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VOORWOORD 

Op 15 mei 1959 is het zeventig jaar geleden, dal de Hoornse Sport

vereniging 'Sport' werd opgericht, welk feit tevens samenvalt mei 

de vijfentwintigjarige herdenking van de 'renaissance' van de club 

in 1934. 

Dit is voor ons aanleid ing geweest om een gedenkschrift het licht 

te doen zien, dat een beknopte geschiedschrijving beoogt te zijn 

van de rijke historie van onze vereniging, vanaf de beginperiode 

als cricketclub tot de huidige beoefening van voetbal, korfbal en 

volleybal. 

Wij danken een ieder, die, hetzij door het schrijven van een 

bijdrage, hetzij door het beschikbaar stellen van fotomateriaal het 

ons mogelijk gemaakt heeft onze laak te vervullen, zomede de 

vele anderen, die hun medewerking hebben verleend . 

Wij hopen er in geslaagd te zijn deze uitgave een weerspiegeling 

te doen zijn van de betekenis van de vereniging 'Sport' voor de 

Hoornse burgerij door de jaren heen. Moge het de lezer(es) menig 

genoegelijk ogenblik bezorgen! 

De samenstellers: 

W . BACK Jr. 

l. ROODZANT 

ONZE ERE-VOORZITTER SCHRIJFT ..... . 

Wanneer er op een bepaald moment een papier op je bureau 

neerdwarrelt, dat bij lezing een verzoek blijkt te zijn om enkele 

regels te schrijven voor het jubileum-nummer van 'De Sportbazuin ', 

dan schrik je eigenlijk van de vele herinneringen, die bij je naar 

boven komen . 

Je denkt dan aan de eerste tijd, die je bij 'Sport ' meeliep. Dat je 

je vertrouwd moest maken met het jargon van de jongelui. Want 

wie had b.v. nu ooit gehoord van 'de Paal'? Je ziet weer de man

nen voor je, met wie je mocht samenwerken: Duursma Sr" Penning, 

Bos Sr" 'Willem ', 'Roels', 'Jan Wees', Roselaar, Kleve, Leo Trap, 

Dick Velt ·en zovele anderen . 

Voor je ogen komen weer de vele wedstrijden, waarin hel er op aan 

kwam; om van de hartklappingen volgens 'Willem ' maar niet te 

spreken. Want bij 'Sport ' was en is het een gewoonte om in vele 

wedstrijden maar net met de hakken aver de sloot te komen. 

En dan denk je aan alles, w at er gedaan is en wat er niet gedaan 

is en toch had kunnen gebeuren. 

Je vraagt je af: "Waarom heb je zelf en hebben die vele anderen 

zich gegeven voor 'Sport ' ? Waardoor werden zij gegrepen? Was 

het een ideaal, dat ze allen nastreefden?" En hierbij denk ik aan 

een van onze oud-leden, die altijd zei : ,,Idealen heb ik gehad, maar 

nu heb ik ze niet meer; de wereld heeft ze eruit geranseld-" . Was 

en is dat zo? Natuurli jk niet! Ik geloof toch, dat ieder mens idealen 

heeft en die, op welke wijze dan ook, uitleeft. En zo leefden alle 

genoemden en niet-genoemden ze uit door zich te geven voor 

'Sport'. 'Sport ', dat altijd (en hopelijk altijd zàl blijven doen!) de 

sport beoefent terwille van de sport. En hierbij schieten mij de 

regels te binnen, die ik mocht lezen in het orgaan van 'de Noord

hollandse ' en die ik al eens eerder in de Bazuin mocfit neerschrij 

ven: " . . .. en wanneer de eeuwige scheidsrechter voor de laatste 

maal fluit, dan gaal het er niet om of je hebt gewonnen of ver

loren, doch alleen om het feil : 'hoe je hebt gespeeld'. " 

Woorden met een waarheid als een koe. Want hiermede wordt 

toch verklaard, dat het doel, dat de team-sport uiteindelijk heeft, is : 

Om door middel van de beoefening van de sport mede te werken 

aan de karaktervorming van de jonge man of -vr0uw. Hen te leren, 

dat alléén niets, doch gezamenlijk àlles bereikt kan worden . 

Dat velen zich thans met 'Sport' bezighouden, hetzij in het bestuur, 

hetzij als leiders van de jeugd, bewust of onbewust van het uitein

delijke doel, stemt tot grote verheugenis, want zij willen iets door

geven . 

Moge hun werk die vruchten afwerpen, die wij allen in het belang 

van ons aller 'Sport ' gaarne wensen! 

W. BACK Sr. 

DE VOORZITTER ZEGT ER 'T ZIJNE VAN ..... . 

Het is mij, als voorzitter van Sport, een bijzonder genoegen om 

voor dit gedenkschrift ter gelegenheid van de herdenking van het 

feit, dat de vereniging zeventig jaar geleden werd opgericht, een 

inleidend woord te mogen schrijven . 

Wat mij het meeste trof toen ik met de vereniging Sport kennis 

maakte, was de prettige geest die er heerste, die voortkwam uit 

de vriendschap der leden onderling en een juiste opvatting van 

het spel. Nimmer heeft Sport kunnen bogen op geweldige sportieve 

prestaties of een enorm ledental, maar het is juist die goede geest 

onderling, die de vereniging door grote moeilijkheden heeft heen 

geholpen. 

Weliswaar moest in de twintiger jaren door vertrek van vele 

actieve spelers het spelen in competitieverband opgegeven worden, 

maar toen in 1934 een aantal jongeren de vereniging nieuw leven 

inbliezen, werd de goede Sporlgeesl weer vaardig. De vereniging 

kwam spoedig tot hernieuwde bloei, dank zij het onvermoeibaar 

werken van het toenmalige bestuur onder leiding van voorzitter 

W. Back Sr" die het meer dan verdiend heeft, dat hij in 1955, 

na 20 jaar onafgebroken als praeses te hebben gefungeerd, tot 

ere-voorzitter werd benoemd. Menigeen zal zich de talloze ver

gaderingen en bijeenkomsten ten huize of kantore van W . B. Sr. 

herinneren, waar iedere Sporter van harte welkom was en waar 

altijd werd voorgestaan, dat goede sportieve prestaties slechts 

mogelijk zijn, als er een hechte vriendschap bestaat tussen de 

leden onderling en als een ieder doordrongen is van de plichten, 

die het lidmaatschap mei zich meebrengt. 

Ook vele anderen hebben zich verdienstelijk gemaakt vaor de 

vereniging, zoals . U elders in dit geschrift zult kunnen lezen en 

aan hen is het dan ook o .a . mede Ie danken, dat de vereniging een 

bloeiende korfbal- en volleybal-afdeling heeft. Daarbij is het stre

ven naar het vasthouden van het karakter van Sport zeker niet 

een afwijzen van de realiteit, die het leven en ook onze sporten 

voortdurend beïnvloeden; een open oog voor de toekomst leidt 

de gedragslijn van het bestuur, teneinde de vereniging naar hoger 

plan te stuwen. 

Sport blijft stijgen! Het ledental loopt ver over de honderd en de 

kaspositie is behoorlijk. Al mei al zijn dit opwekkende geluiden en 

het is dan ook voor het bestuur een groot genoegen om met 

gerechtvaardigd optimisme te kunnen zeggen: 

"Sport gaat een goede toekomst tegemoet !" 

H. E. JONKERS 



70 JAAR GEEL-ZWART OP DE GROENE VELDEN 

TER INLEIDING 

"Wie begint met moeite, eindigt met gemok", zo luidt een bekend 

gezegde. 

Sedert kort zijn wij niet meer overtuigd van de waarheid, welke 

in deze zegswijze schuil moet gaan. 

Toen wij, no een maandenlang verzamelen van gegevens, de pen 

ter hond nomen ·en 'Sports historie ' op papier zetten, bleek ons 

weldra, dot wij bezig waren een boek te schrijven! 

We zogen ons dus genoodzaakt om het geheel in te korten en er 

een '70 jaar in vogelvlucht' van te maken. Moor: Welke gedeelten 

moesten we schrappen? Hetgeen zeventig jaar geleden een belang

rijke gebeurtenis was, is wellicht nu, voor ons, huidige 'Sport '

generotie, het vermelden niet meer woord; moor ook zij, die deze 

gebeurtenis meemaakten, lezen deze 'Sportbozuin' . En: Vindt ieder

een niet, dat zijn tijd in 'Sport' zeker gememoreerd dient te worden? 

Deze regels mogen voldoende zijn geweest om U van onze moeilijk

heden, welke zich bij de keuze van de stof voordeden, te over

tuigen . Wij willen volstaan met te vermelden, dot wij objectief 

tewerk gegaan zijn bij de selectie . 

Wij herinneren ons nog uit onze schooljoren de geschiedenislessen, 

die vaak zo tooi en zo long waren. Daarom leek het ons beter, U 

het geheel 1n delen te presenteren. We deelden de zeventig jaar 

daartoe in 1n vier perioden, te weten: 

Het bestuur 1959 

J. Westrote, A. Agemo, A . L. M. 

Poppe, W. Bakker, S. Schermer, 

L. Roodzant (secr.), W. Back (ere

voorz.), H. E. Jonkers (voorz.), 

K. M. Duursma (penningm.) 

1 e periode (1889-1920): 
'Van de wieg tot de rand van het graf' . 

2e periode (1920-1941): 
'Van smeulend vuur tot felle brand'. 

3e periode (1941-1950): 
'Uit - in - uit de K.N.V.B.'. 

4e periode (1950-heden): 
'De oude eik en haar 1onge loten'. 

W. BACK Jr. 

De onderschriften bij de foto's zijn steeds als volgt 

gesteld : van links naar rechts en van achter naar voor. 



1889-1920 

van de wieg tot de rand van het graf ••. • 

ZEVENTIG JAAR GELEDEN ..... . 

" ... . elke partij stelde zich op bij hun goal (twee palen, van boven 

verbonden door een l int!) en men zette zich schrap. De bal lag 

moederziel alleen in het midden. Als het se in tot de aanval werd 

gegeven, renden beide partijen als dollen op de bal af, en hij, 

die er het eerst bij kwam, gaf hem een ' lel' . Alles was geoorloofd, 

alleen worstelen was verbaden. We waren voorzien van 'bee n

kappen ' en die waren broodnodig . U begrijpt, het was een jan

boel .... ", aldus een onzer oud ste voorvaderen . 

Voordat de in lange, kousen, kniebroek en blauwe trui gestoken 

Sporters, met sjerp om en baret op, dergelijke gevechten leverden, 

speelden zij uitsluitend cricket, welke sport door de meeste oude 

verenigingen, zoals H.F.C., H.V.V. en Hercules in de beginne be

oefend werd. 

Het ging er dus in die eerste tijd tamelijk rauw toe op het schiet

terrein aan de Buitenluiendijk . Het 'schietlandje' was immers ook 

exercitieveld voor de soldaten, daar Hoorn toen nog garnizoenstad 

was. Met de soldaten lagen de 'Sport'-eerstelingen vaak overhoop, 

omdat zij hen pleegden toe te zingen "dat het regiment verrekte 

van de vlooien"... . Spoedig meldde zich een lid aan, J. van 

Hoolwerff genaamd, die op kostschool in Nijmegen was en daar 

het werkelijke voetbalspel had leren kennen. ('Quick', N.) "Al 

enkele zondagen had hij zich vermaakt om onze gevechten " , schreef 

een oud-lid . Tegelijkertijd vestigde zich een lid van P.W . uit 

Enschede, Posthuma, in Hoorn, die ook de trui met de rode sjerp 

aantrok. Vooral Van Hoolwerff heeft zich heel wat moeite getroost 

om zijn vrienden, w.o. Brinck, Groot, Sannes, De Vriezendorps, 

Terwogt, Gleysteen, Enserinck en 'Beuki' Stokvis deze 'wildemans

partij', zoals laatstgenoemde het uitdrukte, af te leren. Op woens

dag- en zaterdagmiddagen en overigens 'na schooltijd ' werden 

spelregels, samenspel, de opstelling etc. geleerd. De officiële trai

ning was op zondag, van halftwee tot vier uur. Het is verrassend 

te constateren, dat toentertijd het nut van trainen reeds duidelijk 

werd ingezien, want: "elk lid is verplicht tweemaal per maand 

des Zondags de oefening bij te wonen, op boete van f 0,25, behou

dens afschrijving aan de secretaris " , zo lazen wij in het inmiddels 

vergeelde 'Ontwerp Reglement', dat uit die tijd dateert. 

DE EERSTE WEDSTRIJDEN ..... . 

De eerste tegenstander was Alcmaria Victrix uit Alkmaar, in di e 

dagen nog Al ways Forward genaamd. Andere clubs waren er niet in 

de omgeving .... De reis werd, evenals de daaropvolgende, ge

maakt in een 'Jan Plezier ', waarmede de spelers al vroeg uit Hoorn 

vertrokken. Tegen koffietijd arriveerde men in Alkmaar, waar aan 

de grens van de gemeente een ontvangstcommissie van Alcmaria 

aanwez ig w as . Gezamenlijk dronk men koffie en daarna we rd dan 

de wedstrijd gespeeld. 

Enthousiast streden beide ploegen voor de overwinning . Enig 

systeem zat er niet in .. . . (" . ... Man, systeem?? Het is de geleide 

economie van het voetbalspel en betekent hiervoor hetzelfde als 

voor de handel : het we rkt op den duur dodend .. .. ", aldus het 

oordee l va n een van de spelers uit die tijd, Kees va n Riet.) Na 

afloop van de wedstrijd werd een of ander staminéke bezocht, 

waar gedronken werd op de vriendschap en waar de maaltijd 

gebruikt werd. laat op de avond ging het weer in de 'Jan Plezier ' 

huiswaarts. Een van de oud-Sportspelers schreef naar aanleiding 

van Alcmaria-Sport : " ... . Toen wij hen voor de eerste maal had

den verslagen, waren w ij dronken van vre ugde. W e togen zingend 

door de stad en passeerden ook de wo ning van de directeur van 

de H.B.S., die ons voor stom bezopen hield . Gevolg: Op vrije 

middagen terugkomen op school . . . . " 

Op bove nstaande foto , die gemaakt werd tijdens ee n wedstrijd rn 

Alkmaar, zien we Spo rt-leden, staande van links naa r rechts : 

L. van Buren lensinck (no. 4) , J. Vriesendorp (no. 10), J. H .L. 
Terwog t (no. 11), P. v. d. Sterr (no. 12), H. W. J. Sannes (no. 13), 

B. v. d. Sterr (no. 15), A. Gleijsteen (no. 16), E. Stokvis ('Beuki') 

(no . 22) . Zittend va n links naar rechts: J. C. van Hoolwerff (no . 2), 

H. Vriezendorp (no. 4), J. W. Stoutj esd ijk (no. 7). 

W edstrijden spelen was geen gewoonte, maar een uitei ndelijke 

li efhebberij: "Wanneer bekend wo rdt, dat Sport in l ei den teg en 

Ajax gaat spelen, is ' t dan ook groot nieuws! 

"Dat is me wat. En het gerucht wordt werkelijkheid: 'Sport' zal 

naar Le iden gaan ..... En als dan 's avonds de dee ln emers in de 

Coenveste terugkeren en met trotse, zegev ierend e trek op het gelaat 

uit de coupéraampjes hangen, is Hoorn in ons aller ogen een 



grote stad geworden. Hebben 'we ' de sleutelstad niet met 2--0 
verslagen ! ! ! Dagenlang praten we erover .... Moor als don enige 
tijd loter de club 'Vechtstreek_'.,.. uit het kleine Nieuwersluis 'Sport' 

krookt met 8-1, is de koe weer een opgeblazen kikker geworden, 
die zelfs heel spoedig weer de proporties von een doodgewone 

kikker aanneemt!!! 
En de voetbloclub Sport zou naar Nieuwersluis toe gaan, 
Om zich door met 'de Vechtstreek ' te meten. 

Moor toen ze door kwamen, toen bleek het al dra : 
Sport had er geen koos van gegeten!!" 

Bovenstaande is van de hond van een van de Sportleden uit die tijd . 

Loter werd ook gespeeld tegen 'Hell as ' (het latere Z.V.V.) uit Zaan

dam, R.A.P" Watergraafsmeer en A.F.C., Amsterdam. 
Het ging er in die dogen vaak heel vrij toe. Bepalingen van Bonds

wege waren er niet; om de eenvoudige reden, dot er geen Bond 
wàs. In onze vereniging bestond destijds het recht van introductie, 

door "alle leden het recht hebben tot introduceren van nie t-leden 
om deel te nemen aan de oefening " . Er werd een introductieboek 

bijgehouden, waarin elke introducé, alvorens mede te spelen, moest 

tekenen. Zo kon het voorkomen, dot Sport uitkwam met de H.F.C.
internotionool Ferrie v. d . Vinne tegen de sterke Cadettenploeg 
uit Alkmaar. Van der Vinne, vriend van ons lid Van Pernis, zigzagde 

keer op keer door de verdediging van de Cadetten, die moor niet 
begrepen, hoe het kwam, dot Sport plotseling zo sterk speeld e ! 

De odspirontenofdeling vormde compleet 'een club in een club ' en 
had zelfs een aparte benaming 'H.V.V. Sport Il', met eigen bestuur, 

zelfstandige vergaderingen, echter olies onder goedkeuring van 
'de groters '. We zien hie r een voorloper van de tegenwoordige 
jeugdcommissie in . 

1898: HOLLANDIA 

IN OPRICHTING .... 

In 1898 was onze zustervereniging Holland ia in oprichting . Niet 
onder de naam 'Hollandia', doch 'Volharding '. Von Sportzijde be

sloot men de helpende hond te bieden in de vorm von training en 
financiële hulp. Er werd o .m. een wedstrijd georganiseerd tegen 

Alcmorio en 's ovonds een feestavond gehouden. Hierop trad 

ook voor de eerste mooi een 'Sport'-toneelgroep voor het voetlicht. 
Over deze groep wordt e lders in dit blod gesproken. 

De feestavond werd een succes en er was een mooi botig saldo . We 

loten nu even een oud-lid aan het woord: " . ... Mijn succes als 
toneelspeler zol wel evenredig geweest zijn aan dot van voetballer. 
In ieder geval was ik al bli j, dot ik door mi jn optreden de feest
vreugde niet bedierf, integendeel, de avond was een succes tot 

en met! Van Alcmorio bleven verscheidene leden op het bol en 
het was loot (of vroeg), toen de Hoornse jonge schonen hun moede 
voeten tussen de koele lakens schoven en hun ogen sloten met een 
'zalige ' herinnering aan een mooie avond . 't Was mieters, hè 

meisjes? De opbrengst was ruim voldoende. De nieuwe club zette 
zich hiermede in de 'bullen ', mocht op vrije dagen op ons terrein 
spelen en deed dot in latere jare n zo goed (± 1920), dot ze 'Sport ' 

van de koor! speelde. Dat was onze zoon Hollandia. We hadden 
bij de geboorte geholpen en zoals het in het leven zo vaak gaat: 
De kinderen overschaduwden de ouders" . 

Zo omstreeks 1900 had Sport een zeer sterk elftal, dat voor de 
nobuurclubs niet te genaken was. Spelers wa ren o .o . Van Hool
werff, Stoutjesdijk, Sannes, Van Buren Lensinck, Holzmüller, gebroe
ders Van der Sterr, Thors, Piet Uhlenbeck. Niet te vergeten verder 

de eertijds heel bekende speler Piet ' t Hooft, die afkomstig was uit 
het inmiddels ontbonden Amsterdamse 'Volharding', welke club 

omstreeks 1900 bijna kampioen van Nederland was. In de beslis-

sende wedstrijd werd ze door H.V.V. verslagen . Ook Sport 2 

betrad in die tijd de grasmat en speelde o.m . tegen Hollandia l. 

Tot 1902 bestond 'de Bond ' dus nog niet. Dot het e r in die dogen 
vrij toe ging, illustree rden wij reeds . Wanneer een cub een wedstrijd 

wilde spelen tegen een vereniging, waartegen men voor het eerst 
zou uitkomen, dan ging de aanvoerder er op uit om het 'gehalte 

van de condidaat-tegenstander te onderzoeken en te ta xeren'. 
'De Bond' kwam er echter en bij de oprichting spee lde Sport een 
eerste viool : In 1902 richtte Sport met Alcmoria en Z.V.V. de 

Noordhollandse Voetbalbond, thans afdeling Noord-Holland van 

de K.N.V.B., op. Enige tijd daarna trad Ajax 2 (Amsterdam) toe. 
Deze vier clubs speelden in de beginne alleen in de Bond. 

Sport, dot sedert 1901 het cricketspe l niet meer naast het voetbal
spel beoefende, speelde behalve competitiewedstrijden veel propo

gondowedstrijden 'i n de provincie', waarmede aan de verbreiding 
van het voetbalspel werd medegewerkt. Onder grote publieke be
langstelling werden deze 'voorstellingen ' gegeven. Enkele van de 

nog in leven zijnde oud-leden kunnen U diverse medailles tonen, 

die ze na afloop van de demonstratiewedstrijden (o.o. in Oostzaan) 

kregen . 
De eers te competit iewedst rijden kwam Sport l uit met o .m. de 
gebroeders Houwing, Piet Storm van Leeuwen, midvoor Henri van 
Driel , (Sjout Houwing stond spil), Engelmonn, Anderson, de lenige 

en snelle Jantje van Andel, en Penning. In het tweede speelden 

o.m. Soeters en Manden. 
In 1906 ging ook Hollandia, Volharding dus, in de N.H .V.B. spelen. 
De club werd in 1908 kampioen. Eindstand (kopgroep) : 

Volharding 10 8 l 17 
Hellos 10 6 3 13 

Sport 10 6 3 13 

Met de jaren nam het aantal deelnemers aan de competitie toe . 

De afdelingen werden groter en de indeling in klossen werd een 
feit. Dit wil niet zeggen, dat de clubs in een klasse al zo dicht bij 
elkaar gelegen wa re n, zoals nu het geval is . Uitwedstrijden 'op het 

fietsie ' waren er nog niet bij . 

Het 20-jorig bestaan werd in 1909 gevierd. Onder meer werden 
atletiekwedstrijden gehouden op het Sportterre in, terwijl 's ovonds 
in de Porkzaal de Sportrevue 'Het Bruine Monster' opgevoerd werd 

onder regie van dh r. Eng elmonn. 'Sterren ' ? Elders in dit blad 
wordt hierover gesproken, maar hi er kunnen we wel noemen Eyken, 
met zijn creatie van 'slager Buldik' en Wim Rauch, die veel succes 

oogstte met zijn pantomime. 

1910: PROMOTIE NAAR 
DE DERDE KLASSE N.V.B . .... . 

In 1910 promoveerde onze club naar de N.V.B. (thans dus K.N .V.B.) 

3e klos . Een sterk elftal was dat! Het kampioenselftal was als volgt 

samengesteld: 
D. Bakker 

A. v. Duin G. Eyken 
P. Bakker G. Israël J. de Waal 

B. Kernkamp J. Wolbers G. Heino J. de Boer D. Reek 

De spelers ontvingen als aandenken een herinneringskaart, waarop 
de opstelling van het e lftal gedrukt stond . Op de feestavond, die 

te r gelegenheid van het kampioenschap gehouden werd, boden dé 
supporters de vereniging het nu nog bestaande vaandel aan, dat 
vervaardigd werd door e nkele dames-supporters onder leiding van 

Suze Langereis. Haar broer speelde regelmatig in het eerste. Sport l 
won de promotiewedstrijd tegen Purmersteyn en trad dus de N.V.B. 

binnen. 
Dhr. Israël schreef over de eerste ti jd in de N.V.B.: 

" .... Dit was een geweldige overgang en er kwam voor ons 

don ook een moeilijke tijd. In die afdeling kregen wij clubs als 
D.E.C., Amste l, Neerlondia, Z.F.C., Stormvog e ls e .o . te bekampen . 
Langzamerhand speelden wij ons in en ik meen, dat wij zelfs 

nog op de derde plaats eindigden, donk zij de goede geest in 



het elftal .. .. Jarenlang hebben wi j in de derde klas met genoe

gen gespeeld, ontmoetten nog o.a. Alcmaria, Bloemendaal, Pur

mersteyn en ook Hollandia. De wedstrijden tegen onze zuster

vereniging kregen in die tijd het karakter va n 'derbies ' .... " 

" Wat kon het er dan spannen," vervo lgde wijlen ds. Bakker, 

" .... zolang wij ons oude elftal hadden, hebben wij nooit ver

loren, wel gelijk gespeeld. Ik heb in mijn doel heel benauwd e 

ogenblikken doorgemaakt. Want Hollandia's aanvallen konden 

heel gevaarlijk zijn. En ik hoor nog de hoge gilletjes van onze 

meisjes-supporters - dezelfden van w ie w ij bij ons kampioen 

schap het nu nog bestaand e vaa ndel kregen - als Hollandia 

onze veste wat al te dicht naderde en Dapper een van zijn goed 

gerichte kopballen gaf. Neen, we ve rl oren zo 'n derby noo it. 

Dat is later gekomen .... " 

Spelers, die eveneens in Sport 1 uitkwamen in deze tijd waren o.m. 

R. Houwing, Boekel, Van Drumpt, Deil en Rozendaal. 

Tussen Hollandia en Sport was wel rivaliteit, maar toch een goede 

geest. De annalen maken melding van ee n wedstrijd tussen een 

Sport/Hollandia combinatie tegen ee n zeer sterk Haarlems elftal, 

dat onder de naam van 'Gibson's ' uitkwam, waarin diverse eerste

klas spelers en internationals uitkwamen, o.a. Mannus Francken en 

Beeuwkes . Vol enthousiasme, al ware de wedstrijd juist afgelopen, 

sprak ons oud-lid R. Houwing onlangs: "We verloren wel met 5-2, 
geloof ik, maar we speelden een fantastische match " . 

Bondselftallen bestreden elkaar in die t ijd ook al. In het Noord

hollands elftal speelden vaak 'Sport '-spelers. We noemen o.a. 

Bakker, Van Duin, Heino en Wolbers. De achterhoede van het 

Bondsteam was meermalen een volkomen 'Hoornse aangeiegenheid', 

n.l. Bakker (d.), A . van Duin (de stuwende kracht van Sport 1) met 

Schuurman (Hollandia) achter en halfs Houwing en de Hollandiaan 

Dapper. In de voorhoede Wolbers en Hei no. In ons gesprek met 

dhr. Houwing kwamen we ook op deze weds trijden : 

" Ja, dat was wel een vervelend geval. Ik stond opgesteld in 

het Noordhollands elftal, maar toen de ploeg met m'n vrienden 

Bakker, Van Duin , Heino, Wolbers, Schuurman en Dapper in de 

raderboot naar Leeuw arden ve rtrok om tegen Frisia te spelen, 

zat ik thuis. U moet n.l. weten, dat ik op de h.b.s . een 'druif' 

was . De directeur had mijn ouders aangeraden mij te ve rbieden 

om mee te spelen. Daar mijn va der bovendien niet erg enthou

siast voor voetbal was, mocht ik dus niet mee. Nóg betreur ik 

het .... !" 

Sport 1, 1912 
J. Schermer, H. Houwing, Pijnen

burg, A . van Duin, P. Bakker, 

D. Reek, G. Eyken , A. Langereis, 

J. de Waal , G. Israël , P. Smits. 

1914: SPORT BOET 

AAN KRACHT IN .. " " 

Zo omstreeks 1914 vertrokken enkele prominente spe lers, al dan 

ni et om studieredenen en med e als gevolg van de militaire dienst 

uit Hoorn, waardoor Sport 1 aan kracht inboette. Tevens zij ook 

vermeld, dat in de loop der jaren ook een aantal leden naar het 

toenmalige Indië was vertrokken, c.q. vertrok. (Enorm grote fuiven 

bracht dat altijd met zich mee !j. 

Hoe het ook zij, de kracht van Sport verminderde en de ploeg 

degradeerde weer naar de 1 e klasse N.H.V.B. Daarin ontmoette 

Sport onder meer Q.S.C., K.F .C., Assenendelft en Zaanlandia. Het 

waren alle noodcompetities zonder promotie en degradatie, van

wege d e mobilisatie. Uit die tijd ve rhaalt oud-lid Joh . M. Ridd e

rikhoff o.a. over de weds tr ijd teg en E.V.C. te Edam : " . . .. De terug

reis werd aanvaard per stoomtram, maar er moest in Kwadijk twee 

uur gewacht worden. De maag va n alle spelers begon geweldig 

te knagen, wan t we leefd en 'op de bonnen ' en broodbonnen hadden 

we niet meegekregen van thuis. In Kwadijk kwamen we in een café 

met muziekkast met de zinken platen en daar kregen we voor 21;, 

cent een nieuwe mop. Het allerbeste kwam nog! De kastelein ver

kocht namelijk eigengebakken brood met kaas à f 0,75 per twee 

boterhammen. Wat er toen gegeten is, valt met geen pen te beschrij

ven. Tenslotte had de ka stelein sfa milie zelf geen stukje brood meer 

over .... ! Een hossende tro ep trok door Kwadijk ... " U denkt 

natuurlijk, dat er een overwinning behaald was. M is, het w as een 

ned erlaag geworden! 

Vanaf omstreeks 1916 maakte de ve reniging een moeilijke tijd door. 

De prestaties va n het eerste waren ni et zo best en soms moest het 

tweede met negen of tien man aantreden. (Adspiranten waren er 

niet.) Meer spelers moeste n in militaire dienst en bovendien beçion 

Hollandia Sport te overvleugelen. Dit had uiteraard ook gevolgen 



voor de financiële positie van onze vereniging, temeer daar de 
toegangsweg naar het terrein over een bruggetje liep, dat ook toe
gang gaf naar het Hollandia-terrein. Hier stonden dus twee 
controles en men kan begrijpen, dat het 'Sport'-potje zeer krap 
bleef. Een van onze oud-leden schreef over die tijd: " ... . Toch 
hielden we de moed er in, al ging soms een elftal met tien man 
uit. Er heerste steeds een prettige geest en als we 'uitspelen ' gingen, 
was de club steeds vergezeld van een heel orkest. Waren we in 
Zaandam, Den Helder of Enkhuizen en de wedstrijd was afgelopen, 
don toog de hele club naar een uitspanning en werd een muzikaal 
matinee gegeven, tot groot genoegen van diverse exploitanten, 
want dit orkestje trok veel publiek. Sport was dan ook overal een 
graag geziene gast .... " 

1918: EEN OPLEVING? ..... . 

Ofschoon zich dus sedert omstreeks 1916 een depressie inzette, 
scheen er toch weer een opleving te komen in 1918. Verschillende 
spelers kwamen Sport versterken, o.m . Harry Hafkenscheid, Van 
Houweninge en Tom van Papendrecht. Er werd ijverig getraind 'op 
de Noorderveemarkt tussen de hekken en bij de kerk'. Plannen wer
den gemaakt om een feestavond te organiseren met daaroan vooraf· 
gaand een 'big match' op het veld, hetgeen een 'kasstuk ' zou 
moeten worden om de vereniging weer wat ruimer in de middelen 
te zetten. 
Op 5 mei stonden op het programma : Sport 2-Westfrisia 2 en 'als 
klap op de vuurpijl : Sport 1-Westfrisia 1 ! ! 'Rit', voorzitter van 
de feestcommiss ie, tekende hierover op: " . .. . de grote rivaal van 
Hollandia, Westfrisio l. Het was lef, zelfs brutale lef, doch nu 
zouden er entrees komen, want Westfrisia trok veel publiek! Sport 
had Hollandia verzocht, geen thuiswedstrijd voor het eerste uit te 
schrijven .... " 
En het geschiedde: Sport won na een zeer spannende wedstrijd 
van een volledig Westfrisia 1 met 2-1 ! Het elftal, dat Westfrisia 
(met o .m. Stapel en Hemelrijk) zo goed partij gaf, was een open· 

EEN OUD-VOORZITTER AAN HET WOORD 

baring. Weeks daarvoor had dit 'proef-elftal tegen een Amster
damse club gespeeld, welke met grote cijfers geklopt werd . 
Het elftal was als volgt opgesteld : 

Y. Hilterman 

G. Vierbergen H. Gerver 

P. Hanff T. Knol P. Blokker 

M. Karssen A. Vierbergen A. Miezenbeek Wamelink Prinsen 

Helaas bleven de entrees beneden de verwachtingen, daar Hol· 
land ia toch een vriendschappelijke wedstrijd thuis speelde ... . Niet
temin was de feestavond een groot succes! 
Over de viering van het dertigjarig jubileum in 1919 verhaalde de 
heer Ridderikhoff reeds in 1949 in het Jubileumnummer van de 
'Sportbazuin'. Reünie, wedstrijden van de veteranen en het eerste 
tegen Alcmario, en tenslotte de grootse Jubileumrevue in het Park: 
'Kom je ook op de 'Sport 'fuif?', geschreven en geregiseerd door 
onze oud-leden Ridderikhoff en Deil. 
De revue had zo'n succes, dat op speciaal verzoek van de burge
meester veertien dagen later een tweede voorstelling voor het 
publiek werd gegeven. Wederom speelde men voor een uitverkocht 
huis! Ook de schrijvers en spelers hadden de smaak te pakken : 
Uit deze 'Sport'revue ontstond het Hoorns Revue Gezelschap, welk 
ensemble tot in 1936 bestaan bleef. 

Vol enthousiasme stortte Sport daarna de competitie 1919-1920, 
doch 't liep niet mee. Weer moesten diverse leden Hoorn verlaten, 
w.o . secretaris André Groen, thans woonachtig in Finland en bekend 
om zijn boek 'De laatste bewoner van het huis In Duizend Vrezen' . 
Hollandia was volop in the running . Toch zat er actie in de club, 
maar het ging niet. 

Bekend uit die dagen is het verhaal van Piet ter Laag, die, geslaagd 
voor candidaat-notaris, voor zijn 'Sport'vrienden een feest zou 
geven, maar die te elfder ure, toen diner, gromofoonplaten en 
dames al besteld waren, een telegrom stuurde ,waarin stond, dat 
de fuif niet doorging! 'Verwikkelingen met Amor speelden hier een 
voorname rol in! ' 

Van de oprichting weet ik niets of, door ik toen pas vijf jaar was 

en in Wognum woonde. 

Wel herinner ik mij uit de periode van 1893-1895, toen wijlen de 

heer E. J. Posthuma, destijds volontair in onze zaak, mee de drijf

veer was voor de omzetting in een voetbalvereniging. De cricket

club ging toen ter ziele. 

Ook van de oprichting van de Noordhollondse Voetbalbond weet 

ik af, het was in de tijd van de tochten per Jon Plezier naar 

Alcmaria-Victrix en Z.V.V" toen de spoorlijnen van Hoorn, respec

tievelijk naar Alkmaar en Zaandam, nog niet gereed waren. 

Na de glorieuze tijd kwam de inzinking en heb ik als toenmalig 

voorzitter mijn best gedaan mee de zaak bij elkaar te houden . 

Het doet mij genoegen, dat deze pogingen nog iets tot het goede 

doel hebben bijgedragen en wens 'Sport' van harte vernieuwing 

en een reeks van goede jaren toe! 

Het huidige Bestuur gelukgewenst met de herdenking van het 

jubileum! 

K. ZIJP, Oud-Voorzitter 



'HET TESTAMENT VAN EEN VOETBALLER' 

0, m'n beste voetbolvrienden, 

hier is nu m'n testament. 

Ik heb het droevig ondervonden, 

ook aan trappen komt een end . 

Op de zolder, in een hoekie, 

waar die oude kist nog staat, 

ligt m'n zwarte voetbolbroekie, 

'k geef dot aan m 'n zoontje Aat. 

Vaders ' benen zullen wenken, 

uit die pijpen van die broek; 

dooroan zal m'n zoontje denken, 

als hij speelt don, fier en kloek. 

Wil m'n oudste jongen zoenen, 

die zo aardig spelen kon. 

'k Geef hem don m'n voetbalschoenen, 

'k Had ze dertien jaren lang. 

En m'n kousen zijn voor Anna, 
\ 
voor m'n lieve oudste meid, 

die kan ze dan 's winters drogen, 

als ze natte voeten heit. 

Janus kan m'n petje krijgen, 

voor het aanslaand Sinterklaas. 

Dat 1s helemaal voor z'n eigen, 

dan 1s Janus ook een baas! 

In m'n oude, zwarte huisjas, 

en wel in de linkerzak, 

zitten dertig koperen centen, 

voor een voetbalalmanak. 

Boven op mijn bedsteeplankie, 

ligt een jaargang van 'De Sport', 

leg die in mijn kist, dan kan ik 

lezen, als 't wat vervelend wordt. 

Nu, ajuus, ik moet nu henen, 

vrinden, ge begrijpt me wel! 

0, m'n arme stijve benen 

staan voor immer 'buitenspel '. 

P. E. SMITS (Sport 1910) 

HET DERTIG-JARIG FEEST WAS GRANDIOOS 

Oud-voorzitter Joh. Ridderikhoff was één van de promotors van 

het grandioze feestprogramma op zaterdag 18 en zondag 19 sep

tember 1919. Er werd een grote jubileumrevue opgevoerd, die hij 

schreef in samenwerking met ons oud-lid J. C. C. Deil, welke als 

titel droeg: 'Kom je ook op de Sportfuif?'. 

De proloog van deze schitterend geslaagde revue laten wij hier 

volgen : 

" Welkom, gij allen, die naa r hier ziet gekomen. 

Wie had dat dertig jaar geleden durven dromen, 

dat we heden zouden herdenken de dag, waarop 'Sport' 

het levenslicht zag? 

De vaders van 'Sport' zijn de heren Brinck, Groot, Hooft en Best, 

misschien nog wel meer, maar ik spaar U de rest . 

Hulde aan allen, die de vereniging stichtten, 

geacht publiek, trekt lollige gezichten! 

Want 'Sport' is een club, die er kan wezen, 

dat hebben ze in die dertig jaren wel bewezen. 

Het cricketspel werd het eerst door de heren beoefend 

en ze wisten zich uitstekend te amuseren. 

Moor de Engelse wind joeg 't voetbalspel naar hier 

en omstreeks 1894 kreeg 'Sport' hierin meer plezier. 

't Was één der eerste verenigingen in den lande 

en dat nu de kwaliteit niet beter is, is geen schande. 

'Sport' bestond namelijk uit jongens, die studeerden 

en dus op zekere leeftijd eclipseerden . 

Wel heeft de club roemrijke dagen gehad, 

toen Nederland nog geen voetbalbond bezat. 

Gebroeders van der Sterr, Van Hoolwerff en Hooft 

hebben zich altijd kolossaal uitgesloofd . 

Later de heren Bast, Van Buren Lensinck, Boon en 

Kruisman, Holzmüller, Uhlenbeck en Engelmonn, 

Van Woning, Van der Veen, gebroeders Van Duin en Gerard Eyken, 

namen, die met gouden letters in 't archief prijken. 

Weer later kwamen Bakker, Schermer, Houwing en Reek, 

nog een heel stelletje, dot niet voor de poes bleek. 

Veel oud-leden, wier nomen U zoëven hoorde, 

zijn mannen van betekenis in de maatschappij geworden. 

De leden, die thans de vereniging vormen, geachte feestgenoten, 

daar zou ik haast mijn hoofd voor ontbloten . 

U zult ze vanavond wel zien springen in de zaal, 

ze zijn nog als 'voor dertig jaar' en maken veel kabaal. 

Maar, nu in ernst, geachte dames en heren, 

om U en onszelve te amuseren hebben we ter ere van het feit, 

waarover ik sprak, een revue gemaakt, niet onder leiding van 

Max Tak, 

maar zelf hebben we deze zaak in elkaar gezet, 

natuurlijk wel niet uiterst nel, maar precies zoals U van ons 

Ook zaten we te sukkelen met goede krachten. 

Een revue opvoeren lijkt gemakkelijker, don ' t is! 

Dat voelt U wel, of heb ik 't mis? 

kunt verwachten . 

Deze inleiding vraagt dus : niet te streng Ie critiseren, 

ziezo! Nu zijn ze achter het scherm wel klaar. 

En dus, dames en heren, smeer ik 'm maar! 

Ik eindig met U veel plezier te wensen! 

Halen Blouw!!! (de toneelmeester) . 

Nu, amuseert jullie, mensen!!! 



1920-1941 1 

van smeulend vuur 
1920: UIT DE N.H.V.B ...... . 

In 1920, toen enkele voste eerste elftalspelers Hoorn verlieten, kon 

men voor hen geen plaatsvervangers vinden. Er waren wel condi

doten, doch deze konden niet iedere zondag uitkomen. Men besloot 

daarom de N.H.V.B. vaarwel te zeggen en zich toe te leggen op 

het spelen van 'gelegenheidswedstrijden'. 

Menigeen beweert, dat Sport no 1920 wel degelijk heeft voortbe· 

staan; de archiefstukken, welke als bewijs zouden moeten dienen, 

ontbreken echter. Volgens zeggen, zijn deze in een huis op het 

Grote Oost bij een grote schoonmaak door een al te ijverige huis

vrouw vernietigd! Hoewel onze secretaris nog steeds 'zoekende' is, 

nemen wij voorlopig moor aan, dot de vereniging no 1920 tot 1934 

'onder water' vertoefde. Wel is het een feit, dot er diverse molen 

door enige leden gepoogd is, de vereniging weer aan de compe

titie te loten deelnemen. Tot 1934 leden al deze pogingen echter 

schipbreuk. 

1934: SPORT NEEMT WEER DEEL 

AAN DE COMPETITIE ..... . 

In dot jaar werden de pionnen don toch werkelijkheid. Op 28 juni 

1934 werd in 'De Keizerskroon ' Sport weer nieuw leven ingeblazen. 

Over het woord 'h ér-oprichting ' ontstond direct al enige discussie, 

uitgelokt door de 'ooggetuigen' uit de periode 1920-1934, die niet 

van 'heroprichting ' wilden weten, doch 'weer deelneming aan de 

competitie ' voorstonden . 

tot felle brand • • • 
Hoe don ook, vanaf 1934 verschenen de geelzwort geblokte kleuren 

weer op de voetbalvelden, niet in het minst donk zij het krachtig 

optreden van de heren Hiddink, Op 't Land, Dobbe, gebroeders 

Vierbergen, Roodzant, Roseloor en Woestenburg, welke heren deel 

uitmaakten van het bestuur, alsmede van de heer J. F. Schultink, 

leraar aan de R.H.B.S. Als voorzitter trad op de heer Jansen, 

die no een half jaar opgevolgd werd door de heer Hiddink. Begon

nen werd met een dertigtal leden, waardoor het mogelijk was met 

een eerste en tweede elftal aan de competiti e deel te nemen. 

Het was een moeilijke tijd . Jan Woes schreef erover: " .... Je staat 

weer elke avond aan de trein om de secretaris ('Willem '), die toen 

zijn werkkring buiten Hoorn had, of te holen en alles te bespreken 

om de zaak weer op gong te krijgen .... " . De thuiswedstrijden en 

de training, o.l.v. de aanvoerder van het eerste, Frons Peetoom, 

vonden plaats op het terrein in het Wilhelminopark, thans tweede 

terrein van Al w.ays Forward. Wanneer we de notulen doorbladeren, 

valt het op, dat toen de 'terreinkwestie ' menigmaal op de agenda 

prijkte ... 

Het eerste elftal, hoofdzakelijk samengesteld uit jonge, onervaren 

spelers, presteerde in dit eerste competitiejoor niet veel. De ploeg 

eindigde in de 2e klas N .H.V.B. op één na onderaan, met 14-4-

2-8-10. 

Sport 2 bracht het er veel beter af. De start was niet erg hoopvol. 

Onvolledig uitkomen was de oorzaak. Loter werd er geen wedstrijd 

meer verloren. De laatste match, gewonnen met 6-1, bracht het 

kampioenschap! Het e!ftol bestond grotendeels uit veteranen. Diverse 

spelers van dit elftal speelden voor 1934 in 'Midola', een gelegen

heidscombinatie, bestaande uit leraren (Middelbaar onderwijs), één 

dominee (Dominee) en onderwijzers (Lager onderwijs). De opstelling 

van de kampioensploeg: 

Ph. J. Zwaan {L. Roodzant) 
K. C. Visser F. W. Kleve 

J. J. Ubbels S. Hiemstra St. W. Duursma 
A. Brandenburg dr. N. Dijkstra K. P. Postma 

dr. J. L. Hiddink J. F. Schultink 

Een adspirantenelftol nom het eerste 1oar nog niet aan de compe

titie deel. 

Sport 2 kampioen, 1934-1935 

S. Roselaor, J. Ubbels, F. Kleve, 

Ph. Zwaan, K. Visser, de arbiter, 

dr. J. Hiddink, A. Brandenburg, 

S. Hiemstra, dr. N. Dijkstra, 

St. Duursma, K. Postmo, J. Schultink 



Sport 1 kampioen, 1936 
Reuvekamp Gille, Ph. Zwaan, St. 

W. Duursma, J. v . Dok, W. de 

Kreek, P. Boom, Nic. Schagen, W. 

Tonneman , G. D. Schollen, J. Sou

tendijk, H. v. Berkel. 

Seizoen 1935-1936 waren de prestaties van de elftallen nog niet 

'denderend' te noemen, zo eindigde het eerste op de vierde plaats, 

het tweede onderaan (het elftal degradeerde echter niet) en Sport 

adspiranten a belandde uiteindelijk op de op één na onderste 

plaats . B kwam met een aantal andere clubs in ee n onderlinge 

competitie uit. 

Toch zat er 'actie' in de vereniging. Voor de eerste maal werd het 

Westfrielandbekertornooi georganiseerd, waaraan acht clubs deel

namen, die gedurende twee zondagen elkaar de beker, beschikbaar 

gesteld door de Westfriese Radiocentrale, betwistten . Menig 'Sport'

lid zal zich aak nog herinneren de wedstrijd van Sport tegen 'de 

Negers', zoals men in die tijd 'om het rondje' kan vernemen. Het 

betrof de match: Sport 1-West indi sch XI-tal (Paramaribo), gespeeld 

ter gelegenheid van de L.T.M.-feesten . Op de dag van de wedstrijd 

vertrokken om 2 uur de ploegen van 'De Keizerskroon ' in de stads

tram, voorafgegaan door een muziekkorps, naar het veld, waar de 

ontmoeting onder grote belangstelling gespeeld werd. Men schreef 

ons: "Jan Woes omklemde z 'n geldkist fTlel beide handen . ... " 

In hetzelfde seizoen nam Sport voorts de athletiekvereniging 'Hoorn 

en Omstreken ' als onderafdeling in zich op. Ofschoon er van een 

wandelafdeling geen sprake was, werd er door diverse leden in 

verenigingsverband 'getippe ld '. In Medemblik, waar ter gelegen

heid van de 'Verkeersweek ' een wandeltocht plaatsvond, behaalden 

zij de groepsmedaillei' 

We vermeldden reeds, dat de prestaties op het groene veld niet 

geweldig waren . In de competitie althans niet. Op tornooien kwam 

Sport echter uitstekend voor de dag: Onze adspiranten won

nen voor de eerste maal het 'speldje' op de Adspirantendag te 

Alkmaar. De ploeg met namen als Joustra, Nijdam, Velzeboer, 

Visser, Brandenburg vers loegen eerst de Rijp a met 4-1, waarna 

ze in de finale gelijk speelden tegen V.V.B. a. De penaltys namen 

de onzen echter beter: 4-2 ! 

Naast avonden 'van pret en jool ' werden o.m. schaakwedstrijden 

en een bridge-drive gehouden. Het voorstel om een dansclub voor 

Sportleden te organiseren, ontmoette te weinig animo. 

1936: 'VETTE JAREN BREKEN AAN' ..... . 
Seizoen 1936-1937 bracht de reeds lang verwachte betere presta

ties van de senioren. 

Het eerste startte met het behalen van de derde prijs in ons beker

tornooi, waarvan wederom de supervisie bij 'Willem ' berustte. Het 

was jammer, dat het bestuur zich genoodzaakt zag, wegens gebrek 

aan midde len, trainer De Jong te ontslaan. Wim de Kreek bezocht 

de cursus o.l.v. bondstrainer Kaufman, behaalde het diploma en 

nam de p laats in van de heer De Jong. Het bleef een ondankbare 

taak: de opkomst bleef slecht van de zijde van de senioren. 

Het begin van de competitie was uitstekend: per 1-11-'36: Sport l 

4-4-0-0-8. (19-4). De thuiswedstrijd tegen rivale Schagen 2, vóór 

de winterslaap gespeeld, werd met 3-4 verloren en ook in Schagen 

in februari bleven de punten achter (4-3) . Door deze nederlaag 

raakte Sport één punt op Schagen 2 achter. 

Schagen 

Sport 

13 

13 

11 

11 

l 
0 

l 

2 
23 

22 

De meest verwoede optimisten begonnen een toontje lager te zingen 

bij 'de Pool ' of ten huize van Op 't Land Sr. Westfrisia 4 wist 

Schagen 2 nog een kostbaar punt te ontfutse len, terwijl Sport 

de resterende wedstrijden alle won . Beide ploegen eindigden dus 

met een gelijk ~antal punten. Eindstand kopgroep tweede klasse: 

Sport l 16 14 0 2 28 (67-24) 

Schagen 2 16 13 2 28 (64-28) 

Stormvogels 16 6 4 6 16 (36-43) 

De beslissingswedstrijd te Nieuwe Niedorp op 28 april 1937 werd 

met spann ing tegemoet gezien. Mede gezien de beide nederlagen 

in de competitie was het niet verwonderlijk, dat menige Sportsup

porter van 27 op 28 april een zeer onrustige nacht beleefde! 

Met drie bussen, een vrachtau to, fietsen en zelfs lopend togen de 

supporters naar Nieuwe Niedorp. Sport wo n onder grote belang

stelling met 4-1 ! Het ve.rloop van de strijd was als volgt: 

Op een zwoor bespeelbaar terrein stortte Sport nogal onzeker, 

waarvan Schagen gebruik maakte en een voorsprong nam. (0-1. ) 

Binnen een minuut was de stond echter weer gelijk door toedoen 

van Nic. Schagen. Henk van Berkel scoorde daarna uit een pass 

van Piet Boom 2-1 en vlok voor rust schoot Henk voor de tweede 

maal, nu uit een voorzet van Jan van Dok, de bal in de touwen . 

(3-1 .) Daarmee was het pleit beslecht. Schagen 2 kwam er na de 

rust niet meer aan te pas. Wim de Kreek schoot Sport nog naar 

4-1. 

De krant schreef o.m.: "Als de scheidsrechter voor het einde fluit, 

stroomt een uitgelaten stroom (!) Sportoonhongers het veld op. Na 

door een klein leger amateurfotografen genomen te zijn, kan het 

uitgeputte, doch overgelukkige Sport-elftal de kleedkamer opzoe

ken ." We wilde U dit fijne stukje proza niet onthouden . 



Het eerste elftal promoveerde doorop noor de eerste klosse . De 

ploeg was ols volgt samengesteld: 

Ph. J. Zwaan 
F. H. Reuvekamp Gille St. W. Duursma 

P. Boom W. Tonneman G. D. Scholten 
J. van Dok, W. de Kreek. Nic. Schagen, J. Soutendijk, H. v. Berkel 

Sport 2 zog zich door een slechte stort, als gevolg van de vele 
ofberichten, de kans op de bovenste plaats reeds vroeg ontgaan. 

De overwinningenreeks no het slechte begin leverde niet voldoende 
punten op. Eindstand 3e klasse (kopgroep) : 

Andijker Boys 18 15 l 2 31 
Sport2 18 12 2 4 26 

V.C.L. l 18 12 0 6 24 
Dit jaar kenmerkte zich ook door een grote ledenaanwas. Vooral 

het aantal adspiranten steeg aanzienlijk, waardoor drie elftallen 
opgesteld konden worden; b en c speelden met andere elftallen 

'uit de omtrek ' onderlinge competities. Sport o was na acht wed
strijden nog ongeslagen. Dit record werd 'stukgeschoten · door 

D.E.S.o, welke ploeg met 2-1 won. Achteraf bleek dit de enige 

nederlaag te zï1n. Nadat de beslissende wedstrijd tegen Kwiek o 
met 6-0 gewonnen was, konden de jongens, die serieus trainden 

o .l.v. Wim de Kreek, de kompioensvlog hijsen. Eindstand kopgroep: 

Sport o 14 11 2 24 
Kwiek o 14 10 0 4 20 

D.E.S. o 14 7 6 15 
In de notulen lozen wij: " .. . . Aan de orde is de vroog, wat er ge

daan moet worden, als Sport o het kampioenschap behaalt. Voor
gesteld wordt, de jongens een reep te geven .... " 

De kampioensploeg 
Jan van Hees 

Herman de Waal Nico Nijdam 
Herman Joosten Willy Hoge Ys Velzeboer 

Veg Hakhoff Dick Pijper 
Piet Schoenmaker 

(,Sijmen Knoerd') 
Bram Dobbe 

Henk de Jong 
loonde haar krocht door op de jaarlijkse Adspirontendog in de 

voorronde Z.F.C. o te verslaan met 3-0 en door vervolgens in de 
finale K.F .C. o met 4-1 te kloppen. Daarmee behaalde Sport a 
voor de tweede maal in successie het speldje. Sport b toog ook 

naar Alkmaar en eindigde in haar poule op de derde plaats. 
Na de competitie nam Sport l deel aan de wedstrijden om het 

Gouden Kruis . De ploeg wist het tot de demi-finale te brengen, 
waarin ze door een gelijk spel voor de finale uitgeschakeld werd. 

Sport zou Sport niet zijn als er geen feestavonden gehouden zou
den zijn in dit seizoen. Voste clubovonden werden er niet ge

houden. Bridge-drives en schaakwedstrijden werden enige malen 

georganiseerd . De financiële positie wos beter geworden, niet in 
het minst da Äk zij het toegenomen aantal donateurs, waarvoor een 

speciale donateurs-('ronsel 'commissie benoemd wos. Echter pionnen 
om een tennisafdeling op te richten werden niet uitgevoerd om 
financiële redenen . 

SPORT 1 EN 2 KAMPIOEN ...... ! 
1937-1938 was een uitzonderlijk goed seizoen. 

Dr. Hiddink moest wegens vertrek uit Hoorn zijn functie neerleggen 
en zijn plaats als voorzitter werd ingenomen door W. Bock Sr, ter

wijl Kleve het secretariaat van Op 't Land overnam, welke laatste 
wel als bestuurslid aanbleef. De clubovondcommissie met Van Berkel, 

Tonnemon en Zwaan presenteerde een aantal geslaagde avonden, 
w.o. een filmovond, waarbij de heer Penning (Sport 1909) voor de 

toelichting bij de spelregelfilm zorgde. Wim de Kreek trainde, 

daarbij geassisteerd door 'hotemetoot' Tonnemon. Be ide heren be-

poolden zich hoofdzakelijk tot de odspirontentroining, waarbij de 
opkomst varieerde van 30-35 spelers. De seniorentraining werd, 

zoals gewoonlijk, zeer slecht bezocht, ook toen J. Bos van Alcmario 

('vreemde ogen dwingen') de training verzorgde. 
Het seniorenledentol (54) was voldoende om drie seniorenelftallen 

aan de competitie te loten deelnemen, doch besloten werd voor 
het derde een onderlinge competitie en nederlaagwedstrijden te 

organiseren. 
Na de derde prijs in het Westfrieslondbekertoernooi behaald te 
hebben, stortte Sport 1 in de competitie bijzonder goed. Het tweede 

scheen ook recht op het kampioenschap af te stevenen. Halverwege 

de competitie woren de posities van onze beide seniorenploegen: 

Kopgroep le klasse : Sport 1 9 7 0 2 14 

Hercules 2 8 6 13 
Hollandia 3 8 5 2 11 

Kopgroep 3e klasse: Sport 2 

Horno l 
S.V.S. 1 

9 
9 
9 

7 
6 

5 

2 

1 
0 

0 
2 
4 

16 
13 
10 

Inderdaad verliet Sport 2 de eerste picots niet en dit elftal, met o.m. 
Dobbe, Beunder en dr. Dijkstra, werd eind februari ol kampioen! 

De competitie beëind igde het tweede niet ongeslagen, want de 

laatste wedstrijd tegen Westfrisio 4 verloor het! 

Sport 2 18 14 3 31 (77-25) 

Veertien dogen no het feest ter ere van het tweede, schudde 'De 
Keizerskroon ' opnieuw op hoor grondvesten: Op 13 maart klopte 

Sport 1 met 2-1 Hercules 2 in eigen huis en werd daardoor onbe

reikbaar voor hoor rivalen. No een éénjarig verblijf in de eerste 
klos promoveerde Sport naar de 4e klas K.N.V.B.!!! Twee kam

pioenen!!! 
Met spanning keek men uit naar de verdere prestaties van Sport o, 

welk elftal in haar afdeling hoge ogen gooide! Halverwege de 
competitie luidde de stond van de kopgroep : 

Sport o 8 

Westfrisio o 7 
Westfrisio b 7 

Hollandia o 9 

8 
7 

3 
3 

0 

0 
2 
2 

0 
0 
2 
4 

16 

14 

8 
8 

Westfrisio o verloor hoor ongeslagen record no zeven wedstrijden. 

Sport versloeg n.l. deze ploeg met 3-1 en nodot ook Hollandia 
met 4-0 was teruggewezen, scheen een derde kompioenschop in 

het verschiet te liggen. Echter, het getij keerde: No een enerverend 
duel verloor Sport de returnmatch tegen Hollandia met 1-0 en ook 

in de beslissende wedstrijd tegen Westfrisio o trok Sport oon het 
kortste eind . . .. De enige troost was een 'keiharde' tweede plaats : 

Westfrisia o 14 12 0 2 24 

Sport o 14 11 1 2 23 

Hollandia o 14 6 2 6 14 

De b-tjes stortten zeer goed (8-1 Westfrisio c) moor zakten loter 
terug en eindigden 'i n de middenmoot' . Een bijzond er goed joor dus! 

Adspiranten c en d speelden in een onderlinge competitie met 
schoolelftallen respectievelijk clubs uit de omgeving . 

Tijdens de fuif ter gelegenheid van het kampioenschap van het 
tweede, waren er toch enkele serieuze ogenblikken. Tijdens een 
ervan werd het vernieuwde vaandel aan de vereniging aangeboden . 

Ook nu, evenals voor dertig jaar, werd dit gedaan door enkele 
damessupporters . De dames Beunder, Dijkstra, Duursma en Penning 

zorgden voor deze 'revisie'. 
Na twee zware seizoenen moest Sport l aantreden voor de strijd 

om het kampioenschap van Noord-Holland . No een goed begin 
(overwinningen op C.S.V., W .F.C. en een gelijk spel tegen Atlas) 

rookte de fut er langzamerhand uit. De voetbalmoeheid deed zich 
gelden, terwijl ook het tennisseizoen aanbrak en dus diverse spelers 

het voetbalshirt verwisselde voor het tennishemd. De eindstand van 

deze kampioenscompeiitie : 

Atlas 6 4 2 0 10 
Sport 6 2 l 3 5 
c.s. v. 6 2 l 3 5 
W .F.C. 4 6 2 3 4 



1938: VERTRAAGDE REACTIE ..... . 
Het begin van seizoen 1938-1939 was hoopvol. Het bekertoernooi 
wos niet alleen financieel een succes; Sport behaalde de tweede 

prijs na een zeer spannend duel met Strandvogels. Ook de start 
in de vierde klas K.N.V.B. was goed : E.V.C. werd met 2-1 ver

slagen, dank zij twee prachtige goals van Dick Pijper. Het tweede 
en derde (voor de eerste maal in de competitie!) kwamen volledig 

uit en boekten goede resultaten. Hetzelfde gold voor het adspi
ranten a, b en c elftal. Aan de 'training voor veelbelovende jonge 
spelers' o.l.v. bondstrainer Kaufmann namen van Sportzijde o.m. 

Hoge, Nijdam, Van Hees, Pijper, Joosten, Schoenmaker, Ruyter, 

Ys Velzeboer en Thijs Bloemendaal deel. 

Toen kwam er 'narigheid': Enkele van de beste spelers vertrokken. 
Dick Pijper werd tegen E.V.C. voor enkele weken uitgeschakeld, 

later verlieten ook enige tweede elftalspelers Hoorn, zodat aanvul 
ling uit de adspiranten noodzakelijk werd . Het ledeJltol liep terug 
van 108 naar 70 ... . Kleve moest in verband met zijn vertrek naar 

Curaçao zijn functie van secretaris neerleggen, Woestenburg wegens 
studie zijn penningmeesterschap, hetgeen overgenomen werd door 

Aiking . 

De prestaties van de senioren werden minder. Het eerste speelde 

een dubbel competitie met o .a. K.V.V" dat uiteinaelijk de titel ver
overde, Strandvogels en E.V.C.. Toch eindigde de ploeg nog op 

de derde plaats. 

De sfeer in de vereniging bleef uiteraard onaangetast. De bestuur

ders vonden blijkbaar, dat alles teveel om de feestjes draaide, 

getuige een strofe uit de notulen : " . .. . De heer Roodzant wees op 
het 50-jarig bestaan en stelt voor een intiem feestje te houden. Dit 
word kort en bondig verworpen .. .. " De entrees waren aan de 
lage kant, mede als gevolg van 'de concurrentie' en men hield een 

verloting. De hoofdprijs - een fiets - werd, naar de ancien uit
wijzen, gewonnen 'door een jonkvrouwe uit Amsterdam' . 

De Jeugdafdeling, onder leiding van een commissie van zes per

sonen (Jaarverslag: " .... Op 't Land en Nijkamp waren de werkers, 
de anderen waren figuranten .... ") vertoonde niet in 't minst de 
symptomen van een naderende reactie . Sport a eindigde wederom 
op de tweede plaats. De eerste plaats ontging het elftal, doordat 

enkele prominente spelers soms in de senioren-elftallen moesten 
uitkomen, (diverse spelers speelden wel twee wedstrijden op een 

dag . . .. ), en daardoor niet altijd 'op volle oorlogssterkte ' kon 
uitkomen. Tegen de uiteindelijke kampioen kwam a in de beslis

sende wedstrijd ook onvolledig binnen de lijnen. 

Op de Adspirantendag trad men volledig aan, met het gevolg, dat 
voor de vierde achtereenvolgende maal een speld-je veroverd werd! 

De b-adspiranten moesten met een bescheidener plaats genoegen 
nemen, terwijl Sruirt c zich in een onderlinge competitie weerde. 
De adspirantentraining werd, zoals gewoonlijk, weer heel goed 

bezocht en stond onder leiding van de heer Nijkamp, later van 

'newcomer' Leo Trap. (Notulen : " . . .. de Helderspeler Trap zal 
gevraagd worden voor de adspirantentraining .... ") 

Dick Gons, sedert 1937-1938 'vaste' verzorger van• het eerste en 

masseur, leidde de wintertraining 'voor de witte raven onder de 
senioren' . 

Het verenigingsjaar 1939-1940 stond in het teken van de uitbre
kende wereldoorlog . Het bestuur zag tijdelijk Aiking en Roselaar 

verdwijnen en met hun diverse leden, die eveneens onder de wape

pen geroepen werden. Diverse militairen, in Hoorn gelegerd, gaven 
zich op als lid . Vogels uit alle windstreken: Van Zwolse Boys, 

Z.A.C., H.V.V. (Jhr. v. d. Peest-Clement), Heracles (Elhorst), M.S.C., 
Go Ahead (Beltman). Uiteraard allen geen blijvers, jammer genoeg, 

want men voelde zich over het algemeen wel thuis in onze vereni
ging . 

Mede door de gespannen toestand had het wedstrijdwezen een 
onregelmatig verloop. De meeste clubs speelden de competitie niet 
uit. De eindstand van de afdeling, waarin het tweede uitkwam, 
toonde dit wel: 

. ' 

V.C.L. 1 11-18 

And. Boys 8-14 

Hem 1 10-14 

s.v.s. 1 5- 4 

Sport 2 8- 4 

M.O.C. 1 9- 3 
N. Niedorp 7- 0 

Het eerste eindigde no een niet uitgespeelde competitie in de mid
denmoot. Het elftal trad op trainingsavonden aan tegen militaire 

teams. Nadat alle voorbereidingen reeds getroffen waren, werden 

de Westfrieslandbekerwedstrijden 'voor onbepaalde tijd' uitgesteld . 
De jeugdafdeling bleef floreren. Sport adsp. o toonde con, dat 'de 

tweede plaats van vorig jaar een vergissing was en werd - onge-

slagen! - kampioen! De afdeling van a werd geheel uitgespeeld: 

Sport a 6 5 1 

Westfrisia 0 6 4 0 
Hollandia a 6 l l 
Andijk a 6 0 

Sport b eindigde op een na onderaan 

Van de Adspirantendag geven wij, om 

alleen de uitslagen: 

Groep 1: 

Alkm. Boys a-Sport a 0-1 
Alcmaria a-W.F.C. a 0-2 

Fin. : W.F.C. a-Spart a 3--0 
Alkm . Boys a-Alcmaria a 4-3 
Groep 15: 
V.C.L. a-W.R.C. a 
Sport b-Zaandijk b 

Fin .: V.C.L. a-Spart b 
W.R.C. a-Zaandijk b 

* Na strafschoppen . 

7-6* 
4-3 
5-4• 
9--0 

Groep 19: 

0 
2 
4 

5 

met 
niet 

Sport c-Zaanland b 

Alcmaria c-Q.S.C. c 

Fin. : Zaanl. b-Alcm. c 
Sport c-Q.S.C. c 

11 
8 

3 
2 

10 1 
al te 

1-2 

2-0 
6-2 
4-2 

(21- 5) 

(18-12) 

( 4-21) 

( 7-12) 

2 7 4 (16-31). 
ver uit te weiden, 

Nadat de bezetting van Nederland een fe it geworden was en de 
sponning hieromtrent geweken was, kon er weer van enige normale 

organisatie gesproken worden voor wat betreft de competitie en 

konden ook meer· leden weer actief can het verenigingsleven gaan 

deelnemen . De Westfrieslandbekerwedstrijden, ondanks het feit, dot 
deze voor de toekomstige prestaties van Sport l een slechte baro

meter zijn, stemden velen optimistisch. No een op hoog peil staande 

wedstrijd verloor Sport in de finale van St. George met 3-2. 
Om het reizen zo gunstig en economisch mogelijk te doen plaats

vinden, ging Sport 1 tijdelijk spelen in de 'le klasse N.H .V.B. -
bijzonder voetbal', na pogingen, vooral van de zijde van de voor

zitter, om een betere oplossing te verkrijgen, i.c. indeling in de 

3e klas K.N.V.B. "Animerend waren de wedstrijden niet, waoroon 
we don ook de minder gunstige resultaten wel mogen toeschrijven. 
Technisch werd er steeds behoorlijk gespeeld, doch niet met vol

doende animo en futloos. Laten we hopen, dat de spelers geen al 
te nadelige gevolgen zullen hebben ondervonden van hun gedwon

gen verblijf in de N.H.V.B. en straks in de 4e klas direct zullen 
aanpakken," aldus onze secretaris in zijn jaarverslag. 

De vereniging ondervond wel nadelige gevolgen : Enkele onzer 
beste spelers wilden 'hogerop' en verlieten - terecht - onze vere

niging . Voeg daarbij het feit, dat de aanvoerder van het eerste, 
de onvolprezen Wim de Kreek, wegens een operatie werd uitge

schakeld en men begrijpt, dat de vereniging, wol spelersmateriaal 
betreft, een geduchte aderlating onderging. 

Sport 1 won van S.E.W ., Andijk, Zouaven en Alw. Forward, speelde 

gelijk tegen K.G .B. en verloor de overige partijen . Er vormde zich 
een kernploeg van eerste elftalspelers (Trap-Schagen-Van Ros

malen) welke zich belastte met de training, met het doel de rentree 
in de vierde klas een goede te doen zijn. 



Sport-junioren 1939 

P. Peetoom, W. op ' t Land, P. Schoenmaker, W. S. 

Duursma, D. C. Nijdam, H. van Heezen, C. A. van 

der Oord, W. Feller, V. Hakhoff, B. Meijer, H. S. de 

Jong, H. M. Joosten, J. van Hees en W. Hoge. 

Het 2de eindigde op een na onderaan. Voor de uitwedstrijd tegen 

V.C.L. werd de Jan Plezier 'van stal' gehaald; een evenement 

op zichzelf! Men wilde in stijl blijven en zette onderweg, evenals 

de 'B9-ers', ouderwets de bloemetjes buiten! 

Voor de eerste maal in de geschiedenis van onze club nam een 

juniorenelftal deel aan de competitie! Het elftal, de roemruchte 

adspirantenploeg van weleer!, werd direct zwaar ingedeeld: ploe

gen als Zaandijk a, Z.F.C. o, Z.V.V. a en Alcmaria a waren de 

tegenstanders. Jammer genoeg viel deze entree juist samen met 

een tekort aan seniorenleden, waardoor de ploeg vaak met adspi

ranten moest uitkomen, daar diverse junioren in hogere elftallen 

moesten invallen. Het einde der competitie kwam met een op een 

na onderste plaats. 

Het tekort aan seniorleden wreekte zich uiteraard ook bij de adspi

ranten a, die zich met een derde plaats tevreden moesten stellen. 

Sport b, met Ramkema, Ott en Visser behaalde goede resultaten in 

de onderlinge competitie. 

De clubavonden om de veertien dagen waren zeer druk bezocht en 

de gezelligheid vierde hoogtij! 

'SPORT'-GEMIJ(M)ER 

Ja, als ik zo'n vijfentwintig jaar terugduik in 

mijn 'Sport '-herinneringen, dan zit ik zo maar 

1n de achterkamer van de familie Op 't Land 

1n het huis daar Onder de Boompjes. Dan zie 

ik ons daar weer aan tafel zitten met de oude 

heer Op 't Land aan het hoofd, met het kopje 

thee voor ons, waar de vrouw des huizes, on

danks haar drukke bestaan, nog altijd wel tijd 

voor kon vinden om het de 'Sport'-vrienden 

van haar zoon Wim voor te zetten. 

Vader Op 't Land, in vest en met zijn trijpen 

pantoffels, wiens heldere ogen in het wat tere 

gezicht konden fonkelen van enthousiasme en 

plezier. Die zo lekker kon sputteren als we 

eens een slechte wedstrijd hadden gespeeld, 

maar de eerste was om uit de standen in het 'Groentje' toch nog 

een kansje te peuren voor een kampioenschap. Zoals dat jaar 

van de nek-aan-nek race met Schagen 2. 

Uren hebben w ij daar doorgebracht in die wat schemerige kamer, 

die des avonds door een suizende gaslamp werd verlicht. Op 

zondagavond dat heerlijke 'nakaarten' en alle andere dagen de 

prognoses voor de match van zondag . Heetlopende discussies zijn 

er gevoerd over spel, bestuur, fuiven, kortom over alles wat onze 

jonge 'Sport '-harten in die dagen beroerde. 

Ik snuif als het ware nog de cacao-geur, die onze onvolprezen 

secretaris Willem ('Haarlemmer olie', overal goed voor!) verge

zeldA waar hij zat, stond of ging, al boende hij zich 's avonds 

nog zo lekker af met groene zeep. 

Ja, als ik weer in die kamer zit te mijmeren, dan schieten de her

inneringen als flitsen van vallende sterren langs me heen . Dan zie 

ik weer Jan Joustra, Willems trouwe dienaar in de eerste tijd van 

diens sportartikelen-winkel aan de Martelaarsgracht, die op de 

zaak paste als Willem zelf de hort op moest om zijn vele relaties 

uit zijn scheidsrechter-carrière tot debiteuren van zijn prille onder

neming om te schakelen. Diezelfde Jan zie ik nog in Schagen in 

een bar slechte wedstrijd een loeier lossen, die vanaf de helft 

van het veld doel trof. Een fijne kameraad, die later in Indië met 

zijn vliegtuig omlaag stortte en er het leven bij verloor. 

In die dagen was er Jan Woestenburg, die de schamele club 

penningen beheerde en des zondags als een Cerberus aan de in

gang van het veld in het Wilhelminapark stond om te zorgen, dat 

er tenminste nog een paar entreepenningen werden geofferd. Een 

rustige knaap, die het overigens bestond, toen hij op vrijers

voeten ging en steevast de laatste trein uit Enkhuizen miste, op 

de locomotief mee te rijden, die in het nachtelijk uur uit de haring

stad naar het Hoornse loc-depot afzakte .... Ook zo'n vent, waar 

'Sport' het fundament aan dankt, waar het tot op heden nog steeds 

kan verder bouwen. 

Dan had je verder nog 's Mans' alias 'Piccadil ' alias Gerrit Doorn

bos, in die tiid eerzaam volontair op de secretarie in Oudendijk 

bij de heer Steketee. Geen bestuursman, maar wel een bar linke 

linksbuiten, die altijd liep op een verdwaalde bal, waar niemand 

anders op liep en 'm dan met een grijns in een hoekje van het 

doel wist te prikken. Een matador in het 'kurk '-spel op het biljart 

des zaterdagsavonds bij Ome Niek, waar we machtig veel plezier 

hebben beleefd. Oom Niek de Boer, een 'Sport '-begrip op zich

zelf, een hospes uit duizenden voor ons jongelieden uit de crisis

jaren van voor de oorlog met weinig dubbeltjes op zak. 

Wat een zondagavond was dat niet, toen we ·met een onvolledig 

eerste elftal, maar met als reserves een stel heerlijke toffe jongens, 

moesten 'bekeren ' 1n de Beemster. Onweersbuien en al konden niet 

verhinderen, dat er gebeurde · wat geen Beemsterling had ver

wacht: Sport won en des avonds werd het bruiloft in 'De Kroon' . 

Zo maar, zonder enige aanleiding of het moest zijn omdat we 

gewonnen hadden en op een dikke nederlaag hadden gerekend. 

Zo was het met 'Sport ' in die dagen. We voetbalden samen, we 

fuifden samen, we bridgeten tot ver 1n de nacht, we waren 

vrienden in de mooiste jaren van ons leven en diep in ons hart 

zijn we dat allemaal gebleven ook, al zien we elkaar soms ook 

1n jaren niet meer. 

En al die herinneringen - mooie en misschien ook nog een paar 

lelijke - dragen tientallen, waaronder ik zelf, als een kostbare 

schat met ons mee . Ik weet, dat het al Ie maal bar sentimenteel 

klinkt en voor een ander is het misschien slap gewauwel op niks-af. 

Die hadden misschien nog eens van die daverende veldslagen 

willen lezen - die wij ook hebben bevochten - van behaalde 

kampioenschappen - wij klauterden met onze vriendenploeg in 

de K.N.V.B. - maar dat zijn voor mij in 'Sport' achteraf toch 

niet de dingen geweest, die telden. 

Nee, het huis daar Onder de Boompjes, die goede lantaarnpaal 

aan het eind van de Turfhaven, Oom Niek in 'De Keizerskroon', 

de vriendschap, dat alles is voor mij 'Sport'. Dat zijn de dingen, 

die telden, ook al was dat in Nieuwe Niedorp tegen Schagen Il 

behaalde kampioenschap ook nog zo mooi! Wat u, mijnheer Back! 

Ph. J. ZWAAN. 
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1941: SPORT WINNAAR WESTFRIESLANDBEKER ... 

Spraken we zojuist ni et o ver het bekertoernooi als zijnde een 

slechte barometer? In het seizoen 1941-1942 ondervond onze uit

lating wederom ste-G'n. Voor de eerste maal won Sport de beker! , 

welk evenement, hoe kan 't anders, weer met een fuif gevierd werd. 

De wedstrijden w erden gespeeld op 'historische grond' aan de 

Buitenluiendijk, aangezien ons terrein nog niet beschikbaar was. 

Tegen Alwa-ys Forward l werd 0-0 gespeeld, waarna de penalty's 

door de onzen beter benut w erden . De finale : St. George, (dat 

E.V.C. geklopt had), tegen Sport. Uitslag 0-2. 
De resultaten in de daaropvolgende competitie waren slecht. Sport l 

eindigde onderaan en ook het tweede hield de rode lantaarn stevig 

vast! Het eerste won van St. George uit, speelde gelijk tegen 

D.E.S., St. George, V.V.W. en Andijk en kwam zodoende op 12-1-
4--7-6. Het tweede won twee wedstrijden en speelde er twee 

gelijk, totaal ook zes punten dus. 

Sport 3 werd, wegens gebrek aan spelers, spoedig uit de compe

titie teruggetrokken. Het ledental liep aanzienlijk terug. 'Het kaf 

werd weer van het koren gescheiden ', zo lezen wij in de annalen . 

Uiteraard was dit niet het geval bij de jeugd. Het aantal adspi

ranten nam zelfs toe! Sport a stond vaak spelers af aan de senioren 

elftallen, hetgeen zich weerspiegelde in de resultaten. Op de Ad

spirantendag trad a weer volledig aan en veroverde wederom de 

speldjes, terwijl ook op het toernooi van Westfrîsia een fraaie 

prestatie geleverd werd . Dat de 'gang ' er bij de jeugd zo goed in 

bleef, dankte men voornamelijk aan de stuwende kracht van Op 't 

Land en de prima leiding van trainer Wasmouth . Nog herinneren 

we ons, hoe hij aan het eind van het seizoen konijnen uitdeelde 

aan de jongens, die het hoogste aantal malen de training bezoch

ten. Als nieuwe commissie was er de P.P.C. onder leiding van de 

heren Wim Feller en Lou Wasmouth, die het honkballen als zomer

sport introduceerden. 

De atletiekdag, in samenwerking met 'Marathon', werd wederom 

op ons veld gehouden en kenmerkte zich door een voortreffelijke 

organisatie. 

1942: OVER HET DIEPTEPUNT HEEN ..... . 

Door de oorlogsomstandigheden werd het dieptepunt vroeger be

reikt dan in normale ti jden het geval zou zijn geweest. Men had 

met problemen te kampen, die zich normaliter niet voordeden. Een 

zeer groot vraagstuk was wel 'het vervoer ' . Het klinkt wellicht 

paradoxaal, maar een feit was, dat men liever per bus ging dan 

per fiets, hoewel het voor de club aanzienlijk auurder was. Maar 

de fietsbanden moest men zoveel mogelijk sparen. Veel reizen wer

den per dienstbus gemaakt, doch het gebeurde wel, dat deze zo 

vol was met andere passagiers, dat de helft van het elftal achter 

bleef . ... Wij herinneren ons een soortgelijk geval bij een reis naar 

Medemblik. Het gevolg was, dat Sport 'niet opkwam'. Moederziel 

alleen stond Klaas Clay, onze keeper, die uit Hem per fiets de reis 

had gemaakt, te wachten op het M.F.C.-veld .... 

Voorts waren diverse spelers ondergedoken, zodat het aantal spe

lende seniorleden beperkt was. Het tweede elftal moest dan ook 

teruggetrokken worden. 

," . . . Wat denkt een buitenstaander, als hij verneemt, dat een 

eerste elftal al haar competitiewedstrijden verliest, het tweede 

elftal moet worden teruggetrokken? Ingewijden weten, dat onze 

club niet ten dode opgeschreven is. Wie thans de geest in onze 

vereniging peilt, bemerkt, dat ze goed is . We weten bovendien 

ook, dat de mindere resultaten niet te wijten zijn aan onwil, 

doch aan onmacht. We treuren daarom niet, de hoop op een 

betere toekomst houdt ons staande . . .. " , zó zag onze secretaris 

Roselaar de stand van zaken in onze club. 

Het bestuur: Back Sr. (voorzitter en penningmeester), Bos Sr" Van 

Doorne, Roselaar (secretaris) en Gons zat niet bij de pakken 

neer. In nauwe samenwerking met 'hotemetoten' Op 't Land en 

Trap werd de basis gelegd voor een betere toekomst. Er werd een 

feestavond op touw gezet, waarvoor het gezelschap Daan Pool ge· 

engageerd werd, dat toendertijd met veel succes in Noord-Holland 

optrad, en verder 'als speciale attractie ' de violist 'Si-si-si'. " Zelden 

heeft men in Hoorn een zo buitengewone avond als ceze gehad 

gedurende het afgelopen winterseizoen . Dat er in het zaaltje van 

hospes, Ome Niek' tweehonderdvijftig mensen van hun belangstel 

ling blijk gaven, behoeft nauwelijks te worden gememoreerd" . Later 

in het seizoen werd als bondstrainer aangesteld de heer lseger, die 

ruim een jaar zijn beste krachten aan de club gaf. Door de toe

nemende reismoeilijkheden (treinbeschieting) moest lseger van ver

lenging van het contract afzien. De atletiekwedstrijden werden weer 

een succes. 

Vol goede moed begon men het verenigingsjaar 1943-1944. De 

prestaties van de elftallen waren inderdaad beter. Het eerste met 

Schagen, Bos, Pijper, Joosten, Ruyter, Trap, Bloemendaal, Van der 

Steeg en Ott eindigde wederom op de onderste plaats, doch van 

krachtsverschil met de andere clubs was bijna geen sprake. Tegen 

M.F.C., uiteindelijk kampioen, werd thuis gelijkgespeeld en uit mei 

mei 4-3 verloren door een foutieve scheidsrechterlijke beslissing. 

De wedstrijd tegen V.V.W. thuis vergelen we ook niet licht: In de 



laatste vijf minuten werd een 2-0 voorsprong omgezet 1n een 2-3 

nederlaag! Eindstand 'staart'groep: 

Andijk 12 3 3 6 9 

Alw. Forward 12 3 2 7 8 

Sport 12 5 6 7 (28-34)~ 

Betere resultaten noteerden we van de wedstrijden om de N.H.V.B.

beker. Uit de voorronde met Always Forward en S.E.W. kwam 

Spart als eerste uit de bus, ja, bereikte zelfs door o.m . een over

winning op Atlas in Den Helder de demi-finale, waarin Spart moest 

uitkomen tegen Zaandijk l. Eervol verloren onze jongens in Zaan

dijk met 1-3. 

Het tweede (met keeper Herman Groot, de man die zo verschrik

kelijk hard 'punterde', Van Doorne, Ben Frederiks, Joop Danner 

etc.) werd glansrijk kampioen! Vaak werd met grote cijfers gewon

nen. Tijdens zo 'n eenzijdige wedstrijd gebeurde het wel eens, dat 

Herman Groot rustig 'naar het toilet ging ', of dat Van Doorne 't 

zo sneu vond voor de tegenpartij, dat hij maar eens in eigen doel 

schoot! De voorsprong tegen het einde van het seizoen was zo 

groot, dat de spelers besloten om de laatste rit uit naar S.E.W. 

·maar niet te ondernemen. S.E.W. accepteerde het aangeboden 

accoord .... 

De reizen van de senioren waren zeer gezellig. Ze geschieden 'in 

het geheim' met vrachtauto-met-generator, en meestentijds was er 

muziek aan boord! 

De jeugdcommissie was dit jaar klein. Ze bestond slechts uit drie 

leden, maar dan ook gerenomeerde leden : Op 't Land, Roselaar en 

'Tines' Danner. Door toedoen van deze lieden breidde de jeugd

afdeling zich gestadig uit tot drie adspirantenelftallen en drie wel

penploegen. Vergeten We voorts niet de steun van Leo Trap, die 

in 1943 de 'adspirantenvijfkamp' introduceerde. 

Nu de activiteiten van de leden ter sprake zijn gekomen, mogen 

we het werk van de heren Okx, Danner en 'nieuwelingen' gebrs. 

Berends, wiens vader het penningmeesterschap van de voorzitter 

overnam, zeker niet onvermeld laten. 

Het tienjarige, officiële bestaan van de vereniging werd binnens

huis in intieme kring gevierd . De reünie vond geen doorgang in 

verband met de oorlogsomstandigheden. Voor het eerste, tweede 

en de jeugd werden toernooien georganiseerd, welke allen het 

praedicaat 'geslaagd' ontvingen. Op een van de clubavonden, die 

weer een groot aantal bezoekers trok, hield men een gezamen

lijke maaltijd, die, vooral in die tijd, 'in de smaak ' viel. Aan de 

leden in Duitsland werd bij de jaarwisseling namens de vereniging 

een pakket levensmiddelen gestuurd. 

Helaas werd deze duidelijk waarneembare opbloei van het vereni

gingsleven weer teniet gedaan door de gevolgen van de toe

nemende druk van de bezetter, hetgeen het kenmerk was van 

seizoen 1944-1945. 

Het seizoen werd niet traditiegetrouw geopend door ons beker

toernooi; vóórdat de beker door S.E.W. gewonnen werd, introdu

ceerde Sport medio augustus in Hoorn het voetbaltennis. Nadat 

twee Sportploegen onder leiding van de heer Jurlîng een demon

stratie hadden gegeven, traden de viertallen van de zustervereni

gingen aan, die daartoe uitgenodigd waren. Juist na het beker

toernooi, verbood men 'van hogerhand' alle sportwedstrijden. 

Tot aan de meidagen in 1945 was er zo goed als geen leven in 

de vereniging. "Speciaal de jongeren," zo staat in het jaarverslag, 

"die blootgesteld waren aan razzia's, arbeidsinzet en dergelijke 

Sport 1, 1946 

D. Gons, J. Ott, N . Schagen, J. Bos, P. C. de Bolt, 

M. v. d. Zei, J. Danner, B. Stukje, C. Okx, H. Kolk

man, P. H. Groot, H. Dijkstra, K. M. Duursma. 

gevaren, zagen zich genoodzaakt zich niet meer buitenshuis te 

vertonen ". Het onderling contact ontbrak. Het bestuur, dat zich het 

trouwe lid Aiking zag ontvallen, kwam enkele malen bijeen met 

de overige 'steunpilaren '. Ons terrein veranderde in een wildernis, 

hetgeen trouwens het geval was met het gehele Wilhelminapark. 

Alles wat kon dienen om 'noodkacheltjes' aan de praat te houden, 

verdween langzamerhand. Zelfs zette men op zekere dag de zaag 

in de doelpalen. Toen er één doel verdwenen was, hulde men het 

andere in prikkeldraad, schijnbaar om te voorkomen, dat men na 

de oorlog eventueel de plaats van het Sportveld niet meer zou 

kunnen terugvinden! 

1945: NAWEEEN VAN DE OORLOG ..... . 
Na de bevrijding begon langzamerhand 'de bal weer normaal te 

rollen'. Het eerste speelde enkele wedstrijden ten bate van Neer

lands Volksherstel, o.m. tegen het elftal van de B.S., St. George 

en Always Forward . Het tweede kwam uit tegen Blokkers. 

De adspiranten namen deel aan het Bevrijdingstoernooi van Hol

landia, dat in juli gehouden werd. Sport a wist tot in de finale 

door te dringen, waarin penaltys de beslissing moesten brengen. 

Jammer genoeg trok Sport aan het kortste eind en behaalde dus 

de tweede prijs. Een fraaie prestatie! Het a-elftal, geleid door 

'Blem ' Berends: 

H. Kaat 

M. Dekkers L. Poppes 

M. Nooij 

A. v.d. Laan 

J. Wessemius G. Schoenmaker 

E. Polman D. Thoma P. v. Kalken Th. v. Tongeren 

Het eerste na-oorlogse seizoen 1945-1946 bracht ons, hetgeen we 

verwachtten: degradatie van Sport 1 èn 2. Op papier beschikte 

Sport over een goed eerste elftal: 

J. Ott 

N. Schagen 

J. Berends 

M. v.d. Zei 

H. Dijkstra 

H. Kolkman 

L. C. Trap 

P. Groot 

J. Bos 

D. Pijper B. Meyer 

Helaas waren enkele spelers niet regelmatig beschikbaar. De pres

taties waren ook niet slecht te noemen, maar 'het-briefje-gaat-naar 

-de-Bond ', om een uitdrukking van een van de spelers te gebruiken, 

waarmee gezegd wil zijn, dat de punten tellen en daarvan ver

zamelde het eerste er te weinig. Mede als gevolg van het feit, dat 

de homogeniteit in de ploeg ontbrak, raakte de fut er uit. De 

degradatiewedstrijden waren een teleurstelling. De Zouaven toon

den zich beide malen in alle opzichten sterker dan Sport. 

Sport 2, dat in de competitie o.m. uitkwam tegen Zwaagdijk l, 

Spartanen 1, S.V.S. 1, St. Bavo 1, bracht het ook niet verder dan 

de onderste plaats . ... Degradatie uit de 2e klasse van de afdeling . 

De adspiranten hielden de kleuren weer hoog. Alleen a speelde in 



de competitie en eindigde in de 1 kopgroep. B speelde vriendschap
pelijke wedstrijden, o .m. tegen G .A.S" ... Bei·de elftallen togen 

noor Alkmoor. Zowel o ols b kwamen in de finole. Doorin was a 
wel zeer ongelukkig: Tot tweemaal toe kende de scheidsrechter 
een 'buitenspeldoelpunt' goed . ... 
Meervoge ls Z. a-Sport a 1-2. Fin. : Sport a-R.K.A.F.C. a 1-2. 
Alcmaria d-Sport b 6---8. Fin.: Sport b-D.T.S. b 0-2. 

Behoudens de gebruikelijke feestavonden en clubavonden, waren 
er enkele andere feiten, waaruit de 'interne activiteit' bleek. Zo 
bracht steunpilaar Siem Roselaar 'de Sportbozuin' ter wereld. Hij 

alleen zorgde er voor, dat ieder lid om de veertien dagen het 
blaadje in de bus kreeg. Bij het tienjorig beslaan van het blad 
werd het een en ander al gememoreerd. In dit nummer laten wij 

hem zelf aon het woord . 
Sport 1 startte dus 1946-1947 in de le klas N.H.V.B. Wie gedacht 
had, dat het elftal weer direct hoge ogen zou gaan gooien, kwam 
bedrogen uit. De eerste wedstrijd eindigde al in een dikke neder
laag (Bergen 0-5). Ook dit jaar deed het gebrek aan homogeniteit 

in de ploeg zich voelen. De keren, dot het elftal volledig uitkwam, 
waren 'te tellen', moor dot weerspiegelde zich don ook in de pres
taties: St. Victor thuis 6-1 , VIOS thuis 4-1 en niet te vergeten de 
wedstrijd tegen Limmen, waarbij deze club, no elf wedstrijden 
ongeslagen te zijn geweest, z 'n eerste nederlaag te verwerken 
kreeg! Een sensationele partij, waarin Jur Bortels het winnende 
doelpunt scoorde, (3-2) . W a ren de resultate n over het algemeen 

niet best, de geest was primo. Uitwedstrijd e n naar Bergen, Limmen, 
Egmond staan te boek als wa re fee sten . Nog zien we in Limmen 
een onzer supporters ('George Formby'), die op de heenweg de 

spelregels had geleerd, waarvoor hij als beloning enkele alcoho
lische versnaperi ngen ontvangen had, in longe onderpontolon 't 

veld oprennen .... Toenderti jd schreef de redacteur van de Bazuin: 

" ... . Een jaar, dot Sport niet bleef stijgen. De 'afbericht-koningen' 
zaten vaster don ooit op hun troon; moor al trokken we met nog 

Sport 2 kampioen 4e klas, 1946-1947 
P. va n Kolken , J . de Boer, L. Roodzont, S. Schermer, 
H. Kool, J . Semeyn , J. Eyzengo , G . H. Groot, W . 
Kostein, N. Landzaat, J. de Vries , M. Dekkers. 

zo'n samenraapsel naar Akersloot of Warmenhuizen en al werd 
er heel vaak verloren, wat was het gezellig nog even bij 'De Pape

gaai ' te vertoeven ... . !" 
Toch konden we dat jaar een kampioen huldigen! Sport 2, dot ons 
tot de laatste wedstrijd in het onzekere liet, won die wedstrijd 
tegen Schellinkhout met 3-0 en ko n de vlag hijsen : 

Sport 2 12 8 2 2 18 

Grassh . 3 12 8 3 17 

Volken 3 12 6 2 4 14 

'Tableau de la troupe' : 

N. H. Landsaat 
M. Dekkers C. D. Tuinstra 

G. H. Groot W. Kastein J. Eyzinga 
J. Visser W. S. Duursma A. Souwer D. Thoma J. J. Semeijn 

De jeugdcommissie, onder leiding van voetballer/ regisseur/hoteme
toot/ jeugdleider Londsoat en met 'Blem ' Berends organiseerde een 
groot aantal wedstrijden voo r b e n de welpen . Sport o nam deel 

aan d e competitie en eindigde na Hollandia en Westfrisia op de 
derde plaats . De Adspirantendog bracht een nederlaag (R.C.Z. o 
0-1) en een overwinning (Uitgeest a 3-1). 

Na de competitie kwam de Haagse 4e klasser 'Paraat ' op bezoe k. 
Zowel het eerste als het tweede verloren van Paraat 1 en 2 op het 
nippertje . 

Aan het einde van het seizoen vertrokken weer een aantal spelers 
naar Indonesië (Stukje en B. Meyer) en moesten we eveneens af
scheid nemen van 'Sport '- familie Berends . Weliswa ar zien we ieder 
jaar lede n verdwijnen, wegens vert rek naar elders, doch dit jaar 
wa re n het alleen maar ware 'steunpilaren ', die vertrokken. 

1947: SPORT 1 RAAKT WEER "IN THE RUNNING" 

In 1947-1948 kreeg Sport 1 plotsel ing de gang er wee r in. Tijdens 

ons toernooi had het eerste er wee r ni et veel van terecht gebracht, 
zodat niet-ingewijde n voor de competitie het ergste vreesden. Het 
pakte echter anders uit : 
Overwinningen op R.K.E.D.O. (1-4) en S.E.W. (3-2) werden ge

volgd door een nederlaa g (St. Victor 2-3), maar daarna nam 
Sport 1 de leiding in de afdeling en stond die niet meer af. De 
w il om het kampioensch ap te behalen was aanwezig onder de 
jongens, mede dank zij de invloed van 'ouderen ', zoals Trap, Velt 

Schagen en een nieuwe 'hotemetoot ' Leo Fober. Er werd enthousiast 
getraind! Op 8 februar i, toen Sport onverwacht van Berkhout met 
4-1 klop kreeg, .d iende zich een medegegadigde voor de titel aan, 

K.G .B. Sinds dot tijdstip was er sprake van een ware nek-aan-nek

race. De laatste weds trijden werden door beide ploegen omgezet 
in grote overwinningen. 

De eindstand van de kopgroep: 

Sport 20 13 4 3 30 (51-27) 
K.G.B. 20 13 4 3 30 (50-24) 
Volken 20 10 5 5 25 
v.z.v. 20 8 7 5 23 
S.E.W. 20 10 2 8 22 

Een beslissingswedstrijd was dus noodzakelijk, ondanks het feit, dat 
uit 20 wedstrijden 30 punten gehoold werden, hetgeen normaliter 

voldoende is om zich kampioen te kunnen noemen! Overal in de 
kop van Noord-Holland zog men de grote, kleurige affiches: "Sport 
-K.G.B.". Onze ploeg bereidde z ich onder leiding van Leo Trap 

serieus voor. Nog een laatste spelersbijeenkomst ten huize van de 
voorzitter en de zondag was aangebroken. De wedstrijd werd op 
het H.E.0 .-te rrein in Hoogkarspel gespee ld. Blakend van enthou
siasme betrade n de jongens, zànder Jan Bos (was ziek) doch 

met Wietse Duursmo, onder gejuich va n de zeer talrijke sup
porters , het veld. De start was verrassend: 1-0 voor Sport, 2-0, 

2-1, 3-1, met welke stond de rust aanbrak. Daarna zagen we een 
fe l aanvallend K.G.B., dot de stand tot 3-2 wist te reduceren. Het 
laatste kwartier bezorgde de supporters wederom ware hartklop
pingen . Duo 'HAHA' (Horstmon-Hoekstra) en Dick Velt in laatste 

instantie goven echter 'niet thuis ', zodat de wedstrijd werd gewon-



nen met 3-2. it de beide promotiewedstrijden tegen M.F.C. behaal

den de onzen drie punten (thuis 3-2, in M edemb lik 0-0), zodat 

het vierdeklosserschop een feit was. De opste lling van de kam

pioensploeg : 

C. Horstman 

C. Tuinstra 

D. Velt 

C. Okx 

M. Hoekstra 

M. Bloemendaal 

K. M. Duursma L. Trap N. Schagen J. Bos G. v. Ettekoven 

Sport 2, met Poppes, Kostein, Van M eu rs, Bortels en Koot, speelde 

z ich naar een plaats in het midden van de ranglijst. Het elftal wist 

zich in de strijd om het Gouden Kruis wonderwel enige tijd te 

handhaven, doch werd tenslotte gewipt door N. Niedorp l. 
Van de adspiranten bezette Sport a uitei ndel ijk de v ie rde pfoats. 

Sport b werd kampioen no een competitie met b-elftollen van clubs 

uit de omgeving. De spelers ontving en een herinneringsspeldje. 

Opstelling Sport b: 

C. Hottentot 

W. Back Jr. K. Visser 

M. Meyer E. Freerkstra B. Postema 

R. v. Straten H. Koopmans P. Jongens R. v. Wijk N. Schagen Jr. 

Aan de vooravond van de dog, waarop het eerste elftal de K.N .V.B. 

weer binnentrad, kwamen uit alle delen van het land en ook daar

buiten, de oud-gedienden weer naar Hoorn om de reünie mee te 

maken. ('Sport' 60 jaar). Onze onvolprezen secretaris Roodzant, 

voorzitter van de regelingscommissie, schreef: " . ... We kenden ze 

alleen van enkele oude foto's en hoewel we het dikwijls hadden 

over Wolbers, Kernkomp, Kruismon, Bakker, Houwing, Israël, Ree k 

en al die onderen, waren het toch voor ons enigszins 'legendarische 

persoonlijkheden'. En don verschenen zij daar op de Be mei in 

levende lijve voor ons, een tikje dunner in de haren, wat grijzer 

geworden misschien, maar de geest, die hen als spelers in hun tijd 

voor onze aloude geelzwort geblokte kleuren bezielde, bleek de 

jaren glansrijk te hebben getrotseerd . ... !" 

'Lichting 191 O' (kampioen!) trad binnen de krijtlijnen tegen de oudjes 

van Ho l landia. Het 'Sport 'elftal telde met elkoor 621 jaren, waarbij 

de roodwitten ver in de minderheid bleven. Als wi j het we l hebben, 

zei Chris Dapper tegen Israël, beide elkaars rivalen in 1910: "Wij 

konden ze zo oud niet krijgen! " 

Er werd gespeeld onder het motto : 

"Geen stopperspil of W-formotie, 

moor 'n ouderwetse voetbaldemonstratie! " 

Alhoewe l de oudjes een aantal reserves 'achter de nand hadden', 

moest toch onze voorzitter, in dit gezelschap 'een jong broekje', 

nog invallen! Het diner in het clublokaal vormde een waardig 

sluitstuk. 

Het daaropvolgende seizoen 1948-1949 werd enthousiast ingezet. 

Naast het eerste en tweede werd, voor het eerst sedert een aantal 

jaren, ook door Sport 3 weer aan de competitie deelgenomen, ter

wijl bovendien voor de tweede mooi in de geschiedenis van onze 

veren igi ng een juniorenelftal aantrad . Zoals men weet, worden 

meestal de leden, die de juniorenleeftijd bereikt hebben, direct in 

de seniorenelftallen opgesteld, terwijl de meesten don Hoorn ver

loten om studieredenen. Kunt u zich, tussen haakjes, dus voorstellen, 

dat, wanneer de lijst 'met gezakten' voor het ei ndexamen Lyceum 

bekend wordt, meestal toch in één kring gelachen wordt? 

De overige 'Sport'jeugd werd dit seizoen vertegenwoordigd door 

twee adspirantenelftallen en een we lpenelftal. 

Het enthousiaste begin ging vergezeld van overwinningen va n het 

eerste; op de latere kampioen Grosshoppers, Oudesluis, en een 

gelijk spel tegen Andijk . Daarna viel Sport echter terug. Wat de 

oorzaak hie rvan was, volt moeilijk te zeggen. Vertrek van enkele 

spelers? Aan de stemming log het zeker niet! Door zorgde o.m. 

'Neerlonds meest gesoigneerde doelman' Joop de Roodt wel voor! 

feit was, dot Sport op een no onderaan eindigde tesomen met De 

Ri jp, waardoor een beslissingswedstrijd nodig was om vost te stel

len, welke club aan de degradatiecompetitie moest deelnemen . Dit 

als gevolg van het feit, dat in dit seizoen 'versterkte degradatie ' 

toegepast werd. Eindstand staartgroep: 

Oudeslu is 20 8 0 12 16 
Bergen 20 7 2 11 16 
Sport 20 4 5 10 15 
De Rijp 20 4 7 9 15 
D.E.S.S. 20 5 4 11 14 

Sport verloor de wedstrijd en moest met de kampioenen von de 

afdeling Noord-Holland en de laotstgeplootsten uit de vierde klas 

in een competitie strijden voor het behoud. Deze competitie had 

een ongemeen spannend ve rloop. De eerste wedstrijd van Sport 

tegen Z.A .P. thuis, eindigde in 1-1. Vel en zullen zich deze wedstrijd 

nog wel herinneren . Onze ere-voorzitter zei: " Ik zie 't nog voor 

me : Gerrit van Ettekoven gaf een prachtige throughposs, waaruit 

Joop de Boer een even mooi doelpunt maakte . Op hetzelfde mo

ment, dot de bal in het doel verdween, floot de scheidsrechter voor 

buitenspel. Hij keurde dus het doelpunt of, doch direct daarna 

realiseerde de man zich, dat het geen buitens'pel kèn zijn. Hij poste 

nu de spelregels juist toe: Hij gaf een stuitbal, zodat protesteren 

geen nut had . Had de arbiter een vri je schop aan Z .A.P. toegekend , 

don hadden we zeker het ing ediende protest gewonnen en ... " 

wanneer men de eindstand van deze competitie bekijkt, daarmede 

in de vierde klas gebleven! " 

De eindstand van deze competitie: 

Schoorl 8 5 2 12 
Z.A.P. 8 4 2 2 10 
Sport 8 4 2 2 10 
D.E.S.S. 8 2 4 2 8 
L.S.V.V. 8 0 0 8 0 

De beslissingsweds trijd , we lke op het terrein van Alkmaarse Boys 

werd gespeeld , trok een enorme belangstelling. Z.A.P. beschikte 

over een heel goede ploeg, welke als een 'komeet' omhooggescho

ten was in de afdeling. Sport kwam met een sterk elftal uit, waa r

van men het nodige verwachtte. Het pokte helaas and ers uit. Z.A.P. 

stevende regelrecht op de overwinning of, niettegenstaande het feit, 

dot Sport een prima partij speelde en onze supporters 'de voering 

uit hun kee l schreeuwden'. De cijfers tonen de superiorite it van 

Z.A.P.: 6-0. Loter bleek, hoe sterk deze ploeg was in die tijd : 

In 'een ruk ' ging het elftal 'door' naar de kop van de derde klas . 

Sport 2 eindigde op de zevende plaats met 18-5-3-10-13 in een 

behoorlijk 'zware' .afdeling . Enkel e oude getrouwen zagen we in 

dit elftal opgesteld : gebrs . Duursmo, Joop Semeijn en Herman 

Joosten. Het 'Gouden derde', zoals het elftal met 'hoofdcontroleur ' 

Joop de Vries, Eyzi~go en Van Straten in de wande ling genoemd 

we rd, verraste met een v ijfde plaats temidden van o.m. N .0 .C. l , 

Alwoys Forward 3, Oosthuizen 2 en R.K.E.D.O. 2. 

Junioren A kampioen, 1949 

E. Polmon, W. Kuipers, E. Freerkstra, C. Visser, J. 

Blouw, H. Blouw, N. Fro y, S. Koster, M . Roseloor, 

M. Drag t, N. Land soot, R. v . d. Mark, W . Back, P. va n 

Kalken, D. Pette, H. Dekker. 

J 



De beste prestaties kwamen van de jeugd. Met voldoening kon de 

jeugdcommissie, bestaande uit de heren Fray, Groot en Landsaat 

de resultaten van hun werk bezien. Het juniorenelftal, een toon

beeld van homogeniteit, werd kampioen van haar afdeling! 

Eindstand kopgroep: 

Sport a 20 15 3 2 33 (57-17) 

H.E.O. a 20 14 4 2 32 

N. Niedorp a 20 11 6 3 28 

De kampioensfuif, ten huize va n de voorzitter, waar iedere week 

de contactavond was gehouden, was er een om nooit te vergeten. 

De kampioensploeg: 

S. Koster 
H. Blaauw E. Freerkstra 

Jac. Blauw C. v. d. Zei M. Roselaar 
R. v. d. Mark W. Back P. v. Kalken D. Pette H. Dekker 
Reserve: M. Dragt. 

Na het seizoen kwamen de junioren op enkele toernooien uit, 

onder anderen van Hollandia, waarop het elftal in haar poule de 

eerste prijs behaalde na overwinningen op Always Forward a (6-2) 

en Blokkers a (kampioen van haar afdeling in de competitie) (5-0). 

Op het toernooi door Sport georganiseerd, leverden de jongens een 

bijzonder fraaie prestatie door met minimum verschil (4-3) te ver

liezen van 't Gooi jun. a (0-1). 

Het adspirantenelftal maakte uiteinde lijk met Hollandia a en West

frisia a in een competitie met tien elftallen uit, welke van de drie 

met de erepalm zou gaan strijken. Sport a eindigde op de derde 

plaats. Sport b en c speelden onderling vriendschappelijk. 

Het jeugdtoernooi, door onze jeugdcommissie georganiseerd, werd 

een succes. Uit het contact, dat nog steeds onderhouden wordt 

tussen 't Gooi en Sport, blijkt wel, dat Sport zich op die dag van 

haar beste zijde 1 iet zien. 

Verder moge niet onvermeld blijven, dat de Bazuin, welk blad sedert 

de oprichting in 1946 uit twee pagina's bestaan had, onder leiding 

van de heren Roodzant, van Ettekoven en Van Meurs dit jaar voor 

het eerst van een omslag was voorzien en geregeld zes pagina's 

omvatte. 

TWAALFDE LUSTRUM ..... . 
1949: Het jaar, dat Spart voor 60 jaar werd opgericht, dus .... een 

reünie! De meesten zullen zich die dag in mei nog we l herinneren: 

De receptie, waar oud-voorzitter Ridderikhoff als chef de récep

tion een zware taak had, de serenade van 'Apollo', de herdenking 

op de Algemene Begraafplaats bij het graf van A . van Duin, aan

voerder van Spart l in de jaren 1910, de koffietafel, waarbij het 

aantal speeches zeer groot was en ten slotte de feestavond met 

Sport-veter.-Hollandia-veter., 
(lichting 1910), tijdens reünie 1949. 

'Lou Telby ' en het zeer geslaagde bal, dat (vo lgens zeer velen 

'helaas ') al om half vijf afgelopen was! Het was een prachtig feest, 

mede dank zij het werk van de heren Trap, Van Meurs, Bos, Rood

zant en Woestenburg, die het jubileumcomité vormden. 

Met genoegen herlezen wij het 'extra dikke' nummer van de Bazuin, 

dat ter gelegenheid van het jubileum werd uitgegeven. 

1949-1950 was een seizoen met weinig schokkende gebeurtenissen. 

Van het eerste elfta l wisselden de goede- en minder goede wed

strijden elkaar af. Tot kort voor het ei nde van de competitie had 

Sport l nog kans op de titel, maar het elftal moest zich ten slotte 

met een vierde plaats tevreden stellen . 

Sport 2, dat tamelijk sterk uitkwam, voerde met Westfrisia 5 een 

hevige strijd om de titel. Westfrisia won het duel, ondanks het feit, 

dat deze ploeg tweemaal door Sport werd verslagen, n.l. met 4-3 

en 2-6! Spart verloor punten aan lager geplaatste teams, o.m. één 

aan Witrood 2, dat in de eindrangschikking de onderste plaats 

bezette met. ... l punt! De ploeg, die zich nogal vreemd gedroeg: 

J. Semeijn 

K. Duursma A. Stukje 

S. Koen 1. Poppes H. Kaat 

C. Geurtsen E. De Groot P. Dontje B. Meijer J. Bartels 

Het derde, dat nogal eens gewijzigd werd, maar als vaste kern 

toch steeds had de gebrs . Dekker, Spaan en Volten, belandde in 

het midden van de ranglijst. Van de wapenfeiten vermelden we 

alleen de overwinning op Al ways Forward 3, van welke wedstrijd 

de rushes van 'August' langs de lijn nog lang in de herinnering 

zullen blijven voortleven! 

De junioren zagen na het behalen van het kampioenschap, enkele 

spelers uit Hoorn vertrekken, hetgeen een geduchte aderlating bete

kende. Daarentegen kwam o.m. 'Polli', thans Evert Polman uit de 

adspiranten 'over', wat weer als een aanwinst beschouwd kon 

worden. Al spoedig begon de E.C. spelers 'te ronselen ' bij de J.C., 

hetgeen menige discussie-avond tengevolge had .... De ' junior' is 

altijd al ee n zeer omstreden figuur geweest in ons 'doorgangshuis '. 

Al met al bracht het juniorenteam het er niet zo slecht af in een 

afdeling met a-teams van Westfrisia, Hollandia, H.R.C" Helde r etc. 

De overwinning in Schagen en het gelijke spel tegen Alcmaria en 

Hollandia vielen wel het meest in het oog. 

De adspiranten waren in de competitie vertegenwoordigd door één 

elftal, dat in tegenstelling met andere jaren, een bescheiden rol 

speelde; ook op Çe Adspirantendag waren er geen successen voor 

de ploeg weggelegd. Het aantal jeugdleden was teruggelopen, 

doordat de J.C. dit seizoen geen aandacht schonk aan de 'follow

up ' ...... 



LANG LEVE 'SPORT' 

Had ik in 1934 de 'sportman van het jaar ' moeten kiezen, don was 

dit ongetwijfeld de man geworden, die toen op het lumineuze idee 

kwam om de aloude voetbalvereniging 'Sport ' nieuw leven in te 

blozen. Want al heel spoedig bleek, dot 't hier niet zo moor een 

gewone voetbolvereniging betrof, maar een club met een bepaalde 

sfeer, die men nergens anders aantreft. Dat moet je hebben onder

vonden om daarover te kunnen meepraten! Is er ooit een vereniging 

geweest, die zich heeft kunnen veroorloven om zijn leden te laten 

zingen: " En al maken we nooit een goaltje en al roken wi j nooit 

een bal , dat kan ons geen ziertje schelen, want de v.v. 'Sport' 

staat pal!"? 

'Sport ' is onder alle omstandigheden pal blijven staan! Dat hadden 

zij, die minder sympotiek tegen de heroprichting stonden, niet ver

wacht! Vooral niet na het moeilijke begin in de eerste competitie, 

toen het eerste elftal nog net de laatste plaats aan 'Aartswo ud' kon 

loten! Algemeen werd door deze li eden beweerd: "0, dat 'Sport ' 

verdwijnt wel weer spoedig, dot houden ze nooit vol!". Juist daar

mee sloegen zij de plank finaal mis! Juist de sfeer maakte het, 

dat er over opgeven nooit werd gedocht, met gevolg, dat lang

zamerhand ook de successen ni et uitbleven. Ik denk nog eens aan 

het kampioenschap van het tweede elftal 1n het eerste seizoen. 

Nog zie ik de speciale biljetten hangen: 'Bezoekt de kampioens

wedstrijd Sport Il-Wijdenes I'. 

Dat kampioenschap was ook de aanleiding voor onze eerste feest

avond met het optreden van Harry Woodward, als eerste van een 

reeks fuiven door de jaren heen, die een 'aparte ' bekendheid zou

den verkrijgen. Hangt de 'g rote plak' nog aan het vaandel, ee n 

medaille, uitgeloofd door de toenmalige kastelein te Wijdenes, J. 

Kart? Deze trofee als wi nnaar va n de nederlaagwedstr ilden aldaar. 

In de volgende jaren kw amen kampioenschap en promotie voor het 

eerste elftal. Met alle mogelijke vervoermiddelen trokken w ij voo r 

de beslissingswedstrijd naar Nieuwe-Niedorp, om aldaar op 'on

zijdig terrein' met 4-1 Schagen 2 te verslaan. Toen was de tijd 

aangebroken waa rbij uit volle borst kon worden gezongen: "Lang 

leve 'Sport' nog, de club, die de kunst verstond, om in de Konink

lijke Nederlandse Voetbalbond een plaats te vinden; komt jongens, 

gaat zo door, lang leve 'Sport', dat zij nog menig doelpunt scoort! ". 

Zo zou je kunnen voortgaan met allerlei leuke voorvallen te ver

melden, waaraan je nog steeds met vee l genoegen terugdenkt! Het 

zou een boekdeel voi worden! Is het te verwonderen, dat het je 

machtig goed doet, dat 'Sport' is blijven volhouden, ook als het 

later wel weer eens mind er goed ging? 

Daarom geelzwa rtgeblokten, mijn hartelijke felicitaties met dit 

dubbele jubileum! Zorgt er voor, dat de club, thans ook het korf

balspel en volleybal beoefenende, zich ook in de toekomst kon 

blijven handhaven! Denk aan de aloude leus: ,,'Sport' staat pal! " 

Daar moet ook vandaag de dog niemand aan behoeven te twijfe 

len! Moge 'Sport' groeien en bloeien en nog vele successen 

behalen! 
J. WOESTENBURG, 

Oud-Penningmeester 

'SPORT'-HERINNERINGEN 

Eén van de oud-leden, die het eers t reageerden op ons verzoek 

een bijdrag e te leveren voor dit nummer, was de heer S. Hiemstra. 

Het lijkt ons onnodig deze oud-leraar lichamelijke oefening nader 

bij u in te leiden. Ook buiten gymzaal en 'H.B.S.-tenen' verwierf 

deze heer, door wiens toedoen o.m. de 'Witte Donderdag ' bij de 

sportminnende H.B.S.-ers en -lyceïsten uit geheel Noordholland 

boven het IJ tot een begrip werd, in sportkringen grote bekend

heid . Voor de jongere gorde zij echter bovendi en nog vermeld, 

dat de hee r Hiemstra in de dertiger jaren actief 'Sport'-spe ler was. 

Een deel van zijn memo ires w ijdt ons oud-lid aan het contact 

met de club via de familie Back. Hij vervolgt: 'Vroeg er heb ik nog 

eens het gekke id ee gehad om te proberen van alles spo rtclubs 

in Hoorn één grote sportvereniging te maken. Het was in 'De Witte 

Engel ', waar in aanwezigheid va n de vertegenwoord igers van de 

vere nigi ngen , deze poging werd ondernomen. Ik mocht de verga

dering openen en begon met een gezegde van Zola: 'Om te sla

gen moet men ge loven in het nut van de poging'. Dat geloof had 

ik toen. De voorzitter van 'Sport', de hee r W. Back Sr., wilde nog 

maar een paar jaartjes wachten. En zo bleef het! 

Maar nu over 't voetballen . 

Voor mij ligt een grata foto van 'Sport' Il, seizoen '34-'35. Wij 

werden kampioen van de vierde klasse. Kampioen! Merkwaardig, 

dat zulke gebeurtenissen zo sterk blijven voortleven . Jon Ubbels 

houdt een strafschop in Benningbroek. Het kleedlokaal in Wijdenes: 

de varkens er ui t, w ij er in! Die dieren kregen in het weekend 

lui ertj es om, want ' t zou anders te gek geworden zijn! Het veld 

van M.O.C. in Midwoud: 'Klein-Zwitserland', snel omlaag, moei

zaam omhoog! En dan de kampioenswedstrijd in het Wilhelmina

pork, die wij met 6-1 va n Wijdenes wo nnen! Nog hoor ik één 

van de Vierbergens zeggen: 'Goed zo, mijnheer Hiemstro !" Ik kon 

namelijk niet meer met de bal vooruit en speelde toen maar even 

achteruit en dot scheen goed te zijn. Wat een mens al niet ont

houdt! Dan de vreugde over de overwi nning en het kampioenschap! 

Nog zie ik de heer Overdij k het veld opkomen met een bloemen

mand met geelzwarte l in ten! Een toespraak en dan naar 'De 

Keizerskroon' voor een intieme huldiging, w aar o.a. de heer 

Roodzant namens de elftalcommissie sprak. Je bent dan blij en 

trots! 

Nu je als 'Dreesmonnetje' zulke dingen nog eens overdenkt, geeft 

het je een soort weemoedige vreugde. Je w ilt en verwacht zoveel 

en dan ga je mijmeren over sport, broederschap en dergelijke 

schone zaken. Je komt dan tot de slotsom, dat er vee l veranderd 

is sedert die tijd en dat is maar goed ook! De wereld maakt een 

ontwikkeling mee, die wij toch niet kunnen tegenhouden. De hoofd

zaak is, dat er steeds mensen gevonden wo rden , ook op sport

gebied, die het motto verdedigen : Le Sport?' 'Pour Ie Sport! ' Zo 

zij het! S. HIEMSTRA. 



ER WAS EENS ..... . 
. . . . Iemand, die meende, dat het wel leuk zau ziin, als 'Spart', wal 

ie noemt 'een clubblad· had . In theorie een pracht idee ! 

Vaar een paar weken gloeiend enthousiaste li eden, die we l mee 

w illen helpen am het uit Ie voeren . Maar haevelen zijn geroepen, 

hae weinig uitverkorenen am hel val Ie houden! We begonnen al s 

krantie ter graalle van een enkel gestencild faliavelletje . Sobere 

mededelingen van wedslriidpragramma's, opstellingen, competitie· 

standen en het allernaodzakeliikste clubnieuws. Een ' lollig' artikeltie 

of ee n technische verhandeling was er Iaen heus n ie t bii. Om het 

blad wal uit Ie breiden werd er we l eens een aanvoerder of 'hole· 

metoot' gepord voor een wedstri idvers lag, maar reken daar als 

redactie nou niet al Ie veel op! 

Ja, vóór dat die 'Bazuin ' ee n beetie in aanzien was en hel respec· 

tabel voorkomen van nu had! Welk een geploeter met inkt en 

stenc ils, wal een groot aantal misdrukken! Wat een vrije-tijd-uren 

moelen er al zijn besteed ! En heus niet door mensen uit de club, 

die ni ets anders Ie doen hadden voor 'Sport '. Immers je was be

stuurslid , contributie-ophaler, speler, terrei nkn echt, bij tijd en wiile 

kaartiesverkoper .... en dan ook nog samensteller van de ver

maarde 'Bazuin '. 

Hoe kwamen w ij aan die naam? Afgekeken van de 'Reclame-Bazu in', 

een in die dagen gratis versch ijn end advertentieblad va n Drukkerij 

Stumpel? N ee, dat niet; we voelden in ons binnenste het branden 

van onze clubliefde, die we wi lden neer doen plenzen over de 

hoofden van onze 'jong ens'; die we moesten uittrompelleren om 

de gang er in Ie houden; elke week wi lden we hel wel uitbazuinen : 

" Mensen, bliif 'Sport ' !rauw, trainen, stuur geen annadig afbericht', 

enz. Zo moesten we mei onze kleine kern opboksen l egen de 

concurrentie va n 'grote-zuster-clubs' en ziel: dat 'waardeloze Sport', 

de betiteling. van de lralloirbandridders, het is nog steeds niet over 

de kop! Ondanks degradatie, mobilisatie, Arbeitseinsalz, honger

winter, studie-vertrek; 'Sport' was en is en zal blijven! 
'De Sportbazuin ' als verto lker van ons clubleven, dit keer in feesl

kleed . Waarliik mei ere mag hij schallen! 

Dat ik, als oprichter va n dit blad mei enige !ral~ dit slukie mocht 

schriiven, wie zal mii dat kwalijk kunnen nemen? 

Huidige redactie, 'houen za !'. 

S. ROSHAAR 

'VOIFENTWINTIG JAER IN DE ROELAESIE' 

Van Ródzant hew 'k hoord, dat 'Sport ' alweer voi fentw intig jaer an 

ien stuk voor de bond speult het. En as ze van '20 lal '34 de boil 

d'r niet bai neerlait hadde, dan was ' t nauw zeuventig iaer weest! 

"Puur zó 'n laid, me knecht! " . Een merakels feest zal ' t worre! 

Vroeger ben 'k ok nag we l mee weest nei Nierup, De Roip, Andoik 

en Nibbik . Nou doen de biene 't niet za best meer, we worre een 

daggie ouwer! 'k Hew nog een poer bunders laend, ee n kloin 

tuinderaiti e, zo ' ma er zegge! De Bezuin kraig ik nag laesluurd 

en sundagseves gaene me nae melkersloid nag efkes op 't Gróte 

Noord nei de uisslage koike, v roeger was dat bai 't Bullertie. 

Veul speulders hew ik best kent! Flup Swaen, Wullem Beunder 

vezelf, Van Dok, de zeun van Harder, de skilder, allegaer mooie 

jonjes. Ze hewwe heel wa t kampiaenskappe binnenhaalt! As 't 

weer beure mast kwamme ze altaid veur de weslraid bai mekaer 

en dan li et Hointje de Jong ze uisslappe een stuk veur Nierup en 

dan verder loupe nei 't veld . In de oorlog ben 'k nag wel mee

weesl mei de Janplezier nei de Langerais. Maoi gaen ! Alto id 

efkes opsleke nei afloop en ze hadde oftig geeniense wannen! Ze 

hewwe d e brai nooit over de mal smeert, mo er boi Joep va n 

Krelis in de Streek ' t hel e beljarl van ze pi aas skoven ! A s we in 

Berg en of Limmen speult hadden slakke we altoid efkes an boi 

de Friese Brug , bai 'De Pappegaai ', dat beest dee niks as skriwwe: 

"Hai je al beteelt? ". De prestaties bin niet krimmeneel. 'k Hew 

altoid zail : "De jó's binne niet hard genog" . Ze mosle altemet een 

daggie Ie piepers du ike, misro ien af Ie hoo ien. En die jonge speul-

ders benne aers puur aigewais ! Ze loupe mei de poip in de brand 

nei de moidjes Ie kaike ! O ver de moidies gesp rake! Deer hewwe 

ze boi 'Sport' nouw ok werk veur! Ze kenne Ie korrefballe of Ie 

vo llieballe met ee n graêl nummer ap d 'r reg, zaas je hier op de 

harddraverai ziet. 'k Bin ok 's Ie korrefballe weest, moer 't viel moi 

zwoer teuge ! Di e maide loupe nel mei de bal of ze een pakkie 

wegbrenge! Ze motie allienig moer bai 't rederaike van 'Sport ' 

bloive. Deer hewwe ze meraekel s mooie stukke opvoert! Miskien , 

as de noiper op de sleerl komt, da 'k nog efkes nei 't feest kam, 

wa nt 'k hew ok zo 'n sirrekelerre van Soimen Skermer krege. 'k 

Kraig anders allienig nag moer een brandewointie bai ' t 'eerste 

deuntie ', moer mei de ouwe kammeraas zal een klointie messuiker 

ok nag wel smake! 'k Wens iulli e allegaer de vrede, ' k gae m'n 

padi e weer wal in korte! 
'KRELIS ' 

DAAR WAAR DE STRIJD GESTREDEN WERD .. . . 
Toen op 15 mei 1889 de cricketclub 'Sport' werd opgericht, drong 

zich natuurlijk direct de vraag op : " Waar moelen wii spelen? " . Een 

deputatie uit het bestuur maakte, vo lgens de heer J. van Buren 

Lens inck, haar opwachting bij burgemeester en wethouders van 

Hoorn mei het verzoek 'het landie' , algemeen toen zo genoemd, aok 

wel 'het schietlandie', omdat het garnizoen daar haar oefeningen 

hield, te mogen bespelen, hetg ee n toegestaan werd . Vlot scheen 

de beoefening va n het cricketspel n iet Ie verlopen, daar de com

missaris van politi e zelfs een 'dienoer' bii 'het bruggetie ' moest 

statione ren om overlast bezorgende knapen op een afstand Ie hou

den. Na de invoering van het voetbalspel bleef oak de H.C. en F.C. 

Sport, zoals de · club inmiddels officiëel genoemd was, aan de 

Buitenluiendiik spelen, waa r hel af en lae behoarliik koud kon 

zijn aan zee. Het was een 'zwaar' veld, dat somtijds een voordeel 

opleverde legen clubs van de zandgronden als Alcmaria Victri x en 

Bloemendaal. De modderpoelen in de doelen werden rijkeliik be

slraaid mei zakken zaagsel, die mei kruiwagens bij de houthandel 

van Van Doornik en Zuidweg gehaald werden . Erger was, dat de 

zee 't veld, dat volgens door reünist Ir . J. W . Stoutjesdijk gemaakte 

tekening op het uiterste stukje land tegen de buitenhaven lag , 

meerdere malen geheel af gedeeltelijk onder water deed lopen en 

de doelen als eenzame wachters in de kabbelende golfies stonden, 

zodat veel slib achterbleef. Het spel mei toebehoren werd opge

borg en bij Potgieser, een bakkerij, die in het haafdplanlsoen lag, 

dus een behoorlijk ei ndje van het ve ld, waar men zich ook moest 

verkleden. Ook verkleedde men zich we l in het gebouwtje van de 

schietvereniging 'Sint Sebastiaan', daar in de buurt. Volgens de 

heer J. C. van Hoalwerff is loch omstreeks die tijd ook nog wel 

gespeeld op een land aan het einde va n de Koepoorlsweg, toebe

horende aan de heer Oorlman Gerlings, maar van veel betekeni s 

is dit loch wel niet geweest. 

In het seizoen '12-'13 werd gespeeld op een terrein aan de Wesler

sing el, doch aok ni et lang en het is, zoals wijlen Ds . Bakker schreef: 

"Sport en de Buitenluiendijk beharen bij elkaar! ". 

Voor het bestuur, dat in 1934 de club nieuw leven inblies waren 

er geen lerreinmaei lijkheden, daar direct één van de velden in het 

Wilhelminapark, zojuist gereedgekomen, kan worden bespeeld . Dit 

terrein was heel maai gelegen , daar het in het voorjaar een 



entourage van 'bomen in de bloesem' had. Voor ' inkijk' spijkerden 

Willem op 't Land en ondergetekende in den beginne oude motten 

en -zakken tegen het latwerk aan de kont van het paadje bij de 

tennisbanen. Jaren hebben wij hier prettig gespeeld tot wij en ige 

jaren geleden, toen door het gereedkomen van het veldencomplex 

in het Julionopork, de gemeente een nieuwe indeling invoerde ·en 

wij in ons huidige 'home' aan de Geldelozeweg belandden, tot dot 

moment door Hollandia bespeeld . Onze korfbalafdeling is gestort 

in het Wilhelminopork en ging, toen wij daar vandaan moesten, 

het tweede veld van het Noordersportpork aan de Geldelozeweg 

bespelen, want door kregen wij de beschikking over twee velden, 

met keurige kleedkamers en overdekte tribune, een weelde, die 

het 'oude' Sport nooit gekend had. L. R. 

Als iemand verre reizen doet, dan kan hij veel verhalen 
Je hebt door de jaren heen zo'n beetje geheel Noordhollond afge

zworven met Sport, van Den Helder tot Limmen en van Monniken

dom tot Castricum. Moor als je don hoort, dot het eerste elftal op 

4 oktober 1953 moet spelen op Texel, tegen Oosterend l, vindt 

je dit tocfl wel wat anders don een reisje naar De Goorn of 

Spanbroek. 

In het gelukkige bezit zijnde van het Verkode 's album 'Texel' raad

pleeg je Dr. Joe. P. Thijsse 's werk met aandacht, opdat je op 'het 

schoonste en rijkste eiland ' van die van Noord- en Waddenzee, 

geen bontbekplevier of drietenige strandloper der fauna, alsmede 

vogelwikke en breedbladige orchis der flora, zal ontgaan . 

Een aardig plaatje van Wenkeboch, 'Oosterend 1n de sneeuw', 

geeft je enigszins een beeld van het uiteindelijke doel van de voor

genomen reis: een stompe kerktoren met wat boerderijen er om 

heen . Om negen uur is de stort van de verste competitiereis in 

Sport's historie en zestig minuten loter staan we op de Texelse boot, 

die weldra het ruime sop kiest, nadat Kampen een hartroerend 

'Als de tros wordt losgesmeten' heeft gegalmd. Kuierend over het 

voordek ontwaren wij een stoere figuur, welke Pieter G. Dontje 

blijkt te zijn, gehuld in oliejas en zuidwester, turend naar even

tuele mijnenvelden, welke hij ook inderdaad meent te signaleren, 

moor het blijken slechts de glimmende ruggen van enkele speelse 

bruinvissen te zijn . 

No ongeveer drie kwartier draait de boot naar de hoven van 

Oudeschild. "De torentjes en de doken van dit longe dorp kijken 

net boven de zware zeedijk uit". 

Wij zetten voet aan wol: een select gezelschap spelers, enkele 

dames en een paar jeugdige aanstaande voet- en korfboller(sters) . 

Het duurt nog geruime tijd alvorens een oud vehikel ons Oosterend

woorts brengt, langs kronkelende paden en wij kunnen opmaken, 

dot Texel 's zomers inderdaad wel een ideaal vakantieoord moet 

zijn. In deze tijd van het jaar lijkt het echter verdacht veel op 

Blokker en Wijdenes. De vierkante kerktoren wijst kwart no twaalf, 

als wij onze glorieuze entree in het uitgestorven dorpje maken en 

holt houden voor het enigste café ter plaatse, 'Het Wapen van 

Amsterdam ', waar we nog een uur zullen moeten 'zoet' brengen . 

Ook hier komt een einde aan, het veld is zeer nabij, begroeid met 

'pollen', 'zeepostelein' meen ik in 'het album' gelezen te hebben. 

Er ontwikkelde zich een aardige partij voetbal, overigens meer 

'voet' don 'bol' en een excursie naar een duinroosjeshelling was 

sommige ogenblikken beslist aantrekkelijker geweest. 

Snel als sterntjes in hun groenwitte pakjes vlogen de Oosterenders 

om het heiligdom van Dirk Velt en ' t was werkelijk een verademing, 

toen ver in de tweede helft Kees Horstmon nog een regenwulp wist 

te verschalken, zodat wij met een gelijk spel, 1-1, het voste land 

weer konden opzoeken . 

Het was al ruim zes uur, toen oud-lid Willem Kool het gezelschap 

op het Breed afleverde. Een gezellige dog in de oude Sportgeest 

was ten einde, moor unaniem was men 't er over eens, dot derge

lijke reizen toch wel een beetje te ver zijn . 

Op 8 november nog naar De Hoorn! 

Don hoop ik toch vost horlekijnorchissen te zien bloeien .... ! 
VERSTEKELING 

'ONTMOETING ..... .' 
Hij was in de dertiger jaren een bekende figuur langs het lijntje, 

werkelijk opvallend door de zwarte paraplu, die hem zelfs bij het 

fraaiste zomerweer niet bezweek. Tot ik hem plotseling niet meer 

zog en hij uit mijn gezichtskring verdween. Verrast was ik don ook, 

toen hij een dezer dogen spontaan met uitgestoken hond op mij 

toekwam onder het uiten van een 'gefeliciteerd!' Mijn verjaardag, 

aangenomen, dot deze hem bekend zou zijn geweest, log nog ver 

in ' t verschiet en ook een andere reden voor deze gelukwens ver

mocht ik zo gouw niet te realiseren. Hij zog don ook in, dot ik 

een 'verklaar u nader' van hem verlangde, waarna hij een 'nou, 

je snapt toch wel, dot ik 't Sport-jubileum bedoel', liet volgen. 

Ik knikte instemmend en mompelde iets van 'merci'! 

"Heel wat kilometertjes afgefietst met spelerskaarten zo in die 

kwarteeuw, nadat jullie de zaak weer nieuw leven ingeblazen 

hebben," spotte hij "en uren verkletst op de elftolcommissiever

goderingen over hoe die en die z'n poot oplichtte, terwijl je toch 

geen keus had. " Wat docht je verder van al die nutteloze uren, 

formeel aangekondigd als 'Vergadering van het Bestuur', waar de 

doden, die er uit voortvloeiden, omgekeerd evenredig waren aan 

de tijd, dot er geredeneerd werd en de een van de onder vond, 

dot hij eigenwijs was en het clubbelang door evenveel verschillende 

brillen werd gezien als er 'koppen' aanwezig waren, hoewel elk 

voor zich docht, dot hij alleen 't goede voor de club in pocht had 

en de verschillende standpunten op het vaak middernachtelijk 

sluitingsuur geen millimeter tot elkaar kwamen? ' Uit miîn stilzwijgen 

putte hij moed en schomperend ging hij voort: 'Jullie begonnen 

toen in '34 weer in de tweede klasse, waar spelen jullie nu eigen

lijk in~· Ik voelde, dot ik iets zeggen moest en verweerde zwakjes: 

'Nu, ja, we speelden vierde klasse K.N .V.B., degradeerden, moor 

kwamen toch weer terug!' 'Jo, moor nu,' ging hij meedogenloos 

voort, 'waar spelen ,jullie nu in?' 'Door nog in,' moest ik toegeven, 

'moor heeft de auteur Jon Roseloor niet gezegd : ' t is een cirkel

gang', poogde ik nog iets te redden. Het miste zijn doel, moor hij 

scheen voldaan, 'die circuloiretroep ben ik kwijt' meende ik te 

verstaan, met een bruusk gebaar duwde hij mij iets in de hond. 

.' En toch was 't goed ', ging hij voort, 'zwom en klets en fiets moor 

door naar 't eeuwfeest, heus die club is 't woord!' Hij draaide zich 

om en nu zog ik pos, dot zijn onafscheidelijke paraplu alleen moor 

wat valer geworden was. Ik keek verwezen naar ' t vodje in m'n 

hond, dot in goed gangbare Nederlandse muntspecie een behoor

lijk bedrog vertegenwoordigde. En de woorden van de dichter 

schoten mij te binnen: 'Rijen gevoelens staan bij nem in sloop 

en worden wakker, terwijl hij van knoop oud man wordt!' 

CASPER KLAROEN 



1 1950-heden 1 

de· oude eik en haar jonge loten 
1950: EEN NIEUWE TELG 

DE KORFBALAFDELING .. 

Het is ee n heel normaal verschij nsel, dat Sport pas laat wakker 

wo rdt uit de zomerrust en dat bij de aanvang va n de competitie 

de meesten zich nog de slaap uit de ogen staan te w rij ven! 

Hoe and ers was het echter aan het begin van het seizoen 1950-
1951 ! 

Op 26 augustus sto nd de N.S.U.-ploeg voor zijn jaarlijks bezoek al 

voor de deur! En men was wakke r! De organisatie van een en 

ander was goed. De gezellige avond, di e op de wedstrijd volgde, 

was er weer een waarop de stemming steeg bij het draaien van 

d e uurwerkwijzers! Uitnodig ingen voor toernooien in augustus en 

sep tember worden normal i ter afgewezen, maar dit jaar besloot 

men, 'omdat men toch vroeg wakker was ', op de invitatie va n 

Nieuwe Niedorp voor haor bekertoernooi in te gaan. Vermoede lijk 

waren de meesten alweer ingedommeld, want in d e 'Sportbazuin ' 

sto nd weeks daarna: " .... Door diverse oorzaken was er van het 

oorsp ronkelij ke ee rste maar wein ig overgebleven, zodat succes al 

bij voorbaa t uitges loten was. Hoe het mogelijk was, dat aan de 

ploeg, na een bezoek aan de 'Schutkermis' de beker toch werd 

uitgereikt, wete n alleen d e ingewijden!" 

Ja, de Spor,tbazuin. De redactie van ons orgaan schoot dit jaar 

ook uit haar slof! Ook na de competitie '49- '50 bleef het blad bij 

o ns in de bus ploffen , terwijl anders direct na het seizoen de redac

teuren de pennen neer leg gen tot september. Het eigenaardige daar

bij was het feit, dat er geen gebrek aan copie was ! Het begon met 

ee n artikeltje over korfbal. Een van onze lede n, voetball er 'i n hart 

en nieren ', reageerde hierop met een: 'Wij ook!' Ve len vroegen 

zich af, hoe ' t kwam, dat 'hij ' zo plotseling enthousiast voor het 

'spel met mand en paal ' was geworden. Later bleek, dat hij als 

spreekbuis fungeerde voor enke le dames, die het kijken moe waren 

geworden en die óók acti ef achter het bruine monster wilden gaan 

aanhollen . Als mogelijkheid daartoe zagen zij het korfballen . 

(Volleybal was nog een 'vreemd begrip' voor de Horinezen !) Nu 

was Hoorn in die tijd nog we l ' in naam ' een korfbalclub rij k, 'Ados ', 

opgericht in 1927. M en beschikte echter ni et meer over ee n terrein 

(het Doelen ve ld was afgekeurd), terwijl bovendien het led ental te 

klein was om een ploeg te formeren, zodat d eze vereniging goed 

beschouwd al 'op een oor lag '. 

Toen bleek, dat de dames in 'Sport ' voet bij stuk hielden, nom het 

bestuur contact op met enkele oud-bestuursleden va n de 'pap ieren 

ve reniging '. Resul taat: Ados werd opgeheven en op d e Algemene 

Ledenvergader ing zag onze korfbalafdeling het levenslicht. Onze 

club werd daarmee een sportvereniging, waarin dus naast het 

voetbal- ook het korfbalspel door de leden beoefend kon w orden . 

" En dat all es voo r éé n geld ", stond er in d e Bazu in, in we lk blad 

men bovendien d e volgende ontboezeming kon lezen: 

'Sport'-trouw. 

"Waar we rd opregter trouw 

dan tussen man en vrouw 

bij korfbal ooit gevonden? 

Twee partners in de echt vereend, 

ook door 'Sport' te saam verbonden. " 

De korfbalcommissie met de heren Jans, Van den Bosc h, penning

meester Duursma, mej. Smit en W . Bakker, omringden de baby met 

de nodige zorg . Ze werd daarbij met raad en daad bijgestaan 

door de veren ig ing Koog-Zaandijk, die onze jonge afdeling adop

teerde. Door toedoen va n 'K. 'Z.' kregen we o .m. de beschikking 

over trainer Dick Bl ey en werden er in Hoorn enkele propaganda

w edstrijden gespeeld door het eerste twaalftal van Koog-Zaandijk , 

All en W eerbaar en een Zaans twaalftal, o .m. tijdens de Sportweek. 

Een ee rste twaalftal van 'Sport ' startte in de competitie 2e klasse 

N.H.K.B. en wist zich door de vele mo ei lijkheden van een begin

periode heen, te handhaven. De laatste wedstrijden waren de besten! 

Tegen K.V.H. 2 en S.K.V. l vertoonde Sport een spel, dat een belofte 

inhield voor de toekomst! 

In de afdeling van ons eerste voetbalteam gave n de clubs elkaar 

wei nig toe. Pas tegen het einde van de compet i t ie tekende de 

kopgroep zich duidel i jk af: Sport 1 bevond zich h ie rin ni et. 'Onder

aan' bl eef de spanning tot en met de laatste wedstrijden. 

M en hield de adem in, want het eerste solliciteerde naar de 

rode lantaarn! Uitei nd elijk eindigde D.E.S. onderaan, N . Niedorp 

op één na met een punt meer en .... Sport behaalde maar twee 

punten meer. Op het ka ntje af dus! Oorzaken van de matige resul 

taten ? Die zijn moeilijk aan te wijzen. Wel waren enkele van onze 

beste krachten vertrokken uit Hoorn, o.a. Joop de Raadt, Pi et 

Groot en G er va n Ettekoven, en moes ten we ook d e steun van Jan 

Bos missen . De E.C. kon niet spoedig de juiste mensen voor d e 

bezetting van d e opengevallen plaatsen vi nden , met het gevolg , 

dat er nogal eens een gewijzigde opstelling 'uit de hoed' te voor

schijn kwam. Het tweed e ondervond daarvan ook de gevolgen. 

Jammer genoeg, wa nt anders had ee n veel betere plaats dan d e 

zevende tot de mogelijkheden behoort. 16-4-2-10- 10 (34-45). 

De doelcijfers tonen, dat de nederlagen maar zeer klein waren. Een 

voorbee ld van de kracht van een volledig tweede kwam we l tot 

uit ing in de wedstrijd Hollandia 4-Sport 2 2-1. Hollandia 4 werd 

ongeslagen kampioen met doelcijfers 90-10! 

Het derde incasseerde enkele 'doffe dreunen ' (12-1, 13-0), maar 

ging ni et 'down ' en bl eef ve r van de onderste plaats ve rw ijderd . 

Het was jammer, dat de junioren in het voorjaar teruggetrokken 

moesten worden wegens gebrek aan spelers. De E.C. moest voo rt 

durend een beroep doen op 'de toekomst'. 

Sportadspiranten a, aanva nkelijk, traditieg etrouw, ingedeeld bij Hol 

landia a en Westfrisia a etc., bleek te zwa k voor d ie afdeling, als 

gevolg van het f eit, dat de meeste spelers nog maar juist de adspi

rantenleeftijd bereikt hadden. De normale ' follow-up ' ontbrak dit 



jaar! In de lagere klasse ging het beter. Op de Adspirantendag 

werd de eerste wedstrijd gewonnen met 3-0, doch in de finale 

verloor Sport o met 4-2 von D.T.S. 

De geringe prestaties op het groene veld weren zeker niet te wijten 

aan de Jeugdcommissie von dot joar. Een feestavond, contact

avond en en training onder leiding van Theo Berkhout waren 

àf, terwijl eindelijk het evenement voor de jeugd, dat Leo Trap in 

1943 introduceerde, weer plaatsvond. Al was het dit keer geen vijf

kamp, doch een zeskamp. Een welpentoernooi, waaraan niet min

der dan tien elftallen deelnamen, werd gepresenteerd o.l.v. een 

van Sport 's beste krachten, 'de man met de vele functies' Klaas 

Duursma. 

In het voorjaar van 1951 kreeg onze vereniging van een inmiddels 

overleden oud-lid een aanzienlijk bedrag geschonken. De milde 

gever, die in Sport altijd een onopvallende rol speelde en die 

na zijn actieve loopbaan 'sport ' meestal van 'buitenaf' bezag, had 

slechts één wens, n.l. dat zijn naam niet genoemd zou worden. 

Van het geld werden de attributen voor een lichtinstallatie aan

geschaft, welke door toedoen van de leden Weststrate, Trap, Velt 

en enkele jonge leden op ons veld verrees. 

1951: SPORT 1 VALT IN EEN DIEPE PUT ..... . 
In 1951-1952 ging het met de prestaties van voetballend Sport weer 

bergafwaarts. De spelers van de oude kern, die voor dit seizoen 

nog aanwezig was, stopten met voetballen of vertrokken uit Hoorn, 

terwijl Sport het ook zonder Leo Trap moest stellen, die naar het 

land met de vele oud-Sporters, Zuid-Afrika, emigreerde. Alleen inge

wijden weten, welk een verlies dit voor de vereniging inhield. 

Ook Theo Berkhout, die via Apeldoorn naar de West vertrok, moes

ten we in diverse functies missen. Met lede ogen zagen 'Het geel

zwarte masker', de jeugdcommissie en het eerste Theo vertrekken. 

Leo en Theo waren twee van de kurken, waarop Sport dreef! 

Hoe 't ook zij, de jonge, betrekkelijk onervaren Sportploeg kon 

zich niet handhaven. 'Keihard ' kwam het elftal onderaan te 'hangen'. 

Daar dit seizoen de versterkte degradatie weer van toepassing 

was, kelderden de twee oud-vierdeklassers Westfriezen en Sport 

naar de tweede klas. 

Sport 2 deelde niet in de malaise en wist zich beter te klasseren 

dan het vorige seizoen. Goede wedstrijden waren die tegen de 

latere kampioen Blokkers (uit: 2-1) en Strandvogels (thuis: 3-1). 

Tesamen met Alw. Forward 4 eindigden Poppes c.s. op de vierde 

plaats. Het Gouden Derde speelde in de vierde klas een onopval

lende rol. Niettemin trokken de thuiswedstrijden van deze ploeg 

veel bezoekers .... 

In 1950-1951 namen we een hiaat tussen de lichtingen adspiranten 

waar. Dit had als consequentie, dat Sport de eerstvolgende jaren 

geen junioren rijk was. Het adspiranten a-elftal toonde over meer 

ervaring te beschikken dan vorig jaar ; de jonge talenten, waarvan 

het elftal er heel wat telde, begonnen zich bovendien aardig te 

ontwikkelen. Een derde plaats met 14-7-2-5-16 (30-19) was hun 

deel. Op de Adspirantendag behaalde de ploeg weer 'het fel be

geerde speldje '. Tegen Blauw-Wit was het resultaat 0-0, na penal

tys 4-3. Havik, Klaasje Krom, Ted Blauw, Jantje Slagter lieten 

de keeper vissen, terwijl de vijfde man, Hans Back tegen de paal 

schoot. De finale, tegen B.O.L. was een wedstrijd van 'dwergen' 

tegen 'reuzen ', die door de dwergen gewonnen werd! Op het 

Zwaluwentoernooi ging de jongens de verdiende eerste prijs aan 

de neus voorbij , door een zeer vreemde scheidsrechterlijke beslis

sing. De opstelling van 'het ploegje met toekomst ' : 

Kees Leegwater 

Klaas Krom Hans Back 

Jaap Meuleveldt Ted Blauw Koos Semeijn· 

Cees v. Unen Cor Havik Jantje Slagter Piet Leeuw Hans Stapel 

Om de degradatie te vergeten maakten de voetbalsenioren een 

trip naar Den Haag, waarmee de hartewens van een van de leden 

vervuld werd. In de match om d e 'Zuiderparker' liet Sport 1, zoals 

in iedere 'gel egenheidswedstrijd ', een verrassend goed spelletje zien 

tegen d e Hagenaars. Het w erd 1-3, w elke zege uiteraard een 

extra reden tot feestvieren gaf.... Dat lde Poppes (met kiespijn), 

Marinus, en de overige tweede elftalspelers (niet te vergeten de 

chauffeur van de bus, die nog nimmer gevoetbald had!) met 5-2 

van Paraat 2 verloren, drukte de stemming niet. Overigens was het 

die dag geen minuut droog en troffen w ij onder de schaarse toe 

schouwers nog de heer Jurling aan, die destijds voor ons het 

'voetbaltennis' introduceerde. 

De activiteit van de korfbalcommissie kwam reeds ter sprake. Aan 

het einde van het seizoen organiseerde ze bovendien de schoolkorf

balwedstrijden in samenwerking met de hoofden der scholen. Het 

toernooi werd een succes en besloten werd, ieder jaar de wed

strdijen te laten spelen . Zes teams namen er dit jaar aan deel. 

De N.H.K.B. hield een feestavond te Koog aan de Zaan, waaraan 

diverse clubs hun medewerking verleenden. De ' toerneeploeg · van 

onze toneelgroep reisde met schmink en attributen naar de Koog 

en vulde een groot deel van het programma. Het was voor de 

meesten een goodwill-plezier-reis, voor onze secretaris was het 

tevens een zakenreis: Hij contracteerde voor de daaropvolgende 

'Sport'fuif een dansorkest, dat tot die tijd nog onbekend voor Hoorn 

was. Na de fuif begon voor het orkest 'een zegetocht' door de 

kop van Noord-Holland. Ach, wanneer we van de kwaliteiten van 

Roels als impressario voorbeelden moeten noemen, zijn we voor

eerst nog niet uitgepraat. Wist U b.v., dat een van Neerlands meest 

bekende accordeonnisten, radiomusicus, voor de tijd dat hij alge

mene bekendheid verwierf, door Roels op de 'Sport 'fuif 'gebracht' 

werd? 

Ook in 1952-1953 was het 'huilen ' met de prestaties van de voet

ballende seniorenelftallen. Ons bekertoernooi bracht ons weliswaar 

een tweede prijs, maar in de competitie kon de jonge ploeg het 

niet bolwerken. Later in het se;zoen probeerde men 't getij te doen 

keren, door meer ervaren spelers op te stellen, doch dit bracht 

alleen maar een verslechtering. Niettemin werden er wel behoorlijke 

prestaties geleverd tegen koplopers L.S.V.V., Westfriezen en D.W.B., 

met gelijke spelen als resultaat. De ploeg degradeerde echter, voor 

de tweede maal in successie, waarmee Sport 1 in twee jaar tijd 

van de le in de 3e klas duikelde . ... 

En of dit nog niet genoeg was, ook Sport 2 kwam met weinig goede 

resultaten uit de bus! Slechts één uitschieter van formaat, i .c. de 

4-0 zege op de latere kampioen St. Victor 2, viel te noteren. Ter

nauwernood wisten de jongens van Koos Schekkerman zich aan 

degradatie te onttrekken, n.l. door de beslissingswedstrijd tegen de 

Zouaven met 1-0 te winnen. (Goal van Mr. M. Dekkers.) 

Sport 3 kwam dit jaqr alleen maar in sterke verhalen voor. Op de 

'Sport 'fuiven sprak men over dit elftal, als had men het over een 

legendarische figuur in onze vereniging .... Vanaf dit seizoen tot 

heden is Sport 3 niet meer ' in de piste' verschenen . .. . 

Het korfbaltwaalftal boekte betere resultaten dan vorig jaar. De 

training van Dick Bley begon vruchten af te werpen! Doordat 

enkele malen op zaterdagmiddag gespeeld moest worden en diverse 

spelers dus afbericht moesten sturen, werden enkele wedstrijden, 

die normaliter in overwinningen omgezet zouden zijn, verloren. 

Ook nu weer kwamen de beste resultaten van de zijde van onze 

jeugd! 

Na d e schoolkorfbalwedstrijden 1951-1952 meldden zich een aantal 

jeugdleden aan, waardoor het mogelijk was om dit seizoen met 

een adspirantentwaalftal aan de competitie deel te nemen. De 

ploeg speelde geen rol van betekenis, hetgeen we ook niet konden 

verwachten. 'Wacht maar af tot volgend jaar', zei Dick Bley en 

inderdaad, toen kwamen de successen! 

Van de voetbaladspiranten kwamen 'de ukkies' van twee seizoenen 



geleden één punt tekort. Overwinningen met 'korfbalcijfers' wekten 
op den duur geen verwondering meer: 15-1 Ursem a, 12-0 
H.O.S.V. a . Slechts één wedstrijd werd verloren en, haast vanzelf
sprekend voor een 'Sport'-elftal, van de ploeg, welke met twee 
gewonnen partijen tenslotte onderaan kwam te staan! 

Eindstand kopgroep: 

Oudendijk a 18 15 2 32 (47-12) 
Sport a 18 14 3 31 (91-21) 
Berkhout a 18 9 5 4 23 
Zwaluwen a 18 9 3 6 21 

De jongens wonnen voorts hun tweede speldje op de Adspiranten
dag. Op 1.V.V. a werd de zege behaald na het nemen van straf
schoppen : 4-3. In de fina le moest Zaan land ia a het onderspit 
delven tegen Sport. 
Sport b, niet spelend in officieel competitieverband, speelde veel 
vriendschappelijke wedstrijden, waarin het jonge talent duidelijk 
naar voren kwam. Enkele uitwedstrijden _van dit elftal werden ge
speeld in de Zaan, o.m. tegen Z.F.C. en Zaanlandia. De benjamins 
reisden dan tezamen met de korfbalploeg, welke bijna al zijn wed
strijden in 'het land van de molens' moest spelen. 
Op de Adspirantendag, waarheen we dus voor het eerst na enige 
jaren weer met twee teams togen, verloor b van Foresters b met 
3-0, doch won in de verliezersronde met 6-0 van Meervogels b. 
Dit goede elftal van de b-tjes was als volgs samengesteld: 

Veg Hakhoff 

Henk Denies Wim Hartog 

Jan Koppen Piet Leeuw Jan Frens 

Wim Visser Dick Knip David Aay Jan Visser Jan Peetoom 

Een bezoek aan het welpentoernooi in Andijk vormde het besluit 
van het seizoen. De welpen behaalden de derde prijs op dit toer
nooi, waaraan tien elftallen deelnamen. 
De zeer actieve J .C. gunde zich geen tijd om van de vermoeienissen 
van het seizoen uit te rusten, maar zette haar voorbereidingen voor 
de vierdaagse trip van de adsp iranten naar het Gooi, welke begin 
september plaats vond, voort. Onder zeer ongunstige weersomstan
digheden vertrokken Sport a, reserves en geleiders vrijdags naar 
Blaricum, waar overnacht werd in een jeugdherberg; zaterdags werd 
deelgenomen aan het bekende adspirantentoernooi van 't Gooi 
om de 'Zuid-Afrika-Cup'. Tot zondagmorgen waren de Sporters de 
gasten van de vereniging 't Gooi , welke op uitmuntende wijze de 

Sport 1 kampioen, 1953-1954 

Scheidsrechter, M. Bloemendaal, C. 

Horstman, J. Schekkerman, M. van 
Weelden, W. Back, D. Velt, J . 
Kampen, L. Roodzant, E. Polman, 
A. Rupert, C. Havik, A. Agema , 
G . Soering . 

rol van gastheer vervulde; 's zondagsmiddags werd een voo rwed
strijd gespeeld in Bussum voor een toernooifinale tegen B.F.C. a, 
waarna teruggekeerd werd (via de bioscoop) naar de je ugdhe rberg 
in Amsterdam. Op de laatste dag zag men van 'de terugreis via 
zee ' af en men besloot een bezoek aan een museum te brengen, 
waar 'ieder op eigen wijze' z ich vermaakte. Het was ee n fantas
tische tocht! 

Betekende de trip van de adspiranten a een goede inzet van 
1953-1954, ook de voetballende senioren startten goed door in de 
finale van het bekertoernooi slechts met 2-1 te verliezen van 
Hollandia 2. 

1954: DRIE KAMPIOENEN ...... ! 

Het feit, dat Sport 1 bijna volledig aantrad voor de wedstrijd om 
de Westfrieslandbeker rechtvaardigde een zeker optimisme t.a.v. 
de competitie. De sfeer in de ploeg was uiteraard, ondanks de 
diepe depressie, niet aangetast geweest, zodat dit punt ook geen 
zorgen baarde. 
Inderdaad waren van begin af aan de resultaten goed . Thuis bleef 
he t elftal ongeslagen, doch het zijn vooral de 'gezel lige ritten' 
(Texel!), die de spelers deze competitie doen herinneren. Doordat 
concurrent Winkel de op een na laatste wedstrijd gelijk speelde, 
werd Sport 1, dat op die dog 'rust ' had, zonder zelf te spelen 
kampioen van de derde klas, welke afdeling het elftal dus na een 
eenjarig verblijf weer verliet! De laatste wedstrijd, tegen Wit-Road 
(na de fuif!) ging 'natuurlijk ' verloren .... 

Eindstand kopgroep : 

Sport 18 12 3 3 27 
Winkel 18 12 2 4 26 
Wit-Rood 18 11 4 3 26 
Z.D.H. 18 9 5 4 23 

He t kampioenselftal : 
D. Velt 

C. Horstman J. Kampen 

Th. v. Weel den W . Back M. Bloemendaal 

E. Polman A. Rupert C. Havik A. Agema G. Soering 

Reserves: C. Schekkerman en C. Bloemendaal. 



Sport l kampioen 1954 
De aanvoerder van Wit-Rood biedt zijn collega D. Velt bloemen aan 

Sport 2 deed het ook beter don vorig jaar. Het merkwaardige was, 

dat uit de uitwedstrijden meer punten verzameld werd, dan uit de 

ontmoetingen in eigen home gespeeld. Het eindresultaat was een 

gedeelde vierde plaats, ver achter de kampioen, Zwaagdijk 2. 

De eerste van de drie kampioenen was ons eerste korfbaltwaalftal. 

Na de wedstrijd tegen Roda kon de vlag gehesen worden. De 

ploeg promoveerde naar de eerste klas N.H.K.B. 

Sport 1 bestond uit de dames: C. Battem, A. Ensink, K. Jans, D. 
Smit, Y. Tonneman, C. Wormsbechter, C. Duursma-Klomp; en de 

heren: G. Houter, Ch. de Jong, W. Machielse, J. Meppe, W. Del
cour, J. lantinga, W. Bakker. 

De korfbalafdeling maakte een periode van grote bloei door. Ook 

een tweede twaalftal nam dit jaar deel aan de competitie. De 

voetballers, d ie in het begin 'de korfballers met gemengde gevoe

lens zagen opereren', kregen waarder ing voor deze oude sport, 

getuige het feit, dat enkele spelers naast voetbal ook korfbal gin

gen spe len. De adspiranten speelden een succesvolle competitie 

en behaalden eveneens het kampioenschap. 

Sport a moest door het spelen van promoti ewedstr ijden proberen 

zich een plaatsje in een hogere afd eling te veroveren. Dit lukte. 

De beslissende wedstrijd tegen Groen-Geel (Wormerveer), in Pur

merend gespeeld, leverde een 3-0 zege èn promotie op! 

Korfballend Sport a was al s volgt samengesteld: 

Jongens : Wim Hartog, Cor Machielse, Gerard Morauw, Ger Roorda, 
Cor de Weerd, Fred Wentzel, Henk loots, Atze van der Ploeg; 
en de meisjes : Betsy Koster" Tiny Machielse, Loes Meyer, lies 
Uitentuis, Beppie Wiggelaar, Ria de Vogel, Tiny Bakker. 

De bijkans traditionele trip aan het eind van het seizoen, maakten 

de voet- en korfballers gezamenlijk naar Hilversum . De korfbollers 

speelden, onvolledig, tegen Excelsior en g ingen met 'korfbalcijfers ' 

ten onder: 16-4. Sport 1 (voetbal ) trad aan tegen Victoria, welke 

club tevens als gastheer fungeerde. Het contact met deze Hilver

sumse ee rste klasser kwam tot stand door toedoen van Fr. de Vries, 

die na zijn Sporttijd zijn rush es op de vleugel bij V ictoria ondernam. 

Sport spee lde uiteraard weer goed; met 4-3 werd de wedstrijd 

verloren . Dat de feestavond in 'Het Hof van Holland ' klonk als een 

klok, behoeft geen betoog. De heren Dontje en Duin bl eken hun 

ideeën niet op het voetbalveld achtergelaten te hebben . . .. 

Zelfs 'Maartje uit Andoik' was met de Hoornse bu s naar de Gooise 

dreven meegekomen, maar op het toneel geïntroduceerd door 'ge

leider ' Roodzant bleek niemand een lach om het goede mens te 

kunnen krijgen, om de eenvoudige reden, dat men geen woord van 

hoor sappige Westfries kon verstaan. 

'Lustrum-reünie-jaarfeest' 1954 w as weer als vanouds. Het accent 

lag echter niet op de reünie, wa araan tn 1955 de nodige aandacht 

werd geschonken . Op de 'Bühne' gaf o.m. 'onze mannelijke Ellen 

Vogel ' weer blijk von zijn goven. Over de prestaties van 'Het Geel

zwarte Masker ' leest U elders echter mee r. 

De d epress ie was men wee r te boven. Hèt moment, volgens dhr. 

Bock om het geenszins benijdenswaardige 'boontj e' als voorzitter 

over te drogen aan 'jonger bloed'. Onze nieuwe praeses we rd dhr. 

Jonkers , die zijn jeugd doorbrocht in de oude Delftse veren iging 

Concordia. Als actief spe ler en 'hotemetoot ' ve rdi end e hij in deze 

club reeds 'zijn sporen '. 

1955: SPORT's VOLLEY-VIRTUOZEN TREDEN 
VOOR DE EERSTE MAAL OP ..... . 

Ond er leid ing van de ni euwe voorz itter werd het herste l in 1954-
1955 voortgezet. We verlieten het gezellige terrein in het Wilhel

minapark en verhuisden naar het Noordersportpork aan de Gelde

lozeweg, a lwaar we met onze zusterveren iging Zwaluwen de twee 

terreinen 'rendabel gingen maken '. We voelden ons door direct 

thuis . De knusse tribune was bij iedere thuiswedstr ijd spoedig het 

centrum, waar de 'ouwe. getrouwen ' elkaar ontmoetten. 

Het eerste voetbalteam gooide direct alweer hoge ogen . Tegen het 

einde van het se izoen kregen Dick Velt en zijn jongens echter een 

paar onverwachte nederlagen te incasseren , waarmede de kans op 

de bovenste plaats verloren ging. Ook nu weer bleek Sport tegen 

het vaak harde spel van diverse teg enstanders geen wapens te 

kunnen v inden . 

Sport 2 belandde op ee n bescheiden plaats in de ond erste reg ion en; 

bijtijds kwamen er nog enkel e kostbare punten binnen! 

Van de korfbolseniorenteams kon het ee rste zich niet handhaven 

en degradeerde naar de tweede klasse. De oude kern , bestaande 

uit Mochielse, Bakker etc. was uit de ploeg verdwene n, hetgeen 

ee n gevoelig verlies betekend e. Het tweede bewandelde dezelfde 

w eg als ons voetba lrese rve-e lftal: Met de hakken ove r de sloot! 

De korfbaljeugd had 'de gang erin'. Voor de tweede maal in 

successie werd Sport a kampioen! De schoo lkorfbalwedstri jden had

den weer vreugdevolle gevolgen: Het aanta l meisjes en jong ens, 

dat d e korfbalsport bij ons kw am beoefenen werd zo groot, dat 

dit jaar ook Sport b in de competiti e startte . En laat nu de ploeg 

direct al de hoogste eer in haar afdeling voor zich opeisen! Een 

goed succes voor de korfbalj eugdcommiss ie ! 

Sport '1 korfbalkampioen, 1953-;-1954 

D. Smit, Machielse, IJ . Tonneman, W . Delcour, W. 

Bakker, K. Jans, C. Duursma, A. Ensink, Lantinga, 

Ch. de Jong, C. Duursma-Klamp, C. Battem, J. M eppe 



Sport-reünie, 1955 

Dit jaar en ook het vorige jaar staan bij ons te boek 'als zwarte 

bladzijden in de historie van de voetbaljeugd'. We kunnen ons 

niet aan de gedachte onttrekken, dat men in die tijd het jeugdwerk 

t.a.v. de voetbalafdeling wat heeft verwaarloosd. Voor een vereni

ging als de onze is dit een beschamend iets! We hopen, en ver

wachten, dat dit de enige maal was! Men zocht wel naar jeugd

leiders, maar feit was, dat Jur Bartels bijkans twee seizoenen lan g 

alleen voor de zware taak stond, de voetbaljeugd te leiden. Hij 

vervulde die taak niettemin prima; terecht werden tijdens de jaar

vergadering woorden van waardering gesproken. Helaas waren de 

resultaten van de jeugd minimaal: de junioren eindigden onderaan, 

Sport o nam geen deel aan de competitie . .. Het jeugd ledental 

brokkelde verder af. . . Een periode om gauw te vergeten! 

Ook in 1955 kwam de oude glorie weer bijeen op de dag van het 

jaarlijkse 'grote' feest. Natuurlijk traden de veteranen weer aan 

op het groene ve ld om met wel licht wat strammere ledematen en 

wat minder adem een wedstrijd te spelen. De twee teams waren 

samengesteld uit betrekkelijk jonge lichtingen. De ene ploeg was 

ongeveer identiek aan het elfta l, dat het herrezen Sport naar de 

K.N.V.B. bracht. Vanze lfsprekend bleef het niet bij deze wedstrijd 

en de daaropvolgende maaltijd in ons clublokaal ... 

De op initiatief van Siem Schermer gehouden grote verlot ing werd 

18 jaar later . ... 

De 'gouden ' ploeg van 1936- '37 
tijdens de reünie van 1955 - op 

een paar wijzigingen na - vol 

zoete herinneringen en stramme 

gewr ichten weer bi jeen. 

H. van Berkel, W. v. Rosmalen, 

J. Soutendijk, W. Tonn eman, J. 

Harder, P. Boom, G . D. Schollen, 

Fred. de Vries, St. Prost, Ph. J. 

Zwaan en W. de Kreek . 

een grandioos succes. Als hoofdprijs had Siem uitgeloofd 'een 

koe ' ! Een maand vóór de trekking werd onze 'stunlenspecialist' nog 

door menig bestuurslid beschouwd a ls de man, die Sport regelrecht 

op een 'bankroet ' aanstuurde .... Zijn vertrouwen in zijn speciale 

agenten Ho rstman en Semeijn, die honderden loten 's leten ', werd 

niet beschaamd· en a ls ee n pauw l iep Schermer door het club

lokaal op de avond van d e trekk ing, welke samenvie l mei de reünie. 

'De koe' ve rscheen niet in leven de lijve ; Wil lem Beunder trad ech 

ter loch a Is toreador op .. . 

Geruchten over de oprichting van een volleyba lafdeling hadden 

al een jaar de ronde gedaan. Wietze Duursmo had op de Alge

mene Vergadering in 1954 'de kal de bel aangebonden'. Toen ve r

kreeg n.l. hel vo ll eybolspel in Hoorn bekendheid en enke le van 

onze dameskorfballers zagen zich genoodzaakt om hel spel bij 

ee n andere vereniging te gaan beoefenen. Het voorste l van Wietze 

tot oprichting van een eigen afdeling stuitte op verzet, waardoor 

'Wietze voor niets uit Arabië overgekomen was' . De plannen ble

ve n beslaan. Toen onze voetba ll ers De Roos en Schollen, thans 

prominente vo lleyball ers, zich aansloten bij een bestaande volley

balvereniging, ging 'de kogel door de kerk '. Op de Algemene Ver

gadering werd de oprichting van de vo ll eyba lafdeling een feit. 

Mei algemene stemmen besloot men daartoe. 

In de hedstcompetitie startte Sport met een team, bestaande uit 

de korfballers Meppe ·en Reurslag en de voe tball ers Agema, H. 

Back, Kampen, Duursma K., Koen, Stukje en Tuinstra. In de beginne 

beschouwde men 't geheel als 'een gijntje ', zoals zo vaak bij ons 

gebeurt, maar naarmate de competitie vorderde werden begrippen 

a ls 'set-ups', 'smashes' etc., die men in het begin alle samenvoegde 

onder één begrip, n.l. 'het meppen', ser ieus genomen. Klaas 

Duursma ·en Jan de Roos leerden de jongens het spe l tijdens de 

buitentraining . In de herfst vervo lgden de heren Duivestein en 

Nico Schollen 'de lessen' in de za al. 

1956: VOLLEY-HEREN 

PROMOVEREN .. ... . 

Met deze enthousiaste inzet van de vo ll eybalafdeling begon dus 

seizoen 1955-1956. Een prima ee rste elftal met een zeer goede 

geest deed een serieuze poging om de eerste klas weer te berei-



ken. De voortekenen waren goed: De resultaten, behaald in ons 

bekertoernooi waren weer 'bedroevend '. Vlak voor de competitie 

werd nog een tweetal oefenwedstriiden gespeeld, n.l. tegen Zwa

luwen (7-0) en De Riip (7-3). Overwinningen op K.G.B., H.E.O. 

en Con Zele luidden de competitie in . Een inzinking in het midden 

van het seizoen kwam de ploeg duur te staan. Alhoewel er in 

de tweede helft van de competitie geen enkele wedstriid verloren 

werd en ook o.m. leider R.K.V.V.S. in eigen home met 4-2 werd 

verslagen, bleek de eindsprint toch te kort geweest te ziin. Een 

punt kwam de ploeg tekort om voor promotie in aanmerking te 

kunnen komen. Dat ene puntie liet Spart achter in Zwaag, waar 

ons eerste op die hete Pinksterdag in de beslissende wedstriid tegen 

Westfriezen niet verder kwam dan 2-2 en daarbii een penalty 

miste .... 

Eindstand kopgroep: 

Westfriezen 20 12 5 3 29) pram. 

R.K.V.V.S. 20 13 2 5 28) ;:.rom. 

Sport 20 12 3 5 27 

Con Zele 20 10 5 5 25 

De ploeg, we lke, gezien het vertoonde spel, dit iaor zeker had 

moeten promoveren, was als volgt samengesteld: 

Dick Velt (Joh. van 

Bram Stukje 

Thijs Bloemendaal Wim Back 

Hinte) 

Hans Back 

Luc. Hartman 

Evert Polman Ary Rupert Jan Groot Wim v. Dok Abe Agema 

Sport 2 blies haar partiitie in de derde klas weer mee. Geen solo, 

noch ondergeschikte partii. Elf punten waren voldoende om als 

'middenmoter' uit de bus te kunnen komen. 

De korfbalsenioren kwamen met een elftal uit, dat door de vele 

wedstriiden op zaterdagmiddag veel te kampen had met afbe

richten. Daardoor bleef men in de onderste regionen 'hangen'. 

De korfbalieugd was weer goed vertegenwoordigd in de competitie 

van de N.H.K.B. Startte vorig seizoen Sport b voor de eerste maal, 

thans trad ook Sport c binnen de liinen ! Voeg daarbii, dat Sport a 

voor de derde achtereenvolgende maal kampioen werd ( !) en U 

begriipt, dat de korfbalieugdcommissie op een succesvol seizoen 

kon terugzien, nadat de schoolkorfbolwedstriiden weer hadden 

plaatsgevonden. 

De voetbalieugdafdeling begon hoor reputatie weer terug te win

nen, mede dank zii het feit, dat dhr. Poppe in de J.C. zitting nam. 

Het aantal ieugdleden steeg dit iaor weer aanzienliik; Sport a nam 

weer deel aan de competitie. De toernooien van Alkm. Boys en 

Berkhout werden bezocht. De contactavonden, die zeer goed be

zocht werden, verliepen, in de goede zin des woords, weer in de 

oude sfeer. De oudere ieugd vervaardigde zelf een tafeltennistafel, 

terwiil Ger Soering de ieugd een voetbalspel schonk. 

De iongste 'Sport'oonwinst bleek in een behoefte te voorzien, zoals 

o.m. Wietze Duursma al voorspeld had: vooral onder de voetbal

lers en oud-spelers en onder de korfbalsters was en is de animo 

zeer groot. Voor de wintercompetitie werden maar liefst twee heren

en één damesteam ingeschreven. 

Het ee rste herenteam werd kampioen! En dat ongeslagen! Via 

promotiewedstriiden tegen Zwaluwen l en Spoorwegen l, welke 

beide overwinningen werden, kreeg het zestal een plaats in de 

hoogste regionen van het Hoornse volleybal. 

Het succesvolle team bestond uit: 

Abe Agema, Hans Back, Joop van Hinte, Eef Polman, Jan Schel
linkhout, Bram Stukje. 

De dames brachten het er niet zo goed af. Het team belandde op 

de onderste plaats. Coach Jan de Roos leidde de ploeg goed in 

de degradatiewed striiden. Zo goed, dat de plaats in de oorspron

kelijke afdeling behouden werd. 

Sporl 1, 1957 
M. Bloemendaal, J. Groot, W. Back, Luc. Hartman, 
H. Back, C. Tuinstra, J. de Roos, W. van Dok, L. Rood
zant, J. Viizelaar, J. v. Hinte, J. Kampen. 

Het reünistencomité 'Spo rt-1889 ' organiseerde weer een feest voor 

'gee lzwarten van alle iaargangen en huidige Sport-generatie'. De 

traditionele wedstriid was er ditmaal een tussen 'Sport 1938' met 

Van Berkel, Van Dok etc. tegen 'Sport 1948', waarin o.m. Piiper, 

Peetoom, Groot en Kolkman. Tiidens het diner werd aan vele aan

wezigen het nieuw ingestelde teken van 'De Geelzwarte Soccer' uit

gereikt, waarbii ('Ome') Nic. de Boer, onze oud-hospes, als eerste 

werd geridderd. 

DE LAATSTE JAREN .... . . 

Het wel en wee van onze vereniging 1n de laatste iaren zullen de 

meesten van ons zich nog goed kunnen herinneren, zodat we ons 

betoog enigszins zullen bekorten. Trouwens, wat de prestaties van 

het eerste elftal betreft, kunnen we zeker kort ziin. 

Na een goed begin van competitie 1956--1957, waarna de stand 

van de kopgroep er als volgt uitzag: 

Spartanen ·9-14, Con Zele 8-11, Sport 8-10, 

raakte de ploeg achterop, doordat viif wedstriiden achtereen ver

loren werden. Tegen het einde hervond Sport l de goede vorm 

weer, waarvan Con Zelo het slachtoffer werd. No een modder

ballet verloor dit elftal met 5-4; niet alleen Sport iuichte na afloop, 

ook de in grote getale aanwezig ziinde Spartanen deden dit, aan

gezien dit resultaat voor hen practisch het kampioenschap be

tekende. 

De korfbalafdeling onderging een aanzienliike aderlating. Een van 

de driivende krachten van de afdeling, de familie Jans, vertrok uit 

Hoorn. Dick Bley ging als trainer heen en het vertrek van enkele 

leden naar een volleybalvereniging, voor dat onze afdeling tot 

stand kwam, deed zich voelen. Niettemin wist zich het eerste en 

enige team te handhaven in de tweede klas. De ieugdafdeling was 

ook 'besmet geweest door de volleybalbaccil', waardoor dit iaar 

alleen het a-twaalftal aan de competitie deelnam. Zoals gezegd, 

handhaafde het eerste twaalftal zich. De ploeg eindigde op de 

viifde plaats. Ook dit iaar kwam men voor de wedstriiden op zater

dagmiddagen zeer verzwakt uit. 

Na afloop van het seizoen, of liever gezegd op de dag van de 

laatste wedstriid van het seizoen bezocht het eerste twaalftal de 

interlandwedstriid Holland-België. 

De schoolkorfbalwedstriiden konden dit seizoen helaas niet worden 

gehouden. Doordat de schoolvoetbalwedstriiden i.v.m. de gesteld

heid van de terreinen mei Pasen werden uitgesteld, kwam het 

schoolkorfbal in het gedrang. 



De volleybolofdeling werd in de competitie von de NeVoBo ver

tegenwoordigd door vier teams! Dames l eindigde op de derde 

p/oots en promoveerde nad ien bij keuze naar de eerste klas. Ons 

tweede damesteam, dat dit seizoen dus debuteerde, schraapte drie 

punten bij elkaar, hetgeen niet voldoende was om de onderste 

p laats te verlaten . 

Heren l, dat dus voor de eerste maal in de eerste klas uitkwam, 

deed het daarin bijzonder goed; in de kopgroep leverde het team 

een fe l le str i jd met H. V.C. 2. De volgende eindstand kwam ten

slotte uit de bus (kopgroep): 

H.V.C. 2 12 6 5 17 
Sport l 
T.O.G. 2 

12 
12 

5 

5 
6 
4 

l 
3 

16 
14 

Sport 2, het teom met de meeste oud-voetballers, eindigde in hoor 

afde l ing in de onderste regionen (tweede klos). 

De heren Bartels en Poppe van de voetboljeugdcommissie kregen 

dit seizoen de steun von dhr. Schermer. Gezamenlijk bouwden deze 

heren de jeugdafdel ing verder op tot 'norma le' grootte. Men ging 

ze lfs verder, zodat men aan het eind van het seizoen van een 

zeer grote jeugdafde ling ko n spreken . 

Voor wat betreft de prestaties vie len enkele hoogtepunten te note

ren: Zo toog de juniorenp loeg met een korfballer c!s invaller naar 

het Bonds juniorentoernooi in Wormervee r . De jongens zorgden voor 

een verrassing door met de speldies thuis te komen! 

Sport a-J .V.C. a werd 2-2, na penaltys 5-4. In de finale trad 

Spart aan tegen Zilvermeeuwen a, we lke striid eindigde in 1-1, 
zodat wederom strafschoppen de beslissing moesten brengen. D ick 

Knip, David Aay, Veg Hakhaff, Rudi D iiksma en Dick Remmerde 

lieten de keeper tevergeefs duiken; Hans Kuiper ranselde drie 

pena ltys ui t z iin he i ligdom en toen 'de kruitdampen opgetrokken 

ware n', b leek Sport met 6- 2 gewonnen te hebben. 

Vo or het eerst na vele iaren brachten adspiranten, iunioren ·en 

senioren van a l le afdelingen, onder leiding van W. Back i r. weer 

ee cabaret-revue van formaat. Het eerste optreden vormde de 

inleiding tot een 'Sportfeest oude st iil ' . Voor het bal had men weer 

ee n bi izonder goed dansorkest naar Hoorn gehaald, mede dank zi i 

het speurwerk van Ary Weiland. 

'Louter Larie ' werd voor de tweede maa l gebracht voor de ieugd 

en de ouders van de ieugdleden. 

Aan de stadsfeesten werd ook de naam 'Sport ' verbonden. Op 

in it iatief van Sport werden de oud-internationals uitgenodigd om 

ee n wedstriid in Hoorn te komen spelen . Ook b ii de voorbereid in

gen voor deze match nam Sport het leeuwenaandee l voor haar 

rekening . Het werk van onze voorzitter Jonkers moge hier zeker 

niet onvermeld bliiven. 

1957-1958 bracht voo r voetballend Sport weinig succes. Thi is Bloe

mendaal, al ias 'Motthews' hing dan toch eindeliik de schoenen 

aan de wilgen (maar trok de vo ll eybalschoenen aan!), Stuk ie, Van 

Dok en Rupert, drie van onze 'gangmakers ', zowel bii ontmoetin -

Sportrevue 'Louter La rie', 1957. 
'Stei lwand-scène' 

Sportrevue 'Louler Larie', 1957. 
'Proloog' . 

gen op het veld als daarbuiten, ver l ieten de Coenveste. Kortom, 

het was een grote veer, welke de vereniging aan het begin van 

het seizoen liet. 

Van begin af aan bleek Sport per sé de rode lantaarn te willen 

bemachtigen. Gelukk ig kwam ' t ni et zover. \Ale/ was er ee n beslis

si ngswedstriid tegen D.W.O.W. voor nodig. Men besefte o.i . de 

ernst van de zaak niet. Aan de vooravond van de stri id vond er 

een 'Sportfuif' plaats... De weds triid , welke in Wognum werd 

gespeeld, werd een zenuwslopende partii, onder grote pub l ieke 

belangstelling. In de allerlaatste minuut maakte Holtkamp 2-1 , 
waarmee Sport in de tweede klas bleef. Na afloop van de wed

striid, toen we 'met z'n allen' in ons clublokaal nog wat nakaartten, 

bleken de spelers zich pas te realiseren, dat we aan de degradatie 

ontkomen waren. Tussen haakjes, een (onpartiidig) verslaggever 

schreef: "Sport vatte deze bes/issingswedstriid nogal gemakkeli ik 

op .... 

Sport 2 leverde geen opmerkeliike prestaties en handhaafde haar 

reputatie van 'middenmoter '. 

De korfbalafdeling maakte een moe il i ike t iid door. Nadat Dick Bley 

was vertrokken, kwam een periode, waarin di verse trainers elkaar 

opvolgden: de heren Hoorn (K.Z.) en Brouwer (Groen-Geel) waren 

slechts korte tiid in dien st. De heren Meppe, C. Duursma en mevr. 

Duursma-K lomp namen voorts voor enige tijd de training op zich . 

Zeer verd ienste l ijk in deze maakte maakte zich ook dhr. H. v. d. 

Bosch, een van de ' important persons' in de organisatie va n de 

school korfba lwedstriid en. 

De korfbalafdeling we rd verd vertegenwoordigd door slechts een 

team, n.l. het eerste seniorentwaalftal, dat zich als zesde in de 

eindrangschikking wis t te klasse ren. 

De schoo lkorfbalwedstri id en, sedert 1955 aak georganiseerd voor 

d e Middelbare Scholen, vonden weer doorgang. Dit iaar werden 

Juniorentoernooi 'Allen Weerbaar', Bussum, 1958 

'De beker gewonnen'. 



Volleybal-damesteam l kampioen, 1959 

A. C. Wiinio (trainer), mw. Duursmo, mw. Bloemen

daal, mej. v. Giffen, mej. Blouw, mej. v. Hinte, mw. 

Agemo, mei. v. d. Gracht. 

deze succesvolle wedstrijddogen voor het eerst georganiseerd met 

medewerking van E.M.S" een in 1958 opgerichte Christelijke korfbal

vereniging. 

De volleybalafdeling, met als 'motor' Abe Agemo, 'liep' ook dit 

seizoen 'gesmeerd'. Het team van de oud-voetballers, Heren 2, dot 

vorig ioor een bescheiden rol speelde, plaatste zich thans in het 

centrum van de belangstelling. Zonder een wedstriid te verliezen, 

behaalden Thiis Bloemendaal, Dick Velt, Siem Koen, A . Driessen 

etc. het kampioenschap van de tweede klasse! 

Eindstand kopgroep: 

Sport 2 18 13 5 0 31 

Schorpioen 18 13 4 30 

N.H.D. l 18 9 6 3 24 

Gemeente 18 7 9 2 23 

Heren 2 plaatste zich bii de promotiewedstriiden, waarmede dus 

zowel het eerste als het tweede thans in de eerste klos uitkomen! 

In die eerste klos eindigde Sport l met 18-7-5-6-19, waarmede 

de vierde ploots bereikt werd. 

Ook dames 2 eiste de aandacht voor zich op, zii het niet voor een 

oonstoond kampioenschap. Het team eindigde onderooon in de 

eerste klos en moest degradotiewedstriiden spelen. Evenals in 1956 
bleef het eerste klosserschop behouden. 

Het tweede domesteom tenslotte eindigde als derde met 12-3-5-
4-11. 

W e vermeldden reeds, dot de voetbolieugdofdeling zich sedert 

1955 weer in een opbloei kon verheugen. De stiiging in het ledental 

was ongekend. Een iuniorenelftol , twee odspirontenelftollen, een 

'combinatie ' en enkele we lpenploegen, speelden hetzij in compe

titieverband , hetzii vriendschoppeliike wedstriiden. 

1958: ACTIEF JUNIORENTEAM ..... . 

Hèt evenement van het ioor was ongetwiifeld het iuniorentoernooi, 

dot de iun1oren zelf organiseerden. No een succesvol seizoen, 

door een 3-2 nederlaag tegen Oosthuizen ontging de iongens het 

kampioenschap, richtten de iunioren op de zaterdag voor Pinkste

ren een kamp in, waar temidden von de slooptenten een grotE 

recreotietent verrees. Een uitvoe;·ig verslag van een en onder heeft 

U vanzelfsprekend in de Bazuin gelezen, zodat wii hier verder niet 

op ingaan. 

De iunioren besloten het seizoen met een trip naar Bussum, waar 

ze op het toernooi van Allen Weerbaar nog eens bewezen, over 

een goede ploeg te beschikken . Z.V.V. o en D.U.N.O. (Den Hoog) 

kregen klop met respectieve!iik 3-0 en 1-0. Van Allen Weerbaar 

werd verloren met 1-0, doch niettemin eindigden deze beide ploe

gen bovenaan mei geliik aantal punten. No viermaal drie straf

schoppen werd Sport uiteindeliik winnaar van de poule. De ploeg 

kwam uit in de finale tegen Donor. In de laatste minuten zette 

Sport een 2-0 achterstond om in 2-2, zodat dus wederom de 

penoltys de beslissing moesten brengen. Sport benutte alle straf

schoppen. Gerard Houler werd 'de held van de dog', doordat ~ii 

twee penoltys stopte! De grote w isselbeker en de kleine beker 

gingen mee naar Hoorn! De opstelling van dit iuniorenteom luidde: 

Gerard Houter 

Cees de Bruyn Dick Vos 

Leo Snaas 

Veg Hakhoff 

Rudy Dijksma 

Rob Back 

David Aay 

Albert v. cl. Deure 

Henny Hendriks 

Piet Schuytemaker 

En zo longzomerhond stoppen we don 'het heden' binnen: Seizoen 

1958-1959, dot biino ook alweer tot het verleden behoort. De 

meeste teams ziin nu, medio opril, aan 'de restanten ' bezig. 

We zouden ook over dit seizoen weer de nodige regels kunnen 

neerschrijven. Het lijkt ons beter, om al hetgeen er Sport gebeurde, 

eerst nog eens goed te loten bezinken, alvorens het in een histo

risch overzicht op te nemen. Want steeds zouden wii onszelf moe

ten afvragen: Zou dot nu we l belongriik genoeg ziin? Notuurliik 

ziin er feiten, waarvan wii nu al zeker weten, dot zij in dit kader 

possen. Zo b.v. het behaalde kampioenschap van het eerste volley

bal-damesteam. Kampioen van de eerste klasse afdeling Hoorn! 

Tiidens de Nederlandse volleybalkampioenschappen zal dit Sport

team hoor promotiewedstriiden spelen! Loten we hopen, dot onze 

dames, temidden van al die 's terren ' en aanschouwd door een 

groot aantal toeschouwers, geen lost van 'plo kenkoorts ' zullen 

hebben! 

Voorts noemen wii de behaalde derde plaats van Sport l, de, ver

geleken met vorige ioren, betere prestaties van Sport 2, het feit, 

dot de korfballers het kampioenschap zich hun neus voorbii zogen 

gaan door twee nederlagen tegen nummer laatst, welk team zijn 

wedstriiden uitsluitend op .... zaterdag speelt. Wat dit voor de 

korfbalafdeling betekent, schetsten wii reeds hiervoor. 

Neen, we gaan niet verder. We worden afgeschrikt door de vele 

herinneringen, die dit seizoen ons bracht. En ze schiinen ons alle 

even belongriik toe. Een schone taak voor onze opvolgers, die bii 

een volgend lustrum een 'verder op dit verhaal gaan schriiven. 

We willen hen niet afschrikken: Het is een heel leuke bezigheid, 

moor tenslotte zeg ie toch: "Hè, hè, we ziin blii, aat we er ziin !" 

Zo ziin wii dus aan hel einde gekomen van "zeventig ioor 'Sport ' 

lief en leed". No lezing zult U zeggen: "Nou, nou, er is nog wel 

zo 't een en onder gebeurd 1" . Inderdaad 'ee n mensenleeftiid !'. 

Moge onze goede oude club bliiven groeien en bloeien! 

Op naar het volgende lustrum! 

W. BACK Jr. 



KLEEDKAMERPOEZIE 

Wanneer je aan ie loopbaan bij Sport terugdenkt, duiken uiteraard 

eerst die beelden voor je geest op, die destijds de meeste indruk 

op je maakten. Mijn herinneringen moken hierop geen uitzondering! 

Doch steeds, als ik mij goede wedstrijden, die ik met mijn elftal 

speelde, weer voor de geest haal, doemen voor mij beelden op 

over de aanblik der kleedkamers. Neen, ik doel niet op het interieur 

van de kleedgelegenheden op de Westfriese velden, waar je je 

bijvoorbeeld wassen moest in een theekopje, of met z'n allen in 

een grote tobbe, of als verkleedplaats een toneel met als achter

grond een bosdecor, of 'middeleeuwse' kamerdeur, geflankeerd 

door het vaandel der plaatselijke fanfare 'Eensgezindheid'. Neen, 

mij frappeerden altijd het meest de teksten, die op de wanden 

voorkwamen, zoals 'verboden vuilnis neer te werpen', of een bord 

boven een kachel, waar geen spatje vuur in zat, met 'Post op, 

de kochgel is heet'. 'Dronk en sport kunnen nooit samengaan ' heb 

ik nooit begrepen, evenmin als 'Een wedstrijd is nooit verloren als 

de scheidsrechter voor ' t laatst heeft gefloten'. En wat dacht U 

van deze: 'Geen geld of goederen te loten hangen, daar wij niets 

vergoeden'. We moesten ons eens verkleden in een kelder, waar 

o.m. kisten met een zeker wasmiddel opgeslagen waren. Daar 

stond: 'Laat de flessen met rust s.v.p.'. Toen we vertrokken sliepen 

ze nèg ! Stond de kleedkamer onder toezicht van lieden, die wel 

eens verder waren gereisd dan de rand van hun dorp, dan las 

je in die lokaliteiten wel: 'Laat niet, na aangenaam verpozen, de 

eigenaar van deze kamer de schillen en de dozen'. In kleedkamers 

met witgekalkte muren kwamen blijkbaar vaok mensen, waarvoor 

een handdoek nog onbekend was, getuige de tekst: 'Veeg Uw 

honde niet an de muren af!'. Ik trof eens bij een kraan een bordje 

aan: 'geen drinkwater' . Laat ik nu daags daarop in het toilet van 

een trein een dergelijk geëmailleerd bordje tegenkomen! Toch was 

niemand van ons elftal bij de N.S. Zoals ik reeds zei, sommige 

teksten heb ik nooit begrepen, ofschoon ze toch kort en krachtig 

waren . 'Vriendelijk verzoek het Papier met rust te loten, die zakken, 

die vol zijn, niet leeg gooien, dat geeft dubbel werk, waardeer 

dat toch . De daders zijn niet goed af. Bij voorbaat mijn dank. 

Ook ten strengste verboden om zelfs in de voetbalschuur te komen, 

alleen die er recht op heeft'. 

Ik weet niet eens meer, of we wonnen of verloren. 

B. 

VAN MOMBAKKES EN GRIMAS . . .. 
"Een gedenkboek is een het aan de revue laten passeren van een 

evolutie!". 

En zoals de tegenwoordige beoefenaren van 'een ' sport bij 'Sport' 

niet meer voorzien zijn van een vervaarlijke 'leg-guards', die onze 

pioniers plachten te dragen en evenmin hun krullen meer tooien 

met baret plus pompoen, zo verschilde ook de reciteerclub, 'met 

adviezen en supervisie bij spraak- en stemvorming' von Ds. Van 

Doorn, nog wel wat met de revue 'Louter Larie', enkele jaren gele

den door onze toneelgroep 'Het geelzwarte masker' opgevoerd, 
waarbii een 'heuse' motor voor het c;;.tf=!Îlwnnrltiernr _ rlnt wP mPt 

den, dat onze talenten niet alleen in onze benen scholen " , zoals 

reünist Kees van Riet schrijft, die een ijverig lid van deze reciteer

club is geweest, welke zich meer en meer bewoog in de richting 

van een toneelgroepje, dat omstreeks 1898, op een feestavond, 

gehouden ten behoeve van de oprichting van Volharding, het latere 

Hollandia, medewerkte met voordrachten ·en een toneelstukje, 

waarin genoemd oud-lid de rol van 'Commissaris van Politie ' ver

vulde. Natuurlijk waren in 1904, bij het vijftienjarig bestaan, de 

oud-reciteerders weer present, met verder o.a . Zijp, Scheffelaar 

Klots en Engelmann. "Ik ben de dichter Speenhof, bij enkelen Uwer 

wellicht bekend!", kon men toen horen . 

Het wos onze reünist A . M. Engelmann, die vijf jaar later zelf een 

revue schreef, 'Het Bruine Monster', welke een enorm succes oogstte. 

Met zijn "Die tijd bracht een lach bij iedereen, die hem heeft mee

gemaakt. En stiekem docht dan menigeen : Wat hebben we 'm ge

raakt!", sîoeg hij de spijker wel c.p z'n kop. Ook de pantomime 

van Von Duin: 'Hoe eenzame bezoeker reogeert tijdens voorstel

ling' veroorzaakte ware lachsalvo's. 

Het was de bekende Joh. Ridderikhoff, destijds voorzitter ven Sport, 

die voor het dertigjarig bestaan de jubileumrevue 'K::rn je ook op 

de Sportfuif', samen met zijn vriend Jo C. C. Deil, schreef. De rol 

van Jan Pieterszoon Coen werd vervuld door André Groen, de 

latere auteur van de bekende roman 'De laatste bewoner van het 

huis !n Duizend Vrezen', de commèrerol was toevertrouwd aan 

Regien Boon, die zo'n slordige vijfendertig jaar later nogmaals een 

keer op de 'Sportbühne' verscheen, waarbij zij met haar dochter, 

Kitty Jans, bekend korfbalster en enthousiast toneliste van ons 

'Geelzwarte Masker', voortreffelijk spel leverde. 

Als wij de draad bij 1919 weer opnemen, blijkt, dat ' Ridderikhoff en 

Deil' de smaak van het revues schrijven nu goed te pakken hadden, 

welke samenwerking zich tot 1936 bestendigde in de 'Hoornsche 

Revue', waarvan o.a. de bekende Sporters Anton en Gerard Vier· 

bergen prominente figuren waren. 

Na de heroprichting in 1934 nam men voor 't eerst in de Sport-histo

rie zijn oevlucht tot een beroepsartist en wel, op de eerste feest

avond, waarvan we als curiositeit nog kunnen vermelden, dat zij 

slechts door twee dames bezocht werd en het overige publiek uit

sluitend uit voetballers bestond, tot de in die dagea zeer bekende 

komiek Harry Woodward. Of het kwam door de afwezigheid van 

voldoende vrouwelijk schoon weet ik niet meer, maar de feestgan

gers werden steeds luidruchtiger en na een "Nou zal ik nog één 

nummer doen van de Tiroler" gaf Harry er tenslotte de brui aan 

en met zijn ec(itgenote, die zich uit haar verdekt opgesteld souf

fleurshok al lang. niet meer verstaanbaar had kunnen maken voor 

haar wederhelft, vertrok hij, na van penningmeester Jan Woesten

burg 'gevangen' te hebben, zo snel hij kon . Harry Woodward zal 

echter altijd in de toneelhistorie van Sport geboekstaafd blijven 

en met hem zijn 'Rommelkaart', waarop hij als een schoolmeester, 



de kunst verstond om in de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

een plaats te vinden! Komt jongens, ga zo voort, Lang leve Sport 

nog, dat zij nog menig doelpunt scoort!" Wat waren wij toen 

trots en hoe hebben wij dit lied uit volle borst meegezongen! 

Iets eerder had het lid Bob Peuschgens al enkele fraaie composities 

in elkaar gedraaid, waarvan ik nog weet : "Jacob Harder, wat een 

pret, schopt alles in ' t eigen net! " en op een speler, bijgenaamd 

'de Uiver': "Heb je ook misschien gezien, de Uiver, onze vileg

machien, hij mist alle bolle, bolle, bolle! " . 

Men kon deze kunstzinnige uitingen echter niet onder het georga

niseerde toneelleven van Sport rangschikken, het waren meer im

provisaties, die echter toch wel insloegen en de feesvtreugde niet 

weinig verhoogden, in de oorlog trad Daan Pool met zijn Westfries 

Gezelschap voor ons op; het is dan inmiddels december 1945 ge

worden, als een gloednieuwe feestcommissie, bestaande uit H. 

Berends, J. Danner, S. Roselaar, L. C. Trap, mevr. Danner, mej . L. 
Davidzon en mej . H. Verbeek een oproep onder de leden uitzendt 

ter viering van "het 121/2-jarig bestaan na de heroprichting" en men 

er de gang met eigen krachten weer in poogt te krijgen, getuige: 

"Het programma, dat in grote trekken het verloop van een bruiloft 

weergeeft, vermeldt onder meer het punt 'voordrachten '. Daartoe 

wekt de commissie een ieder op naar zijn eigen kunnen, alleen 

of tezamen met anderen, een voordrachtje te leren of een toepas

selijk rijm te maken . Wees maar niet bang, wij zijn onder ons! Kunt 

U bijgeval een broodbon afstaan, ten zeerste is dit welkom!" . 

Ik weet nog, dat een neef van mij uit Den Haag 'als gast' als 

sneltekenaar fungeerde. Eind 1949 gaat de mare door Sport: "Er 

komt een toneelclub! '. Nico Landsaat is er de geestelijke vader van! 

Onder de naam 'Het Geelzwarte Masker' volgt het eerste 'tableau 

de lat traupe': mevr. 1. Landsaat-Roselaar, mevr. A. Gons-Rosema, 

mej . J. Hoek, heren C. Horstman, J. G . Kaat, H. Volten. 

In 1948, bij het grootse 60-jarig jubileum, zij terloops opgemerkt, 

dat men weer zijn toevlucht tot een beroepsgezelschap genomen 

had, namelijk 'Lou Telby'. 

Op jaarlijkse feestavonden zet Sport's eigen toneelgroep nu gere

geld haar beste beentje voor, hoewel de artisten nogal eens wis

selen. Meestal zijn het losse stukjes, die opgevoerd worden, maar 

'individuele komiekelingen' als Th. Berkhout en M. Dekkers, deze 

laatste als 'Maartje uit Andoik' hebben toch ook veel succes. 

Cor Duursma zocht 't omstreeks 1953 nog eens in het revue-genre 

met o .a. een brievenbus, waaruit een 'heus' Sport-ballet kwam 

rollen, met o.a. Yola Tonneman en Corry Battem. Ook de 'helden

tenor' Jente Kampen en de 'karakterspeler' Evert Polman waren 

zeer geziene figuren op de planken . Een gewichtige ral als regis

seur-grimeur, mèt witte jas, vervulde ook J. Bonne. 'De Kuise Bruide

gom' en 'Polly Perkins', deze laatste een glansrol van Jonny Gevers, 

schieten mij nog te binnen . In het kader van dit artikel wil ik nog 

even memoreren het eigen bandje 'The Yellow-Blacks', die menige 

avond opgeluisterd hebben, met o.a. Wim Back en Kees Visser . En 

was tenslotte in 1957 de grootselijk aangekondigde cabaret-revue 

'Louter Larie' ook niet een succes met G. L. Smits, Wim Back als 

'Het mannetje van Roodkappie ', Hartman enz.? Nog hoor ik het 

'vocal-trio' Gré de Vries, Gré Volk en Hans Back in hun gevoel

volle "'s-Avonds als het licht der sterren . . .. " . 

Als ik dan zo eens tot mijn uitgangspunt terugkeer, meen ik toch 

wel te mogen resumeren, dat, zoals Kees van Riet in 1895 gezegd 

moet hebben : "Wij door de jaren heen hebben weten te tonen, dat 

onze talenten niet alleen in onze benen scholen, maar dat onze 

geest ook nog helder kon werken!" 

L. R. 

(WAAR) SPROOKJE VAN MOEDER DE GANS 
Misschien lopen ze straks weer bij de vijver te schreeuwen . ... 

Ze hebben dan onder elkaar weer 't hoogste woord en 'op een 

afstandje ' staan ze je uit te schelden ... . 

Ga ie op een bank zitten bij het water, dan heb je kans, dat 'de 

kwajongens van het Wilhelminapark' je komen bespotten. iedere 

voorbijganger heeft in de gaten, dot ze jou moeten hebben. Je 

krijgt dan het idee, dat iedereen naar je kijkt, schichtig kijk je om 

je heen en je besluit te vertrekken . .. . Daarmee hebben zij we· 

derom de overwinning behaald! Zij de 'nozems ' onder de wagge

lende parkbewoners, ofwel de ganzen in het Wilhelminapark! 

Edoch... . Wanneer u het volgende gelezen heeft, zult u in de 

toekomst gevrijwaard zijn tegen dergelijke terreur-acties van die 

dieren! Enkele 'Sport'-l eden genieten reeds jaar en dag van dit 

voorrecht! Zij besloten om e.e.a. aan de openbaarheid prijs te ge

ven - uiteraard ter gelegenheid van ons jubileum - opdat ook u, 

geacht 'Sport'-lid of -oudlid, niet meer getreiterd en weggep ..... 

wordt, wanneer u op die bank bij de vijver van de zon genieten 

wilt. ..... 

Wat moet u doen? Wanneer u heeft plaatsgenomen en de meute 

begint met de scheldpartij , dan toont u simpelweg uw lidmaat

schapskaart, of ander geelzwortgeblokt attribuut. U zult dan het 

volgende tafereeltje wellicht aanschouwen : Een van de herrie

schoppers, die, zo te zien al 'op leeftijd ' is, stuurt de belhamels 

heen, waggelt daarna met uitgestoken vlerk naar u toe, en maakt 

zich vervolgens bekend als 'Jan van Gent '. Wanneer hem blijkt, 

dat u een man van 'we-nemen-er-nog-één-en-we-zetten-er-nog-één', 

dus een rechtgeaard 'Sport'-lid bent, dan vertelt hij u, waarom 

'Sport '-leden in zo 'n goed blaadje staan bij de gemeentelijke gan

zen-gemeenschap. 

U verneemt, dat hij omstreeks 1953 als hoofdprijs voor een kien

avond door enkele 'Sport '-hotemetoten op de markt te Purmerend 

aangekocht werd . Hij geeft u een beschrijving van de daarop

volgende rit naar Hoorn in een gammele auto, die met 'klapkist' 

betiteld werd, waarin hij 'in volle vr i jheid' naast de bestuurder 

gezeten, de reis meemaakte. De gans vertelt u vervolgens over 

enige dagen 'vrijheidsdressuur' door zekere 'Willem', gepresen

teerd op een binnenplaats van l 1h bij 2 meter, gelegen achter 

een van Hoorns winkels. Uw bewondering voor deze dressuur zal 

zeker stijgen, wanneer U van hem verneemt, dat er in diezelfde, 

piste op het laatst óók tegelijkertijd een aantal 'duinkonijntjes' 

ronddartelden. Wanneer hij u ook nog vertelt heeft, dat hij direct 

na aankomst in Hoorn besprenkeld w erd door de organisatoren 

van de 'Sport '- kienovond, 'met een goedje, dat geen water was ' 

en daarbij zijn naam ontving, geeft hij u het verslag van de avond 

vóór het kienen : ' ... . u moet weten, dat in 'Sport ' vaak de gekste 

verhalen de ronde doen, die geen enkele waarheid bevatten . Mijn 

bazen hadden voor de kienavond een fantastisch aantal prijzen 

verzameld, w.o . 5 hazen, 5 duinkonijnen, 5 eenden, een paar fa

zanten, 6 worsten, fruit, w ijn, toiletartikelen etc., etc. en hadden 

dit in de uitnodiging opgenomen. Velen vatten dit echter weer op 

als een sterk verhaal, met het gevolg, dat het er naar uit ging zien, 

dat het aantal bezoekers niet groot zou w orden. De man, die mij 

kocht, kwam op het idee om met een aantal prijzen naar enkele 

leden toe te . gaan, om zodoende die lieden van de waarheid te 

overtuigen. Zo gezegd, zo gedaan. Met een paar (levenloze) hazen 

werd ik achterin de 'klopkist' gew erkt, w aar ik volkomen vrij op 

de achterbank plaatsnam. Beide bozen voorin . De een gaf ik di

rect maar een pik in z 'n hals, zodat deze man de hele verdere 

avond nogal bang voor me was. 

We bezochten o.a . enkele hoge functionarissen, w.o. de secretaris. 

Zoals u weet beschermen ze daar op Koepoortsweg 47 dieren, 

zodat ik me in het volste vertrouwen het huis liet binnendragen. 

Ik werd boven op tafel gezet en van alle konten bewonderd. 

De kinderen werden zelfs uit bed gehaald . Uiteraard hield ik me 

netjes; alleen verorberde ik een plantje onder grote hilariteit van 

de aanwezigen. 

Enfin, alles ging goed , totdat mijn bazen besloten weer weg te 

gaan. De ene wilde me grijpen, maar deed dat verkeerd; ik schrok 



en fladderde van de tafel, waardoor er een kopje sneuvelde. De 

mannen werden wat nerveus en wilden me pakken . Ze grepen maar 

wal in het wilde weg, met het gevolg, dat ze op een gegeven 

moment beiden over de grond lagen te rollen. Ik werd vanzelfspre

kend wat angstig en verloor daardoor de controle over een be

paald orgaan .... De kinderen, in nachtgewaad, begonnen ook 

pogingen in het werk Ie stellen om mij te pakken. Ze sloten mij 

in, waardoor ik alleen kon doen wat van Speyk zei: "Dan maar 

de lucht in". Ik spreidde mijn vlerken uit en nam een sprong . . . . 

Deze was iets Ie lang, met het gevolg, dat ik de lamp van de 

zolder ~loeg, waardoor daarna in het huis een volslagen duisternis 

heerste. Ik liet me maar pakken en al s 'hazen ' verlieten mijn bazen 

Koepoortsweg 47 ... . De schade bleek achteraf mee te vallen en 

de secretaris was, als goed dierenbeschermer, niet boos . ... " 

Na dit verhaal vertelt Jan van Gent U enkele van zijn ervaringen, 

opgedaan tijdens zijn halfjaarlijks verblijf ten huize van de win

naar van de hoofdprijs. Dat hij eerst als verblijf de badkamer toe

gewezen kreeg, 'opdat hij eventueel zou kunnen zwemmen '. Hij 

bevuilde deze gelegenheid erg, waardoor hij na één nacht alweer 

in de tuin werd gezet. Omdat 't zo koud was, timmerde men een 

hok voor hem. Geen slap heeft hij echter in dit verblijf gezet. 

Voorts vertelt hij U van het gejuich, dat er in het liuis opging, 

toen hij na twee maanden eieren ging leggen! Ze wijst don op de 

nalatigheid van haar vroegere bazen: Ze verzuimden op een be

paalde plaats Ie kijken, zodat ze haar voor een 'l'lan aanzagen 

en haar dus 'Jan ' noemden. Ze zegt : " .... Toen ik het eerste ei had 

gelegd, verzuimde men w ederom het Plant- en Dierkundeboek op 

Ie slaan : Men had het in Sportkringen al over 'kleine gansjes'. 

Toen men de fout inzag, wilde men zich verschonen door te zeg

gen, 'dat de techniek vandaag de dag zover gevorderd was, dat 

men zich nergens meer over verwonderde ' . . .. ". 

Tenslotte verklaart Johan(na) van Gent U de verhuizing naar het 

Wilhelminapark. Een klein hondje was hiervan de oorzaak . 

Deze, een tekkel, werd opgenomen in de fauna van de hoofd

prijswinnaar. Tussen hem (het hondje) en de gans 'boterde ' het 

meteen al niet. Ze joegen elkaar na en na enige tijd gaf Jan de 

tekkel een lel met z 'n vlerk. Men trekt immer partij voor de zwak

kere; zo ook hier. Bovendien waren enkele huisgenoten van de 

winnaar 'als de dood zo bang ' voor Jan, omdat zij, wanneer zij 

een ei onder 's gans gé vandaan haalden, door hem achterna 

gezeten werden. Enfin, Jan moest eruit. Men besloot haar aan 'de 

Gemeente ' te schenken, in de wetenschap, dat het bestuur daarvan 

over vele verblijfplaatsen voor ganzen beschikt. 

"Wel, ik kreeg een echtgenoot toebedeeld en de gevolgen ziet U: 

Al mijn kinderen en kleinkinderen dartelen hier rand . Voor de 

mensen zijn ze soms wel eens lastig, maar U en Uw medeleden 

zullen ze geen strobreed in de weg leggen! Uiteindelijk hebben 

zij 't aan Sportleden te danken, dat zij hier in het Wilhelminapark 
thans kunnen rondsnateren ". 

Hopelijk valt U niet steeds, nel als wij, in slaap op dat bankje 

bij de ganzen . . . . Dr. X. 

Ook Christoffel heeft de pen nog eens opgenomen 

Sinds enige tijd staan wij voor een zware moeilijkheid. Lang hebben 

wij er mei onze eigen Clothilde over gesproken, maar wij zijn er 

niet in geslaagd een sluitende redenering voor op Ie bouw en . 

De vraag, waar het hier om gaal is deze : "Wat is eeuwig? ". 

De laatste maal, dat wij hier aanwezig waren, namen wij geroerd 

afscheid van u. Wij schreven toen mei de laatste krachten, die de 

opwellende moeite ons liet, de aller-, allerlaatste woorden in de 

Bazuin . Zeiden wij . Niet van 'tot ziens ', maar van 'vaarwel ' spraken 

wij. Nimmer zouden wij elkaar weerzien, omdat ons afscheid voor 

altijd zou zijn en wij voortaan alleen met onze trouwe Clothilde 
door het leven zouden gaan. 

Zo dachten wij en zo was het ook. En toch zijn wij nu weer hier. 

Als uit de dood herrezen. Kan dat nu maar zo? Neen. Het is alleen 

maar zoo. Want bij Sport gaat dat nu eenmaal op die wijze. Men 

vrage niet naar mogelijkheid, doch constatere slechts. Van onze 

kant : blij U weer te ontmoeten! 

Wij zullen deze gelegenheid aangrijpen ons ~eweten weer rein en 

zuiver te maken als voorheen . Want al jaren lang lopen wij rond 

met een geheim, dat geen geheim zou mogen zijn. Omdat U recht 

hebt om te weten, wat er in Uw vereniging of met deszelfs bestuurs

leden om gaat. Weet dan, dat er een geheime vereniging heeft be

staan, of nog bestaat, waarmede de bestuurders van Uw eigen 

oude Sport in een nauwe, zeer nauwe band stonden . Deze club 

beoefende het edele pokerspel en luisterde naar de naam 'Steeds 

Poker Of Rut Thuis ', bij afkorting Sport. Wij hebben eenmaal een 

vergadering van het bestuur bijgewoond, waarvan wij u bij deze 

verslag geven. Conclusie's zult U zelf moeten trekken . Wij hebben 

dat reeds gedaan. 

Toen ieder op zijn eigen wijze was gaan zitten die avond, opende 

de voorzitter, de heer Poen, de vergadering op de hem eigen kern 

achtige manier. "Goeienavond", zei hij ,en stak een forse sigaar 

uit de clubkas op, "secretaris, de notulen". De heer Barend Blauw

prut, die als secretaris optrad, doorzocht met een sigaret midden 

tussen zijn lippen, of liever recht onder 's mans neus, omdat zijn 

lippen schuil gingen onder een rubber-aankweek, die in een tropisch 

bos niet zou hebben misstaan, al zijn zakken, keek wal schichtig 

naar opzij en sprak ten slotte met betraande oogjes (door de 

rook) : " Ik ben bang, dat ik ze vergeten heb, maar ik heb ze wel 

gemaakt". Alles verliep dus op de normale, prettige wijze. De pen

ningmeester, Douwe Doordouwer, een rondborstige figuur, merkte 

vervolgens op, dat de financiële positie van de club gezond was. 

Dit scheen bij Dirk Draplollie enig opzien te baren : "Waarom geef 

je mij mijn voorgeschoten tientje dan niet terug?''. "Kan niet," zei 

Doordouwer simpel, terwijl hij drie toffee's achter zijn kiezen stak. 

Ter toelichting zij vermeld, dat het door hem gesprokene hier sterk 

verkort wordt weergegeven, gezien (liever gehoord) de uitgespro

ken voorkeur voor de alliteratie, in het bijzonder voor de begin

letter van de woorden met een k. "Waarom niet?" vroeg Drop

lollie, die een vasthouder was, "ik wil mijn centen terug". Door

douwer zweeg. "Nou?" Doordouwer zweeg door. De vergadering 

maande om antwoord, gelijk een deurwaarder gedurende de uit

oefening van zijn bediening . Doordouwer kreeg het zichtbaar warm. 

De deurwaarderende leden zochten reeds onder de politienummers 

in het telefoonboek naar de F van fraude-afdeling . "Ja," sprak 

de penningmeester ten slotte verhit, "mijn gebit zat effe vast. 

Dat kan niet, want het geld heb ik belegd." "Waarin," wilde Fred 

Frutjes weten, die van professie vakantie hield en dus met onder

wijs te maken haä, "waarin? " . "Groninger koek, sprits, worst en 

zure zult," luidde het kennelijk verwachte antwoord, "dat houdt 

ten minste zijn waarde." Het was hem aan te zien: sandwich-man 

voor het beleggingssparen. "En toch wil ik mijn centen terug," 

dreinde Draplollie door, waarna de voorzitter het onderwerp en de 

man afhamerde. Wij hebben hem niet meer bij zien komen. 

De heer Poen stelde daarna op die bekende poenige wijze voor 

tot oprichting over Ie gaan van een jeugdafdeling, omdat "wij in 

wezen een dienende taak hebben en voor ons nageslacht hebben 

te zorgen ' '. "Me dunkt. . . . ", merkte Frutjes guitig op met een 

tersluikse blik op de familiefoto van Poen, die noodzakelijk met 

een groothoeklens moest zijn genomen, terwijl hij zich buiten bereik 

van de hamer stelde. Doordouwer steunde de voorzitter, hetgeen 

begrip vond bij de heer Blauwprut. "Ik ben tegen," geeuwde Otto 

Onderzee, "is de kinderbijslag niet voldoende?" De voorzitter zei 

dit als een insinuatie op te vatten ·en er over na te denken er het 

bijltje bij neer te gooien. "Het wordt tijd, " sprok Blauwprut van 

onder zijn snor, die hij alleen maar aanhield om niet op zijn tante 

Ie lijken . De heer Poen werd bleek en doofde zijn sigaar dus. "Om 

Ie gaan oefenen, " vervolgde Blauwprul, terwijl hij enige azen in 

zijn mouw frommelde, "wie geeft? " 

Toen men op de maat van de ochtendgymnastiek de vergadering 

verliet, stond voor ieder vast, dat deze zeer vruchtdragend was 
geweest. 

"Die Poen heeft nou altijd pech," zei Frutjes. 

In verband met de sterke toename van het zogenaamde strip-poker 

is de jeugdafdeling nimmer opgericht. CHRISTOFFEL 



DE VOETBALJEUGDCOMMISSIE AAN HET WOORD 

Bij het zeventigjarig bestaan van Sport is het goed om de aandacht 

te vestigen op het jeugdwerk in onze vereniging. 

Dit toch is zeer belangrijk, omdat uit de tegenwoordige jongere 

generatie no verloop van enige jaren de spelers voor de senioren

elftolien zullen worden gekozen en nog weer loter de leiding

gevende functies zullen moeten bezetten. 

Onze taak is daarom zeer uitgebreid. Er moet gezorgd worden 

voor een voldoend aantal leden, welke de begi nselen van het spel 

en sportiviteit bijgebracht moet worden en een opvoeding tot wer

kelijke clubvrienden van Sport. Enkele jaren geleden leed onze 

voetboljeugdofdeling een kommervol bestaan en het is aan de heer 

J. Bortels te donken, dot 'de -gong er in bleef'. Gelukkig trad een 

verandering ten goede in : nieuwe leden meldden zich aan en ook 

de commissie kon uitgebreid worden, eerst tot drie, loter tot vijf 

leden. 

Men ging nu ook over tot het organiseren van clubovonden, die 

veel belangstelling trokken . De leden nomen vrienden mee, zodat 

steeds meerderen toetraden in de geelzworte gelederen. 

Vriendschapsbanden werden gesmeed en de jeugd werd bezield 

met een grote clubliefde. De tijd der vele ofberichten was voorbij! 

De door de jeugdcommissie ingestelde trainingsbijeenkomsten wer

den druk bezocht en de resultaten bleven don ook niet uit, zowel 

in- als buiten competitieverband. 

Op het door de junioren zelf georganiseerde Pinkstertoernooi 1958 

(met tentenkamp), werd een tweede prijs in de wacht gesleept tegen 

clubs als Kennemers, Allen Weerbaar en V.V.A . 

Voor het eerst no vele jaren deden op de jaarlijkse Adspirontendog 

te Alkmaar onzerzijds weer twee elftallen mee. 

Op uitnodiging van Allen Weerbaar te Bussum werd door de 

adspiranten en de junioren deelgenomen in hetzelfde jaar aan hun 

toernooi, waarbij de wisselbeker veroverd werd, andere jaren o.o. 

gewonnen door Ajax, E.B .O .H. en Neptunus. 

De opgaande lijn in het jeugdwerk blijft zich voortzetten! 

Moge de arbeid van de commissie in de toekomst vruchten afwer

pen, zodat Sport binnen afzienbare tijd ,donk zij hoor tegenwoor

dige 'eigen kweek', weer zal terugkeren in de K.N.V.B. 

Pinkster-iuniorenkamp 1958 
In de recreotietent 

A. L. M . Poppe, 

Voorzitter Jeugdcommissie 

ODE AAN HOORN 

In 1949 kwam de ploeg van het hoofdkantoor der Nederlandse 

Spoorwegen te Utrecht, de voetbalclub N.S.U. op bezoek bij Sport, 

welke kennismaking zo goed uitviel, dot gedurende de volgende 

jaren nog menige match tussen een geelzworte combinatie en de 

Domstedelingen is gespeeld, met no afloop steevast een 'Gezellig 

samenzijn' in het clublokaal. Een prominente speler uit het elftal 

der gasten, oud-keeper van L.O.N.G .A., Tilburg, zond ons destijds 

onder het pseudoniem 'Krats' de volgende ontboezeming: 

'HOORN' 

Hoorn, ik zag je voor ' t eerst van m 'n leven. 

Hoorn, ik had je zo mooi niet gedocht! 

Hoorn, met je prachtige grachten en straten . 

Hoorn, aan jou wordt hier hulde gebracht! 

Ik had altijd gedocht, dot er no Amsterdam 

nog alleen moor een heel diepe kuil zot, 

met polen en planken, moor ik heb nu gezien, 

dot ik mij daarin toch lelijk vergist had! 

We reden langs steden en dorpen, 'n kanaal, 

langs weiden, met distel en doorn. 

En aan ' t einder der reis, als een park in zee, 

log een vriendelijk stadje, 't was HOORN! 

En wàt voor een stadje, echt keurig en net, 

met veel winkels, pleinen en straten. 

Met grachten en singels, hotels en zo meer, 

met mensen, waarmee je kon praten! 

En niet alleen praten, ze deden nog meer, 

ze waren gastheren, deden wat ze konden. 

Ik heb in die paar uren door, werkelijk waar, 

een stel nieuwe vrienden gevonden. 

Ik vond er nog meer, te kust en te keur, 

ook iets wat ik hier zelden kon laten . 

Een mes om te scheren en, 't mooiste van al, 

Ik mocht nog drie stuivers minder betalen . 

Men speelt er ook voetbal en niet eens zo heel slecht, 

ze trappen niet (zo hord) tegen je schenen. 

Er zit wel ·wat in, in die jongens uit Hoorn, 

alleen nog wol intensiever gaan trainen! 

Ik heb heus geen spijt van m'n eerste bezoek. 

De Hoorners kunnen op hun stad gerust snoeven! 

Ik hoop nog alleen, als ik mag van m'n vrouw, 

' t volgend ioor er wol langer te toeven! 

De N.V. Drukkerij 'West-Friesland ' verplichtte ons zeer 

door de zorg, die aan dit jubileumnummer besteed 

werd, de heren D. Brekveld, J. Lomers en T. C. Woord 

door de wijze, waarop zii ons daadwerkelijk biiston

den bij de typografische uitvoering. De lo.y-out en 

illustraties kwamen van de hond van onze voorzitter 

H. E. Jonkers, de cliché's van de Cliché-fabriek 'De 

Phoenix ' te Amsterdam. 

DE SAMENSTELLERS 


