Losse notities
P. w. verlaat het Volkspark

0 111 he( Kainpiocuscttap val/ N ederland: 5 1IIei 190ï : P. Hl . - H . V. 1/.; J - 5, op uct Volkspan:
Foto uit: Prinses lVi/heil/lil/a 1885 - 1935 , blz. 65

Voor de T w entse spo rtliefh ebbe rs en - histo rici m oet het ee n schokkende
med edeling zij n geweest, onlangs in de Twentschc Co ura nt T ubantia:
P.W .(voetb al) en het Volk spark gaan uit elkaar!'
Er is we llicht gee n belangrijk er plaats voor de spo rtgeschiedenis van T we nte te
vinden dan het Volkspark te E nsche de : hier lag de T w entse bakerm at voo r
voe tbal, tennis, cricket en hockey. Slechts tennis (E.L.T.C.) bespeelt (voo r hoe
lang?) deze histori sch e gro nd nog .. ..
Al op 22 aug ustus 1886 heeft er ee n voe tbalwedstrijd plaatsgevond en op het
Volk spark. nl. tussen de E nsche de sche Foo tball C lub en Prinses Wilh clmina,
beide opge richt in 1885 en aan vankelij k spelend op H et Am elink en " t Port,
Sede rtdien is er regelm atig sprake van voe tbal op het Volkspark, dat de
thuisgrond we rd van P .W. In 1899, bij het 25-ja rig bestaan van het Volk spark .
schonk de famili e Van H eek nog gro nd voor ee n ste rk ve rbe te rd voetbalveld,
wa t leidde to t de ve rplaatsing va n de tennisban en .
Hi er vo nde n de her oïsch e we dstrij de n om het Kampioen schap van N ed erland
plaats tu ssen de kam pioe ne n van W est en Oost: in 1899 tussen P.W . en R .A.P
en in 190 5 en 1907 tussen P.W . en H.V.V .
M eer dan 115 j aar voetbalgeschiede nis moest het veld ruimen . D e gro nden om
tot deze stap te kom en , moeten wel hele ste rke zij n, maar het is op zij n m inst
tw ijfelachti g of ze rechtsgeldig zo ude n zij n geweest voor de schenker van het
Volkspark

