 

Vervolgens moest er van alles worden geregeld 

om de vereniging weer draaiende te krijgen. Zo 

moest er weer een voltallig bestuur komen. 

Daarin namen de volgende leden zitting: H.J. 

Schuurman, Henk Vos, G. Stappenbeld, M. van 

Weert, H. Konijnenbelt, A. Keizer en H. 

Schuurman.  

 

Ook kwam er weer en elftalcommissie, die 

bestond uit de heren G.J. Boerkamp, Hans 

Konijnenbelt, G. Nijenhuis, M. van Veen en W. 

Vos. En het onderhoud van de velden werd op 

zich genomen door Hans Vos.  

Vervolgens moesten er knopen worden 

doorgehakt met betrekking tot het geven van 

trainingen. Het was duidelijk dat er geen sprake 

kon zijn van het aanstellen van een betaalde 

trainer, daarom werd afgesproken dat men 

tijdelijk gewoon onderling zou gaan trainen. 

Ook zouden de spelers atletiek gaan beoefenen. 

Dit gebeurde onder leiding van een onderduiker 

die na de oorlog nog in Nijverdal vertoefde. Ene 

Henk, helaas hebben we zijn achternaam niet 

meer kunnen achterhalen.  

 

Deze vergadering werd gepraat over het 

plaatsen van een waterpomp bij de velden, 

zodat de spelers zich na de wedstrijden wat 

konden opfrissen. De voorzitter zegde toe dat 

dit zo spoedig mogelijk zou worden 

gerealiseerd. De Volharding telde in die tijd 115 

donateurs.  

 

 

Een jaar later, op de ledenvergadering van 2 

mei 1946 werd besloten dat het tijd was om 

echte voetbaltrainingen te gaan geven. Dat zou 

op de donderdagavond gaan gebeuren en deze 

zouden plaatsvinden onder leiding van Berend 

Vos. Ook voor de jeugd had men een trainer 

gevonden, en we de heer G. Boerkamp.  

Wat speelde er nog meer? Het bestuur werd 

uitgebreid met de leden W. ter Avest en H. 

Pluimers. De ledenkaart werd ingevoerd en een 

paar voetbalschoenen die om niet te 

achterhalen redenen ter beschikking waren 

gekomen van de vereniging werd onder de 

leden verloot. 

 

Tenslotte aandacht voor het sportieve 

gebeuren: Het seizoen 1945-1946 werd 

begonnen met drie seniorenteams en twee 

juniorenteams. Ons eerste elftal werd knap 

tweede in de competitie en promoveerde 

daardoor naar de nieuw 4e klasse van de KNVB. 

 

 

Markant detail in deze kompetitie de wedstrijd 

van 25 april 1946. Des – Volharding eindigde in 

3-3, maar de uitslag werd ongeldig verklaard, 

omdat Des een ongerechtige speler had laten 

meespelen. De vervangende wedstrijd werd 

met 3-0 verloren… 

 



 

 
 



 

seizoen 1945 - 1946, 1e klasse afdeling TVB 

 

Uitslagen  ACH  BCS  DES  DOS  EXC  JUL  ON  SPA  VOL 

Achilles  ##  2-2  3-6  1-2  2-6  7-1  4-3  3-5  1-3 

B.C.S.V  5-1  ##  4-2  3-4  0-6  3-1  9-1  2-2  0-6 

D.E.S.   4-2  4-1  ##  6-2  3-8  10-0  13-1  1-2  3-0 

D.O.S.   4-2  1-1  2-1  ##  2-3  8-1  4-0  2-1  1-3 

Excelsior'31  5-2  4-0  2-2  0-3  ##  8-0  8-3  1-4  3-1 

Juliana'32  1-0  0-5  2-9  1-7  1-5  ##  2-4  2-3  0-7 

O.N. Almelo  3-1  2-6  1-5  1-1  2-4  4-3  ##  0-6  1-7 

Sparta E.  6-1  3-1  1-2  4-3  3-3  8-1  6-2  ##  3-4 

Volharding  6-0  3-2  1-1  3-1  0-2  8-1  5-0  3-2  ## 

 

Stand   GS  WN  GL  VL  PT  VR – TG 

Excelsior'31  16  12  2  2  26  68-28 

Volharding  16  12  1  3  25  60-21 

D.E.S.   16  10  2  4  22  72-32 

Sparta   16  10  2  4  22  59-31 

D.O.S.   16  9  2  5  20  47-31 

B.C.S.V.  16  6  3  7  15  44-42 

O.N. Almelo  16  3  1  12  5*  28-84 

Achilles  16  2  1  13  5  32-62 

Juliana'32  16  1  0  15  2  17-96 

*O.N. twee winstpunten in mindering. 

 

Excelsior’31, Volharding, D.E.S. en Sparta Enschede promoveren naar de in 1946-1947 

gevormde 4e klasse van de K.N.V.B. 


