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Ere-lid

B . W . J . VERWEY, Lid van Verdienste

Ere-lid

D R F . C . KUIPERS, Lid van Verdienste

Ere-lid

H . J . M . FRANCKEN,

Ere-lid

De groep der ere-leden en leden van verdienste
wordt thans gevormd door:
K . J . J . LOTSY,

IR A . G . VAN W A V E R E N ,
J . J . SWENS,

Ere-lid

Ere-lid

W . HEYBROEK,

Ere-lid

Ere-lid

Ere-lid

J . H* M . VAN EEGHEN,

N . J . J . BOUVY, Lid van Verdienste
A . VAN LENNEP, Lid van Verdienste
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Hulde
Gedurende het eerste seizoen (1947-1948) dat ik het voorrecht had voorzitter van onze vereniging te zijn,
ging het H.F.C. slecht.
Het eerste elftal speelde in de derde klasse bepaald zwak, tegen het einde van het seizoen dreigde zelfs
degradatie naar de vierde klasse. Slechts door het winnen van de twee laatste wedstrijden (Ripperda thuis,
Beverwijk uit) werd de ramp voorkomen.
De publieke belangstelling was matig, 00k het bezoek van onze eigen leden bij thuiswedstrijden liep hard
achteruit (enkele 'prominente' leden gaven er zelfs de voorkeur aan om - wanneer H.F.C. thuis speelde naar eerste klasse wedstrijden te gaan kijken).
Naast vele jongeren is gelukkig een kleine groep oudere leden en supporters H.F.C. in deze donkere dagen
trouw gebleven. Zij steunden het bestuur met raad en daad, bleven ons elftal - hoe teleurstellend er veelal
00k gespeeld werd - op uitwedstrijden vergezellen, kortom zij gaven de morele steun die wij juist in die tijden
zo hard nodig hadden.
Thans staan wij weer in het middelpunt der belangstelling, 'iedereen' is terug aan de Spanjaardslaan en
het medeleven van leden en oud-leden is zeer groot.
Wij verheugen ons hierover oprecht, doch dankbaar zijn wij hen die H.F.C. in een zeer moeilijke periode
zijn blijven steunen.
Het is daarom dat het bestuur op de eerste pagina van dit gedenkboek hulde wil brengen aan deze categorie
oudere H.F.C.-vrienden, in vele gevallen zijn dit leden en supporters die zich bescheiden op de achtergrond
houden, doch hun clubliefde is groot.
Zij zullen dit boek ongetwijfeld met veel vreugde lezen en 00k mogen zij dit doen met enige trots, omdat
zij een belangrijke factor geweest zijn bij het herstel van H.F.C.
Voor mij persoonlijk zijn zij een grote stimulans geweest om - gedurende de eerste moeilijke en soms
teleurstellende jaren van mijn voorzitterschap - H.F.C. met enthousiasme te dienen!
P. C . V A N
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HOUTEN

T E N GELEIDE
Het samenstellen van een Jubileum-Gedenkboek voor een voetbalclub als de H.F.C. is geen beulswerk, geen
straf, maar het is ook geen . . . kleinigheid. Een heel karwei, altijd weer groter dan je vermoedde, toen ze je
vroegen het te doen.
'Ze' betekent dan in zo'n geval natuurlijk het bestuur, dat je op een dag (o, meer dan lang genoeg vooruit)
bij monde van een zijner prominentste leden, meer aanzegt dan vraagt: Zeg, dat Gedenkboek voor het 7^-jarig
bestaan wil jij wel in elkaar zetten, he?
Nu houd ik wel van zulke aankondigingen zonder omwegen, maar toch, je staat even stil, je slikt even wat
weg, want je ziet een berg rompslomp in het verschiet en dan zeg je: O ja, nou goed dan.
Juist - zei toen de wederpartij - dat is dan in orde, je weet wel wanneer het klaar moet zijn.
Zo is het begonnen en die berg rompslomp, die je wegschoffelen moet is gekomen, alleen nog een beetje
hoger dan je verwacht had en er zijn van die ogenblikken geweest, dat je dacht: wat ben ik begonnen en
waarom heb ik niet even rechtstreeks en eenvoudig nee gezegd.
Het prettige is wel, dat je op die gedachte ook meteen het antwoord weet.
Wanneer het zo ongeveer
jaar geleden is, dat je lid van de H.F.C. bent geworden en je herinnert je
in aansluiting daarop enerzijds, dat je in je jonge jaren zo machtig veel plezier van die club hebt gehad, bij het
draven in de wei achter een bal aan in de Spanjaardslaan en in vele weiden elders, en ook veel later nog, toen
het draven en schoppen niet zo best meer ging, tot de huidige dag toe - en anderzijds, dat je in al die tijd maar
een droevig klein beetje voor de club hebt gedaan als tegenprestatie - dan denk je maar weer: o ja, nou goed dan.
Bovendien, laten we wel wezen, je doet het niet alleen. Je hebt dadelijk beseft, dat dat nooit zou lukken.
Je moet meeliggers hebben en goede ook, die een belangrijk deel van het werk doen.
Je gaat . . . assumeren.
Je vraagt Joh. Faber, Piet Hagenaar, Bob Kammeijer, Hans Ligtenstein en Hans Thon om je te helpen
en die zeggen alien zonder aarzeling ja, zoals anderen die je gevraagd zou kunnen hebben ook ja gezegd zouden
hebben om de eenvoudige reden dat ze prima H.F.C.-ers zijn. En daar heb je je Gedenkboek Commissie,
met vijf leden die hun sporen in de club dubbel en dwars verdiend hebben, voetballend, administratief, organisatorisch . . .
Je spreekt met hen af, dat zij een heleboel werk zullen doen en dat beloven zij niet alleen, maar zij doen het
ook, met grote belangstelling in de taak, met enthousiasme.
Hier is het boek dan. Met z'n zessen hopen wij dat u het goed zult vinden en beseffen wij, dat het beter had
kunnen zijn. Beter geschreven bijvoorbeeld, maar wij zijn nu eenmaal geen grote schrijvers. Vollediger in
tekst en illustraties, maar wij moesten ons wel beperkingen opleggen, omdat de kosten van zulk een boek
zeer hoog zijn en - dit speciaal wat de illustraties aangaat - talrijke cliche's die wij in ons bezit hadden door
oxydatie in de loop der jaren onbruikbaar zijn geworden. Vollediger ook wat de korte persoonsbeschrijvingen
betreft. Daar raak ik een delicaat punt aan. Wij zijn er ons van bewust, dat wij dit onderdeel nog sterk hadden
kunnen uitbreiden. Wij hebben er zeker sommigen uitgelaten, die evenveel, zo niet meer verdienden vermeld
te worden, dan anderen die er wel in staan. In beginsel zijn alien die nu nog in voile voetbalactie zijn er buiten
gelaten. De een kreeg een langer stukje dan de ander, dat komt door de veelheid der schrijvers. Wij kunnen
alleen maar verklaren, dat elke subjectiviteit ons vreemd is geweest en dat onze enige rem was, dat wij niet
onbeperkt konden doorgaan. Op dit punt overigens nog deze opmerking: mijn vijf medeleden in de Gedenkboek Commissie hebben alien een persoonlijk stukje in dit boek gekregen. Ik zou het duidelijk willen doen zijn,
dat dit het enige punt is, waarop ik alleen de beslissing heb genomen, zonder een hunner er in te kennen.
Want stuk voor stuk kwam dit stukje hun toe, daarover zullen wij het eens zijn.
In 1919 is het eerste H.F.C.-Gedenkboek verschenen en daarna zijn er nog drie geweest, in 1924, 1929 en
1939. De eerste paar boeken zijn volledig uitverkocht, daarom hebben wij in dit boek voor de jongere leden,
die de vroegere niet bezitten de eerste 60 jaar nog eens in samenvatting opgenomen.
Zoals ik al zei: hier is het boek dan. De ondergetekende draagt er de verantwoordelijkheid voor en dankt
alien, die met hem samenwerkten voor de totstandkoming, waartoe ook zij behoren die bijdragen inzonden
en foto's ter beschikking stelden, zeer hartelijk. Hij kan slechts wensen, dat de leden der H.F.C. het bezit
er van op prijs zullen stellen, want daarom is het begonnen.
En welke gebreken het ook mogen aankleven, het is geschreven en samengesteld onder de leuze:
Leve de H.F.C., onze club!
P. W.
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PEEREBOOM

Een hartelijke gelukwens aan bestuur en leden van H.F.C. uit eigen naam en
namens de talloze Haarlemmers buiten H.F.C., die trots zijn op dit jubileum
van 'Good old H.F.C.' Ik wens H.F.C. geluk met de schat van lichamelijke
en ook geestelijke fitheid, die het aan de Haarlemse bevolking verschaft
heeft en nog steeds verschaft. Ik wens H.F.C. geluk met zijn onverwoestbare
vitaliteit en levenskracht. Ik wens H.F.C. geluk met zijn rijke traditie, waardoor het tot een 'begrip' geworden is, tot een pijler, die de Haarlemse
levensgemeenschap niet meer kan missen. En thans: op naar de honderd!
De Burgemeester van Haarlem
CREMERS

GOOD OLD H.F.C.!
Het komt voor, dat een vereniging zich in de loop der jaren een geheel
eigen karakter verwerft en daardoor een bijzondere plaats in zijn omgeving
inneemt. Vooral is dit het geval, wanneer zijn geschiedenis rijk is aan
interessante gebeurtenisien en een aantal traditionele evenementen bijdragen tot het bewaren van een eigen stijl van het verenigingsleven.
Zo'n vereniging nu is H.F.C.! Wie zal willen ontkennen, dat de 7^-jarige
zich kenmerkt door iets eigens in sfeer, karakter en traditie? Bijzonder is
daardoor zijn plaats als voetbalclub in de nationale voetbalgemeenschap,
kenmerkend zijn positie als sportclub aan de Spanjaardslaan in Haarlem,
weldadig dikwijls zijn invloed op het leven van vele jonge mensen, die in
en door hun eigen club genie ten, spelen en leren voor het leven.
De hartelijkste gelukwens meen ik uit te spreken voor bestuur en leden
van H.F.C., door uitdrukking te geven aan de wens, dat het de club tot aan
de grootse herdenking van het 100-jarig bestaan en ver daarna, het eigen
karakter bewarende, in alle opzichten heel goed moge gaan.
De Voorzitter van het Nederlands Oljmpisch Comite
J. LINTHORST

HOMAN

DE H . F . C . EN DE K . N . V . B .
Het spreekt wel vanzelf, dat in alle toonaarden, in hooggestemde artikelen en in vrolijke schetsen, wellicht
ook weer in dichtvorm, door de allerbeste insiders in dit gedenkboek geschreven zal worden over alles
wat zich in het roemrijke verleden in en om de H.F.C. afspeelde. Herinneringen zullen worden opgehaald
vanaf de eerste steen, die door Pim Mulier gelegd werd bij de oprichting van de vereniging, welke steen
tevens een heel belangrijk onderdeel van de grondslag van onze hele Nederlandse voetbalgemeenschap
was, tot aan de dag van heden.
Terecht zullen de groten onder de leden en oud-leden, hetzij als spelers, hetzij als organisatoren worden geeerd en bezongen. Ik zeg terecht, want inderdaad hebben deze mannen tezamen een geschiedenis
van H.F.C. opgebouwd waar men trots op mag zijn, waaruit een vereniging gegroeid is, die zich bij haar
7^e verjaardag gelukkig mag prijzen en zich kan verheugen in grote welstand en bloei.
En dan denk ik hierbij niet uitsluitend, zelfs niet in de eerste plaats, aan de sporttechnische prestaties.
Meer nog wil ik alle H.F.C.-ers gelukwensen met het feit, dat door alle tijden heen de besturen een groot
deel van hun aandacht geschonken hebben aan de ideele zijde van de sportvereniging, n.l. de vorming in en
door de sport van hechte vriendschapsbanden en het geven van een gezonde ontspanning door de sport. Nog
nooitheb ik een H.F.C.'er gesproken of hij is er trots op lid te zijn van zijn grote familie de H.F.C. Dat
betekent, dat men de grote waarde van de sportvriendschap voor het gehele verdere leven begrijpt en waardeert, maar dat betekent ook, dat de huidige generatie voetballers zich volledig zal inzetten om ook sporttechnisch te bereiken wat in hun vermogen is, door training en door het brengen van offers, omdat men
9

weet, dat de clubgeest dit van hen eist en men verplichtingen heeft tegen
over de vrienden van het verleden, van het heden en zelfs van de toekomst.
De spelers beschouwen deze verplichting stellig niet als een zware last, maar
veeleer als een eer om te mogen strijden voor de vanen van hun aloude club.
Met grote waardering en dankbaarheid moge ik op deze plaats ook gewag
maken van het feit, dat de H.F.C.-ers zich niet beperkt hebben tot het
ontplooien van hun capaciteiten uitsluitend in de eigen vereniging. Ook
in de grote Bond hebben zij hun aandeel gehad in het omvangrijke werk dat
deze Bond met zich brengt. Mannen als Pirn Mulier, Karel Lotsy, Cees
Spoelder, Dick Slingenberg en zovele anderen zijn in de K.N.V.B. geen
onbekenden. De liefde voor de sport heeft zich bij hen ontwikkeld in de
H.F.C. en de geest van wilskracht en werklust, gepaard aan sportiviteit en
vriendschap hebben zij uitgedragen in onze grote sportgemeenschap zonder
echter ooit hun eigen club te vergeten.
Mijn hartelijke gelukwens aan de gehele vereniging bij dit belangrijke
feest moge gepaard gaan met de wens, dat het de H.F.C. gegeven worde
nog tal van jaren haar zegenrijke arbeid voort te zetten tot heil van onze gehele Nederlandse Voetbalgemeenschap in het algemeen en van de opgroeiende jeugd van de H.F.C. in het bijzonder.
I R H . F.

HOPSTER

Voorzitter K.N. V.B.

NA 7 s JAAR
Gaarne gebruik makende van het voorrecht mij geboden om in dit Gedenkboek enige regels te mogen wijden aan onze oudste voetbalvereniging
en ongetwijfeld een van de belangrijkste sportorganisaties van onze Spaarnestad, allereerst dan een hartelijke gelukwens met de bereikte '7$'.
Ik mag zulks doen in het volledig besef te spreken mede en voor vele van
de duizenden, gebundeld in de Afdeling Haarlem van de K.N.V.B., zij, die
het nog immer prettig vinden aan de Spanjaardslaan te gast te gaan, om
voetbal te bedrijven in fraaie omgeving, bij een kerngezonde en naar omvang
grote organisatie.
Bij jubileren is men spoedig geneigd te gaan spreken over traditie en, niet
te vergeten, die 'goeie ouwe tijcP, welnu laat ik volstaan met vast te leggen
dat 'H.F.C.' haar leden veel rijkdom voor het leven mede gaf en dit momenteel nog doet.
Het voetbalspel, aanvankelijk een vermaak van enkelen uit gegoede kringen
van ons volk, werd ontegenzeggelijk een nationale sport, waarin een goed deel van ons volk medeleeft,
hetzij daadwerkelijk hetzij door belangstelling.
Voor de thans '7^-jarige' is het een zegen geweest, dat opvolgende Bestuurderen tijdig en volledig begrip
hadden voor alle veranderingen die nu eenmaal vastzitten aan een groeiende beweging en er zich op instelden
(zie maar eens aan het prachtig jeugdwerk dat tot stand kwam).
Maar een zaak bleef ongerept voortduren, namelijk een eenvoudig en prettig gedoe, H.F.C. zo eigen, de
sterke pijler van die prachtige clubgeest.
A1 ben ik dan geen H.F.C.-er, ik leef en dit gelukkig, wel van zo dicht-bij mede dat ik mij veroorloof vast
te leggen dat het onmiskenbaar bestaande 'H.F.C.'-cachet ook na 75- jaar onverzwakt voortleeft.
Ja, het is een bijzondere positie die de Spanjaardslaan-Club zich in onze voetbalwereld wist te verzekeren,
nog alle dagen wordt er gewerkt die te behouden, opdat zij blijve zoals tot op heden, een parel van onze voetballerij.
Gezond en sterk zie ik momenteel 4 H . F . C / , een goede toekomst zal haar stellig beschoren zijn, dat is de
overtuiging van
A.

VAN

DER

AART,

Voorzitter Afd. Haarlem
K.N.V.B.
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Onze Good Old blijve een lichtend voorbeeld
Jubilea zijn vaak uitgezochte gelegenheden om even stil te staan bij hetgeen in de achter ons liggende periode
zoal gebeurd is. Dat geldt wel speciaal ten aanzien van het jubileum van onze dierbare club, omdat zij, als
oudste voetbalclub van ons land, in feite vrijwel de gehele ontwikkeling der voetbalsport meegemaakt heeft.
En als men zich dan, de beginperiode vergelijkend met het heden, afvraagt hoe het mogelijk is, dat de voetbalsport zich zo heeft kunnen ontwikkelen, is het niet zo eenvoudig daarop een juist antwoord te geven.
Hoewel veel landen de origine van de voetbalsport voor zich opeisen, mogen wij toch wel aannemen, dat
Engeland onze voetbalmoeder geweest is en ik geloof, dat wij dan meteen aan de bron van het raadsel staan,
waarom de voetbalsport eerst in Engeland en vervolgens over geheel Europa zulk een enorme vlucht heeft
genomen.
Engeland is immers reeds vroeg een industrieland geweest, waarna het vasteland van Europa volgde. De
industrie zetelt voornamelijk in de grote steden en slokt duizenden jonge mensen op, jonge mensen, die
bij de stijgende industrialisatie en mechanisering der bedrijven 'raderen' werden in de grote fabrieken; zij
zijn veelal nummers' geworden, zij zijn als anonymi in de massa ondergegaan en deze anonymi teit drukt hen,
althans velen hunner. Ieder mens heeft een zeker verlangen in zich om 'iets' op welk gebied dan ook te betekenen. Hij wil zien en gezien worden, bewonderen en bewonderd worden. De huidige gemechaniseerde
wereld biedt de arbeider veel minder kans om persoonlijk naar buiten uit te blinken in zijn werk.
Naast deze ontwikkeling in de bedrijven zien wij tevens een enorme mechanisering van het verkeer. Zij,
die vroeger grote afstanden te voet aflegden, dus lichamelijke oefening kregen, maken thans gebruik van
tram, trein, bus, auto, scooter, motor- of bromfiets en fiets en straks misschien van vliegmachines.
Welnu, de 'zoekende, arbeidende mensheid' zocht naar iets om het geestelijk en lichamelijk evenwicht te
herstellen. Dat vond zij en als beoefenaar en als kijker in de sport en wel speciaal in de voetbalsport, omdat
het voetbalspel niet alleen boeit, maar door een ieder, zij het dan niet in finesses, veel meer dan b.v. cricket
begrepen kan worden.
Onze mooie sport, oorspronkelijk uitsluitend het domein van collegeboys en studenten, werd aldus langzaam maar zeker tevens het gelukkig bezit van de grote massa arbeiders, die in de sport de compensatie voor
het gestoorde evenwicht vonden.
Steeds groter werd het aantal fabrieken, steeds steeg het aantal arbeiders, alsmede de populariteit der voetbalsport. Maar helaas dreigt door deze steeds groter wordende populariteit de zuivere sportgedachte vervaagd te worden. Een deel der pers, die oorspronkelijk bijgedragen had tot deze popularisering, vergeet
vooral haar opvoedkundige taak en prefereert sensatie-artikelen boven het bespreken van diepere sportproblemen. Radio en televisie - (hoe vernuftige uitvindingen zij ook mogen zijn, zij maken de mensheid passief) volgden de pers op de voet en ten slotte gingen zich steeds meer mensen met de oorspronkelijke ontspanning
brengende, frisse, mooie voetbalsport, om commerciele dan wel egoistische redenenbemoeien. Enzo zitten
wij thans midden in tal van grote en moeilijke problemen, omdat velen zich niet meer realiseren, dan wel
willen realiseren, van welk een enorm nut de amateur-sport is, juist in een land als Nederland, waar zo bitter
weinig aan sport op de scholen gedaan wordt.
Het zou mij veel te ver voeren om in dit Gedenkboek dieper op deze materie in te gaan, maar wel wil ik
met grote trots en dankbaarheid constateren, dat door al de afgelopen
jaren heen, de bestuurderen en
spelers van onze goede oude club H.F.C. de waarachtige sportfakkel brandende hebben we ten te houden.
Van Pim Mulier tot Piet van Houten toe hebben de achtereenvolgende voorzitters er voor op de bres gestaan,
dat in H.F.C. de sport bedreven zou worden als ontspanning. Het is dan ook voor ons oudjes en ouderen
telkenjare iets om heel, heel dankbaar over gestemd te zijn, dat ondanks alle de sport verpestende invloeden,
wij zulk een gezonde vereniging van vrienden gebleven zijn. H.F.C.-ers, vecht voor onze idealen, laat u niet
misleiden door drogredenen en vele bedriegelijke, vaak zelfs totaal onjuiste artikelen en spreekbeurten. Het
is helaas niet meer voldoende om te zorgen, dat in onze eigen club de sport bedreven worde zoals wij H.F.C. ers dat juist achten, wij moeten ook bereid zijn om voor onze idealen te strijden en er offers voor te brengen.
Met deze hartgrondige bede wil ik bij het bereiken van het 7^-jarig bestaan van onze club eindigen, maar
niet zonder nog eens bijzondere hulde gebracht te hebben aan Piet van Houten, zijn medebestuurderen en
spelers voor de uitnemende wijze waarop zij onze dierbare 4 Good Old' hebben weten te handhaven als een
krachtige, door en door gezonde club van amateurs.
Daarom: Three cheers voor deze Nereis'!
K . J . J . L O T S Y , Ere-voorzitter
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De oudste geschiedenis
Het eerste seizoen van de H.F.C., 18J9/ 80, had wel heel weinig weg van wat wij op het ogenblik als 'seizoen'
beschouwen. Pim Mulier had tijdens een logeerpartij te Noordwijk in 187^ voor het eerst van zijn leven
Engelsen gezien, die daar met een grote lederen bal 'football' speelden. Het spel liet hem niet meer los en
toen hij in 1879 bij De Gruyter in de Leidsestraat een prachtige nieuwe voetbal zag liggen, was hij niet meer
te houden. De bal werd gekocht en lange besprekingen met zijn schoolmakkers, zoals Peltenburg, A. Schifif
en D. van Lennep, leidden tenslotte tot de eerste voetbalwedstrijden van H.F.C. Zij togen met een Engels
spelregelboekje (gekregen van de vriendelijke heer De Gruyter) naar de weilanden achter Den Hout, o.a.
ook naar het land, waarop nu de H.F.C. haar wedstrijden speelt. Meegesjouwd werden de bal, een paar
stokken en een plank. De laatste diende om over de sloot te vluchten, als de boswachter Kolderie in de verte
verscheen. Het trekken van veld naar veld begon deze eerste H.F.C.-ers te vervelen en men vroeg aan de heer
J. v. d. Berg vergunning om in de Koekamp te mogen spelen. Genoemde heer gaf welwillend zijn toestemming totdat hij constateerde, dat er door het veelvuldig gedraaf geen gras meer voor zijn paarden overbleef.
Het was een zeer korte vreugd.
Het enthousiasme was echter niet meer te remmen en in het seizoen 1880-/81 kreegmen van Burgemeester
Iordens officieel toestemming. Mulier kreeg als president van de H.F.C. de Koekamp in onderhuur als worstelpark' voor hem en zijn 'kornuitjes' met als conditie, dat de heer Van den Berg schadeloos gesteld zou
worden voor het bederf van het land. Het eerste voetbalveld in Nederland was hiermede eenfeitgeworden. De
Koekamp werd een trekpleister voor de Haarlemse Jeugd. Op Woensdag, Zaterdag en Zondag was het er tjokvol
en er werd 'geworsteld', dat het een lust was. Aanvankelijk werd er een soort rugby gespeeld, maar toen
de spelers steeds maar weer met kapotte truien en jekkers thuis kwamen, werd op last van de ouders dit spel
gestaakt en gingen Mulier en de zijnen noodgedwongen over op het meer geciviliseerde 'association'. Dit gebeurde in 1883. Mulier nodigde in die jaren mensen uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam uit tot een
bezoek aan de Koekamp, teneinde met hun spel kennis te maken. Dit leidde in de winter 1880/81 tot oprichting van een vereniging te Amsterdam, terwijl in 1883 in Haarlem de club 'Excelsior' werd gevormd.
Van officiele wedstrijden was tot 1886 geen sprake. Deze kwamen eerst in dat jaar. De Amsterdamse Football
Club 'Sport' zou in de Koekamp de strijd aanbinden tegen H.F.C. Voor deze eerste 'officiele' weds trij d
kwam H.F.C. met de volgende spelers in het veld: Mulier, Peltenburg, Ypey, Hayman, Van Walcheren, Borel,
Beets, Jessurun, Schifif en Mulier. Een elfde speler ontbrak en waar in de oudste gegevens ook bij de tegenpartij slechts tien namen vermeld werden, moeten wij wel aannemen dat die eerste wedstrijd tussen twee tientallen gestreden werd. H.F.C. verloor met £-3. De returnwedstrijd vond op ie Kerstdag 1886 in het Vondelpark op een hard bevroren veld plaats. De uitslag van deze wedstrijd is helaas nergens meer te vinden.
In 1886/8J werd de Haagsche C. en F.C. 'Olympia' uitgedaagd. De wedstrijd werd op de Maliebaan te Den
Haag gespeeld en door H.F.C. met 1-0 gewonnen. De returnwedstrijd op 11 December 1887 leverde een
daverende
o overwinning op. Er was toen reeds publiek ook, want in de oude kronieken staat te lezen,
dat 'het publiek na afloop spontaan juichte voor de blauwwitte kleuren'. Meer officiele wedstrijden zijn niet
opgeschreven. Het ontbreken van een bond (de N.V.B. werd eerst op 8 December 1889 te Den Haag opgericht) was hieraan niet vreemd.
In het seizoen 1887/88 werd drie maal tegen andere clubs gespeeld. In de Koekamp vond de eerste match
plaats tegen R.A.P., een combinatie van Run, Amstels C.C. en Progress. Deze prettige tegenstander zou
H.F.C. nog vele malen ontmoeten. Deze eerste partij werd een 4-0 overwinning voor de H.F.C. De returnwedstrijd eindigde in een gelijk spel. Ook tegen V.V.A. werd twee maal gelijk gespeeld. In de ops telling
tegen R.A.P. kwam H.F.C. in het veld met drie backs en twee halfspelers. De uitvinding van dit systeem
komt dus blijkbaar H.F.C. toe en niet Mr. Chapman van Arsenal. In dit seizoen speelde het tweede elftal
tegen 'Excelsior' terwijl de adspiranten (!) het eveneens opnamen tegen hun collega's van Excelsior.
H.F.C. startte in 1888/89 °P
November met een 1-0 overwinning tegen de Haagsche F.C. (combinatie
van Olympia en H.C.C.) Het elftal was toen: Wilkens, Visser, Arriens, Tuymelaar, Koolhoven, de Crane,
Cnoop Koopmans, Bok, Mulier, van Walcheren en Westerveld. In Rotterdam, op 9 December, werd H.F.C.
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verrast door het 'longpassing' van Concordia met als gevolg een i - o nederlaag. Er is niets nieuws onder de zon!
Op 16 December kwam het voor de derde maal tot een gelijk spel tegen V.V.A.
Wedstrijden tussen vertegenwoordigende elftallen kwam en ook toen al voor: Op 27 Januari 1889 werd
een wedstrijd gespeeld tussen Noord- en Zuid-Holland op de Maliebaan in Den Haag. De uitslag was 2-2.
Van H.F.C. kwamen in het elftal van Noord-Holland uit: Wilkens, Arriens, Bok, van Walcheren en Mulier.
De returnmatch, op 31 Maart te Amsterdam, leverde Noord-Holland een 4-0 overwinning op.
Het Amsterdamse V.V.A. leverde H.F.C. blijkbaar nog al moeilijkheden op; na drie gelijke spelen werd
op 10 Maart op het terrein achter het Rijksmuseum een 1-0 nederlaag geleden.
H.F.C. speelde 7 wedstrijden en bezette de tweede plaats met 7 punten. Concordia eindigde als no. 1
met 11 punten uit 7 wedstrijden.
In het seizoen 1889/90 gaat men voor het eerst niet verkleed naar het veld. Op 10 November 1889 namelijk 'maken we ons in cafe Neuf strijdvaardig'. Dit moet wel een aardig gezicht geweest zijn, vooral als wij
daarbij denken hoe het Houtplein er nu uitziet.
Nieuwe spelers doen in dit seizoen hun intrede in het eerste. Zo zag op 9 Maart het elftal tegen H.V.V. er
als volgt uit: Angenent, Pies, Calkoen, Wilkens, Tuymelaar, Menten, Feith, Schut, Arriens, Mulier en
Meijer. Hoe gemoedelijk het in die tijd toeging blijkt wel uit de 'eindstand':
gesp.
gewg e lverl.
pnt.
v. t.
H.F.C.
9
4
3
2
11
19-14
R.A.P.
9
4
2
3
10
H.V.V.
8
2
£
1
9
16-7
Olympia
7
2
4
1
8
6-6
Concordia
7
2
2
3
6
met Exclesior en V.V.A. als nrs 6 en 7.
Hoewel elke club 12 wedstrijden had moeten spelen, sprak men niettemin van een geanimeerd seizoen.
Het seizoen 1890/91 begon niet best, maar na de strenge vorstperiode volgde een algeheel herstel. Zelfs
werden op een Zondag twee uitwedstrijden te Rotterdam gespeeld. Het lukte Mulier namelijk niet van de
ouders der spelers toestemming te krijgen om twee Zondagen achter elkaar naar Rotterdam te gaan. Dan
maar met 13 spelers op een Zondag twee wedstrijden en hij daagde Concordia en Olympia op dezelfde dag
uit.
Beide wedstrijden werden nog gewonnen ook. De terugreis was zeer rustig, want 'in de trein viel het dertiental tegen elkaar in een hoopje'.
In Februari stond H.F.C. nog onderaan, in de eindstand nummer 2 (van de vijf). Men had de Koekamp
verlaten en speelde nu voor de kazerne der Cavalerie in Schoten, wat qua ruimte een grote verbetering was.
Dat het voetbal in 1891 jg2 nog niet zo in het brandpunt der belangstelling stond als tegenwoordig blijkt wel
uit het feit, dat H.F.C. haar eerste wedstrijd in dit seizoen eerst speelde op 8 November tegen H.V.V. In
dit seizoen kwam zij op twee achtereenvolgende Zondagen slechts met 10 man op het veld. Op 27 Maart
speelt H.F.C. voor het eerst tegen haar stadgenote 'Haarlem' en wint met 3-0. Het Amsterdamse R.A.P.
werd dit jaar met vlag en wimpel kampioen; H.F.C. moest met een zeer bescheiden plaats (acht punten uit
negen wedstrijden) genoegen nemen.
Het volgend seizoen, 1892/93 begint nog later, pas tegen Kerstmis kwam H.F.C. voor het eerst in het veld
voor een 4-2 overwinning op het geduchte R.A.P. H.F.C. had dat jaar een sterk elftal; Tromp, Pies, Van
Wijk, Pander, H. Menten, Burkens, Meijer, Van Dalen, Schorer, O. Menten, Schut. Ook protesten kwamen in
die tijd reeds voor. Op 26 Februari won H.F.C. met 8-0 van H.V.V. onder protest tegen het vijfde doelpunt
en het bar slechte weer. De N.V.B. was in die dagen kennelijk nog niet zulk een machtig lichaam als tegenwoordig, want ondanks hevig aandringen van H.F.C. werd de competitie met slechts vijf eerste-klassers niet

H.F.C.
R.A.P.
H.V.V.
R.V. en V.V.
Victoria

gesp.
S
4
6
6
7

gew.
3
3
3
2
0

gel.
2
1
1
2
0
13

verl.
0
0
2
2
7

pnt.
8
7
7
6
0

v. t.
2 3-7
18-7
11-13
8-11
£-27

Het volgend jaar, 1893/94 verschijnt voor het eerst Sparta in de gelederen der eerste-klassers en weet ons
reeds in de eerste wedstrijd te overwinnen (4-3). Het verdere gedeelte van dit seizoen verloopt niet slecht,
vooral ook door de hechte achterhoede Tromp, Van Manen, Pies. Kampioen R.A.P. wordt in eigen huis
met niet minder dan £-1 geklopt. 'Pies waart als 'n duivel rond' aldus de oude kronieken.
Op 10 Februari speelt H.F.C. tegen haar stadgenote 'Haarlem' een 'zeer woeste match' en wint met 3 - 1 .
H.F.C. eindigde na R.A.P. als tweede met 14 punten uit 10 wedstrijden en 31 goals voor (de meeste)
en 11 tegen.
1894/9£ wordt een buitengewoon jaar voor H.F.C.
Op 24 October wordt Sparta in Heemstede (op het veld naast het Klooster, welwillend afgestaan door
Mevr. de Wed. Dolleman-Thierry de Bye) geslagen met 4-2. Daarna Go Ahead te Wageningen met 5 - 1 ,
Rapiditas in Heemstede: 12-0. R.A.P. zorgt hierna voor een geduchte anti-climax in de vorm van een £-1
nederlaag. Rapiditas blijkt in Rotterdam ook geen struikelblok: 4 - 1 , maar Sparta neemt met 4-2 revanche.
Daarna alleen nog maar overwinningen met als gevolg een schitterend behaald kampioenschap. Frits en
Mary Dolleman, Putman Cramer, Otto Men ten, Mulier, Meijer, Schut, Schorer, Flier, Hartog, Timmerman, Thijssen, Kool en Van Waveren droegen het meest tot dit succes bij.
18 Mei 1893 was een feestdag: 's middags werden op het veld te Heemstede hardloopweds trij den voor
adspirantleden gehouden, terwijl er 's avonds een 'smoking-concert' in de Grote Brinkmann plaats vond.
De eindstand was:
gel.
gesp.
gew.
verl.
pnt.
v. t.
H.F.C.
10
8
0
2
16
40-18
10
6
1
Sparta
32-18
3
13
H.V.V.
10
6
1
30-20
3
13
1
Rapiditas
10
6
1
7
3
5~4-5
R.A.P.
10
0
6
19-27
7
3
Go Ahead
10
2
1
21-28
7
S
Welk een deceptie werd het seizoen 1895/96 na dit mooie succes. Mulier, Mary Dolleman en Otto Menten
vertrekken naar het buitenland. Waar nog enige ouderen dit jaar niet van de partij zijn, doet een schare jonge
krachten haar intrede. Van de ouderen speelden dit jaar slechts nog Schorer, Meyer, Frits Dolleman, Putman, Schut en Pander. Slechts Rapiditas en Go Ahead eindigden onder H.F.C. Een verdienstelijk resultaat
was een 2-2 gelijk spel tegen de ongeslagen kampioen H.V.V.
Op 12 October werd op de Algemene Vergadering aan de heer W. J. H. Mulier het ere-voorzitterschap
aangeboden.
Het seizoen 1896/97 I s z o mogelijk een nog somberder jaar. Meyer en Schorer trekken de voetbalschoenen
uit. Het enthousiasme is blijkbaar ook niet erg groot, want enige malen lijdt H.F.C. een papieren nederlaag
wegens niet opkomen. Slechts een van de twaalf wedstrijden werd gewonnen. De degradatiewedstrijd tegen
de kampioen van de tweede klase, Haarlem, werd een smadelijke 5-0 nederlaag, met dus als gevolg degradatie
naar de tweede klasse.
In de sportbladen werd zelfs gesproken over een fusie tussen H.F.C. en Haarlem.
Het seizoen 1897/98 gaf weer hoop op de toekomst. Otto Menten kwam terug en nam de leiding van het
elftal op zich. Uit de Wilde, Menten, Van Oordt, A. van Waveren, Teunissen, Putman Cramer, Keus,
Tromp, W. van Waveren, Bos, Schut, en Van Manen werd het elftal geformeerd, terwijl in de promotiewedstrijd tegen Celeritas Frits Dolleman weer van de partij was.
Het eindresultaat was:
gesp.
gew.
gel.
verl.
pnt.
v. t.
H.F.C.
8
7
0
1
14
3°~9
Volharding
8
6
o
2
12
Uni
8
2
1
5
5
23-24
Quick
8
2
1
5
5
18-26
E.D.O.
8
2
0
6
4
20-31
De kampioen der tweede klasse B, Victoria, moest met 7-1 het onderspit delven, waarna de promotiewedstrijd tegen Celeritas met 4 - 1 gewonnen werd.
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In het seizoen 1898/99 ging het weer allesbehalve rooskleurig in de eerste klasse. Na een 3-0-overwinning
op Sparta volgden voorlopig alleen maar nederlagen: Sparta 6-0; R.A.P. 4-0 en £ - 1 ; H.B.S. 2-0 en 3 - 1 ;
Haarlem 3 - 1 , Rapiditas £-1 en H.V.V. 1-0. Deze laatste drie clubs moesten echter nog naar Heemstede
komen, maar terwijl Rapiditas al reeds zes punten had, was H.F.C. nog slechts in het bezit van haar twee
puntjes uit de eerste wedstrijd tegen Sparta. En toch lukte het: van H.V.V. en Rapiditas werd met 2-1 en
3-2 gewonnen, terwijl een gelijk spel tegen Haarlem juist voldoende was om de laatste plaats te ontlopen.
H.F.C.
Rapiditas

12
12

3
3

1
o

8
9

7

13-33

6

I7~29

De grote fout was, aldus het oude gedenkboek, gebrek aan oefening. Het veld in Heemstede werd alleen
bezocht als er geen wedstrijd was, of om er hockey te spelen, dat vooral voor de oudere leden een grote
aantrekkingskracht bleek te bezitten. Om de gelegenheid tot oefenen te verbeteren, werd het stukje grond
aan de Spanjaardslaan gehuurd, maar''t trok niet'. Er was niemand om jongere spelers te zoeken en te leiden.
De H.F.C. verliep en leek ten dode opgeschreven.

H . F . C . I IN D E N E G E N T I G E R

JAREN

R. A. C. Schut, O. Menten, W. Mulier, W. Schorer, J. Meijer,
K. Pies, A. H. Putman Cramer, H. Menten, F. Dolleman, W. H. R. van Manen, D. Flier
P. Swens, S. Tromp

W. J. H. Mulier
De heer W. J. H. Mulier, geeerd door de H.F.C. reeds jaren
geleden met de trotse titel 'oprichter', heeft helaas het 75-jarig
jubileum van zijn club niet meer mogen meemaken. Slechts
luttele maanden voor de viering is hij op de zeer hoge leeftijd
van 89 jaar overleden.
Toen de H.F.C. haar 70-jarig bestaan vierde o.a. met athletiekweds trij den aan de Spanjaardslaan om de beker, die zijn
naam draagt, hebben een paar H.F.C.-ers die ook niet meer tot
de jongsten behoorden en dus aarzelden met deelneming aan
een spontaan ingelast extra nummer, 60 meter hardlopen voor
veteranen, al hun overredingskracht moeten gebruiken om Pim
Mulier af te houden van zijn even spontane wens, om ook in dat
nummer mee te lopen. Hij was toen 84 jaar oud en ongeveer
30 jaar ouder dan degenen, die hem bijna met geweld moesten
tegenhouden.
Hoe was nu diezelfde Pim Mulier in zijn jonge jaren omstreeks
1879, toen de H.F.C. het levenslicht zag? Met zijn geboortejaar
hier vlak boven kunt u het antwoord dadelijk klaar hebben. Een
andere kwestie is, ofuzich ooithebt gerealiseeerd, dat de H.F.C.
is begonnen als een clubje van wat kleine jongens van veertien jaar
PIM MULIER IN ZIJN JONGENSJAREN
en daaromtrent. Om je dat voor te stellen, moet je je even los
maken van de tegenwoordige H.F.C. met haar gewichtig bestuur, dat overigens zijn gewichtigheid broodnodig heeft om aan de vele problemen het hoofd te bieden.
Maar ondernemend en vastberaden waren die kleine jongens wel, met Pim Mulier als de ondernemendste,
de meest enthousiaste en dus de aangewezen leider.
In het eerste jubileumboek van de club, verschenen bij het veertigjarig feest in 1919 en door Karel Lotsy
s amengesteld, heeft Mulier zelf verteld over dat eerste begin. Al omstreeks 1870 was de kleine Pim in de
gelegenheid geweest zijn eerste voetbal te aanschouwen en wel te Noordwijk in de buurt van de kostschool,
waar zijn ouders hem heen hadden gezonden. Engelsen speelden met het eerder in ons land onbekende
voorwerp. Toen hij 10 jaar was, zag hij weer Engelsen voetballen, ditmaal geregeld te Ostende en hij was er,
zoals hij zelf geloofwaardig verhaalt, niet weg te slaan.
Wij citeren Mulier nu even letterlijk:
'Ik rappeleer me, dat ik met mijn Haarlemsche schoolvrinden besprak de oprichting van zoo'n voetbal clubje en hen vertelde van dien fameuzen grooten bal. Maar ik kon er geen toonen. Men schudde het hoofd...
Eindelijk zag ik bij De Gruyter in de Leidschestraat zoo'n mij welbekenden bal, spik-, nee maar spiksplinternieuw. Hel geel met een oranje geel-leertje. Een paradijs aan een touwtje. Ik wou hem dadelijk mee hebben,
maar had geen crediet. Den volgenden dag had ik hetbedragmeeinm'nzakenikkocht m'nbal, dolgelukkig!
We besloten niet op het duin achter het Kolkje te spelen, omdat je dan kwam onder den dwang van de
groote jongens, die daar cricket speelden. We wouen zelfstandig beginnen en togen met onzen bal en 'n klein
groen Engelsch spelregelboekje - ik zie het nog - alweer van den vriendelijken heer De Gruyter gekregen,
naar diverse weilanden achter den Hout, o.a. ook naar het veld, waarop de H.F.C. nu speelt. Wij sjouwden
dan mee: den bal, een paar stokken en een plank. De plank diende om te vluchten, zoodra de boschwachter
Kolderie of de boer of 'n ander volwassen mensch aan den einder verscheen en begon met: Willen jullie
weleens als de bl . . . Dan werd de plank gelegd over den Exodus en we trokken een landje verderop . . .'
Dat was dan in 1879. Elders in dit boek wordt dit verhaal wel voortgezet, op deze plaats willen wij het nog
even over het persoontje van de kleine Mulier hebben, die later zo groot werd op sportgebied.
Wij kunnen ons het laaiende enthousiasme van het kereltje wel enigszins voor de geest halen. Hij had
voor de bal gezorgd en ook een rood-zwart kapje gekregen. Daarom waren de eerste kleuren, waarin de
H.F.C. voetbalde rood-zwart.
- Wij speelden dus in rood-zwarte truien met stevig op het hoofd zittende zeer kleine 'caps' of kapjes en
wuivende gebreide mutsen van dezelfde kleur.
En, laten wij dat ook even vaststellen, zij speelden geen voetbal zoals wij het kennen, maar een soort rugby.
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In hetzelfde eerste jubileumboek schreef Jan Feith een zeer uitgebreid stuk over Pim Mulier en ook daaruit
halen wij het een en ander aan:
— . . . als wij rondzoeken naar het vertegenwoordigende type van den sportman, den sporter van de
daad, van de actie, van het organiseerend initiatief - dan vinden wij, zonder aarzelen, onzen Pim Mulier.
Inderdaad heeft Mulier, te Haarlem beginnende, zijn leven gewijd aan de goede zaak van de lichamelijke
ontwikkeling van het jonge, mannelijke Nederland, een brok van zijn levenstaak, van zijn idealen, van zijn
werkzaamheid bestedend in onvermoeiden, onverzettelijken, onbaatzuchtigen arbeid, om de Nederlandsche
sport in nieuwe en vaste banen te leiden.
Door de sportwereld werd dit herhaaldelijk erkend. Allereerst is daar de Nederlandsche Voetbalbond, die
zijn oprichter en oud-voorzitter het eerevoorzitterschap aanbood omdat dit het beste en hoogste was, wat
men hem kon schenken; de Nederlandsche Athletiek Bond volgde dit voorbeeld, evenals de Haarlemsche
F.C.; de Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding, de Nederlandsche Athletiek Unie en de Nederlandsche Kaatsbond benoemden hem tot hun eerelid; de Nederlandsche Cricket Bond en de Internationale
Schaatsrijdersbond verkozen hem als hun voorzitter.
Ziedaar het zeer gevarieerde beeld van Pim Mulier's sportenthousiasme. Hij was geen kampioen in al deze
sporten, hij was de voorganger, de man die het sportieve spel in diverse soorten invoerde, regelde en propageerde. En daarnaast bleef hij in verscheidene der eerder genoemde sporten zelf uiterst actief.
Er behoeft niet aan getwijfeld te worden, dat Pim Mulier een groot overwicht uitoefende op zijn kornuitjes
omstreeks de tijd van de oprichting der H.F.C. en dat hij later als volwassene ook door zulk overwicht op
anderen slaagde in zijn organiserend werk. Merkwaardig genoeg is een kapitale fout in de beschrijving van de
persoon Mulier door Jan Feith in het boek van 1919 de wellicht duidelijkste aanwijzing voor dit overwicht.
Jan Feith was zelf een Haarlemse schooljongen en Willem Mulier was zijn captain bij de H.F.C. Feith
schrijft dan in 1919:
— Zoo staat Willem Mulier daar nog steeds als de ideale captain mij voor oogen, wanneer ik mij het liefst
herinner mijn jongensjaren omstreeks '80, om hun sterke sport-reminiscentie. Hij woonde toen in Haarlem;
hij moet omstreeks vijf en twintig jaar geweest zijn.
Omstreeks vijf en twintig. Ziedaar een man die in 1880 een schooljongen was en zijn vriendje dat in 186^
geboren was, omstreeks 1880 op
jaar taxeert. In dat jaar was Mulier precies
niet zo'n gering verschil
in de jeugdjaren, maar Jan Feith, puttende uit zijn herinnering maakt er losjes
van, omdat, zoals wij het
voelen, dat overwicht van Mulier hem zo duidelijk is bijgebleven.
Wij zullen dit stuk niet veel langer maken. Er is al zo vaak en zo veel over Mulier geschreven, dat wij zijn
faam als algemeen mogen beschouwen. Zijn enthousiasme voor alles wat sport betreft, heeft hij altijd behouden, zijn vurige belangstelling voor de H.F.C. is tot het einde onverflauwd gebleven. De Nederlandse
sportwereld in het algemeen, de H.F.C. in het bijzonder moeten zijn nagedachtenis altijd eren en dankbaar
blijven voor het jeugdig enthousiasme, de grote ondernemingsgeest, alles geheven op het hoog niveau van
de zuiverste sportgevoelens, waarmee hij de sportgedachte, de lichamelijke ontwikkeling, de mannelijke
karaktervorming in ons land heeft gediend.

' R A P P E L E M E N T E N ' VAN PIM M U L I E R
(overgenomen uit een vorig Jubileumboek)
Ik rappeleer me, hoe ik, het was de eerste of de tweede keer, dat ik in het Nederlands elftal zat, links gezet
werd. Dat was benauwend, want rechts of center, dat ging, maar links? Laat ik kort zijn. Wij hadden juist
een goal nodig. Ik kreeg een dot van een kans en schopte er naast. Ik ben de volgende dag onder het bordje
op het Zandvoortse strand gaan zitten, waarop stond: 'Hier worden ezels verhuurd'.
Ik rappeleer me, een veteranen-match te Gouda, waar wij als de gevreesde 'Mispels', 'de Afbraak' of zo iets
dergelijks De Goudse Voetbalbond, met een select elftal uit drie clubs uitdaagden. Toen die wrakke zielsgetimmerten met weifelende haardossen en grijze voelsprieten, slobbertenen en gasboeibuikjes binnensloften,
zag je in de ogen van het Goudse Xl-tal en hun op leedvermaak beluste supporters 'n reflex van ongedrapeerde
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angst, afkeer en medelijden. Na de rust echter kwamen de roestige scharnieren uit de slaap der eeuwen, het
oude pekelvlees kreeg 'n derde jeugdbevlieging en de Goudse Voetbalbond werd gesardineerd met 3 - 1 .
Daarop sloften wij weer huiswaarts. Het was zalig.
Ik rappeleer me 'n groen clubje fatsoenlijke, beleefde, voetballende jongelieden van goede levenswandel en
een vrome umpire. Ik maakte hands vlak voor's mans proboscus. Penalty, huilde ik. Hij floot, de brave en
Otje Menten fabriekte er een goal van voordat de man tijd had om te durven nadenken.
Ik rappeleer me een out-bal; ik raapte de bal op om weer in te gooien, toen een schonkig athleet van de tegenpartij met deinende borstklampen me toesnauwde: 'Blijf d'r af, potverdomme, d'as mijn bal', daarbij naar
het niets vermoedend voorwerp met z'n nachtportiersknuisten grissend. Nu exemplair zijn, dacht ik, altruistisch, bidextreus en auto-psychologisch didactisch, zoals gediplomeerde gymnasten het zouden uitdrukken.
Dies zei ik minzaam tot de ruige onbekende vreemdeling, hem het vurig verlangde ding aanreikend: 'Hier
schat, huil maar niet, je mag er wel mee spelen'. En wat was m'n dank? Hij grolde: 'Wees gewaarschuwd,
want ik lust je rauw, denk er om!'
TH. H. PELTENBURG

i

Voetbalde reeds in Engeland, toen dit spel in Holland nog totaal onbekend was.
Het sprak dus vanzelf, dat, toen in 1879 in de Koekamp de bal voor het eerst ging
rollen, hij een der meest enthousiaste deelnemers werd. Ook later, toen hij zelf
niet meer actief aan het spel deelnam, bleef hij voor H.F.C. een steunpilaar, op
wie men altijd kon rekenen. O.a. werd onder zijn technische leiding de eerste
tribune gebouwd, Bestuurslid is hij nooit geweest: 'Zo'n vaste functie, niets voor mij!'
Vooral in de jaren, dat het H.F.C. niet zo naar den vleze ging, was hij een dergenen,
die door zijn enthousiasme en optimisme de jeugdige H.F.C.-ers het toen zo nodige
elan wist bij te brengen. Als opvoeder van zijn zoon wellicht een beetje Spartaans,
getuige zijn opmerking:
'Die verd . . . jongen, vanmiddag geen vlees aan tafel!' toen Peltenburg Jr. een dot
van een kans miste.

C. M. PLEYTE D'AILLY
Ook al heeft hij maar een klein aantal jaren voor H.F.C. gespeeld, toch is een aparte vermelding in dit
boek zeer zeker op zijn plaats. Hij toch is de man, die samen met C. J. Posthuma, Rood en Wit groot
heeft gemaakt. H.F.C. en Rood en Wit, kunt u zich de ene vereniging indenken zonder de andere? Pleyte
zal in die allereerste cricketjaren deze innige verbintenis niet zo hebben voorzien, maar niettemin moeten
wij hem nu, voor het vele werk, dat hij voor Rood en Wit deed, dankbaar zijn. Rood en Wit heeft haar
bloei voor een zeer groot deel aan hem te danken.
MR. A. A. DIEMER KOOL
Lex Kool heeft slechts enkele jaren het doel van H.F.C. verdedigd. In het seizoen
1 8 9 4 - 1 8 9 t o e n H.F.C. het kampioenschap behaalde, was het mede door zijn
toedoen, dat er slechts 18 doelpunten tegen H.F.C. gescoord konden worden.
Hij had geen buitensporige keeperstalenten, maar wel het grote voordeel, dat
hij zijn verstand gebruikte en daarbij koelbloedig was en altijd zijn tegenwoordigheid van geest behield. Zijn uittrappen waren legendarisch; ook in die tijd werd
de bal vanaf de grond het veld ingeschoten (het 'luppie', dat inmiddels weer is
afgeschaft, kwam pas later). In de regel was dit uittrappen het werk van een der
backs. Bij H.F.C. was het echter in die jaren Lex Kool, die de bal met een forse
trap diep in de vijandelijke linies deponeerde. Hij is als international in vijf verschillende takken van sport uitgekomen, te weten voetbal, cricket, hockey,
met een bal) en golf. Dit feit achten wij uniek genoeg om het afzonderlijk te
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A. G. EN W. VAN WAVEREN
Uit het eerste Jubileumboek (1919): Zonder de gebroeders Van Waveren zou de H.F.C. geen 40 jaar
hebben bestaan. Wat hadden Otto Menten en Loosjes zonder hen moeten beginnen?
Liepen al achter een voetbal in 1890.In 1894 speelde 'Wijn' al als invaller met de H.F.C. mee; A. verscheen
in 189^ in de voorhoede van het eerste, een jaar later vormden de broeders de rechtervleugel. In 1902 speelden zij samen back. Beiden speelden tussen 200 en 300 wedstrijden, altijd goed, in een periode van 13 jaar.
Alle twee zeer trap vast, met beide voeten en zonder eerst de bal stil te leggen. Steunpilaren ook in de
zin van stevigheid. Sportief in hun opvattingen als weinig anderen. A. was 10 jaar voorzitter en werd tot
erelid benoemd. Speelde in 1899 in het Nederlands elftal, Wijn in 190^.
DE DOLLEMANNEN
Leden van een familie, waaraan de H.F.C. grote verplichtingen heeft gehad.
Frits — een stevige en zeer goede halfback.
Mary — ook in de middenlinie en evenals Frits in 1893 voor het eerst in de H.F.C.
Willy — speelde af en toe voor de H.F.C. en heeft verder in het bestuur belangrijk werk gedaan.
Sannie — kwam ook af en toe voor de club uit.
Maar de gehele familie, ook de dames Dolleman hadden steeds warme belangstelling voor de club, die
wel een hoogtepunt bereikte, toen Mevrouw Dolleman-Thierry de Bye, het terrein naast haar buiten Het
Clooster voor de H.F.C. beschikbaar stelde.
KAREL PLES
Een speler, zoals wij nu nog geregeld graag in het eerste elftal op de backplaats zouden zien: sterk en
massief. Hij was van het type, dat de tegenstanders ontzag wist in te boezemen door zijn robuste maar altijd
faire speelwijze. Een pittige opstopper wist hij te geven, maar ook te incasseren. Hij was echter ook een
dier spelers, die wel eens een kleinigheid nodig hebben om tot topprestaties te komen. Het gebeurde
tijdens een wedstrijd op de Maliebaan in Den Haag. Hij kon niet op gang komen, was een beetje lui; kortom
het vlotte niet. Totdat hij in een scrimmage, nog wel van een van zijn eigen spelers, een venijnig trapje
tegen de kuit kreeg. Dit was voldoende om hem de wedstrijd van zijn leven te doen spelen. In oude annalen
is deze wedstrijd dan ook terug te vinden als de wedstrijd van Karel Pies.
J. H. MEIJER
Beter bekend als Puck Meijer, een bijnaam, ontleend aan zijn korte vlugge beentjes, waarmede hij dermate
venijnige schoten wist te lossen, dat het menige doelverdediger angstig te moede werd, als hij met bal in
de richting van diens doel opereerde. Hij was een speler met overleg, wist niet van opgeven en was een
goed en daardoor zeer gezien kameraad. Hij was een van de vele goede en trouwe leden, die H.F.C. zo node
aan Indie heeft moeten afstaan Door zijn sjouwen en ploeteren, eigenschappen, die hem ook op het voetbalveld tot zulk een nuttig speler maakten, wist hij zich op Timor een prettige carriere op te bouwen.
OTTO MENTEN
Een man, die in de moeilijke jaren rondom de eeuwwisseling bijzonder veel voor de H.F.C. heeft gedaan.
Was captain in de jaren, toen de club was gedegradeerd en het een hele opgave was om de moed erin te
houden bij het kleine clubje, dat weer omhoog moest klimmen.
Spande er zich met A. van Waveren voor om het terrein aan de Spanjaardslaan te bemachtigen.
W. H. R. VAN MANEN
Beter bekend als Co van Manen. Met Karel Pies en doelman Tromp vormde hij een achterhoede, waarop
men steden kon bouwen. Een geheel ander type dan zijn collega-back Karel Pies, die meer de grove arbeid
voor zich opeiste. Zo in de geest van: Tk neem de man, neem jij de bal.' En dit bal nemen, dat was bij Co
in goede handen. Hij was de speler van de fijne trekjes, een, die in de meest hachelijke situaties de beste
prestaties leverde. In wedstrijden, waarin de achterhoede het zwaar te verduren had, was hij op zijn best;
dan hield hij het hoofd koel en de moeilijkste problemen werden door hem op elegante wijze opgelost.
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Uit oude dozen
Eigenlijk hadden wij hier 'Doozen' moeten schrijven, want zij zijn daarvoor stellig oud genoeg. Maar dat
daargelaten . . .
Het archief van een voetbalclub die
jaar bestaat, is uiteraard geen gering geval. Dat beseften wij wel,
toen wij de secretaris vroegen, een niet te lang stuk voor dit boek te schrijven over merkwaardige en humoristische momenten, blijkende uit dit archief.
Maar de secretaris is ook een man, die beide ogen wijd open pleegt te hebben en hij antwoordde dus: ik
zal je wel iets sturen.
Nu moeten wij bekennen, dat wij in eerste instantie aan de notulen gedacht hadden, en dat de zending, die
wij te dien opzichte van hem ontvingen, zeer summier was. Waarvoor wij hem blijvend dankbaar zullen zijn,
want hij zond ons niettemin twee pakken, die door evenveel levensgrote mannen aan ons adres bezorgd
werden. Dit in aanmerking nemende, hebben wij van notulen niet verder gekikt. Aan die twee pakken hadden
wij meer dan genoeg en wij hebben er als curiosa uitgehaald, wat wij hier laten volgen. Wij moeten tenslotte
fatsoenshalve toch ook nog iets aan de samenstellers van het boek, dat bij het eeuwfeest zal verschijnen, overlaten en dat zullen dan de notulen zijn van 100 jaar H.F.C. terwijl wij ons (gaarne) beperken tot wat wij buitendien nog ontvingen.
In chronologische volgorde is het dan dit:
Een staat van ontvangsten en uitgaven in het seizoen 1893/94 October t/m Mei vermeldt een post voor
het 'breien van goalnetten' f
verder een vergoeding aan de heer Schorer voor 'gekocht goallint'^3,20;
een pakje kaarsen f 0,2^; fotografieen van een vijftal met name genoemde spelers £ xf 2,^0 (blijkbaar in
verband met het naderend 1 £-jarig bestaan); dit alles aan de debetzijde. Aan de creditzijde vinden wij de contributie van 44 leden ad f 2,^0 en van 24 adspiranten ad J 1 , - , maar dat is niet de voile clubsterkte, want
er komen nog verantwoordingen bij van 7 leden, ook elk voor een rijksdaalder en van niet minder dan 14
adspiranten, die elk een gulden schuldig werden.
Go Ahead kwam hier spelen, dat wil zeggen in de Koekamp, en de recette voor H.F.C. was f 4,
niet
overdreven hoog. Een week later speelden R.A.P. en Sparta tegen elkaar op ons veld en dat bracht voor ons
f £0,8^ op, hetgeen wat pijnlijk was, vooral omdat weer een week later de wedstrijd R.A.P.-H.F.C. maar
J30,65" opleverde en nog een week later Victoria-H.F.C.^f 17,90.
In Maart 1894 speelden R.A.P. en Victoria tegen elkaar in de Koekamp en toen moest zekere Leuven daarvoor het veld 'in order' brengen. Gezegde Leuven ontving daarvoor de waarlijk vorstelijke beloning van
60 cent. Dat was intussen nog rijkdom vergeleken bij de 2 £ cent, die dezelfde Leuven ontving, toen hij een
maand later opnieuw deze taak te vervullen kreeg ter gelegenheid van een wedstrijd tegen de Engelse
Maidstone F.C.
Het doet in verhouding een beetje vreemd aan dat Leuven, kennelijk het 'manusje van alles', op 3 Mei
£0 cent kreeg voor het terugbrengen van de vlag, die de club voor f 2 , - had gehuurd om de Engelsen enigszins feestelijk te ontvangen.
*

Leuven bleef in dienst van de club, want in October 1896 vinden wij zijn naam opnieuw in de kosten, met de
aanduiding: Leuven een dag f i,£o, terwijl in Januari 1897 een omschrijving 'Leuven e t c . f 3,^0' na het
verloop van meer dan een halve eeuw nog wat minder duidelijk is. Dan is bondsboeten/1
in Maart 1897
klaarder, maar niet een onderwerp om lang bij stil te staan.
In Januari 1898 vinden wij een post: rekening hockeyballen verven f 1,70 en daarvan ontsnapt ons de
diepere zin geheel, hoewel uit andere gegevens wel duidelijk wordt, dat de H.F.C. ook een hockeyveld
onder haar bemoeiing had.
De bond was overigens ook al niet mals in die dagen, want wij lezen dat f 1 0 , - boete is betaald voor te laat
beginnen. Nee, dan was een telegram ad f 0,10 heel wat schappelijker.
Als wij dan nog vermeld hebben dat bij de reiskosten herhaaldelijk voorkomt 'Rijtuig den Haag' en dat een
bal toGrif
kostte, zullen wij dit onderwerp verder loslaten.
*

In 1899 richtte het bestuur, door middel van een foldertje, waarop een der oudste H.F.C.-elftallen in beeld
was afgedrukt, een 'ernstig woord aan de leden der Haarlemsche Football Club bij denaanvang van het seizoen
1899/1900'.

20

Het luidde als volgt:
. . . . dan dient in de eerste plaats gezegd te worden, dat de naam van het spel 'association', hetwelk
'vereeniging' betekent, reeds aanduidt, hoe men slechts van samenspel resultaten kan verwachten.
. . . . het elftal, dat steeds samen oefent is veel 'gevaarlijker'.
Zoo schreef ons eerelid W. Mulier in zijn 'Athletiek en Voetbal'.
Wij voegen hieraan toe, dat alleen door oefening en nog eens oefening goed samenspel verkregen wordt.
Waar wij gemeend hebben in het belang der Vereeniging te handelen, door in te schrijven voor de eerste
klasse competitie, daar staat het aan u, om door trouwe opkomst bij de oefeningen, te zorgen dat dit uitkomen zal kunnen zijn der H.F.C. waardig.
Vast besloten onze beste krachten aan den bloei der Vereeniging te wijden, doen wij vol vertrouwen een
beroep op Uwe medewerking.
Met vereende krachten moet het ons gelukken het hooge standpunt waarop de H.F.C. eens stond, te heroveren.
Dat zij zoo!
HET

BESTUUR

Daaraan werd met vette letter toegevoegd:
Komt alien Zondag te Heemstede, Introducees zijn welkom!
En voorts werd aan het adres van de 'Adspiranten-Afdeling' nog opgemerkt: Het veld aan de Spanjaardslaan is weder beschikbaar.
In hetzelfde seizoen werd een sierlijk rood en rond (als een voetbal) kaartje verspreid, waarop voor Zondag
29 April, 's namiddags 2 uur een voetbalwedstrijd werd aangekondigd, terrein aan de Spanjaardslaan,
entree 2£ cent.
De keerzijde gaf de volgende nadere uitlegging:
Zondag a.s. verdedigt de H.F.C. haar recht om in de eerste klasse competitie mede te dingen, tegen de
Rotterdamsche Voetbalclub 'Rapiditas', kampioen der tweede klasse competitie. Zegt het voort!
Overigens verliep dit jaar sportief niet zo best. Een hele reeks van nederlagen en twee wedstrijden verloren
wegens niet opkomen. Maar op £ November werd het nieuwe terrein aan de Spanjaardslaan ingewijd en
hoewel de wedstrijd bij deze gelegenheid tegen Ajax met 3-0 werd verloren, was er veel publiek, dat overigens alleen morele steun gaf, want de opbrengst ad f 200,- werd afgedragen aan de Vereeniging Het
Roode Kruis ten bate van de oorlog in Zuid-Afrika.
Verder degradeerde de club naar de tweede klasse en op de algemene vergadering in September 1900 werd
onder daverend applaus door alle aanwezige spelers verklaard, dat zij ook in die lagere afdeling voor de H.F.C.
zouden blijven spelen.

IN E N K E L E W O O R D E N
De terreinen der H.F.C.
Het eerst heeft de H.F.C. gespeeld in de Koekamp, dat is het terrein, dat nu omsloten wordt door het Frederikspark en het Sportfondsenbad.
Later kreeg men een terrein bij het Huis ter Cleve aan de Kleverlaan en daarna werd nog korte tijd gespeeld
op het veld voor de Cavalerie Kazerne.
In 1893 werd het terrein naast het Clooster (Binnenweg, Heemstede) ter beschikking gesteld door Mevrouw H. Dolleman-Thierry de Bye.
Kortgeleden hoorden wij van een der toenmalige bewoonsters van Het Clooster nog enige aardige bijzonderheden over deze periode:
Er werd ook op een veld ernaast hockey gespeeld en af en toe, als er niet genoeg voetballers waren,
leenden dezen enige hockeyers om mee te spelen. In deze tijd was het costuum blauwwit geblokt. Men verkleedde zich in het logement op het Kerkplein en legde de overjassen wel langs de lijn. Na een match placht
Pim Mulier zijn opwachting te maken bij Mevrouw Dolleman om haar zijn dank en respect te betuigen en
meestal vergastte hij de aanwezigen dan op vlot en vaardig pianospel.
En tenslotte, in het jaar 1899 trok de H.F.C. naar de Spanjaardslaan.
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Toen heeft de durf van Loosjes de H.F.C. gered
Bij de enkele woorden hierboven afgedrukt moeten wij nu even stilstaan.
- Wie ter wereld was Loosjes en wat heeft hij gedurfd - zal een legertje jonge en jongste leden der H.F.C.
zich afvragen. Een stoere middenvoor die, voor geen tegenstander bevreesd, gloeiende kogels zoevend in de
touwen zond? (om in de trant te blijven van sommige moderne sportverslagen). Of was hij een doelverdediger, die zich met ware doodsverachting voor de voeten van een toestormende tegenspeler wierp, om het
eigen doel voor doorboring te behoeden? Hebben stampvolle tribunes gedaverd van het gejuich voor zijn
ongeevenaarde prestaties in het veld?
Een ogenblikje. We gaan nu vertellen wie Martinus Loosjes was en wat hij voor de H.F.C. heeft gedaan.
Daartoe nemen wij een stukje over uit het eerste gedenkboek der H.F.C. (i 879-1919) waar de samensteller
zijn verhaal over het seizoen 1899-1900 begint.
- Zoo naderde 30 September 1899. Een paar leden slechts verschenen op dealgemeene vergadering, waarin
beslist zou worden over de liquidatie van de oude Haarlemsche. Inschrijving voor de eerste klasse van de
Bond leek welhaast uitgesloten; er waren geen elf spelers meer te vinden, die in die klasse een dragelijk figuur
zouden kunnen slaan. De financien stonden er bovendien heel slecht voor; de penningmeester achtte het
onmogelijk om nog eens voor een jaar het oefenveld aan de Spanjaardslaan in te huren. Toen heeft de durf
van Loosjes de H.F.C. gered.
Hij aanvaardde het secretariaat en het penningmeesterschap, huurde het oefenveld opnieuw voor een jaar,
zonder een cent in kas te hebben en telegrafeerde aan den Bond, dat de H.F.C. zou spelen, hoewel hij maar
op vijf of zes elftalleden kon rekenen. En hij nam een week vacantie uit zijn drukke bezigheden om het
nieuwe seizoen voor te bereiden.
Dadelijk stuurde hij een opwekking aan alle leden van de club om Zondag 8 October het seizoen te komen
openen aan de Spanjaardslaan. En voor deze gedrukte oproep ging hij rond bij jong en oud met zijn dringend
verzoek, ditmaal eens te komen om wapenschouw te houden. En, wat niemand voor mogelijk zou hebben gehouden, lukte. Op 8 October was er een gezellige opkomst en werd de wil geboren bij alien, die verschenen,
om de H.F.C. door haar malaise heen te halen.
Er ging geen week voorbij zonder dat Loosjes gezorgd had voor iets nieuws; weer een reclameboekje ging
de Haarlemsche wereld in, nu gericht aan ouders, voogden en publiek. Kleine reclames voor komende wedstrijden, verbeteringen in de inrichting van het veld - waar Loosjes iedere middag na schooltijd te vinden
was - uit alles bleek zijn activiteit en zijn opwekkend optimisme. En dan het gemak, waarmede hij toegankelijk was voor de jeugd. Loosjes was geen halfgod. De jongens van vroegere jaren beschouwden de H.F.C.
als iets onbereikbaar hoogs, iets dat uit de verte bewonderd moest worden; ze werden lid om toegang te hebben tot de wedstrijden, maar speelden het spel onder elkaar in wel twintig kleine clubjes rond de stad.
Loosjes voerde nooit directe strijd tegen die versnippering van jongens-energie, maar gaf hun een beter terrein, beter materiaal en zijn voile belangstelling.
En zoo kwamen uit eigen beweging die clubjes op het H.F.C.-terrein spelen en losten zich vanzelf op in het
grootere en nu ook betere geheel.
Daarmede heeft Loosjes de H.F.C. gered.
Tot zover de schrijver in dit oude gedenkboek, uitgegeven bij het 40-jarig bestaan van de club, dus 3^ jaar
geleden.
Martinus Loosjes heeft de H.F.C. gered door zijn durf, zijn energie, zijn clubliefde, toen onze later zo
gaarne Good Old genaamde nog helemaal niet zo 'old' was. Twintig jaar. Zij was natuurlijk ook toen de
oudste club van het land, er was ook toen veel enthousiasme onder de Haarlemse jongens voor het voetbalspel,
maar dit was in die dagen toch nog niet meer dan een gezellig spelletje voor jongens, overbruisende van
levenslust, maar zich niet of nauwelijks bewust van het publiek, dat in zeer bescheiden mate naar hun verstrooiing kwam kijken. Maar de toen ruim dertigjarige Loosjes gaf al zijn energie, al zijn vrije tijd, om te
helpen de club op de been te houden; de ondergang die een ogenblik onvermijdelijk leek, te vermijden.
Wij hebben gemeend, dat het goed was, bij de inspanning die de enige jaren geleden gestorven Loosjes zich
vlak voor de eeuwwisseling heeft getroost even wat langer stil te staan, dan in dit overzicht van de eerste
tientallen jaren gebruik is. In de eerste plaats natuurlijk, omdat de H.F.C. mogelijk op die vergadering een
paar maanden voor de eeuwwisseling zonder het heftig verzet van Loosjes, eenvoudig getorpedeerd zou zijn.
Maar ook nog om een andere reden.
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Noch voor, noch na het verhaal over deze precaire situatie in eind 1899, is over iemand van de H.F.C.
gezegd, dat hij de club had gered. Dat is al gemakkelijk te verklaren uit het feit dat een critieke toestand zich
in die scherpte in de geschiedenis der club niet meer heeft voorgedaan. Maar Loosjes moge gelden als het
prototype van de haast ontelbaar velen die voor en na hem voor onze club, soms tevens voetballend, maar
in tal van gevallen ook zonder ooit een bal aan te raken, besturend, organiserend al hun krachten hebben ingezet. Dat legertje, dat, misschien niet met een onmiddellijk dreigende liquidatie voor ogen, maar ook vaak
in zeer moeilijke omstandigheden, bergen werk heeft verzet, om de club op peil te houden, zonder toejuichingen voor deze inspanning, soms ondanks critiek, vaak vele jaren lang, nooit uit eerzucht, uit machtslust,
maar altijd weer uit de zuiverste clubliefde.
Zeker mag gezegd worden, dat de verschillende geslachten van deze bescheiden zwoegers in vaak ondankbaar werk, het mogelijkhebbengemaakt, dat de H.F.C. door goede en kwade tijdenbleef bestaan. Zonder hun
toewijding was dit niet mogelijk geweest.
En als wij dus in dit gedenkboek dankbaar memoreren, wat Martinus Loosjes in een tijd van uiterste nood
voor de H.F.C. heeft gedaan, dan huldigen wij in zijn figuur tevens al die op deze plaats ongenoemden die,
door driekwart eeuw heen, onze club zo voortreffelijk hebben gediend.
Om dan op dat critieke seizoen 1899/2900 terug te komen.
Het werd, zegt het oude gedenkboek 'een slecht seizoen naar ,buiten, maar een best seizoen op het oefenveld'.
Het eerste ging een lijdensgang door de competitie, maar er was toch nieuw vuur gekomen en de nederlagen, hoe vrijwel constant ook, konden geen kwaad doen aan het gezonde en gezellige clubleven. In de
eindstand van de eerste klasse bungelde H.F.C. geheel onderaan met deze droeve cijfers: gesp. 12, gew. 1,
gelijk 1, verloren 10, punten 3, goals 1 2 - 4 1 .
Daar was geen twijfel aan en het verwonderde niemand, dat de onzen met 4-2 en g-i ten onder gingen in
de promotiewedstrijden tegen Rapiditas.
Na Nieuwjaar had men zelfs twee wedstrijden gewonnen moeten geven, omdat geen elftal kon worden
bijeengebracht.
Het is niet helemaal verklaarbaar, dat H.F.C. II in dit seizoen de tweede plaats bezette in de eerste klas
van de Haarlemse Voetbal Bond, met 3 gewonnen en 3 verloren in zes wedstrijden en dat het derde zelfs
kampioen werd in de tweede klas met 4 van de 6 wedstrijden gewonnen. Hoe, vraag je je af, is het mogelijk,
dat het eerste geen elftal bijeen kon brengen, al was het dan nog zo zwak, als er ook nog een tweede en derde
waren. Kwestie van spelersleeftijd?
Enfin, uit die verrichtingen van de lagere elftallen is al op te maken, dat er weer mogelijkheden in zaten.
Melding moet nog gemaakt worden van het feit, dat in dit seizoen de eerste wedstrijd aan de Spanjaardslaan werd gespeeld. Ajax uit Leiden was de club, die het nieuwe veld hielp inwijden en zij maakte er gebruik
van door de H.F.C. met 3-0 te verslaan.
Het seizoen 1900/02 vond de H.F.C. weliswaar in de tweede klasse, maar daarin werd het dan ook uitstekend gedaan. Het is weleens aardig om te vermelden welke andere clubs in deze afdeling speelden, omdat
geen van alle thans nog bestaan, al thans niet onder de hier genoemde namen.
Het waren: Swift (Den Haag), Volharding (Amsterdam), Swift (Amsterdam), Quick (Amsterdam) en
A.V.V. (Amsterdam). Stel je voor, die arme supporters in de wedstrijd Swift-Swift.
De club van Loosjes, zoals zij toen zeker met het volste recht genoemd mocht worden, werd kampioen,
maar met een heel kleine voorsprong op een der Swiften, het Haagse. Kijk maar naar de cijfers:
1. H.F.C.
10
8
o
2
16
27-3
2. Swift
10
8
o
2
16
23-9
Opmerkelijk was nog, dat Swift de onzen beide malen klopte, telkens 1-0, maar op hun beurt lieten de
Hagenaren een steek vallen tegen Quick en later tegen Volharding, dat tegen Swift 6 goals scoorde van de 9,
die de Haagse club in de gehele competitie tegen zich kreeg. Hetgeen de benauwdheid van de kampioenstitel nog beter demonstreert.
Sparta werd het kind van de rekening in de promotiewedstrijden. Te Rotterdam won H.F.C. met 2-1
en thuis zelfs met 8-0.
In de Haarlemse Bond speelden toen drie H.F.C.-elftallen en lang niet zonder succes. Deze elftallen bestonden geheel uit kwekelingen van Loosjes, en dat het tweede in zijn afdeling kampioen werd vond Loosjes
begrijpelijkerwijs minstens zo belangrijk als het kampioenschap van het eerste.
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Dat het in het seizoen 1901J02 terug in de eerste klasse niet dadelijk zo best ging behoeft niet te verbazen.
Het werd een moeizame strijd. De sterren van de toekomst speelden nog in de lagere elftallen. De twee
Franckens en Ferry v. d. Yinne kwamen in het derde uit. Max Henny en Eddy Holdert opereerden nog in het
tweede.
Het eerste elftal werd voortdurend anders samengesteld, er zat geen verband in de voorhoede en er was
vooral geen schutter. Het was een geluk, dat Vrouwe Fortuna zich toen ook al op voetbalvelden bewoog en
de H.F.C. menig lonkje toewierp. In eigen huis werden 4 overwinningen en 1 gelijk spel bevochten, uit
werden alle 7 wedstrijden verloren. Tenslotte kreeg de H.F.C. de voorlaatste plaats met nog geringer verschil
op nummer laatst dan waarmee zij het jaar tevoren kampioen van de tweede klasse was geworden.
Hetgeen de cijfers weer mogen bewijzen:
H.F.C.
14
4
1
9
9
2^37
Ajax (L.)
14
4
1
9
9
24-39
Ook in die dagen werd er achter de lijnen al gehuiverd.
Het verhaaltje over dit seizoen kan echter niet afgesloten worden zonder vermelding van een incident, dat
ons ook heden nog een warm gevoel mag geven:
Door een misverstand was H.V.V., de grote Haagse, niet naar de Spanjaardslaan gekomen voor de wedstrijd tegen H.F.C. Voor de onzen werd een £-0 overwinning genoteerd 'wegens niet opkomen\
Daarop steunde onze club de H.V.V. krachtig in haar pogingen om die wedstrijd later in het seizoen alsnog
gespeeld te krijgen. Het bondsbestuur bleef echter onverbiddelijk. Gelukkig werd H.V.V. toch nog kampioen met 24 punten uit 14 wedstrijden. Maar stel je voor, dat H.F.C. die £ papieren goals in haar doelgemiddelde had moeten missen. Waarlijk, de brave Fortuna had goed gewerkt.
H . F . C . I 1902/3

Zittend v.l.n.r.: Rodrigues Pereira, Holdert, O. Menten, Henny, F. v. d. Vinne
Staande v.l.n.r.: Prins, Cheriex, A. v. Waveren, J. Snip en L. v. d. Vinne
Geheel rechts: Martinus Loosjes

Het seizoen 1902jo3 bracht een splitsing in twee eerste-klasse afdelingen, een sterke en een zwakke. De
onzen kwamen in de zwakke met Volharding, H.B.S., Hercules, Rapiditas en Quick (Amersfoort). Hetresultaat was matig. De derde plaats werd veroverd met 9 punten uit 10 wedstrijden.
In de sterke afdeling speelde o.a. Haarlem, dat op de vijfde plaats (uit 6) eindigde.
Het werd bijzonder betreurd, dat door deze splitsing de plaatselijke wedstrijd kwam te vervallen, maar nu
sprong de Haarlemse bond in de bres door het uitloven van een Gouden Ruit. Voor de strijd om dit kleinood
moesten drie wedstrijden gespeeld worden voor de H.F.C. het veroverd had. Men had deze overwinning van
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de Blauwwitten ( 2 - 1 , 0 - 2 , 4 - 1 ) niet verwacht, maar de jonge H.F.C.-ers speelden voor wat zij waard waren.
In de Holdert Beker nam Haarlem revanche door in de derde ronde H.F.C. te verslaan met 4 - 1 .
Er was nu veel jong bloed in de ploeg en er was ook een schutter. Eddy Holdert scoorde in competitie- en
bekerwedstrijden en tegen Haarlem niet minder dan 27 maal.
Aan het slot van zijn beschouwing over dit seizoen merkt de geschiedschrijver op:
Loosjes had zijn belofte gehouden: de naam H.F.C. had weer een goede klank gekregen. Doch naast hem
komt hiervan de eer vooral ook toe aan die spelers, die telkens maar weer zonder hoop het veld betraden
om toch maar aan hem de tijd te geven, die hij voor zijn werk nodig had: tot het verjongde H.F.C. hun
plaatsen kon komen innemen.
Het seizoen 1903/04 bracht alweer een nieuwe indeling, weer in twee afdelingen van zes clubs.
H.F.C. werd nu in de eindstand tweede achter H.B.S., weer eens met mini em verschil, want beiden behaalden
punten uit 10 wedstrijden en het doelgemiddelde moest hier de doorslag weer geven. Men deed
dat in die dagen nog zo en niemand had er bezwaar tegen. H.B.S. had 42-15-, H.F.C. 38-21.
In de derde klasse van de Nederlandse Bond kwam nu het tweede elftal uit en het behaalde hierin de titel.
Hierbij mag niet onvermeld blijven, dat in het tweede zekere C. Spoelder op trad. De H.F.C. had nu weer
een sterk eerste-elftal en een reeks van veelbelovende reserves.
Over schutters gesproken, die waren er nu wel met Eddy Holdert als primus inter pares. De H.F.C. had
in dit seizoen in totaal 28 wedstrijden gespeeld en daarin . . . 142 doelpunten gescoord. Holdert had er hiervan 64 op zijn naam.
Dit enorme doelpunten totaal werd niet in de laatste plaats bereikt door het succes, dat de H.F.C. had in
de wedstrijden om de Holdert beker. Een dezer wedstrijden zal altijd een zekere faam blijven houden in het
Nederlandse voetbal, omdat H.F.C. die van V.V.V. won met . . . 25-0. V.V.V. zijn, voor het geval gij het
niet mocht weten de initial en van de caesariaanse uitdrukking Veni Vidi Vici, hetgeen vertaald wil zeggen:
ik kwam, ik zag, ik overwon. Enfin, H.F.C. won tenslotte de beker in een eindstrijd tegen H.V.V. met 3 - 1 .
In de gehele bekercompetitie had de H.F.C.
keer gescoord en 6 keer tegen zich zien scoren, hetgeen
er als afdoende prestatie van superioriteit wezen mocht.
BEKERWINNAARS

IN

1903/4

Achterste rij: Martinus Loosjes, Moltzer, Ferf
Middelste rij: Cheriex, Prins, J. Swens, W. van Waveren
Voorsterij: Rodrigues Pereira, Holdert, L. v. d. Vinne, Henny, F. v. d. Vinne

Het seizoen 1904/05 begon met de viering van het zilveren jubileum. En dat gebeurde uiteraard in de beste
stemming, terwijl even natuurlijk een hartelijke huldiging van de heer Loosjes een belangrijk punt op het programma was.
Overigens was dit seizoen bijzonder door wat jarenlang bekend is geweest als 'het geweldige tweede'.
Terwijl het eerste elftal het in de eerste klasse, die nu plotseling uit niet minder dan 12 clubs bestond, goed
deed door met 2^ punten in 22 wedstrijden op de derde plaats beslag te leggen, werd het tweede niet alleen
ongeslagen kampioen van zijn tweede klas afdeling, maar in de wedstrijden om het kampioenschap van alle
drie tweede klas titelhouders werd Celeritas met 1 1 - 0 en Concordia met 2-0 geklopt. Het tweede kon niet
promoveren, omdat het eerste al in de hoogste klasse speelde, maar om aan alle twijfel, wie daar feitelijk het
meest in thuis hoorde, een einde te maken, versloeg het tweede in een onderlinge wedstrijd het eerste met
de overtuigende score 6 - 1 .
Ziedaar de kwekelingen van Loosjes, die examen deden na hun opleiding. Dit fameuze elftal bestond uit:
Beynes (doel); Van Gessel en Schalkwijk (achter); Hulshoff Poll, v. d. Woude en Van Lennep (midden);
Witkop, Van Laar, Ade van Gogh, Mannes Francken en Fick (voor). Het afdelingskampioenschap werd gewonnen met 20 punten in tien wedstrijden, 46 goals voor en 8 tegen.
H.F.C. IV en H.F.C. V bezetten bovendien de twee hoogste plaatsen in de tweede klasse van de Haarlemse Bond boven Haarlem III en E.D.O. II.
Wat H.F.C. Ill bereikte hebben wij niet kunnen vinden, dat zal dus wel matig zijn geweest.
In tussen was de renaissance der H.F.C. wel compleet.
Zo kwam 190s 106 met hooggespannen verwachtingen. Mannes Francken, v. d. Woude en Ade van Gogh speelden nu in het eerste, van wie Mannes als . . . doelverdediger.
De H.F.C. werd opnieuw derde, ditmaal met 22 punten uit 18 wedstrijden.
Overigens kwam de H.F.C. in dit seizoen definitief in het bezit van de Gouden Ruit, door de derde overwinning op Haarlem in vier jaar. Daarvoor waren in totaal in die vier jaar 9 wedstrijden gespeeld, waarvan
H.F.C. er 7 won en een gelijk gespeeld werd. Dat Haarlem krachtig partij wist te geven moge blijken uit de
verhouding der gescoorde doelpunten in het voordeel der onzen: 2^-17.
In het seizoen 1906/07 streed de H.F.C. gedurende de gehele competitie een felle strijd tegen H.V.V. om
de titel. Tenslotte wonnen de Hagenaars. Dit waren de cijfers:
H.V.V.
18
14
3
1
31
72-19
H.F.C.
18
14
2
2
30
7J-34
H.V.V. had duidelijk een sterkere achterhoede. Vermeldenswaard is dat Hercules, op de derde plaats eindigend, slechts 20 punten behaalde. Dat was dus wel een grote overmacht van de twee leiders.
De voorhoede der H.F.C. werd alom in den lande als de sterkste erkend. Bewijs hiervan is wel, dat in dat
seizoen niet minder dan vijf H.F.C. voorhoedespelers in het Nederlands elftal werden gekozen. Het waren
Mannes Francken, Ferry v. d. Vinne, Boelmans ter Spill, Max Henny en Ade van Gogh. Bovendien kwam
Stom, een van onze backs, ook in de toen blauwwit gestreepte nationale jersey uit.
En voor de eerste maal werd de wedstrijd tegen Belgie aan de Spanjaardslaan gespeeld en helaas verloren.
Een bijzonderheid was ook, dat Mr Jan Lieftinck er in slaagde de Londense beroepsclub Chelsea naar de
Spanjaardslaan te krijgen. Daar was de H.F.C., die een drietal harer beste krachten miste, maar anderzijds
versterkt was met Dirk Lotsy (D.F.C.) en Iman Dozy (Ajax L.), echter niet tegen opgewassen. Het werd
een 7-3 nederlaag.
In de aanvang moesten de onzen aan het Engelse spel nog geheel wennen. Van de aftrap namen de Engelsen
de bal mee en de enige H.F.C.-er die hem aanraakte was keeper Kruseman en dan alleen om hem uit het net
te halen. Vier minuten later was het al 2-0 en men vreesde een debacle. De rust kwam met £ - 1 . In de tweede
helft speelden de Engelsen echt voor een verrukte galerij en van beide kanten kwamen nog twee goals. De
Haarlemmers hadden voor het eerst gezien wat Engelse profs vermogen.
Het volgende seizoen 1907/0^ was niet best, in hoofdzaak als gevolg van het feit, dat de H.F.C. gedurende zijn
gehele bestaan altijd dwars heeft gezeten, het vertrek van spelers naar het buitenland.
De onzen eindigden op de voorlaatste plaats met een povere 13 punten uit 18 wedstrijden.
Het hoogtepunt van dit seizoen was een wedstrijd op ons veld tussen de Engelse profclubs Everton (uit
Liverpool) en het Londense Chelsea. Everton won deze ontmoeting met 3-0.
Neen, het ging nu niet zo best meer. Het tweede elftal, zo roemrijk nog slechts enkele jaren tevoren, was
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feitelijk gedegradeerd, maar speelde in het seizoen 1 go8/09 toch nog in de Reserve eerste klasse mee. Men
was toen nog wel wat ruimer in die dingen dan tegenwoordig het geval is. Dat was dus het elftal van de onmiddellijke reserves. Geen wonder, dat het met het eerste ook maar matig ging. Daar kon zelfs de fameuze
middenmoot van de voorhoede Ade van Gogh, Mannes Francken en Cees ten Cate weinig aan verhelpen.
Bovendien onderging de club een pijnlijke aderlating, doordat een aantal spelers het voetbalspel de rug toedraaide, omdat het er de voorkeur aan gaf in een nieuw opgerichte club onder de naam 'Musschen' te gaan
hockeyen.
De H.F.C. moest in de competitie weer 18 wedstrijden spelen en kwam niet verder dan 14 punten en de
zevende plaats.
Overigens was dit seizoen van belang doordat voor de eerste maal een proef werd genomen met een Engelse
trainer, een initiatief waaraan de bewondering voor het spel van Chelsea en Everton natuurlijk niet vreemd
was. De uitverkorene heette Hosegood, zijn verbintenis met de club was van zeer korte duur.
Maar men liet zich op dit punt niet ontmoedigen en in het seizoen 1909/10 werd de Engelsman Julian als
trainer geengageerd. Hij was reeds lang geen actief voetballer meer, maar hij viel goed in de smaak bij de
H.F.C. en vervulde met name ook de rol van terreinknecht met grote toewijding.
De glorieuze gebeurtenis van dit seizoen was, dat de Holland-Belgie wedstrijd weer aan de Spanjaardslaan
werd gespeeld en dat onze Mannes Francken in prachtige vorm drie doelpunten scoorde van de zeven, die ons
nationale elftal wist te scoren, zonder dat de Belgen hier een enkel tegenpunt tegenover wisten te stellen.
Overigens was het in dit seizoen van het 30-jarig jubileum met de H.F.C. ook maar povertjes. In de competitie werden wij nummer acht van de tien met 11 punten en noch tegen buitenlandse ploegen, noch in de
Zilveren Bal, noch in de bekerwedstrijden werd enig succes bevochten.
Het jubileum werd op zeer eenvoudige maar gezellige wijze gevierd.
Hoezeer echter de resultaten verbleekten in vergelijking met vorige seizoenen, de geest was best en dit
feit moest op de duur weer beter dividend geven.
Het deed dit in het seizoen
1910111.
Mannes Francken was onvermoeibaar in zijn samenwerking met trainer Julian, er kwamen weer nieuwe
krachten in het eerste elftal en na 20 competitie weds trij den bezette de H.F.C. de vijfde plaats met 2 2 punten.
De belangrijkste wedstrijd van dit seizoen was uit H.F.C.-oogpunt bezien ongetwijfeld de kamp aan de
Spanjaardslaan tegen het Rotterdamse Sparta, toen door alien erkend als de sterkste club in het land. Blauwwit bleef roodwit in deze spannende strijd met 2-1 de baas.
En dan 1 9 1 1 / 1 2 .
Dit werd typisch een seizoen van halen en brengen, het eerste gedenkboek spreekt van eindeloze pech, die
ons eerste dat jaar vervolgde. Maar misschien is het beter om te getuigen van een onverklaarbare afwisseling
van uitstekende wedstrijden en partij en, waarin de vorm volkomen zoek was.
Mannes Francken was nu op het toppunt van zijn roem en in overwinningen op Haarlem met £-0, op
H.B.S. met 8-0, H.V.V. 8-3, Velocitas 6-2 had hij het grootste aandeel. Maar tussen deze en andere successen
door werd van Haarlem verloren met £-2, van D.F.C. met 3 - 1 , van Ajax (Amsterdam), toen nog een der
zwakste ploegen met 3-0.
Het merkwaardige feit deed zich voor, dat de H.F.C. meer doelpunten maakte dan enige andere club in de
eerste klasse, namelijk 49 (daarop volgde Sparta, de kampioen met 42) en toch met de vierde plaats genoegen
moest nemen met 10 gewonnen en 8 verloren wedstrijden.
Dit resultaat was in elk geval aanzienlijk beter dan dat van het volgend seizoen, 1922/23, waarin wij niet
verder kwamen dan de zesde plaats uit 10 met
punten.
Ditmaal ging het in de competitie niet, terwijl wedstrijden buiten de competitie grote successen opleverden.
In de Zilveren Bal werd de eindstrijd bereikt, die tot een plaatselijke affaire werd, daar Haarlem de andere
finalist was. Maar Haarlem won met 2 - 1 . De onzen wonnen een prachtige beker als eerste prijs van de jubileum wedstrijden van het Amsterdamse R.A.P. en daarna werd ook nog de Holdert Beker door H.F.C. voor
een jaar in de wacht gesleept.
Het was een zeer vreemd seizoen, waarin het op een ogenblik in de competitie zo slecht ging, dat het
bestuur het nodig achtte per circulaire aan de leden te berichten, dat het op deze manier niet door kon gaan.
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MANNES F R A N C K E N
Nooit is een ander H.F.C.-speler zo populair geweest als Mannes Francken
in zijn beste tijd. Bij een bekerwedstrijd omstreeks 1 9 1 2 m Maastricht, hingen
er overal in die stad stroken op schuttingen en muren met: Mannes c.s.
komen. De H.F.C. werd door andere clubs uitgenodigd om vriendschappelijk te komen spelen, alleen omdat men Mannes ook weleens in eigen huis
wilde zien.
Zijn roem lag vooral in de voorhoede, maar in zijn eerste seizoen in de
H.F.C. I stond hij in het doel en schitterde.
Hij was een aanval op zichzelf, kreeg altijd een speciale bewaker, wat
minder prettig voor hem was. Speelde 22 maal in het Nederlands elftal in
een tijd, dat de nationale ploeg per seizoen veel minder wedstrijden speelde
dan tegenwoordig.
Oefende elke middag na 4 uur aan de Spanjaardslaan. Een speler met bijzonder elan en natuurlijk talent.

DE 'ANDERE' F R A N C K E N S
Er is iets afzonderlijks over Mannes Francken gezegd, over zijn drie broers mag
stellig niet gezwegen worden, ook al bezetten zij dan naast de uitzonderlijke roem,
die Mannes als voetballer genoot, wat bescheidener plaatsen.
Zij speelden alle drie voor de H.F.C. en alle drie uitstekend, dat herinneren
de ouderen zich nog wel.
Harry was de oudste van de vier broers. Hij speelde reeds in 190£ in het eerste elftal
en hield dat 4 seizoenen vol, tot hij het slachtoffer werd van een knieverwonding.
Hij was het type van een onvermoeibaar speler, die vooral sterk was in het voeden
van de voorhoede, de linie waarin hij in de lagere elftallen steeds uitgekomen was.
Jacques, de derde in leeftijd, kwam plotseling in 1909 de H.F.C.-gelederen versterken. Niemand wist eigenlijk, dat er nog een Francken van deze leeftijd was,
een gevolg van het feit, dat hij jaren op een kostschool had doorgebracht. Jacques
was als linksbuiten naast Mannes, de stoere kracht naast de artisticiteit van zijn
Jacques Francken
broer. Samen waren zij uiterst gevaarlijk, zo gevaarlijk, dat zij eenmaal de eer
genoten, samen de linkervleugel van het nationale elftal te vormen.
Hij speelde altijd voor al wat hij waard was, tien jaar lang, ook nadat Mannes in 1916 naar Indie was vertrokken. Een kostelijk speler en een bijzonder gewaardeerd clubgenoot, ook op de vele buitenlandse reizen,
die hij met de H.F.C. maakte.
Tenslotte de jongste, Teddy. Ook al een talentvol speler, die in zijn stijl van lopen onweerstaanbaar aan
Mannes deed denken. Hij begon in de voorhoede, werd toen middenspeler en eindigde als back, in welke
positie hij steeds moeilijker te passeren werd. Een speler met een buitengewoon goede kijk op het spel. Kortom uit het ware Francken-hout gesneden. Zijn laatste seizoen in het eerste was 1920/21.
Een tragische bijzonderheid is, dat geen der vier Franckens meer in leven is.

A D E VAN G O G H
Er hebben vijf broers van Gogh in de H.F.C. gespeeld. Ade was zonder twijfel verreweg de beste speler.
In het eerste jubileumboek beschreven als: de lieveling der goden. Een natuurtalent in elke sport, die hij
aanpakte. Geen man met buitengewone kracht of snelheid, geen enthousiast die alles liet staan voor zijn spel.
Maar toch de beste voetballer en de beste cricketer van zijn tijd. Later, toen zijn knieen de voetbalsport niet
meer konden verdragen, ging hij hockey spelen en was binnen een jaar de beste back. Ook als cricketer blonk
hij bijzonder uit.
Als hij verdedigde leek het, of hij spelers en bal biologeerde. Alles kwam naar hem toe. In de aanval werkte
hij met de meest nauwkeurige berekening en volkomen balcontrole.
Een technisch en tactisch meester als geen ander. In 1907 tweemaal in het Nederlands elftal.
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Heeft echter in de H.F.C. ruimschoots zijn sporen verdiend als centervoor en in de middenlinie. Van buitengewoon stevig postuur, waarvan hij echter nooit misbruik maakte.
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Terreinknecht: Ja, best, hij vroeg of ik de keet al open gegooid had.
Terreinknecht: Ja, best, hij vroeg of ik de keet al open gegooid had.
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Bekerwinnaars
Het H.F.C.-elftal, dat in 1913 op zo kranige wijze de Beker won, zag er als voIgt uit:
Bekerwinnaars
Doel: P. H. Kaars Sijpesteyn; achter: v. d. Nagel en Ben Verwey; midden: De Kierck, J. Verwey, Cees
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ten Cate; voor: Seignette, Van Delden, Jan Laan, Mannes Francken, Jacques Francken.
In de eindstrijd werd D.F.C. met 4 - 1 verslagen. Jan Laan scoorde driemaal en Mannes Francken eenmaal.
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Malle gevallen
Het moet in 1909 geweest zijn. Het Tweede Elftal kwam toen nog uit in de Tweede Klasse van de N.V.B.
maar van de kracht van het roemruchte Tweede van enkele jaren terug was helaas niet veel overgebleven.
De cracks, als Mannes Francken, Ade van Gogh en Rein van der Woude, zaten natuurlijk in het Eerste, sommigen waren met de sport opgehouden - aan Veteranen-voetbal werd nog niet gedaan - of hadden zich op
hockey toegelegd.
Dat we nogal zwak waren, was natuurlijk wel spijtig, maar aan de goede geest in het team en de gezelligheid
deed het niet af.
Zo speelden we op een goeie dag in Rotterdam tegen, naar ik meen, Neptunus, maar daar durf ik geen eed
op te doen. Het terrein lag op de befaamde Heuvel in het Park boven de Maas, en bestond uit een steenharde
zandvlakte met slechts hier en daar wat spaarzame grassprietjes, die de troosteloze aanblik nauwelijks vermochten te verzachten. Het deed denken aan het bij oudere stadgenoten nog bekende Lakenkopersveld, waar
je zo genoegelijke 'frullegeetjes' tegen zonderlinge combinaties kon spelen en zo gezellig kon 'rousen'.
Een omheining tegen het vrij talrijke, opdringende publiek was er niet, hetgeen bij hoekschoppen en ingooien wel eens moeilijkheden opleverde, doch het merkwaardigst waren de doelen, welke uit drie uiterst
dunne latten bestonden. De palen - om deze veel te grootse naam te gebruiken - stonden los in het zand en
tot versteviging van het staketsel waren er van achteren een paar straatstenen tegen opgestapeld. Netten
waren toenmaals nog niet voorgeschreven voor de Tweede Klasse en ontbraken dan ook. Mijn taak was het,
dit gammele heiligdom te bewaken.
De wedstrijd verliep aanvankelijk zonder bijzondere voorvallen en met de rust was de stand nog dubbel
blank. Een kwartier voor het einde, op een moment dat de bal zich op de vijandelijke helft bevond, hoorde
ik een doffe slag achter me. Tot mijn verbazing merkte ik, dat het doel op de grond lag, tot grote vreugde
van een paar schoffies, die de steungevende keien hadden weggetrokken. Ik praaide de scheidsrechter, die
zich van niets bewust was en natuurlijk prompt het spel liet stoppen, waarna onder gejuich het wankele gevaarte weer werd opgericht en verder kon worden gespeeld.
De tegenpartij begon thans een verwoed offensief en wij verdedigden met man en macht om althans het
ene kostbare puntje te behouden. Op een gegeven moment was ik in een hevige schermutseling op de grond
gesmakt. Voor ik me kon oprichten zag ik de bal in de richting van de bovenhoek suizen. Zoals ik al zei, tijd
om op te springen was er niet, doch nog juist op tijd kon ik de paal bereiken en naar me toe trekken, zodat
de bal er rakelings naast vloog. Hevige protesten van de Rotterdammers, waar de scheidsrechter zich niets
van aantrok en de stand bleef 0-0.
In datzelfde jaar moesten we naar Assen, om voor de Holdert-Beker Achilles te bekampen. Met de toentertijd
nog niet zo snelle treinen en niet zo goede verbindingen, was dat een hele expeditie, zodat we reeds om half
acht uit Haarlem moesten vertrekken. Met liefst vijf invallers werd de reis ondernomen. In het Noorden bestond in die dagen nog geen Eerste Klasse en Achilles behoorde tot de sterkste Tweede Klassers uit dat district.
Vooral de voorhoede met de uiterst hard en zuiver schietende Westra van Holthe was van prima kwaliteit.
De ontvangst in het Drentse Haagje was zeer vriendschappelijk. We werden van het station afgehaald en
naar een restaurant in het Asser Bos gebracht, dicht bij het terrein. Van uitsmijters en spiegeleieren bleek
de kellner nooit gehoord te hebben, zodat we met een broodje genoegen moesten nemen.
Intussen hadden we in het stadje al op tal van plaatsen aanplakbiljetten gezien, waarop achter de levensgrote
letters H.F.C. een minuscuul tweetje geplaatst was, waardoor algemeen geloofd werd, dat wij het Eerste
Elftal waren.
Het terrein bestond ook hier uit zand, maar had een behoorlijke grasmat. Omheining en netten ontbraken
niet en de ligging was charmant te midden van de bossen. Van de wedstrijd behoef ik niet veel te vertellen.
Tot de rust hielden we aardig stand (2-1), maar daarna zakte de ploeg als een pudding in elkaar en werd het,
voornamelijk door Westra van Holthe, 7 - 1 .
Aan de stemming deed dit echter niet af. De Assenaren waren voortreffelijke gastheren. Na een gezamenlijke borrel en dito etentje brachten zij ons team naar het station, waar een luidruchtig afscheid genomen werd.
In dezelfde trein zat het Amsterdamse Ajax, dat in Stadskanaal gebekerd had en het er beter dan wij had afgebracht.
Een van onze spelers - nog steeds een der grote mannen van onze vereniging - had in Assen een fles whiskey
op de kop getikt. Deze edele drank werd in een bekertje geschonken en bleef bij gebrek aan soda water gans
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puur. Steeds maar maakte dat bekertje de ronde langs onze elftalgenoten en in Zwolle was de fles leeg. Ter
verdrijving van de dorst begaf genoemde speler zich aldaar op het perron. Twee flesjes bier werdea door hem
ingeslagen. Hij wilde ze in de zakken van zijn regenjas steken, doch kon de juiste richting niet meer vinden en
kletterend stortten ze te pletter. Tijd om nieuwe voorraad te kopen was er niet en ietwat doezelig bereikte
ons gezelschap omstreeks het middernachtelijk uur onze goede stad.
c . L . v. L .

Nog eens uit oude dozen
Wij gaan door met een gevarieerde greep zo hier en daar.
Haarlems Dagblad schreef in een verslag van de wedstrijd H.F.C.-Velocitas, gespeeld op 14 October
1901, toen de H.F.C. weer gepromoveerd was o.a.:
4
Het spijt ons te moeten constateeren, dat onder 't publiek eenige onhebbelijke individuen waren, die zich
niet ontzagen over 't ijzerdraad van het veld te klimmen en de liederlijkste taal uitsloegen. Het is wel treurig,
dat men geene maatregelen tegen dergelijke personen schijnt te kunnen nemen.'
In 1903 zond het bestuur een keurig blauw kaartje rond, bedoeld om het bezoek aan de wedstrijden te stimuleren. Het was, wat men noemt een gerichte reclame, in de bewoordingen:
'Het Bestuur der Haarlemsche Football Club heeft de eer de Heer . . . met zijne dames uit te noodigen tot
bijwoning van een der wedstrijden in het seizoen 1903/04, op haar terrein aan de Spanjaardslaan te houden.'
Op de keerzijde een opsomming van de thuis wedstrijden van het eerste en tweede elftal, tussen 11 October
en 13 December 1903.
In 1904 werd het 2^-jarig bestaan feestelijk gevierd, o.a. met onderlinge wedstrijden op 18 September. De
uitslag van deze wedstrijden hebben wij in de ons gezonden stukken aangetroffen. Het was een zeer gevarieerd
programma in zeven afdelingen, te weten: 1. Doeltrappen; 2. Drijven tusschen twee evenwijdige lijnen;
3. Touwtrekken seniores en juniores; 4. Estafette wedloop;
Zig-zag drijven; 6. Gymkhana races bestaande uit kruiwagen rijden, zakloopen, mastklimmen, hinderniswedloop; 7. Gecostumeerde wedstrijd.
Wij vonden onder de uitslagen de namen van ons nog zeer bekende figuren, maar het zou ons te ver voeren
die te vermelden. Slechts een uitzondering moeten wij maken: A. H. G. Fokker, die later zulk een wereldroem als vliegtuigbouwer zou verwerven, verwierf de tweede prijs in het zaklopen, de derde in de hinderniswedloop en de vierde in het mastklimmen.
Wij vonden ook nog het nummer van de Sportkroniek van 1 g September 1904 en daarin een uitvoerig relaas
over het zilveren jubileum der H.F.C. Maar daarover willen wij het hier niet hebben, wel over een tekening
die in dit zelfde nummer op het verhaal over onze club volgt.
Op deze tekening namelijk ziet men onder de kop: 'Ontboezeming van een voetballer in September' de
figuren van een voetballer en een cricketer. En de voetballer zegt volgens het onderschrift tegen de cricketer:
'Of je nooit weggaat.'
Wel, wel, de voetballers hebben dan sindsdien wel grondig revanche genomen.
Op 9 Mei 1907 (Hemelvaartsdag) is de wedstrijd Nederland-Belgie op ons terrein aan de Spanjaardslaan gespeeld.
Nederland won toen met 7-0 en Mannus Francken was met drie doelpunten op 'zijn eigen veld' topscorer.
De entreeprijzen bij deze interlandwedstrijd waren blijkens een reclameplaat, die wij vonden:
Gereserveerde tribune^ 1 ,£0, vooruitgenomen f 1 , - ; eerste rang
ct. (^o ct.); tweede rang go ct.
ct.).
Tja, dat is 47 jaar geleden.
Op 17 November 1906 richtten twaalf dames een in keurig schoonschrift op zeer zwaar papier geschreven
brief aan de H.F.C. van de volgende inhoud:
'Als uiting van haar groote ingenomenheid met de oprichting van eene tribune op het terrein aan de
Spanjaardslaan, bieden ondergeteekenden, alien trouwe bezoeksters der matches van de Haarlemsche Football
Club, deze vlag aan het Bestuur der Club aan.
Moge zij nog lang getuige zijn van den bloei der H.F.C.'
En alle 12 dames hadden dit stuk ondertekend.
Lest best en hiermede mogen wij besluiten.
Wij zullen de secretaris op dit gebied niet meer lastig vallen. Er zijn grenzen, ook aan onze snufifelcapaciteit.
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Van 1914 tot het Gouden jubileum
Het seizoen 1914-1915 deed wel onder zeer bijzondere omstandigheden zijn intrede. De eerste wereldoorlog
was in Augustus uitgebroken, door de mobilisatie waren tal van leden onder de wapenen geroepen . . . zou
er dit seizoen wel gevoetbald worden? Vijf en dertig jaren had H.F.C. bij de aanvang van het seizoen achter
de rug, maar aan feestvieren dacht wel niemand in deze tijden.
De door de N.V.B. uitgeschreven Nood-competitie bleek in de loop van het seizoen een groot succes.
Het eerste speelde zeer afwisselend; schitterende wedstrijden, als die tegen H.V.V. thuis, met 2-0 gewonnen
en tegen de kampioenen Sparta, eveneens aan de Spanjaardslaan, die zelfs een 4-0 zege opleverde, werden
gevolgd door onnodige nederlagen tegen de zwakke zusjes in de afdeling. Het spel, dat de spelers van ons
eerste elftal soms vertoonden waardoor H.F.C. de bijnaam kreeg van Hollands Fijnste Combinatie, noopt ons
hun namen met ere te vermelden:
P. H. Kaars Sypesteyn
J. Oei
B. Verwey
F. A. J. de Klerck
N. Bouvy
L. Verwey
J. v. Breda Kolff
D. Bouvy
J. J. Laan
Mannes en Jacq Francken
Wij eindigden het seizoen met 24 punten uit 18 wedstrijden, gelijk met H.V.V., dat wij door een beter
doelgemiddelde achter ons lie ten en 4 punten onder de kampioenen Sparta.
De Bekercompetitie leverde weer eens een groot succes op. Na 6 grote en kleine overwinningen wonnen
wij ook de finale in het Stadion tegen H.B.S. met 1-0.
Het 2de oorlogsseizoen 1 9 1 5 - 1 9 1 6 verliep nog wisselvalliger dan zijn voorganger. 19 December stond
H.F.C. aan het hoofd van de ranglijst met £ overwinningen en 4 gelijke spelen, het had reeds de reputatie
'onoverwinnelijk' te zijn. Op deze dag werd Mannes Francken, die op het punt stond naar Indie te vertrekken, het Ere-Lidmaatschap aangeboden. Niemand had deze onderscheiding meer verdiend dan Mannes,
jaren lang de steunpilaar van het eerste en een der schitterendste voetballers, die op onze velden hebben
rondgelopen. Zijn vertrek bleek de nekslag voor het elftal, terwijl het intrekken van de militaire verloven in
het voorjaar, waardoor het eerste de helft van zijn spelers moest missen, de deur dicht deed. Wij konden
practisch geen goed meer doen en eindigden zelfs in de onderste helft met 6 gewonnen wedstrijden, g gelijke
spelen en 7 nederlagen, totaal dus 17 punten.
Ook Dolf Bouvy verliet ons, evenals Mannes opgeslokt door Indie, dat ons in de loop van vele jaren onze
beste spelers afhandig heeft gemaakt.
Ondanks het teleurstellende resultaat gingen wij toch zonder te veel zorgen het komende seizoen tegemoet, overtuigd als wij waren, dat wij zonder de vele tegenslagen zeker een betere plaats bereikt zouden
hebben.
Dit nieuwe seizoen 1 9 1 6 - 1 9 1 7 heeft ons echter wel zorgen berokkend! Het eerste elftal had geen oefenwedstrijden gespeeld, toen de competitie een aanvang zou nemen. Slechts de aloude sixes, in het begin
van September gespeeld (!) hadden de spelers enige oefening bezorgd.
Het begin was overigens niet slecht: een 4 - 1 overwinning op Haarlem, nog wel uit. Daarna ging het echter
bergafwaarts en wij eindigden het jaar met 4 punten uit 10 wedstrijden en slechts Hercules onder ons.
De tweede helft van het seizoen, dat door een langdurige vorstperiode grote stagnatie ondervond, leverde
ons echter 10 punten op. Doch ook Hercules vergaarde de nodige punten en eerst een prachtige £-2 zege
op Blauw Wit (Jan Laan scoorde alle goals) bracht ons definitief in veilige haven.
Zo eindigden wij op de op een na onderste plaats met 14 punten uit 20 wedstrijden. Van de overige elftallen zij het kampioenschap van de 2de kl.A. van de H.V.B. van het vierde vermeld. Cijfers: 10 gesp., 9 gew.
1 verl. 42 voor 3 tegen. Tevens ongeslagen in de kampioenscompetitie met Schoten III en D.O.A. II en dus
kampioen van de gehele 2de klas.
Het seizoen 1917-1918
bracht ons een nieuwe voorzitter. Karel Lotsy volgde Jan de Breuk op, die na jaren
trouwe dienst zijn tijd gekomen achtte. Weinig vermoedden wij, dat onze nieuwe voorzitter eens de praeses
van de grote K.N.V.B. zou worden!
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Weer werd het seizoen begonnen met sixes voor de jongeren en onderlinge wedstrijden voor elftallen
van de seniores. Voor het eerste elftal werd het weer een matig seizoen met slechts weinig lichtpunten,
zoals een 2-1 overwinning op het dit seizoen zeer sterke Haarlem en 2 dito op H.V.V., resp. met 3-0 en 3 - 1 .
H.F.C. laboreerde aan een chronische onvolledigheid en haar voorhoede aan een chronische schotloosheid.
De veelbelovende jonge linksuiterst Johnny Wiechert was no. zoveel, die wij aan Indie verloren. Geen wonder,
dat de nederlagen ver in de meerderheid bleven en wij het seizoen eindigden als no. 9 van de 12 clubs met
17 punten uit 22 wedstrijden.
Ook met het 2de ging het niet best. Het bereikte slechts de voorlaatste plaats met 12 punten juist boven
U.V.V. II door een iets beter doelgemiddelde.
Het seizoen 291^-1919 bracht gelukkig enige verbetering. Laten wij echter beginnen te memoreren, dat
op de Algemene Vergadering Jhr. J. C. Mollerus tot secretaris werd gekozen. Talloze bestuursleden zijn sindsdien gekomen en gegaan, Mollerus alleen is al die jaren op zijn post gebleven en nog op de huidige dag voert
hij voor onze club de pen. Van clubtrouw gesproken!
Het zou overigens een merkwaardig seizoen worden, want in November eindigde eindelijk de Eerste
Wereldoorlog, die zoveel ellende over de wereld had uitgestort. De beruchte griep-periode, die in dezelfde
maand uitbrak was van veel invloed op de samenstelling van de elftallen en op de prestaties van de spelers.
Het eerste bracht het er echter zeer behoorlijk af. Met 22 punten uit evenveel wedstrijden eindigde het als
no 7 van de 12. clubs. Ben Verwey en Nes Kervel vormden, met Roetje Sijpesteyn, een uitstekend achtertrio,
terwijl in de voorhoede Jan Laan als vanouds de grote man was. Dolf Bouvy en Jan van Breda Kolff gaven eenmaal een gastvoorstelling tegen Quick, den Haag, en toonden het nog lang niet verleerd te zijn.
Van de overige elftallen valt het kampioenschap van het 4de te vermelden in de afd. I B van de H.V.B.,
terwijl het 3de de Stads-Editie-beker won.
Eindigen wij met de opstelling van het 1 ste elftal te geven:
E. Kaars Sypesteyn
B. Verwey
E. Kervel
P. Francken
J. Verwey
G. H. Kaars Sypesteyn
W. Cohen Tervaert
H. Seignette
J. J. Laan
M. C. Sigmond
Jacq Francken
De oorlogsjaren waren voor de H.F.C. niet onbevredigend verlopen. Insiders echter moest het opvallen,
dat van het team, dat eenmaal Hollands Fijnste Combinatie vormde, in 1918 al heel weinig was overgebleven.
Voerden in 1914 H.F.C. en H.V.V. nog de boventoon, steeds meer kwamen verenigingen als Ajax, Sparta
en Haarlem naar voren en werden de oude clubs naar de achterhoede verwezen. Zo pakten zich dus donkere
wolken samen boven de Spanjaardslaan, al waren de symptomen niet voor iedereen duidelijk. Ook valt het
ons op, hoe klein H.F.C. eigenlijk wel was in die jaren. Brengen wij het nu tot 30 a 3^ elftallen, toen kon
men ternauwernood 10 elftallen op de been brengen.
Het seizoen 1919-1920.
Veertig jaren heeft H.F.C. achter de rug. Een feit, dat op waardige wijze herdacht moest worden en dus
ook herdacht werd. Een tournooi met Haarlem, H.V.V., Be Quick (Gr.), onderlinge enathletiekwedstrijden
en tenslotte cabaret met bal na. Een feest, dat klonk als een klok.
21 November vond de wedergeboorte plaats van ons clubblad, dat voordien een noodlijdend bestaan had
geleden. Tot op de huidige dag is de H.F.C.-er een welkome verschijning in onze brievenbus gebleven, hetgeen wij in de eerste plaats danken aan de redactieleden, die in de loop der jaren tijd en moeite hebben gegeven om van ons blad iets goeds te maken.
Dan lezen wij in de H.F.C.-er van ig Januari 1920 een pleidooi van Piet Mulder, de aanvoerder van het
derde, voor een elftalcommissie. De aanvoerders stelden n.l. in onderling overleg hun teams samen. Hun
positie was dus wel anders dan tegenwoordig. Zij hadden meer zeggenschap, maar toch waren aan dit systeem veel bezwaren verbonden. Tot onze verwondering verklaarde voorzitter Lotsy zich tegen, wat echter
niet baatte, want met ingang van het volgend seizoen werd de eerste Elftalcommissie vastgesteld, bestaande
uit J. J. Laan, B. Verwey en J. Rodrigues Pereira voor I en II, W. Reydon, L. Bijvoet, L. Vreugde, Joh.
Faber, V. Donker en P. Reydon voor de lagere elftallen.
Tenslotte had op 6 Maart 1920 de uitreiking plaats in de Kroon (het tegenwoordige Brinkmann) van het
H.F.C.-gedenkboek 1879-1919 aan alle leden en adspirant-leden, die minstens 1 jaar lid waren. Het geschied34

de gratis. Kom daar nu eens om. De grote man van 'Het Boek' was Karel Lotsy, aan wiens energie en doorzettingsvermogen wij dit fraaie werk te danken hadden.
Om op de voetballerij zelf terug te komen, het seizoen 1919-1920 bracht dan de gevreesde debacle. Het
eerste was geen schaduw van wat het eens geweest was en de ene nederlaag volgde op de andere. Met slechts
14 punten uit 22 wedstrijden eindigden wij op de onderste plaats en automatische degradatie naar de toenmaals bestaande 'overgangsklasse' was ons lot. Jan Laan had wegens een onwillige knie zijn voetbalschoenen
aan de wilgen moeten hangen, Nico Bouvy leed aan hetzelfde euvel. Jonge spelers als Wim en Ernst Reydon,
Arie v. Beekum en Frits Engel misten routine. De vroegere steunpilaren Jo en Ben Verwey, Dick Sigmond en
Roe Sypesteyn konden het zaakje niet redden en zo was ons lot beslist.
Het volgende seizoen
1920-1921
maakten wij het nog bonter. Enkele
gelijke spelen konden wij nog wel behalen, maar daarmede hield het dan ook
op. Overwinningen kwamen niet voor.
Ben Verwey vertrok naar Amerika.
Voor de buitenstaanders had H.F.C. al
afgedaan, het zou dezelfde weg opgaan
als R.A.P., P.W. en zoveel andere oude
clubs. Geen wonder, met slechts 7
punten eindigde H.F.C. ook dit seizoen
onderaan en degradatie naar de tweede
klas was een feit geworden.
Een actie om het beroepsvoetbal in
Nederland in te voeren, verslond kolommen druks, ook in de H.F.C.-er. Op
den duur gaf deze beweging aanleiding
tot het oprichten van de 'Nederlandse
Corinthians', welke vereniging zich ten
doel stelde het amateurvoetbal onder de
beter gesitueerden te bevorderen.

Het seizoen 1%21-1^22
Zo diep waren wij dus gezonken,
voorjaar 1921. Een eerste elftal, dat er maar heel weinig van terecht bracht, dat nu ook al Roe Sypesteyn en
Peddy Francken door vertrek naar het buitenland moest missen. Slechts een geweldig enthousiasme en
ijzeren wilskracht konden hier redding brengen en Karel Lotsy en Nico Bouvy zijn degenen geweest, die
dat hebben opgebracht. Karel overstelpte iedereen met brieven, aansporend zich tenvolle voor de 'Good
Old' te geven. Nico nam de leiding op zich van de training. Ajax stond haar trainer Reynolds op enkele zomeravonden af en Reynolds was een trainer, zoals wij er niet veel op onze velden gezien hebben. Weliswaar
keerde Sigmond terug tot zijn oude liefde D.F.C., maar voor hem kregen wij Frits Kuipers, die Quick,
Nijmegen verruilde voor het volgens velen tot ondergang gedoemde H.F.C.
Een nieuwe frisse geest was over de club gevaren en iedereen was erdoor aangestoken. En zo gebeurde het,
dat, toen ons eerste 2 October uit tegen Alcmaria Victrix moest spelen, heel H.F.C. meetrok. Wij wonnen
met 6 - 1 , de eerste competitie-overwinning na 1^2 jaar. Het elftal, dat dit fraaie begin boekte, zag er als
volgt uit:
Th. Kreek
L. Bijvoet
L. Tancrelle
J. Lamp
F. Kuipers
W. Reydon
H. Engel
D. Miezerus
N. Bouvy
A. v. Beekum
F. Engel
Ben Verwey vertrok naar Amerika

In deze wedstrijd bleek duidelijk, welk een schitterende aanvoerder wij in Frits Kuipers gevonden hadden.
Nico Bouvy waagde het er weer op, met geweldige verbanden om zijn zwakke knieen en was de ziel van de
aanval.
Van Alkmaar begint de victorie zegt men en voor ons eerste bleek dat volkomen juist. Met slechts 1
35"

nederlaag en g gelijke spelen beeindigden wij het seizoen. Met 29 punten uit 18 wedstrijden hadden wij een
voorsprong van 6 punten op no. 2, Z.V.V. en automatische promotie naar de 'Overgang' was onze beloning.
Doch wij waren er nog niet. Wel was de overgangsklasse weer bereikt, doch wij moesten nog een trap
hoger op en wel naar de ie klas terug. Deze tweede promotie zou het seizoen 1922-1923 brengen, dat was
onze wil en onze vaste overtuiging. Het vorig seizoen reeds had Wouter Cohen Tervaert onze gelederen
weer versterkt, helaas zouden we weldra Louis Tancrelle moeten verliezen. Ben Verwey was echter weer
terug, tenminste hij zat nu ergens in Duitsland. Geen nood, elke Zondag kwam hij over, soms op het laatste
nippertje en speelde zijn partijtje. En hoe! Zijn aanwezigheid reeds, zijn persoonlijke invloed en voorbeeld,
alsmede het vertrouwen, dat hij in het elftal bracht, zijn schitterende spel tenslotte als back waren voor
H.F.C. van onschatbare waarde. Zonder de velen, die het hunne hebben bijgedragen tot de herleving van de
4
Good Old', zowel binnen als buiten het veld, te kort te doen, hebben wij de opbloei toch wel in de eerste
plaats te danken aan het grote viertal Lotsy-Bouvy-Kuipers-Verwey.

Ons Eerste in het seizoen 1921/2. Promotie naar de overgangsklasse.
Staande v. 1. n. r.: W. Cohen Tervaert, B. Zwang, L. Bijvoet, Nes Kervel, N. Bouvy,
Th. W. Kreek, A. v. Beekum en F. C. Kuipers. Zittend: D. Miezerus, Joh. Lamp en W. Reydon.

Na enige overwinningen en een paar gelijke spelen gaf een stevige
nederlaag tegen V.U.C. uit ons een
waarschuwing, de zaken niet te gemakkelijk op te vatten.
Stormvogels lag bovendien op de loer om ons de eerste plaats af te snoepen. Na 19 wedstrijden (nog 3 te
spelen) hadden wij 1 verliespunt minder dan Stormvogels en 2 minder dan Excelsior. De grote match tegen
de IJmuidenaren was echter juist onder groot enthousiasme met
gewonnen en de drie volgende ontmoetingen leverden weinig moeilijkheden op. Onze tweede achtereenvolgende promotie was een feit geworden.
Was het wonder, dat van alle zijden huldebetuigingen binnenkwamen? Wij waren trots op onze mannen,
die op zo eervolle wijze in twee jaar tijds het eerste-klasseschap heroverd hadden, een prestatie, die ongeevenaard was en ook nooit geevenaard werd. Karel Lotsy, die in April als bestuurslid aftrad, werd tot Erelid
benoemd. Was ooit een onderscheiding meer verdiend?
De goalgetters waren Arie van Beekum en Dick Miezerus geweest met resp. 24 en 17 doelpunten. De
grote factor echter, die het succes had bewerkt, was de uitstekende geest in het elftal. Deze was het, die
het team tot zo grootse daden in staat stelde.
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i Januari had nog.een belangrijk feit plaatsgevonden: de eerste wedstrijd van H.F.C. tegen de OudInternationals, de eerste van een vrijwel onafgebroken reeks. Een wedstrijd, die tot op de huidige dag de voile
belangstelling heeft van de voetballiefhebbers in den lande, die het publiek in drommen naar de Spanjaardslaan doet trekken en waarin wij steeds weer genieten van de tactiek en kunde van hen, die eens ons land
in interlandwedstrijden vertegenwoordigden. Curiositeitshalve geven wij hieronder de ops telling van deze
eerste wedstrijd H.F.C.-Oud-Internationals.
Oud-Internationals

Gobel
T. Kessler
B. Verwey
Lefevre
Houtkooper
Zwang

H.F.C.

D. Lotsy
D. Kessler

Otten
Arn. Horburger
Thomee
Groosjohan

v. Beekum

J. Bulder
Miezerus
E. Reydon
(Be Quick, gast)
W. Reydon
Kuipers
Cohen Tervaert
H. Tetzner
Kervel
(Be Quick, gast)
E. Kaars Sypesteyn

Met 4 - 1 wonnen de onzen, doch is de uitslag niet van minder belang? Wat zich na de wedstrijd bij Brinkmann en elders afspeelde, kunnen wij ons ook nu nog best voorstellen. Zou er op dit punt wel iets veranderd
zijn in al die jaren?
Het seizoen
1923-1924
Ons weder optreden in de eerste klas was niet onfortuinlijk. Met 19 punten uit 18 wedstrijden eindigden wij
op de ^de plaats met clubs als Ajax, H.V.V., R.C.H. onder ons. Toch zag de toekomst er weer donker uit,
want een geweldige aderlating moest het eerste ondergaan. Nico Bouvy en Wim Reydon vertrokken naar
het buitenland, terwijl Ben Verwey en Frits Kuipers het voetballen eraan moesten geven. Zo dienden wij ons
wel heel ernstig voor te bereiden op het seizoen 1924-1925-.
Doch alvorens tot dit seizoen over te gaan memoreren wij nog een Zwitserse tour van ons eerste, dat
versterkt was met de Be Quicker Sissingh, en het kampioenschap van ons 2de elftal van de reserve ie klasse.
De spelers, die tot dit succes het meest hebben meegewerkt, waren:
De Jonge
Dirken
Adelink
Eldering
Reuvekamp Gille
J. Lamp
Seignette
G. Daniels
v. Beem
H. Engel
F. Engel
In April 1924 werd John van Eeghen in het Bestuur gekozen. Lid van dit hoogste college is hij thans niet
meer, doch als lid van de Elftalcommissie speelt hij nog steeds een belangrijke rol in onze vereniging. Vergeten wij vooral niet het jeugdwerk, waartoe hij de stoot gegeven heeft. Een groot H.F.C.-er!
Thans het seizoen 1924-192 s
Het werd een spannende strijd met verenigingen als Quick (den Haag), A.S.C. en Unitas om de laatste plaats
te ontlopen. Quick werd tenslotte het kind van de rekening met 12 punten uit 18 wedstrijden, terwijl wij
met
punten op de 7de plaats eindigden. Veel belangrijke feiten heeft dit seizoen niet opgeleverd. Ons
doel werd op onvolprezen wijze verdedigd door v. d. Meulen, terwijl wij als oud-gedienden terugzien Nes
Kervel, Wouter Cohen Tervaert, Ernst Reydon, Arie van Beekum en Dick Miezerus. Met Steehouwer,
Jaap de Koningh, Reuvekamp Gille en Eysvogel brachten wij lang geen gek team op de been. Het mooiste
wapenfeit was de 6-0 overwinning op Haarlem, waarmee wij het seizoen (onder de ogen van Mannes
Francken) begonnen.
Onze jeugd smaakte het genoegen op ons eigen veld het Corinthian Juniores Tournooi te winnen. Aanvoerder was Henk v. d. Berg, alien heden nog wel bekend.
De Corinthians zijn reeds lang ter ziele, maar het jaarlijkse tournooi 'De Acht' houdt de traditie van hun
Juniores-tournooien reeds vele jaren hoog en even zoveel jaren slaan onze jongens hier een uitermate goedfiguur.
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PLOEG UIT DE T W I N T I G E R

JAREN

V. 1. n. r.: W . Buitenweg, Dr J. Thomee, J. Bulder, S. Sissing, Dick MacNeill, Martien Houtkooper, Jhr A. Snouck Hurgronje,
Kamperdijk, Bouwmeester, Dirk Lotsy, Bosschart. Scheidsrechter A. van Lennep.

EEN O U D - I N T E R N A T I O N A L S

Het seizoen 1925-1926 luidde een nieuwe periode in, de periode-Spoelder. In de Algemene Vergadering
van 12 September 192^ werd Dr C. Spoelder als voorzitter gekozen in plaats van 'Snor' Sypesteyn die enige
jaren deze functie had vervuld en 18 jaar lang heeft onze 'Kees' ofwel 'de doctor' de voorzittershamer gehanteerd in tijden van voorspoed en in perioden van grote neergang.
Zijn eerste seizoen was echter zeer bevredigend. Het eerste eindigde op de 4de plaats met 21 punten uit
18 wedstrijden. Onze aloude tegenstanders Stormvogels veroverden het kampioenschap na een spannende
strijd met Sparta, terwijl wij op de derde plaats onze oude vrienden V.O.C. uit Rotterdam zien. Hoe hopen
wij, dat ook zij eens het verloren terrein zullen herwinnen.
Een groot verlies leden wij door het definitieve vertrek naar Indie van Cohen Tervaert. Op de linksbuitenplaats ontwaren wij Henk v. d. Berg, die helaas om gezondheidsredenen zijn voetballoopbaan voortijdig zou
moeten afbreken.
Voor de 2de maal wonnen onze jongens onder aanvoering van Rud Jongeneel het Corinthian Juniores
Tournooi. Het merkwaardige was wel, dat zij in vier wedstrijden een, zegge een doelpunt scoorden. Rud
Jongeneel zou naderhand nog van zich doen spreken, hij dacht nu echter zeker niet, dat hij eens ons eerste
zou aanvoeren.
Het seizoen 1926-192J
kenmerkte zich
eigenlijk hierdoor, dat er zo weinig schokkends gebeurde. Het eerste trapte 14 punten
bij elkaar in 18 wedstrijden, doch behoefde
zich geen ogenblik bezorgd te maken voor
de laatste plaats. Hierop legde A.S.C. beslag met slechts 3 punten. In het eerste zagen
wij zowaar Frits Kuipers weer terug, nu in
de voorhoede. Helaas verdween in de loop
van het seizoen Jaap de Koningh naar Indie.
In hem verloren wij een trouwe H.F.C.-er,
die zowel in de voorhoede als op de backplaats zijn plaats waard was.
De Stads-Editie-beker kwam weer eens
voor een jaar in ons bezit, het was ons derde
elftal, dat hiervoor zorgde. Onze Juniores
slaagden er echter niet in, voor de derde
maal het Corinthian tournooi te winnen, de
vele 0-0's wreekten zich tenslotte.
Een nog steeds vermaarde Bestuurs Six in

1926.

Het volgend seizoen 1927-1928 bracht aanvankelijk heel onze aanhang in zak en as. Het eerste kon geen goed doen en bungelde na 9 wedstrijden hopeloos onderaan. En dat, terwijl wij een achtertrio hadden, bestaande uit v. d. Meulen, Wamsteker en v.
Haeren, dat zijns gelijke in ons land bijkans niet had Het was Wamsteker's eerste seizoen voor H.F.C. en
jarenlang is hij als speler en als aanvoerder een van onze grote steunpilaren geweest.
Intussen hadden wij dus in 9 wedstrijden 3 punten behaald. Weer de bekende opmerkingen in de pers
over clubs, die ten ondergang gedoemd zijn, weer ook vele dikke brieven van Karel uit Dordt. En het wonder geschiedde: de volgende 9 wedstrijden leverden g overwinningen en 4 gelijke spelen op! Het vaderland
kon gerust zijn, met 17 punten eindigde H.F.C. onbekommerd middenin.
De wedstrijd tegen de Oud-Internationals ging door op een besneeuwd veld (uitslag 8-9!) Wij zijn de laatste jaren op dit gebied wel iets gewend, maar zo erg als toen hebben wij het toch niet meer gehad. Het ijsvermaak had het publiek trouwens van de Spanjaardslaan verre gehouden en onze penningmeester zal wel
niet het glundere gezicht getoond hebben van vader Jongeneel op 1 Januari 195-3 en 19^4.
Seizoen 192 8-1929
Zo stond het laatste seizoen van een vijftigjarige periode voor de deur. Zouden wij weer in angst en beven
zitten? Zouden wij weer afzakken naar lagere regionen? Wij moesten om te beginnen een nieuwe aanvoerder
kiezen, want Frits Kuipers hing nu definitief zijn schoenen aan de wilgen. Henk Wamsteker werd zijn
opvolger en hij deed het voortreffelijk.
Wij begonnen met de A.R.O.L.-beker te winnen, het was nog wel de eerste maal, dat wij de uitnodiging
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van A.F.C. aanvaard hadden. Wij hadden trouwens een zeer behoorlijk elftal, dat, als het volledig was, er
als volgt uitzag:
v. d. Meulen
Warnsteker
R. Jongeneel
de Ruyter
E. Reydon
(G. Daniels)

M. v. d. Lee
H. v. Renesse

v. Haeren
C. Lamp
Miezerus
v. d. Berg

Aanval, zoals zo vaak, op ons doel, maar eveneens zoals zo vaak redt onze doelman nog net.

Marius v. d. Lee was onze nieuwe aanwinst. Een fel en enthousiast speler, die voor niemand op zij ging,
zelf hard was en dat van anderen ook verlangde. Maar hij was strikt eerlijk en een gezellig teamgenoot. Hein
van Renesse's spel beantwoordde aan de grote verwachtingen, die het in de lagere elftallen reeds had opgewekt. Helaas misten wij voor goed Arie van Beekum, die reeds nu de tijd gekomen achtte het competitievoetbal eraan te geven.
De eerste helft van het seizoen 192^-1929 verliep normaal en leverde 9 punten op uit 10 wedstrijden.
De $ volgende brachten ons echter weer 9 punten op, zodat wij plotseling zelfs kampioenskansen kregen.
Wij waren er zelf beduusd van en brachten ze prompt om zeep door tweemaal achtereen van R.C.H. te
verliezen. Wij eindigden tenslotte op de 4de plaats met 20 punten uit 18 wedstrijden, een zeer redelijk
resultaat. Vermelding verdient nog de langdurige vorstperiode,die ruim twee maanden voetbal onmogelijk
maakte, de grote rivieren deed dichtvriezen en de Zuiderzee op de Poolzee deed gelijken. Op 5 Maart
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maakte schrijver dezes onder een heerlijk voorjaarszonnetje een schaatstochtje over de bevroren singels en
het Spaarne, terwijl hij 's middags getuige was van de overwinning op Ajax (2-1), de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar!
Ernst Reydon verloren wij in de loop van het seizoen. Jarenlang behoorde hij tot onze beste spelers, zowel
in de voorhoede als in de halflinie. Vooral in technisch opzicht blonk hij uit. Ook Piet en Chris van Houten
verdwenen van het toneel. Jaren later repatrieerde eerstgenoemde voor goed en thans zwaait hij reeds jaren
de scepter op de hem eigen wijze over onze Good Old.
De lagere elftallen deden het maar matig. De meesten speelden hun competities niet uit, met het oog op
het vergevorderde seizoen een wijs besluit.
Al met al konden wij ons met een gerust hart op ons Gouden Jubileum concentreren — en op de fees ten,
hieraan verbonden.
Dick Laan, onze club-cineast. Ons overzicht zou niet volledig zijn, als wij Dick Laan niet vermeldden, 'de man
van de films'. Dick dan was een jongere broer van Jan en hij had een speciale hobby, het filmen. Met medewerking van vele H.F.C.-ers en H.F.C.-ertjes heeft hij talrijke films gemaakt en nu nog is een 'filmavond
van Dick Laan' een waarborg voor succes. Het was in de na-oorlogse jaren, ik denk zo ongeveer 1924, dat
Dick met zijnfilmapparaat en zijn jeugdige trawanten als Piet Reydon 'de zoon van de neef van Nick Carter',
Ben Dalmeyer en oudere slachtoffers als Ben Verwey en Nico Bouvy — en nog velen meer — de omgeving
van Haarlem afs troop te. Zelfs de pauzes van de wedstrijden van ons iste waren voor hem niet veilig, zo min
als het eerste elftal zelf. Maar Dick stoorde zich nergens aan en ging zijn gang. Hij schreef zijn scenario's,
hij filmde en filmde en als wij dan op een clubavond de resultaten zagen, dan dachten wij: 'toch luisterrijk,
dat wij in H.F.C. een Dick Laan hebben'.
Het was in het begin van het bewogen seizoen 1 9 2 1 - 1 9 2 2 , toen wij het verloren terrein probeerden te
herwinnen, dat wij in de H.F.C.-er van 1 g October een oproep lazen om clubavonden in te voeren. Erg enthousiast werd het verzoek niet opgenomen, maar een eerste poging lokte zelfs een tevredenheidsbetuiging uit
van Pim Mulier. Het is echter gebleken, dat clubavonden door de jeugd meer gewaardeerd worden dan door
de ouderen. Deze laatsten hebben kennelijk genoeg aan de biljartavonden (die echter minstens 1 g jaar na
het Gouden Jubileum het levenslicht aanschouwden en dus met dit overzicht niets te maken hebben) en een
paar bridge-drives per seizoen. Dan de jongeren! Geef die een kien-, pingshot- of wat voor avond en het
succes is verzekerd. Ga er eens een kijkje nemen (maar stop dan watjes in de oren, want een 150 jongens
maken een ontzettend kabaal) — en u gaat niet naar huis voor het afgelopen is. Want enthousiasme kweekt
enthousiasme.
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Is er wat veranderd?
'Een a twee pagina's voor het Gedenkboek. Een onderwerp heb ik niet, maar ik reken op je'.
Ongeveer zo luidde mijn opdracht. Dus een soort vrij opstel, waarop ik sinds een halve eeuw mijn krachten
niet meer beproefd heb. Ja, zo'n vrij opstel was prachtig, want altijd schreef je maar wat nonsens over een dag
snoekvissen, of jacht met de fret, of het vangen van stropers, in de mistige duinen en het deed er niet toe wat
er op het papier kwam, want noch de onderwijzer noch de klasgenoten hadden van het onderwerp verstand
en als je er dan niet al te veel taal- en stijlfouten tussendoor gooide, dan was het Nederlands meestal wel voldoende genoeg om andere tekortkomingen als vlijt e.d. te nivelleren.
Maar nu gaat het om een Gedenkboek, dus ben ik niet zo vrij en moet iets bedenken, dat gedenken en herdenken is, zonder verdenkingen te plaatsen, die misplaatst zouden zijn.
Gelukkig ontbreekt het mij niet aan gedachten, althans niet over voorvallen uit de laatste vijftig jaar. Hier
komen er dus enkele, om moeilijkheden te voorkomen niet in tijdsvolgorde.
Nog hoor ik in gedachten de vuist van een H.F.C.-speler-getuige slaan op de tafel van de protestcommissie,
toen een z.i. onfatsoenlijk protest in behandeling kwam. Nog hoor ik het Woef-Woef (for insiders only).
Nog knijp ik mij een beetje voor de Zuiderzee-ronde van een man of twintig in de kelder van de Soc. Vereniging, nog zie ik de zesdaagse tour van de Haarlemse Feest Combinatie naar het Oosten van ons land, van
welke tour de kermis in Zwolle, de laat-nachtelijke spiegeleitjes, die de reeds gladde zaalvloer nog glibberiger
maakten, de champagne van ons lid Alta in Arnhem, waar de feestcombinatie tegen het volledige kampioenselftal van Vitesse optornde (^-o bij de rust, 6-1 aan het einde, wat een uithoudingsvermogen!) voor een
elftal, bestaande uit feestende spelers van H.F.C. I tot en met 6 (aangevuld met andere non-valeurs) de hoogtepunten waren. Nog zie ik tijdens deze wedstrijd de bull-dozer van Laer voor de tweede maal op mij afstormen om mij gelijk de eerste maal te vloeren (dat mocht toen gelukkig nog). Nog denk ik aan het heldere
moment dat ik plotseling kreeg, om even plots te blijven staan, waardoor de dozer in het publiek terecht
kwam en ik ongehinderd weer een paar meter verder met de bal in de richting van Gobel kon komen. Of
deze mijn slappe schot niet apprecieerde of dat het wat anders was, weet ik niet, maar een feit was het, dat
deze grote man de bal goedmoedig aan onze middenvoor Wackwitz presenteerde, zodat onze eer in Arnhem
werd gered. Nog zie ik een van mijn beste vrienden zijn beste wedstrijd spelen na een nacht van alles,
behalve slapen, nadat dezelfde speler steeds beter was gaan spelen, naarmate zijn nachtrust korter was geweest. In alien gemoede vraag ik mij wel eens af, waarom kan dat nu niet meer? Het enige antwoord, dat ik
er op kan vinden is: dat soort knapen bestaat niet meer, althans niet in een dergelijk aantal, dat een vereniging
met een goede zeshonderd leden er 11 kan vinden. 't Is m.i. kolder te beweren dat het spel zoveel sneller is
geworden, ook is het nonsens dat de jongens van nu minder hersens hebben dan die van vroeger, zij gebruiken ze tegenwoordig niet meer, en als er eens een is, die een helder moment krijgt, dan is zijn maat niet
paraat of heeft deze andere heldere momenten, die bij het geniale af zijn! Maar om dezelfde heldere momenten te hebben, moet men volkomen op elkaar ingesteld zijn, dus vrienden en niet alleen tijdens training of
wedstrijd, maar echte vrienden voor jaar en dag.
Natuurlijk, de tijden zijn veranderd. Na wereldoorlog nr i hebben de vrouwelijke supporters meer vrijheid verworven, zodat de gezellige mannen-Zaterdagavond-bijeenkomsten in 't gedrang zijn gekomen. Wij
dansten liever met wildvreemde meisjes in 't Brongebouw, de Kroonzaal van Brinkmann, bij Kwekkeboom
en in de oude Jansschouwburg en dat alles op een Zaterdagavond. Mogelijk is er weer een kentering gekomen, want onlangs, tijdens een the-dansant na een gewonnen thuiswedstrijd, zag ik de dertig aanwezige
mannen zich langdurig beraden over de tijd, dat zij de drie meegekomen dames konden laten zitten voor het al
te gek werd.
Ach ja, en dan die talloze grootse i Januari-ontmoetingen, ook al weer met zwevende spiegeleitjes, e.d.,
ontmoetingen, die voor sommigen van ons tot en met 3 Januari voortduurden.
Waar is de tijd, dat de leeuwen van Brinkmann in een open landauer naar de Spanjaardslaan verhuisden,
waar de tijd, dat de Haarlemse recherche zocht naar een zwaar zilveren champagne-cooler, vermist door het
Zandvoortse 'Riche'. Waar de tijd van de 'slag van Zandvoort'. Ik vraag mij af, of de hedendaagse jeugd t.z.t.
ook met zo'n schat van herinneringen kan komen. En ik vraag mij af, zijn wij er minder van geworden? Als
ik de namen van de betrokkenen zou genoemd hebben zoudt u zich verwonderd afvragen: Die . . . ? Dat
bestaat niet! Die . . .? Onmogelijk! Die . . .? Dat kan niet! Die . . .? Had ik altijd wel gedacht! En laat ik
die laatste die maar op mij nemen.
En nu voor het allerlaatste, tot
MORGE!
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De Grensjager
Op 't voetbal veld de enige bescheidene figuur,
Die toch ook eindelijk wel eens in 't licht geplaatst mag worden,
De grensbewaking is voor hem een tweede soort natuur,
Al is hij niet te rekenen tot de douane-orde.
Begrensd is niet alleen zijn gang, maar ook, vooral, zijn macht,
Een onbezoldigd veldwachter en even onontbeerlijk,
Nog nooit heb ik er een gezien, die voor een kwartje lacht,
Persoonlijk ken 'k geen baantje, zo bijzonder onbegeerlijk.
Hij is een vurig clublid, maar zijn grensrechtersfatsoen
Eist dat hij tijdens de partij daar nimmer van laat blijken,
Hij 's objectief, tenminste in zijn uiterlijke doen,
Zelfs als zijn elftal scoort moet hij nog somber blijven kijken,
Terwijl dan stoomafblazend de tribune danst en krijst,
Moet hij in onpartijdigheid serene rust be waren.
't Is griezelig wat dat van een volbloedig clublid eist,
Die grootse zelfbeheersing kost hem zeker levensjaren.
Intussen voelt hij dan nog in zijn rug de steken wel
Van d'andere supporters, die partij dig mogen wezen,
Zo in de trant van: Kijk, nou vlagt hij niet voor buitenspel,
En (op z'n minst) die vent moest eerst de spelregels eens lezen.
Geen aanvoerder drukt hem de hand, als de partij begint,
Of dankt hem aan het eind, geen hulde is hem ooit beschoren,
Geen mens kijkt ooit hoe hij zijn weg naar 't kleedlokaal weer vindt,
In het gedrang gaat zijn figuur onopgemerkt verloren.
Hij assisteert de scheidsrechter, die meestal hem negeert,
Behalve dat hij soms de tijd met hem mag vergelijken,
En door de spelers wordt hij op z'n best getolereerd,
Als een noodzaaklijk kwaad, dat niet te nauw naar hen moet kijken.
Op een punt is hij machtig en dat punt is zeer gezond,
Hij zegt, wanneer op zijn gezag het spel wordt onderbroken:
Sta ook in 't voetbalspel met beide benen op de grond,
De spelers weten dit, al wordt er dan niet bij gesproken.
En verder? Verder heeft hij soms vreemdsoortig lijnwaad aan,
Je kunt een grensrechter toch niet een eigen smaak ontzeggen,
Hij heeft toch al niet veel persoonlijks in zijn hard bestaan,
Sta hem tenminste toe, daarin zijn eigen ziel te leggen.
Al regent het bij stromen en al is het bitter koud,
Hij schuift langs 't lijntje, vaak gelaakt, nooit met een woord geprezen,
Hij brengt daarmee een offer, want ook hij is niet van hout,
Nee waarlijk, het is niet zo leuk om grensrechter te wezen.
Ik breng hem hulde als miskend en ook onmisbaar mens,
Die stil de kleine bij-rol speelt, die anderen versmaden,
Die van 't beginsel uitgaat: zelfs aan voetbal is een grens,
Geen dank oogst voor zijn offer, maar wel stank krijgt voor zijn daden.
Hij ziet de wedstrijd ongestoord, ziedaar zijn enig loon,
Al trekkend langs de lijn krijgt hij geen kans de lijn te trekken,
Voor hem geen heroieke daden, maar slechts vlagvertoon,
Maar toch - geen voetbalwedstrijd kan zich zonder hem voltrekken.
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NICO BOUVY
H.F.C. gedegradeerd via overgang naar tweede klas. In zomer 1921 heeft Nico
verzamelen geblazen en de jongeren bezield voor dat ene doel: het terugwinnen
van het verloren terrein. Dit is de grote verdienste van Nico Bouvy. In 1914/1$centerhalf in 'Hollands Fijnste Combinatie'. Zwakke knieen beeindigden zijn voetballoopbaan. In 1921 als middenvoor in het eerste elftal teruggekeerd, groot aandeel in de promotie. Lid van Verdienste.

R. R E M M E L T S
Een man met een achtenswaardige staat van dienst in de H.F.C. Hij speelde in de jaren tussen 1907 en 1913
in het derde, daarna in het tweede en tenslotte ook nog enkele wedstrijden in het eerste elftal. Mogelijk
waren daar nog ettelijke op gevolgd, want hij stond zijn mannetje, maar in 1913 achtte hij de tijd gekomen
om met voetballen op te houden ten bate van zijn medische studie. Ook zijn bestuurs-activiteit beeindigde
hij toen en dat was voor de club ook een slag, die aankwam, want hij deed op dit gebied, voortreffelijk werk.
De H.V.B. legde het eerst beslag op hem, hij luidde de competitie in van de plaatselijke bond in het seizoen
1909/10 en de H.F.C. bood hem in hetzelfde seizoen een bestuursplaats aan, die hij drie jaar lang vervulde,
de laatste anderhalf als secretaris. Als bestuurslid verzette hij een hoop werk, o.a. voor de Holland-Belgie
wedstrijd, die in 1910 aan de Spanjaardslaan werd gespeeld en verder voor partijen op ons veld tegen Engelsen, Duitsers en Zweden, voor buitenlandse toeren van de H.F.C. ook. In 1920 en 1921 was hij voorzitter.
Hij werd na zijn voetbaltijd een algemeen geacht gynaecoloog, werd later professor in Batavia, kwam in
Japanse kampen terecht tijdens de oorlog, keerde naar Nederland terug en werd professor in Leiden. Een
van die echte H.F.C.-ers, waar de club trots op is.
DE S I J P E S T E Y N S
George (Snor). Na veel voetbal in het buitenland sinds 191 2 geregeld
in de drie hoogste elftallen van H.F.C. Geen fijn, doch wel enthousiast
voetballer en als achterspeler een vastberaden en stevig struikelblok
voor elke tegenstander. Laatste seizoen in het eerste 1919/20. 1 9 2 1 192^ voorzitter van de H.F.C. Lid van Verdienste. Aan hem laatste
jaren grote dank verschuldigd voor de zozeer op prijs gestelde crosscountries op zijn landgoed.
Piet-Hein. Uitstekend doelverdediger. Voetballoopbaan om gezondheidsredenen ontijdig afgebroken. Ook nuttig man achter de groene
tafel.

George Kaars Sijpesteyn

Roe. Jongere broer van Piet, wiens opvolger hij werd. 191 £-19 2 3 doelverdediger van het eerste, echter door verblijf buitenslands onderbroken. Enthousiast en bescheiden clublid.

NES K E R V E L
Zeer bijzonder voetballer. Als back heel moeilijk te passeren, onverstoorbaar kalm, zowel bij voor- als bij
tegenspoed, een sportsman pur-sang. Speelde in 1910/11 onder aanvoering van Karel Lotsy in V en VI, beeindigde zijn voetballoopbaan in het eerste in het seizoen 1924/25-.
WOUTER COHEN TERVAERT
Van zijn prille jeugd af voetbalde Wouter in de H.F.C.-elftallen. Hij was een stille in den lande, bij alien
gezien om zijn eenvoud en bescheidenheid. Als voetballer was hij razend snel en vele malen scoorde hij
met een scherp schot van af de rechtervleugel. Maar niet alleen als voorspeler was hij nuttig, ook als halfback blonk hij uit en was hij een lastig struikelblok voor zijn tegenstanders. Hij was een harde werker en gaf
zich geheel, waardoor hij een grote steun was voor ons eerste elftal in de jaren 1921-192$-. Na beeindiging
van zijn studie in Delft vertrok hij naar Java, waar hij helaas op nog jeugdige leeftijd overleed.
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DE V I E R V E R W E Y ' S
Jo, een van de beste centerhalfbacks, die H.F.C. ooit bezeten heeft.
Evenals Ade in 1910/1i in het eerste elftal. Voetballoopbaan onderbroken door verblijf in Amerika en Parijs. Na terugkeer in het
vaderland weer een steunpilaar van het eerste. Ook nuttig man
achter de groene tafel en gewaardeerd medewerker (als goochelaar)
op clubavonden voor juniores.

I

/
Ben Verwey

Adey Potige full-back, befaamd om zijn harde trappen. Trouw
clubman, helaas door voetbalknie ontijdig van het groene veld verdwenen.
Leo. Voortreffelijke halfback, snel en handig. Vormde in het
seizoen 1914/15- met Nico Bouvy en De Klerck beroemde halflinie. Na 3-jarig verblijf in Indie nog een jaar in het eerste elftal.
Ben. Reeds op zijn i6e jaar als centerhalf in het eerste, als opvolger van broer Jo (seizoen 1912/13). Grootste successen als
achterspeler, talrijke malen international. Een van de vier grote
mannen van de opleving na de rampjaren 1919/21 (Lotsy-BouvyKuipers-Verwey). Lid van Verdienste. Een groot H.F.C.-er, die
helaas een paar jaar geleden gestorven is.
JAN LAAN
Op 22 April 1917 speelde H.F.C., dat gevaarlijk in de buurt van de onderste
plaats was gekomen, onder aanvoerderschap van Jan Laan, tegen Blauw Wit.
De onzen wonnen met 5-2, middenvoor en captain Jan Laan had alle doelpunten
gemaakt. Dit typeert de rol van deze stevige, doorzettende speler met het dodelijk schot volledig. Hij heeft ook een periode te Berlijn gespeeld in de B.F.C.
Preussen. Toen maakte hij in een wedstrijd eens acht van de elf goals.
Een gevaarlijk man . . . voor de tegenpartij. Een uitstekend H.F.C.-er en
niet alleen om de doelpunten, die hij aan de lopende band wist te maken. Ook
als vriend en als bestuurslid genoot hij aller waardering. Zijn laatste wedstrijd
in het eerste speelde hij in het seizoen 1920/21.

A R I E VAN B E E K U M
Arie van Beekum - de grote schutter uit onze voorhoede in de jaren 1 9 1 9 1928. In eerstgenoemd jaar kwam hij regelrecht uit het vierde in ons keurelftal en hij heeft in 146 wedstrijden zijn krachten aan de Good Old gegeven.
Hij speelde linksbinnen en was vermaard om zijn snelle rushes, meestal besloten met een vervaarlijk hard schot. Zeker is hij een van onze meest productieve voorhoedespelers geweest, het type van een solo-speler, die in de
huidige tijd van uitgekookte 'systemen' misschien niet helemaal zou passen.
Nu, een vijf en twintig jaren later, zien wij Arie nog steeds bij onze wedstrijden en vaak ook op onze velden, als hij een veteranenwedstrijd georganiseerd heeft.
Zeker mogen wij niet verzuimen hem te memoreren als groot elfstedentochtrijder. Deze winter reed hij deze monstertocht voor de zesde maal,
voor het eerst als tourist. Het moet wel een grote vreugde voor hem geweest
zijn, dat hij de tocht reed met zijn zoon Arie Jan en de beide andere tochtgenoten, Dick v. d. Zouwe en Bertie Rahusen zullen zich geen betere leider
gewenst hebben, al moest Arie Jan zijn vader vaak aanmanen, het wat kalmer
aan te doen!
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D R . F. C . K U I P E R S
Frits Kuipers was wel het voorbeeld van een gentleman-player. Van hem nooit een onsportief gebaar of optreden, nooit enig spoor van aanstellerij, kortom een aanvoerder in de ware
zin des woords en als zodanig een van de 'grote vier', die de H.F.C. na de benarde tijd van
omstreeks 1920 er weer bovenop hebben geholpen.
Als student verruilde hij in 1921 Quick (Nijmegen) voor de Good Old. Deze keuze kenmerkte hem reeds, want volgens velen was onze H.F.C. toen al reddeloos verloren. Als spil en als aanvoerder bracht hij met Nico Bouvy en Ben Verwey en onder de bezielende leiding van Karel Lotsy ons eerste
in twee jaar tijds via de Overgangs- weer in de eerste klas. Uitstekend clubspeler faalde hij in het Nederlands XI, waarvoor hij eenmaal, als aanvoerder, uitkwam. Het Lidmaatschap van Verdienste, hem in 1933
aangeboden bij zijn aftreden als vice-voorzitter, was wel een verdiende beloning voor alles wat hij voor de
H.F.C. heeft gedaan. Helaas is hij ons door de dood ontvallen.
WIM EN E R N S T R E Y D O N
Wim en Ernst Reydon, de twee bekendsten uit het voetbalgeslacht van deze naam,
dat zoveel telgen aan ons eerste elftal heeft geschonken.
Wim kwam regelrecht uit het vierde in ons eerste elftal. Hij was zeker geen 'goede'
voetballer, maar hij bezat eigenschappen, die hem tot een van onze nuttigste spelers
maakten: hij was razend snel en vechter tot de laatste minuut en hij wist door zijn
enthousiasme vaak het gehele elftal mee te slepen. Als rechtshalfback bracht hij zijn
tegenstanders vaak tot wanhoop door zijn vasthoudendheid en zijn nooit-opgeven. In
1924 vertrok hij naar Amerika en met hem verloor H.F.C. een van zijn beste leden.
Een geheel ander speler was Ernst. Een geboren voetballer, uitblinker zowel in de
halflinie als in de voorhoede. Geen vechter als zijn broer, maar, als Wim, een enthousiast H.F.C.-er, op wie onze club steeds staat kon maken. Na het beeindigen van
zijn voetballoopbaan speelde hij nog enige jaren in het beroemde veteranenteam van
Dr. Spoelder en Vader Jongeneel, totdat zijn werkzaamheden als medicus hem naar
elders deden verhuizen.
Ernst Reydon

DICK MIEZERUS
Mies als middenvoor en Arie van Beekum als linksbinnen waren samen de schrik van elke tegenstander. Mies de koel berekenende, altijd kalme middenvoor, die zijn linkerbuurman zo vaak de mooist
denkbare passes gaf, waarop onze robuste linksbinnen na een snelle ren onze aanhang deed juichen.
Maar denk niet, lezer, dat Mies het doelpunten
maken altijd aan zijn partner overliet. Neen, hij
had zelf een neus voor de kleinste kans op een doelpunt. Hij speelde zelfs nog meer wedstrijden voor
ons ie elftal dan Arie, n.l. igg en behoort zeker
tot onze grote spelers. Een speler, die zich helaas
reeds jaren niet meer laat zien maar die wij met
dankbaarheid gedenken.

In 1928 wonnen wij de Arol-Beker. Dick Miezerus neemt
deze fraaie prijs in ontvangst.

De Scheidsrechter
Wanneer ik op een voetbalveld aan 't lijntje sta te kijken,
Dan heb ik in verwondering vaak bij mezelf gedacht,
Hoe kan zo'n scheidsrechter nou toch zijn functie prettig lijken,
En welke overweging heeft hem tot dit vak gebracht.
Een vak - ja zeker is 't een vak, dat valt niet te weerleggen,
Al is het in de dienst der sport en al betaalt het niet.
Wel niemand aan het lijntje zal toch ernstig durven zeggen,
Dat 't een ontspanning is, als hij de man in functie ziet.
Wanneer des Zondags anderen zich rustig gaan verpozen,
Dan stapt hij uit zijn woonplaats in een stoffig voile trein,
Begeeft zich naar de stad, die men voor hem heeft uitgekozen
En waar hij heerser van een dag op 't groene veld mag zijn.
Een heerser, ja, maar wie brengt hem ooit als zodanig ere?
Als hij in 't zweet zijns aanschijns heel de middag heeft gewerkt,
Dan kan men zeggen, dat men hem heeft weten te waarderen,
Als men van zijn aanwezigheid op 't veld niets heeft gemerkt.
De roem is voor de doelman, voor de spil of de rechtsbuiten,
Of voor de middenvoor, die er de bal heeft ingetrapt,
Zij krijgen het applaus, waarnaar de scheidsrechter kan . . . fluiten,
Als 't ooit gebeurt, dan wordt voor hem ironisch slechts geklapt,
Hij is partijdig, zeggen zij, die 't altijd beter weten,
Al int'resseren hem de clubs, die in het spel zijn, niet,
Zijn wijsheid wordt als plicht aanvaard, maar breed wordt uitgemeten,
De zonde van zijn fouten (wat men dan als fouten ziet).
Hij wordt niet aangebeden door een heldontvanklijk meisje,
Het enige, dat hem nog moet verzoenen met zijn lot,
Is geen medaille of een beker, geen figuurlijk prijsje,
Maar slechts des captains handdruk aan 't begin en aan het slot.
Wanneer ik voor een scheidsrechter een grafschrift moest bedenken,
Dan zou het zijn in deze geest: Hier ligt er eentje dood,
Die men bij zijn verscheiden pas waardering wist te schenken,
Maar toen was hij het zelf ook niet, die voor het einde floot.
p.

H.F.C.-memoires van een kruk
Nooit heeft er in een sportverslag gestaan, dat ondergetekende 'een prima partij' speelde in de wedstrijd
H.F.C.-X.IJ.Z. of zo; nooit zelfs, dat hij 'door een grove blunder zijn vereniging de nederlaag bezorgde'.
Nooit werd hij door de vrijwillige erewacht bij het hekje voor de tribune 'beklopt', nooit door chauvinistisch lijntjes-publiek uitgemoerd wegens oneerlijk zwaaien met de vlag. Kortom, u heeft hier te doen
met een lid van het krukken-gilde in onze club, zo'n lid dat meer dan 30 jaren lang tegen outsiders heeft
opgesneden over de kwaliteiten van het eerste en tegen mede-leden verstandige opmerkingen heeft geplaatst
over de onjuiste samenstelling van het keur-team, waar hij niets mee te maken had.
U zult dan ook wel kunnen aanvoelen, dat ik de schone gelegenheid, die mij geboden werd door de Gedenkboek-commissie om mijn memoires op schrift te stellen, met tranen van dank in de ogen heb aanvaard.
Aangezien memoires bij het begin moeten beginnen, zal ik iets verder dan die 30 jaren terug moeten gaan
om het moment, waarop de H.F.C. in mijn leven trad, op te delven.
Dat was in de derde klas lagere school. Op een Zaterdagmorgen plaatste een klasgenoot, wiens vader
schout-bij-nacht was, zich dreigend tegenover mij en eiste, dat ik een verklaring zou afleggen, of ik voor
Haarlem dan wel voor 'haafzee' was. In de veronderstelling dat laatstgenoemd begrip te maken had met het
beroep van zijn pa en overwegende, dat deze vervelende opschepper een hoofd groter was dan ik, verklaarde
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ik mij spontaan een warm voorstander van het begrip 'haafzee'. De Maandag daarop vernam ik, dat mijn keuze
de juiste was geweest, aangezien Haarlem met 4 - 1 verloren had.
Mogelijk werd ik op grond van dit juiste inzicht kort daarop tot rechtsbuiten van het klasse-elftal verkozen.
Wij speelden een match tegen de 3de klas van de school van Hubregtse op het 'Kalfje', een soort dust-bowl
in het Bolwerk bij het Spaarne. Ik was vol bewondering voor enige vriendjes, die met echte-H.F.C.-kousen
aan speelden, de grootste monden hadden en iedere bal, die zij kregen, verpingelden. De wedstrijd werd
gestaakt, nadat ik de bal met een zuivere punter op het prikkeldraad om het veld had geplaatst, hetgeen
mijn verwijdering uit het team tengevolge had.
Niettengenstaande deze teleurstelling had koning voetbal mij te pakken. Ik schopte vele zolen stuk tegen
uitstekende straatstenen en oefende mij in korte sprints bij nadering van politie-dienaren. Eenmaal werd
ik verrast door een smeris op een fiets en opgebracht naar de politie-post op het Stationsplein, waar mijn
vader mij later in ontvangst kon komen nemen. Dit, gevoegd bij de hoge schoenmakers-rekeningen, leidde
rechtstreeks naar de status van adspirant-lid der H.F.C. Het kostte 2 gulden en vijftien cent en de zojuist
nieuw verkozen secretaris schreef mij op in een schrift. Deze nieuwe secretaris heette Mollerus; hij heeft
zijn zetel aardig weten te conserveren, het schrift zal langzamerhand wel vol zijn, denk ik.
Dus bracht ik hierna mijn Zondagen, Zaterdag-, Woensdag- en spijbelmiddagen door aan de Spanjaardslaan. Er speelden zes elftallen in de competitie; junior-leden waren nog niet uitgevonden, de adspiranten
knoeiden of onderling op een bij veld of hadden wedstrijden tegen de elftallen van Haarlem en allerhande combinaties als het 'Hasselaarsplein', 'Ripperda', 'Iordensstraat' en zo meer. Daarnaast werden bepaalde adspirant-leden door zekere senioren voor hun persoonlijk vermaak gebruikt. Ik herinner mij bijvoorbeeld, onze
tegenwoordige voorzitter eens met kleren aan onder de douche te hebben aangetroffen, terwijl zijnfiets bovenaan de vlaggestok op de tribune bungelde. Ook 'grasbeurten' waren in trek: hierbij werd men door dichtknijpen van de neus gedwongen eens te proeven van ons dierbare groene tapijt.
Dat groene tapijt werd in die tijd verzorgd door Reeder, een ge'interneerde Engelse matroos, die na de
oorlog van 1 9 1 4 - ' ! 8 was blijven hangen. Hij verstond zijn vak prima, de pitches van Rood en Wit en de
graszoden op de velden getuigden daarvan. Zijn Hollands was maar zo-zo, behalve wanneer enkele adspiranten voor een match van het eerste op het hoofdveld een balletje waagden te trappen en Reeder in oprechte
woede uitkreet: 'Niet op de krote fielt, kotverdom'.
Die wedstrijden van het eerste waren voor ons adspiranten het evenement van de week. Na afloop renden
wij naar het hekje, waar de spelers en de scheidsrechter door moesten op weg naar de kleedkamers. De
eigen helden werden beklopt, de tegenstanders uitgejouwd, wanneer de gelegenheid daartoe aanleiding had
gegeven. Dit laatste liep eenmaal verkeerd, toen de grote Tonny Kessler een paar oorvijgen uitdeelde. Toen
ik later de H.V.V.-jeugd aan de Wassenaarseweg aan het werk zag, begreep ik, dat men in Den Haag reeds
veel ervaring had inzake de behandeling van jeugd-menagerie.
Zo vervlogen vele H.F.C.-jaren in vreugde en smart; ik zag de oude club wegzinken in het moeras en
daaruit weer glorierijk herrijzen. Ik fietste mee naar Alkmaar, Zaandam, IJmuiden en Purmerend; zag hoe
Dr Cees de Hortus-horden keerde. Een nieuwe reeks eerste-klas seizoenen volgde; gezellige jaren, waarin
H.F.C. niet altijd best voetbalde, maar veel plezier had.
Uit dat min of meer vaste clubje supporters vormde zich een veteranen-elftal, dat gedurende enige jaren
regelmatig in het veld is verschenen. Soms speelden we op Zondagmorgen tegen de veteranen-ploegen van
de clubs, waartegen het eerste in het veld kwam; soms ontmoetten wij op Zaterdagmiddagen andere amateur-combinaties als de 'Black Devils', de 'White Angels', de Haarlemse Politie, de Brandweer, de Tramvogels en zo meer. Vader Jongeneel was onze vaste spil, Boko Faber hakte er lustig op los, Flip Jurgens stond
voortdurend op te spelen en Dr Cees Spoelder dreunde als een oorlogstank door de vijandelijke gelederen.
Die jaren in de veteranenploeg vormden een schoon slot van mijn actieve voetbal-loopbaan. Ik ging naar
Indie en keerde vele jaren later terug in een wereld, die volledig op zijn kop was gezet. Op een grauwe November-dag in 1946 debarkeerde ik in Rotterdam, reed door een verwoeste stad naar het Noorden, zag de
ru'ine van het Haagse Bezuidenhout en belandde zo in een dorpje aan zee, waar vroeger Zandvoort had gestaan, naar men mij vertelde.
Vol angstige voorgevoelens waagde ik mij enkele dagen later in de rich ting Haarlem, wat zou er zijn overgebleven van die oude vertrouwde wereld, waarin ik was opgegroeid? De oude St. Bavo stond er nog, de stad
zelf leek ongeschonden. Door de Hout liep ik naar de Spanjaardslaan, het paadje langs de steen van Lourens
Coster was er, het bos wat uitgedund, maar intact. Maar H.F.C., had dat de storm der tijden kunnen weerstaan? Ik naderde het veld, het bekende witte hek met de blauwe letters - alles was als vroeger. Maar de
mensen? Bij het consumptie-tentje stonden er een paar, hun figuren kwamen mij bekend voor, was dat niet
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John van Eeghen en dat Henk v. d. Berg? En die korte dikke daar, dat kon toch niemand anders zijn dan good
old Boko Faber?
Ja, waarachtig, het was zo. De H.F.C. bestond nog en leefde nog. Hier was niets veranderd; de velden
waren vol jongetjes, die de wereld van voor de oorlog nauwelijks gekend hadden, maar het waren in wezen
dezelfde knaapjes, die daar tien, twintig, dertig en veertig jaar terug achter een bal aanliepen. En, al speelde
het eerste dan ook in de derde klas, de CLUB bestond. Voor buitenstaanders misschien een voetbalclub uit vele
honderden in Nederland, voor mij en voor u: de kring van vrienden, waarin wij geleerd hebben, wat sport is
en hoe men die hoort te spelen. En wanneer in de komende jaren nog duizenden van die jochies op hun vrije
dagen de weg naar dat veld aan de zoom van de Haarlemmerhout zullen inslaan en daar zullen vinden wat wij
ouderen er gevonden hebben, dan zullen zij als ik, na jaren van afwezigheid steeds weer met kloppend hart
de Spanjaardslaan opzoeken. Aan de nieuwe H.F.C.-generatie de taak te zorgen, dat hun tocht niet voor niets
zal zijn!
G . A. E. DE VRIES
BIJ EEN F O T O
Een onzer leden schrijft: De oproep om foto's voor ons Gedenkboek bij het 7^-jarig bestaan meende ik niet
onopgemerkt te mogen laten voorbijgaan. Een oud foto-album leverde enige buit op: foto's uit de periode
1920-1922. Foto's uit een periode van overgangsklasse en 2e klas-voetbal, waarvan ik geloof dat zij voor de
binding van onze club van de grootste betekenis is geweest. We hadden het eerste-klasseschap verloren, maar
de ware clubgeest gevonden. Zelden zijn er jarenlang enthousiaster supporters-scharen ons eerste gevolgd op de
smalle wegen van Noordholland dan in die dagen: tochten naar Alkmaar (vanwaar met 6-1 onze eerste victorie
kwam), naar Hoorn (wat zagen we dat zwaar in!), naar Zaandam. Ik moet zeggen dat ik ze na dertig jaar opnieuw
beleef met alle details van dien. Frits Kuypers als nieuweling in de gelederen, een gebroken been van Bijvoet
(tegen E.D.O.), een 5—2 zege tegen Hollandia thuis, wijlen Ben Verwey's reizen iedere week uit Duitsland.
Dit zijn zo enkele flitsen uit een door mij intensief beleefde tijd. Gelukkige, onbezorgde jeugdjaren tevens.
Gelukkig en onbezorgd door ons 'home' aan de Spanjaardslaan. Direct na 'tien over drie' op de fiets de Hout
door. Naar huis als het al donker was. Tijd voor huiswerk? H.F.C. kreeg soms wel wat teveel. 's Woensdags
en Zaterdags onderlinge jeugdcompetities, waarvoor toen reeds onze huidige voorzitter zich danig inspande,
zowel organisatorisch als op het veld. Een goede doelman in die dagen. En een aankomend scheidsrechter!
Een foto uit de jaren 1924 of
192^, die ik u hierbij aanbied, zult
u wellicht niet van andere zijde
krijgen. Ik weet niet meer wie de
fotograaf was. 't Zal wel met zo'n
eenvoudige Brownie zijn gemaakt,
maar ik kan alle gezichten gemakkelijk thuisbrengen. Verschillenden
van hen, die op het wrakke staantribunetje naar het tweede veld
staan te kijken, hebben een belangrijke rol in onze club gespeeld of
spelen die nog. Piet van Houten
en Henk van den Berg zijn bestuurders, de laatste met Theo van Eek,
Henk van Riemsdijk, Charles Marchant, Piet Hoomans en Eddy
Snouck Hurgronje hebben langer
of korter tijd in ons eerste gespeeld.
Allemaal waren — en zijn — ze
Eenfoto uit 1924/21;.
Staande v.l.n.r.: Piet Hoomans, Jo Brongers, C e e s ' t Hoen, Hans
volbloed H.F.C.-ers. Bij het zien
Mulier, Henk van den Berg, Theo Elias, Jaap Sturm.
Zittend v.l.n.r.: Eddy Snouck
van de foto zullen ze ongetwijfeld
Hurgronje, Theo van Eek, Henk van Riemsdijk, Piet van Houten en Charles Marchant.
met plezier — misschien ook toch
Een jong Heesterbeekje kijkt toe.
met enige weemoed—terugdenken
aan hun jeugd, zo lang geleden alweer, toen zij aan de Spanjaardslaan hun eerste sportieve ontspanning vonden.
En dankbaar zijn voor wat H.F.C. hun altijd geboden heeft.

Van ons Gouden jubileum tot 1939
September 1929 bestond H.F.C. go jaar en dit zou waardig herdacht moeten worden. De feestelijkheden
waren eigenlijk reeds in Augustus begonnen met het verspelen van de Mulier-beker, athletiekwedstrij den,
gecombineerd met vaardigheidsdemonstraties met het bruine monster. Piet Hagenaar won de beker, hij werd
gevolgd door Ato van der Togt, Nico Dorsman en Wim Kruyer. Tien jaar later zou 'Ome Piet' in dezelfde
wedstrijden nog vierde worden!
De Algemene Vergadering bracht ons een nieuw Erelid, nu wijlen de heer Th. Peltenburg en drie Leden
van Verdienste: Jan Laan, Nico Bouvy en Ben Verwey.
De sixes vormden het zeer geslaagde slot van het iste week-einde van de jubileumfeesten. Wij zullen deze
niet verder op de voet volgen. Een tournooi met Haarlem, R.C.H. en E.D.O. won H.F.C., dat dus blijk
gaf de gastvrijheid niet te ver te willen doorvoeren.
In een volgend tournooi met H.V.V., Hercules en Robur et Velocitas eindigden wij meer bescheiden
op de derde plaats. Vanzelfsprekend waren er nog veteranenweds trij den, een Juniores-avond, een feestavond
in de Stadsschouwburg met daaraan voorafgaande receptie, die zeer druk bezocht was. Het 3de Jubileumboek
werd op de receptie aan Ere-Voorzitter en Voorzitter uitgereikt. Het was een mooi stuk werk, zijn voorgangers waardig.
Zo stonden wij dus na vier weken feestvieren aan het begin van het seizoen 1929-1930. Wij hadden op
papier geen slecht elftal, een achtertrio bestaande uit v. d. Meulen, Wamsteker en Jaap van Baasbank, verder
Marius v. d. Lee, de twee Jongeneelen, Constant Lamp, Ernst Reydon, Miezerus e.a. De resultaten waren echter
bar slecht. Toen wij de eerste helft van het seizoen achter de rug hadden (9 wedstrijden) hadden wij 6 punten vergaard en stonden wij op de laatste plaats. De Elftal-commissie kreeg er grijze haren van, uit Dordrecht
kwamen weer noodkreten, wederom was het degradatiespook angstig nabij.
En weer kwam de opleving. Weer zette het elftal de tanden op elkaar en ziet, de overwinningen en gelijke
spelen volgden elkaar snel op. Elf punten leverde de tweede ronde op en met 17 punten uit 18 wedstrijden
eindigden wij op de 6de plaats met vier verenigingen onder ons. Weer was het onheil afgewend en hadden wij
ons van onze beste zijde laten kennen. Insiders echter vroegen zich angstig af: 'hoe vaak nog?' Eenmaal moest
het spaak lopen. Hierbij kwam nog, dat het tweede elftal zich slechts met de grootste moeite staande hield
in de res. ie klas. Leefden wij niet boven onze stand? De komende seizoenen zouden het leren.
Het seizoen 1930-1931
dreigde lange tijd de gevreesde degradatie te zullen brengen.
Onze achterhoede redde het wel, 38 tegenpunten in 18 wedstrijden wezen uit, dat de slechte resultaten
niet aan de achterspelers te wijten waren. Met de voorhoede was het echter droevig gesteld. Twintig
goals was de oogst van een geheel seizoen en de machteloosheid van onze voorspelers werd niet beter gedemonstreerd dan in de laatste wedstrijd, die tegen Excelsior uit. Een gelijk spel zou ons ten koste van deze
club voor de eerste klas behouden en wij speelden gelijk: 0-0 was de uitslag van een der meest zenuwslopende
wedstrijden, die wij ooit hebben meegemaakt. Nog zien wij voor ons hoe Piet Jongeneel enkele ogenblikken
voor tijd een zeker schijnend doelpunt voorkwam. Weer was ons eerste klasseschap voor een jaar verlengd,
en kon ons eerste rustig op zomerreces gaan.
Het tweede elftal deed het zeer behoorlijk, eindigde als no. g in de Res. ie klasse, terwijl het 3de zelfs
kampioen werd van de afd. 1A van de H.V.B.
Het volgend seizoen 1 9 3 1 - 1 9 3 2 bracht dan tenslotte de debacle, die wij zolang voorzien hadden. De eerste
helft van het seizoen deed de tragische afloop echter geenszins vermoeden: 8 punten uit 9 wedstrijden was
zeker geen onbevredigend resultaat. De volgende 9 matches leverden echter evenzovele nederlagen op, zodat
wij aan het eind van het seizoen hopeloos onderaan bungelden en degradatie-weds trij den moesten spelen
tegen D.H.C. en Gouda. De automatische promotie en degradatie was n.l. in de loop der tijden alweer
afgeschaft.
Vol moed togen wij naar Delft. Het eerste was versterkt door oudjes als Kuipers en Miezerus, die echter
zomin als de geblesseerde v. d. Meulen een debacle konden verhinderen. Met 6-0 toonde D.H.C. zich over
alle linies de meerdere. Een 3-0 overwinning op Gouda, waar Houtkooper en Sigmond meespeelden, bracht
daarop weer even moed, doch in de returnmatch in Gouda brachten wij door erbarmelijk slecht spel onze
laatste kleine kans, het eerste klasseschap nog te redden, om zeep (1-0 voor Gouda).
Eindelijk was het dus zover. Het degradatiespook had toegeslagen. En dat, terwijl de vereniging overigens
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kerngezond was. Niet minder dan 2$ elftallen brachten wij op de been, waardoor wij tot de grootste der
Nederlandse voetbalclubs behoorden. Zouden wij nog eens de prestatie van de jaren twintig herhalen en onze
club wederom terugbrengen in de iste klas?
Het seizoen 1932-1933.
En inderdaad, het wonder geschiedde. Weer bracht H.F.C. heel voetballievend
Nederland in verbazing door in een seizoen het verloren terrein te herwinnen. Een uitverkocht Stadion was
getuige van de glorieuze slot-apotheose, die het eerste elftal zijn verrukte aanhangers bereidde, de 2-0 zege
op Zeeburgia, waardoor de promotie een feit werd.
Op de drukbezochte Algemene Vergadering bleek reeds, dat H.F.C. verre van ingeslapen was. Op deze
vergadering werden voorts v. d. Meulen en Eysvogel in het bestuur vervangen door Henk v. d. Berg en Bas
Onderwater, de leiders van onze Juniores. Ge Koper kwam het eerste elftal versterken, dat er volledig als
volgt uitzag:
v. d. Meulen
P. Jongeneel
A. v. Baasbank
R. Jongeneel
Kruyer
C. Lamp
v. Riemsdijk
Denijs
Koper
Dorsman
Hagenaar
Het bleek alras, dat D.W.S. onze grote concurrent zou zijn. Speelden wij
in Amsterdam tegen deze club met moeite 1 - 1 gelijk, op tweede Kerstdag reeds
zou de returnmatch aan de Spanjaardslaan plaatsvinden. Een record aantal toeschouwers omzoomde die dag het veld, onze penningmeester had zeker een
duizendtal kaarten te veel verkocht. De afrastering van het terrein vermocht de
mensenmenigte niet tegen te houden; tot aan de krijtlijnen stonden de voetballiefhebbers, in afwachting van een der merkwaardigste voetbalwedstrijden,
ooit op ons terrein gespeeld. Dank zij het rustige optreden van scheidsrechter
v. Welsenes en het sportieve spel van de beide rivalen liep alles zonder ongelukken af. Tot vlak voor het einde bleef de stand gelijk, 2-2, toen kopte Dorsman
een voorzet van de naar rechts gezwenkte Kruyer onberispelijk in het doel.
Met 31 punten uit 18 wedstrijden boekten wij uiteindelijk nog een grote
voorsprong op D.W.S., dat 2$ punten had verzameld. Van de
goals, die wij
scoorden, had Koper er niet minder dan 26 voor zijn rekening genomen.
Wim Kruyer
De promotiewedstrijden tegen Blauw Wit en Zeeburgia culmineerden, zoals reeds
gezegd, in de fraaie 2-0 zege in het Stadion op Zeeburgia. Wij waren weer 1 e klasser!
Het 2de bracht het er helaas niet zo best af, eindigde op de voorlaatste plaats, wist zich dus evenals het
voorgaande seizoen nog maar net te handhaven.
Al met al een lang seizoen, dat ons een overdaad van voetbalvreugde bracht.
Ons weder-optreden in de iste klas in het seizoen 1933-1934 was niet van dien aard, dat wij ons op de
borst konden kloppen. 12 Punten uit 18 wedstrijden was maar een pover resultaat. Het grootste deel van
het seizoen hadden wij echter zo'n voorsprong op no. laatst, 't Gooi, dat wij ons geen zorgen behoefden te
maken over de eindstand, al bracht 't Gooi het tenslotte nog tot 10 punten. De lagere elftallen deden het
wel heel slecht. Het tweede ging nog, eindigde als no. 7 in de Res. ie klas. Drie en vier degradeerden echter,
terwijl vijf als een na laatste aankwam. Neen, mooi was anders!
Het huwelijk van v. d. Meulen betekende tevens het einde van zijn glorieuze voetballoopbaan. Gelukkig
bezaten wij in Ato v. d. Togt een voortreffelijk plaatsvervanger. Vele jaren heeft hij ons doel op onvolprezen
wijze verdedigd.
Ook het volgende seizoen 1934-1935 stelden wij de pessimisten in het ongelijk. Wel was het begin heel
slecht, 4 achtereenvolgende nederlagen, doch wij herstelden ons nog bijtijds en eindigden met 13 punten
in 18 wedstrijden nog boven R.C.H. en Overmaas. Veel voldoening bracht ons de overwinning in Delft op
D.H.C. met 3-2. Wij hadden met deze heren nog een appeltje te schillen (de 6-0 drie jaar geleden), terwijl
het feit, dat D.H.C. thuis in 3 seizoenen niet geslagen was, onze overwinning nog eervoller maakte.
Een groot verlies leed het eerste elftal door het vertrek van Piet Jongeneel. Geen fijn voetballer, maar een
ongelooflijk harde werker en felle vechter!
In het Bestuur traden als nieuwe krachten op Mr van Rijn van Alkemade, die de financien op onnavolgbare wijze beheerde en Wim Heybroek, die een grote rol in het verenigingsleven zou spelen.

Als Koning Voetbal moet wij ken voor Koning Winter

Het tweede, dat zovele malen met hangen en wurgen het vege lijf gered had, delfde thans het onderspit
en verliet de Res. ie klas voor goed. Het vierde daarentegen werd kampioen van zijn afdeling, doch wist
helaas niet te promoveren.
De overige elftallen handhaafden zich behoorlijk, zodat dit seizoen tenslotte weinig reden tot ontevredenheid gaf.
Een grote teleurstelling bracht dan ook het volgende seizoen 1935-1936, het laatste, dat wij in de iste
klasse doorbrachten. Weer laboreerden wij aan een schotloze voorhoede, terwijl onze achterhoede ook niet
altijd even safe bleek. Het werd een spannende nek aan nek race met V.U.C., wie er onderaan zou eindigen
— een race, die onbeslist eindigde. In het Ajax-Stadion werd in een beslissingswedstrijd, die wij met 2-1
verloren, uitgemaakt, dat H.F.C. met H.V.V. en C.V.V. om een plaats in de eerste klas zou moeten strijden.
Zelden zullen drie clubs een spannender competitie gespeeld hebben dan deze. Eerst in de laatste minuten van
de vierde degradatiewedstrijd werd ons lot beslist, een 3-3 gelijk spel tegen het reeds kansloze H.H.V. bezegelde ons lot.
In het Bestuur was van Rijn van Alkemade wegens vertrek uit Haarlem vervangen door 'Vader' Jongeneel,
die zijn door niet zo heel velen begeerde baantje van penningmeester tot de huidige dag tot voldoening van
alien vervuld heeft. Nu ook Rud begin Januari broer Piet naar Indie gevolgd was, bleef dus toch een lid van
de familie Jongeneel deel uitmaken van de kern van onze H.F.C. Het tweede elftal werd kampioen, maar
had in de promotiewedstrijden weinig succes. Dus deed het vierde dit beter, dit keerde weer terug naar de
tweede klasse van de H.V.B.
Wederom waren wij dus naar de tweede klas afgezakt. Waren er aanwijsbare oorzaken van deze herhaalde
degradatie? Waren het de grote concurrentie en de verscherpte strijd om het bestaan in het Walhalla van de
K.N.V.B., waren het de gewijzigde verhoudingen in ons voetballandje, waardoor verenigingen als de onze
tenslotte ten onder moesten gaan? Wij zullen er niet op ingaan. Wel leek het alsof wij onze nieuwe degradatie met een soort berusting aanvaardden, misschien in de verwachting, dat wij voor de derde maal de krachttoer zouden uithalen, in een ruk het verloren terrein te herwinnen. Als wij deze hoop destijds gekoesterd
hebben, dan zijn wij in de loop der jaren wel bitter ontgoocheld. Maar laten wij op de geschiedenis niet vooruit lopen.
Reeds het seizoen 1936-193J bracht ons de koude douche. Verre van kampioens-illusies te hebben, moesten wij ons meer bezorgd maken voor de laatste
plaats. Alleen in de maanden December en Januari bezorgden wij onze aanhangers veel vreugd door zes achtereenvolgende overwinningen, doch daarna
was het weer mis en wij eindigden tenslotte op de 7de plaats met 17 punten
uit 18 wedstrijden.
Dit seizoen vertrokken weer twee van onze beste spelers naar het buitenland: Dorsman en Koper. Met de beide Jongeneelen was dit een aderlating,
die ons eerste niet te boven is gekomen.
Het was ook het laatste seizoen van onze Engelse trainer Bill Yates.
Het seizoen 193J-1938.
Wederom een middelmatig seizoen. Yates was
vervangen door zijn landgenoot Marshall, een voortreffelijk trainer, die o.a.
bij ons het 'stopper'-spil-systeem invoerde. Veel succes had hij er niet mee.
Ook dit seizoen waren wij lange tijd benauwd voor de laatste plaats, die tenslotte aan B.F.C. uit Bussum ten deel viel, terwijl wij uiteindelijk ook nog
Velox onder ons hielden. Zes tien punten uit 18 wedstrijden was het povere
resultaat van dit seizoen. De geschiedenis herhaalde zich — zoals wij, in de
eerste klas vaak hadden moeten worstelen om de degradatie te ontgaan, zo
gaf ons verblijf in de 2de klas geen ander beeld.
Onze voorzitter herdacht in Maart zijn koperen jubileum in deze functie.
Ongetwijfeld zal hem toen duidelijk zijn geworden, hoe de H.F.C. en de gehele voetbalwereld hem waardeerde. Met onzefinancien was het slecht gesteld.
Ge Koper
De gouden jaren van ons eerste klasseschap waren voorbij. Wij waren nu
slechts een matige, zeer matige tweede klasser en de publieke belangstelling was recht evenredig met het
spel van ons eerste elftal. Het 'Fundament' van Wim Heybroek bracht gelukkig een grote verbetering,
die echter op het veld bevochten had moeten zijn.
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Zo zijn wij genaderd tot ons zestigste seizoen, 1938-1939, een seizoen, triester nog
dan zijn voorgangers. Een voortdurende worsteling om aan de laatste plaats te ontkomen,
een strijd, die eerst op de laatste wedstrijddag
beslist werd, toen R.C.H. onze concurrent
West-Frisia met 2-1 in Enkhuizen versloeg.
Door dit resultaat behielden wij de voorsprong
van 1 zegge 1 punt op de Enkhuizenaren en
eindigden wij met 12 punten uit 18 wedstrijden op de voorlaatste plaats. In dit
jubileum-seizoen waren wij tenminste voor
beslissings- of degradatie weds trij den gespaard.
Dat wij beter konden, be wezen de overwinning met 3-1 op R.C.H., no. 2 van de
afdeling en het 0-0 gelijke spel tegen de
H.F.C. VII (veteranen) kampioen Afd. Ilia der H.V.B.
kampioenen E.D.O., resultaten aan het eind
en gepromoveerd. Seizoen 1936/7.
van het seizoen behaald. Toen was het ware
feu-sacre aanwezig, dat wij in zoveel wedstrijden gemist hadden. Met spelers als v. d. Togt, Kruyer, Hock, Drijver, Gentis en Hagenaar hadden
trouwens betere resultaten behaald kunnen worden.
Het tweede elftal deed het even slecht en belandde ook al op de voorlaatste plaats. Slechts het derde bracht
ons voldoening. Het vorig seizoen gepromoveerd, sloeg het in de iste klas van de H.V.B. een uitstekend
figuur en eindigde op de 4de plaats met 20 punten uit 18 wedstrijden.
Memoreren wij nog, dat Bas Onderwater zich in Rotterdam ging vestigen en hierdoor zijn eervolle loopbaan achter de groene tafel moest afsluiten.
Het 'Fundament' groeide en bloeide, maar het was dan ook hard nodig.
Terwijl op internationaal gebied zich steeds donkerder wolken samentrokken, waren in onze kleine
H.F.C.-gemeenschap de vooruitzichten al even somber. En in deze stemming maakten wij ons op om ons
60 jarig bestaan te vieren.

Constant Lamp

J O EN C O N S T A N T L A M P
Twee broers, die hun kracht gaven aan ons eerste elftal in verschillende perioden.
Jo maakte de degradatie in 1921 naar de 2e klasse mee, maar hij werkte ook mee
aan de grote opleving in de volgende seizoenen. Hij was geen fijn voetballer, maar
een harde werker en bezield met dat grote enthousiasme, dat het mogelijk gemaakt
heeft, dat ons keur-elftal in twee jaren tijds het verloren terrein kon herwinnen.
Constant, jongere broer van Jo, speelde van 1927 af in het eerste elftal. Ook hij
maakte een degradatie mee, in 1932, ook hij promoveerde weer met zijn elftal in
de kortst mogelijke tijd - het volgend seizoen. Nuttig speler, zowel als linkshalfback als op de linkervleugel. Harde werker en doorzetter was hij vele jaren een
steunpilaar van ons eerste elftal. Thans nog tonen zij beiden hun belangstelling voor
alles wat de Good Old betreft, al zijn zij zelf slechts nog actief op de biljartavonden.
SS

Dr C. Spoelder
Toen de grote voetbalbond, nu alweer jaren her, er toe overging meer controle*uit te oefenen op het naleven van de amateursbepalingen, begon men met een soort boekenonderzoek
en H.F.C. werd als een der eersten deze bijzondere eer waardig
gekeurd. Vader Jongeneel in die eerste jaren van zijn penningmeesterschap nog zeer licht geraakt en zeer duidelijk hoorbaar
uiting gevend aan zijn ontstemming over deze bejegening van
een club als de onze, kon slechts door de voorzitter, Spoelder,
gesust worden met het kalmerende oordeel: 'Ze komen het
eerst bij ons, omdat er dan voorlopig zekerheid is, dat men niet
op van die onaangename en moeilijk te hanteren feiten zal
stuiten'. Doch kort daarop leek een werkelijke vete met het
bondsbestuur haast niet meer uit te sluiten. Ons tweede elftal
was zo gelukkig kampioen te worden helemaal van de, pas op,
reserve tweede klasse en nog was de nadorst van de viering van
dit wel heugelijke, maar toch niet zo daverende, wapenfeit niet
gelest, of er rolt bij Mollerus een schrijven van de bond in de bus,
waarin waarschuwend de wijsvinger wordt geheven, om toch
vooral aan het amateurisme te denken en maar omgaand mede te
delen welke cadeaux wij de spelers van dit kampioensteam wel
gaan aanbieden, omdat dit vooral geen, een zekere handelswaarde vertegenwoordigende, artikelen mogen zijn. Het hele
H.F.C.-bestuur knapt haast van ontzetting: 'De Heren eens
duidelijk van repliek dienen'; 'Belediging niet op ons la ten
zitten'; 'Niet eens op reageren\ Een kleine bloemlezing van de verhitte commentaren. De ontknoping was,
dat er inderdaad nooit een officieel antwoord de Van de Spiegelstraat bereikte. Alleen de originele brief ging
net zo retour . . . maar voorzien in het handschrift van de rector van een onderschrift:
'Wij hadden gedacht ze alien een gouden flets te geven, mag dat?'
get.

SPOELDER

Daar is het, ook van de zijde van de bond, bij gebleven.
Spoelder en Tonny Staal (Brunt's voorganger) heten er op bondskosten een borreltje op gedronken te hebben, wat nooit in strijd is met het amateurisme.
Een wat breedsprakig verhaal misschien, indien men een beschrijving van de H.F.C.-er Spoelder verwacht,
maar toch wel een raak typerende ware anecdote. Wanneer namelijk in de H.F.C. die oude geest nog leeft,
dat het lidmaatschap van onze oude club beleden wordt om in en om de beoefening van de prachtige voetbalsport vriendschap, gezonde ontspanning en levensvreugde te vinden; dat alles wat zweemt naar ge- en zwaarwichtigheid in de H.F.C., als school voor het dagelijks leven, taboe behoort te zijn en dat er geen onoverkomelijke geschilpunten bestaan, wanneer een der partijen maar over voldoende gevoel voor humor beschikt
om spoedig de belachelijke zijde van alle geschillen te ontdekken.
Ja, wanneer die geest nog leeft, dan moeten wij diegenen dankbaar zijn, die deze geest deden voortleven,
maar dan blijft het toch altijd Dr Spoelder, die de H.F.C. deze weg gewezen heeft. Dit verklaart dan ook,
dat deze man, wiens lof reeds in eerder verschenen H.F.C.-boeken in allerlei toonaarden is gezongen, ook
op deze plaats, zij het kort, nog eens onze bijzondere aandacht verdient.
Wie Spoelder goed kent, onder en met hem in de H.F.C. jaren lang heeft mogen werken, herleest al die
beschrijvingen met vreugde, doch het bleven, als deze, maar goed bedoelde pogingen, want als herinnering, of
beter herkenning, gelden toch hoofdzakelijk ieders warme gevoelens jegens deze bijzondere en grote figuur.
Man van de wetenschap, tegelijk de meest primitieve mens.
Hoogst conservatief, soms bijkans revolutionair.
Of paedagoog of onbehouwen impulsief. Fijne nuances naast boertige jolijt.

Onzakelijk, wel practisch, maar sentimenteel voor bijgeloof.
Edel het leven beschouwend, doch geen materiele levensgeneugten versmadend.
De artiest, de bohemien, die geen palet hanteert, maar zijn kunstzinnigheid uit in de wetenschap, paedagogiek, het woord en de ware levenskunst.
Ieder die het voorrecht heeft, of heeft gehad, met deze uitzonderlijkefiguur in aanrakingte komen moet, zelfs
als dat op het gymnasium is geweest, iets van de oude talen, maar veel voor het
leven van hem hebben meegekregen. Dat is zelfs in een jaar met een een voor latijn
mogelijk.
Maar wat wij, zijn H.F.C.-vrienden, door en met hem in al zijn veelzijdigheid
genoten hebben, (zelfs uit zijn misdragingen leerden wij levenslessen), is onbeschrijfelijk in zijn ruimheid van opvatting, ernst, humor, vlijt en plichtsbesef.
Cees, Rector of de Dokter, hoe ze hem ook mogen noemen, wie hem ook nog op
mag volgen, hoe groot hun verdiensten ook mogen zijn, voor de meesten blijft hij
toch 'de Voorzitter'.
Een bijeenkomst van H.F.C.-ers zonder zijn woord is maar ten dele geslaagd.
Hij mag tegenwoordig dan misschien meer opvallen in de uitoefening van zijn oude
talen, voor de radio, in het Haarlemse openbare leven, of in hoge K.N.V.B. functies . . . voor alles blijft hij toch maar de H.F.C.-er. Dit is in zijn eigen
ogen trouwens de hoogste lof, die men hem toe kan zwaaien. Aldus wilde ik hem
nog eens de grote dank van gans H.F.C. betuigen voor hetgeen hij deed, was en
nog steeds is.
WIM

HEYBROEK

MR J A N S P O E L D E R
Een vijftal jaren maakte hij deel uit van de Redactie van de H.F.C.-er en de jeugdcommissies. Op beide terreinen heeft hij veel vrije tijd voor onze vereniging beschikbaar gesteld - juist in een periode, toen het H.F.C.
niet voor de wind ging. Vooral voor ons clubblad heeft hij toen de medewerking van velen we ten te verkrijgen, iets dat zeker niet aan ieder ander gelukt zou zijn.
Het is jammer, dan Jan Spoelder na het beeindigen van zijn studie niet in staat was werkaamheden voor
H.F.C. te verrichten. Maar wat hij in het betrekkelijk korte tijdvak daarvoor heeft gedaan (en dat was niet
gering) mogen wij hier met dankbaarheid vermelden.

DR H E N K W A M S T E K E R
Zo'n kwarteeuw geleden is er een periode geweest, dat de H.F.C. in haar eerste
elftal het sterkste achtertrio in de Nederlandse voetballerij had en Henk Wamsteker bezette daarin een der backplaatsen. Als speler en aanvoerder was hij in de
jaren 1927 tot 1932 een der hechtste steunpilaren van de ploeg. In competitiewedstrijden was hij bijna onpasseerbaar en van de ouderen zal niemand nog vergeten zijn hoe hij eens naar de hoek van het doel duikend, koppende een zeker
schijnend doelpunt voorkwam.
Aanvoerder Wamsteker eiste veel van zijn spelers, maar dat mocht hij, want hij
gaf zelf een voortreffelijk voorbeeld in het verbeten enthousiasme, waarmee hij
van de eerste tot de laatste minuut streed. Dat de H.F.C. in 1931 moest degraderen lag waarlijk niet aan hem.
Hij kwam tweemaal voor de oranjeploeg uit.
Hij is thans een algemeen bekend en geacht chirurg in Haarlem en is bij wedstrijden van het eerste elftal
nog geregeld als toeschouwer te vinden.
Dat zijn belangstelling voor de club onverflauwd is gebleven, is voorts nog gebleken uit het feit, dat hij
jaren geleden een beker uitloofde voor een adspirantentournooi, waarom jaarlijks op een altijd succesvolle
Zaterdagmiddag door de H.F.C.-jeugd met grote felheid wordt gestreden.

Ato van der Togt
Van het voorstellingsvermogen van de mens worden soms
vreemde gewaarwordingen gevraagd. Zo is het mij vergaan bij het verzoek van de Redactiecommissie enkele
woorden aan Ato van der Togt te wij den. Het is namelijk
niet goed doenlijk om de huidige, ietwat omvangrijke Ato
als een broodmager mannetje onder de lat van het H.F.C. doel te zien staan. En toch is het een feit, dat deze toen
overslanke jongeman een klein tiental jaren op een uitermate goede wijze het heiligdom van ons Eerste bewaakt
heeft.
Ato's carriere in de H.F.C. was, zoals die van zovelen
in onze vereniging, via de adspiranten van de heer Van
Eeghen naar de hogere elftallen, niet zoals tegenwoordig
van juniores direct naar derde of vierde, maar via zevende,
zesde, enz., tot derde en tweede. Maar toen ontstond er
voor Ato een moeilijke situatie. In het eerste elftal hadden we nog van der Meulen. Ato was inmiddels uitgegroeid tot een uitstekende keeper, waar menige eerste
klasser jaloers op was. Zelfs werd hij toen al enkele malen
in vertegenwoordigende elftallen gekozen. Eindelijk in
December 1933 kreeg hij zijn kans en vanaf dat moment
tot 1941 heeft Ato vrij wel onafgebroken in het doel gestaan. Het was een periode, waarin de donkere wolken
zich weer eens boven onze H.F.C. samenpakten. Degradatie uit de eerste naar de tweede klasse in 193^/36 volgde na een beslissingswedstrijd tegen V.U.C. in het
Ajax-stadion - oh Ato, dat schot van Koos van Gelder in de bovenhoek! Daarna een moeizame, vaak kleurloze
tijd in de tweede klasse, die tenslotte in 1941 eindigde met het afdalen naar de derde klasse. Al die jaren
kwam er heel veel neer op onze verdedigingen, en dus in casu op de verantwoordelijkheid van Ato. Menige
wedstrijd heeft hij door zijn meesterlijk keepen voor ons gered, door een scherp oog en een snelle reactie.
Hij maakte wel eens fouten, maar tevens deed hij vaak wonderbaarlijke reddingen. Hij was wel eens onvriendelijk tegen zijn medespelers, maar dit vond zijn oorzaak in zijn trouw en liefde voor de H.F.C. Persoonlijk was het nooit gemeend en zijn gezelligheid na afloop van de wedstrijd vergoedde voor zijn medespelers veel.
Zijn uitstekende beheersing van situaties werd meermalen onderstreept bij het nemen van strafschoppen;
niet alleen wist hij heel vaak de op hem afgevuurde kanjers te houden, maar ook - daartoe uit zijn doel gehaald - zijn vijandelijke collega met een listig schot te verschalken.
Zijn prestaties op het cricketveld worden hier uiteraard niet aangevoerd. Toch wil ik niet nalaten met een
enkel voorbeeld Ato's duidelijke aanhankelijkheid aan de Spanjaardslaan te tonen. Toen na Wereldoorlog II
zijn werkzaamheden hem noopten zich in Maastricht te vestigen leek dat tevens het einde van zijn succesvolle
cricketloopbaan. Maar zie, een enkele oproep nogmaals 'Rood en Wit' te hulp te komen, was voldoende
voor hem om iedere Zondag de reis in voile treinen van Maastricht naar het Westen te maken. Een voorbeeld
van club trouw, waarover vele jongeren wel eens mogen nadenken.
Nu Ato zich weer in ons midden bevindt zijn we er van overtuigd, dat een beroep op hem gedaan om de
de H.F.C. in welke functie dan ook te dienen, zeker niet vergeefs zal zijn.
T H . A . v. B .
DE T E N H A V E ' S
Een stukje schrijven over twee broers, die beiden op een voortreffelijke staat van dienst voor onze Good Old
op het groene veld kunnen terugzien, is geen gemakkelijke taak. Vooral niet wanneer beiden zo ongeveer in
hetzelfde tijdperk hun grote daden hebben verricht en zij elkaar in voetbalbekwaamheid niet zo erg veel hebben ontlopen.
Joop en Cees! Twee verduiveld harde knapen, die dan ook beslist voor niemand opzij gingen en liever door
de vijand heen liepen dan erlangs. Als ondergetekende dat zo van z'n goal uit aankeek, dan was hij altijd blij,
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dat de ten Have's de blauwwitte kleuren droegen en niet tot de tegenpartij behoorden, maar om eerlijk
te zijn hebben ze van mij ook nooit gezegd 'gut gut wat is die vent dapper'.
Joop, de oudste, dus de meest 'wijze', was de fijnere voetballer; hij paarde een goede techniek en spelinzicht aan een enorm uithoudingsvermogen; hij wist nooit van opgeven en vooral de laatste jaren als spil
of kanthalf verzette hij bergen werk. Doch ook als rechtsbuiten of -binnen heeft Joop voor de H.F.C. in
z'n langdurige eerste elftalloopbaan grote verdiensten gehad en hoeveel maal hij de vijandelijke veste met
z'n felle schoten heeft doorboord, zult u ongetwijfeld in de statistieken kunnen vinden. Latere jaren heeft
Joop nog lang z'n krachten aan onze 'veteranen' gegeven, terwijl hij zelfs nu nog, indien in noodgevallen
een beroep op hem wordt gedaan, hoewel wat strammer en met wat minder 'adem' dan vroeger, vaak bereid
is zijn blauwwitte kleuren te helpen. Wilt u hem nog eens 'in voile actie' zien, dan moet u zich Maandagsavonds naar de 'Grote' begeven waar Joop met een verbluffend gemak op het groene laken zijn triomphen
viert. Een zeer goed H.F.C.-er.
En nu iets over broer Cees. Minder technisch, even hard, doch veel wilder en onbedachtzamer dan Joop.
Cees kon er zo ongezouten op inhakken, of beter gezegd op 'inrauzen', dat soms de splinters er afvlogen.
Een speler van de vijand, die het met Cees aan de stok kreeg, was nog niet jarig en werd er dan door die
speler van de tegenpartij zo iets gefluisterd van 'ziekenhuis', dan was Cees altijd bereid dit varkentje te wassen.
Cees heeft in het eerste linksbuiten en linksback gespeeld (wat was hij 'eenbenig') en naar mijn mening
was hij op deze laatste plaats veruit het meest in zijn element. Met forse trappen en felle kopstoten (wat was
dat hoofd hard) zuiverde hij steeds het doelgebied, doch ook in z'n 'linksbuitentijd' heeft menige schuine
knal de vijandelijke roos getroffen. Cees heeft, naar ik meen in een thuiswedstrijd tegen A.F.C., eenmaal z'n
been gebroken, hetgeen voor menig speler het einde van z'n voetballoopbaan betekent, doch na de genezing
van zijn been was hij er in het minst niet zachtzinniger op geworden.
Cees is enige tijd geleden met vrouw en kinderen naar Australie geemigreerd en het gaat hem daar gelukkig
goed. De kans, dat wij hem nog eens spoedig aan de Spanjaardslaan zullen zien is natuurlijk uitgesloten, doch
wij zullen ons hem blijven herinneren als een goed H.F.C.-er, geen gemakkelijke vent, maar iemand die
altijd fel voor de blauwwitte kleuren heeft gevochten.
Joop en Cees, twee broers uit een goed H.F.C.-nest!
A . v. D . T O G T

Piet Hagenaar
Toen de Jubileumboek-commissie mij het verzoek deed om ter gelegenheid van het j 5jarig bestaan der H.F.C. een stukje over Piet Hagenaar te schrijven en mij tevens te verstaan gaf, dat ik hier als 'goed H.F.C.-er' niet onderuit kon komen, heb ik het als een
voorrecht beschouwd, dat ik, ondanks een zevenjarige afwezigheid uit Haarlem, waarbij
men mij dit praedicaat van 'goed H.F.C.-er' gelukkig nog waardig keurt, iets mocht
schrijven over een van de grootste all-rounders op sportgebied, die onze Good Old ooit
heeft gehad.
Want een all-rounder was Piet in optima forma. Men kan vrijwel geen sport bedenken
of hij beoefende haar en steeds met uitstekende prestaties. Prima voetballer met een
14-jarige staat van dienst in ons eerste elftal; cricket-international, behoorlijk tennisser, goed biljarter,
uitstekend tafeltennisser, groot langeafstand-schaatsenrijder en ijshockeyer, voortreffelijk athleet (hij
won in 1929 ter gelegenheid van ons ^o-jarig bestaan de Mulier-beker en wist 10 jaar later zelfs nog
op de vierde plaats beslag te leggen) en last but not least een groot bergbeklimmer, tenminste volgens
de verhalen, want dit is de enige sport waarbij ik zijn prestaties niet met eigen ogen heb kunnen aanschouwen.
Aan de bergsport heeft Piet momenteel z'n gehele hart verpand en ik meen toch uit naam van al z'n H.F.C.vrienden te spreken als ik de hoop uitspreek, dat wij het moment nog eens zullen beleven dat wij Sir Pete
in Neerlands eerste muziektempel mogen toejuichen als hij ons heeft verteld hoe hij onze blauw-witte vlag
op de hoogste aller toppen heeft geplant. Doe je best, Piet!
Doch ik moet hier iets schrijven over de voetballer Piet Hagenaar. Als jong broekje lid geworden van H.F.C.
product van eigen bodem dus, om Aad Wijt te citeren, doorliep Piet in snel tempo de lagere elftallen, speelde
hij in 1930/31 een enkele maal in het eerste om het volgende seizoen zijn vaste plaats op de linkervleugel te
veroveren. Dat dit jaar het eersteklasseschap verloren ging was zeker niet zijn schuld. Hij speelde alle 18 com-

peti tie wedstrijden in constante vorm, hoewel nooit brillant, toch ook zelden falend. Een stevige, snelle
linksbuiten met een behoorlijke techniek, hoewel uitgesproken links, en een buitenspeler die op de goal
durfde afgaan om dan met zijn vermaarde 'schuine knallen' menig doelpunt voor ons te scoren.
Het volgend seizoen, 1932/33, het gloriejaar waarin H.F.C. het eersteklasseschap weer heroverde, speelde
Piet alle vriendschappelijke, competitie- en promotiewedstrijden, 30 in totaal en het 'raspaardje' op de
linkervleugel heeft veel tot dit grote succes bijgedragen.
Hierna zijn de moeilijke jaren voor de H.F.C. begonnen; 3 jaren 'hangen en wurgen' in de eerste klasse,
in 1936 degradatie en daarna vele middelmatige seizoenen in de tweede klasse, tenslotte de beschamende
degradatie naar de derde klas in 1942. Doch al deze jaren heeft Piet, hetzij als linksbuiten, -binnen of -halfback naar zijn beste vermogen zijn clubkleuren verdedigd. Totdat ook voor hem het moment kwam om
zijn plaats aan een jongere af te staan, hoewel ook daarna nog vaak een beroep op hem is gedaan, hetgeen
natuurlijk nooit tevergeefs is geweest.
Ook buiten het groene veld heeft Piet een belangrijk partijtje meegeblazen. Op alle feesten, en die hadden
wij in die tijd nogal heel vaak, was hij present, en dat liet hij dan ook altijd vrij duidelijk blijken. Wanneer
het rumoer zijn hoogtepunt bereikte, kon je er staat op maken, dat een belangrijk deel van dat lawaai afkomstig was uit de keel van 'Ome Piet', zoals wij hem gingen noemen toen 'neef Piet' (van Zeeland) door
hem tot een goed H.F.C.-er werd opgevoed.
Voorts is het interrumperen van tafelredenaars een van z'n geliefkoosde bezigheden aan een feestmaaltijd
(niet waar, Secretaris?), terwijl hij gaarne ook zelf het woord tot de menigte richt, om vooral in Haags gezelschap met grote klem te beweren dat hij toch 'de enige echte Hagenaar is'.
Kortom, een plezierige vent, een H.F.C.'er van de goede soort. Ik spreek hier dan ook de wens uit, dat
vele van onze jongere spelers het voorbeeld van trouw en plichtsbetrachting tegenover hun Good Old aan
Piet Hagenaar zullen nemen.
ATO VAN D E R T O G T
Piet, namens de H.F.C., dank voor alles wat je voor haar hebt gedaan.
R U D EN P I E T J O N G E N E E L
Hoewel in het in 1939 verschenen Gedenkboek een uitvoerige bijdrage is gewijd aan 'het geslacht Jongeneel
en de H.F.C.' en normaliter mag worden aangenomen, dat voor de nog steeds actieve 'Vader' Jongeneel
elders in dit boek nog wel een plaatsje zal zijn ingeruimd, mogen zijn beide zoons Rud en Piet, niettegenstaande het feit, dat hun H.F.C. activiteit grotendeels van voor 1939 dateert, hier niet onbesproken blijven.
Rud, met zijn altijd opgewekte natuur, een technisch en tactisch zeer bekwame voetballer,
Piet daarentegen, stiller van aard, een vechter en zwoeger van het begin tot het einde. Beiden
op jeugdige leeftijd in het eerste elftal gekomen, Rud in 1927 en Piet in 1929, maakten zij
daarvan deel uit totdat Piet in het voorjaar van 1935" naar Indie vertrok, terwijl Rud hem daarheen in Januari 1936 volgde. Beiden behoorden tot het elftal, dat H.F.C. in het succesvolle
seizoen 1932/1933 inde Eerste Klasse van de K.N.V.B. terugbracht.
Rud, enige jaren aanvoerder van ons eerste elftal, heeft de H.F.C. kleuren ook in Plaatselijke,
Gewestelijke en Proefelftallen hoog gehouden, terwijl hij voorts enige toeren met de Zwaluwen
en bevriende clubs meemaakte; hij was niet alleen vanwege zijn spel, maar vooral ook om zijn
persoon zeer gewaardeerd. Beiden hebben steeds uitgemunt door fair spel en waren een toonbeeld van sportiviteit; zij hebben zich ondanks hun geheel verschillend karakter en spelwijze niet alleen in
de H.F.C., maar ook daarbuiten vele vrienden verworven.
In Maart 1946 keerde Rud, na een jarenlang verblijf in kampen, en inmiddels getrouwd,
met verlof in Nederland terug. Vanzelfsprekend mochten wij hem toen en ook tijdens zijn
tweede verlof na de oorlog zeer veel aan de Spanjaardslaan en in de H.F.C. vriendenkring
aantreffen; wij zagen hem weer node vertrekken.
Piet zagen wij eerst in Februari 1947, gelukkig ook in goede gezondheid, in Nederland
terug. Hoewel hij de 35- reeds gepasseerd was, wilde hij van 'genoegelijkheidsvoetbal' in
'pratende' elftallen niets weten en evenals een 20 jaren geleden stond hij ook nu nog zijn
mannetje en toen enige tijd later eerst H.F.C. 2 en daarna H.F.C. 1 in moeilijkheden verkeerde, werd op hem niet tevergeefs een beroep gedaan; hij 'diende' de H.F.C. zoals hij
dat ook in het verleden had gedaan, daarbij een voorbeeld van clubliefde en trouw aan de
H.F.C. gevend. Het gehele seizoen 1948/1949 en de eerste periode van het seizoen
1949/19^0 maakte hij wederom deel uit van het eerste elftal. Zijn benoeming tot Lid van
Piet
Verdienste bij het 70-jarig bestaan in 1949 kwam hem tenvolle toe.
v. D . B.

F E I T H VAN L E N N E P
Feith van Lennep, een van de vele H.F.C.-ers, die hun verdienste hebben gehad, niet op het groene veld, maar achter de
groene tafel en, wat Feith betreft, bovendien nog in grote
mate als redacteur van de H.F.C.'er. In deze functie was hij
de opvolger van Karel Lotsy. Bergen werk heeft hij verzet
en er voor gezorgd, dat ons clubblad een leesbaar blad bleef.
En dan zijn penningmeesterschap. Jarenlang, van 1926-1934
beheerde hij onze financien, in goede jaren zowel als in
slechte. Vader Jongeneel kan er van getuigen wat dat betekent.
Een man die bereid was, te werken voor de H.F.C. en
het deed ook; die drukte accepteerde zonder drukte. Een
man vol humor, zelfspot, bescheidenheid. Iemand over wie
het prettig is te getuigen, dat hij een ras-H.F.C.-er is,
onverzwakt ook nu nog, al bepaalt zijn activiteit zich nu
tot het bezoeken van de wedstrijden van het eerste elftal.
Dr Spoelder schreef eens van Feith: 'een van de meest
hechte pijlers van de goede geest in H.F.C/
Lid van Verdi ens te - vanzelfsprekend.

DE VAN B A A S B A N K E N
Een aanduiding, ja een begrip, dat met voorbijgaan van andere H.F.C.-Van Baasbanken Jaap en Andre omvat.
En dit zowel voor degene, die in 19^4 tot de H.F.C.-gemeenschap behoort, als voor zijn voorganger van 1929.
Ziehier de reden, waaraan het tweetal, zonder tot de virtuozen van het groene veld of tot de prominenten van
de groene tafel behoord te hebben, een plaats in het gedenkboek ontleent.
Ondanks alle onderlinge verschillen is de activiteit van Jaap en Andre op het veld goeddeels in een streek
te schetsen. Beiden doorliepen de H.F.C.-rangen van het prilste en nederigste begin af, bewezen als achterspeler de grootste diensten, hoezeer ook hun liefde, door elftalcommissies te weinig toegelaten, naar een
binnenplaats uitging. Zeer bewust het spel van tegenstander en medespeler observerende en van deze observaties gebruik makende om de tekortkomingen van de tegenpartij uit te buiten, die van het eigen elftal te
corrigeren, speelden zij hun spel. De grote moeilijkheid voor hen was echter om die snelheid, kracht en
technische kwaliteiten op te brengen, nodig voor verwerkelijking van de hooggestemde bedoelingen. Groot
was steeds hun minachting voor lieden, die begiftigd met stalen corpussen, eindeloos uithoudingsvermogen
en een flinke dosis onverschrokkenheid, operaties op het voetbalveld uitvoerden, die in hun ogen bepaald onwenselijk waren.
Wie van het voorgaande iets begrepen heeft, begrijpt ook, dat de aldus beoordeelde categorie Jaap en
Andre vaak gebrek aan moed en enthousiasme ten laste legde.
Jaap bereikte het elitecorps in het seizoen 1928/29 met dat wonderlijke H.F.C.-elftal, dat in de eerste
klasse als geheel middelmatig, zonder twijfel over het sterkste achtertrio van Nederland beschikte: Van
der Meulen, Wamsteker, Van Haeren. Wanneer een van de twee laatstgenoemden ontbrak viel Jaap in en de
hierboven geschetste kwaliteiten maakten hem tot een voortreffelijke derde man. Toen Van Haeren in 19 29/3o
niet meer uitkwam deed Jaap in alle competitieweds trij den mee, in 1930/31 een groot aantal.
Andre speelde aansluitend hieraan, tot 1939, heel wat meer en had het voorrecht alle competitie- en promotiewedstrijden mee te maken van het grote seizoen 1932/33, dat een overtuigende herovering van het
eerste-klasseschap opleverde. Zo werkte hij ook mee aan het hoogtepunt van genoemd seizoen en wellicht
ook van een jarenreeks, de door Aad Wijt zo veelvuldig bezongen zege op D.W.S. thuis. Van 1939 af had
Andre nog een paar jaar zitting in het bestuur, totdat zijn vertrek naar Heiloo hieraan een einde maakte.
Een grote verdienste van Andre vloeit voort uit de prominente rol, die hij als speler, captain, bestuurslid
van Rood en Wit reeds zo lang vervult. Het is voor een goed deel aan zijn voorbeeld en zijn werk te danken,
dat zovele jongere H.F.C.-ers in de zomer de Spanjaardslaan als Rood-en-Witter trouw blijven, een continuiteit, die voor H.F.C. van onschatbare waarde is.
Aldus een korte schets van twee ras-H.F.C.-ers, die, zolang het hun gegeven is, nooit nominaal H.F.C.-ers
zullen worden, maar altijd insider zullen blijven.
B. J. O.

Seizoen 1939 -1940
Na de hernieuwde degradatie naar de tweede klas van ons eerste elftal aan het einde van het seizoen 193 £-1936
bleek het niet alleen onmogelijk om de hoogste klasse weder te bereiken, doch wist de H.F.C. in het voorjaar 1939 nog maar juist aan de degradatie naar de derde klasse te ontsnappen. Het seizoen 1939-1940 werd
dan ook terecht met een zekere bezorgdheid tegemoetgezien.
Deze voetbalzorgen bleken echter onnodig. Andere zorgen hadden haar overvleugeld. Wereldoorlog II
was uitgebroken. Hoewel Nederland daar (nog) buiten viel, werd in Augustus 1939 demobilisatieafgekondigd.
De K.N.V.B. stelde een noodcompetitie in, waaraan geen consequenties ten aanzien van promotie of degradatie verbonden zouden zijn. Ons keurteam werd met overwegend tweede klassers en enkele der sterkste derde
klas clubs in Groep C van Afdeling I (sterk regionaal) aanvankelijk ingedeeld met A.F.C., Bloemendaal,
D.W.V., E.D.O., Kennemers, O.S.V., R.C.H., Volewijckers, W.F.C. en Z.F.C. Op zichzelf geen onattractieve indeling, waarin later echter weer diverse wijzigingen werden aangebracht: Beverwijk, Kinheim,
Q.S.C., Zeeburgia en Z.V.V. kwamen er bij en O.S.V., Volewijckers, W.F.C. en Z.F.C. verdwenen uit
onze groep, het aantal op twaalf clubs brengende.
Juist voor de mobilisatie werd H.F.C. in de eerste ronde van de traditionele A.R.O.L.-beker op het
terrein van A.F.C. aan de Zuidelijke Wandelweg te Amsterdam met 1-0 door D.W.S. uitgeschakeld.
Het zestigjarig jubileum van Nederlands oudste voetbalclub kwam door de mobilisatie ook aardig in het
gedrang. Het jubileumtournooi vond echter wel op het voorgenomen tijdstip doorgang. Ajax, Haarlem en
H.V.V. waren onze gasten. Het Gemeentebestuur van de stad Haarlem maakte het sympathieke gebaar om
een aantal fraaie prijzen beschikbaar te stellen. H.F.C. verloor in de voorrondes met 1—£ van Haarlem en
Ajax zegevierde met 1-0 over H.V.V. In de finale won Ajax met 2-1 van Haarlem. H.V.V. eindigde als
derde door een 1-0 zege op de onzen, waarna de Burgemeester, Dr J. E. Baron de Vos van Steenwijk (vergezeld van zijn echtgenote) aan de prijsuitreiking kon beginnen. H.F.C. trad aan met
Leo Lips
Theo Drijver
Bas van Olphen
Hans de Haan
Jan Gerbranda

Cees Beets
Wim Denijs

Tom Berendsen
Carel Flack
Piet Ligtenstein
Cees ten Have

Linksbinnen Piet Ligtenstein was zo ongelukkig om reeds kort na het begin van de eerste match met een
gebroken been (en lachend gezicht!) van het veld te moeten worden gedragen.
Na een 2-3 overwinning tegen Bloemendaal, aldaar, in een friendly game, begon de noodcompetitie met
de uitwedstrijd tegen E.D.O.. Ato van der Togt was weer van de partij en verdedigde ons doel op prima
wijze. Onze voorhoede bleek het onproductieve tijdperk, dat ons vooral in het voorgaande, moeizame
seizoen, zo'n parten had gespeeld, echter nog niet te boven te zijn. Het over het algemeen goede werk van
de verdediging werd dan ook niet voldoende aangevuld en een 2-1 nederlaag viel ons ten deel. De hierna
volgende 3-3 draw tegen Kennemers in Beverwijk was nog niet zo gek. Z.V.V. schoot gelukkig nog slechter
dan wij en met 2-1 werd aan de Spanjaardslaan voor het eerst de voile buit binnen gehaald. A.F.C. was in
Amsterdam veel te sterk voor ons. Het werd een kansloze 4-0 nederlaag. De thuismatch tegen Q.S.C.
(niet uit Quebec of iets dergelijks, doch uit Wormerveer) had een wonderlijk verloop. Kort na de rust was
het nog erger dan de week tevoren aan het einde:
Joop ten Have's tegen-doelpunt luidde echter gelukkig een nieuwe phase in. Hans de Haan, Theo ('Druif') Drijver en Jan Gerbranda zorgden voor een spannende finish en Hans de Haan zag zelfs kans om onder groot enthousiasme de gehele achterstand in te lopen.
Beverwijk uit en E.D.O. thuis werden twee nederlagen met resp. 2-1 en 0-2. Toch werd er tegen de Haarlem-Noorders werkelijk goed partij gegeven. Met rust was het nog 0-0. De afwerking in de voorhoede bleek
echter te wensen over te laten. In de achterhoede debuteerde Jo Berendsen goed en werd het back-stel
'Tom-Poes' (Berendsen) geboren.
Ons eerste had van de zeven gespeelde matches er slechts een weten te winnen, doch R.C.H. stond geheel
puntloos onderaan. Na ettelijke rustdagen werd in Wormerveer met 1 - 4 van Q.S.C. gewonnen in een overigens winderig en matig partijtje. Het doelpunt van Cees Beets uit een vrije trap, bijna van de eigen doellijn,
dient speciaal vermeld, evenals de grapjas van de gastheren, die zich met een wel geplaatst schot tegen het
achterhoofd van de arbiter meende te moeten revancheren.

Er gingen diverse vorst-Zondagen overheen, alvorens een gemetamorphoseerd eerste in Bloemendaal zijn
volgende match kon spelen. Bob Kammeijer begon aan een nog lange serie verdienstelijke wedstrijden voor
zijn nieuwe club H.F.C., waarin hij en Tonny de la Mar, alsmede iets later ook laatstgenoemde's broer
Harry, zich zo goed zouden blijken thuis te gevoelen. Voorts hadden onze mobilisatie-vrienden Wim Lagendaal en Henk Plenter zich tijdelijk onder onze vlag geschaard.

Ons eerste in de regionale competitie (1939- 1940) versterkt met Plenter (Be Quick, Groningen) en Lagendaal (Xerxes).
Staande van links naar rechts: A. Berendsen, C. Flack, A. v d. Togt, Th. Drijver, H. A. Plenter en B. v. Olphen.
Knielend: J. ten Have, W. Lagendaal, H. de Haan, B. Kammeyer en C. ten Have.

H.F.C. kwam aldus tegen Bloemendaal uit: Ato van der Togt; Poes Berendsen, Henk Plenter, Carel
Flack, Theo Drijver, Joop ten Have?; Adel Gentis, Bob Kammeijer, Hans de Haan, Wim Lagendaal en Cees
ten Have. Vooral de speelwijze van de nieuwe geroutineerde binnenspelers kwam ons spel aanzienlijk
ten goede. Met de 1-6 zege werd een succesvolle tweede seizoenhelft ingeluid. De Kennemers en D.W.V.
moesten er aan de Spanjaardslaan resp. met £-1 en
2 aan geloven. Vooral de laatstgenoemde wedstrijd was
er een van goed gehalte. Inmiddels was Henk Plenter op de spilplaats terecht gekomen (Tom Poes was het
back-stel en Theo schoof twee linies op), hetgeen een snel en open spel met zich meebracht, waarmede de
toeschouwers de laatste jaren beslist niet verwend waren. Het was een genoegen om H.F.C. in deze vorm aan
de gang te zien. Tegen R.C.H. in Heemstede bleef het 0-0, doch Zeeburgia werd (daags na de sixes nog
wel) thuis met 3-1 overwonnen. Uit de vijf matches na de vorst waren dus maar liefst 9 punten gehaald,
waarmede we boven pari kwamen te staan. In de volgende wedstrijd tegen Kinheim, wederom thuis, werd
de zaak wat onderschat en de 1-3 nederlaag was even onnodig als verdiend. In Amsterdam-Noord werd tegen
D.W.V. bijna een reprise van de thuis wedstrijd gegeven, het werd nu 1 - 4 voor ons. De overwinning werd
voornamelijk door ons verheugend goede spel in de eerste twintig minuten bereikt. Druif speelde middenvoor en scoorde twee prima doelpunten.
A.F.C. enE.D.O. waren nog steeds ongeslagen en H.F.C. nam de eervolle vijfde plaats op de ranglijst van
12 clubs in.

De politieke situatie werd meer en meer precair. Nog voetbalden we in een vrij Nederland, maar op
14 April 1940 werden de verloven van de militairen ingetrokken. Een fancy-combination verloor met 1 - 4
van R.C.H. Tegen Beverwijk werd thuis met 3-0 gewonnen, waarbij de jeugdige Maup Andriessen 'aardig'
onder de lat debuteerde. The big match tegen A.F.C. werd een fel gevecht Na goed voorbereidend werk
van Wim Lagendaal hielp Drijver ons aan een 1-0 voorsprong. Voor de rust
was de stand echter alweer gelijk. In de tweede helft konden we het niet houden
en een 1-2 nederlaag werd het resultaat. Car el Flack had enorm gezwoegd en
ex-Junior Bart Blankenaar speelde eveneens een behoorlijke partij kant-half.
In dit seizoen bleek op de linksbinnenplaats geen zegen te rusten: thans brak
Cees ten Have een been, zonder dat ook hierbij gelukkig van enige opzet sprake
was. De wedstrijd tegen A.F.C. werd gespeeld op g Mei 19^0. Enige dagen later
pakten donkere wolken zich boven ons vaderland samen. De oorlog brak uit.
Nederland werd spoedig een bezette natie. H.F.C. en diverse andere clubs
hadden er geen pleizier meer in, om de noodcompetitie nog af te maken. Een
wijs besluit van ons bestuur om de zaak maar stop te zetten. Inmiddels was de
'K' van deN.V.B. weg-georganiseerd en werd onze trouwe H.V.B. tot Onderafdeling Haarlem van de Nederlandse Voetbalbond gebombardeerd. Deze papieren wijzigingen bleken in de practijk overigens nauwelijks veranderingen te
zijn. In September zouden we wel weer zien hoe het met de voetballerij stond . . .
H.F.C. eindigde als volgt:
gesp. 18; gew. 8; gel. 3; verl. 7; pt. 19; v.-t. 4 6 - 3 ^
Ons tweede was in een eveneens sterk regionale afdeling van de K.N.V.B. geplaatst met enige medeelftallen uit de reserve 2e klasse en verder een aantal vierde klassers, dus eerste elftallen. Op zichzelf geen
oninteressante krachtmeting voor onze reserves. Bij het afbreken van de competitie had H.F.C. 2 een totaal
van 11 punten uit 1 g wedstrijden bereikt, merkwaardigerwijze met de gunstige doelcijfers 44-39.
In de H.V.B. deed het derde het goed (22 punten uit 1 £ wedstrijden), evenals het vijfde (23 uit 16).
De veteranen, onder de naam H.F.C. 4, brachten er in de iets te sterke nood-omgeving minder van terecht:
7 uit de 14. Jun. B. veroverde de titel van kampioen.
Aan de verrichtingen van onze jeugd gedurende de laatste vijftien jaar vindt u elders in dit boek een afzonderlijk artikel gewijd.
Het seizoen 1939-1940 stond vanzelfsprekend voor een niet onbelangrijk deel in het kader van de — ondanks de geschetste belemmerende omstandigheden — zo zeer geslaagde, aan de toestand aangepaste, viering
van ons zestigjarig bestaan. Over het jubileumtournooi van ons keurteam schreven wij reeds. Op Zaterdag
2 September vonden de traditionele wedstrijden voor werkende leden om de Mulier-beker plaats. Het deelnemers-corps werd door de mobilisatie aanzienlijk uitgedund, terwijl verder een flink aantal seniores een
der vele commissie-baantjes veiliger vond dan zelf op te treden! Het nummer doelschieten bleek voor een
onzer eerste-elftallers dermate moeilijk, dat hij geen enkele maal vermocht de goal te doorboren!
Jo Berendsen werd bekerwinnaar met ruime voorsprong op Piet Ligtenstein en Theo Drijver. Piet Hagenaar (cup-winnaar 1929) werd vierde, direct gevolgd door de Hanzen, Thon en Kleyntjens. Verder schaarden
Henk Hackenitz, Bas van Olphen, Carel Flack en Cees ten Have zich nog onder de eerste tien. Natuurlijk
zagen wij Mevrouw en Mijnheer Mulier onder de vele oudere toeschouwers. Onze toenmalige Ere-voorzitter
reikte de Mulier-beker en vele verdere prijzen aan de gelukkige winnaars in de diverse spelonderdelen uit.
De volgende dag werd een Jeugddag gehouden, ongeveer in de stijl zoals bij de herovering van het eersteklasseschap aan het einde van het seizoen 1932-1933 in Velserend. Aangezien 'Groenendaal' geheel door
militairen was bevolkt, werd het strijdtoneel verlegd naar de Spanjaardslaan. De in 1933 zo geslaagde massale
fietstocht kwam door deze programma-wijziging dus helaas te vervallen. De eerste helft van het programma
bestond uit allerlei door geraffineerde lieden uitgedachte estafette-onderdelen, zoals kruiwagen-lopen,
zaklopen, fietsen-vernielen, tot misselijk wordens toe om een paaltje draaien en dergelijke toeren meer.
Daarna werd door dezelfde ploegen het touwtrekken beoefend.
Weer een dag later werd 's avonds voor de jeugd door Dick Laan een aantal van z'n fameuze films vertoond. Goede wijn behoeft geen krans. Hoe talloos vele jeugdlichtingen van H.F.C. zullen al nietgenoten
(en gegriezeld!) hebben van Nick Carter's avonturen, de Droom van een H.F.C.-ertje, het Waterrad des
Doods en de rokende Boeddha, om maar een paar voorbeelden aan te halen?
Op de avond voor het Jubileumtournooi werd de Feestelijke Jaar vergadering gehouden. Wegens hun

zeer bijzondere verdiensten voor hun vereniging werden de volgende onderscheidingen verleend: Bij acclamatie promoveerden de Heren Pim Mulier en Karel Lotsy resp. tot Beschermheer en Ere-Voorzitter. Secretaris Mollerus (thans record-houder van het grootste aantal jaren bestuurslid in den lande?) werd benoemd
tot Ere-lid en het wegens verandering van werkkring en woonplaats afgetreden bestuurslid Bas Onderwater
(met Henk v. d. Berg de jeugd-specialist in de periode 1929-1939) viel de benoeming tot Lid van Verdienste
ten deel. Dank zij de bemoeiingen van ons Lid van Verdienste, de Heer George Kaars Sijpesteynkonhet vierde
H.F.C.-boek worden uitgereikt, hetgeen met grote instemming werd ontvangen.
Van uitstel kwam geen afstel. Slechts de aanvankelijk opgezette receptie bleef nu achterwege. De 'Grote'
(met een hoofdletter a.u.b.) Feestavond en de maaltijd voor alle H.F.C.-ers en reiinisten vonden in December
toch nog plaats. Speciaal het H.F.C.-cabaret, gehouden op 9 December 1939 in Brinkmann aan de Grote
Markt heeft bij alle toen aanwezigen buitengewoon prettige herinneringen achtergelaten. Het is nu nog bijkans onbegrijpelijk, hoe een dergelijk uitstekend programma louter door eigen krachten voor het voetlicht
gebracht kon worden. Nog duidelijk zien we een groot gedeelte der taferelen voor ogen en klinken de melodieen en brokstukken van de teksten ons in de oren als we denken aan 'Jan van achter 'tKool', 'Het Degradatiespook' en de overwinning ervan, 'Omdat je H.F.C.-er bent', 'Het keurige (schuchtere) oude Heertje',
de 'Finale' en niet te vergeten de voortreffelijke 'Voetbaldans'. De namen noemen van alien, die aan de uitvoering en voorbereiding zo'n groot deel hebben gehad? Wij zouden het niet durven. Wij willen ermee volstaan om in de personen van Aad Wijt, Piet de Graaf en Wim Heybroek alle deelhebbers in het eclatante
succes te huldigen. Het zal niet gemakkelijk blijken om een dergelijk succesrijke vertoning te evenaren, laat
staan te overtreffen!
Alvorens af te stappen van deze — door het jubileum uiteraard wat langere — seizoenbeschrijving,
willen wij nog enige losse feiten memoreren.
In de bestuursvacatures, ontstaan door het bedanken van Dr A. IJ. v. d. Meulen en van MrB. J. Onderwater, werden Th. A. van Baasbank en M. A. Langendam gekozen als commissarissen. W. Heybroek promoveerde tot vice-voorzitter en de overige zittende bestuursleden werden herkozen, t.w. Dr C. Spoelder
(voorzitter), Jhr Dr J. C. Mollerus (secretaris), R. D. Jongeneel (penningmeester) en Mr A. H. van den
Berg (commissaris).
Onze beschermheer Pim Mulier vierde zijn 7^e en het Ere-lid Martinus Loosjes zijn 7oe verjaardag.
Onze oud-trainers Jimmy Marshall, Bill Yates en Bob Glendenning vonden gelukkig een tijdig heenkomen
naar hun vaderland. Onmiddellijk na het vertrek van Jimmy werd ons lid, de oud-international en leraar L.O.
aan een Haarlemse H.B.S., Martien Houtkooper bereid gevonden om de training op zich te nemen. Het
vele goede en opofferende werk van Martien Sr., ondanks zijn normale werkkring, gedurende de gehele
oorlogstijd en ook nog daarna, mag hier wel eens speciaal vermeld worden. Behalve voor diverse kampioenschappen, waaronder dat van het eerste (in 1942-1943) zorgde hij in prima samenwerking met de diverse
commissies voor de prachtige opbouw van de jeugd, waarvan onze hogere elftallen ook nog veel later —
b.v. H.F.C. 1 en 2 bij de dubbele promotie in 19^0 — zo veel profijt hebben getrokken. Vooral zij, die
hem b.v. zowel bij de tactiekbesprekingen met het Eerste op de Donderdagavonden in de gymnastiekzaal
van de Meisjes H.B.S. als op de middagen, voorafgaande aan het Jeugdtournooi 'De Acht' hebbengevolgd,
zullen steeds met grote waardering van zijn kunde en enthousiasme blijven getuigen. Martien was geen
man van gemakzuchtige systemen, maar iemand, die de voetbaltechniek opbouwde als een kunst volgens
de logica, gebaseerd op een zo perfect mogelijke techniek.
Bob Twiss, Guus de Vries, Piet van Kersen en Louis van Houten (de laatste, wederom) vertrokken naar
Nederlands Oost Indie, terwijl ons Lid van Verdienste Nico Bouvy en de latere voorzitter Piet van Houten
repatrieerden. Administrateur J. W. Roobol werd na een lange staat van trouwe dienst op eigen verzoek uit
zijn functie ontheven. Hij werd opgevolgd door M. J. H. Bruin.
Tot slot herinneren wij aan de gebruikelijke clubavonden voor jong en oud, de invoering van de nieuwe
spelregel (het niet meer geoorloofd zijn, dat tegenstanders elkaar aanvallen, indien de bal zich niet binnen
het bereik van de betrokken spelers bevindt en zij niet tevens pogen om de bal te spelen), de uitvaardiging van
het bestuursbesluit, dat voortaan reiskosten tot een maximum van 20 ct. p.p. door de spelers zelf betaald
moesten worden en de benoeming van het oud H.F.C.-lid Goesti Raden Mas ('Henk') Dorodjatoen tot
Sultan van Djokjakarta.

Joh.Faber
Johan Faber is een der bekendste en meest populaire H.F.C.-ers. Hij neemt reeds meer dan 40 jaar actief
aan ons clubleven deel. Zijn juiste leeftijd is in een waas van geheimzinnigheid gehuld. Dat dit zo blijve!
Als speler heeft Faber nooit bij zonder uitgeblonken; hij was een matige halfback in het vierde; alleen over
zijn beroemde 'hakje' wordt nog allerwege gesproken! Hij bereikte zijn hoogtepunt op het groene veld ieder
jaar gedurende de sixes. Faber zwoegde dan van de eerste minuut van de eerste wedstrijd tot de laatste seconde
der finale, waarbij hij zich tot speciale taak gesteld had, de spelers der hogere elftallen de voet dwars te zetten,
zowel figuurlijk als letterlijk. Hij heeft zeer lang actief aan het spel deelgenomen, het laatst als trouw Zaterdagm iddagve teraan.
's Zomers is Faber nog steeds aan het cricketen. Deze langdurige carriere werd enige jaren geleden slechts
voor korte tijd onderbroken, toen een z.g. 'zweepslag' zijn beenspieren verlamde. Fabers grote verdienste
voor de H.F.C. was zijn organisatietalent op velerlei gebied. Om te beginnen was onze vriend gedurende vele
jaren aanvoerder, eerst van H.F.C.V., later van het vierde. Hij wist zijn elftal steeds tot grote prestaties op te
voeren en was altijd een voorbeeld door zijn groot enthousiasme. Eenmaal werd zijn beroemde 'vierde' kampioen van zijn afdeling.
Uit dit elftal zijn vele bekende H.F.C.'ers naar voren gekomen, zoals Wim Reydon, Wim Bendien, Arie
van Beekum en de beide Engels.
Faber beoordeelde een speler voornamelijk naar het feit, hoelang hij per wedstrijd zwoegde. Een harde
werker, die de voile 90 minuten over het veld draafde, was zijn man!
Verder is Faber nog steeds een grote figuur in de sixes. Sedert onheugelijke tijden is hij lid van de commissie tot samenstelling der zestallen. Een vernuftig punten-systeem om de spelers te waarderen ontsproot aan
zijn brein.
Ook op het gebied der organisatie van het clubleven heeft Faber veel gepresteerd.
In de eerste plaats organiseerdehij op voortreffelijke wijze vacantie-trips voor een stel H.F.C.-ers. In vroegere
jaren kampeertochten, waarover hij in een der gedenkboeken een artikel schreef, daarna bergtochten naar
Oostenrijk en de activiteit op dit gebied eindigde - naar ik meen - met een boottocht op de Maas in Belgie.
Ook de Bridgedrives werden jarenlang door hem verzorgd. Zelf speelde hij met 'afwisselend' succes mede,
met diverse partners, omdat zijn 'sans' opening voor een ander niet altijd even begrijpelijk was, hetgeen meermalen tot grote catastrofen leidde!
Fabers laatste succesnummer is de organisatie der biljartwedstrijden op Maandagavond bij Brinkmann. Op
bescheiden schaal begonnen bestaat er thans zo'n grote belangstelling voor de biljarterij, dat vier tafels de
gehele avond door de H.F.C.-ers bezet zijn en dit aantal is zelfs thans niet meer voldoende. De tijd is nabij,
dat de gehele biljartzaal op Maandagavond voor onze mensen gereserveerd zal moeten worden.
Behalve de biljarters komen er op Maandagavond veel kijkers, men behandelt de voetbalwedstrijden van de
vorige Zondag, zodat hier complete clubavonden zijn ontstaan.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de H.F.C. aan Faber op velerlei gebied grote dank verschuldigd is.
E. j . v.

Een oorlogsjaar bij H.F.C.
Gaarne geef ik gevolg aan uw verzoek om een stukje te schrijven ter gelegenheid van het aanstaand 7^-jarig
jubileum van de H.F.C. Het trof mij aangenaam, dat de H.F.C. zich mijn eenjarig lidmaatschap in het seizoen
1940/41 nog herinnerde, toen ik, als gasofficier vermomd, Haarlem en zijn schone omgeving onveilig maakte.
Aangezien de Be-Quicker Henk Plenter eveneens zijn militaire dienst in Haarlem doorbracht en het op en
neer reizen ons veel ongerief gaf, besloten wij bij de H.F.C. aan te kloppen.
En lezers, ik kan u mede namens Henk met de hand op mijn hart verzekeren dat wij daaraan de meest
prettige herinneringen hebben behouden. Dra werden wij in uw vriendenkring opgenomen en niemand keek
ons er op aan, toen wij zomaar in uw eerste elftal mochten gaan opereren. Met vreugde denk ik terug aan de
pittige wedstrijden, aan Ato van der Togt, de twee gebroeders ten Have en Van Baasbank, aan Gentis, Bob
Kammeijer en de grappenmaker Bas van Olphen; zo ook aan de gezellige napraatjes in Zandvoort, ik meen
dat het in Riche was.
Nadat ik weer hoog en droog in Rotterdam zat, behield ik het contact met de H.F.C. o.m. door het mee-

spelen met de Oud-Internationals op Nieuwjaarsdag, steeds het hoogtepunt van het seizoen. Daarnaast ontvang
ik regelmatig het cluborgaan, dat mijn voile belangstelling geniet.
Wanneer ik goed tussen de regels door lees, dan kan ik mij echter niet aan de indruk onttrekken, dat wat
ik in 1940 bij H.F.C. wel eens opmerkte, ook thans nog in de vereniging waart. Ik doel hier op het niet steeds
met volledige overgave voor zijn eigen club op de bres staan. De laatste jaren was het toch wel weer opgelegd
pandoer, dat H.F.C. door nonchalance of onderschatting van de tegenstander enkele malen per seizoen een
wedstrijd onnodig verloor. Zelf loop ik nog steeds met Xerxes mee en ook in mijn vereniging doet zich hetzelfde symptoom voor.
Wedstrijden tegen de zwaarste tegenstanders worden door het wispelturige Xerxes met gemak gewonnen;
wanneer daarentegen een 'zacht eitje' op bezoek komt zit de hele aanhang in angst en vrees.
Zondagavond vernam ik uit de radio, dat H.F.C. in Enkhuizen het huzarenstukje had uitgehaald, door aldaar
een verdiende overwinning te behalen op, naar ik aanneem, de zwaarste tegenstander van het seizoen. Het
deed mij goed, heel goed, doch tegelijkertijd nam ik het datzelfde elftal kwalijk, dat zij enkele weken daarvoor van een Amsterdamse tweede klasser een dikke nederlaag op eigen veld leden, en dit m.i. geheel onnodig.
H.F.C.'ers ik ben reeds te lang aan het woord geweest; ik ga eindigen en spreek de wens uit, dat het uw
bestuur gegeven moge zijn om die krachten op te brengen, die zullen bewerkstelligen, dat uw eerste elftal
steeds met hetzelfde feu sacre en elan zal spelen als in die wedstrijd in Enkhuizen. Uw hele vereniging wens
ik toe in dezelfde stijl te blijven leven, zoals u dit de laatste driekwart eeuw hebt gedaan.
Aanvaard dit dan van iemand, die de laatste jaren steeds met voile belangstelling met u heeft meegeleefd
en er, zij het uit de verte, nog lang getuige van hoopt te zijn, hoe the good old H.F.C. zal groeien en bloeien.
WIM

LAGENDAAL

Mulier-beker wedstrijden bij het 60-jarig bestaan — 2 September 1939.
Zittende: F. C. Drijver, P. Ligtenstein, B. v. Olphen, W. J. H. Mulier, A. Berendsen;
midd. rij: H. Kleyntjens, H. Thon, J. F. Machielse, J. Berendsen (bekerwinnaar), B. Blankenaar, C. Flack, P. C. Hagenaar.
Staande: J. Marshall (trainer), J. J. Peereboom, P. F. Freni, G. H. Kaars Sijpesteyn, Dr G. J. v. d. Berg, Mr A. H. v. d. Berg,
Th. A. v. Baasbank, H. A. Hackenitz, J. v. Baasbank, J. H. Thiel, H. v. Son, Joh. Faber.
M. L. Lips, P. Schras, C. J. J. ten Have, Mr. J. Spoelder, H. Ligtenstein, R. D. Jongeneel Sr.

Seizoen 1940 -1941
Wat lang gevreesd werd, is geschied. H.F.C. werd na een langdurig en zenuwslopend seizoen gewogen en
te licht bevonden voor de tweede klas.
H.F.C. 1 werd in de 2e klasse B van de N.V.B. ingedeeld met E.D.O., H.B.C., Hercules, Hilversum,
H.V.C., Kennemers, R.C.H., Spartaan, Velox, Volendam en Watergraafsmeer. Na de fusie waren H.B.C.
en Volendam onze eerste tegenstanders uit de voormalige R.K. Federatie.
Het seizoen werd geopend met een 4 - 1 nederlaag tegen E.D.O. in het jaarlijks door R.C.H. sinds haar
behuizing in het Heemsteedse Sportpark georganiseerde tournooi om de Zilveren Molen van Groenendaal.
Een week later werd de derde prijs in dat tournooi behaald door een £-1 zege op de organisatoren. In de
A.R.O.L. beker ging het net andersom. Eerst werd Zeeburgia met 1-0 geklopt, doch verder dan de tweede
ronde brachten onze mensen het niet. Met 4-0 verstoorde H.B.S. alle eventuele illusies.
De competitie-start liet ons het volgende team zien:

Adel Gentis

Ato van der Togt
Jo Berendsen
Tom Berendsen
Carel Flack
Wim Kruyer
Bas van Olphen
Jack Klein de Groot
Henk Hock
Theo Drijver
Bob Kammeijer

Tonny de la Mar, die met zijn zwager Bob Kammeijer tegen Zeeburgia een goede vleugel had gevormd,
moest helaas wegens een oud enkel-euvel reeds voor de aanvang van de competitie retireren.
De eerste competitie-match ging tegen R.C.H. in Heemstede. Thans werd het een draw met 1 - 1 . De
eerste twee thuis wedstrijden werden verloren, resp. met 2-3 tegen het zwakke Hilversum en 1-3 van H.V.C.,
waar tussendoor een niet onverdienstelijke 0-0 tegen De Spartaan in Amsterdam werd bereikt. In de voorhoede werd het spel veelal te kort gehouden en werden de vleugelspelers te weinig in de aanval betrokken.
Theo Drijver was in deze linie nog de beste en zorgde bovendien voor een paar goede doelpunten. De rest
werkte in het algemeen naar behoren met Willem Kruyer en Ato van der Togt als uitblinkers. Werden uit
de eerste 4 wedstrijden tenminste nog twee gelijke spelen behaald, de volgende . . . zes (dus 7 in successie)
leverden louter nederlagen op, waardoor onze positie in feite bijna reeds getekend was, al bleef vooral R.C.H.
geruime tijd gezellig dicht in onze buurt. Velox uit 3 - 1 , Hercules thuis 2-£ (Careltje Flack vestigde speciaal
de aandacht op zich door in een wedstrijd 3 penalties te forceren: 'new rule'!), Kennemers thuis 3-2,
E.D.O. uit 3-0. Na een flinke afkeuringsperiode werd vervolgens in Amersfoort met 2-9 tegen H.V.C. en aan
de Spanjaardslaan met 2-4 tegen Velox het onderspit gedolven. Behalve tegen E.D.O. was ons elftal in het
veld in geen der wedstrijden zwakker geweest. Het uithoudingsvermogen was bovendien goed opgevoerd,
maar het vrijwel constant zwakke voorhoedespel en enkele fatale inzinkingen in de verdediging waren de
hoofdoorzaken van de teleurstellende resultaten. Vooral in de voorhoede werd druk geexperimenteerd en
we zagen daar o.a. Hans de Haan, Joop ten Have, Henk Hackenitz en Hans Guldemond opereren, terwijl
Theo de 'Druif', naar de backplaats verhuisde.
Inmiddels is het 2 Maart 1941 geworden: Hercules uit. Theo Drijver en Henk Hackenitz op de ziekenlijst.
Bob Kammeijer als back, Hans Guldemond van links naar rechts en Bert Elfers met Piet Ligtenstein op de
opengevallen plaatsen, vormden een heel typische ops telling. Bovendien was het uitgesproken slecht weer.
Edoch . . . achterhoede en middenlinie werkten dermate prima, dat een onder die omstandigheden reeds
verdienstelijke 0-0 gewettigd leek. Henk Hock dacht er echter nog anders over en met zijn bijna legendarisch
geworden 'ovale' knal hielp hij H.F.C. ruim £ minuten voor tijd aan een 0-1 voorsprong, die, onder geweldige spanning in de resterende speeltijd, tevens de eerste overwinning betekende. Dus eindelijk de beloning
voor het enthousiaste volhouden door ons eerste! Die uitslag 0-1 kwamen wij ook de volgende wedstrijd tegen
bij het bezoek van H.B.C. in een snel gespeelde match onder grote belangstelling. De week daarop leverde
de eerste kennismaking met Volendam een 1-0 zege op, ondanks een grote veldmeerderheid. Ook tegen
H.B.C. in de knusse 'pijpenla' (achter de R.K. School op de Herenweg te Heemstede) was het met onze
achterhoede en middenlinie weer prima in orde. Slechts eenmaal wisten Kick Smit en zijn mannen de typische
terreinafmetingen uit te buiten met een doelpunt. Het werd echter helaas weer eens . . . (U raadt het al!)
1-0. Returnmatch tegen Volendam. Met het schommelende trammetje naar het paling-dorp. Een bij zonder
moeilijk veld, dat bovendien geinundeerd was geweest. Joop ten Have hielp ons aan een 0-1 voorsprong,
maar deze keer kon onze defensie het eens niet houden: 3—1. De hierna volgende uitwedstrijd tegen Watergraafsmeer was van uitgesproken slechte kwaliteit. Het werd een troosteloze 3-0 nederlaag. Aan de Span-

jaardslaan bleek de toekomstige kampioen en ie klasser E.D.O. met 1-3 wederom te sterk, waarna tegen
R.C.H. thuis weer eens een 0-1 nederlaag werd genoteerd, ondanks de rentree van Piet Hagenaar. Wij hadden toen nog slechts een theoretisch kansje om te ontsnappen bij de alleszeggende stand: gesp.: 18, gew.: 2,
gel.: 2, verl.: 14, pt. 6, v.-t. 1^-39, gem. 0-33.
In de twee volgende wedstrijden werd dat kansje behouden door de derde overwinning met 0 - 1 , thans in
Beverwijk tegen de nog niet veilige Kennemers en een 1-2 zege in Hilversum. Extra sneu was het voor
aanvoerder Van der Togt, dat hij bij een botsing voor de rest van het seizoen werd uitgeschakeld, nadat hij
zich in doorsnee zo prima geweerd had (getuige o.m. het relatief geringe aantal tegengoals). Hij werd verder
overigens verdienstelijk vervangen door Tom Schras. Tegen Watergraafsmeer thuis leek met de ruststand
0-2 ons lot bezegeld. Adel Gentis en Henk Hock (2 X ) zorgden echter bijtijds voor een 3-2 overwinning,
doch de laatste match tegen De Spartaan aan de Spanjaardslaan gaf ons de genadeslag met 1 - 3 , toen de cricketers inmiddels reeds met hun competitie waren begonnen.
Eindstand N.V.B. 2e klasse B:
gesp. gew. gel. verl. pt.
v. t.
E.D.O.
22
1
38
64--16
17
4
H.V.C.
22
16
3
35
55~-27
3
H.B.C.
22
I2
29
5 3--40
S
£
Velox
22
10
8
24
4
Hercules
22
8
10
20
-42
4
R.C.H.
22
6
20
9
7
34"-4i
l
Hilversum
21
8
10
~5l
3
9
De Spartaan
22
6
7
9
19
3 5~-50
Watergraafsmeer
21
6
10
37"-4-5
17
5
De Kennemers
22
6
3
13
15
43"-62
42--67
Volendam
22
14
4
13
S
1
H.F.C.
22
2
12
22-"45"
5
S
(Hilversum-Watergraafsmeer werd op beider verzoek niet gespeeld.)
De H.F.C. moest dus degradatieweds trij den spelen om zich als tweede klasser te kunnen handhaven. De
eerste match was thuis tegen De Volewijckers, de grote vereniging uit Amsterdam-Noord, die voor de zesde
keer achtereen kampioen van de derde klasse was geweest, doch in de promotie tot dan toe steeds gefaald
had. Het werd een heroische, volkomen sportieve strijd, waarin wij aantraden met:
Tom Schras

Adel Gentis

Bob Kammeijer
Carel Flack
Jack Klein de Groot

Wim Kruijer
Henk Hock

Tom Berendsen
Bas v. Olphen
Theo Drijver
Hans Guldemond

De Volewijckers vertoonden al gauw een dermate goed positiespel, dat diverse van onze tweede klas
tegenstanders zich daar niet aan zouden hebben kunnen spiegelen. Maar ook de H.F.C liet zich van zijn beste
zijde zien, het duidelijke bewijs leverende, dat zij verre van terneergeslagen was door de teleurstellende competitie-resultaten. Ondanks een Amsterdams overwicht scoorde Henk Hock binnen een kwartier, na een
niet voldoende weggewerkt hard schot van Adel Gentis, onze eerste goal. De Volewijckers (die een jaar later
reeds eerste klasser zouden zijn) bleven echter met prachtig positiespel hun aanvallen voortzetten. Onze
achterhoedespelers weerden zich als leeuwen met Bob Kammeijer als de ster van het veld, doch ook Bas
van Olphen en Flack speelden een zeer goede partij. Dat onze verdediging echter zou moeten capituleren
tegen de Amsterdamse overmacht was duidelijk. Dat gebeurde dan ook kort voor en na rust. Stand 1-2 met
De Volewijckers nog steeds in het offensief, dat echter geen kans tot scoren meer zou krijgen. Onze aanvallen waren veel minder talrijk, doch niet geheel en al van gevaar ontbloot. Toen practisch iedereen, gezien
hun veldmeerderheid, op de derde, beslissende Volewijckers-goal zat te wachten, bracht een dier H.F.C.aanvallen een kwartier voor tijd de bal bij Theo Drijver. Van vrij grote afstand loste hij een schot, dat overde
voor zijn doel opgestelde keeper in het net belandde. Onder geweldig enthousiasme wisten de onzen het
laatste kwartier stand te houden. Met het 2-2 gelijke spel waren we dik tevreden en gesterkt voor de volgende
match tegen Elinkwijk (een aantal jaren later eveneens eerste klasser) in Maarssen. Met rust was het 1 - 1 ,
nadat Henk Hock wederom de score had geopend. Vrij kort erna kwamen we met 3-1 achter te staan, doch
wederom bleek het moreel van ons team, waarin Cees ten Have de plaats van Hans Guldemond had ingenomen, van een dergelijk karakter te zijn, dat wij ons niet zo-maar onder de voet lieten lopen, ondanks allerlei

tegenslagen. Wim Kruyer werd vervangen door Bart Blankenaar, Carel Flack door Bill Boogerd en toen ook
Henk Hock wegens een blessure het veld moest verlaten na het scoren van de tweede goal, kwam Bert Elfers
als derde invaller binnen de lijnen. Het door al deze wijzigingen nog al rommelig geworden H.F.C.-team
bleef moedig doorvechten en vond zijn beloning in een 3-3 draw, dank zij Cees ten Have. Behalve Ato,
moesten nu ook Wim Kruyver en Henk Hock weder vervangen worden. Het zat echt niet mee! Bart bleef
spil, Theo werd aanvalsleider en de linkervleugel werd gevormd door Piet Hagenaar en Ligtenstein in
de thuiswedstrijd tegen Rapiditas. Het werd geen grootse match, maar dank zij een technische meerderheid
werd na veel spanning met 4-3 gewonnen en . . . sloegen de zorgen, die het gehele seizoen de voorhoede
hadden gegolden, over naar onze defensie. Er werd lustig op los gedoelpunt: Theo 1 - 0 ; 1 - 1 , weer Theo 2 - 1 ;
2-2, maar een schitterend schot van Piet Hagenaar deed ons met 3-2 aan de (nog echte?) thee beginnen.
Jack Klein de Groot bracht ons na rust zelfs op 4-2, doch het zoveelste onzekere optreden in de defensie
was de oorzaak van een spannend slot: 4-3. Onze kans bleef gunstig.
Het returnprogramma werd in omgekeerde volgorde afgewerkt. In voor cricket bijna te warm weer,
werd de reis naar Weesp aanvaard. Op een zeer effectvol veld werd tegen een voor zijn laatste kans fel
vechtend Rapiditas een gelijk spel zonder doelpunten behaald. Vooral Tom Schras was wel bijzonder goed
op dreef. Na vier wedstrijden hadden we dus £ punten, evenals De Volewijckers en Elinkwijk. Een zenuwslopende toestand! De laatste loodjes moesten de beslissing tussen deze drie tot dan volkomen gelijkwaardige
tegenstanders brengen Zij bleken voor ons helaas te zwaar.
De aan de Spanjaardslaan gerezen zorgen over onze defensie bleken niet misplaatst te zijn. We zullen niet
in details treden, doch willen er wel op wijzen, dat juist een vereniging als de H.F.C. toch wel heel erg gedupeerd werd door een dermate abnormaal lang voetbalseizoen, dat men in de maand Juli nog verplicht was
om een beslissend gevecht voor een wintersport te leveren. Op 6 en 13 Juli werd — beide malen 's avonds —
achtereenvolgens met 4-6 thuis van Elinkwijk en 4 - 1 van De Volewijckers in het Ajax Stadion verloren.
Een seizoen van elf maanden wedstrijd-voetbal, blessures van steunpilaren en andere tegenslagen waren net
te veel geweest. H.F.C. was naar de derde klas gedegradeerd, maar met ere. Een ere-saluut dan ook aan onze
spelers en reserves voor hun bewonderenswaardige volharding! Wat zullen zij er na een dergelijk lang, inspannend, zenuwslopend en teleurstellend seizoen in de derde klas van terecht brengen? De herovering van
het tweede klasseschap zou een tijdvak van bijna tien jaar vergen.
H.F.C. 2 had een goed seizoen en eindigde met 18 punten uit 18 wedstrijden in het midden van de res.
2e klasse B van de N.V.B.
In de 'Afdeling Haarlem' kwamen het derde en vierde niet verder dan tot 13 punten uit 16 wedstrijden,
resp. in afd. 1A en 2E. De veteranen en het vijfde deden het beter en sleepten ieder 19 punten in de wacht,
resp. in afd. 2B uit 18 en 3D uit 16 matches.
Ook in dit seizoen ontvielen ons enige leden. Wij memoreren het overlijden in Oost-Indie van Ir Wouter
Cohen Tervaert, speler voor H.F.C. 1 in de Lotsy-periode, toen ons eerste tussen 1921 en 1923 in twee
jaar tijds van de tweede via de overgangs- naar de eerste klasse terugkeerde. In hetvorige seizoenoverzicht
schreven wij, dat Bob Glendenning gelukkig een tijdig heenkomen naar Engeland had gevonden. Hij heeft
daar helaas niet lang plezier van mogen beleven. In November 1940 overleed hij in Engeland aan de gevolgen
van een operatie. Ook nadat hij zijn taak als trainer bij H.F.C. had beeindigd om zich geheel aan de K.N.V.B.
te kunnen wijden, bleef hij in nauw contact met en vol interesse voor onze club.
Tenslotte herinneren wij in deze droeve rubriek aan de zware slag, die onze Beschermheer trof door het
heengaan van Mevrouw Mulier. De belangstelling, die zij in de loop van talloze jaren bij bijzondere clubgebeurtenissen aan de H.F.C. heeft gewijd, zullen wij in dankbare herinnering houden.
In het bestuur nam J. P. Schmal de plaats van Th. A. van Baasbankin. Het 'Fundament', waarvan Wim Heybroek de ziel was en dat ons zo prachtige diensten in moeilijke tijden had bewezen, werd opgeheven. Hiervoor in de plaats kwamen de vrijwillige bijdragen, d.w.z. een (tot wederopzegging) jaarlijkse extra bijdrage
boven de contributie, waarvan verhoging ongewenst werd geoordeeld.
De gevolgen van de ongevraagde Duitse bescherming deden zich, behalve ten aanzien van de leden persoonlijk, ook meer en meer in ons clubleven gevoelen. Zo werd ons clublokaal met de gehele Societeit Vereniging door de Wehrmacht gevorderd. Ondanks de persoonlijke borgstelling door een 'Hoge', bleek een
aanzienlijk deel van onze kostbare prijzencollectie en het meeste van ons meubilair geroofd en vernield te zijn.
Een onherstelbaar verlies en waartoe diende het feitelijk? De voor 7 September 1940's avonds geconvoceerde
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd van hoger hand verboden en vond tenslotte natuurlijk toch

doorgang en wel op Zaterdagmiddag g October 1940. De voetbalschoenen kwamen op de bon, die uitsluitend
kon worden aangevraagd op vertoon van de af te danken schoenen. Het bestuur bemiddelde tevens bij de aanen verkoop van tweede 'hands' voetbalschoenen. Even later konden voetbalbroekjes en -shirts alleen nog
gekocht worden op de 'punten van de textielkaart' of een speciale vergunning. Voorts bezuinigde ons actieve
bestuur waar dat mogelijk was. De telefoon (in het hokje van Heesterbeek) werd afgeschaft, waardoor tevens
het aantal plotseling opkomende ziektegevallen bij slecht weer op Zondagochtend zeer aanzienlijk terugliep.
Ten slotte werd met extra nadruk verzocht om het materiaal en de opstallen zoveel mogelijk te ontzien en
zo zuinig mogelijk met gas, water en electriciteit om te springen.
ii H
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De Jeugd aan de slag op ons kleine
veldje langs de Emauslaan.

Emauslaan
Tot de voor mij boeiendste wedstrijden, aan de Spanjaardslaan aanschouwd, reken ik verscheidene die zich
voltrokken aan de Emauslaan, namelijk diegene waarin mijn nog kleine zoons in de adspiranten-strijd meestreden. Het moet andere vaders evenzo gegaan zijn en nog immer gaan. Men ziet een nieuwe H.F.C.-phase
in de familiehistorie zich afspelen en geniet mee van het onvermengd plezier dat de spelers vervult. Aan
beide zijden wordt levendig gescoord. Hoge schoten, mits lager dan de lat, zijn zekere treffers, want de
keepers zijn te klein. Voorzetten worden door gehele binnentrio's gemist. Links- en rechtsbuitens aanvaarden dat onbekommerd en huppelen fluitend terug, als de bal eenmaal achter is. Spillen beijveren zich en
koppen moedig, maar stopperspillen zijn het niet bepaald. Men reek'ne d'uitslag niet, maar tell' het doel
alleen. Het Westelijke doel wordt bewaakt door Dick's tweeling. Dat wil zeggen, de ene helft daarvan keept
en doet dat in de erkende prille trant: hoe meer je je laat vallen, hoe mooier. De andere helft leunt, schijnbaar achteloos, als toeschouwer tegen een paal. Maar als mijn oudste telg zuiver in de hoek schiet en het vaderhart reeds popelt van lachende trots steekt die toeschouwer een achteloze voet naar binnen en redt voor zijn
broer, die haastig opkrabbelt en de bal wegwerkt. Luid protest, met ten hemel geheven armen, van de tegenpartij. Het mag niet baten: spelleider Constandse beslist dat er al goals genoeg zijn. 'Hoeveel eigenlijk?' vraag
ik. Hij gelooft dat het nu zeven-vier staat, maar wordt door spelers snel gecorrigeerd: 'Nee meneer, achtvijf'. Goed, acht-vijf dan. Heeft het eerste elftal ons daar ooit mee verheugd? Ik kan het mij niet herinneren.
Wel die 25-0 overwinning, in een niet eens meer grijs maar reeds witharig geworden verleden, in een bekerwedstrijd tegen V.V.V. Dat zal wel wat eenzijdig geweest zijn. Maar ik vond het mooi; ik was tien.
Als vader wordt de mens zwaarder op de hand. Soms peinst hij over de opvoedende waarde van de sport. En
ineens springt een mooi geval uit het archief der herinnering op. Wij speelden ergens in Schoten, zoals het
toen heette, met het vijfde of vierde, op een pas-aangelegd veld van een H.V.B.-clubje. Aangelegd - nou ja,
er waren krijtlijnen getrokken, die sierlijk golfden over bulten en door kuilen, en er stonden doelpalen met
in-de-wind-zwiebelende deklatten. Gras was in alle lengten aanwezig. Maar die doelen verwonderden ons.
Zij leken zo smal. Na de strijd die in 1 - 1 eindigde, maten wij ze op en er kwam in beide gevallen precies een
meter breedte aan tekort. Nu, ik was waarnemend captain en diende een protest in. Het werd door de protest-

commissie van de H.V.B. toegewezen. De Vereniging Vlugheid Wint (of iets dergelijks) moest de doelen
verbreden en de wedstrijd moest worden overgespeeld. Wij deden dat en verloren met o - i . Er kwam bij
dat ik de eerste maal onze goal gemaakt had: iets wat mij zelden overkwam. Het bredere doel vermocht ik
niet te treffen.
'Zag je dat', vroegen de kleine zoons die middag aan tafel. 'Dat schot in de hoek? Het zou vast gezeten hebben.
Nou ja', zeiden de zoons er bij.
'Hm', zei ik. 'Reglementen moet je niet te precies toepassen. En protesteren helpt vaak niet. Geloof nooit
in perfectionisme. Dat zal ik jullie later eens uitleggen'.
Nu, dat heb ik gedaan.
R. p.

De verhouding tussen H.F.C. en 'Rood en wit'
Het is niet te hopen, dat bij het lezen van dit opschrift, iemand het idee zal krijgen, dat hem nu eens haarfijn verteld zal worden, hoe deze verhouding in elkaar zit. Want zelfs voor diegenen, die zich al jaren lang
nauw verbonden voelen met beide verenigingen is soms het verschil en de overeenkomst niet duidelijk. Ja,
een belangrijk onderscheid is er: H.F.C. en 'Rood en Wit' zijn twee zelfstandige verenigingen, ieder met een
eigen bestuur, statuten en reglementen. Maar zelfs dan is het soms nog moeilijk het verschil te zien; immers
hoevelen hebben niet in de lange historie van de twee verenigingen tezelfdertijd een bestuurslidmaatschap
van H.F.C. en 'Rood en Wit' gecombineerd.

Zien wij bij andere verenigingen als H.V.V., H.B.S., F l ^ * * ^ D.\ .S.
A^
^ ^xxitersport samen
gebundeld, H.F.C. en 'Rood en Wit' voelen deze samenvoeging beslist niet als een noodzakelijkheid, hetgeen
nog weer eens bleek uit besprekingen van betrekkelijk recente datum.
En toch is ook toen weer duidelijk naar voren gekomen, dat beide clubs elkaar niet kunnen missen.
Immers 'Rood en Wit' heeft er belang bij, dat het de H.F.C. voor de wind gaat, omdat als gevolg daarvan
het voor haar mogelijk is de cricketers uit een groot aantal jongeren te verkrijgen. Aan de andere kant is het
voor de H.F.C. ongetwijfeld goed, dat haar leden gedurende de zomer de Spanjaardslaan trouw kunnen
blijven. En wie iets weet van vriendschap, saamhorigheidsgevoel en clubliefde, zal begrijpen, dat dit een
niet te onderschatten voordeel betekent.

Gelukkig voor de cricketsport heeft H.F.C. dan ook altijd ingezien, dat de leden zoveel mogelijk gelegenheid gegeven moet worden cricket te beoefenen. In de huidige voetbalomstandigheden is dit een probleem,
dat lang niet eenvoudig is. Het ligt niet in het bestek van dit artikel hierop dieper in te gaan; het was alleen
te wensen, dat meer besturen van voetbalverenigingen het standpunt gingen innemen van het H.F.C.-bestuur.
In dat geval zou het mogelijk worden, dat de voetballers zich ook eens geheel en al aan cricket konden wijden,
hetgeen niet alleen in het belang van de cricketsport in het algemeen, maar zeer zeker ook van het individu
zou zijn.
Het komt nu immers dikwijls voor, dat H.F.C.-elftallen tot ver in de zomer nog moeten voetballen; bovendien is het tegenwoordig noodzakelijk het voetbalseizoen goed voorbereid tegemoet te treden om niet reeds
dadelijk in de eerste wedstrijden in moeilijkheden te geraken. Een en ander heeft natuurlijk tot gevolg, dat
de cricketende H.F.C.'er in het gedrang komt. In het algemeen heeft echter de H.F.C. begrip voor deze
situatie, 'Rood en Wit' heeft dan ook de overtuiging, dat dit dikwijls netelige probleem zo soepel mogelijk
opgelost wordt.
In de verhouding tussen de H.F.C. en 'Rood en Wit' mogen we dus gerust spreken van een belangencombinatie, waarbij beide deelgenoten een en hetzelfde doel voor ogen hebben: jongelui gelegenheid geven om
op de meest plezierige manier hun sport te beoefenen. De wijze, waarop bij beide verenigingen het jeugdwerk
wordt aangepakt, bewijst tevens, dat het streven is om naast het kweken van goede sportlieden in technisch
opzicht de jeugd voor hun verdere leven ook het begrip teamgeest, sportiviteit en vriendschap mee te geven.
Het moet de lezer dan ook naar mijn mening zonder meer duidelijk zijn, dat een lidmaatschap van H.F.C.
eigenlijk ook het toetreden tot 'Rood en Wit' inhoudt. Want wie zich des winters op de Spanjaardslaan
thuis voelt, weet zich des zomers in dezelfde sfeer. Gelukkig zien velen dit de laatste jaren in, waardoor in
de toekomst ongetwijfeld gedurende het gehele jaar een hecht bolwerk aan de Spanjaardslaan er voor zal
zorgdragen, dat de tradities van beide verenigingen, ondanks de dikwijls heftige aanvallen van buitenaf, gehandhaafd zullen blijven.
Het zou te dwaas zijn dit artikel met de gebruikelijke heilwens aan een 7^-jarige te beeindigen, daarvoor
zijn de banden van H.F.C. en 'Rood en Wit' in de loop der jaren te nauw aaneengesmeed. Van deze plaats
willen wij als 'Rood en Wit' aan ons jubilerende familielid de verzekering geven, dat wij tot in lengte van
jaren bereid zijn mee te werken om onze Spanjaardslaan in ere te houden.
T H . A . v. B .

Mr A. H. van den Berg
In die vijf en zeventig jaar heeft H.F.C. veel bestuursleden voortgebracht. Een van
degenen met de meeste dienstjaren, maar tegelijkertijd ook een van de minst spectaculaire is wel 'Berg', zoals wij ouderen hem plegen te noemen, maar tevens was hij
een van de beste. Was . . .?, waarschijnlijk is hij dat nog, maar in de laatste zes jaren
ben ik teveel uit het dagelijks H.F.C.-gedoe gegroeid, om daar van nabij een goed gefundeerd oordeel over te kunnen vellen. Het wil er bij mij echter niet in, dat het niet
goed zou kunnen zijn.
Het tegenwoordige adspirantje zal het onbegrijpelijk vinden, dat ik Berg in de eerste
plaats nog steeds zie als de zeer jeugdige, maar ook zeer veelbelovende linksbuiten
van ons eerste, die helaas zijn voetbalcarriere zag doorkruist door een minder krachtig gestel. Bij een van
de destijds fameuze competitie-krachtmetingen tussen H.F.C. en H.V.V. in de eerste klasse, waarin toen
meestal ook nog eerste-klasse voetbal werd vertoond, maakte hij het de toen rechtsback of -half spelende
tegenwoordige voorzitter van de Wassenaarse altijd vrij agressieve Leeuwen dusdanig lastig, dat Berg's tegenstander het werkelijk niet meer bij kon benen en tenslotte niet beter wist te doen dan de jeugdige H.F.C.-er
om het middel te vatten om hem even buiten de lijnen in het gras te deponeren. Een misschien wel niet zo
erg gevaarlijke, maar toch wel zeer ongebruikelijke overtreding, waarvaniknu, achteraf, alleen het komieke
zie. Destijds werden er echter heel wat tongen, pennen en strafcommissies in het geweer gebracht. Op en
om de Spanjaardslaan ontstond een daverende deining en de verstandhouding tussen H.F.C. en H.V.V.
dreigde er een tijdlang zelfs door vertroebeld te worden. Gelukkig en natuurlijk kreeg ons gevoel voor humor
toch weer de overhand, de scherpe kantjes gingen er ook hier weer af en sinds jaar en dag erkennen wij graag
dat die H.V.V.-ers, altijd nog niet zulke brave jongens, tenminste ook nog mensen in de voetballerij zijn, die
nog alles van de oude voetbal-leer begrijpen. Berg zelf, ofschoon allang verzoend met Ernst Neuerburg, kijkt

altijd nog wat zuinig als je deze flits uit zijn voetbalverleden nog eens ophaalt, niet omdat hij geen gevoel heeft
voor de humoristische situatie, maar omdat hij alles wat niet volkomen 'fair' is nu eenmaal nooit kan zetten.
Toen Berg het actief voetballen er aan moest geven, vond hij, nu ruim twintig jaar geleden, spoedig een
plaats in het H.F.C.-bestuur. Als bestuurslid was hij, zoals al eerder gezegd, naar buiten een weinig opvallende figuur. Soms twijfelden impulsieve figuren in de H.F.C. zelfs wel eens aan zijn grote waarde. Zij, die hem
van nabij in het bestuur meemaakten wis ten wel beter. Geweldig veel werk werd in alle bescheidenheid in
stilte jaar in jaar uit door hem verzet. Lastig, erg lastig kon hij het zijn medebestuursleden soms maken. Hij
had iets conservatiefs, iets uiterst behoedzaams en als je als bestuurslid, of later als voorzitter, dorstig naar de
biertjes na afloop bij Humme, de neiging kreeg de laatste punten van een vergadering maar zo wat door te
hameren, dan stak Berg daar wel een stokje voor. Voor hem was het detail niet minder belangrijk dan de grote
lijn. Berg was de promotor van alle H.F.C.-ers, ongeacht of die nu in het eerste of dertiende speelden. Als er
ooit iemand was, die zijn mede-bestuursleden terughield van overijlde en daardoor vaak onjuiste beslissingen,
dan is hij dat geweest. De man die men met fluwelen handschoentjes aan moest pakken, voor men hem voor
ingrijpende vernieuwingen mee kon krijgen, maar ook een man, die, indien hij eenmaal voor dat nieuwe gewonnen was, niet wist van transigeren en steeds weer de eerste was om die nieuwe lijn mee aan te geven, indien de praktijk ons soms toch weer zijpaden van minder weerstand en naar goedkoper succes, dreigde te doen
inslaan.
Berg was vanaf het moment, dat hij samen met Bas (Mr B. J.) Onderwater, John van Eeghen in H.F.C.'s
jeugdwerk in de kinderschoenen opvolgde, typisch de man van de elftallen. Ieder kent hem dan ook nog als
de leidende figuur van de elftalcommissies, de los van gevoelsargumenten nuchter maar strikt eerlijk het
spelersmateriaal beoordelende figuur. Hoe impopulair je op deze plaats kunt zijn, als het niet goed gaat, weet
hij zelf het allerbeste. Hoe weinig dankbaar deze functie is naast mensen die toevallig het voorrecht eens hebben een succesteam te mogen leiden. Hij weet het. Niet dat het hem ooit deerde, maar terecht hunkerde hij
toch soms wel naar wat meer erkenning van zijn zeer grote verdiensten voor H.F.C. Maar hij liet nooit af,
ook als die erkenning niet prompt en spontaan volgde. Hij ging trouw en evenwichtig zijn weg, H.F.C. dienende, altrui'stisch als geen ander. Het was voor iedere insider dan ook een zeer vreugdevol moment toen
Berg bij het zeventigjarig bestaan de hoogste H.F.C.-eer ten deel viel en hem het Erelidmaatschap van onze
goede oude club werd aangeboden.
Helaas heeft Berg in de laatste jaren, alweer door zijn niet al te perfecte gezondheid, toch wat ingeboet.
Voor zover ik het kan nagaan niet aan werkkracht; doch zijn levensvreugde en vroegere onverwacht uitbundige uitgelatenheid lijken verloren.
Moge Berg's physiek er toe bijdragen, dat hij deze hem zo typerende eigenschappen weer weet te hervinden, maar voor alles hopen wij, dat hij zich nog lang in dienst zal kunnen en willen stellen van de ook hem zo
dierbare H.F.C. wier Vice-voorzitter hij nog steeds is.
w. H.
HENK HOCK
Een der merkwaardigste spelers, die H.F.C. in de gelederen heeft gehad. Een bij zonder voetballer? Neen,
dat nu juist niet direct. Maar doelpunten, bij tientallen! Bovendien binnen en buiten het veld een zeer attractieve figuur. Met Henk in het veld was er meermalen iets bijzonders aan de hand en de raarste situaties waren
hem vaak nog niet dol genoeg. Buiten het veld een vent met een kostelijk gevoel voor humor met als prettige
bijzonderheid, dat hij nooit iemand als lijdend voorwerp nodig had om toch de lachers op zijn hand te hebben. Zijn verdiensten voor het clubleven van H.F.C. waren zeer groot. Een verre uitwedstrijd werd een
evenement, als Henk, behalve zijn voetbalkoffer, ook zijn goochelkoffertje met de meest onwaarschijnlijke
attributen bij zich had. Wij zien nog die W.A.-man met zijn oranje zakdoekje en Henk: 'Het is niet rood,
het is niet wit, het is niet blauw, het is wat anders!'
Al met al een figuur, die gedurende vele jaren een grote rol heeft gespeeld en aan wie H.F.C. wel zeer veel
te danken heeft.
FRITS K O T T E
In de onbezorgde tijd van ons eersteklasseschap omstreeks 1930, toen wij de rumoerige rijen der jongensplaatsen bevolkten, liep hij in een voor grensrechters zo typerend uniform - wijde slobberbroek en groezelige
trui - langs de lijn. Het spreekt vanzelf, dat wij slechts weinig aandacht aan hem besteedden, behalve wanneer de scheidsrechter zijn vlaggen negeerde, als een der vijandelijke stormrammen zich aan de buitenspelregel vergreep.
Korte tijd later merkten wij hem wel op: hij was n.l. als grensrechter vervangen. Op onze schuchtere

vraag, waar hij gebleven was, antwoordden lieden, die het weten konden: 'Hij is gaan scheidsrechteren en het
wordt vast een goeie'. Zo was het ook, naar enkele jaren later bleek. De naam Kotte prijkte dikwijls in de
Sportkroniek achter belangrijke eerste klasse wedstrijden.
Wij mogen dit niet stilzwijgend voorbijgaan. Het publiek weet van de bekende scheidsrechters, uit welke
vereniging zij afkomstig zijn. Zij vertegenwoordigen hun club naar buiten, evenals de spelers dat doen. Frits
Kotte hield onze naam in de eerste klas hoog, juist in de tijd, toen wij naar de derde klas waren afgezakt.
Dank zij zijn mensenkennis deed hij dit op voortreffelijke wijze.
Diezelfde eigenschap komt hem te pas in de ballotagecommissie, waarvan hij reeds jaren deel uitmaakt.
Hier weet hij steeds tegen candidaat-leden de juiste toon te vinden . . . en de antwoorden te krijgen, die van
belang zijn. Kotte behoort tot de H.F.C.'ers, die misschien niet bij alien bekend zijn, maar die, waar zij
kunnen, blijk geven van hun liefde voor onze kleuren.
H. L.

Over de H.F.C. van toen en nu
Op 2 2 Januari kreeg ik een brief van Piet Peereboom met het verzoek wat te schrijven voor het Jubileumboek, dat bij het 7^-jarig bestaan van de H.F.C. zal verschijnen.
Ik heb al eerder in Jubileumboeken van de H.F.C. mogen schrijven. Inderdaad: mogen schrijven! Ik meen bij
het vijftigjarig bestaan en bij het zestigjarig bestaan. Ik gevoelde dat toen als een onderscheiding.
Nu nog!
De jubilaresse, die in September zal jubileren, is plus minus vijf jaar ouder dan de schrijver dezer regelen,
die dus, toen hij in 1895- kennis maakte met de voetbalwereld, als 12-jarig knaapje, met eerbied opkeek
tegen de groten van toen: de H.F.C., de H.V.V. en R.A.P. Als lid en later bestuurslid van de Amsterdamse
Rood-Zwarten heb ik tal van veldslagen tussen R.A.P. en de H.F.C. bijgewoond. Fel, maar fair; stevig en
stoer, spontaan, maar sportief. En dan was er na afloop toch altijd wel zo'n genoeglijk babbeltje rond een
lange tafel in Americain of bij Brinkmann met allemaal vrolijke jongens met een gezonde dorst in kopjes thee
en kwasten en zo en een sterk gevoel voor humor. We wisten toen helemaal niet, dat de beoefening van dat
voetbalspel - voor welks import hier te lande we wijlen de heer Mulier thans nog erkentelijk zijn zo heilzaam was voor ons lichaam, zo voortreffelijk voor onze geest, dat we daar in Heemstede of aan de
Spanjaardslaan, achter Oud-Rozenburgh of aan de Schagerlaan, waar R.A.P. speelde, dat we daar, herzeg ik,
al dravende achter die bal ons karakter aan het vormen waren! Neen, dat beseften we niet: we vonden voetbalspelen 'lollig' - mag ik dit dan zo maar gemeenzaam zeggen? En we vonden dat hollen achter die bal op onze
vrije middagen een welkome afleiding, naar welke Boldriehoeksmeting of Plato, logarithmentafels of Horatius
ons deden verlangen.
Eerst veel ouder gingen we plechtig pleiten voor het 'nuttig vertier', voor de 'onafwijsbare eis', voor de
'lichamelijke opvoeding', wat ons toen ook wel weer goed afging, hoe vervelend deze pralende preekjes dan
ook meestal zijn.
En als ik nu, zo af en toe, op 1 Januari weer in uw kring mag toeven, och dan is er eigenlijk zo weinig veranderd. Er zijn er van toen: ouder, wijzer, geposeerder, maar gelukkig nog allemaal met vreugde in de
harten, met dezelfde zin voor humor, dezelfde gezonde dorst, desnoods dan in thee, dezelfde bereidheid jong
te zijn met steeds weer jongere H.F.C.-ers, die de paden der vaderen betreden, hun voetstappen drukken,
die de vlag smetteloos en fier hoog houden en die - waar ze dan ook spelen - het hoogste goed en het kostelijkst bezit van de club: de goede geest en de prachtige reputatie verdedigen met het beste wat in hen is: de
liefde voor The Good Old, die met vertrouwen haar eeuwfeest tegemoet kan zien.
So long, oude en jonge vrienden; met mijn respect voor Uw gemalinnen, toekomstige bruiden en vriendinnen.
MEERUM TERWOGT

Een club van vrienden
Zou er wel een Haarlemse jongen te vinden zijn, die nooit van H.F.C. heeft gehoord? Ik geloof het niet!
The Good Old is zo met de stad verweven en de stad met haar, dat men zich Haarlem eenvoudig niet zonder
H.F.C. kan voorstellen.
Zo is het heden ten dage, zo was het ook reeds in de tijd, dat ik als peuter, knaap en jongeling door Haarlems straten dwaalde.

Ik herinner me nog levendig de eindeloze gesprekken inm'n jeugd over H.F.C., dat wonderspelers had als
de Franckens, de Verwey's, de Bouvy's en Jan Laan, dat de club der clubs was, dat een allure had, waarvoor
je diep het petje, dat je in die dagen placht te dragen, afnam.
Ook 'Haarlem' stond in veler gunst en belangstelling, zo zelfs, dat er kampen waren in de buurt waar ik
woonde. Het ging er soms fel toe, heel fel vooral omstreeks de tijd van de machtige wedstrijden tussen de
twee rivalen, die we twee keer per seizoen te aanschouwen kregen.
Spreek nog maar eens een van die oude enthousiastelingen. Hij vertelt u haarfijn van de schoonste doelpunten ooit gescoord.
Zo groeide respect, ook toen in later jaren de H.F.C.-zon weleens schuil ging achter de wolken.
Zou er ooit in m'n leven - zo vraag ik me nu af - geen nieuwsgierigheid zijn geweest naar de uitslag van
een competitiewedstrijd, die H.F.C. speelde?
Als men ouder wordt, gaan andere waarden betekenis krijgen. Men beseft dan, dat een echte club nog iets
anders wil zeggen dan winnen en de klasse waarin zij speelt.
H.F.C. is een club in de ware zin van het woord, een vereniging van vrienden, met niet als enig doel de
beoefening van het voetbalspel.
Na een sportief contact in de nadagen van mijn sportloopbaan kwam er sinds 1948 een vriendschappelijk
contact, waardoor ik uit eigen ervaring weet, wat ik als jongen vermoedde. Anderen, meer ingewijd en
meer bevoegd dan ik, zullen in dit Jubileumboek daarvan getuigen.
Wat mij nog het meest in H.F.C. frappeert? Dat is de juiste opvatting van de sport, die geen persoonsverheerlijking kent en de speler uit het elfde evenzeer waardeert als de uitblinker van het eerste.
Dat is ook de kostelijke spot met zichzelf en de clubgenoot, die van zo grote opvoedkundige betekenis is.
Ik mag voor alle gastvrijheid, alle vriendschap, die H.F.C. mij schonk en voor die spot wel heel hartelijk
danken.
Moge H.F.C. altijd H.F.C. blijven!
L. B R U N T

J. H. M. van Eeghen
In 1898 beschikte H.F.C. over slechts enkele adspirant-leden,
een hunner was John van Eeghen.
Enkele jaren later vertrok hij met zijn ouders naar ZuidAfrika, in 1923 keerde Van Eeghen voor goed naar ons land
terug, na een tweetal malen met Europees verlof te zijn geweest.
Gedurende een dezer verloven heeft Van Eeghen verschillende
wedstrijden als doelverdediger in het eerste meegespeeld.
Al spoedig na zijn terugkeer in ons land kwam hij in het bestuur
(1924), waarin hij tien jaar zitting had. Daarna bleef hij lid van
de elftalcommissie voor het eerste elftal, tot heden maakt hij
hiervan nog deel uit!
Naast een goed doelverdediger was Van Eeghen een voortreffelijk voetbal-scheidsrechter (in Zuid-Afrika floot hij tal van
belangrijke wedstrijden) en een uitmuntend cricket-captain, een
tiental jaren was hij aanvoerder van Rood en Wit.
Voor H.F.C. liggen de grote verdiensten van John in het organiseren van het jeugd-voetbal. Hij was de eerste 'jeugdleider'
van onze vereniging en verrichtte op dit gebied pioniersarbeid.
De charmante wijze waarop Van Eeghen met de jeugd omsprong - en nog omspringt, welk adspirant-lid kent mijnheer
Van Eeghen niet? - maakte hem al spoedig tot een der meest
geziene figuren aan de Spanjaardslaan.
Zeer belangrijk was de wijze waarop Van Eeghen zowel de j eugd
als ons ouderen de begrippen van echte sportiviteit bijbracht. Zijn
opvattingen zijn zeer streng, beter een wedstrijd op eervolle wijze
verliezen, dan op niet correcte wijze winnen. Op dit gebied
heb ik John steeds als een voorbeeld voor ons alien beschouwd.

Daarnaast is Van Eeghen een der trouwste leden van H.F.C. Steeds is hij aan de Spanjaardslaan te vinden; ik kan mij niet herinneren dat John sinds zijn terugkeer uit Afrika
een uitwedstrijd van H.F.C. gemist heeft, hoogstens een enkele maal wanneer een wedstrijd van ons samenviel met een belangrijke cricketmatch. De cricketsport ligthemn.l.
nog meer aan het hart dan voetbal!
Voor mij als voorzitter is Van Eeghen een grote steun geweest, het is prettig zo nodig
aan hem advies te kunnen vragen, niemand is beter van alles aan de Spanjaardslaan op de
hoogte dan hij, en zijn rustig oordeel is van veel waarde.
In 1934 is Van Eeghen tot lid van verdienste en in 1949 tot ere-lid van H.F.C. beno emd.
Ongetwijfeld behoort hij tot de grote steunpilaren van onze 'Good Old', vooraan in
het gelid der groep leden, aan wie hulde in dit boek is gebracht.
Dat wij hem nog vele jaren op onze velden mogen zien, is mijn oprechte wens.
P. C . V A N

HOUTEN

Seizoen 1941 -1942
De onder praesidium van Dr C. Spoelder staande Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op 30
Augustus 1941 (en gelimiteerd door de 'Spertijd'), werd bij de rondvraag opgeschrikt door een donderspeech van onze Ere-voorzitter Karel Lotsy, die een gloedvol betoog hield voor concentratie en mentale
training, alsmede het kiezen van een'leider voor ons keurteam. Het Bestuur zocht hiertoe ons Lid van Verdienste Nico Bouvy aan, die deze functie een aantal maanden met enthousiasme vervulde. Het succesvolle
werk van Bouvy en Lotsy twintig jaar tevoren zal altijd een van de prachtigste bladzijden uit de H.F.C.-geschiedenis blijven betekenen. Dat juist die twee leden zich zo extra voor ons gedegradeerde eerste team interesseerden, was een duidelijke uiting te meer van de algemene wil om de ontstane leuze: 'In een seizoen
terug naar de tweede klas!' tot werkelijkheid te maken door inspanning van alle krachten.
H.F.C. kwam in het nieuwe seizoen als volgt voor de dag:
Tom Schras
Bob Kammeijer
Carel Flack
Adel Gentis
Jack Klein de Groot

Ton Bosman
Henk Hock

Tom Berendsen
Bas van Olphen
Theo Drijver
Piet Ligtenstein

Nauwelijks bekomen van het lange vorige seizoen (op 13 Juli 1941 speelden wij de laatste degradatiewedstrijd), behoefde het geen verwondering, dat de ouverture 1941-1942 een vrij lauw karakter droeg. In het
tournooi om de Zilveren Molen werd op 7 September zowel van R.C.H. (2-0) als Haarlem ( 2 - 1 ) verloren.
De onzen waren in de — op Helder na — sterk regionaal ingedeelde 3e klasse B gegroepeerd met Beverwijk, Bloemendaal, D.E.M., Helder, Kinheim, Ripperda, Schoten, T.Y.B.B. en Zandvoortmeeuwen. Dus
ook de sinds jaar en dag bij de H.V.B.-spelers zo beruchte Vergierdeweg zou het strijdtoneel voor ons
eerste worden. De toestand der dikwijls kleine en bobbelige velden bij uitweds trij den was een nieuwe
factor, waaraan ons eerste zich moest aanpassen.
Het begin van de competitie was uitermate teleurstellend. De eerste kennismaking in de derde klas leverde
aan de Spanjaardslaan meteen een nederlaag tegen D.E.M. uit Beverwijk op. In Bloemendaal werd van de
club van die naam echter gelukkig met 0-3 gewonnen, gevolgd door een benauwde 2-1 zege, thuis op Helder.
In Zandvoort werd tegen de Zandvoortmeeuwen (fusie van Zandvoort en Zeemeeuwen) voor de tweede maal
het onderspit gedolven. Dus nog geen resultaten om over te juichen! Daarna ging het echter beter, al bleek
ons tempo in het algemeen bedenkelijk snel aan de derde klas te zijn aangepast. Door vier achtereenvolgende
overwinningen (T.Y.B.B. 4-2, Schoten 3-0, Ripperda 6-1 en Beverwijk 3 - 1 ) werkten onze mannen zich
zelfs naar de bovenste plaats. Na 8 matches luidden onze resultaten: gesp. 8, gew. 6, verl. 2, pt. 12, v.-t.
2 3 - 1 3 , gem. i . £ 0 .
Ons elftal had inmiddels enkele wijzigingen ondergaan. Harry de la Mar bleek een welkome versterking.
Bob Kammeijer en Ton Bosman wisselden van plaats. Jo Berendsen nam de plaats van broer Tom in en Jan
Gerbranda kwam op de rechtsbinnenplaats.

Kinheim speelde in die tijd nog op het complex tussen van Gelder en de spoorweghalte Hoogovens. Die
gehele buurt werd kort daarna — als zovele in den lande — op last van de bezetter uit zgn. strategische overwegingen in puin gehakt. Na de oorlog werd er een geheel nieuw complex arbeiderswoningen op gebouwd
en verdween Kinheim naar Tussenwijk, tussen Beverwijk en Wijk aan Zee. Op een koude Novemberdag
verloor ons eerste op dat oude veld met i - o . Als wij het wel hebben, debuteerde Cees de Nijs in deze match
als nog wel erg tengere invaller. De kou en nederlaag werden gedeeltelijk vergeten in Riche te Zandvoort.
Het zou spoedig blijken ongeveer de laatste keer geweest te zijn, dat wij de Zandvoortse boulevard in zijn
oude gedaante konden aanschouwen, alvorens ook deze en de naaste omgeving 'ausradiert' zouden worden.
Inmiddels had Nico Bouvy zijn functie als leider ter beschikking gesteld. Op deze plaats nog eens dank
aan ons Lid van Verdienste voor het vele goede werk in de loop der jaren voor de H.F.C. verricht. De
mentale leiding kwam thans eveneens in handen van Martien Houtkooper, die ook de plaats van Bouvy in de
elftalcommissie ging innemen.
Na de nederlaag tegen Kinheim volgde wel een gedegen 6-1 zege op Bloemendaal aan de Spanjaardslaan,
maar daarna moesten we helaas twee nederlagen achtereen noteren. Eerst met 4-2 in een ongelukkige match
in het moeilijk bereikbaar geworden Helder (een dagje uit met Henk Hock als goochelaar!). Daarna bleken
wij ook thuis te licht voor de stoere Zandvoorters (0-3).
Het nieuwe jaar werd ingezet . . . neen, niet met de gebruikelijke match tegen de Old Internationals,
doch dit keer tegen een combinatie onder de ingenieuse betiteling 'Haarlemse sterren (Voorheen en thans)'.
Voor deze sterren-parade waren ook onze clubgenoten Arie van Beekum en Ato van der Togt uitgenodigd.
Uiteindelijk bezette Constant Lamp nog de links half-back plaats. Dat de sterren nog konden schitteren, bewees hun 3-4 zege in een niet onattractieve wedstrijd.
Door onze 1-2 overwinning tegen T.Y.B.B. aan de Muiderslotweg was een uiterst spannende situatie
aan de kop van de ranglijst ontstaan, mede doordat de concurrenten zo vriendelijk waren om ook zo af en toe
een steek te laten vallen. De bovenste plaats werd door ons gedeeld niet Schoten, T.Y.B.B. en Zandvoortmeeuwen. Op 1 punt achterstand volgde Beverwijk, echter met een minder gespeelde wedstrijd.
De hierna volgende vorst- en sneeuwperiode van ruim i l \i maand (4 Januari-22 Maart 1942) bleek na
ongeveer i 1 ^ jaar voetbal achtereen (slechts door enkele weken in Augustus 1941 onderbroken) een dergelijk ongunstige reactie op de vorm van onze spelers te hebben uitgeoefend, dat wij onze top-positie helaas
niet konden handhaven, waarvoor practisch de voile winst vereist was. Op 22 Maart werd van Schoten aan
de Spanjaardslaan met 3-1 verloren en in de volgende thuis wedstrijd tegen het zwakke Ripperda werd weer
een kostbaar punt verspeeld ( 1 - 1 ) . De wedstrijd tegen Beverwijk aldaar bracht de definitieve beslissing.
We verloren in een goed gespeelde, doch onfortuinlijke match met 3-1 tegen de aanstaande kampioenen,
die het echter later in de promotiewedstrijd niet zouden redden. Dat we tot slot nog van Kinheim thuis met
2-1 wonnen deed er niet veel meer toe. Na afloop van de competitie werd nog in Delft een genoegelijke wedstrijd gespeeld tegen het eveneens naar het derde plan afgezakte Concordia met een 3-3 draw tot resultaat.
We hadden kennis gemaakt met de derde klas. Die kennismaking was niet meegevallen. We hebben uit dat
eerste seizoen een boel kunnen leren. De gunstige gevolgen zijn in het seizoen 1942-1943 gelukkig niet uitgebleven.
H.F.C. beeindigde het competitie-seizoen aldus:
Beverwijk
Schoten
Zandvoortmeeuwen
H.F.C.
T.Y.B.B.
Helder
Kinheim
Bloemendaal
D.E.M.
Ripperda

gesp. gew. gel.
18
12
3
18
12
2
2
18
10
1
18
10
2
18
8
18
7
3
18
6
4
18
2
5
18
4
3
18
3
4

verl.
3
4
6
7
8
8
8
11
11
11

pt.
27
26
22
21
18
17
16
12
II
10

H.F.C. 2 handhaafde zich wederom, zij het aanvankelijk met de nodige moeite in de res. 2e kl. B. Van de
2o gespeelde wedstrijden werden er 6 gewonnen, terwijl een zelfde aantal in een gelijk spel eindigde, totaal
dus 18 punten. Een goed resultaat derhalve voor het reserve-team van een derde klasser.

De resultaten, zowel van de seniores als de juniores en adspiranten in de H.V.B. waren zeer goed. H.F.C. 3
in 1A en 4 in 2C eindigden op de derde plaats met resp. 22 en 16 punten uit 16 wedstrijden. H.F.C. £ o.l.v.
Gerrit Dekker behaalde in 3D met liefst . . . 1 $ punten voorsprong het kampioenschap. Het zesde eindigde
na een zenuwslopende race met Bloemendaal $ in 4E met 1 punt voorsprong eveneens als kampioen onder
captain Hans Ligtenstein.
Zowel het vijfde als zesde promoveerden automatisch, waardoor H.F.C. in het volgende seizoen met drie
elftallen in de tweede klas mocht uitkomen.
H.F.C. veteranen eindigde in 2D eveneens boven pari, n.l. met 17 punten uit 16 wedstrijden. Het zevende
speelde in de kleine afd. 4C slechts 8 wedstrijden, waaruit even zo vele punten werden veroverd.
Onze jeugd deed het uitstekend. Adsp. C werd geboren en er waren maar liefst 3 kampioenen van de 6 elftallen, t.w. jun. A, adsp. A en adsp. B. Bovendien won H.F.C. voor de eerste keer de beker in het Jeugdtournooi 'De Acht', gehouden op 12 April 1942 op de terreinen van V.O.C. te Schiebroek.
De droefgeestige lijst van slachtoffers van de door waanzin geleide bezetters werd
geopend met de naam van Daan Smit, die op 32-jarige leeftijd wegens illegaal werk werd
gefusilleerd. Hij was in het begin der dertiger jaren een van de hoekstenen van het in de
gehele eerste klas befaamde achtertrio v. d. Meulen-Warnsteker-Smit. Ondanks zijn
domicilie buiten Haarlem, steunde hij in latere jaren met een weldadig aandoend enthousiasme H.F.C. 2 en 3. Zijn vele H.F.C.-vrienden moesten het trouwe clublid Daan Smit
wel zeer node missen. . .
In het bestuur werd commissaris M. A. Langendam opgevolgd door H. Thon, in het
bijzonder als repre sentant van het jeugdwerk.
Met ingang van 1 $ September 1941 moesten i.v.m. de ontstane papierschaarste alle
clubbladen hun uitgave staken. Ook 'De H.F.C.-er' ging met vacantie, na 22 jaargangen ononderbrokenbij
de H.F.C.-ers in de bus te zijn gevallen. Het zou tot Juli 194^ duren, aleer de uitgave hervat kon worden.
Het bestuur nam een aantal maatregelen om de leemte, ontstaan door het tijdelijk verdwijnen van ons
clubblad, zo goed mogelijk te vullen. Enige keren per seizoen zou een gestencild overzicht (te verzorgen
door de redactieleden Piet Schmal en Hans Ligtenstein) verschijnen, de belangrijkste mededelingen, alsmede maandelijks bijgewerkte blok-lijsten van alle elftallen werden gepubliceerd in het kastje en in de
'tent' van v. d. Berg (de opvolger van v. Rooy), terwijl verder een clubleven-commissie o.l.v. Piet de Graaf
werd ge'installeerd. Bij de installatie hadden daarin voor de seniores zitting: Addie van Dongen, Joh. Faber
en Piet van Houten. Voor de jeugd: Ab de Haan, Henri Nietzman en Hans Thon. Later hebben behalve
'Boko' Faber ook Piet Freni, Hans Reinders Folmer, Piet Ligtenstein, Tonny de la Mar en anderen zich
op dit gebied zeer verdienstelijk gemaakt. Voor de ouderen werden ongeveer vier clubavonden per seizoen
gehouden. Piet de Graaf verwierf een verdiende reputatie met het kienen op rijm; verder: bridge-drives,
Tong-bal' (ook wel 'spuug-voetbal' genaamd), —'potten', lezingen, etc. Bovendien werd de steeds meer
geslaagde biljartcompetitie op Maandagavond ingesteld, waardoor die avond ook voor vele niet-functionarissen tot een wekelijkse societeit uitgroeide. De jongeren kregen gedurende het seizoen elke maand een clubavond, waarbij de aanvoerders van de competitie-elftallen verslag uitbrachten. Dit laatste soort avonden werd
tevoren nauwkeurig op de kalender uitgekiend; i.v.m. de verduistering werden zij n.l. gehouden op maanlichte tijdstippen. De jongsten werden in groepen onder geleide van oudere H.F.C.-ers naar huis getransporteerd. In de zaal vormden zich om hun geleiders diverse ploegen als Bos en Vaart, Blauwe brug, Spaarne,
Dreef, Heemstede-West, Aerdenhout, Haarlem-Noord, Centrum, enz.
Tenslotte zij nog de succesvolle start van de leden-actie vermeld.

D I C K EN M A X S L I N G E N B E R G
Twee H.F.C.-ers in hart en nieren, aan wie in dit boek zeer zeker een plaats niet onthouden mocht worden.
Dick was, nu ongeveer twintig jaren geleden, verscheidene seizoenen grensrechter van ons eerste elftal,
hij maakte in die hoedanigheid een geheel uit met het team, dat de H.F.C. in het jaar 1932-1933 inde Eerste
Klasse van de K.N.V.B. terugbracht. Zijn werkzaamheden noopten hem daarna enige jaren Haarlem te verlaten, doch in de oorlogsjaren in de Spaarnestad teruggekeerd, heeft hij daarna de H.F.C.-belangen in verschillende commissies behartigd, totdat hij zich in de zomer van 195-0 voorgoed in Den Haag ging vestigen.

Een functie in de H.F.C. zal hij echter niet spoedig opgeven, namelijk die van ceremoniemeester bij tal van
onze feestelijkheden en als zodanig zullen wij hem ook bij de viering van ons 7^-jarig bestaan wel weer in
voile glorie aan het werk zien. Nadat het Bestuur in 195-0 besloten had, het bekende gouden H.F.C.-speldje
in bijzondere gevallen ook aan niet-bestuursleden uit te reiken, was Dick de eerste aan wie dit ten deel viel.
Max was al op zeer jeugdige leeftijd alom bekend aan de Spanjaardslaan; immers als jong knaapje vervulde hij de hoofdrol in de door Dick Laan ter gelegenheid van ons gouden feest in 1929 gemaakte film 'Voetbal', welke film het nog altijd goed 'doet' op clubavonden van onze adspiranten. Na beeindiging van zijn
actieve voetballoopbaan als keeper van onze lagere elftallen legde hij zich op de voetbalrechtspraak toe en als
zodanig kent iedere H.F.C.-er hem dan ook. In de naoorlogse periode maakte hij enige jaren deel uit van het
Bestuur, terwijl hij voorts onder meer enige seizoenen zitting had in de redactie van de 'H.F.C.-er'. Enige
jaren geleden noopte zijn maatschappelijke functie hem Haarlem te verlaten.
Zowel voor Dick als voor Max geldt, dat zij steeds oprecht met de H.F.C. medeleven; zij en hun beider
gezinnen dragen onze vereniging een warm hart toe en wanneer zij daartoe in de gelegenheid zijn kan men
hen, niettegenstaande het feit, dat zij in de sportwereld verschillende functies vervullen, bij belangrijke wedstrijden en hoogtijdagen steeds aan de Spanjaardslaan en in de H.F.C.-kring aantreffen.
v. D. B.
THEO DRIJVER
Wij zijn niet erg op de hoogte zo uit ons hoofd met de statistische gegevens
van alle H.F.C'ers, maar wij menen wel als zeker te kunnen aannemen, dat
Theo de man is, die de meeste wedstrijden in ons eerste heeft gespeeld,
ondanks het feit, dat hij ook nog een aantal jaren voor H.B.S. uitkwam. Een
merkwaardig speler; meestal de kleinste van alien in het veld en tevens de
dikste, maar ondanks deze handicap in vele wedstrijden een geducht speler
met een perfecte traptechniek. Bovendien altijd fair, zeer gezien bij de tegenstanders, maar ook wel eens moeilijk voor de eigen aanvoerder. Niettemin een
H.F.C.-er, die altijd alles voor zijn club over had. Zijn beste prestaties? Zijn
brillante spilpartij in de beslissings- wedstrijd H.F.C.-Zandvoortmeeuwen in
1943, nadat hij practisch de gehele nacht wacht had moeten lopen. Behalve
een goed voetballer was Theo een uitstekend lange-afstandszwemmer en
waterpolospeler.

Van een trouw donateur
Het is mij een vreugde te voldoen aan het verzoek, bij gelegenheid van het 7^-jarig bestaan van H.F.C., voor
het uit te geven gedenkboek een bijdrage te leveren. Een vreugde, omdat goede en mooie herinneringen mij
aan deze vereniging binden, maar ook, omdat ik als jongen van 10 jaar voor het eerst met H.F.C. kennis
maakte, doordat een vriendje mij meetroonde naar de Spanjaardslaan waar de wedstrijd H.F.C.-Sparta werd
gespeeld, (dit was op 28 September 1904) en met £-1 door H.F.C. werd gewonnen.
Ik had van het spel van H.F.C. zo genoten, dat ik nadien niet meer weg te krijgen was en ik tot op heden
nog een regelmatige bezoeker en donateur ben.
Wat heb ik al niet in deze go jaar meegemaakt aan ups en downs, en wat kon men soms in spanning zitten
als het niet lukken wou, tot er dan ineens vaart in de voorhoede kwam, waardoor dan alles weer in actie
kwam. En dan weer eens een kampioensfeest, waaraan de nodige promotiewedstrijden verbonden waren,
wat kon ik dan in angst zitten, hoe het af zou lopen. En wat was ik droef gestemd als H.F.C. bijv. uit de
ie klasse gewipt werd door een of andere club. Zo herinner ik mij als de dag van gisteren, dat H.F.C. en
V.U.C. eindigden met een gelijk aantal punten en er een beslissingswedstrijd in Amsterdam tussen beide verenigingen gespeeld moest worden, die door H.F.C. jammerlijk werd verloren, zodat ze werd aangewezen om
degradatiewedstrijden te spelen met C.V.V. uit Rotterdam en de H.V.V. uit Den Haag, en hoe C.V.V. daaruit als eerste eindigde en H.F.C. naar de 2e klasse degradeerde; dan was je down en wenste en hoopte je,
dat het in het volgende seizoen weer beter zou gaan.
En zo heb ik dikwijls angstige uren met ze medegemaakt, maar ook heel prettige, want wat was het niet
geweldig, toen ze eindelijk uit de 3e klasse kwamen door zelf te winnen van Hillinen met 6-2 en doordat
Rodenburg door de onderste, namelijk Tonegido, werd verslagen en H.F.C. daar ineens kampioen werd; wat

een vreugde beleefden we toen en wat deed dat ons hart van vreugde kloppen. Daarna de promo tie wedstrijden met D.C.V. uit Krimpen a/d Lek, Blauwzwart uit Wassenaar en Laakkwartier uit Den Haag, en dat ze
de laatste wedstrijd tegen Blauw Zwart wist te winnen en daardoor naar de 2e klasse promoveerde, de feestelijke terugtocht met vlaggen en toeterende auto's en het feest bij Brinkmann; watleefde men dan met de club
mee, een golf van enthousiasme ging door heel Nederland, tot verbazing van minder sportlievende mensen, die
wellicht dachten aan een droevig einde van H.F.C.
H.F.C. heeft zich door haar steeds hoog gehouden reputatie, van aller belangstelling blijvend verzekerd; zij
wist zich in moeilijke tijden van haar bestaan gedragen door de sympathie van geheel voetbalminnend Nederland.
Moge H.F.C. haar traditie hooghouden en haar plaats tot in lengte van jaren met ere blijven innemen.
M . B L O E M I N K , Donateur

Jo Mollerus
(,Secretaris van 1918—2000?)
Een der talrijke zonderlinge lieden, die de
historie van H.F.C. zo bont en levend maken. Officieel Jhr. Dr. J. C. Mollerus, secretaris van de Kamer van Koophandel te Haarlem, bij de Haarlemse out-siders Jhr Mollerus, bij ons Jo of 'meneer Mollerus'.
Zijn oorsprong verliest zich in prae-historische tijden, maar wij we ten, dat hij geboren
is en hij moet lezen en schrijven geleerd
hebben. Legendes uit de historische tijd beweren, dat hij eens lid van Robur et Velocitas (Apeldoorn) en Zaanse schoenensmeerfabrikant geweest moet zijn. Vast staat, dat
hij in 1918 secretaris van H.F.C. is geworden en sindsdien te horen heeft gekregen
dat zo langzamerhand de tijd gekomen is om
zijn plaats aan een ander af te staan (zie
H.F.C.-boeken 1879-1929 en 1929-1939).
Bovendien biljartleidergroot kader, tennisser,
Wagenings doctor, wereldreiziger, houder
van een onnoemelijk aantal lezingen. Altijd
goed gehumeurd, staat steeds voor ieder
klaar, goedlachs en begiftigd met een scherpe
en humoristische kijk op zijn mede-mens;
gooit er alles uit, wat voor zijn mond komt.
Als dit geen rare is, dan weet ik het niet!
Menigeen heeft zich afgevraagd: 'Wat zijn
toch de motieven die Mollerus er toe dreven
dit secretariaat van H.F.C. steeds maar te bestendigen? Wat steekt daar achter?' Men zeide: 'Hij wil relaties krijgen'. Nu, hij was leep genoeg om in te zien dat je daarvoor heus niet bij H.F.C. hoeft te komen.
H.F.C. heeft vrienden overal in de wereld, maar grote bonzen in de hoge leidende functies in onze stad en ons
land zijn niet uit H.F.C. afkomstig. Industrielen, zakenmensen, officieren, planters, wat afgestudeerden, een
paar journalisten, daarmee is het bekeken. Ministers, diplomaten en wat dies meer zij horen bij H.V.V. thuis.
'Hij heeft politieke aspiraties', zeide men enige tientallen jaren geleden. Het kan zijn, hij was toen in een
politieke partij, die, meen ik, twee leden telde; ja, wat nog bedenkelijker is, eens heeft hij op een feest in
het late avonduur, staande op tafel een soort politiek prevelement gehouden. Het succes was uitbundig en
luidruchtig, maar de wijsheid was in de kan. Nee, Jo wist werkelijk wel, dat voor politiek de H.F.C.-er
geen knobbel heeft, tenzij dan een heel enkele voor Bondspolitiek.
Maar waarom dan toch dat krampachtige vasthouden aan zijn baantje, nu al vijf en dertig jaar lang? Vriendelijke lezer, ik weet het en ik wil het u verklappen ook. Hij doet het . . . omdat hi] een H.F.C.-er is. Ook

hij behoort op de erelijst van al degenen, die, later van elders bij de H.F.C. gekomen,
niet alleen zich assimileerden, maar ook als speler of bestuurder op de voorgrond traden,
niet met enige bijbedoeling, niet op eigen baat bedacht, maar louter en alleen om hun
club te dienen.
En dit dienen doet hij goed! Achttien jaren mocht ik als voorzitter met hem samenwerken, maar hij was de beste secretaris, die ik ooit meegemaakt heb. Correspondentie, verslagen, notulen, competitieoverzichten waren perfect in orde; zelf hebt ge
hem op jaarvergaderingen met stalen stem zijn werk horen voorlezen. Mocht vader
Jongeneel al over uitgedroogde bronnen spreken, de wel van Jo vloeide jaar in jaar uit
rijkelijk. Maar denktniet, dat hij alleen maar schrijft of leest. In moeilijke tijden staat
hij ook op de bres. Ik herinner mij einde Juli 19 2 9; we zaten midden in de voorbereidingen
van de festiviteiten van het vijftigjarig bestaan (revue, feestwedstrijden, receptie).
De voorzitter examineerde in Utrecht en had wel wat anders aan zijn hoofd,
penningmeester aan het gokken in een of andere Belgische badplaats, verdere bestuursleden op crickettoer of kamperen. Wie kon voor alles opdraaien en draaide er totruim
half Augustus alleen voor op? Het was de secretaris, maar alles was in orde! Ziehier
het wezen van Jo: een man, waarop men ook in moeilijkheden kan rekenen. Heeft hij ook nog
fouten? Gelukkig wel, anders zou hij vervelend zijn, en dat is hij nooit. Maar hij kan
je geducht de waarheid zeggen, beschikt over een grote bek en houdt niet van langwijliggezeur. Nijdig worden kan hij ook, zelfs desgewenst iemand in zijn lurven pakken.
Persoonlijk, dat wil ik wel bekennen, houd ik veel van deze defauts. Ze horen bij Jo.
Beste vriend, H.F.C. heeft in al haar up's en down's ontzaggelijk veel aan jou te
danken. Ontzaggelijk veel werk heb je verzet. Wij zijn je dankbaar en houden je in
grote ere, evenwel - onder ons gezegd en gezwegen - blijf nog maar een tijdje, al is
het dan niet tot het jaar 2000; er komt nog een honderdjarig bestaan ook, dat voorbereid moet worden.
Heus, wij zullen nooit meer aan een gewone, normale secretaris kunnen wennen!
JE VRIEND KEES

De Scheidsrechter
(overpeinzingen)
Hoevelen hebben me in de loop der jaren niet gevraagd: 'Hoe is het toch mogelijk, datje erplezier in hebt om
elke Zondag weer zo'n stelletje, dikwijls door toeschouwers opgezweepte, spelers in het gareel te houden en nog
onvriendelijke opmerkingen van het zich zo graag als deskundig voordoende publiek op de koop toe te nemen?'
Steeds heb ik hierop geantwoord, dat het fluiten van een wedstrijd mij feitelijk altijd evenveel voldoening
heeft gegeven als, naar ik aannam, de elftalspelers om hun partij te spelen.
Het is nu eenmaal een noodzakelijk kwaad, dat een wedstrijd gearbitreerd wordt en je maakt als 2 3ste
man dus ook hiervan deel uit. Net zo goed als de spelers ervoor vechten om hun club de overwinning te bezorgen, doe je als scheidsrechter je best, de wedstrijd zo goed mogelijk te fluiten in het belang van beide
partij en. Je dient je daarom, evenals de spelers, hierop te prepareren en te concentreren en volkomen fit
tussen de lijnen te verschijnen om hem tot een goed einde te brengen. De spelers hebben er recht op, dat de
referee er niet de schuld van is, dat een wedstrijd wordt verknoeid.
Uiteraard zijn de spelers het dikwijls niet eens met je beslissingen. Ieder mens maakt nu eenmaal fouten.
Het nare is echter, dat deze je veel zwaarder worden aangerekend dan wanneer b.v. Piet, alleen voor de
keeper staande, een niet te missen kans tot scoren op de meest onbenullige wijze om zeep brengt. Deze
stommiteit is dikwijls, voordat de wedstrijd is afgelopen, door spelers en publiek alweer vergeten, maar over
een foutieve beslissing van die prul-scheidsrechter kan men dikwijls nog wekenlang nakaarten.
Van dergelijke verwijten moet je je beslist niets aantrekken en vooral niet proberen, een fout weer goed
te maken, want dan is het hek van de dam en verlies je, zeer terecht, het vertrouwen. Voor jezelf moet je de
overtuiging hebben, dat je beslissingen vooral eerlijk, naar beste weten en snel genomen worden.
Het is nu eenmaal een feit, dat elke speler je probeert te verlakken en het is al een sport op zichzelf om
hen hierin juist iets voor te zijn, wat dan in 99 % van de ge vallen door hen ruiterlijk erkend zal worden.
Vanzelfsprekend is het, datje de spelregels goed onder de knie hebt, maar het is nog veel belangrijker, een
wedstrijd goed aan te voelen. Ik heb steeds het principe gehuldigd, dat het eerste kwartier het belangrijkste

is. Fluit dan desnoods voor dingen, die je redelijkerwijze ook wel door de vingers had kunnen zien. Laat
merken, dat je er ook nog bent. Hierdoor voorkom je in de meeste ge vallen, dat, wanneer de spanning
stijgt, er brokken zouden kunnen worden gemaakt. Trouwens, als men.jaren meeloopt, weet men wel, wat
voor vlees men in de kuip heeft en kweek je zelfs onder de eenvoudigste jongens goede voetbalvrinden, waarmede het een plezier is een wedstrijd te leiden.
Tegenwoordig hebben we een uitgebreid scheidsrechterscorps, waarin ik de laatste jaren teveel mensen
mis uit de H.F.C. en andere oudere verenigingen. Juist uit deze kringen moeten toch jongelui gerecruteerd
worden, die door milieu, karaktereigenschappen, enz. in staat zijn, wedstrijdleiding te geven en hierdoor te
zijner tijd het peil van het scheidsrechterscorps, dat in het algemeen gesproken zeker voor verbetering vatbaar is, op te voeren.
Als men ziet, welk voortreffelijk werk onze junioren- en adspiranten-commissies verrichten, moeten er
m.i. toch ook jongeren gevonden worden, die zich tot de taak van scheidsrechter aangetrokken voelen.
Uiteraard is alle begin moeilijk, maar wanneer je eenmaal de smaak ervan te pakken krijgt, dan ben ik er van
overtuigd, dat zij voor deze functie even enthousiast zullen worden als destijds.
F. W. K.

Seizoen 1942 -1943
De op 24 Augustus 1942 gehouden Algemene Vergadering werd beheerst door een gevoel van onbehagen
over de positie van onze vereniging. Een aantal leden was van mening, dat een drastische verjonging van het
Bestuur noodzakelijk was. Na langdurige debatten, waarin van het tactvol beleid van onze geroutineerde Voorzitter het uiterste werd gevergd, bleek bij schriftelijke stemming de meerderheid van de vergadering bereid,
zijn vertrouwen in het zittende bestuur te continueren. Toch had de uiterlijk mislukte actie goede gevolgen:
het was alsof H.F.C. was wakker geschud. In het bijzonder door de aanstelling van Vice-voorzitter Heybroek
tot leider van het eerste elftal kwam men tegemoet aan een door velen gekoesterde wens. Een gunstig teken
was, dat de verslagen 'oppositie' zich onmiddellijk loyaal in de gelederen heeft geschaard. Eenhevige schok
kreeg onze sportwereld in dezelfde maand Augustus te verduren, toen de bezetter het verbod voor Joodse
Nederlanders uitvaardigde om lid van een sportvereniging te zijn of zelfs maar sportterreinen te bezoeken.
De steeds wreder wordende maatregelen tegen deze kleine, weerloze groep landgenoten hebben ook in de
gelederen van H.F.C. bressen geslagen.
Ook voor andere groepen van de bevolking werd de toestand met de dag onzekerder. Oproepen voor
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Staande v.l.n.r. Drijver, Busselman, P. Ligtenstein, Schras,
Kammeyer, J. Reinders Folmer
(grensr.); Hurkend: Flack, de
Nijs, van Zijll, H. de la Mar,
v. Olphen en Gentis.

arbeid in Duitsland, het in krijgsgevangenschap terugroepen van ex-militairen, eerst van officieren, later van
onderofficieren, de maatregelen tegen studenten, gevolgd door schaamteloze mensenjachten op grote schaal,
al deze zaken maakten het duidelijk, dat de bezetters minder mooie dingen met ons voor hadden dan hun
honingzoete taal moest doen geloven.
Men vergeve ons deze korte uitweiding. Het lijkt ons juist te bedenken, dat dit alles slechts een tiental
jaren achter ons ligt, en bovendien moeten latere generaties, voor wie dit slechts 'geschiedenis' is, goed
beseffen, onder welke omstandigheden in deze jaren de sport beoefend is. Men houde zich het bovenstaande
voor ogen als achtergrond voor de gehele beschrijving van dit seizoen en het volgende. De schrijver van de
H.F.C.-historie kan er niet steeds op terugkomen.
Na het optreden van H.F.C. — met matig succes — in het tournooi van Kampong en een g-g gelijk spel
in een vriendschappelijke wedstrijd tegen H.B.C. begon de competitie, waarbij H.F.C. was ingedeeld in de
derde klasse B van district I, een afdeling van sterk regionaal karakter, waarin echter na een competitie-dag
twee Beverwijlse clubs vervangen werden door D.T.S. (Oudkarspel) en Helder. Wij beschikten over een
vrij sterke combinatie, die in de beide eerste wedstrijden goed voldeed: een 4 - 1 overwinning in Velsen
tegen Kinheim en een 2-2 gelijk spel tegen Bloemendaal aan de Spanjaardslaan. De opstelling, waarin wij
uitkwamen, was:
Schras
Kammeijer
Bosman
(na vier wedstrijden vervangen door v. Zijl)

van Olphen
Flack

de Nijs

Drijver
Hock

(later Gentis)

Gerbranda

H. de la Mar
Ligtenstein

(later Hock, vervolgens Busselman)

Veldtraining gedurende de donkere maanden was natuurlijk uitgesloten. Men kreeg op Donderdag de
beschikking over het gymnastieklokaal van de Middelbare School voor Meisjes aan de Tempelierstraat, waar
onder de enthousiaste leiding van Martien Houtkooper de tactiek werd besproken en de lichamelijke conditie van de spelers werd verbeterd.
De volgende competitie-weds trij den lieten zien, dat H.F.C. over zijn depressie heen was. Na een tweede
gelijk spel in de moeilijke uit-wedstrijd tegen D.T.S. ( 1 - 1 ) volgde een klinkende overwinning thuis tegen
Helder (£-1), de wedstrijd in Zandvoort werd weliswaar met 2-6 verloren, maar dan volgen vijf overwinningen: H.F.C.-Schoten 3-0, H.F.C.-Terrasvogels 3-2, T.Y.B.B.-H.F.C. 0-7, H.F.C.-Halfweg 3-2,
H.F.C.-Kinheim 4-2. Na 10 wedstrijden stond H.F.C. aan de kop van de ranglijst met 16 punten uit 10 wedstrijden, Zandvoortmeeuwen volgde met 14 punten uit 9 wedstrijden, dus een zelfde aantal verliespunten.
De moeilijke periode, waarin de laagst geplaatste elftallen zich juist tegen kampioenscandidaten op hun
best tonen, moest echter nog komen. Dit ondervonden wij: Bloemendaal nam met 2-0 de leiding, zodat
wij bij het eindsignaal met 2-2 tevreden mochten zijn. D.T.S. beet in Haarlem flink van zich af, maar H.F.C.
bleef met £-4 in de meerderheid. De return-match tegen onze Zandvoortse concurrenten, de beste wedstrijd van dit seizoen, bracht veel spanning (men zie het doelpunten verloop 0 - 1 , 1 - 1 , 2 - 1 , 2-2,2-3, 3-3),
maar geen beslissing. Gelukkig waren de Zandvoortmeeuwen in de voorafgaande weken een punt achter
geraakt, maar Schoten (2-2) deed deze voorsprong verloren gaan. Een week later snoepte Kinheim de
Zandvoortmeeuwen weer een punt af; H.F.C. won de drie volgende wedstrijden overtuigend (Terrasvogels-H.F.C. 1-4, H.F.C.-T.Y.B.B. £-0, Halfweg-H.F.C. 0-3) . . . en kon zich dus bij een overwinning
in den Helder kampioen noemen! De stand aan de kop was na de voorlaatste competitie-dag: H.F.C. 17 gesp.
27 pnt., Zandvoortmeeuwen 17 gesp. 26 pnt.
Men bedenke de omstandigheden: in Haarlem was het weer eens 'wachtlopen en na 8 uur 's avonds niemand op straat' en de verbinding met den Helder was zo, dat men precies tijd had om i 1 ^ uur te voetballen,
als de wedstrijd des ochtends om 11 uur aanving! Een uitwedstrijd in Den Helder (dat geevacueerd was en
waar voetballers en supporters alleen op speciale 'Ausweis' toegelaten werden!) gold in normale omstandigheden al als moeilijk, nu was het niet te verwonderen dat de zenuwen onzer spelers op een te zware proef
werden gesteld. Na een van onze zijde zeer slechte wedstrijd mochten wij nog blij zijn over de uitslag 1 - 1 .
Ons doelpunt kwam pas 20 minuten voor het einde. Was het te verwonderen, dat wij op de terugreis in
Oudkarspel door een juichende schare Zandvoorters werden begroet, die daar zo juist hun laatste wedstrijd
in een overwinning hadden omgezet ?
De stand aan de kop aan het einde van deze wel zeer spannende competitie luidde dus:
H.F.C.
g e s P- 1 ^ gew. 11 gel. 6 verl. 1 pnt. 28 doelp. 47-26
Zandvoortmeeuwen gesp. 18 gew. 11 gel. 6 verl. 1 pnt. 28 doelp. $7-28

Wij vermelden hier nog, dat in de laatste helft van het seizoen Henk Hock, die eerst midvoor en later
linksbinnen had gespeeld, was vervangen door Hans Busselman.
Een grote schare supporters trok op 14 Maart 1943 naar het oude Haarlem-veld aan de Schoterweg, waar
de beslissingswedstrijd tegen de Zandvoortmeeuwen zou plaats vinden. Dank zij flitsend snel voorhoedespel,
waarbij vooral de linkervleugel en Cees de Nijs van zich deden spreken, veroverden wij een 2-0 voorsprong,
onze concurrenten liepen voor de rust nog een doelpunt in, maar in de tweede helft werd het al spoedig 3-1
voor H.F.C. Een strafschop bracht de stand op 3-2, maar verder gaf onze verdediging geen kans meer. Carel
Flack kogelde nog een keer tegen de lat . . . onder grote vreugde van onze spelers en aanhang weerklonk
het eindsignaal. H.F.C. WAS KAMPIOEN! 11
Aanvoerder Bob Kammeijer en zijn mede-spelers, vice-voorzitter Wim Heybroek en de elftal-commissie
werden in Brinkmann gehuldigd door voorzitter Spoelder, de H.F.C.-jeugd zette de binnenstad op stelten
en velen kwamen hun gelukwensen aanbieden. Enkele weken later vond een feest-avond plaats, voorafgegaan
door een diner voor spelers, bestuur en ere-leden. Het deed velen goed, dat het beroemde H.F.C.-duo AadWijt-Piet de Graaf voor deze avond een ouderwets cabaret-programma in elkaar had gezet, dat herinneringen
opriep aan het zestigjarig jubileum. H.F.C. bewees nog springlevend te zijn!
Lange beschouwingen over het elftal, dat dit kampioenschap behaalde, zijn hier overbodig. Vechtlust,
gepaard aan routine en spel-inzicht zijn de voornaamste factoren geweest. Adel Gentis toonde zich een productieve midvoor, de vleugelspelers Carel Flack en Piet Ligtenstein waren zeer snel, waarbij vooral de laatste
veel succes boekte met de korte, lage voorzet vanaf de achterlijn. Cees de Nijs en Hans Busselman vormden de
ideale schakels tussen middenlinie en aanval. Theo Drijver bleek de juiste man op de spil-plaats (wij speelden
toen nog geen 'stopper'), daar hij de maat tussen aanval en verdediging goed aanvoelde. Van de vleugelhalves was Bas van Olphen de terrier, Harry de la Mar de tacticus, die veel voorbereidend werk voor de aanval verrichtte. Bob Kammeijer en Henk van Zijl vulden elkaar als backs uitstekend aan, ondanks of misschien
juist dank zij hun geheel verschillende kwaliteiten; het keepen van Tom Schras was boven alle lof verheven.
En de promo tie-wedstrijden? zult u vragen. Hier moeten wij uw herinnering opfrissen. De N.V.B. had
bij de aanvang van het seizoen besloten om 1942-1943 en 1943-1944 als een geheel te beschouwen, met het
oog op de grote aderlatingen, die verschillende verenigingen hadden ondergaan en de onbillijkheden, die
hiervan het gevolg zouden kunnen zijn. Wie in deze beide seizoenen kampioen werd, resp. onderaan kwam,
kwam in aanmerking voor promotie-, resp. degradatiewedstrijden; in afdelingen, waar twee verschillende
clubs in deze beide jaren boven- of onderaan kwamen, zouden tussen deze clubs twee wedstrijden worden
gespeeld om uit te maken, wie zich zou plaatsen voor promotie of degradatie. Al kon men ook op deze wijze
niet aan onbillijkheden ontkomen, toch kan men deze maatregel achteraf niet anders dan een wijs besluit
noemen. H.F.C. zou er echter de dupe van worden . . .
Eindstand H.F.C. 1:
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D.T.S.
18
10
I2
38--49
4
4
Bloemendaal
18
2
II
387
9
Halfweg
10
36--5418
11
4
3
De constante samenstelling van ons eerste elftal heeft in niet geringe mate tot dit goede resultaat bijgedragen; niet minder dan 7 spelers kwamen in alle 19 wedstrijden uit, n.l. Schras, van Olphen, Drijver, de la
Mar, Flack, de Nijs en Ligtenstein.
Wij vermelden nog een nederlaag in een vriendschappelijke wedstrijd in Leiden tegen U.V.S. en de
martelgang (tussen de bedrijven door) in een zeer onprettige beker-voorronde, waarin wij het moesten uitvechten tegen Beverwijk (^-3 nederlaag) en Onze Gezellen, Schoten en D.I.O. (overwinningen met resp.
4-2, 3-2, 2 - 1 ) . Kampioen van deze poule werd Beverwijk door een beter doelgemiddelde dan H.F.C.;
niemand was er rouwig om!
Op 8 November speelde op ons veld een Haarlems elftal tegen de Haagse tweede en derde klassers, in het
kader van de 'Technische Dag'. Uitslag £—2 voor Haarlem.

Het tweede (res. tweede klasse A, district I) ontsprong ternauwernood de dans om de galg (of het degradatiespook). Wekenlang moesten wij wachten op de resultaten van de laatste twee wedstrijden van Kennemers
2, die tenslotte in nederlagen eindigden. Onze voorsprong van twee punten was juist voldoende (i i punten
uit 16 wedstrijden).
Bij de lagere elftallen bleef in verschillende afdelingen de competitie onvoltooid. H.F.C. £ en de adspiranten B zagen zo hun kampioensaspiraties in rook opgaan. H.F.C. 7 onder captain Jaap Ligtenstein mocht zich
werkelijk kampioen noemen (van afdeling 4C). Het vierde en de juniores B eindigden als no. 2 en ook de
meeste andere elftallen kwamen ruim boven het midden.
Drie H.F.C. veteranen-elftallen en een B.M.H.C.-combinatie bekampten elkaar in een Kersttournooi op
ons veld. Bij de sportieve prestaties vormde een doelpunt van Aad Schoute het hoogtepunt. De Paas-sixes,
begunstigd door fraai voorjaarsweer, werden weer een groot succes: 216 deelnemers.
De clubleven-commissie had de hand in verschillende zeer geslaagde club-avonden: de laatste op 22 Mei
was een extra-avond voor junior-leden ter gelegenheid van het kampioenschap.
Het aantal leden en donateurs bedroeg aan het einde van dit seizoen 49^; 60 meer dan een jaar tevoren.
H.F.C. groeide tegen de verdrukking in.
Een van de belangrijkste feiten vermelden wij het laatst. Onze Ere-Voorzitter, de heer K. J. J. Lotsy,
werd Voorzitter van de Nederlandse Voetbalbond. Dat hij deze in de bezet tings tijd weinig begerenswaardige
post heeft willen vervullen, zal hem tot in lengte van dagen tot grote eer strekken. De wijze waarop hij deze
destijds zo kwetsbare functie vervuld heeft, is de voornaamste oorzaak van het behoud van de voetbalorganisatie geweest. Velen hebben er uren van gezonde ontspanning in zorgelijke tijden aan te danken.

Wim Heybroek
Er is al eerder over Wim Heybroek geschreven. Aan mij werd verzocht dat nog eens te
doen. Ik voldoe aan dat verzoek gaarne, omdat
ik Wim jarenlang als mijn hoogste H.F.C.baas heb meegemaakt. Hij neemt voor mij een
bijzondere plaats in in degroep, diena 1918
de scepter zwaaide als leider van een bestuur,
dat onze blauw-witte kleuren verdedigde.
Ik zie ze voor me: Karel Lotsy, Remmelts,
Snor Sypesteijn, Cees Spoelder, Heybroek
en Piet v. Houten. Een merkwaardige groep
van mensen, alien met hun eigen manier van
optreden, met hun goede en hun kwade zij den
(daarvoor zijn het mensen), maar alien voorzien van het bekende H.F. C.-hart, opgegroeid
in de kring van rasechte clubenthousiastelingen, die er op bogen - waar zulks past H.F.C.-er te zijn en daarvan te doen blijken.
Ieder van deze presidenten leefde in een eigen
Opvolgende Voorzitters
tijdvak, met alle moeilijkheden daaraan verbonden. En zonder iemand afbreuk te willen
doen, geef ik als mijn persoonlijke mening te kennen, dat Wim Heybroek een moeilijke bestuursperiode van
H.F.C. heeft meegemaakt. Dat bestuur - mijn mede-bestuursleden uit die tijd zullen mij zeker niet kunnen
tegenspreken - was geen krachtig bestuur. In die combinatie paste een kopfiguur met bijzondere gaven. Deze
bezat onze toenmalige voorzitter. Hij combineerde zijn leiderschap met het voor elkander draaien van tal
van dingen, die hij automatisch tot zich trok en waarover hij met anderen niet of weinig sprak, maar die
in feite geen voorzitterswerkzaamheden waren. Wie daaruit zou willen concluderen, dat deze voorzitter dus
een dictator was of een ongekend genie, vergist zich. Heersersneigingen had Heybroek niet. Hij kon - 't mag
niet ontkend worden - van tijd tot tijd ongemakkelijk kijken en deze of gene ongezouten de waarheid vertellen - maar bij dit alles zweefde op de achtergrond: het belang van zijn club. Toen hij Heemstede verliet en

toen de Spanjaardslaanomgeving niet dicht genoeg meer bij zijn nieuwe 'home' lag, verdween hij. In de algemene ledenvergadering, waar hij de hoogste onderscheiding kreeg, die een H.F.C.-er deelach tig kan worden
en hij werd opgenomen in het kleine corps van de super-uitverkorenen, zat hij op de voorste rij. In zijn dankwoord was hij uiterst sober. Het geheel had hem toch wel geroerd. En terecht.
H.F.C. is Heybroek veel dank verschuldigd. Hij zelf vond het de meest gewone zaak van de wereld, dat
hij veel had gegeven. Zijn H.F.C.-geest is ook daarna levendig gebleven en toen hij, na hersteld te zijn van
een ernstige ziekte, voor het eerst weer in de kring terugkeerde, was een ieder verheugd hem te zien.
H.F.C. wil Heybroek niet missen, Heybroek zelf voelde zich in de oude kring weer volkomen thuis.
Zo zie ik deze oud-voorzitter.
M.

Martien Houtkooper
Als voetballer heeft Martien zijn sporen wel verdiend, hetgeen blijkt uit het feit dat hij oud-international is,
maar hij werd lid van H.F.C. toen hij zijn voetbalcarriere had afgesloten.
Wel is hij in 1932 twee maal voor ons eerste elftal uitgekomen. Dit was in de degradatiewedstrijden, toen
er door bijzondere omstandigheden een beroep op hem moest worden gedaan als rechtsbuiten op te treden.
Hij toonde toen, het nog niet verleerd te zijn en zelden heb ik beter gezien hoe een voetballer, hoewel hij
niet snel meer was en de tackle schuwde, kans zag door zijn techniek en schijnbewegingen de bal steeds goed
af te geven. Het lag dan ook niet aan hem dat het eerste degradeerde.
Marti ens grote verdiensten voor H.F.C. stammen uit een latere periode en wel van 1940 tot 1947, toen hij
als trainer heeft gefungeerd. En was de prettige en enthousiaste wijze waarop hij dit deed reeds het memoreren
waard, de abnormale omstandigheden, waaronder dit plaats vond hebben gemaakt, dat deze periode onvergetelijk is voor alien die dit van nabij hebben gevolgd. Geen van onze trainers heeft onder zo moeilijke omstandigheden gewerkt als Martien.
Training in de open lucht was uitgesloten door de verduisteringsmaatregelen. We trainden successievelijk
in de kleedkamers (met rondjes lopen buiten, waarbij Wim Heybroek en Martien met 'knijpkatten' als
keerpunten fungeerden), in het clubgebouw aan de Zijlweg, in de gangen van Stoop's Bad (met 'het Zwaantje'
als pleisterplaats op de terugweg naar huis), in de gymnastiekzaal van de Meisjes H.B.S. en soms bleef het
beperkt tot lange afstand lopen door donker Heemstede met het Sportfondsenbad als kleedlokaal. Het was
voor Martien geen gemakkelijke opgave, zijn training steeds aan andere omstandigheden en mogelijkheden
aan te passen, maar hij was onuitputtelijk in het bedenken van steeds nieuwe oefeningen, waardoor de opkomst en animo groot waren. Een ware rage werd het touwtjespringen, dat veel moeilijker was dan je in je
prille jeugd had gemerkt, maar waar we ons zo verwoed mee bezig hielden, dat we het tot records van 20
minuten brachten, zij het ten koste van onze voetbalprestaties, omdat we op Zondag met onze stijve kuiten
niet meer konden lopen. Ook de radslag was een van de pijlers, waarop ons spel in die dagen gebaseerd was.
Het hoogtepunt van deze periode was natuurlijk het kampioenschap van de derde klasse, in 1942/43, dat
voor Martien de verdiende bekroning van zijn werk was en waaruit duidelijk bleek dat hij het spelpeil van
ons eerste een heel stuk had opgevoerd. Het lag werkelijk niet aan hem, dat de prestaties een jaar later ver
beneden peil waren. Door onderduiken en tewerkstelling in Duitsland mis ten we te veel spelers om een sterk
elftal op de been te brengen, maar ook die tegenslagen hadden geen invloed op het enthousiasme van Martien!
Het feit dat H.F.C. de moeilijke oorlogsjaren onverzwakt is doorgekomen en in die tijd aan velen, zowel
spelers als toeschouwers, zo veel broodnodige ontspanning heeft gegeven, is zeker niet in de laatste plaats aan
Martien te danken, die daarenboven ook nog zoveel heeft bijgedragen tot de successen van de H.F.C.jeugd in deze periode.
P. L.

De Grensrechter
Men heeft ons gevraagd iets over bovengenoemd onderwerp te schrijven. Dit zijnde de stereotiepe opmerking,
waarmede een artikel begonnen dient te worden, moet men eigenlijk verder gaan met de mededeling, dat men
het maar half vindt en niet schrijven kan of wil. Een dergelijke opmerking zult gij hier echter tevergeefs zoeken,
daar wij zeer pertinent menen over literaire gaven te beschikken en er gek op zijn onszelf in druk te zien verschijnen (dit laatste in verband met de bescheiden afmetingen van dit boekje, uiteraard strikt figuurlijkbedoeld),
terwijl wij, wat het willen betreft, met de even spreekwoordelijke als onsmakelijke natte vinger te lijmen zijn.

Wanneer dit artikel bedoeld is als een handleiding voor de toekomstige grensrechter, dankunt u van een hevige
desillusie overtuigd zijn, daar deze Hm! van u in eerste instantie de vlag slechts uit lijfsbehoud aanvaardde.
Wij waren n.l. een pril appelwangig wezentje van i o lentes, toen wij op zekere Zondagmorgen met algehele
verdelging werden bedreigd, door ons aller Sjakkie Marchant, wanneer wij niet onmiddellijk de lijn bezetten
bij een wedstrijd van H.F.C. III. Sidderend van angst betrokken wij onze post, om er na vijf minuten weer door
de scheidsrechter te worden uitgestuurd, daar de belendende wedstrijd ons meer boeide. De enige voor ons
bestemde opmerking, die hier ongecensureerd herhaaldkan worden was het'Volgende keer beter!' van Ato
van der Togt, die hier in later jaren nog wel eens met tranen van spijt in de ogen over zal hebben nagedacht.
Na dit voorval werden wij niet bepaald met aanbiedingen overstroomd, totdat wij op zekere dag die het
noodlot extra schikte, de vlag vrijwillig en geheel en al uit berekening aanvaardden.
Wij werden hofleverancier van het roemruchte zevende, met mannen als: Rini Jonker, Piet de Graaf, Aad
Wijt, Herman van Beem, het snel opkomende lid Boudewijn en niet te vergeten Hm! Sr. Over iedere wedstrijd door deze heren gespeeld zou reeds een interessant boekwerkje geschreven kunnen worden in de reeks
'De commissaris vertelt', doch wij zullen volstaan met de mededeling, dat onze vaste verbintenis voortvloeide uit het feit, dat men over een aantal machtige voertuigen beschikte, waarmee wij, meestal gearmd
met Aad Wijt op een dichtgeklapte kattenbak, geheel gratis naar de uitweds trij den van het eerste werden vervoerd. Entree behoefde nooit te worden betaald, daar men gewoonlijk hijgend het terrein opstormde, het
woord 'invaller' brulde en ons de koffers liet dragen.
De stap van het zevende (waar wij de spelregels van het voetbal, zowel als die van het leven grondig hadden
geleerd) naar het eerste was ook een wonderlijke affaire.
Het was bij gelegenheid van het A.R.O.L.-tournooi in 1938, dat wij met circa 10 man in een taxi zaten
en tussen de lichamen door de stem van De Dokter hoorden, die de gedenkwaardige woorden sprak: ' . . . we
hebben geen grensrechter! Hempie ga jij der maar in'. De lol was er voor ons meteen af en in onze koortsdromen zagen wij de homerisch lachende gelaten van de grote voorgangers Dick Slingenberg en Jan en Cees
Spoelder voor ons. Enfin, een terug was niet meer mogelijk, de Zondagse broek werd boven de enkels gehesen en wij gleden de Amstelveense bagger in. Wij kunnen ons prettiger middagen voorstellen dan deze.
Scheidsrechter Boekman (laaghartig van een en ander op de hoogte gebracht door Dr Spoelder) was niet van ons
weg te slaan en hoewel hij ons herhaaldelijk goedkeurend op de schouder klopte, horen wij toch nog steeds in
onze nachtmerries de schrille kreet uit de staantribune: 'Je ken wel sien dat die fuile rotbul van H.B.S. is'.
En deze kreet luidde een onafgebroken staat van oorlog tussen het publiek en ondergetekende in, welke
voortduurde tot 1949. H.F.C. behoort tot de weinige clubs waarbij het eerste team een vaste grensrechter
heeft, hetgeen volgens ons verwaten oordeel een zeer belangrijk punt is. Een linesman behoort bij het elftal
en dient te we ten tegen wie te spreken en tegen wie te zwijgen en uiterst gedecideerd op te treden. En hoe
vreemd het ook moge klinken, de elf spelers vinden dit ook een belangrijk punt en houden er hoegenaamd
niet van, iedere keer een andere vogel de grens te zien betrekken. Dit neemt overigens niet weg, dat men
tijdens de wedstrijd eveneens beschouwd wordt als een meesterlijk object om opgekropte spanningen op bot
te vieren en het voornaamste uitrustingsstuk van de grensjager is dan ook een plaatijzeren bord voor de kop.
Tevens dient men ogen in het achterhoofd te hebben, daar er op spannende momenten nogal eens iets uit
het publiek pleegt los te schieten, speciaal na een precaire offside beslissing.
Behoudens een 20.000 natte kauwgomproppen en ander klein werk flitsten ons tijdens onze carriere de
volgende zaken om de oren: een dode rat, ettelijke klompen, sneeuwballen, graszoden, kussentjes, klinkers
en lege flessen, terwijl wij de bezitter van het allergevaarlijkste projectiel gelukkig tijdig over een hekje konden werken, toen in de provincie een supporter van de concurrerende vereniging ons met een immense
zitbank de hersens trachtte in te slaan.
Op het gebied van scheldwoorden en samengestelde ellenlange vervloekingen kan niemand ons meer iets
nieuws leren en wij geloven hierin een der grootste experts te zijn, die deze eeuw opleverde, hoewel we
(bescheiden als wij nu eenmaal zijn), moeten toegeven, dat ieder optreden toch steeds weer een evenement was.
En nu lazen wij zomaar plotseloos, dat men ernstig overweegt (op hoger niveau denkt men om de een of
andere reden nooit, doch overweegt) neutrale grensrechters aan te stellen en wij werden bevangen door een
mateloos medeleven met deze paria's der samenleving, die immers niet de helft van publiek en spelers, doch
in de meeste gevallen iedereen tegen zich zullen hebben.
Want het publiek (inclusief bestuurders, trainers, enz.) weet alles beter en heeft er altijd met zijn neus op
gestaan, wanneer iets wel of niet heeft plaats gevonden en eenmaal bij een belangrijke wedstrijd in het promo tiejaar hebben wij niet gevlagd voor een doelpunt, daar wij met de neus op de achterlijn lagen en de knikker de lijn niet over wilde. In de week na de wedstrijd heeft heel Haarlem ons hierover onderhouden en wij

kwamen tot de conclusie, dat het veld volkomen leeg moet zijn geweest, behoudens een 8000 mensen op
elkaars schouders bij het tentje van Schaafsma.
Wanneer men dit zo eens overleest, zou men tot de conclusie komen, dat men een soort fanaticus of
Uebermensch (sorry, vrienden, voor deze a-Nederlandse uiting) moet wezen om deze functie week in week
uit vol te houden, doch in een uiterst diepgaand gesprek met onze zeer grote vriend en collega, de Schotengrensrechter Zandstra, kwamen wij tot de conclusie, dat men om als vlagger te slagen eenfilosofisch humorist
of liever een humoristischfilosoof dient te zijn, hetgeen onze vriend in de volgende woorden samenvatte, die
eigenlijk de lijfspreuk van ieder lid van ons gilde dient te zijn: 'Laat ze maar rommelen joh! Als je maar lol
hebt!'
HM!
HANS BUSSELMAN
Hans Bus was het type van de speler, die in de meest hachelijke momenten voor het H.F.C.-doel, de bal met een
-voorde toeschouwers-adembenemend trucje, vrij speelde en wegwerkte. Zo'n trucje, waar de tegenstander
net niet bij kan, maar dat ons aan de kant vaak hartkloppingen bezorgde. Het oplossen op deze manier van een
dergelijke ingewikkelde voetbal-puzzle tekent Hans Busselman ten voeten uit. Nooit het 'weg is weg'-systeem
of 'trap maar uit', maar altijd proberen er wat van te maken. Meer een tikje van dat orthodoxe: geheel en al
het spel voor het spel en niet voor de winst. Wat niet wegnam, dat hij ook met winst altijd zeer in zijn nopjes
was. Hans begon als binnenspeler, dat was tijdens de oorlog, maar zijn speltype deed hem al spoedig naar de
achterhoede verhuizen. Op de spilplaats en later als back kwam zijn spel pas goed tot zijn recht. Niet hard,
niet snel, maar wel technisch en tactisch in hoge mate. Bovendien een prettige vent om mee te spelen.
H.F.C. is hem veel dank verschuldigd. Ook op tennis- en cricketgebied is hij een figuur van betekenis. Hoewel hij, naar men zegt, beter tennis speelt dan cricket, ging toch zijn warme belangstelling het meest uit
naar deze laatste sport, getuige zijn enorme kennis van alles wat met testcricket te maken had en heeft.
H E N K VAN Z I J L
Al zo'n vijf en twintig jaar lid van de H.F.C. Geleidelijke promotie door de juniores (in die tijd bestonden er
geen H.V.B. adspiranten). Oefende buiten de Woensdagmiddag regelmatig een uurtje per week onder Bill
Yates. Via juniores A naar het derde. Een flink aantal jaren in H.F.C. II, waarvan enige seizoenen aanvoerder.
Vooral zijn goede kijk op het spel en gemakkelijke traptechniek brachten hem in het eerste op de backplaats.
Hij haalde bijna de halve century voor ons keurteam en was onder meer een 'vaste' speler in het elftal, dat in
de oorlog kampioen van de derde klas werd, doch geen promotierechten kon doen gelden.
Het was jammer, dat Henk zijn snelheid niet wat meer heeft kunnen opvoeren. Anders had hij het waarschijnlijk wel tot de drie cijfers kunnen brengen, wat het aantal gespeelde wedstrijden voor H.F.C. I betreft.
Na zijn eerste elftal-periode speelde Henk nog een paar seizoenen voor het tweede, alvorens hij zich langzamerhand onder de veteranen schaarde.
Henk, het dichtst bij H.F.C. wonende lid aller tijden, kon u voorts gedurende een lange reeks van jaren
vooral des Zondagsochtends vroeg bij slecht weer over de velden zien dwalen als consul om daarna de nodige
telefoontjes te verzorgen.
Soms een uitbundige dwaas, meestal zeer serieus, doch altijd een trouw H.F.C.-er. Nog meer wegensdeze
laatste eigenschap, dan om zijn verdiensten als speler voor H.F.C. als zodanig, halen wij hem hier even voor
het voetlicht.
HANS REINDERS F O L M E R
Hm . . . zult u zeggen, Hans Reinders Folmer, wie is dat?
U hebt het dan meteen goed geraden, want het is niemand anders dan de man, die beter bekend is onder
de naam 'Hempie', soms met de toevoeging 'Junior' ter onderscheiding van zijn grote broer. Sinds enige
jaren prijkt zijn naam op de voorpagina van ons clubblad, welks redactie zich tot zijn leden mag rekenen en
waar hij zijn artikelen afsluit met hetzelfde ongearticuleerde geluid, dat dit stukje opent. Zijn litteraire
activiteit is echter niet de enige. Hij is ook ongeveer 10 jaar een zeer actief lid van de Clublevencommissie
geweest. Een bron van sterke verhalen zal steeds blijven, het optreden van 'Hempie' in de Zondagmorgenelftallen van onze H.F.C. Zijn robuste figuur en bijzondere traptechniek hebben altijd een bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend op de kleine schare fijnproevers, die de verrichtingen van onze lagere elftallen
volgen. Zijn robuste figuur: geen wonder, dat zijn medespelers zich veilig voelen. Alleen het medespelen
van 'Hempie' heeft een preventieve uitwerking op kwaadwillige elementen bij de tegenpartij. Zijn traptechniek: niemand kan als hij de bal op dusdanige wijze met de buitenkant van de wreef raken, dat het leer van de

rechtsbackplaats de richting van de midvoor inslaat om plotseling, juist wanneer de spil der tegenstanders het
zal wegkoppen, feilloos een afwijkende beweging te maken en precies bij de rechtbuiten te belanden.
Wij behoeven hieraan weinig toe te voegen. Met steunpilaren - letterlijk en figuurlijk - als 'Hempie' zal
H.F.C. steeds een eigen sfeer behouden. Hebt u nooit het daverende gelach horen opstijgen uit een groepje
H.F.C.-ers, waarvan hij deel uitmaakte? Natuurlijk wel - en dan begrijpt u precies wat wij bedoelen - om
met onze vriend Bommel te spreken.
BOB K A M M E I J E R
Onder degenen, die op latere leeftijd lid van H.F.C. werden, na hun voetbalopleiding elders te hebben ontvangen, neemt Bob Kammeijer een bijzondere
plaats in. Hij had reeds een geheel 'voetbal-leven' achter de rug, toen hij bij ons
kwam, zodat niemand zich verbaasd zou hebben, wanneer hij zich van actieve
sportbeoefening zou hebben teruggetrokken.
Wat echter nog belangrijker is: het duurde niet lang of Bob had zich tot een
ras-H.F.C.-er ontwikkeld. Wij schreven zo juist, dat hij al een lange voetbal loopbaan achter de rug had, toen hij bij ons kwam: dit neemt niet weg, dat hij
er bij ons nog - met enkele onderbrekingen - dertien jaar aan toevoegde. Hij
was de veertig al gepasseerd toen hij zijn laatste wedstrijd voor onze keurploeg
speelde! Enkele malen gaf hij de wens te kennen in de veteranen te worden
opgesteld, maar wanneer deze wens al eens gerespecteerd werd, kwam de
elftal-commissie na enige tijd toch weer een beroep op hem doen om zijn plaats
weer in te nemen. Het tekent Bob genoeg, dat hij steeds weer bereid was dit
verzoek in te willigen. Zo speelde hij - afgezien van vriendschappelijke en bekerwedstrijden - 161 maal voor H.F.C. i en wel van 1939/40 tot 1952!
Verschillende jaren was Bob bovendien aanvoerder van het eerste elftal. Hieruit blijkt genoeg, dat hij al
spoedig geheel als een der onzen werd beschouwd. Na de oorlog maakte hij van 1946 tot 1949 deel uit van
de redactie van ons clubblad, waarbij hij zijn vaardigheid met de pen en zijn kennis op typografisch gebied ter
beschikking stelde. Gedurende de oorlog deed de jeugdcommissie nooit tevergeefs een beroep op hem,
wanneer onze juniores extra-training nodig hadden.
Al deze dingen verrichtte Bob zonder zich ooit op de voorgrond te dringen. Zijn rustige natuur, gepaard
met een groot gevoel voor humor heeft hem vele vrienden verschaft, niet alleen in, maar ook buiten H.F.C.
Een enkel woord van Bob was meestal voldoende om verhitte gemoederen van medespelers en tegenstanders
tot bedaren te brengen. Als men bij uitweds trij den tussen aanhangers van de tegenpartij stond, hoorde men
dikwijls een van hen welgemeend zeggen, wanneer H.F.C. het veld op kwam: 'Kijk, daar heb je Kammeijer een fijne speler!'
H. L.

Sixes
'Een jaarlijks terugkerend festijn: de Sixes'.
Aldus het opschrift boven een deelnemersfoto anno 1934, te vinden in het Gedenkboek 1929-1939 biz. 99.
Een korte, maar sprekende typering van het voetbalfeest, dat zich vanaf zijn ontstaan, thans een dertig
jaar geleden, mocht rekenen tot de hoogtijdagen op de H.F.C.-kalender. Een kenschetsing ook van het
unieke evenement, dat de gehele Good Old-familie, van vader tot zoon, van crack tot nonvaleur, van actief
speler tot organisator in beweging bracht.
Schrijvende over de Sixes doen wij goed van deze opsomming de staart het eerst te nemen, aldus beginnend
bij de organisator. Want telde onze club niet steeds leden, wie het niet voldoende was hun liefde jegens
H.F.C. op het leren monster uit te leven, dan zou het instituut Sixes niet op zo'n rijke historic kunnen bogen
als nu het geval is.
Gelukkig heeft het aan de Spanjaardslaan nimmer aan goede regeerders ontbroken, onder dezulken ook
die het tournooi van de Sixes in handen namen. Het is gevaarlijk daarbij namen te noemen, wanneer men,
zoals wij, de oertijd en het recente verleden van dit gebeuren gemist heeft en slechts de generatie tussen
1930 en 1940 uit eigen waarneming kent. Wij menen echter de leiders uit de eerste jaren geen onrecht aan
te doen, indien wij hier de naam van Aad Wijt la ten horen en in deze figuur een eresaluut brengen aan
degenen, die het idee Sixes gestalte gaven en aan hun opvolgers, die door organisatorische gaven deze opzet

tot een kostbare traditie uitbouwden. Het Gedenkboek 1879-1929 gewaagt op biz. 177 van 'onvolprezen
Sixes, onder leiding van Adriaan Wijt' (Pasen 1928) en in dezelfde bundel wordt enige pagina's verder
(biz. 18^) deze 'verdienstelijke organisator onzer Sixes' een foto waardig gekeurd. Ongetwijfeld was Aad
een bekwame en stijlvolle regisseur, die een niet gering aandeel had in het succes van de Sixes. Maar wij
zullen niet bezijden de waarheid tasten, wanneer wij zijn vooruitgeschoven positie mede toeschrijven aan
zijn welgesneden demi, .zijn geplisseerde kuitbroek, kortom aan heel zijn grade, welke hem stempelde tot
de decoratieve representant van alien, die achter de schermen aan de voorbereiding en de uitvoering van de
Sixes medewerkten.
Wat was dan wel het werk van die organisators?
Wij denken daarbij terug aan de groene tafel in ons vroegere clublokaal aan de Zijlweg, tegenwoordig
wellicht vervangen door een tafel in Brinkmann of anders bij een van de H.F.C.-ers thuis. Rond die tafel de
Commissie en er bovenop een warwinkel van inschrijvingskaarten, tijdroosters, uitslagenschema's en wat
dies meer zij. Zwaar drukte de verantwoordelijkheid, waar de samenstelling der zestallen aan de orde kwam.
De Commissie was dan zo verstandig niet louter op eigen kompas te willen varen, doch zich ter fine van
advies enige lieden, die ook zelf zouden deelnemen, te assumeren. Vooral bij de Juniores bleek dit psychologisch uitstekend gezien. Zodra nl. de opstelling der Sixes aan de openbaarheid was prijsgegeven, ontlaadde
zich het oordeel der malcontenten in de rich ting van de adviseurs der Commissie, die zich zelf in een te sterk
team zouden hebben ingedeeld. De Commissie als zodanig bleef evenwel buiten schot en zo hoort het ook,
dunkt ons, in een vereniging als de onze, waar gezag op eerbied berust.
Over die ploegindeling straks meer. Daarmee was het voorbereidende werk echter geenszins volbracht.
Bij een tournooi als de Sixes komt een hele paperasserij kijken, ja ook hier geldt, dat de slag op papier gewonnen wordt. Zo werd er gepast en gemeten om het programma binnen redelijk tijdsbestek afgewerkt te
krijgen, Zaterdagmiddag de jeugd, Zondag de knapen met het eerste nesthaar op de bovenlip tot de mannen
in de kracht van hun leven. Er werd een lijst van scheidsrechters opgemaakt. De mogelijkheden van rode
en oranje shirts en van sjerpen werden over de verschillende teams uitgesmeerd. En lest best, er moesten
prijzen ingeslagen worden, in goede tijden bekers, bij dalende conjunctuur eenvoudiger tropheeen, maar
daarnaast toch altijd wat de H.F.C.-er het liefste bezit: de H.F.C.-boeken.
Nadat dit dan allemaal geregeld was, werd de Aad Wij ten, de Henk van den Bergs, de Bas Onderwaters
en wie al niet meer, een korte adempauze gegund om krachten voor de grote dag zelf te vergaren. Het
wachten was nu nog op een grillige klant: het mooie weer. Helaas liet hij menigmaal verstek gaan.
In de vroegte van de Paasochtend spoedde zich een manneke op klompen door het klaphek aan de achteringang. Onze trouwe terreinknecht Jan Heesterbeek maakte zich op voor het Sixesfeest en aan het einde van
de dag zou helegaar niemand kunnen beweren, dat er aan de accommodatie iets ontbroken had. In de grasvlakten werden de vlaggen op ongewone wijze uitgezet. Op het grote veld zo, dat er zich twee arena's
vormden; achter de tribune, naast de tennisbaan en op het kleine bijveld zo, dat de terreinen hun oorspronkelijke afmetingen inruilden voor een formaat, dat ook de kortademige veteraan aangenaam moest
voorkomen. Maar pas op, wanneer je op dit territoir met z'n zessen in plaats van met z'n elven moet
opereren!
Nog was de uitmonstering niet gereed. Voor elk veld kwam een nummer van het scoringbord in de grond
te staan. Naar gelang de weergoden beschikten, belandde de Commissietafel op het gras of in de tribune.
En niet te vergeten: de grote dundoeken werden op de overdekte in top gehesen om van Spanjaardslaan tot
Blauwebrug en Emauslaantje te getuigen van de wapenschouw der Blauwwitten.
Zo was het decor in orde. Nu met spoed de requisieten opgetrommeld: ballen, de scheepsroeper wiens
onderkant dank zij langdurige mishandeling door de H.F.C.-jeugd een gevaar voor kaken en kinnen was
geworden en dan de hemden, ieder jaar een tikje minder rood en oranje, maar gelouterd door het zweet van
vele prominenten. Tevreden liet Heesterbeek zich een losse flodder van bruin speeksel ontglippen. De zaak
was voor elkaar, het spel kon beginnen.
Dat elk begin moeizaam is, werd telkenmale omstreeks tien uur 's ochtends bewaarheid rond de Commissietafel, alwaar dan chaos de boventoon voerde. De meeste deelnemers hadden de cons true tie ve gedachte om
de schriftelijke aanwijzingen, geprikt aan de tribune en de mondelinge van hun captain te negeren en of een
balletje te gaan trappen op een veld, waar ze niet hoorden, of zich voor persoonlijke informatie tot de organisatoren te wenden. Juist wanneer laatstgenoemde lieden aan het welslagen van de dag begonnen te twijfe-

len, voltrok zich dan het wonder: er werd op alle vijf terreinen gespeeld en de eerste uitslagen kwamen binnenrollen. Door mysterieuze krachten was de machine toch nog op gang gekomen!
De Heren van het 'bureau' kregen dan een klein soulaas. De aandacht raakte geconcentreerd op het
schoons, dat binnen de krijtlijnen te beleven viel. Hiet moet de geschiedschrijver zijn penbeteugelen, wil dit
opstel niet tot een boekwerk uitgroeien. De Bestuurssix (zie de foto's in het Gedenkboek 1879-1929 biz.
226 en het Gedenkboek 1929-1939 biz. 83) bleek dra de cheri van het publiek, dat de forse charges van de
robuuste Voorzitter kennelijk meer apprecieerde dan de tegenstanders binnen de lijnen. Bevallige safes
van keeper Van Eeghen stonden in scherp contrast met de hoekige stijl, welke de onvermoeibare Jackie
Marchant demonstreerde. En wie zich niet sloot voor wat scherts op het groene tapijt verlustigde zich aan de
potsen van de Sorry Six van Frans Baljon en zijn mannen (zie foto Gedenkboek 1929-1939 biz. 17). De
jeneverkruik, die het vaandel van dit zestal voerde, kon niet duidelijker het verlangen, dat in hun harten
besloten lag, vertolken: het einde!
Maar zo ver was het voorlopig niet. Na een ochtend spelen werd de consump tie tent opgezocht voor een
korte onderbreking. In deze knusse localiteit verschenen de kuchies van thuis op tafel, terwijl de meer gegoeden zich waagden aan de uitsmijters, waarvan we mild willen constateren dat ze een eigen karakter hadden. En in het prille begin van de Sixes was er ook nog lunchmuziek, ten gehore gebracht door de gramophoon van Van der Steur, die lange van de tennisbaan, waarbij een zekere plaat met lach-effect buitengewoon
aanstekelijk bleek te werken.
In de middaguren spits te de strijd zich toe. Er kwam tekening in de competitie en gemeenlijk werden alle
hypothesen, verbonden aan de ploegindeling, omver geworpen. De Six, die vooraf als winnaar gedoodverfd
stond, bleek niet boven de middelmaat uit te komen. Het op papier zo zwakke zusje verzamelde een-nulletjes
en twee-eentjes en stevende stilweg naar de prijzenzone.
Toch waren er specialisten, die telkenjare toonden het Sixes-metier tot in de toppen van hun tenen te beheersen. Kerels als Wim Kruyer, Nico Dorsman, Piet Hagenaar, om enigen uit dit gilde te noemen, vers tonden de kunst om het poverste materiaal om te vormen tot een eenheid, die aan het einde van de dag de zegekar zou bestijgen. De ruimtelijke mogelijkheden, welke anders de tegenpartij ten dienste stonden om zulke
cracks te ontwijken, waren op het gehalveerde veld te niet gedaan. Als een magneet zogen deze groten het
spel aan en waar de krachten van de vijf anderen versaagden, wonnen zij desnoods op eigen houtje de strijd.
Daar viel werkelijk wat te genie ten. En zoals zoetjes aan de uitslagenschema's van de Commissietafel zich
steeds meer vulden, zo vulden zich de kanten van het veld, hetwelk deze meesters met hun scharen betraden
om het volgende lesje uit te delen.
En dan de penalties!
Geprezen de machten, die er voor zorgden, dat steeds weer enige teams gelijk eindigden. De gewone man
is nu eenmaal belust op sensatie en aan dit oerinstinct werd hier ruimschoots voedsel gegeven.
Uiteraard moest een gewichtige zaak als een beslissing door strafschoppen op het 'centrecourt' voor de
overdekte uitgevochten worden. De achter de goal opdringende jeugd zorgde voor ampele vertraging, zodat
de spanning ten top kon worden gevoerd. Maar eindelijk volgde dan toch het eerste salvo van zes schoten,
goed of slecht gemikt, al naar gelang de scherpschutterskwaliteiten de mentale spanningen de baas bleken.
Vaak zagen wij later een mismoedig man in de Haarlemmerhout lopen. Hij had de laatste en beslissende
penalty om zeep gebracht!
De dag neeg ten einde. Op het kleine bij veld onderging de Chris telijke gezindheid van Jan Heesterbeek de
vuurproef, omdat die bliksemse kwajongens weer een bal hadden zoekgemaakt. Helaas stond hij alleen in
deze innerlijke beproeving, want de anderen hadden zich verzameld voor de tribune, waar de prijsuitreiking
een aanvang ging nemen. De Voorzitter bracht dank aan de organisatoren en constateerde in goed-Haarlems,
dat hij enige prijzen ter overhandiging voor zich had 'leggen'. Daarna traden zij een voor een voor het voetlicht, de dapperen, de mannen met de langste adem, die in deze voetbalmarathon waren komen bovendrijven.
En als dan ieder zijn deel gehad had, dan schalde het over de velden 'Er is maar ene club i n ' t land'. Dan
ging een ieder geradbraakt doch tevreden huiswaarts of volgde het doel, in de banier van de Sorry Six aangegeven. Dan ook kon de Secretaris in zijn jaaarverslag rapporteren, gelijk hij dat deed op biz. 137 van het
Gedenkboek 1929-1939: 'Sixes als gewoonlijk.'
Zo zij het nog tot in lengte van dagen!
J.

SPOELDER

Seizoen 1943 -1944
Het vijf en zestigste jaar van onze vereniging begon met de gebruikelijke jaarvergadering op 21 Augustus
1943. De terugblik op het afgelopen seizoen gaf natuurlijk aanleiding tot optimistische beschouwingen, maar
de vooruitzichten waren minder guns tig. Verschillende spelers zouden niet meer kunnen uitkomen, onze
reserves — toch al niet ons sterkste punt — waren ook uitgedund. Dr C. Spoelder had de wens te kennen
gegeven de leiding van de vereniging aan een jongere over te dragen. Voor het eerst na 18 jaar stond de H.F.C.
voor het feit van een vacature voor de voorzittersplaats. Een periode vol hoogte- en dieptepunten in ons
verenigingsleven vond op een merkwaardig tijdstip zijn afsluiting. Vice-voorzitter W. Heybroek nam de
leiding van de vereniging over, R. Mac Neill werd gekozen als nieuwe vice-voorzitter; in plaats van de aftredende commissaris J. P. Schmal kreeg J. J. Reinders Folmer in het Bestuur zitting. Het aantal leden
bleef zich in stijgende lijn bewegen: van 49£ tot ^63 ! De toestand der financien was redelijk, al zou men het
nog steeds niet zonder vrijwillige extra-bij dragen kunnen stellen.
Op 11 September volgde een Buitengewone Algemene Vergadering, die door talrijke leden werd bezocht
en in het bij zonder door de aanwezigheid van de meeste Ere-leden en Leden van Verdienste een bij zonder
cachet kreeg. Dr Spoelder, die hier nog presideerde, huldigde Jhr Dr J. C. Mollerus met zijn vijf en twintig
jarig jubileum als Secretaris. Wij, die op het punt staan zijn vijf en dertigjarig jubileum mee te maken, zijn
met deze gedachte al zo vertrouwd geraakt, dat wij 'Mollerus' en 'Secretaris' als een begrip zijn gaan beschouwen. Het is hier niet de plaats op de verdienste van onze opper-pennevoerder diep in te gaan, een woord
van hulde en dank is wel zeer op zijn plaats.
Het persoonlijk afscheidswoord van Dr Spoelder werd gevolgd door een 'Bijzondere Mededeling van het
Bestuur', het laatste punt van de agenda. Wim Heybroek die de voorzittershamer had overgenomen, stelde
de vergadering voor zijn voorganger tot Ere-lid te benoemen. Zelden is dit Ere-lidmaatschap een zo verdiende
beloning geweest voor aan onze vereniging bewezen diensten. De H.F.C. mag zich gelukkig prijzen gedurende
een zo lange periode te hebben mogen beschikken over de leidersgaven en de redenaarskwaliteiten van
'De Dokter'. De wijze, waarop hij bij bijzondere gelegenheden zijn van levenswijsheid getuigende woorden
wist te kiezen, heeft op alien die ervan getuige mochten zijn, een onuitwisbare indruk gemaakt. Zijn leiding
van de vereniging is steeds in de ware zin 'van boven af' geweest; zonder zich met details te bemoeien heeft
Spoelder steeds de grote lijn in het oog gehouden. Hij droeg de leiding over op een ogenblik, waarop onze
vereniging over het dieptepunt heen was.
Zoals boven al werd gezegd: de prestaties van ons eerste elftal zouden zorg baren. Carel Flack, Cees de Nijs
en Hans Busselman waren niet beschikbaar, waardoor onze voorhoede — in het vorig seizoen een sterke
combinatie — aanzienlijk aan kracht had ingeboet. Achterhoede en middenlinie speelden in hun beproefde
opstelling, op de rechtervleugel debuteerde Piet van Zeeland, rechtstreeks uit de juniores, die als binnenspeler Tonny de la Mar naast zich kreeg, Adel Gentis bleef midvoor, Rick Mac Neill, ook al uit de juniores,
vormde met Piet Ligtenstein de linkervleugel. Nederlagen in vriendschappelijke wedstrijden tegen West Frisia
uit en Z.V.V. thuis (beide 4 - 1 ) voorspelden weinig goeds. De eerste drie competitie-wedstrijden leverden
drie punten op: Terrasvogels thuis 1 - 1 , Schoten uit een 4-3 overwinning, D.T.S. uit een 2-0 nederlaag.
Tonny de la Mar moest het wegens zijn onwillige enkel opgeven, Rick Mack Neill werd vervangen. Dat
Bas van Olphen, ondanks de gebrekkige treinverbindingen, iedere week uit Deventer overkwam, mag hier
niet onvermeld blijven.
Onder de dwang der omstandigheden kwam een nieuwe combinatie uit de bus: Schras, Kammeijer, van
Zijl, van Olphen, Drijver, Blankenaar, van Zeeland, H. de la Mar, Jochemus, Gentis, Ligtenstein. Bart
Blankenaar en Kock Jochemus als jeugdige nieuwelingen, werkten verdienstelijk; laatstgenoemde was echter
nog te licht voor de moeilijke midvoorplaats. Met vallen en opstaan ging het verder: Halfweg thuis leverde een
£-0 overwinning, Kinheim uit een 4-2 nederlaag, Zandvoortmeeuwen thuis een gelijk spel ( 1 - 1 ) . In Velsen
speelde Harry de la Mar weer op zijn oude linkshalf-plaats, Bart Blankenaar rechtsbinnen. Piet Ligtenstein
sukkelde met een onwillige spier en moest zich tegen Halfweg door Cees ten Have laten vervangen. Helder
had nu 9 punten uit $ wedstrijden, D.T S. 10 uit 6, Zandvoortmeeuwen 7 uit
H.F.C. en Kinheim 6 uit 6.
Pas in de laatste minuten konden wij de gelijkmaker scoren in de uitwedstrijd tegen T.Y.B.B. (2-2),
dank zij Bart Blankenaar. Tom Schras liep een knieblessure op en was uitgeschakeld. Het ongeluk ging ons
achtervolgen! Andriessen, Kammeijer, Bosman, Blankenaar, Drijver, H. de la Mar, van Zeeland, v. d. Wal,
Jochemus, Gentis en Ligtenstein konden het aan de Spanjaardslaan tegen Bloemendaal niet bolwerken ( 1 - 2 ) ,

met welke cijfers wij ook tegen de kampioenscandidaten in Den Helder ten onder gingen. Hier was v. d.
Wal door Hock vervangen, Kammeijer stond op de ziekenlijst, waardoor Drijver back moest spelen, Blankenaar als spil optrad en Konigel de rechtshalf-plaats bezette; Gentis was niet beschikbaar; Gerbranda speelde
in zijn plaats. Wij zakten af tot no. 7 van de ranglijst met 7 punten uit 9 wedstrijden: slechts twee meer dan
Schoten dat de onderste plaats bezette
De tweede competitie-ronde begon met de derde 2-1 nederlaag in successie, tegen de Terrasvogels in
Santpoort. Van Zeeland, die geblesseerd was, werd op de rechtsbuitenplaats door Gerbranda vervangen, van
Zijl bezette zijn oude plaats, Gentis was weer van de partij.

1 Januari 1944: De Oucl-Internationals (op Duits bevel in witte shirts) weer onze gasten:
Staand van links naar rechts: Kaufmann (trainer O.I.), Max Slingenberg (grensr.), van Zijl, Caldenhove, de la Mar, Weber,
Hock, Anderiessen, Ligtenstein, Pellikaan, Blankenaar, Andriessen, Reinders Folmer (grensr.), Gentis;
knielend: Kotte (scheidsr.), Halle, Lagendaal, Wels, Vente, Tap, v. Zeeland, Kammeyer, van Heel, Konigel, v. Nellen, Drijver.

Een volledige reorganisatie van ons gedemoraliseerde elftal bleek noodzakelijk en maakte voorlopig een
einde aan de ellende. Vier goals van Piet Ligtenstein veegden Schoten van het veld (£-1). Onze ops telling
was nu: Andriessen, Kammeijer, van Zijl; Konigel, Blankenaar, de la Mar; van Zeeland, Hock, Gentis,
Drijver, Ligtenstein. Met 5-2 en
1 moesten D.T.S. en Kinheim (beide thuis) aan ons de revanche laten.
Ons puntental liep op tot 13 uit 13 wedstrijden. In de laatste wedstrijd, tevens de eerste competitiematch
van 1944, was Drijver verhinderd: Rahusen speelde rechtsbuiten, van Zeeland rechts- en Hock linksbinnen.
Ons gebrek aan reserves komt wel duidelijk tot uiting, wanneer men ziet, hoe telkens bij afwezigheid van
een speler de ploeg op drie of vier plaatsen gewijzigd moest worden! De strijd om het kampioenschap was
eind December al beslist. Helder was onbedreigd de sterkste van de afdeling en prijkte in Januari 1944 met
slechts drie verliespunten uit 15- wedstrijden bovenaan. No. 2, Zandvoortmeeuwen, volgde met . . . 9 punten
achterstand! De Zandvoortmeeuwen speelden na de evacuatie van hun dorp op het T.H.B.-veld in Aerdenhout, waar wij met 2-1 aan het kortste einde trokken, een uitslag, die ons dit seizoen wel achtervolgde.
Onze gelijkmaker, kort voor de rust (dat dachten wij tenminste), door Hock gescoord, werd door de scheidsrechter ongeldig verklaard, daar de speeltijd juist was verstreken. Met de storm tegen waren wij in de tweede
helft wel in de meerderheid, maar het mocht niet baten. Een week eerder had Halfweg op eigen terrein in de
laatste minuten ons een 1-0 nederlaag bezorgd. De afwezigheid van Gentis bleek hier fataal. De opleving
was dus van korte duur geweest.

De thuiswedstrijd tegen T.Y.B.B. ( I - I ) leverde slechts een punt op. Een 3-2 nederlaag in Bloemendaal
bracht ons bedenkelijk dicht bij de onderste plaats, die zelfs nog verder in het gezicht kwam, toen de kampioenen ons in Haarlem met 3-1 er onder hielden. Nu de nood aan de man kwam, deed de Elftal-commissie
een beroep op Arie van Beekum, die zonder aarzelen zich beschikbaar stelde. Zijn medespelen bracht niet
het succes, dat men ervan gehoopt had; de juist in deze periode abnormaal zware velden deden afbreuk aan
zijn spel, terwijl zijn welgemikte schoten de doelpaal op hun weg vonden. Dit doet niets af aan de clubliefde,
waarvan Arie in deze hachelijke tijd blijk heeft gegeven. Eindstand H.F.C. 1 :
Afd. 1:
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er eigenlijk verder zou gebeuren. Er moet iemand geweest zijn
het volgend jaar om de andere week in de tweede en de vierde klasse zouden uitkomen. Tenslotte liet de
N.V.B. weten, dat er geen degradatie zou zijn. Dit had tot gevolg, dat wij konden proberen de buit van vorig
jaar binnen te halen. En dit betekende: twee wedstrijden tegen Helder en daarna eventueel een promotiecompetitie. Het was in deze tijden niet gemakkelijk hogerop te komen! Bovendien waren wij zodanig verzwakt ten opzichte van het vorig seizoen, dat de vooruitzichten niet gunstig waren.
Het competitie-verloop was wel heel merkwaardig geweest. Wij deelden de onderste plaats met Bloemendaal, terwijl ons doelpunten-saldo ruim voordelig was. Van de 14 door ons behaalde winstpunten waren er
11 in thuis wedstrijden bijeengebracht!
Andriessen, Kammeijer, Drijver, Konigel, Blankenaar, H. de la Mar, Rahusen, van Zeeland, van Beekum,
Hock en Ligtenstein bezorgden ons in de eerste extra-wedstrijd in den Helder een 1-0 voorsprong, die
echter door een to tale inzinking verloren ging; met £-1 moesten wij de Helderse meerderheid erkennen.
Volgens de vigerende regeling moesten wij thuis trachten met minstens vier goals te winnen: het doelgemiddelde zou beslissend zijn. Met dezelfde achterhoede en middenlinie, maar een sterk gewijzigde aanval (van
Zeeland, Jochemus, Gentis, Gerbranda, Ligtenstein) kwamen wij met 2-0 voor te staan, maar de druk was
te groot: hoewel ons elftal goed partij bleef geven, kwam het einde met een 4-3 nederlaag. Een zeer merkwaardig staaltje van gebrek aan spelregel-kennis deed zich voor kort voor het einde: Bart Blankenaar schoot
een strafschop tegen de doelman en plaatste de terugspringende bal rustig in het net: afgekeurd! Hiermee
ontging ons een verdiend gelijk spel, dat overigens toch niet voldoende geweest zou zijn. Onze illusies van
het vorig jaar waren op wrede wijze verstoord.
Vriendschappelijke wedstrijden tegen tweede en eerste klassers besloten het seizoen (H.B.C. 1 - 4 ,
Quick-H. 1-6, H.B.S. 2-6). Deelnemen aan de beker was in verband met de beslissingswedstrijden — van
bondswege verboden.
Bob Kammeijer en Harry de la Mar vertegenwoordigden H.F.C. in een ploeg van Haarlemse 3e en 4e
klassers in den Haag. De laatste, die aanvoerder was, moest zich wegens een beenblessure laten vervangen.
Bovendien speelde Bob een voortreffelijke wedstrijd voor het officiele Haarlemse elftal op het Sparta-terrein
tegen Rotterdam (2-2).
Duizenden toeschouwers waren op 1 Januari getuige van het herstel van een traditie: H.F.C.-Oud Internationals. Onze tegenpartij kwam met een zeer sterke combinatie uit, o.a. waren Halle, Caldenhove,
Pellikaan, Wels, Tap en Wim Anderiessen van de partij. Laatstgenoemde is korte tijd later overleden. In
hem heeft onze voetbalwereld een bescheiden en sympathiek sportsman verloren; een harde slag in het bijzonder voor zijn vereniging Ajax.
Deze wedstrijd, die bijna een nationale demonstratie werd, eindigde in een 2-1 overwinning van onze
gasten en werd besloten met een geanimeerde maaltijd in Brinkmann.
De uitdunning van onze gelederen bij de seniores had tot gevolg, dat wij met twee elftallen minder uitkwamen dan het vorig jaar. Het tweede deed het nu in de Res. 2e klasse A wat beter door als no. £ te ein-

digen met 16 punten uit 18 matches. In de Afdeling Haarlem eindigden de meeste elftallen in of boven het
midden, slechts het vijfde, dat in dezelfde afdeling als het vierde uitkwam, had moeite zich te handhaven,
maar slaagde hierin door 6 punten te behalen en . . . met een voorsprong van 14 punten op D.I.O. 2 de
hekkensluiters, te eindigen. Dit elftal verloor n.l. al zijn wedstrijden en liep niet minder dan 8 strafpunten
op. Er gebeurden wonderlijke dingen in die dagen. De veteranen met Constant Lamp als aanvoerder deelden
in afdeling 2C de eerste plaats met Halfweg 2, in een beslissingswedstrijd legden de onzen het af (0-1).
Zeer waardeerden wij het contact met H.B.S., dat in dit seizoen een waar hoogtepunt bereikte. Wij vermeldden reeds de wedstrijd tussen de eerste elftallen, ook de reserve-teams ontmoetten elkaar (2-0 voor
H.F.C. 2), en in de Kerstvacantie bekampten drie jeugdelftallen van beide clubs elkaar eerst in Haarlem, vervolgens in den Haag. Vier keer wonnen onze spelers, tweemaal was H.B.S. de gelukkige. Op Goede Vrij dag
werd de grondslag gelegd voor een traditie: de commissieleden van beide clubs bonden de strijd aan in een
doelpuntenrijke wedstrijd (5-5). Nog steeds kunnen twee deelnemers u vertellen, hoe zij het H.B.S.-Kanon
Anton van der Vegt vernagelden.
De Paas-sixes ( 2 p deelnemers) trokken grote belangstelling en verliepen als van ouds. Omstreeks Kerstmis vond een groot onderling tournooi voor juniores plaats en het veteranentournooi met B.M.H.C., afgewisseld door een boerenkool-maaltijd in 'Dreefzicht'. De training op Woensdagmiddag voor juniores en
op Donderdagavond in het gymnastieklokaal voor eerste en tweede elftal, stond weer onder leiding van
Martien Houtkooper. Het bezoek was verheugend groot, ondanks de dikwijls verwarde schooltijden van de
jongeren. Ook Vader Jongeneel, Aad Schoute en de helaas te vroeg overleden Cees Bultman hebben zich
met het verlenen van assistentie aan de trainer op Woensdagmiddag verdienstelijk gemaakt.
Tot grote voldoening mocht het stemmen, dat wij er in slaagden de klauwen van de onderdrukker af te
houden van ons terrein-complex. In deze tijd begon een nieuwe plagerij, n.l. het weghalen van graszoden
en het plaatsen van palen om landingen van zweefvliegtuigen te voorkomen. Tot het einde van het seizoen
1943-1944 zijn wij er zonder kleerscheuren afgekomen.
Het behoeft geen betoog, dat het bestuurslidmaatschap in deze tijden niet steeds een onbezorgde baan was.
Wim Heybroek (voorz.), Mac Neill Sr. (vice-voorz.), Jhr Mollerus (seer.), Vader Jongeneel (penningm.)
mogen hier wel eens voor het voetlicht worden geplaatst. Zij hebben van vele leden belangrijke steun bij
hun werk gehad: de clubleven-commissie, de redactie van het tweemaandelijks overzicht, dat clandestien
werd gedrukt en aan de leden werd rondgezonden, de jeugdeommissie en niet in de laatste plaats de aanvoerders. Ondanks het gebrek aan fietsbanden en het afsnijden der telefoonverbindingen spande ieder zich in om
de zaak draaiende te houden. In een opzicht maakte H.F.C. een, zij het niet materiele, dan toch morele
oorlogswinst: velen, vooral zij die in handel en industrie waren, hadden weinig of niets te doen en konden
dus meer tijd aan het verenigingswerk besteden. Dat zij dit inderdaad en met grote ambitie gedaan hebben,
stemt tot dankbaarheid. Er waren echter anderen, die in minder gunstige omstandigheden leefden. Velen
waren het slachtoffer van de deportatie van arbeidskrachten naar Duitsland; niet alien slaagden er in hieraan
door 'onderduiken' te ontkomen. De krijgsgevangen officieren bevonden zich in Stanislau, zowel zij als
de gedeporteerde arbeidskrachten zonden geregeld tekenen van leven en toonden zo hun belangstelling
voor hun oude club. Het ergst waren zij er aan toe, die door de bezetter of hun handlangers waren gearresteerd en naar een concentratiekamp waren gezonden. In het beruchte kamp Neuengamme overleed Tonny
Fibbe op 24-jarige leeftijd. Zijn tijdgenoten zullen hem in herinnering houden als een geestdriftig en opgewekt sportvriend, met wie zij in de H.V.B.-elftallen steeds prettig samengespeeld hebben. Over het lot van
onze Joodse leden verkeerden wij in deze dagen geheel in het onzekere. Velen hebben wij na de oorlog
niet meer teruggezien . . .
In het najaar overleed onverwacht Dr Frits Kuipers, oud-speler van het Nederlands Elftal en H.F.C., Lid
van Verdienste van onze vereniging. Tot aan zijn dood was zijn belangstelling voor onze kleuren onverflauwd,
hetgeen hij vooral toonde door als medisch adviseur geblesseerde spelers met raad en daad bij te staan. Er
heerste grote verslagenheid op ons veld, toen dit droeve bericht in de ochtenduren van Zondag 1 o October
1943 bekend werd.
Onze oprichter Pim Mulier was na de gedeeltelijke evacuatie van Den Haag naar Warnsveld verhuisd,
waar hem een ernstige ziekte trof. Zijn onverwoestbaar gestel kwam deze slag echter gelukkig te boven.
Wij hebben gemeend, dat het goed was bij dit seizoen, dat het laatste oorlogs-seizoen zou zijn, wat langer
stil te staan. Het is bijna niet mogelijk zich de omstandigheden weer volledig voor ogen te stellen. Misschien
heeft men na lezing van het bovenstaande enigszins een indruk gekregen, hoe door inspanning van alle krachten
H.F.C. er in geslaagd is stand te houden te midden van de afbraak en vernietiging van veel, dat ons vertrouwd was en dat onvergankelijk scheen.

R. D. Jongeneel Sr
Schreef ik circa ig jaren geleden voor het
Gedenkboek van de H.F.C. een artikel over
het geslacht Jongeneel en de H.F.C., ditmaal
kreeg ik van de commissie tot samenstelling
van het Gedenkboek het verzoek een artikeltje te willen schrijven over R. D. Jongeneel
Sr, maar mij te beperken tot de laatste
i £ jaren. Van deze laatste i £ jaren bracht ik
slechts een deel in mijn geboortestad Haarlem door, maar ook wanneer ik in andere
gemeenten woonde, was er toch gelukkig
nog steeds een goed contact met onze oude
club. En wanneer men dit contact heeft, dan
kan het niet anders of men heeft regelmatig
het genoegen Vader Jongeneel te ontmoeten.
Immers, het prachtige terrein aan de Spanjaardslaan lokt tot een bezoek en vrijwel
steeds kan men onze penningmeester, be. . . met hoed
redderaar van velerlei zaken, daar aantreffen.
Want naast alle moeilijkheden met de
enorme kosten, die onze club steeds heeft, zoals terreinhuur, lonen, belastingen, onderhoud velden en
tribunes, heeft Vader Jongeneel zich in de loop der jaren intensief bemoeid met de jeugd op Woensdagen Zaterdagmiddag. Ogenschijnlijk als scheidsrechter bij de partijen, maar temidden van de jeugd, deze
aanvurende en goede raad verstrekkende.
Nadat in 1948 het i2 1 / 2 -jarig penningmeesterschap met de Bestuursleden en hun dames werd gevierd,
volgde in 1949 bij het 60-jarig bestaan de benoeming tot erelid. Dat bij dezelfde gelegenheid zijnzoon Piet
tot lid van verdienste werd benoemd, was voor de familie Jongeneel een dubbele vreugde. Eveneens was er
grote blijdschap toen de oudste zoon Rud met zijn vrouw na de oorlog thuiskwam. Wat een feest was er toen
ten huize Jongeneel met familie en vrienden!
Met Mollerus en Henk van den Berg heeft Vader Jongeneel de langste staat van dienst als Bestuurslid
(19 jaren!) van onze club. Reeds nu, terwijl deze staat van dienst nog niet is afgesloten, kan men niet dankbaar genoeg zijn voor al het werk, dat hij als bestuurslid heeft verzet. Jarenlang maakte ik deel uit van de kascommissie of van de trainersfondscommissie, zodat ik van nabij de zorgen van deze toegewijde penningmeester heb kunnen meemaken. Het werk was omvangrijk, zorgen waren er vele! Een volkomen verdiend erelidmaatschap en de heel hartelijke dank van alle leden, die zo bijzonder erkentelijk zijn, dat H.F.C. blijft wat
zij reeds voor ons en voor zo velen was, is zijn deel.
Als wij nu bij het 7^-jarig bestaan zo dankbaar zijn, dat onze goede oude club nog zo vitaal is, dan is dit
mede voor een groot deel het werk van Vader Jongeneel. Heel hartelijk dank namens tal van vrienden.
H. J.

SLINGENBERG

CARELFLACK
Velen, die dit lezen, zullen wellicht een weinig meesmuilen, als wij Carel Flack hier betitelen als een serieus
H.F.C.-er. Vanzelfsprekend bedoelen wij hier niet mee, dat Carel nooit voor een fuifje was te porren, want
een kniesoor is hij zeer zeker nooit geweest en dat zal hij waarschijnlijk ook nooit worden. Neen, als wij
Carel het praedicaat 'serieus' verlenen denken wij aan zijn vele wedstrijden in ons eerste. In tegenstelling
tot 'na de wedstrijd' had je tijdens de wedstrijd geen kind aan hem. Hij zei niet veel, maar werkte voor drie en
zijn tegenstanders hadden het lang niet gemakkelijk als hij in de buurt was.
Vanaf zijn jeugd is Carel een trouw H.F.C.-er geweest, die bij alle evenementen, zowel op als buiten het
veld, altijd aanwezig was.
Hoogtepunten in Carels voetballoopbaan? Wij herinneren ons hem als rechtsbuiten tegen Zandvoortmeeuwen in 1943, waar hij het schot van zijn leven loste, dat helaas door de paal gekeerd werd. 'Daar praten
ze over 10 jaar nog over', alsdus Carel na afloop, en waarachtig, hij heeft nog gelijk gehad ook.

Rondgang
Toen ik op het speelplein van een school in de buurt, voor de eerste maal een afgetrapte tennisbal door een
vrij kostbaar schoolraam trapte, wist ik plotseling, dat ik mij met voetbal wilde gaan bemoeien. Raak schieten
gaf een pure vreugdetrilling door alle ledematen, vond ik. En wat was per slot van rekening het verschil tussen
een schoolraam en een ruimte tussen twee palen en een lat?
En daar stond ik dan op een kaalgetrapt veld van de H.F.C. achter een gedeeltelijk verzakte vaal-groene
tribune met ruim dertig andere blagen. De weg naar dit slagveld had een man gewezen tegen wie iedereen
'vader' zei en die - dat begreep ik wel uit zijn gepraat - iets met geld te maken had. 'Ga jij daar maar naar
toe joh', zei hij, nadat hij mij in mijn gloednieuwe spullen nauwkeurig getaxeerd had. En ik ging. 't Spel was
begonnen.
En tijdens en na dat spel 'achter de tribune' wist ik al gauw wat ik aan de H.F.C. had. Niet alleen de
Haarlemsche Football Club, niet Hollands Fijnste Combinatie, maar een samenraapsel van vriendjes, dat toen
ook alleen voetbal maar belangrijk vond; dat zich bezig hield met het goedmoedig negeren van een terreinknecht tot die eindelijk het populaire 'allegaar op . . .' liet horen; dat het goedkoopste snoepgoed kocht in
een bouwvallige tent met een paarsachtige man achter de etalage; dat kleumers onder de koude douche
stopte; dat schreeuwde achter de vijandelijke doelman bij een thuis wedstrijd van het eerste; dat voetbal
speelde op Woensdag- en Zaterdagmiddag tot het moment dat het haast te donker was om in de kleedkamer
de pijpen van de (korte) broek te kunnen vinden.
Promotie volgde. 'Van achter de tribune' naar 'naast de tennisbaan'. Nu eindelijk dus elf tegen elf. Er
kwamen ook aanschrijvingen voor de training door een man die altoos
knaapjes op een rij zette en ze dan
een voetbal liet stoppen. 'Onder de voet dood leggen', zei die getrouw, naar bladzijde zoveel van het boekje.
'Voordoen', luidde dan altijd het verzoek. En meneer deed het voor. 'Gooi jij maar even op'. Steevast volgde
dan een verraderlijke opgooi, die natuurlijk een misser van 'meneer' werd. Waarop altijd weer 3^ knaapjes
gnuifden . Was dat een trainer? 't Was dat hij - in onze ogen althans - zo oud was en dat we van thuis zo
iemand met meneer moesten aanspreken, maar anders . . .
Zo was 'de onderlinge', de meest waardevoile 'bond' na de H.V.B., naar ik nu nog steeds meen. Als de
rechtsbuiten het niet bij kon benen, moest hij al gauw keepen; als de midvoor een kans voor open doelmiste,
werd hij uitgemaakt voor lomperd en veroordeeld tot grensrechter spelen bij de eerstvolgende wedstrijd
op school.
Weer promotie. Niet omdat wij harder punterden dan anderen - zoals wij toen soms dachten - maar omdat
we de leeftijd hadden bereikt voor de echte adspiranten. En dat wilde zeggen: spelen tegen knapen die je
niet kende; die je hoonden als je verloor; die zeiden dat H.F.C.-ers niet voetballen konden en die altijd
groter, dikker en dus zwaarder waren. En toch promotie. Van 'naast de tennisbaan' naar 'het kleine'.
Ik speelde in de voorhoede. Hoe het kwam weet ik niet meer, maar eens kreeg ik vlak voor het doel een
hard schot van een elftalgenoot tegen m'n achterhoofd. Ik ging neer. Toen ik m'n ogen open deed, keek ik
recht in het gezicht van de man, die onze tegenpartij de gehele wedstrijd opgehitst had. 'Als ie z'n hoofd nou
een beetje opzij had gehouden, had-ie geheid gezeten en hadden we geen kans meer gehad,' zei de ophitser.
Kans kregen ze die middag toch niet meer, dat weet ik nog heel zeker.
Onderlinge, adspiranten, juniores, seniores; achter de tribune, naast de tennisbaan, 't kleine e n ' t grote
bij veld. Hoe velen is het zo al vergaan en hoe velen zullen er nog volgen? Een rondgang met kankeren op
belangrijke en onbelangrijke dingen, winnen of verliezen in storm, regen of mist in Spaarndam, Velsen, Hillegom, Zandvoort of Hoofddorp, maar bovenal . . . een rondgang met plezier en sportieve voldoening. Plezier
op en buiten de velden aan de Spanjaardslaan met jongetjes die vroeger je kameraadjes waren en nu je vrienden,
met wie je al over vroeger praat, terwijl je nog een broekje bent in een club die
jaar bestaat. Een broekje
overigens, dat niets liever zou willen doen dan nog eens zo'n rondgang maken over vier velden, die een voetballer tot een H.F.C.-er maken, als u begrijpt wat ik bedoel.
E.

K.

De Ligtenstein-Clan
Bij het bezigen van deze betiteling pleeg ik slechts plagiaat. In het bijzonder toen de jongens en 'zus' Lien —
thans mevrouw Hulst — zich nog onder het vendel der vrijgezellen door de wereld bewogen, bezigde vader
Ligtenstein die uitdrukking zelf nog al eens gaarne.
Deze 'clan' is voor diverse H.F.C.-ers steeds als het ware een verpersoonlijking geweest van een verstandig en gezellig gezin. Ik meen namens alle betrokkenen te spreken, als ik op deze plaats de grote gastvrijheid memoreer, kenmerkend voor het huis aan de Westerhoutstraat nummer 27.
Kwam moeder Ligtenstein slechts sporadisch aan de Spanjaardslaan (natuurlijk was zij er juist wel bij, toen
Piet zijn been brak!), 'Pa' daarentegen volgt sinds jaren met grote interesse wat er zich zo al afspeelt op en
om H.F.C. Wij hebben heel wat bomen met hem over H.F.C. opgezet, waarbij het dikwijls (geanimeerd)
fel toeging.
Thans de drie jongens: Hans, Piet en Jaap. Zowel hun karaktereigenschappen als hun aandelen in het
H.F.C.-leven lopen nogal sterk uiteen. Ziehier wat zij gemeen hebben.
Zij leverden hun bijdrage — ieder naar vermogen op zijn terrein en op zijn wijze — voor hun club als
iets vanzelfsprekends, zonder enige omhaal en met groot enthousiasme. Hadden zij een taak op zich genomen,
dan werd die consequent, volgens eigen opvatting, prima ten uitvoer gelegd. Ook voor 'de vuile was' waren
zij nooit te beroerd. Dit gevoegd bij hun bescheidenheid groeiden zij bijna als vanzelf op tot de (soms zo
angstig kleine) groep van werkelijke steunpilaren van de H.F.C. Alle drie wonen zij thans niet meer in,
doch wel in de betrekkelijk nabije omgeving van Haarlem. Hans is vrij wel ieder week-end aan de Spanjaardslaan te vinden (hij heeft ook nog zitting in de Ballotage-commissie als opvolger van . . . zijn broer Piet),
doch er gaat toch practisch geen maand voorbij, dat Piet en Jaap niet hun schreden naar ons veld richten.
Hierboven dus wat zij gemeen hadden, hieronder in het kort enige typerende beschrijvingen van de drie
gebroeders afzonderlijk.

HANS

Reeds als eerste jaars student nam hij deel aan de organisatie van het adspirantenwerk. Gedurende zijn (vlot verlopen) studie heeft hij de H.F.C. sterk
la ten praevaleren boven de meeste genoegens van het studentenleven. Ik
geloof niet dat wij dat als een opoffering uit idealisme moeten bezien. Integendeel, hij deed zijn werkzaamheden van diverse aard met zoveel overgave
en enthousiasme voor de H.F.C. — binnen de tijd die zijn studie hem liet —
dat hij eenvoudig niet taalde naar uitgebreide studentikoze ontspanningen.
De H.F.C. kan er slechts over verheugd zijn, dat Hans er zo over dacht.
Geleidelijk nam hij mede de gehele jeugd taak van Bas Onderwater,
Henk van den Berg en anderen over. Een door velen voor onmogelijk gehouden, zowel kwalitatieve als kwantitatieve, opgang van ons jeugdvoetbal in
de periode tussen de laatste vooroorlogse en eerste na-oorlogse jaren, tekende zich duidelijk af. Het grote aandeel, dat de 'Prof' in deze opgang heeft
gehad, zij hier nog eens met nadruk vermeld. Dat hij tengevolge van bijzondere omstandigheden slechts een jaar in ons hoogste college zitting heeft
gehad (en dat nog wel op een plaats, die hem in feite niet lag) is slechts een
onbelangrijke toevalligheid.
Behalve voor het jeugdwerk is Hans ook gedurende tal van jaren de kurk geweest, waarop de redactie
van 'De H.F.C.-er' heeft gedreven. Vooral in de bezettingsjaren (De 'H.F.C.-er' was in die tijd verboden
en verscheen naar behoefte in de vorm van een clandestien gestencild blaadje) heeft hij ook in dat college
onschatbaar werk verricht. Ondanks zijn buitenstedigheid sinds vrij kort na de bevrijding, heeft hij in latere
jaren desgevraagd toch nog diverse taken in het H.F.C.-leven vervuld.
Een groot voetballer is de Prof nooit geweest. Al op jeugdige leeftijd werd hij aanvoerder van een elftal
met enige oudere juniores. Bij de jeugd was hij een forse back, bij de seniores werd hij een redelijk goed
voorzettende rechtsbuiten. Toen hij in het begin mede aan de top van de steeds groeiende jeugdorganisatie
stond, stelde hij zich zijn taak zo primair, dat hij zich in die tijd slechts gemiddeld een keer in de drie weken
de tijd gunde om zelf een balletje te trappen.

PIET
Een (wat men noemt) 'geboren' voetballer. Piet maakte een normaal-vlotte
promotie door de juniores en kwam via juniores A nog als Burgerscholier op
de linksbuitenplaats van H.F.C. 3 in de ie klasse H.V.B. Reeds voor de oorlog
speelde hij zich in ons eerste elftal en handhaafde zich daar met enkele onderbrekingen zo'n jaar of tien. Hij speelde ruim honderd competitieweds trij den
voor H.F.C. 1, een toch altijd bijzondere prestatie. Hij was geen buitenspeler
met een dodelijk schot of een nooit falende voorzet in beide benen. Hij muntte
uit door een uitgesproken handigheid met de bal en het prima tevoren aanvoelen van de uit te buiten situaties. Bovendien was hij een snel sprinter (bv.
nummer een op de 100 meter bij de Mulier-bekerwedstrijden in 1939) en het
maakte nauwelijks verschil in tempo, of hij met de bal een of meer tegenstanders
moest passeren. Zijn capaciteiten bleven ook buiten de H.F.C. niet onopgemerkt. Ondanks de juist voor zijn spel bestaande handicap van het hardere
voetbal op slechtere velden in de derde klas, werd hij diverse malen in het Haarlems A en B-elftal gekozen
met spelers van naam, waaronder die uit het Nederlands elftal en old-internationals. Piet kwam waarschijnlijk
juist net iets aan hardheid en eerzucht tekort om hem de hoogste voetbaleer te verschaffen, die menigeen
hem voorspeld heeft. Om dergelijke voorspellingen kon hij overigens zelf altijd smakelijk lachen.
In ons jubileum-tournooi ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan, brak hij zijn been. Piet werd lachend
van het veld gedragen. Halverwege het seizoen begon hij weer in het tweede (van welk elftal hij tevoren nog
een tijdje aanvoerder was geweest) en natuurlijk kwam hij spoedig in het eerste terug.
Hoogtepunten in Piet's rijk geschakeerde voetballoopbaan ? Vaste speler in het kampioensteam gedurende
de oorlog (toen dat jaar geen promotiemogelijkheid bestond) en het seizoen 1949-19^0 met de promotie
van zowel H.F.C. 1 als 2. Piet was toen niet alleen een der pijlers van het tweede, hij verrichtte zelfs uitmuntend werk in de beslissende promotiewedstrijd, die het eerste door een 2-6 overwinning op Blauw
Zwart te Wassenaar in de tweede klasse terug bracht. Zes dagen later hielp hij mede, toen het tweede eveneens promo veerde.
Piet was niet alleen een enthousiast en gezellig voetballer. Gedurende tal van jaren was hij tevens een actief
lid van de clublevencommissie. Ook zag men hem bij tijd en wijle wel eens als scheidsrechter bij de jeugd optreden. Bovenal bleef hij natuurlijk speler. Bij het fluiten speelde hem dat wel eens parten. Tijdens een
heftig duel bij een wedstrijd van een onzer junior elftallen hoorden wij eens een (voor Piet niet totaal onbekende) schreeuw: 'He, scheidsrechter!' Even later realiseerde de Prater zich, dat hij dat zelf was. Hij
floot, gaf een beslissing en het spel ging weer voort. Zijn humoristische kijk op velerlei zaken liet hem gelukkig zelden in de steek.

JaaP
Ook Jaap heeft (of is het zo langzamerhand: 'had') een bij naam. 'DeWipper' is
ontstaan tengevolge van zijn biljartprestaties in een Drents cafe.
Hij is een van de weinige H.F.C.-ers, die een halve frontpagina van een
vrij groot dagblad met zijn conterfeitsel in beslag heeft genomen. Het was een
imposant gezicht: een bijna levensgrote (vrij typisch uitgedoste) scheidsrechter
met een hele troep jongens om zich heen verzameld. 'De schoolvoetbalwedstrijden zijn weer begonnen', stond er onder de foto.
Evenals zijn broers, lag het ook Jaap niet, om passief tegenover het H.F.C.leven te staan. Diverse jaren heeft hij een groot aandeel gehad in het werk
van de 'Onderlinge' ('Zeg maar Jaap in plaats van mijnheer, tegen mij!
Begrepen?' Antwoord van het adspirantje: 'Ja, Mijnheer!') bij de sixes en
andere jeugdaangelegenheden. Jaap vertrok al vrij snel voor zijn werk uit
Haarlem. Met zijn commissiewerkzaamheden was het toen natuurlijk (helaas)
afgelopen. Dat neemt niet weg, dat hij ook later nog dikwijls beschikbaar was
om onze juniores bij uitwedstrijden te vergezellen of als scheidsrechter bij de jeugd te fungeren.
In zijn juniores-tijd was hij een (voor de commissie soms haast te) hardnekkig-enthousiast captain. In de
seniores speelde hij nog vele jaren zijn partijtje, meestal met of onder leiding van broer Hans. Jaap was er
een meester in, om op bijna plechtstatige wijze, doch in goede scherts zijn voetbalcapaciteiten op de juiste
waarde te schatten. Hoe hebben wij bijvoorbeeld niet genoten van zijn breedvoerige uiteenzettingen over
het nut van het ontbreken van 'het voorzetklosje', teneinde een perfecte 'boog' te kunnen lanceren? H.T.

Seizoen 1944 ~ x 94£
Laten wij beginnen met de in dit seizoen door H.F.C.-elftallen gespeelde wedstrijden de revue te laten
passeren, Het zijn er . . . twee, zegge en schrijve 2, n.l. T.Y.B.B.-H.F.C. (3-2), T.Y.B.B. 2-H.F.C. 2
(2-9). Beide waren erewedstrijden ter gelegenheid van het jubileum van onze geel-zwarte stadgenoten.
Toen kwam September 1944 . . . geallieerde legers bevrijdden het Zuiden van Nederland, maar de opmars
liep vast bij onze grote rivieren. Nederland ging de loop van de wereldhistorie aan den lijve voelen. Electriciteit en gasvoorziening werden gestaakt, de voedsel- en brandstoffennood bereikte in enkele weken een
hoogte, die in deze streken nimmer gekend is. Wie maar kon, trachtte zich een bestaansminimum te verzekeren, dat op een vroeger door niemand gedacht laag peil bleek te liggen. De mensenjachten, georganiseerd
door een bezetter, die niets meer te winnen of te verliezen had, staken nu eens hier, dan weer daar de kop
op. Roof van kleding en dekens werd op schaamteloze wijze georganiserd . . . De Haarlemmer Hout werd
een strategische post in de 'Atlantische WaP en viel gedeeltelijk aan de oorlogswaanzin ten offer.
De schutting om het H.F.C.-terrein en het
grootste deel van de staantribune aan de Spanjaardslaan-zijde verdwenen in de noodkacheltjes
der Haarlemse bevolking. De rest van onze opstallen is gered door het optreden van enkele
'wachtlopers'. Een storm deed in September de
populier naast de overdekte tribune sneuvelen,
waardoor een gedeelte van deze tribune, de
gehele oude consumptietent en een ander perceel werden vernield. Tijdelijke herstelwerkzaamheden waren noodzakelijk om de zaak niet
nog erger te maken. Tenslotte werd van een
gedeelte van onze bij-velden de grasmat weggehaald.
Onze voorzitter schreef in het laatste clandestiene krantje, dat aan onze leden is rondgestuurd (Kerstmis 1944):
'H.F.C. ligt nu al drie maanden verlaten. De
terreinen worden niet betreden. De decoratieve
peppel, geveld door September-stormen, havende onze tribune. De afgestroopte bijveldjes
staan blank . . .
Zo toont H.F.C. op kleine schaal eenzelfde
beeld als ons zo zwaar getroffen Nederland. Wij
weten niet, wat ons nog te wachten staat, maar
wij zullen alles kunnen dragen, omdat wij
'weten', dat onze dierbare club, evenals ons
vaderland, onder de zwaarste druk niet kan bezwijken.
Op
September 1944 bestond H.F.C.
jaar. Lang voor deze datum waren de omstandigheden reeds van dien aard, dat het Bestuur, er
Gelijk een atoombom viel onze boom bij een krachtige winsdtoot
op onze tribune.
anders op belust om iedere aanleiding tot feestvieren aan te grijpen, besloot dit dertiende
lustrum onopgemerkt te laten passeren. Men zou er bijgelovig van worden, want de wijsheid van dit besluit
werd toen wel zeer sterk bewezen, helaas. Zelfs een algemene vergadering, waarbij in besloten kring toch
enige herinneringen uit de laatste vijf jaren van het bestaan van H.F.C. zouden worden opgehaald, werd
ons onthouden . . .'
De jeugdcommissie trachtte zoveel mogelijk het contact tussen de juniores gaande te houden door verschillende prijsvragen uit te schrijven, die blijkens de overstelpende deelneming zeer op prijs werden gesteld.
Het Bestuur vergaderde enkele malen, eind Januari werd Mr A. H. van den Berg gehuldigd bij zijn i 2 1 / 2
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jarig bestuurslidmaatschap. Op al deze manieren trachtte men, zij het ook voor enkele ogenblikken aan
de steeds drukkender wordende dagelijkse zorgen te ontkomen.
Het nummer van de H.F.C.-er, dat in Juli 194^ verscheen na een onderbreking van bijna vier jaar begon
met de woorden: 'We zijn vrij'. Inderdaad . . . de Mei-dagen hadden ons de bevrijding gebracht, iedereen
sprak van 'wederopbouw' en dezelfde geest was over ons Bestuur vaardig geworden. Deze eerste H.F.C.-er
stond tevens vol van berichten, deels verheugende, deels droevige, over hen, die wij terugzagen en hen, die
wij nooit meer zouden terugzien.
H.F.C. speelde nog een voetbalwedstrijd, en wel tegen de Royal Canadian Engineers, uitslag 9 - 1 . De
recette werd voor een liefdadig doel afgedragen.
Helaas moeten wij het overlijden van een groot aantal H.F.C.-ers vermelden:
Jhr. Jan Feith en Mr. Jan Ferf, twee figuren uit de oudste periode van ons bestaan, die tot het laatst toe het
wel en wee van onze club met aandacht bleven volgen;
Piet Lokman, een trouw junior-lid, die bij de razzia's van de 6 December 1944 door een Duitse kogel getroffen werd;
Wim Denijs, eens een der steunpilaren van het kampioenselftal van 1933, die zijn
menslievend werk voor ondergedoken landgenoten moest bekopen met de dood in
een Duits concentratiekamp;
Hans van der Land, die als oorlogsvlieger boven Frankrijk werd neergeschoten;
Hans Sanders, door de Duitsers gearresteerd en in een Duits concentratiekamp
gestorven;
Guus Daniels, John van Parreeren en Bob Twiss, die het slachtoffer werden van
de Japanse oorlogswaanzin; de tweede liet het leven op Formosa, de beide anderen
in Siam;
Hans Chapon en Max Gobets, die ten offer vielen aan de vervolging van de Joodse
Nederlanders en nooit zijn teruggekeerd;
de Heer E. H. van der Togt, een trouw bezoeker van ons veld, na een langdurig
ziekbed.
Wim Denijs
Onze Oprichter vierde op 10 Maart 194^ zijn tachtigste verjaardag, Ere-lid
j-oosjes neraacnt zijn vijf en zeventigste geboortedag kort na de bevrijding op 9 Mei. Zijn lichamelijke toestand liet veel te wensen over, zodat H.F.C. het bij bloemen en een schriftelijke gelukwens moest laten.
Gehavend waren wij uit de oorlog herrezen, maar ieder wachtte vol vertrouwen de komende gebeurtenissen af. Het Bestuur riep de leden ter vergadering op 4 Augustus, en van dat tijdstip af kan uw verslaggever
zonder gemengde gevoelens zijn relaas voortzetten.

Hoeden af!
'Theo, denk er om, dat je niet meer uitvalt. Ik heb je trui net met veel moeite schoon kunnen krijgen!' zei
Thea uit de grap tegen haar echtgenoot, toen zijn elftal een kwartier voor tijd met 6-0 voor stond. Ook Theo
vatte de zaak van de humoristische kant op. Hij viel niet meer uit en er kwamen in dat laatste kwartier liefst
drie (volkomen onnodige) tegengoals. Niemand van zijn medespelers vond dat erg (aanvoerder Theo had al
zo veel wedstrijden voor hen gered) en Thea had natuurlijk veel plezier achter de goal in de luwte van de
tennisbaan. Waarom ook niet? De match was toch glad gewonnen en zij geeft dan toch ook maar een gedeelte
van haar tijd aan H.F.C. Zij gaat vaak met Theo en zijn elftal mee, zorgt dat het thuis gezellig en 'er iets bij is',
wanneer hij na afloop van een wedstrijd eens een paar van zijn teamgenoten, al dan niet met hun vrouw of
verloofde, meebrengt.
Thea is het type van een gezellige 'spelers-vrouw'. Jopie daarentegen is het type van een ideale 'bestuursechtgenote' van een H.F.C.-er; een 'functie' die heus niet iedereen zo maar ligt.
Joop aan de telefoon tegen haar man, terwijl het eten al een tijdje 'op' staat en de beide kinderen met natte
jassen en vuile schoenen binnen komen stuiven:
'Wat zeg je Jaap? Je zit nog in Rotterdam! Ik zal maar vast met eten beginnen. Als om acht uur de jubileumcommissie hier komt, zal ik zorgen klaar te zijn. Maar probeer jij dan tenminste de trein te halen, zodat
je voor half negen thuis bent. Hallo, luister nog even, Jaap. Die Piet Lastig heeft voor Zaterdag weer afgezegd en de moeder van Kees Bruisend moet je per-se voor Zondag spreken, zegt zij . . . Ja, ik zal de aanvoer-
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der van Piet wel waarschuwen (dat is Jan Kapteyn toch?) en met mevrouw Bruisend een afspraak maken. Ik
kijk wel even in je agenda, wanneer er nog een gaatje is . . . Kom je echt op tijd thuis? A propos, de kopij
voor de H.F.C.-er lijkt mij prima zo. Ik heb er alleen nog een paar opmerkinkjes bij gezet, maar dat bespreken
we morgen samen wel even. De beide stencils heb ik nagekeken en je stamhouder heeft ze al bij het secretariaat gebracht . . . Ik moet nu vlug naar de kinderen en het eten. Tot straks!'
Natuurlijk zijn lang niet alle dames van onze gehuwde spelers, bestuurs- en commissieleden zo 'H.F.C.minded' als onze Thea en Jopie. Maar in zekere mate zijn hun gezinnen toch wel degelijk op onze club gericht,
waarbij uiteraard het gezinsleven als nummer een dient te staan . . .
Wij, H.F.C.'ers van jong tot oud, kennen practisch allemaal onze eerste-eltal-spelers. Die jongens zijn het
immers, die de plaats bepalen van die drie voor ons magische letters 'H.F.C.' op de voetballadder. Op hun
verrichtingen concentreert zich uiteraard in eerste ins tan tie de belangs telling van onze leden en van hen, die
wel buiten onze club staan, maar er toch klaarblijkelijk interesse in tonen.
De verrichtingen der spelers uit de lagere elftallen en ook de vele goede en onmisbare werkzaamheden van
bestuurs- en commissieleden komen meestal veel minder voor het voetlicht der openbaarheid, doch bij de
meeste leden is hun aandeel in het H.F.C.-leven toch wel bekend en wordt ook als zodanig gewaardeerd.
De een geeft nu eenmaal graag een relatief groot gedeelte van zijn vrije tijd, om naar capaciteiten zijn club op
of buiten het veld zo goed mogelijk van dienst te zijn. Een ander beperkt zich tot het spelen van zijn partijtje
in een der lagere elftallen of stelt zich beschikbaar om een bescheiden aandeel in de omvangrijke organisatie
van onze club te nemen.
Al deze, bij de leden meer of minder bekende, H.F.C.-ers vormen met de altijd-passieven en de niet-meeractieven tezamen de H.F.C., zoals die in al haar geledingen voor ons staat. Elke H.F.C.-er, die 'iets' voor
zijn club doet, vraagt dat een gedeelte van zijn vrije tijd. Zij, die 'meer dan iets' doen als speler of organisator, kost dat zeer veel tijd. Dat weet niet iedereen zo precies, maar de meeste H.F.C.-ers kunnen zich daaromtrent waarschijnlijk toch wel enigszins een idee vormen. Tot hen, die 'iets' en 'meer dan iets' doen, behoort in de loop der jaren, steeds tevens een categorie getrouwde H.F.C.-ers. Deze categorie is thans zelfs
waarschijnlijk (ook relatief bezien) groter geworden dan bij ons gouden feest. Ook bij de samenstelling der
diverse jubileumcommissies kunnen wij dat verschijnsel waarnemen. Het is voor de gehuwde H.F.C.-er
niet altijd even gemakkelijk om de juiste balans tussen de aandacht voor het gezin, de dagelijkse werkzaamheden en de vrije-tijds-besteding aan de sport te vinden en die balans in evenwicht te houden. Die balans wordt
uiteraard niet alleen bepaald door de H.F.C.-er, maar tevens door zijn echtgenote (en kinderen).
Iedereen, die in deze aangelegenheden enige ervaring heeft opgedaan, zal toegeven, dat het voor de betrokken H.F.C.-vrouwen niet altijd gezellig is, wanneer de man 'maar weer naar H.F.C. trekt' en vooral niet,
indien hij voor zijn dagelijkse werkzaamheden ook al erg ongeregeld thuis is en dan nog dikwijls druk bezet
indien hij er eens wel is. En toch 'vinden vele vrouwen het goed', dat hun mannen een gedeelte van hun dikwijls schaarse vrije tijd aan onze 'good old' geven. Die dames zien daar dan blijkbaar toch wel iets nuttigs in.
Gelukkig voor de H.F.C. is er zelfs een aantal, dat het niet alleen 'goed vindt', maar bij wijze vansprekenhun
mannen 'er heen stuurt' en met enthousiasme medeleeft. Zij leven mee, in het algemeen met het wel en
wee van de H.F.C. en in het bijzonder met de verrichtingen van het Eerste en het elftal van hun gezinshoofd
of zijn leidinggevende of uitvoerende taak buiten het speelveld. Dat medeleven gaat heus wel wat verder
en vereist heel wat meer begrip en geduld dan alien het wassen van de H.F.C.-kledij, het verrichten van
wat type- of corrigeerwerk, dan wel het aannemen en doorgeven van mondelinge of telefonische clubmededelingen of het met souplesse aanpassen van de huiselijke regie aan de sportbeoefening van man of zoon.
De vrouwen, die het zonder meer 'goed vinden', kan de H.F.C. dankbaar zijn. De dames, die in practisch
alles (mits de tevoren gezamenlijk opgemaakte balans niet al te zeer met grote hardnekkigheid naar een kant
blijft doorslaan) waarachtig medeleven met hetgeen hun echtelieden voor de H.F.C. (en vaak ook nog op
ander sportgebied) doen, zijn zelfs van grote waarde voor de club. Het is in de practijk immers duidelijk gebleken, dat het in het algemeen wel nuttig is, dat er zowel in bestuur als commissies ook enkele getrouwde
leden zitting hebben. De echtgenoten en verloofden van onze spelers, bestuurs- en commissieleden treden
zelden op de voorgrond (tenminste in de H.F.C.!). Zij kunnenreglementair natuurlijk nooit lid van de H.F.C.
worden. Toch zijn vele van die vrouwen echter meer waard voor onze club, die zij dan toch ook in zekere zin
metterdaad als de hunne beschouwen (en ook beschouwen mogen, al schelden zij er dan nog al eens graag
op), dan menig lid, dat zich wel H.F.C.-er noemt. Die dames zijn in feite onmisbaar voor de club. Aan haar,
de onbekende soldaten in het H.F.C.-leger, brengen wij, zonder het te durven wagen om op deze plaats namen te noemen, gaarne een zeer verdiend ere-saluut. Hoeden af, H.F.C.-ers!
H. T.

Seizoen 194^-1946
De zomer van 1945" was een tijdperk van wederopbouw op ieder gebied. De Spanjaardslaan werd weer als
van ouds het punt, waar de talrijke gerepatrieerden oude kennissen konden ontmoeten en zich in de oude
vertrouwde sfeer inleven.
De (enkele jaren na de bevrijding weer Koninklijke) Nederlandse Voetbalbond wilde met het oog op de
zeer gebrekkige verbindingen een beker-competitie met poules van locale indeling doen verspelen alvorens
met grotere plannen te beginnen. Enige veranderingen bracht de aanvang van dit seizoen: Heesterbeek,
onze terreinknecht ging van zijn zozeer verdiende pensioen genieten. Een stuk H.F.C.-geschiedenis werd
hiermee afgesloten.
In de tweede plaats kwam Haarlem, onze grote concurrent uit vroeger jaren, tijdelijk aan de Spanjaardslaan zijn thuisweds trij den spelen. Geen wonder dat het aantal donateurs van H.F.C. steeg, een — overigens
niet zo bedoeld — g e v ° l g v a n de bepaling, dat onze leden en donateurs vrije toegang bij de wedstrijden van
de roodbroeken zouden hebben. Dit financiele voordeel werd dubbel en dwars te niet gedaan door de schade
aan onze tribunes, die tegen een 'eerste klas' bezetting niet meer bestand bleken.
Wim Heybroek, onze voorzitter, droeg de leiding van het eerste elftal over aan Dick Mac Neill, de vicevoorzitter, die echter enkele maanden later wegens vertrek uit Haarlem zijn functie moest neerleggen.
In de leiding van de vereniging veranderde voorlopig weinig. Het bestuur onderging een wijziging: Hans
Ligtenstein verving Hans Reinders Folmer als commissaris.
Met enige spanning zagen wij het optreden van het eerste elftal tegemoet. Op 9 September speelde H.F.C.
een vriendschappelijke wedstrijd in Bloemendaal, die met 1-0 verloren ging. De in onze omgeving gelegerde
Jewish Brigade was de eerste tegenstander op ons eigen veld: met 2-1 bleef H.F.C. in de meerderheid.
Wisselvallige resultaten bereikten wij in de voorronde van de beker: H.F.C.-Terrasvogels 2-3, H . F . C . Bloemendaal 7-2, Spaarnevogels-H.F.C. 2-9. Bob Kammeijer had intussen onze kleuren tweemaal in het
Haarlems elftal vertegenwoordigd. Piet Ligtenstein eenmaal. Laatstgenoemde moest in deze wedstrijd uitvallen en stond enige tijd op de ziekenlijst. De beker-competite werd besloten met een £-3 overwinning
tegen D.S.S. Ons doelgemiddelde versperde onze verdere aspiraties: wij eindigden als no. 2.
De eerste zeven wedstrijden leverden tien punten op, alle thuisweds trij den eindigden met winst, de twee
uitwedstrijden gingen verloren: H.F.C.-T.Y.B.B. 4 - 1 , Kinheim-H.F.C. 2-0; H.F.C.-Beverwijk 3-2,
H.F.C.-Zandvoortmeeuwen 2 - 1 , H.F.C.-Terrasvogels 7-2, H.F.C.-Bloemendaal 8-0. Onze vorm was wel
zeer wisselvallig. De Oud-Internationals wonnen op 1 Januari met £—3. De nederlagen-reeks in de uitwedstrijden werd onderbroken: Zandvoortmeeuwen-H.F.C. 1-4, A.D.O. 1920 -H.F.C. 1 - 3 . Thuis wonnen
wij in een bar slechte wedstrijd van D.T.S. met 5-2 en in een zeer goede partij van een der concurrenten,
H.R.C. met 3 - 1 , waardoor wij met een punt voorsprong de leiding hadden. Blessures waren oorzaak
van vele wisselingen in het elftal, wat zich in de laatste negen wedstrijden zou wreken. Wij vermelden
hier slechts, dat Piet Hagenaar enkele wedstrijden meespeelde, dat Piet Ligtenstein op het eind van het seizoen zijn (zoveelste) rentree maakte en dat verder de opstelling herhaaldelijk moest worden gewijzigd door
verschuiving van spelers van voor naar achter, van links naar rechts en v.v. Geen wonder dat dit weinig constante elftal op den duur geen succes kon boeken. Wij vermelden hier slechts de uitslagen van de laatste
wedstrijden: H.F.C.-A.D.O. 1920: 4-3, D.E.M.-H.F.C. 3 - 1 ; Terras vogels-H.F.C. 1 - 2 , H.R.C.-H.F.C.
4-2 (onze laatste kans verloren), H.F.C.-D.E.M. 4-4, D.T.S.-H.F.C. 2-0 (tegen deze Oudkarspelse tegenstander speelde H.F.C. als gewoonlijk zijn slechtste spel), H.F.C.-Kinheim 2-2, T.Y.B.B.-H.F.C. 3-1
(enige maanden tevoren was de wedstrijd op een bij kans onbespeelbaar veld gestaakt wegens . . . een blessure
van de scheidsrechter), H.F.C.-Bloemendaal 3-3. Met 27 punten uit 20 wedstrijden eindigden wij op de
tweede plaats met 4 punten achterstand op H.R.C.
Het tweede had in de Res. tweede klasse een slecht seizoen en eindigde na een begin met kampioensaspiraties op de voorlaatste plaats, zij het met ruime voorsprong. Het derde zag zich het kampioenschap van
klasse in in de Afdeling Haarlem ontgaan door een van de merkwaardigste uitspraken die er ooit door een
protest-commissie is gedaan. Het geval is waard aan de vergetelheid ontrukt te worden. In de tweede helft
van de uitwedstrijd tegen R.C.H. g is de stand 2-1 voor H.F.C. Wanneer een van onze backs een doelpunt
tracht te voorkomen door de bal weg te slaan, rolt de bal tergend langzaam over de doellijn. De scheidsrechter heeft echter reeds gefloten: strafschop. Ato van der Togt doet wat hij in dergelijke gevallen meer
gedaan heeft: corner. Uit deze hoekschop wordt de bal in het net gekopt: 2-2. Na afloop protesteert R.C.H.
tegen het niet toekennen van een doelpunt (!) en: . . . de protestcommissie laat zich overtuigen. H.F.C.

verliest met 3-2! Een geval voor een voetbalprijsvraag: hoe kan een trap twee doelpunten opleveren? De andere
senior-elftallen in de afdeling Haarlem verrichtten weinig opwindende dingen Bij de jeugd ging men op de
goede weg voort door Kampioenschappen van de juniores A en B.
Het was overigens een door de tijdsomstandigheden zeer verward seizoen: vele H.F.C.-ers vertrokken voor
korte of langere tijd naar Indonesie, vele anderen kwamen terug naar Nederland. Nog steeds kwamen berichten binnen van het overlijden van clubgenoten in de tropen en in Duitse concentratiekampen: Ade van Gogh,
Frits Roos, Emile Bastet, P. Beccari, Peddie Francken, Daan Gollner. Het kon geen verwondering wekken,
dat velen in deze tijd hun gedachten niet bij de sport konden bepalen.
De clubleven-commissie was zeer actief en organiseerde verschillende avonden, met als hoogtepunt de
feestavond van
December. Ook voor de jeugdavonden was grote belangstelling.
De zuiveringscommissie, die door de algemene vergadering was ingesteld, bracht zijn advies uit aan het
bestuur: een onaangename nasleep van de oorlog. Bezien wij achteraf de zuivering op vele andere gebieden,
dan kunnen wij met voldoening constateren, dat H.F.C. bij deze aangelegenheid een naar omstandigheden
rechtvaardige maatstaf heeft aangelegd.
De eerste wedstrijd Nederland-Belgie bracht een overs telpende aanvrage voor kaarten en een bij zonder kleine
toewijzing. In het jeugdtournooi 'De Acht' deelde H.F.C. in zijn poule de eerste plaats met Sparta, maar zag
zich na het nemen vanstrafschoppenuitgeschakeld. Een fraai resultaat boekte onze jeugd op R.C.H., waar zij in
een sterk bezet tournooi A.F.C., Z.F.C. en E.D.O. versloeg. In definale bleken Ajax (2-0) en R.C.H. (1-0)
te sterk voor ons, maar de derde prijs was een mooie beloning. Met Pinksteren namen twee elftallen van
H.F.C. in Groningen deel aan het jeugdtournooi van Be Quick. Successen bleven hier uit door het grote aantal
invallers; de gastvrije ontvangst vergoedde zeer veel. De H.F.C.-er verscheen nog zeer onregelmatig; Max
Slingenberg en Kiek Giltay Veth vormden thans tezamen met Hans Ligtenstein het redactionele team.
Alles bijeen een seizoen, waarin H.F.C. nog kerngezond bleek te zijn, al waren de prestaties op het groene
veld nog niet bevredigend.
HENK HACKENITZ
Henk is nooit een 'groot voetballer' geweest. Maar dit heeft hij dan toch maar door een zo grote geestdrift
weten te vergoeden, dat hij jaren lang een eervolle positie in ons keurteam heeft ingenomen. Hemzelf kon
het trouwens niets schelen, in welk elftal hij speelde, of op welke plaats. Steeds leverde hij opgewekt zijn
bijdrage voor het goede doel. Rechtsbuiten in het vierde, kanthalf en rechtsback, zelfs stopper-spil en middenvoor in het eerste, daarna lange tijd aanvoerder van het tweede: deze lijst is lang niet volledig.
Vooral zijn aanvoerderschap moet hem lief geweest zijn: ongeremd kon hij nu met stentorstem zijn medespelers aanvuren, zonder dat er iemand was, die hem het zwijgen oplegde. Henks woordenrijkdom is voldoende bekend en blijkt ook op papier: zijn elftalverslagen in de H.F.C.-er eindigden bijna steeds met de
opmerking 'Van redactie-wege aanzienlijk bekort'.
Henk behoort ongetwijfeld tot degenen die er toe bijgedragen hebben, dat H.F.C. in de slechte jaren het
hoofd boven water kon houden, waardoor hij in belangrijke mate - misschien zonder het zelf te weten heeft meegewerkt aan het latere herstel.
A. S C H O U T E
Dat in ons jubileumboek een plaatsje wordt ingeruimd om enkele woorden te wij den aan ons aller vriend
Aad Schoute spreekt wel haast vanzelf.
Ware dit niet geschied, ons boek zou incompleet geweest zijn; immers hij is een van de figuren, die zich
in de oorlogse en na-oorlogse periode op velerlei gebied voor de H.F.C. zeer verdienstelijk heeft gemaakt.
Vooral ook in die jaren, dat het onze oude club niet geheel en al naar den vleze ging, de jaren dus dat wij
bij de buitenwereld practisch niet meer in tel waren. Juist dit tekende hem als een pur-sang H.F.C.-er.
Aad, die reeds in zijn jeugd lid van de H.F.C. werd, is zelf nooit een groot voetballer geweest, alhoewel hij
het als keeper toch nog wel een enkele keer tot het eerste elftal gebracht heeft. Zijn grote verdiensten liggen
op heel ander terrein. Mijn gedachten gaan daarbij uit naar de vele malen, dat hij voor clubavonden en sixes
prijzen beschikbaar stelde. Nooit deed de clublevencommissie een vergeefs beroep op hem. Vele jaren ook
was hij lid van de kascommissie, waarbij menige snedige opmerking of 'gentle hint' aan zijn brein ontsproot.
Ook als lid van de elftalcommissie heeft hij zich reeds vele jaren verdienstelijk gemaakt; hij ontpopte zich
als een prima spelkenner. Zijn prettige debatteertrant, z'n steeds weer humoristische opmerkingen maken
het een genoegen met hem te mogen samenwerken.
Moge hij nog vele jaren zijn krachten aan de H.F.C. kunnen geven.

Hans Thon
Een H.F.C.-er met een prettig open gezicht, zeg maar gerustgezichtje, eenbrilletje, veelal eenpijp in de mond,
onmiddellijk te herkennen aan zijn prettige wijze van optreden, voorkomend en hoffelijk, dat is Hans Thon!
Denkt u niet dat deze vriendelijke H.F.C.-er altijd alleen maar vriendelijk is. Neen hij is een kerel die
weet wat hij wil en hij komt eerlijk voor zijn mening uit. Men noemt dergelijke mensen wel eens lastig, doch
m.i. volkomen ten onrechte. Mensen als Hans Thon hebben niet alleen grote belangstelling voor H.F.C., doch
doen ook veel voor onze club. Bij de opbouwende critiek die hij levert, durft hij te wijzen op de fouten die
gemaakt worden. Dergelijke mensen zijn onmisbaar voor de H.F.C.
Hans is een van de H.F.C.-ers die zich vooral verdienstelijk hebben gemaakt als bestuurslid in een periode,
dat het met H.F.C. niet zo gunstig ging. Vooral in de periode 1939-1946 waren Hans Thon en Hans Ligtenstein de grote mannen van de jeugd.
Het is mij onmogelijk een overzicht te geven van wat Hans al zo in die periode heeft verricht, om de eenvoudige reden, dat ik nog geen lid van H.F.C. was in 1939. Maar onmiddellijk nadat dit lidmaatschap was
aangevangen heb ik .gezien en begrepen wat voor figuur Hans in die voorgaande periode is geweest.
Alle juniores, adspiranten en onderlinge adspiranten uit die tijd kennen Hans Thon en waarom? Hij was
het die met een geweldig enthousiasme zich gaf voor de jeugd van H.F.C. en zijn wijze van werken heeft er toe
bijgedragen dat het jeugdwerk van H.F.C. een grote vorm aan ging nemen. Immers het aantal jeugdleden is in
die periode belangrijk gestegen. En al was de oorlogsperiode gemakkelijk om de jongens bij elkaar te krijgen,
moeilijk was het vooral, gezien de tijdsomstandigheden, steeds weer met nieuwe ideeen aan te komen om de
jeugdige H.F.C.-ers enthousiast te maken voor het voetbalspel en wat nog belangrijker is, voor de H.F.C.
Heel wat tournooien werden door hem georganiseerd en welke jongen uit die tijd, die speelde in een van de
hogere juniores elftallen kan zich niet herinneren de 'brieven', die Hans aan hem schreef om toch vooral te
zorgen, dat men zich in de komende strijd voor de voile 100 % zou geven.
Een man van ideeen is hij ongetwijfeld en vele van deze ideeen werden tezamen met Hans Ligtenstein, in
wiens gezelschap men hem meest kon signaleren, tot werkelijkheid gebracht bij het jeugdwerk van H.F.C.
Bijzondere belangstelling heeft hij altijd gehad voor het jeugd tournooi 'De Acht' (dit mooiste tournooi
dat in Nederland wordt gehouden), waarvan hij met ons Erelid en oud-Voorzitter Wim Heijbroek de grondlegger is geweest. Immers, zij zorgden ervoor, dat dit tournooi als voortzetting van het Corinthians tournooi
tot stand kwam en niet dat alleen, doch ook voor de instandhouding van het tournooi werd zorggedragen.
Vele clubavonden werden door hem georganiseerd, waarbij hij vooral in de latere jaren, nadat hij geen
bestuurslid meer was, de steun had van zijn vrouw. Vaak zorgde Rita er mede voor, dat de feestavonden van
de jeugd slaagden, door het muzikale gedeelte van het programma voor haar rekening te nemen.
Jammer is het geweest dat Hans in 1946 door zijn werkzaamheden genoodzaakt was te bedanken als bestuurslid.
Dit betekende echter niet dat hij voor H.F.C. verloren ging, want nog steeds is hij actief in allerlei commissies en vele malen wordt zijn advies nog gevraagd.
Na de periode van het duo Thon-Ligtenstein, trad Hans op als captain van een der seniores elftallen en het
zijn vooral het derde en vierde elftal geweest, die van zijn gaven hebben geprofiteerd. Immers in de periode,
waarin Hans als captain van genoemde elftallen optrad werd er met veel animo gespeeld. Dat was niet te verwonderen, want hij was de captain die er eer in stelde om zo gunstig mogelijke resultaten te bereiken met
zijn elftallen, waarbij hij vooral de nadruk legde op de teamgeest en ook in die periode zijn er heel wat
H.F.C.-ers geweest, die Donderdagsavonds een brief van hem ontvingen om zich te concentreren voor de
komende strijd op het groene veld.
ADS.

Schoppen troef
Ik speel nu hockey. Keeper ben ik. Goed, goed, zegt u maar niets. Ik weet het al. Ik dacht alleen, dat ik u
dit beter eerst zou kunnen vertellen, opdat u mij verder ongelezen kunt laten. Leest u door? Hebt u wel
goed tot u door laten dringen, wat ik gezegd heb? Ik speel hockey. Met zo'n klein witballetje eneenkromme
stok. Ik doe het nog met plezier ook, hoewel ik niet helemaal begrijp, waarom de regels voorschrijven, dat
ook de keeper een stick bij zich draagt. Het is een wat overbodig ornament, ik schop toch alleen maar. Maar
als ik dan ook schop . . .

En daar komt natuurlijk toch bijna ongemerkt een wolk van dankbaarheid jegens H.F.C. in mij opwellen.
Ware het niet, dat ik in de laatste vier jaar voor de oorlog zulke goede lessen in het schoppen had gehad van de
heren Constandse, Jongeneel en Houtkooper, dan zou ik op het ogenblik de stick in mijnhanden niet waard zijn.
Nu en dan als ik - beschermd door bij zonder dikke leren klompen - de hockeybal een geweldige trap geef, verplaatsen mijn gedachten zich weer even dringend naar achter de tribune. In mijn eerste jaren als H.F.C.-er was
ik daar keeper, maar ik mocht toch ook al graag eens een uittrap nemen, of een penalty soms. Kortom, ik
schopte graag. Korte tijd later was ik dan ook linksbuiten in de adspiranten-C. Wij vormden een bijna
overslaanbaar elftal - alleen die machtige jongens van Spaarndam konden we niet aan - en mijn voorzetten
bereikten een dergelijke faam, dat de aanvoerder-middenvoor eens voor open doel op de bal ging zitten om
uit te lachen. Voor straf ben ik daarop weer een jaar gaan keepen. Slechts heel af en toe liet ik mij overhalen
ernstig een penalty te nemen; strafschoppen werden altijd ruimschoots toebedeeld aan de adspiranten-C.
Wij waren van dergelijke ontroerende broosheid, dat de schijn van een persoonlijke aanval op ons, de
scheidsrechters al tot het geven van vrije trappen en penalties placht te verleiden.
Later - en ik hoop, dat u het nut ziet van enige historische achtergrond bij de feiten - ben ik weer linksbuiten gaan spelen. Over die periode, waarvan het einde samenviel met het slot van mijn voetbalcarriere,
valt niet veel mee te delen. Ik gaf mij, zoals dat in de krant heet. Laat dat u voldoende zijn. Het was tenslotte
voor H.F.C.
Tegenwoordig geef ik mij niet zoveel meer aan H.F.C. Behalve natuurlijk, als ik af en toe naar het eerste
elftal kom kijken. Ik merk dan tot mijn vreugde, dat de achtjarige practijk indertijd, mij toch in een positie
heeft gesteld om het spel heel wat beter te begrijpen dan die jongens in het hoogste elftal. Ik commentarieer
dus. Af en toe vertel ik ook eens aan iemand, dat de voorzitter mij nog eens in - ik geloof - 1948 heeft opgebeld met het verzoek of ik de openingswedstrijd van dat seizoen als linksbuiten in het eerste zou willen optreden. 4 We wilden je eens proberen', zei hij, koud als een renpaarden-eigenaar. Ik moest die dag echter de
laatste cricketwedstrijd van het seizoen spelen. Van dat proberen is het nooit gekomen.
Dat is goed zo. Mijn faam is ongebroken. Buitenstaanders kijken mij met enig ontzag aan, als ik hun dat
verhaal uit 1948 (zonder het 'proberen') vertel. En tegenwoordig kan ik er af en toe, als dat nodig is, mijn
positie als keeper in de Franse hockey-competitie wat ruggegraat mee verlenen. Dit werkt voortreffelijk.
'Un tel homme', zeggen de tegenstanders, als ik het hun vlak voor de wedstrijd even achteloos vert eld heb,
'die moet kunnen schoppen'.
En dat kan ik. Dank zij H.F.C.
E. P.

De taak van het besturen
Er is, dunkt mij, alle aanleiding toe, in dit jubileumboek ook eens iets te zeggen over de taak, die het bestuur
van een voetbalclub heden ten dage heeft te vervullen.
Het is niet mijn bedoeling om een globale, laat staan volledige, opsomming te geven van het werk dat zulk
een clubbestuur en elk bestuurslid afzonderlijk te verzetten heeft. En dat wel om de eenvoudige reden dat
ik het niet weet. Ik ben zelf geen bestuurslid van welke sportvereniging dan ook en ik heb nooit deel uitgemaakt van het bestuur van een voetbalclub.
Laat ik hier direct aan toevoegen, dat ik er geenszins naar verlang het te worden.
Maar in al mijn onwetendheid heb ik wel een vrij duidelijke indruk van wat tegenwoordig bestuursleden
van een voetbalcub met een respectabel aantal leden, zoals bijv. onze H.F.C., op zich genomen hebben.
Waarom ambieren leden van een voetbalclub het bestuurslidmaatschap ? Ik geloof, dat het lang niet altijd een
kwestie van ambitie is, maar vaker het gevolg van aandrang in de geest van: kom, doe dat nou, het is heus niet
zo gemakkelijk om iemand te vinden, die er geschikt voor is en dat ben jij ongetwijfeld. En je moet iets voor je
club over hebben. Ja ik geloof dat het meestal zo gaat en wanneer het lid zich tot de Candidatuur heeft
laten overhalen, vindt hij het wel aardig, althans wanneer degenen die hem uitnodigden, een goede kijk op
hem gehad hebben. Want het is nu eenmaal menselijk begrijpelijk zo, dat je graag doet wat je goed doet.
Er zijn natuurlijk ook ambitieuzen, die ernaar verlangen dat het hun gevraagd zal worden en die dus ook
geen ogenblik aarzelen met het jawoord als de uitnodiging komt. Zij worden geleid door clubliefde of,
als u dat een te dik woord vindt, door intense belangstelling voor de club. En daar mag dan gerust een
tikkeltje gezonde eerzucht bij komen in de vorm van de voldoening in het spelen van een leidende rol,
een snuifje ijdelheid, goed, waarom niet, een vleugje verbeelding dat men het beter zal doen dan een ander
en wat doet dat ertoe? De mensen die zulke, laat ons zeggen, ondeugden helemaal niet hebben, zijn niet de

gezelligste en als zij verklaren daar niet mee behept te zijn ook niet altijd de eerlijkste. Maar wat nog belangrijker is, ze zijn meestal ook niet de geschikste mensen om een bestuurspost te vervullen, want die eerzucht, die ijdelheid, dat zelfvertrouwen leiden er, mits niet in overdreven mate tot uiting gebracht, toe
dat zij de op hun schouders gelegde taak goed vervullen.
Hoeveel nieuwe bestuursleden van een moderne grote voetbalclub zullen, wanneer zij korte tijd in functie
zijn, niet zuchten: wat ben ik in vredesnaam begonnen. Als ik dat geweten had . . .
En dat is dan eigenlijk het punt, waarom ik meen, dat het weleens goed is, iets over de bestuurstaak bij
voetbalclubs in het algemeen en dus bij de H.F.C. ook, te zeggen. Want ik geloof dat het gewenst is, dat 'het
bestuurslid' eens even in het zonnetje wordt gezet, om vooral dejongeren, die nog niet zo in de sfeer van bestuurswerk leven, niet alleen wat voetbalclubs betreft maar bestuurswerk in het algemeen, wijzer te maken.
De bestuursleden van een club als de H.F.C. moeten een enorme hoeveelheid tijd beschikbaar stellen
om de club goed te dienen, op de plaats in de leiding die hun ten deel is gevallen. Enorm veel tijd.
In de eerste plaats moge dit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester gelden, ook de
overige bestuursleden moeten stellig een zwaar offer aan vrije tijd brengen. Dat zij het prettig mogen
vinden om dit te doen, doet niets af aan de dank die hun toekomt. En zeker komt het herhaaldelijk voor,
dat het hun kwalijk schikt, naast de maatschappelijke functie, die vooral de ouderen nog bekleden en die
dan toch hun voornaamste functie blijft. Ook dan moeten zij klaarstaan. Niet alleen, en ook zeker niet in
de eerste plaats, om bestuursvergaderingen bij te wonen. Dit is eigenlijk maar min of meer bijkomstig.
De meeste tijd vergt het speciale onderdeel van de gemeenschappelijke taak dat het bestuurslid is opgedragen
en het werk in commissies. Het werk dat vaak, behalve inspannend en tijdrovend, ook nog ondankbaar is,
omdat aan de medewerking van de leden zo het een en ander ontbreekt. Het werk ook dat critiek oplevert,
wanneer er terecht of ten onrechte wordt gemeend, dat het eens een keer niet perfect is gedaan; terwijl
het meestal geen lof oogst, wanneer het in de perfectie wordt verricht.
Niet zo lang geleden is er eens een uiting gehoord van een die dacht, dat bij v. het secretariaat van een
club als de H.F.C. best door een man in een vrij uurtje kon worden bij gehouden. Het is niet zo erg, dat dit
eens eerlijk wordt gedacht, maar het is dan toch ook wel goed, dat het eens weersproken wordt. Ik zou
als een feit willen vaststellen dat een secretaris van de H.F.C. een kantoor van flinke capaciteit achter zich
dient te hebben om hem bij te staan ,of anders een of meer krachten die altijd beschikbaar moeten zijn, en
dus voor hun werk betaald zullen moeten worden.
Hoeveel tijd denkt ge niet, dat de penningmeester aan dit speciale werk voor de H.F.C. besteedt. Ook
een geduchte hoeveelheid, dat kan ik verzekeren zonder dat ik er ooit bij geweest ben, of het hem zelfs
maar heb gevraagd. Hij heeft geen vaste maatschappelijke functie meer, die een volledige werktijd in beslag
neemt en daardoor kan hij zijn penningmeesterstaak goed vervullen.
Zo zou ik kunnen doorgaan over allerlei werkzaamheden, die ook de andere bestuursleden in hun niet
zo ruim toegemeten vrije tijd opknappen. Over avonden die hen vast binden voor de H.F.C., over hun
besognes op Zaterdagmiddag en Zondagochtend. Men kan veilig aannemen, dat de meesten hunner dagelijks
korter of langer tijd voor de club bezig zijn. Deze dingen mogen weleens dankbaar erkend worden, ook
door de vele jongere leden die hun plezierige sportverstrooiing vinden in een goed geleide club. Er zal
een moment komen dat ouderen in het bestuur, die al vele jaren die offers aan tijd brengen, zullen zeggen:
nu is het toch welletjes geweest, ik wil van al die rompslomp weleens af. En dan zal de H.F.C. voor een
groot probleem staan met de vraag, wie hen zal moeten en kunnen vervangen.
Ook buiten het bestuur zijn er nog velen, die geregeld werk verzetten voor de vereniging, in elftalcommissies, in de organisatie van het voetbal voor de jeugd en in andere vormen. Ik vergeet hen waarlijk
niet en ook zij verdienen daarvoor erkentelijkheid.
Niet alleen maar erkentelijkheid trouwens, maar eigenlijk in de eerste plaats medewerking en steun in die
zin, dat de jongeren die in de club slechts hun genoegen in het spel zoeken (in vele gevallen natuurlijk, omdat
zij nog niet op de leeftijd zijn om zelf in enig opzicht deel te hebben in de leiding) zich stipt en zonder
morren houden aan de regelen die nu eenmaal gesteld moeten worden, zoals daar zijn de opstelling in elftallen,
de tijdige afschrijving bij verhindering, de contributiebetaling, de plaatsindeling bij wedstrijden en andere
punten van orde, die bij nauwkeurige opvolging de omvangrijke taak der leidende figuren kunnen verlichten.
En ik vertrouw dat zij het met mij eens zullen zijn, dat in dit boek een warm woord van hulde en dank
aan de velen die de H.F.C. in het verleden hebben geleid en aan hen, die haar thans leiden niet achterwege
mocht blijven.
Zij maken het mogelijk dat honderden hun sportgenoegen in de H.F.C. kunnen uitleven en zij worden
waarachtig daarvoor niet te vaak in de hoogte gestoken.
P.

Seizoen 1946-1947
De onstabiele toestand, die tekenend was voor het vorig seizoen, maakte zich thans kenbaar in een groot
aantal wijzigingen, zowel in de leiding als in de elftallen. Door het aftreden van de bestuursleden R. Mac
Neill, H. Thon en H. Ligtenstein kwam een geheel gewijzigd bestuur zich presenteren aan de Algemene Vergadering: W. Heybroek (voorz.), Mr. A. H. van den Berg (vice-voorz.), Jhr. Dr. J. C. Mollerus (seer.), R.
D. Jongeneel (penningm.), J. J. de la Mar, A. Sandtke en Mr. M. A. V. Slingenberg (commissarissen).
De jeugdleiding ging hiermee van Hans Thon en Hans Ligtenstein over op Ad Sandtke, die zich op dit gebied
in zijn oude vereniging D.F.C. en sinds enige jaren bij H.F.C. al verdienstelijk had gemaakt. Voor Hans
Thon betekende dit een afsluiting van een zevenjarige periode, waarin ons jeugdvoetbal een vooruitgang te
zien had gegeven, die velen voor onmogelijk hadden gehouden. Het eerste elftal heeft van dit werk de vruchten
mogen plukken. Gelukkig, dat Ad Sandtke een opvolger was, die het werk in dezelfde geest heeft voortgezet.

Ons eerste in dit seizoen:
Staand v.l.n.r. Hackenitz, Andriessen, Kammeyer, Mac Neill (grensr.);
gebukt: v. Zeeland, Beets, Boshoff; knielend: Hein Winter, Busselman, Hans Winter, de Nijs, Ligtenstein.

Een nieuwigheid voor het eerste elftal was de indeling in de Zuidhollandse derde klasse, waarmee wij
totaal onbekend waren. Het elftal, waarmee wij de competitie begonnen, was als volgt: Heyting, Hackenitz,
Kammeijer, Konigel, Drijver, Gilissen, Wim Groot, de Nijs, Hein Winter, van Zeeland, Ligtenstein. In
oefenwedstrijden gaf deze combinatie weinig vertrouwen, wel wonnen wij — na een nederlaag in Waalwijk
tegen W.S.C. ( 4 - 1 ) — van A.S.C. in Leiden met 6-4 en tegen Leonidas thuis met 7-2, maar alleen de
laatste ontmoeting schonk enige bevrediging. De voorhoede met zijn drie jeugdige spelers toonde een
duidelijk gebrek aan routine en, zoals 'Veteraan' in het clubblad schreef een gemis aan zelfvertrouwen kenmerkte het gehele elftal. Het was opnieuw een seizoen, waarover wij niet lang zullen uitweiden. In Noordwijk tegen S.J.C. ging het nog vlot, een 6-2 overwinning, gevolgd door een zwempartij in een poldersloot,
bij gebrek aan iets, dat op een wasgelegenheid leek. De overwinning tegen Lugdunum thuis ( 2 - 1 ) was een
cadeau van de scheidsrechter, die ons kort voor tijd wegens tot vandaag onbekend gebleven redenen een
— nog zeer slecht ingeschoten! — strafschop toekende. T.Y.B.B.-H.F.C. ( 2 - 1 ) en H.F.C.-Wassenaar
( 1 - 8 ! ) drukte ons fors omlaag. Hillinen-H.F.C. (3-2), H.F.C.-V.C.S. ( 1 - 3 ) en L.F.C.-H.F.C. (7-0)
maakten de toestand bepaald precair. Dat de opstelling gewijzigd werd — ja, in bijna geen enkele wedstrijd
meer dezelfde was — behoeft nauwelijks betoog.
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Ad Sandtke
Beste Ad. Je houdt er niet van in de zon te staan . . . niet, omdat je boter op je
hoofd hebt - het zij verre van mij iets dergelijks zelfs maar te denken! - maar
eenvoudig, omdat je het in de schaduw veel behagelijker vindt. Nu ga ik je hier
toch in de zon zetten, en ik doe dat met een zeker satanisch genoegen.
Laat ik meteen zeggen, dat ik er steeds heimelijk op gehoopt heb in het gedenkboek over jou te mogen schrijven. Het was dan ook een aangename verrassing
voor me, toen deze stille wens in vervulling ging. Maar nu het zover is, weet
ik eigenlijk niet, hoe ik beginnen moet. Woorden van waardering over Ad
Sandtke schrijven: dit zou zonder meer overbodig zijn. Is het nog nodig er op
te wijzen, hoe jij door de leiding van het jeugdvoetbal bij H.F.C. een naam hebt
gekregen, die voor zichzelf spreekt? Moet ik het hier hebben over de talrijke
kampioenschappen en bekers, die door H.F.C.-jeugdelftallen op vele plaatsen
in Nederland zijn veroverd? Of over de wijze, waarop je in 19^0 het leiderschap
van H.F.C. II op je nam en de daarop volgende promotie, die zeker niet in de
laatste plaats aan jouw werk te danken was? Ik zou dan vervallen in een herhaling
van feiten, die overal in dit boek vermeld worden.
Ik ga het over een andere boeg gooien. Kijk eens: een ander had misschien
als leider van de jeugdafdeling in dezelfde periode dezelfde resultaten kunnen
bereiken. Maar daarmee was die figuur nog geen Ad Sandtke geweest. Duidelijker gezegd: veel belangrijker dan alle kampioenschappen en bekers zijn de
menselijke eigenschappen, die je bij het vervullen van je taak hebt ten toon
gespreid. Je hebt resultaten op het voetbalveld nooit als het alleen-zaligmakende
beschouwd. Meer nog: je bent door de jaren heen de vertrouwensman geworden
van onze jeugdige spelers en hun ouders. Hoe velen zijn er niet met hun persoonlijke moeilijkheden bij je gekomen? Steeds vonden zij een belangstellend
oor en zo nodig een opbeurend woord.
Hierbij moeten wij in een adem Riet noemen, die je steeds gesteund heeft en een zo grote belangstelling
voor de H.F.C.-jeugd aan de dag legde. Zonder haar zou je misschien na een van de vele teleurstellingen, dieje
niet bespaard zijn gebleven, het werk hebben neergelegd. Door jullie beiden is je huis het gastvrije middelpunt
geworden voor alien, die hun moeilijkheden kwamen bespreken of zo maar eens een praatje kwamen maken.
Diezelfde eigenschappen hebben niet nagelaten indruk te maken op vertegenwoordigers van andere verenigingen, die met ons in contact kwamen. Dat ons jeugdvoetbal zo'n goede naam heeft gekregen overal in
het land, is niet in de eerste plaats aan de prestaties te danken, maar aan de wijze, waarop jij je taak vervulde
en je medewerkers inspireerde. Dit alles is daarom nog merkwaardiger, omdat je pas op later leeftijd lid van
H.F.C. bent geworden. Dat je de geest van onze club van meet af aan hebt aangevoeld en in die geest het werk
van Bas Onderwater, Hans Thon en zovele anderen hebt voortgezet, is het grootste compliment, dat wij je
kunnen maken.
Maar voor mijzelf ben ik er van overtuigd, dat jij een ding het belangrijkste vindt: dat velen uit Haarlem
en omgeving een gelukkige jeugd te danken hebben aan hun lidmaatschap van H.F.C.
Je houdt er niet van in de zon te staan: ik zal Je dus niet langer kwellen.
HANS LIGTENSTEIN

Drie of meer van rood
Of men nu eens gezapig wil kankeren over de prestaties van onze elftallen van de vorige dag, of men nu
nergens anders gelegenheid vindt om een biertje of een borrel te drinken, of dat men alleen wat gemoedelijke
sfeer zoekt, wij weten het niet, maar een feit is dat de biljartzaal van Brinkmann aan de Grote Markt op Maandagavond immer op een van bedrijvigheid gonzende bijenkorf lijkt. Als u dat soms een te bizarre vergelijking
vindt, dan willen wij ook wel simpel zeggen dat het er gezellig is; of wel dat wij een plaats hebben gevonden
die een redelijke vervanging kan heten voor de societeit aan de Zijlweg waar wij vroeger - als adspirant wel
te verstaan - onze wekelijkse uitspatting beleefden.
Toen wij in Mei 194^ - na het sein alles veilig - namelijk weer wat clubleven konden gaan zoeken, zochten

wij naarstig, maar vonden niets. De wekelijkse kout werd gepleegd met koude voeten op ons eigen veld, zo
tussen het zoeken naar invallers voor Zondag door. Dat was alles. Er bleef echter iets ontbreken. Wie zou de
leemte vullen?
Nu bleken er vroeger al eens H.F.C.-ers geweest te zijn die met min of meer succes een lange, slanke stok
hanteerden, die er toe diende een bal te stoten en uiteindelijk te laten caramboleren. En die lieden nu staken
de hoofden bij een met het doel de oude kunst onder de H.F.C.-ers weer te doen herleven. Met andere woorden, men ging weer biljart spelen en koos de zaal van Brinkmann tot tournooiveld en de Maandagavond tijdens en na de commissievergadering over de elftallen - als tijdstip. Waarna al spoedig bleek dat - eigenlijk
zonder opzet - de leemte gevuld werd en het clubleven een aanmerkelijke opfleuring beleefde.
Nu heeft de altijd gestreng leiding gevende organisator ons eens langs z'n neus weg gevraagd hoe of wij als groentje in de competitie - het geheel nu wel vonden. En ach, dan wil je geen bruut zijn en dan wil je
iemand niet voor het hoofd stoten. En dan zeg je dus - ondanks het feit dat diezelfde man hardnekkig weigert
je eindelijk eens in de een na slechtste afdeling te stoppen - 'reuze lollig man, je moet wel enorm plezier
hebben van je werk'.
'Dat moet je eens op papier zetten. Leuk voor het jubileumboek.'
De wijsneus had toch wel gelijk toen hij zei: 'Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne
ihr'. Gelijk, omdat wij aan het verzoek voldeden en het hier nu gedrukt staat.
En nu dat Maandagavond-biljarten dus. Als we onze nijvere organisator buiten beschouwing laten, dan
kunnen wij gerust zeggen, dat middelmatigheid in onze competities in het gestoelte der ere zetelt. Want je
mag dan trots zijn in de eerste klasse te spelen, veel verschil met de klasse, waarin een misstoot over mag als je de
speelbal weet op te pakken, voordat hij een andere heeft geraakt, is er toch niet. Per slot van rekening staan
alien - goed of slecht - ruim anderhalf uur aan het gladde laken. En wat voor verschil maakt het nu uit of je
vijftig of tweehonderd caramboles moet maken? Waarbij de mindere goden dan nog met een zeer nadelige
factor te maken hebben. Het carotte spelen namelijk, dat niet als verdedigingswapen wordt gebruikt, maar
een ongewilde onhebbelijkheid is, afkomstig van - overigens alle aantrekkingskracht biedende - onkunde.
Aristoteles zei eens: 'het leven is beweging'. Wij zouden willen zeggen: 'de beweging maakt het leven',
welke wijsheid wij opdeden bij het zien en horen optreden van een nieuweling in de competitie. Zo iemand
die - heus we noemen geen namen - heel vroeger zijn mannetje op het groene veld in de buitenlucht danig
gestaan had en die er eigenlijk nooit bij gedacht had, dat groene velden binnen vier muren ook tot actief
sportief leven kunnen aansporen. Iemand, die allengs van alleen maar kijken en lachen kwam tot de woorden
'flauwe bezigheid' en daarna tot 'zit eigenlijk wel wat in', 'lijkt me wel aardig', 'nou vooruit dan maar' en
tenslotte elke week present was en onder groot gejuich drie of meer van rood maakte.
Maar wat belangrijker was, H.F.C.-ers kregen buiten de Spanjaardslaan een trefpunt, waar aangaande
H.F.C.-zaken naar hartelust geprezen en verguisd kon worden, serieus gedaan en geschertst, gebiljart en . . .
net gedaan alsof. Wat dat betreft dus ook bij ons jubileum van H.F.C. een plaats voor ons Maandagavondbiljarten, dat floreert, als had het ook al een basis van vijfenzeventig jaar. Waarvoor alien die er plezier van
hebben, de mensen-van-de-daad-van-weleer toch wel dankbaar gestemd mogen zijn.
Hetgeen wij met deze bijdrage hopen voor u alien be wezen te hebben.
E.

K.

WIM G R O O T
Onwillekeurig komt, als je een stukje over Wim Groot moet schrijven, de herinnering bij je op aan vele en
zeer uitgebreide 'pingelpartijen'. De man, die met een ijskoud gezicht de meest precaire situaties voor ons
doel wist te bewerkstelligen en dan als hij door vele medespelers hierover aangeblaft werd, antwoordde
met zijn stereotiepe: 'Als je maar lol hebt!' Hiermede is dan wel alle kwaad van hem verteld. Men zou zich
uit het voorstaande wellicht kunnen afvragen: Waarom speelde hij eigenlijk in het eerste? Naast zijn liefhebberij van de bal veel en lang te hebben, had hij echter zo vele goede eigenschappen, dat hij practisch zonder
onderbreking in de na-oorlogse jaren tot 19^3 zijn plaats in het eerste ten voile waard was.
Hij had een zeer aparte (lees goede) stijl, was voor zijn directe tegenstander geen prettige knaap om op
zijn weg te ontmoeten (dit laatste alleen figuurlijk gesproken, want hij was een fair en vriendelijk speler) en
was voor zijn medespelers een vreugd in het veld, althans voor zover zij opgewassen waren tegen zijn zeer
laconieke speelwijze. Zijn kopwerk was uitnemend; het was een lust om te zien hoe hij door zijn 'timen'
de bal boven de grootste tegenstanders wegkopte.
Voor vele jongeren die dit lezen zal het misschien een openbaring zijn, dat hij Wim heet, want zij kennen
hem slechts als Gorre, een bijnaam, waarvan de oorsprong ons onbekend is.
De H.F.C. heeft van Gorre's onmiskenbaar voetbal talent veel profijt gehad.

Seizoen 1947-1948
CRISIS was het eerste woord van de eerste 'H.F.C.-er' van dit seizoen. Het vloeide uit de pen van voorzitter
P. C. van Houten. Mogen wij hierbij een ogenblik stilstaan? Wij schrijven VOORZITTER P. C. van Houten.
Inderdaad: Wim Heijbroek had het nodig geoordeeld in verband met zijn werkzaamheden de leiding van
onze vereniging over te dragen. Na een bestuurslidmaatschap van dertien jaar, waarvan vier jaar als voorzitter
in een periode, die wel een der moeilijkste van ons bestaan genoemd mag worden, ging Wim over in de rij en
der Ere-leden. Laten wij hier volstaan met de vermelding van Wim Heijbroek als de man, die H.F.C. in
sombere tijden bijeen wist te houden. Piet van Houten: kenmerkend is het voor hem, dat hij bereid was op
dit ogenblik zich met de leiding te belasten. Het was een allesbehalve benijdenswaardige positie, waarin de
voorzitter van H.F.C. zich in die dagen bevond. Het mag Piet als een eer worden aangerekend, dat hij zonder
aarzelen bereid was deze taak te aanvaarden.
De tijd was rijp voor grote veranderingen. De financien verkeerden in deplorabele toestand: ondanks de
huur die wij van de H.F.C. Haarlem hadden ontvangen, waren onze reserves ingekrompen en dat op een
ogenblik, waarop aan een nieuwe trainer gedacht moest worden! Geen wonder dat oproepen voor een trainingsfonds steeds weer herhaald moesten worden. Een nieuwe trainer . . . Martien Houtkooper, die ons
tijdens en na de oorlog op zo voortreffelijke wijze had bijgestaan en aan wiens werk tijdens het kampioensjaar
1943 wij boven reeds aandacht geschonken hebben, had niet voldoende tijd meer beschikbaar voor het zware
werk, dat van een clubtrainer moest worden geeist. De oud-internationaal en Ajax-speler Gerry Stroker
werd in vaste dienst genomen. Het was duidelijk, dat in onze gelederen het devies: Pompen of verzuipen!
de dagorder was geworden.
'In vijf jaar terug naar de eerste klasse', schreef onze nieuwe voorzitter, terecht zich op het standpunt
stellende, dat men hoge aspiraties moet koesteren om iets te bereiken. Het wachten was nu op de gevolgen
en in het bij zonder op de reactie van onze spelers.
Het stopperspil-systeem, waaraan wij ons nu moesten wennen, werd voor het eerst toegepast in een vriendschappelijke wedstrijd tegen A.S.C., die met 6-2 werd gewonnen. Een £-1 nederlaag tegen D.E.C. vormde
het voorspel van de competitie, waarin wij in een Noordhollandse afdeling uitkwamen: Q.S.C. was onze
eerste bezoeker, die met 2-0 werd verslagen door Andriessen, Begemann, Kees ten Have, Groot, Nico
Beets, van Zeeland, Hein Winter, Busselman, Hans Winter, de Nijs, Ligtenstein. (Bob Kammeijer was in
de wedstrijd tegen D.E.C. geblesseerd.) Een combinatie met weinig nieuwe gezichten dus, al speelden
verschillenden op voor hen vreemde plaatsen. Paul Begemann, kersvers uit de juniores, sloeg al dadelijk een
goed figuur. Twee weken later begonnen wij aan een serie kleine blessures, die voortdurend wijzigingen
noodzakelijk maakten. Het zat Stroker niet mee! Piet Ligtenstein moest zich tegen H.R.C. thuis laten vervangen door Dick Bijleveld, die ook tegen Kinheim uit van de partij was. Deze wedstrijden leverden ons
2 punten: H.R.C. een 1-0 overwinning, Kinheim een 2-1 nederlaag. Heyting had intussen de plaats van
Andriessen ingenomen en Cees de Nijs moest zich in Zaandijk, ook al door een verwonding, door Tom Corbeth laten vervangen. Met £-1 gingen wij ten onder. Gelukkig was Bob Kammeijer hersteld voor de thuiswedstrijd tegen de leiders, Terrasvogels. Ook Cees de Nijs en Andriessen waren weer van de partij: Andriessen,
Hackenitz, Begemann, Groot, Beets, van Zeeland, Bob Kammeijer, Hein Winter, Hans Winter, de Nijs en ten
Have konden het niet verder brengen dan een 1-0 nederlaag. Een vooruitgang was er ten minste: onze achterhoede zat beter in elkaar dan in het voorafgaande seizoen. Maar in de voorhoede ontbrak voldoende stootkracht, hetgeen ons parten bleef spelen: uit tegen V.V.E. werd het 0-0. Hans Kleijntjens bezette de linkshalf
plaats in de thuis wedstrijd tegen Beverwijk, waardoor Hein Winter rechtsbuiten kwam (Kammeijer was weer
geblesseerd . . . ) en Piet van Zeeland rechtsbinnen. Na een 2-0 achterstand wetd het 2-2, 2-3, maar in de
laatste phase kon onze voorhoede er nog juist twee bijmaken. Rumoerig op en om het veld was het wel!
Andriessen in het doel en Otto Richelmann linksbinnen waren de wijzigingen van de week voor Ripperda
uit. Het werd 3-1 voor de gastheren, die deze overwinning na een 1-0 achterstand cadeau kregen. In de
uitwedstrijd in Hoorn tegen Always Forward wisten dezelfde elf spelers stand te houden (2-1). Hoe er
naar een opstelling gezocht werd, kon men zien: Andriessen, Hackenitz, Begemann, de Nijs, Beets, Groot,
Hein Winter, Kleijntjens, van Zeeland, Hans Winter, Richelmann. Van Zeeland als middenvoor was een
vondst voor het volgende seizoen, op dit moment zag niemand het er nog in!
December bracht eerst twee gelijke spelen. Q.S.C.-H.F.C. en H.F.C.-Always Forward (beide 2-2),
de laatste weer in een wedstrijd, die de voetbalsport in een eigenaardig daglicht stelde. Na een 2-1 overwinning in een vriendschappelijke partij tegen Bloemendaal, won H.R.C. in den Helder met 2 - 1 , zodat wij

met 11 punten uit twaalf wedstrijden het nieuwe jaar ingingen . . . met het bezoek van de Oud-Internationals;
u hebt het geraden! Met 4-2 kregen wij een les.
Ons competitie-kruit was voorlopig verschoten: H.F.C.-Kinheim 0-3, Terrasvogels-H.F.C. 4 - 1 en
H.F.C.-V.V.E. 1 - 1 (een ' 1 - 1 nederlaag' schreef Veteraan terecht). Een groot gedeelte speelden onze tegenstanders met tien man! Wij zakten tot de voorlaatste plaats met twee punten voorsprong op Ripperda.
H.F.C. stond met een half been in de vierde klasse!
Wijzigingen in het elftal te over: Andriessen, Hackenitz, Begemann, Groot, Beets, Kleijntjens, de Nijs,
Hein Winter, Hock, van Zeeland, Hans Winter. Zoals men ziet: ons oude renpaard Henk Hock werd weer
eens in de wei gelaten. Tegen Zaandijk thuis speelde Piet Ligtenstein linksbuiten, de Nijs spil, Hans Winter
rechtsbuiten, van Zeeland rechtsbinnen en Hein Winter linksbinnen. Deze combinatie verkocht zijn huid
duur tegen de kampioenen (0-1).
Voor de thuisweds trij d tegen Ripperda probeerde men een geheel andere opstelling, die tevens een bij zonderheid meebracht: Piet Jongeneel, na dertienjarige afwezigheid weer in ons midden, bezette zijn oude
backplaats, en dat niet alleen, maar hij deed het schitterend. Het was eigenlijk een wanhoopsgreep, maar
het lukte: H.F.C. won met 2 - 1 . Henk Hock was geblesseerd, waardoor Hackenitz op de middenvoorplaats
terecht kwam! Hein Winter en Tom Corbeth bezetten de binnenplaatsen: laatstgenoemde toonde toen al
zijn productiviteit door beide doelpunten te scoren. Na een vriendschappelijke wedstrijd A.F.C.-H.F.C.
4-2 restte nog de uitwedstrijd in Beverwijk, waaruit wij om het zekere voor het onzekere te nemen nog een
puntje moesten zien te halen. Wij behaalden een vlotte 4-0 overwinning. Ons voor het grootste deel uit
zeer jeugdige spelers bestaande elftal heeft zich door deze twee onaangename seizoenen bewonderenswaardig
heen geslagen.
In de eindstand nam H.F.C. de vijfde plaats in: 1 8 - 6 - 4 - 8 - 1 6 pnt, doelp. 2^-31 en een voorsprong van
vier punten op de onderste plaats. In de beker gingen wij roemloos, maar tot veler opluchting tijdig voor
het zomerseizoen ten onder: H.F.C.-D.I.O. 1-2 (daags na de sixes), Vliegende Vogels-H.F.C. 0-2, Bloemendaal-H.F.C. 2 - 1 , H.F.C.-Droste £-2.
Achteraf mochten wij blij zijn, dat wij ons bestaan in de derde klasse weer een jaar gerekt hadden . . . en
dan te bedenken, dat 1 £ jaar tevoren het spelen in de tweede klasse een vooruitzicht was, dat ieder H.F.C.-er
met schrik vervulde!
Het tweede elftal eindigde onderaan in de res. tweede klasse. De eerste tien wedstrijden leverden slechts
drie punten op, vijf overwinningen in successie deden de kans keren, maar de finish was slap, zodat wij in
de eindstand juist een punt te kort kwamen. De degradatie wedstrijden begonnen met een £-1 overwinning
tegen Alkmaarse Boys 2, maar drie nederlagen (Watergraafsmeer uit en thuis, en West-Frisia 2 thuis) brachten ons in de res. derde klasse: de uitslagen van de overige twee wedstrijden waren voor ons van geen belang
meer en zijn in het vergeetboek der historie geraakt.
In de Haarlemse Voetbalbond wist alleen het vierde een eervolle plaats in de eindstand te bereiken. De
enthousiaste aanvoering van Hans Thon was hieraan niet vreemd.
Het enige kampioenschap — zij het gedeeld met V.S. V. b — kwam bij onze junioren B terecht. De verdere
verrichtingen van onze jeugdelftallen waren zeer bevredigend.
Ook met het aantal elftallen waren wij in stijgende lijn. In totaal kwam H.F.C. uit met 8 seniores-, £ juniores- en 3 adspirant-elftallen; hierbij nog 7 adspiranten-elftallen in een onderlinge competitie.
In de loop van het seizoen zag Haarlem zich genoodzaakt voor zijn eerste elftal een goed heenkomen naar
elders te zoeken; ons tribune-stelsel kon de weelde van eerste-klas bezetting niet meer dragen. Gelukkig
konden wij na Januari aan een ander oorlogsslachtoffer, nl. Schoten, gastvrijheid verlenen. De jeugdcommissie
met Ad Sandtke aan het hoofd had druk werk: behalve de opstelling der elftallen en de regeling van de 'onderlinge' (het routinewerk!) vertegenwoordigden vele H.F.C.-elftallen onze kleuren bij tournooien en andere
evenementen.
Bob Kammeijer, en Max Slingenberg vorm den de Redactie van de H.F.C.-er, die zich wat vorm en inhoud
betreft naar vooroorlogs peil ging verheffen.
Het Bestuur huldigde op 11 Maart in zijn vergadering de Heer R. D. Jongeneel ter gelegenheid van zijn
1 2 1 / 2 jarig penningmeesterschap.
Dit korte overzicht bewijst wel, dat ondanks de (nog) niet bevredigende resultaten op het groene veld
onze vereniging over zijn somberste periode heen was.
De klemmende vraag was echternog: zou H.F.C. zijnvroegere posi tie al thans gedeeltelijk kunnen hero veren?

P. C. van Houten
Het moge voor de niet-ingewijde H.F.C.-er misschien lijken, alsof de
huidige voorzitter eigenlijk alleen maar als een soort outsider op de voorzittersstoel is terecht gekomen, weinigen is het dan ook bekend, dat hij
reeds sinds 1916 lid is. Dat zijn voetbalprestaties geen herinneringen
achter gelaten hebben, verwondert misschien de trouwe bezoeker van
de wedstrijden van het huidige eerste elftal, wanneer hij de technisch
juiste wijze van Van Houtens balbehandeling ziet, als de bal over de
zij lijn rolt.
Zijn vertrek naar de Oost in 1928 maakte niet alleen een einde aan
een vierjarige periode als vaste grensrechter van het eerste elftal, maar
sloot ook de mogelijkheid uit de H.F.C., in welke vorm dan ook, te
dienen. In 1940 weer in ons land teruggekeerd, gaf hij door zijn aanwezigheid blijk, zijn oude liefde niet vergeten te zijn. Bij wijze van vermageringskuur - overigens niet overbodig - legde hij zich toe op het scheidsrechterswezen. Tot 1947 konden vele tweede en derde klassers genie ten van een
uitermate zwaar steunende en zwoegende, maar dikwijls voortreffelijk
leidende referee.
In dat jaar viel bij het aftreden van Wim Heybroek het oog op Piet van Houten voor het voorzitterschap
der H.F.C. In zijn eerste grote rede bleek reeds dadelijk, dat Van Houten iemand was met eenbrede kijk op
de zaken, maar bovendien iemand met een onverbeterlijk optimisme. Hij zette zijn toehoorders op korte, zakelijke, duidelijke manier uiteen, dat hij wenste, dat de H.F.C. in vijf jaren weer terug zou komen op de plaats,
waar zij krachtens haar traditie thuis hoorde en dat hij iedereen, jong en oud,opriep hem in dit streven te
steunen.
En hiermede luidde hij de bel voor de laatste ronde voor ons 7^-jarig jubileum. Nu wij dan zover zijn,
moeten wij erkennen, dat de indertijd vrij boud uitgesproken woorden voor het grootste percentage werkelijkheid zijn geworden.
Met vasthoudendheid en doorzettingsvermogen pakt hij de zaken aan; soms wel eens te vrijmoedig optredend, weet hij toch immer zijn medewerkers te stimuleren. Zijn eigenschappen als groot zakenman, weet
hij zeer goed uit te buiten, zijn talent als organisator komt hem in de leiding der H.F.C. zeer ten goede. Zijn
juist inzicht in de verdeling van functies en werkzaamheden maken het mogelijk, dat, met behulp van een
grote schare medewerkers, de uitgebreide H.F.C.-maatschappij zo uitstekend geregeld is.
Zijn bemoeienissen zijn vele, in de ogen van sommigen wel eens te veel; met zijn impulsieve natuur kan
Van Houten het soms niet laten, zich met zaken te bemoeien, die hem eigenlijk nauwelijks aangaan. Dat hij
zich daardoor weleens op terreinen begeeft, waar anderen reeds werkzaam zijn, kan irriterend zijn; wie
echter zijn adviezen, hem ingegeven door zijn levendige geest en een vooruitziende blik, op de juiste waarde
weet te schatten, zal er zeker geen nadeel in zijn werk van ondervinden.
Van Houten begrijpt heel goed, dat indien de H.F.C. zich in deze harde voetbalmaatschappij wil handhaven,
zij ook naar buiten toe van zich moet af bij ten. Met zijn ongebreidelde werklust en energie ziet hij kans, naast
een drukke, belangrijke maatschappelijke werkkring en het leiding geven aan de H.F.C., zich ook nog allerlei
sporttechnische zaken op de hals te halen. En wij als H.F.C.-ers genieten toch wel zeer, als hij in een of
andere functie met enkele puntige zinsneden soms schijnbaar heilige huisjes bedreigt. Dat hij daardoor wel
eens de naam krijgt, lastig te zijn, deert hem niet en prikkelt hem alleen maar tot grotere activiteit. Activiteit, die, zij het in de H.F.C. of in groter verband, altijd de zuiverste sportopvattingen als grondslag heeft.
Bij H.F.C. is hij er in geslaagd om ondanks een grote mate van zakelijkheid de geest op een hoog niveau te
handhaven. Door zijn gevoel voor stijl en traditie weet hij op een plezierige manier zakelijkheid en sfeer met
elkaar te verenigen.
Als leider van het eerste elftal heeft Van Houten zich deze jaren uitermate verdienstelijk gemaakt, hij bleef
in de critieke momenten zijn optimisme behouden; zijn brieven aan de eerste elftalspelers - natuurlijk wel
eens met een glimlach gelezen - overtuigden hen toch van de goede zaak, waarvoor ze speelden. Mede
door een intensieve training bleven de resultaten niet uit. De promotie naar de tweede klasse in 19^0 was
voor Van Houten en zijn medewerkers de beloning voor het eendrachtig streven de H.F.C. weer sterk te
maken. Na enkele minder goede seizoenen behoort H.F.C. op het ogenblik tot de sterkste tegenstanders in
US

de tweede klasse. Wat de toekomst zal brengen? Zou Van Houten niet de hoofdrol kunnen vervullen in een
nieuwe versie van de oude film van Dick Laan 'De droom van een H.F.C.-er(tje)' ?
Maar naast het leggen van een nauw contact met het eerste elftal wist hij de band van de oudere leden met
de H.F.C. weer te versterken. Het jaarlijks reunistendiner kwam mede door zijn initiatief tot stand. Hij zag
het voordeel van de steun van de ouderen voor de jongeren. Dat bij deze samenkomsten de zwakke financiele
positie van de H.F.C. op slimme wijze naar voren geschoven werd, wie zal zich bij deze voorzitter daarover
verwonderen ?
Vele regels zouden nog geschreven kunnen worden voor het schetsen van de vele verdiensten, die Van
Houten voor de H.F.C. en voor de sport in het algemeen heeft.
Maar met een verdere opsomming hiervan zou ik naar mijn gevoel toch te veel aan de buitenkant van de
persoon Van Houten blijven. Want wie hem in de H.F.C. tot zijn vriend weet, apprecieert niet alleen de
uiterlijke Van Houten, maar ook zijn persoon van binnen uit. Hij is dankbaar voor de uren in gezelligheid
en jolijt met Piet doorgebracht, voor zijn humor, waarbij hij zichzelf dikwijls
lang niet spaart, voor de ernst, waarmede hij over muziek, familie en andere
interne aangelegenheden spreekt, voor de vriendschap, die hij met zijn gouden
hart geeft.
Zijn vrienden weten ook, dat Piet met de gedachte rondloopt binnen afzienbare tijd het voorzitterschap neer te leggen.
Niemand is onmisbaar, voor de H.F.C. is het echter te wensen, dat dit tijdstip
van aftreden nog in een heel verre toekomst verborgen ligt.
T H . A. v. B .

P I E T VAN Z E E L A N D
Op het moment dat dit gedenkboek zal verschijnen zijn Piet en zijn gezin zeer waarschijnlijk met verlof in
Nederland en dus precies op tijd om het 7^-jarig jubileum-feest tussen al zijn H.F.C.-vrienden mee te vieren,
nadat hij zich de afgelopen g jaar een bestaan heeft opgebouwd in dienst van de H. V. A. op Sumatra's Oostkust.
Wat zijn die 'schoffies' van ongeveer 10 jaar geleden toch allemaal veranderd. We zaten toen miden in de
oorlog en speelden in de adspiranten en later in de Juniores. In de hogere klassen van de H.B.S. leerde ik
Piet eigenlijk pas goed kennen. Op H.F.C. had ik voordien weinig contact met hem gehad omdat hij beter
voetbalde en dus hogerop speelde.
Piet is van jongs af aan een van die sportfiguren, die, met wat voor sport zij ook in aanraking komen, direct
al tot de beteren of zelfs uitblinkers behoren. Via de 'Onderlinge' en de adspiranten C en B kwam hij al
gauw in de A. Tot vier maal toe werd Pietje uitverkoren om mee te spelen met het jaarlijkse tournooi
'de Acht', een ware prestatie.
Na de bevrijding hebben we kunnen beseffen, wat H.F.C. juist in de oorlogsjaren voor ons heeft betekend.
Speciaal het laatste oorlogsjaar, toen niet meer gevoetbald kon worden, vormde zich in onze omgeving een
groepje van jonge H.F.C.-ers. waarvan Piet ook deel uitmaakte en die bijna iedere dag met elkaar in contact
kwamen. We gapten 's avonds of 's nachts het benodigde hout om de diverse huiskamers warm te houden
en overdag werd geping-pongd, gebridged of gebiljart, terwijl we ook vele uren doorbrachten op een ' eigen teelt tabaksplantage', waar heel vaak de in de laatste jaren beleefde H.F.C.-genoegens weer naar
voren werden gehaald. In die tijd heb ik Piet leren kennen als een knaap die er in alle omstandigheden 'iets
van snapte'.
Toen na de bevrijding de voetbal weer begon te rollen, ontpopte Piet zich als een prima kanthalf en een
paar seizoenen later zorgde hij als 'speerpunt', dat menig doelpunt op het scoringbord door zijn toedoen kon
worden genoteerd. Piet was de man,die met een grote dosis zelfvertrouwen de bal tussen de palen kon jagen.
Inmiddels vertrok hij naar Deventer om zich daar op de Landbouwschool in de Tropische Cultures te bekwamen. Ik weet, dat hij ook daar zeer gezien was bij leraren en klasgenoten. De weekends bracht Piet echter
op H.F.C. door.
Het speet zeer velen oprecht toen Piet ons ging verlaten en zich inscheepte naar Medan.
Door onze geregelde briefwisseling gedurende zijn afwezigheid, heb ik altijd zijn intense belangstelling
voor het wel en wee van de H.F.C. kunnen constateren. Hij bleef er met hart en ziel bij.
w. G R .

H.F.C.: heerlijke herinneringen
Dikwerf beginnen stukjes gelijk dit, zo: Toen mij het verzoek gedaan werd om iets te schrijven voor dit
Jubileumboek, greep ik deze gelegenheid met beide handen aan, immers . . .
Ik haat zulk een begin, omdat men dan voor de Tartuffe speelt. En dat is apert fout. Ik begin dus anders.
Het was op een warme middag in December, dat mij het verzoek bereikte om een stukje te schrijven voor
ons Jubileumboek.
Ik was tot diep in de ziel getroffen.
Onmiddellijk was het er. Wat was er?
De sfeer. Welke sfeer? De echte H.F.C.-sfeer.
Ik wierp het stiel terzijde, want ik was (ingespannen) aan het werk.
Ik liet de kin rusten op de saamgevouwen handen en staarde devoot voor mij uit. Even later sloot ik zelfs
de ogen.
En toen kwam het, langzaam maar zeker. Wat kwam?
Een visioen van grote groene grastapijten met daarop vrolijk, vinnig voetballende knapen, vechtend voor
de victorie en op de achtergrond die eeuwenoude bomen aan de Spanjaardslaan. Almaar ruisend . . .
Een goed visioen.
Ik zag weer de adspirantjes op Zaterdagmiddag dartelend en gillend achter de bal draven, terwijl wij ouderen genie tend stonden toe te kijken.
Ik zag de juniores op Zondagmorgen, verbeten strijdend voor de overwinning. En niet te verge ten, de
seniores, weliswaar niet meer dartelend, maar wel gillend en grollend en grommend stieren door de wei.
Ik zag mezelf weer; klungelig knoeperds kegelend op het vijandelijke doel, ondertussen schertsend en schallend mijn mannen tot nog grotere prestaties opzwiepend.
Dat was ons voetbal, onze Zondagmorgen; een lust voor het oog, een weldaad voor onze forse torsen.
Waar ben je gebleven? Zalige Zondagmorgen. Ik mis je zo zeer.
En dan 's middags, als het Eerste thuis speelde; ons Eerste.
Wij, nog nababbelend over onze eigen fabelachtige verrichtingen van 's morgens, waren weer present.
Nu kijkend naar de Grootsten der Groten. In onze ogen althans, het Eerste.
De kelen werden opengegooid en met stentorstem werd er gebruld: Hup H.F.C., vooruit Good Old!
Voorts keuvelden we met onze vrindjes en dronken thee in de pauze.
Groot was onze vreugde als we gewonnen hadden, en indien we verloren hadden, welaan, dan droegen wij
dit sportief.
Dit alles is nu herinnering, maar een heerlijke herinnering.
Ik had een goede (warme) middag in December. Van (ingespannen) werken is niet veel meer gekomen, dat
vat ge wel.
Moge H.F.C. gebleven zijn zoals het was, toen ik het verliet: een club waar het prettig voetballen en goed
toeven is.
Gij zult mij nu schielijk vragen, nadat ge 't bovenstaande gelezen hebt: Maar voetbal je daarginds dan niet?
Ja.
Net zoals vroeger bij H.F.C.?
Neen!
Waarom niet?
Daarom niet. Dat is duidelijk. Basta.
Ik ben blij, dat ik het hoge (waarachtige) woord eruit heb geflapt. Ik kon het niet meer in mij houden.
Ik ben het nu kwijt en voel me opgelucht en tevreden. En zachtjes begon ik de eerste regel van ons clublied
te neurien.
Pontianak, Januari 19S3
P. VAN GO OR

De omvang van ons Secretariaat
Tot de bijkans onmisbare steunpunten van de secretaris behoort Mej. Polack. Zij resideert in een der
kamers van het gebouw Nassauplein 4-6 te Haarlem en zit daar midden in het gewoel van het secretariaatswerk. Oningewijden staan wel eens op het standpunt, dat een dergelijke hulpkracht gemist kan worden. Een

standpunt, dat overigens niet houdbaar is. Juist in dat verband is het van belang de aandacht te vragen voor de
omvang dier werkzaamheden. Naast het bij houden van de ledenadministratie met haar schier eindeloze
mutaties, verzorgt Mej. Polack de correspondentie met de K.N.V.B., met de afdeling Haarlem van deze Bond,
met de leden van H.F.C., die tal van inlichtingen verzoeken, met alle verenigingen waarmede tournooien,
enz. worden georganiseerd, zomede de correspondentie als gevolg van de vele genomen bestuursbesluiten.
Daarnaast is aan haar zorg toevertrouwd de gehele correspondentie, welke verband houdt met de medische
sportkeuring; zij verzendt circulaires door de Voorzitter en de captains of leiders van bepaalde elftallen,
gericht tot de spelers in deze elftallen. De administratieve zorg voor de organisatie van de Reunistenbijeenkomst, van de verzending van ons clubblad, van de ie Januari-wedstrijd, van de actie ten behoeve van het
Trainersfonds, dat alles concentreert zich op dat ene punt. Het moet bij kans als uitgesloten beschouwd worden,
dat men deze taak kan overdragen aan H.F.C.-ers, figuren dus uit eigen kring, die of een maatschappelijke
functie vervullen, dan wel aan de studie de nodige aandacht hebben te besteden. Het gaat hierbij maar al te
dikwijls om wat ik zou willen noemen: spoedwerk. Wie zou opmerken, dat in vroegere jaren dit alles zonder
een dergelijke hulp toch ook voor elkander kwam moge er op gewezen worden, dat H.F.C. in de loop der
jaren van dusdanige omvang is geworden, dat alleen een goed geoutilleerd administratief apparaat in staat is
het vele werk te verzetten. Mej. Polack is dan ook voor ons een waardevoile kracht.
M.

T O N N Y D E LA M A R
Als iemand mij een kleine 20 jaar geleden voorspeld zou hebben dat Tonny de la Mar nog eens een belangrijke
rol in H.F.C. zou spelen, zou ik op zijn zachtst gezegd verbaasd zijn geweest. Maar dan zou ik me toch alleen
hebben kunnen voorstellen dat dit als een zeer bruikbare, ja, uitblinkende kracht voor ons eerste elftal zou
zijn. Dit is anders gelopen. Op het moment dat Tonny zich in onze gelederen schaarde, had hij inderdaad
reeds naam gemaakt als voetballer en was hij op een leeftijd waarop zijn hoogtepunt nog in het verschiet lag.
Toch was zijn voetballoopbaan al afgelopen; een enkelblessure had hem volkomen uitgeschakeld. Dit is natuurlijk altijd ellendig, maar in zijn geval toch wel in het bijzonder, omdat hij een zeer begaafd en all-round
voetballer was met een uitstekende techniek en kijk op het spel, op vele plaatsen bruikbaar. Een van die pittige kleine spelertjes, bij wie het tekort aan lichaamslengte nooit merkbaar was.
Begrijpelijk, dat de bewuste blessure voor hem een grote ontgoocheling was. Degenen, die hem bij H.F.C.
hebben leren kennen, hebben nooit kunnen zien, wat wij gemist hebben.
Tonny heeft het een paar keer nog eens in ons eerste geprobeerd in onze derde-klasse periode, maar de
beruchte velden van die klasse (Oud Karspel en dergelijke) maakten hem het lopen zonder bal al moeilijk,
zodat het bij mislukte pogingen is gebleven.
Buitengewoon snel is Tonny in H.F.C. ingeburgerd en het is zeker geen alledaags verschijnsel, dat iemand,
die uit een andere vereniging komt, in zo'n korte tijd tot bestuurslid wordt gekozen. Als bestuurslid en speciaal in de elftalcommissie en de clublevencommissie heeft Tonny de laatste 10 jaren veel werk voor H.F.C.
verzet. Een ieder die dit van nabij kent, weet, dat dit niet altijd plezierig en gemakkelijk is.
De wijze, waarop Tonny zich van zijn taak kwijt, naast zijn bekende spontane voordrachten, stempelen hem
tot een volbloed H.F.C.-er, en ik hoop, dat hij H.F.C. nog lang van zijn spelkennis zal laten profiteren!
p. L .

HERMAN HEYTING
Gedurende een aantal jaren na de tweede wereldoorlog werd het doel van H.F.C. verdedigd door een rustige
en onopvallende keeper: Herman Heyting. Dat rustig en onopvallend is eigenlijk maar ten dele juist, want
wij geloven wel, dat Herman zo voor een belangrijke wedstrijd nog wel eens een beetje met de zenuwen te
kampen had, terwijl hij, als hij in goede vorm was, wat hij meer wel was dan niet, zeker niet onopvallend was.
De beide bovenaangehaalde woorden hebben dan ook meer betrekking op zijn persoon dan op de keeper
Heyting. Herman was - en is dat trouwens nog - een prettig en bescheiden H.F.C.-er, vooral voor hem, die
het voorrecht hebben hem meer van nabij te kennen.
Behoudens enkele wedstrijden, dat hij zijn dag niet had (wie heeft dat nooit?), kan gezegd worden, dat zijn optreden tussen de palen voor H.F.C. een groot succes geweest is. Kenmerkend voor hem was, dat als hij debal
eenmaal vast had, alle gevaar geweken was: met zijn harde botten was hij dan, zonder dat hij zelf attaqueerde,
een minder prettig obstakel voor een mogelijk unfaire tegenstander, die hem de bal probeerde te ontfutselen.
Herman liet zelden, ook bij de training niet, verstek gaan. Hij had een voorliefde voor de middenvoorplaats
en was dan ook in 'partijtjes' een gevreesd aanvaller. Eens heeft hij in het eerste middenvoor gespeeld: in een
lichtwedstrijd tegen Haarlem. Twee degelijke doelpunten kwamen toen van zijn voet. Pech voor hem, dat
wij in zijn tijd geen goede plaatsvervanger hadden in de goal.

Seizoen 1948 -1949
'Vecht voor H.F.C., opdat wij volgend seizoen met reden ons jubileum kunnen vieren' schreef onze
Voorzitter a/b m.s. 'Nieuw Amsterdam' op zakenreis naar Amerika. Wat geen scepticus — en er waren er
vele! — durfde verwachten, gebeurde: het eerste elftal gaf aan dit verzoek gehoor!
Het was op en om ons veld een jaar van geduchte activiteit. Op
September werd het nieuwe clublokaal,
geschenk van enkele oudere leden, geopend op de plaats, waar eens het bouwvallige consumptietentje had
gestaan. Een geschenk, waarvoor de gehele H.F.C. niet dankbaar genoeg kan zijn.
Het aantal leden groeide steeds sneller, waardoor het werk van de jeugdcommissie steeds omvangrijker werd.
Secretaris Mollerus zag zich gehuldigd bij zijn dertig] arig jubileum, Een zeldzaam feit.
Van de talrijke tijdelijk gerepatrieerden noemen wij hier Nico Dorsman, Bart Blankenaar, Jan Duinker
en later Chris van Houten. In Jaap 't Hart zagen wij in de loop van het seizoen een trouw H.F.C.-er naar
Indonesie vertrekken.
Na vriendschappelijke wedstrijden tegen V.O.C. en Z.V.V. (beide 1 - 1 ) begon H.F.C. het seizoen met
Andriessen, Begemann, Jongeneel; Groot, de Nijs, Kleijntjens; Nauwelaerts de Age, Van Zeeland, Hackenitz,
Tom Corbeth en Hein Winter in een voornamelijk Haarlem-Amsterdam afdeling. Op 12 September moesten
wij de punten in Amsterdam laten (Swift-H.F.C. 2-0), maar een geheel ander verhaal was H.F.C.-Bloemendaal ( 7 - 1 ) ! . Bob Kammeijer had de wens te kennen gegeven in de veteranen te worden opgesteld. Het zou
nog geen definitief afscheid zijn! Tegen Halfweg thuis wonnen wij met 4-2, Z.S.G.O. (een der sympathiekste
tegenstanders uit onze derde klas-periode) won na een op hoog peil staande wedstrijd met 1-0 en bij H.F.C.Schoten zagen wij H.F.C. op zijn best. Na een zeer spannende en sportieve partij voetbal won H.F.C. met
3 - 1 . Geheel anders — in alle opzichten — ging het toe bij O.V.V.O.-H.F.C. (1-0). Enkele blessures hadden
wijzigingen in de opstelling teweeg gebracht: Andriessen, Busselman, Jongeneel; Groot, deNijs, Bijleveld;
Nauwelaerts de Age, Kleijntjens, Hans Winter, Tom Corbeth en Hein Winter, van wie Nauwelaerts noodgedwongen moest worden vervangen. Zeer slecht was de thuis wedstrijd tegen Aalsmeer (1-2). Met zes punten uit zeven wedstrijden bezetten wij eind October de vijfde plaats. Hans Winter op de rechtsbuitenplaats en
Piet van Zeeland als midvoor brachten zoveel vaart in de voorhoede, dat D.C.G. (uit) en Terrasvogels (thuis)
met 7—2 en 4-1 werden weggeschoten. Het herstel van Paul Begemann deed Hans Busselman naar despilplaats
en Kees de Nijs naar rechtsbinnen verhuizen. Hiermee had de elftalcommissie een zeer goede combinatie gevonden! R.C.H. versloeg ons vriendschappelijk met 2 - 1 , maar de competitie bracht nieuwe successen:
H.F.C.-Swift (£-2) en Bloemendaal-H.F.C. (0-3). H.F.C.-H.B.C. (vriendsch.) werd een £-1 overwinning,
de laatste competitiewedstrijd van het jaar 1948, tegen Halfweg (uit) een 2-0 nederlaag. Het was er zeldzaam
koud, het veld kon nog maar nauwelijks bespeelbaar worden genoemd, maar desondanks bleek onze techniek,
dank zij Stroker, aanmerkelijk vooruitgegaan te zijn. Het publiek — dit seizoen zag een aanmerkelijk aantal
supporters bij uitwedstrijden — hield zich moeizaam in leven met de onuitputtelijke voorraad kippensoep
uit de Halfwegse consumptietent!
H.F.C.-Oud Internationals (4-4) vond op Tweede Kerstdag plaats: tradities zijn er om gebroken te worden, en de competitie moest voorgaan.
De stijgende lijn in ons spel zette zich voort: Schoten, no. 1 op de ranglijst, leed zijn tweede (!) nederlaag
tegen H.F.C., nu op het Schotenveld (2-0), en onze verdediging bleef opnieuw ongeslagen tegen Z.S.G.O.
en O.V.V.O. thuis (3-0 en 0-0). Aalsmeer-H.F.C. ( 1 - 5 ) was een gemakkelijke revanche. Jan Eshuis debuteerde als linksbuiten tegen D.C.G. thuis ( 1 - 1 ) , een debuut, dat een belofte inhield. Terrasvogels-H.F.C.
(2-2) was juist genoeg voor het behoud van de tweede plaats.
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Vriendschappelijke wedstrijden: H.F.C.-V.V.A. 2-3, H.F.C.-Quick (H) 2 - 1 . Beker: Hillegom-H.F.C.
1-6, H.F.C.-E.T.O. 3-0, Energia-H.F.C. 1 - 7 , H.F.C.-T.O.G. 3 - 1 . Hiermee hadden wij ons uit de voorronde geworsteld, ongeslagen nog wel, en zo mochten wij naar Amersfoort tijgen om de sterke tweede
klasser H.V.C. te ontmoeten. Hier lieten onze mensen een zo goed spel zien, dat een niet ingelicht toeschouwer niet had kunnen ontdekken, wie de tweede en wie de derde klasser was. Na een verdiende 2-1 voorsprong bij de rust kreeg 'Maap' Andriessen, die ons doel in alle wedstrijden uitstekend had verdedigd, een
inzinking, die ons noodlottig werd: met 4-2 maakte H.V.C. aan onze illusies een einde.
Het tweede elftal zag zich het kampioenschap van de res. derde klasse D te elfder ure ontgaan, een onbevredigend resultaat in een zeer zwakke afdeling, waarin zelfs derde elftallen van derde klassers uitkwamen!
H.F.C. 3 eindigde als no. 3 van onderen in de eerste klasse van de H.V.B. De tijd van de roemruchte derde
elftallen schijnt tot het verleden te gaan behoren.
H.F.C. 4 had een goed seizoen, eindigde als no. 3 in de tweede klas, maar H.F.C. $ (De Veteranen)
spande de kroon door het kampioenschap te behalen. In de promotie kon het begeerde resultaat niet worden
bereikt: opnieuw werd een ingewikkeld protest ons noodlottig!
H.F.C. 6, 7 en 8 hielden het op de 'veilige middenmoot , ) onze nieuweling H.F.C. 9 handhaafde zich met
moeite.
Het aantal elftallen bedroeg dit jaar 28 (zegge en schrijve acht en twintig!), n.l. Seniores 9, juniores 6,
adspiranten (H.V.B.)
adspiranten (onderling) 8.
Was het een wonder dat ons bestuur zorgen kreeg over onze velden, die de toevloed van nieuwe leden maar
nauwelijks konden verwerken?
Vier H.F.C.-ers, die ieder op hun eigen manier hun beste krachten aan onze club gegeven hadden, ontvielen ons dit jaar: J. H. Meijer, Mannes Francken, A. E. Thierry de Bye ('Sannie') Dolleman en Cees Bultman.
Over de drie eerstgenoemden behoeven wij hier niet veel te zeggen: hun namen zijn nauw met onze geschiedenis verweven. De plotselinge dood van Cees Bultman in Indonesie na een kortstondige ziekte, op nog jeugdige leeftijd, verwekte diepe verslagenheid bij zijn vele vrienden, die hem om zijn voortreffelijke karaktereigenschappen hadden leren waarderen.
lets nieuws was de Cross Country, die om met de 'H.F.C.-er' te spreken, in de 'achtertuin' van de heer
G. H. Kaars Sijpesteyn werd gehouden. Het werd een groot succes, evenals het H.F.C.-kamp voor juniores
op Am eland.
Het clubleven was zeer opgewekt: 2 bridge-avonden, verder tafeltennis-tournooi en gongschaaktournooi
voor juniores, feestavond voor werkende leden en de biljartcompetitie.
Wij besluiten met de vermelding van de juniores-tournooien: op 'de Acht' werd H.F.C. door strafschoppen no. 2 in zijn afdeling, verder namen wij deel aan de wedstrijden van R.C.H. en Neptunus. Jan Moolenaar
werd gekozen voor het Nederlands Jeugdelftal, maar moest wegens een verwonding verstek laten gaan.
De activiteit van een pyromanisch aangelegde figuur strekte zich ook over onze tribune uit. Om in stijl
te blijven: het liep met een 'sisser' af.
De 'H.F.C.-er' van April stond al vol nieuws over de viering van het 70-jarig jubileum, waarmee het
volgend seizoen zou worden geopend. Wij hopen met het bovenstaand overzicht te hebben aangetoond,
dat de zeventigjarige nog niet door de tand des tijds was aangevreten.
PAUL HAVERKAMP BEGEMANN
Zo bar veel heeft Paul Begemann nu niet voor H.F.C. gespeeld (daarvoor is hij te vroeg naar Nieuw-Zeeland
geemigreerd), maar toch is hij door spel en optreden in de jaren van 1947 tot 19^1 een H.F.C.-er van grote
betekenis geweest. Paul was als back een potig heer en een tegenstander, die veel linksbuitens respect wist
af te dwingen. Zijn robuste lichaamsbouw bracht mee, dat men zijn spel wel eens een tikkeltje hard vond,
maar hier dient direct aan toegevoegd te worden, dat hij altijd een voor de voile 100% faire tegenstander
was. Hij maakte zich vooral zeer verdienstelijk als aanvoerder in het seizoen 1949/^0.
Ook buiten het veld was hij in die tijd 'n markantefiguur. Zijn speeches op Nieuwjaarsdag in Brinkmann waren
van hoog gehalte en captain Pellikaan van de Old Internationals had op die dagen in hem dan ook een tegenstander van formaat. Ook zijn bijdragen aan ons clubblad en zijn werk in de jeugdcommissie waren zeer verdienstelijk, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat zijn artikelen in de H .F. C. -er niet altijd even duidelijk waren.
Al met al, Paul is, zoals wij in de aanhef reeds schreven, te vroeg vertrokken, althans als wij dat door onze
H.F.C.-bril bekijken. Wij wensen hem een uitstekende carriere toe en twijfelen er niet aan of hij zal die
inderdaad bereiken ook.

Karel Lotsy
Wanneer men uit onze schitterende gedenkboeken de H.F.C.-historie nog eens door leest, wat ongetwijfeld
de bezitters dezer kronieken in dit jubeljaar zullen doen, kan men constateren, dat eigenlijk van 1917 af tot
Juli 1923 Karel de spil was, om welke H.F.C. draaide. Reeds voor 1917 had hij een bestuursfunctie vervuld,
ook na 1923 blies hij zijn partij mee achter de schermen (niet voor niets is het Boek 1879-1929 nog in
Dordrecht gedrukt), maar de 'vijf zware jaren (1919-1924) aanvangende met een afzakken naar de tweede
klasse en direct daaropvolgend de promotie via de overgangsklasse weer naar de eerste klasse, dit heroi'sche

Toen onze ere-voorzitter
Karel Lotsy in 19^3 het
voorzitterschap van de
K.N.V.B neerlegde, werd
hem door Wim Warnsteker, zoon van Dr Henk,
in H.F.C. costuum het
geschenk van de K.N.V.B.
overhandigd.

tijdperk speelde zich af onder de bezielende leiding van Karel. Daarna vervaagt hij voor H.F.C. langzamerhand enigszins, het Dordrechtse verzekeringswezen omstrengelt hem en in de toekomst lokken hoge functies
in de K.N.V.B. en het wereldvoetbal. Althans in Boek 1929-1939 treffen wij geen biografie aan, al blijkt
hij in 1939 door een hartig woordje aan het adres van ons eerste elftal H.F.C. nog geenszins verge ten te hebben. Trouwens dat weten de ingewijden ook wel die, als het nodig is, nooit tot op de huidige dag toe tevergeefs op Karels steun en advies een beroep doen.
Toch is het mogelijk, dat thans een H.F.C.-er zal zeggen: 'Zeker, ik weet wel, wat meneer Lotsy voor
H.F.C. gedaan heeft, maar wat was hij nu eigenlijk voor een vent en hoe is hij nuV
Een begrijpelijke vraag, maar we kunnen deze weetgierige rustig verwijzen naar Boek 1879-1929, waarin
wij op pagina 142-146 een uitnemende psychologische visie over Karel Lotsy en zijn werken krijgen van de
hand van wijlen Dr. F. C. Kuipers. Het is genoeg dit eruit te citeren: 'Een gedachte bij Karel, en onmiddellijk
daarna de handeling, die deze uitvoert. En wanneer een grondgedachte bij hem alles even overheerscht in denken, dan
moet die resulteerende uiting ook alles overheerschen
In deze woorden hebt ge, jonge en oudere lezers, ook de Karel van heden ten voeten uit getekend.
Na de obsessie 'H.F.C. in de eerste klas terug', de nieuwe obsessie 'Het Nederlands elftal bovenaan*.

Weer is het zijn bezieling, die in de dertiger jaren dit klaarspeelt. Zo zien wij aan deze beide voorbeelden
(ik had zijn rol in de Olympische spelen er nog aan toe kunnen voegen) Karel Lotsy als een fanatiek gelovige,
gelovige aan zichzelf, gelovige in de zaak, die hij dient; dit geloof ononderbroken gepropageerd fascineert
alien, op wie hij het wil overbrengen, brengt hem tot prestaties, die ondenkbaar leken, oefent een magische
invloed uit, tot de top bereikt is, met de onafwendbare noodzaak, dat het daarna bergafwaarts gaat. Een
vuurgloed neemt op een zeker moment af, hoogspanning en topprestatie kunnen niet altijd duren.
Karel neemt dit uiterlijk blijmoedig; zijn doenige geest en werkelijkheidszin zijn dan meesttijds al met iets
anders bezig. In het thans geschilderde enthousiasme van Karel zie ik sterk iets van een oud-testamentisch
profeet, zij het dan natuurlijk in modern gewaad en van moderne sport.
Een profetische trek is ook zijn merkwaardige welsprekendheid. Voor een rustig afmeten van voor of tegen
ener kwestie in kleine critische kring leent Karels karakter zich niet; hij heeft de grote massa iets te zeggen
en dondert dit met zo'n pathos en dynamiek er uit, dat men er niet aan toekomt niet overtuigd te worden.
Wat aan bezonkenheid en gevoel voor betrekkelijkheid mankeert, krijgt een ruimschoots tegenwicht in de
albezielende zekerheid, waardoor ieder als het ware betoverd wordt. Zijn lezingen over mentale training
zullen duizenden in den lande zich nog herinneren. Dat deze zin voor het absolute en de apodictische uiting
daarvan een gevaarlijke zijde heeft, spreekt vanzelf. Dat Karel in 1934 in woord en geschrift even fel tegen
een hoofdklasse is als in 19^2 er voor, is begrijpelijk. Voortdurend wijzigt zich van de werkelijk levende mens
zijn gedachtengang en wie altijd in zijn binnenste precies dezelfde blijft is nu reeds een dode pier. Deze levenswijsheid ontgaat onze sportjournalistiek (tenminste de lagere) geheel en al en met grote koppen en vette
letters vinden wij de contradicties afgedrukt. Het is niet onvermakelijk, maar, naar mijn smaak, zit er iets grofs
in. Evenwel, het pleit voor Karels invloed; de talrijke tegenstrijdigheden in mijn of uw gedachtengang heeft
geen mens ooit in de krant willen zetten.
Karels leiderschap in de K.N.V.B. zal niet altijd tot zijn genoegen geweest zijn; leiden is geven en nemen,
bereiken, wat men kan bereiken, niet wat men wil. Zijn beleid was strikt onpartijdig, eerlijk en rechtvaardig,
maar zijn beste, merkwaardige eigenschappen kwamen niet altijd tot hun recht, zelfs zijn welsprekendheid
niet, immers voorzichtigheidshalve las hij zijn grote redevoeringen van papier.
Tenslotte, hoe is Karel als mens?
Naast een neiging om spectaculair te zijn en ostentatief te handelen een grote innerlijke eenvoud: natuurlijke nai'viteit gepaard aan zakelijke 'shrewdness' (denk niet, dat ge Karel kunt flikflooien of beduvelen!);
wars van ruzie ofbotsingen, al gaat hij ze nooit uit de weg; nooit haatdragend, al heeft hij zijn anti-en sympathieen. Goedhartig en genegen om anderen te helpen. In uiterlijk optreden soms gewichtig en zorgelijk,
meestal joviaal en goedlachs. En dat alles gekroond door de eigenschap eerlijk en fair te zijn tot het uiterste, op
welk gebied ook.
Ge zult het met mij eens zijn, welwillende lezer, dat Karel de voor de huidige sport meest betekenende
figuur is, die wij in den lande en in H.F.C. hebben. Want hij moge dan het voetbal in Curasao en op de
Antillen organiseren, hij moge de ziel zijn van Fifa-elftallen, mijnentwege moge hij naar de maan gaan om
derzelver bewoners mentaal te trainen, toch is Karel Lotsy in hart en nieren een H.F.C.-er en daar zijn wij
trots op. Moge hij - en het is een plicht van ons daarvoor te zorgen - nog veel eer van zijn oude club beleven!
KEES .

H.F.C. en de K.N.V.B.
Ongetwijfeld zal vooraan in dit boek de loftrompet over H.F.C. gestoken zijn door een der Bondsbestuurders
(wellicht de Voorzitter zelve), doch, wil de H.F.C.-historie volledig zijn, dan dient ook geboekstaafd, hoe
H.F.C. zich ten opzichte van de grote Bond stelt. Dit is des te meer nodig en wenselijk, omdat de sportpers,
zij het dan niet het edelste, wat men op dat gebied heeft, de bondsbestuurderen als een troep volslagen idioten
pleegt voor te stellen, die bovendien nog dictatoriaal en bekrompen zijn. Ware dit juist, ik geloof niet, dat
H.F.C. nog zou voetballen. Thans is de toestand zo, dat H.F.C. zowel nu als vroeger tot haar genoegen in
de K.N.V.B. speelt en nog steeds de neiging heeft in de Bond constructief werk te verrichten. De bezwaren,
die wij wel eens hebben (praat hierover maar eens met de H.F.C.-voorzitter) verstoren deze goede verstandhouding niet.
Een ieder H.F.C.-er zal wel weten, dient althans te weten, dat de Ned. Voetbalbond door de stoot van
onze oprichter W. Mulier in 1889 is gesticht. De verregaande betekenis van deze gebeurtenis uit maatschappelijk oogpunt kan niet hoog genoeg aangeslagen worden, al zal Mulier bij de oprichting zich de verbreiding
van het voetbal als een zegen voor ons volk in alle lagen, wel niet hebben kunnen voorstellen.

Na Mulier's vertrek heeft de H.F.C. geruime tijd zich van bestuurswerk in de N.V.B. vrijwel onthouden,
het voetballen met zijn ups en downs nam haar blijkbaar meer in beslag, totdat het tijdperk-Lotsy nadert.
Op hoe jeugdige leeftijd Karel reeds de bondsvergaderingen bezocht, is mij niet nauwkeurig bekend: zeker,
toen hij nog op het gymnasium was. Hij zal zich in die vergaderingen wel geweerd hebben ook. Toen ik in
192^ als voorzitter van H.F.C. met de grote Bond en zijn organisatie in aanraking kwam, was hij een man
van invloed en gezag in de belangenvereniging de W.E.K. (Westelijke Eerste Klassers) en in de Bondsvergadering, hij was lid van ettelijke verenigingen (ook in het buitenland) en zijn ijver en welsprekendheid waren
algemeen vermaard. Elders in dit boek kunt ge zijn verdere ontwikkeling als bondsbestuurder, voorzitter
van de z.g.n. technische commissie ('het elftal van Lotsy') en bondsvoorzitter lezen. Thans is hij erelid van
de K.N.V.B.
In dezelfde tijd, dat Karel's zon ging rijzen, is Frits Kuipers lid van de Commissie voor het Amateurisme
geweest, thans een der lastigste en ondankbaarste commissies van de K.N.V.B., maar ook in de twintiger
jaren verre van plezierig. Zijn scherpzinnige nuchterheid heeft de korte tijd dat hij zitting had, nuttig werk
gedaan.
In 1929 werd schrijver dezes door de Bondsvergadering tot lid van de Commissie van Beroep gekozen, een
merkwaardige en interessante Commissie, waarbij alien, die door het Bondsbestuur gestraft zijn, in hoger
beroep kunnen gaan, terwijl het Bondsbestuur de bevoegdheid bezit allerlei lastige akkevietjes aan haar op
te dragen. Ik zou hier veel over kunnen vertellen, maar dit raakt H.F.C. niet. Het aantal gestraften, dat H.F.C.
te haren laste heeft, is in de loop der jaren gelukkig zeer gering gebleven: in beroep is nog nooit een H.F.C.er gegaan, men nam zijn straf, omdat deze dik verdiend was. De laatste jaren treedt ondergetekende als voorzitter dezer commissie op.
Een zeker niet minder belangrijke plaats in het bondsbestel neemt Dick Slingenberg in, die door de Bondsvergadering enige jaren geleden benoemd werd tot lid van de Financiele Commissie. Een voorname rol heeft
hij gespeeld bij het tot stand komen van het nieuwe bondsgebouw en dat definancien van de Bond gezond zijn,
is mede voor een belangrijk deel zijn werk.
Bovendien is hij lid van de Commissie voor Jeugdvoetbal en vertegenwoordigt zo de Bond nog wel eens
in het buitenland.
Ook Piet van Houten is allerminst wars van belangstelling voor het bondswerk; ik wijs op het bekende
rekest der H.F.C. met enige andere verenigingen over het zomer- of zweetvoetbal, dat nog wel wat stof
heeft opgejaagd; tevens heeft hij al eens kennis mogen maken met enige voetbal politici. Ook dat behoort
bij dit soort van werk. Met Frits Kotte en Max Slingenberg is ook onze huidige Voorzitter representant der
H.F.C. op scheidsrechterlijk gebied, hoewel Frits op stal staat.
Vele internationals hebben wij in de loop der tijden aan de N.V.B. geleverd. De lezer kan ze vinden in
boek 1929-1939 pag. 178. Eershalve mogen genoemd worden H . J . M. Francken ('Mannes') 22 keer,
Dr. A. IJ. v. d. Meulen
keer (-(- 1 niet officiele wedstrijd).
In de Afdeling Haarlem van de K.N.V.B. (wij gebruiken liever de oude naam Haarlemse Voetbalbond)
speelden en spelen ook thans verscheidene H.F.C.-ers een rol. Onder de ouderen uit de jeugdjaren van de
Haarlemse Bond noemen wij Mr. F. A. Davidson en Mr. Jhr. L. van Lennep, beiden ereleden; uit de huidige
tijd A. Sandtke (Commissie van Jeugdvoetbal).
Dit is een taai stukje historie geworden. Mijn bedoeling was aan te tonen, dat de H.F.C., hoe gaarne zij
haar eigen weg ook bewandelen wil en haar karakter handhaven, nooit huiverig is geweest op te komen voor
de belangen van de grote Bond en van harte daaraan mede te werken, zonder evenwel veel animo te tonen
aan de voetbalpolitiek mee te doen. Wat wij hiermee hebben bereikt, is, dat H.F.C. in onze voetbalsamenleving nog steeds geldt als een gave club van stijl en traditie. Van harte hoop ik, dat deze verhouding zich nog
lang moge bestendigen.
C. S.
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Zij die ons door de oorlog ontvielen
Eerder in dit boek valt te lezen, dat de oorlog en de bezetting van ons land en zijn overzeese bezittingen,
door de vijand, ook slachtoffers heeft gemaakt onder de leden der H.F.C. In het verzet, door de weerzinwekkende vervolging van het joodse volksdeel, in kampen in Nederlands Indie, of door andere oorzaken,
rechtstreeks of zijdelings met de wereldoorlog verband houdende, verloor de H.F.C. gewaardeerde leden,
verloren de H.F.C.-ers goede vrienden, die zij in het clubverband hadden leren kennen.
Toen gaandeweg deze droevige gebeurtenissen bekend waren geworden, heeft de H.F.C. de behoefte
gevoeld, in een blijvende vorm uiting te geven aan de smart, die haar uit dezen hoofde vervulde.
Een passende gelegenheid deed zich voor in de opening van het nieuwe clubhuisje op de terreinen aan
de Spanjaardslaan in 1949.
Op 3 Septemner van dat jaar werd een houten plaquette onthuld, waarop de namen van de gevallen
H.F.C.-ers zijn weergegeven met deze tekst:
Haarlemsche Football Club
1940-1945Door oorlogshandelingen ontvielen ons:
H.
J.

A.

ADELINK
VAN

D.

BAASBANK

VAN

GOGH

GOLLNER

E.

BASTET

A.

P.

BECCARI

IR

L.

W.

D.

BOUVY

J.

v.

D.

H.

CHAPON

P.

H.

G.

DANIELS

J.

VAN

W.

DENIJS

M.
IR
T.
F.
M.

J.

FABER

FIBBE
A.

M.

DE

JONG
F.

KERVEL

LAND

LOKMAN
PAREEREN

F. R o o s

DIRKEN
A.

G.

J.

L.

SANDERS

E.

S.

SELIGBERGER

D.

J.

SMIT

R . F. T w i s s

FRANCKEN

GOBETS

Zij zijn niet waarlijk dood
die in ons harte leven.
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Herdenking van onze gevallenen bij de opening van ons nieuwe clubhuis in 1949.
Van links naar rechts: W. J. H. Mulier, P. C. van Houten, Dr C. Spoelder en K. J. J. Lotsy.

Seizoen 1949 -19^0
Soberheid was het parool bij de feestviering in September 1949. H.F.C. was 70
jaar, maar definanciele toestand gedoogde
geen groots opgezette festiviteiten en . . .
het 7 ^-jarig jubileum wierp reeds zijnglans
vooruit. Vooruitzien is nu eenmaal inhaerent aan besturen. Juist deze soberheid gaf
aan de feesten een intimiteit, die weldadig
aandeed. En ondanks alles kon er nog heel
wat gebeuren. Het spreekt vanzelf, dat
wij ons overzicht beginnen met een beschrijving van dit unieke jubileum: een
denderend begin van een seizoen, dat
met een 'knal-efifect' zou eindigen!

Zelfs de 84 jarige Pim Mulier nam nog deel aan het
doelschieten voor veteranen.

Op de Algemene Vergadering in
Augustus werd Leo Jonker gekozen als
bestuurslid in de vacature-Slingenberg.
Een Buitengewone A.V. vond plaats op
3 September: de bestuursleden Jongeneel
en Van den Berg werden Ere-lid, de Heer
H. J. M. van Eeghen zag zich 'gepromoveerd' van Lid van Verdienste tot Ere-lid,

en Piet Jongeneel werd Lid van Verdienste.
Des middags was op dezelfde dag de ere-wedstrijd H.F.C.-Schoten gespeeld. Voor de aanvang onthulde
Carel Daniels na herdenkingsredevoeringen van onze oprichter en onze Voorzitter de gedenkplaat ter ere
van de H.F.C.-ers, die aan de razernij van Duitsers en Japanners ten offer waren gevallen.
3 September was een druk bezette dag, want de Buitengewone Algemene Vergadering werd nog gevolgd
door een clubdiner, waar 120 leden — lang niet alleen uit Haarlem! — aanzaten. De feestelijkheden
waren een week vroeger, op 27 Augustus, reeds geopend met de traditionele athletiekweds trij den, onder
leiding van Martien Houtkooper. 's Ochtends was de jeugd aan de beurt, 's middags streden de ouderen om
de Mulier-beker. Cees de Nijs, Jan Corbeth en Dick Bijleveld plaatsten zich als
nrs. 1, 2 en 3. Piet Hagenaar, winnaar
in 1929 was zo sportief om in te schrijven en bezette de eervolle zeventiende
plaats in de middenmoot. Men werd zo
enthousiast, dat er hors concours enkele
vreemde nummers werden weggegeven.
Onze Voorzitter won een spannende race
baldribbelen van 'Snor' Sijpesteyn; bij het
doelschieten was er een enerverende strijd
tussen de heren Van Houten, Verwey,
Peereboom en . . . de Heer Mulier zelf!
Dick Slingenberg won een spannende race
over £0 meter tegen van Houten, Mollerus,
Spoelder en Sijpesteyn. De Heren Mulier en
Van Houten reikten de prijzen uit (voor
de officiele wedstrijden wel te verstaan).
Op 4 September vond een juniorestournooi plaats: H.B.S., Quick, R.C.H.,
V.O.C., H.V.V., Neptunus, Victoria,
De voorzitter dribbelde op uiterst vlotte wijze om de paaltjes.
Blauw Wit, D.F.C., E.D.O., Haarlem
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en Z.F.C. hadden aan onze uitnodiginggehoor gegeven. Onder leiding van aanvoerder Hans Warnsteker legde
H.F.C. op de eerste prijs beslag. Een bijzonder mooi resultaat! Nico van der Lee, Walter Dekker en Martien
Houtkooper Jr. maakten deel uit van dit elftal. Quick, Z.F.C., E.D.O. en D.F.C. waren de nrs. 2 t/m. g.
In een op 10 September gehouden goed bezet adspiranten-tournooi, waaraan behalve H.F.C.,Haarlem,
V.V.H., Kennemerland, Bloemendaal, H.B.S., E.D.O., R.C.H., Schoten en H.V.V. deelnamen, behaalde
H.B.S. de eerste prijs. E.D.O., R.C.H. en Kennemerland plaats ten zich als 2, 3 en 4. Onze jongens konden
het niet verder brengen dan een gelijk spel. Deze beide tournooien stonden onder leiding van Ad Sandtke, die
natuurlijk weer veel eer van zijn werk had.

Om de Mulierbeker bij het
70 jarig feest.

Op 11 September volgde de slotphase van dit jubileum, althans wat het voetbalgedeelte betreft. H.B.S.,
H.V.V. en R.C.H. waren de gaarne geziene gasten van ons eerste elftal. Hier behaalde H.V.V. de eerste
prijs, H.B.S. werd tweede, H.F.C. derde en R.C.H. vierde. De oude glorie van H.B.S. en H.F.C. bond
de strijd aan tijdens de middagpauze. De heer Mulier, wiens onverflauwde belangstelling tijdens dit jubileum
iedereen versteld deed staan — hij vond het zelf alles heel normaal — reikte aan H.V.V. de beker uit; de
bondsvlag werd vernieuwd, talrijke geschenken, waaronder een schat van bloemen en een cadeau van donateurs en supporters, gaven blijk van de waardering, die men van alle zijden voor H.F.C. nog voelde. En dan
te bedenken, dat het hier om een derde klasser ging!
's Avonds waren dezelfde verenigingen onze gasten in Brinkmann. Ir. E. Neuerburg, deheer Reysiger en
de heer de Geus spraken hartelijke woorden namens H.V.V., H.B.S. en R.C.H., woorden die van fraaie
geschenken vergezeld gingen. Onze Voorzitter, die het gehele jubileum op rustige wijze had geleid, hield
een gloedvolle rede. Wij geloven niemand te kort te doen, wanneer wij de heren Van Houten, Mollerus en
Sandtke hier voor het voetlicht plaatsen: zij hebben bij de viering van dit jubileum het meeste werk moeten
verzetten. Ondanks de soberheid was het een feest geworden, dat door niemand, die het voorrecht had er
aan deel te nemen, ooit zal worden verge ten.
Onze Dames, een groep die zich dikwijls de meeste opofferingen moet getroosten zonder altijd de juiste
waardering te ondervinden, kregen volledig revanche op £ November, toen een grote slot-feestavond bij
Lion d'Or plaatsvond. Jo Verwey (goochelaar) en de films van Dick Laan zorgden voor de nodige afwisseling.
Hiermee zijn wij gekomen tot het tweede gedeelte: de prestaties van het eerste elftal. Even pauze. Uw
geschiedschrijver moet uit de toon vallen. Wij zullen hier een kort gesprek onder vier ogen hebben, lezer.
Als u lezeres bent, is het ook goed, ja zelfs nog beter. Wij schrijven seizoen 1949-19^0. Bent u benieuwd hoe
het afloopt? Goed, u hoeft niet als in een tiende-rangs roman het einde op te slaan, want u weet het nog wel:
H.F.C. werd kampioen! Maar daar gaat het niet alleen om: weet u nog, hoe het allemaal tot stand kwam?
Dat gaan wij hier nog eens voor u vastleggen. Doe ons dus een pleizier: houd u van de domme en tracht u
nog eens te verplaatsen naar Augustus 1949. Wij laten nu alles weg, wat op jubileum-feesten betrekking
heeft, behalve voorzover het met de wederwaardigheden van H.F.C. 1 te maken heeft.
Augustus 1949: Zondagen 21 en 28. Jan van Eek-tournooi, terrein V.V.A. Opstelling: Andriessen, Begemann, Jongeneel; Corbeth (J.), Busselman, Groot; Hans Winter, Mac Neill, Moolenaar, Bijleveld, Hein
Winter. Zo te zien een sterke combinatie, met slechts weinig veranderingen sinds het vorig seizoen. V.V.A.H.F.C. (4-^), Zeist -H.F.C.(4-3), H.F.C.-D.C.G. (3-2) waren de uitslagen. In de laatste wedstrijd speelden Nico Beets en Hackenitz voor Mac Neill en Moolenaar.
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September 1949: Zaterdag 3. Erewedstrijd H.F.C.-Schoten (2-3). Een lusteloos partijtje op een 'dag van
grote hette'.
Zondag 1 1 : Jubileum-tournooi. Absent door blessures ofmilitaire dienst: Andriessen, Bijleveld, Groot en
de Winter-twins! Onze lijdensweg gaat beginnen. En alsof het nog niet genoeg was, in de eerste minuut van
H.F.C.-H.V.V. brak Cees de Nijs een sleutelbeen (merkwaardige co'incidentie tijdens een jubileumwedstrijd: zie seizoen 193 9-1940). Men kon dus nog hoogstens van een nood-combinatie spreken: Hey ting,
Begemann, Jongeneel; Corbeth, Busselman, Flack; Beets, Moolenaar, Hackenitz, Luif, Ligtenstein. Of ze
van zich af beten! (H.F.C.-H.V.V. 0 - 1 , H.F.C.-R.C.H. 0-0!). In de laatste wedstrijd kregen onze eerste
klasse tegenstanders geen voet aan de grond. De strafschoppen namen wij beter; door de andere uitslagen
R.C.H.-H.B.S. 3-3 (H.B.S. wint) en H.B.S.-H.V.V. 1 - 1 (H.V.V. wint) legden wij tegen ieders verwachting nog beslag op de derde prijs.
Zondag 18: Eerste competitie wedstrijd in een Zuidhollandse afdeling: H.F.C.-R.K.A.V.V. Enkele vast e
spelers komen terug: Andriessen, Begemann (aanv.), Jongeneel; Flack, Busselman, Corbeth; Hein Winter,
Luif, Moolenaar, Bijleveld, Ligtenstein, welke laatste zijn honderdste competitiewedstrijd speelde en na afloop
hiervoor in intieme kring gehuldigd werd. Gelukkig geven wij bij dergelijke gelegenheden geen protserige
vertoningen op het veld voor de wedstrijd! Het feit zelf mag hier intussen niet onvermeld blijven. Uitslag 1 - 1 .
Zondag 2g: Wassenaar-H.F.C. 3-3 (hattrick van Moolenaar). 'Wij leven in een grote tijd, want H.F.C.
gaat kampioen worden', lezen wij in de — nu door de heren J. C. Mollerus, P. W. Peereboom, J. J.
Reinders Folmer en C. D. Timmerman geredigeerde — 'H.F.C.-er'. Je moet maar durven. Hans Winter
rechts en Hein linksbuiten.
October 19 49: Zondag 2. H.F.C.-Alphen 2-2. Nico Beets op de linksbinnenplaats.
Zondag 9: Roodenburg-H.F.C. 0-0 Ons vierde gelijke spel, ons vierde winstpunt, aldus de optimisten,
en wacht maar totdat wij ons volledige elftal hebben.
Zondag 16: H.F.C.-H.B.C. 2 - 1 . Jan van der Maesen rechtsbinnen. De eerste winst, maar
Zondag 23 bracht dan ook prompt het eerste volledige verlies: in een slechte wedstrijd T.Y.B.B.-H.F.C.
3 - 1 . Jan Eshuis bezette de plaats van de geblesseerde Piet Jongeneel: ons verhaal gaat eentonig worden!
Gelukkig verspeelde iedereen punten: op 23 October bezetten wij de vijfde plaats (6 uit 6), achter Roodenburg (7 uit £), Alphen (9 uit 7), G.S.V. (7 uit 6) en T.Y.B.B. (7 uit 7).
Zondag 30: De situatie wordt er niet beter op. Nog steeds gehavend door invallers verliezen wij met
3-2 van Hillinen in Hillegom, ondanks het feit, dat wij een 2-0 achterstand in 2-2 wisten om te zetten.
November 1949, Zondag 13. Cees de Nijs viert zijn herstel, met een 2-1 overwinning, thuis tegen het Goudse
G.S.V. De weersomstandigheden waren bar slecht; wij kregen drie strafschoppen en misten er twee!
Zondag 27: Tonegido-H.F.C. 2-3. Tegen een zeer zwakke tegenpartij stonden wij bij de rust met 1 - 0
achter. Henk Hackenitz bezette de middenvoorplaats.
December 1949. Zondag 4: H.F.C.-Tonegido 9-0! De returnmatch gaf een geheel ander beeld, de opstelling was — noodgedwongen — weer op vele plaatsen gewijzigd: Heyting, Begemann, Eshuis; Flack, Busselman, v. d. Berg; Hans Winter, Luif, Moolenaar, de Nijs, Hein Winter. In de tweede helft werd Moolenaar
door Looijen vervangen. Andriessen was in de voorgaande wedstrijden uit vorm geraakt, waardoor Herman
Heyting zijn plaats kwam innemen.
Zondag 18: H.F.C.-Wassenaar 2-0, een stand, die reeds na een kwartier was bereikt. Hierna zakte ons
spel tot een bedenkelijk laag peil. Tom Corbeth thans links en Cees de Nijs rechtsbinnen. Stand: Roodenburg i^uit 10, Alphen 14 uit 10, H.F.C. 14 uit 1 1 .
Maandag 26: Tegen een R.C.H.-combinatie bleven wij met 6-1 in de meerderheid.
Januari 1950. Zondag 1. Jaarlijks bezoek van de Oud Internationals, met een zeer sterk elftal.
Zondag 8: Alphen-H.F.C. Door een 4 - 1 overwinning stijgen wij naar de tweede plaats (rust 1 - 1 ) .
Zondag 1^: H.F.C.-Roodenburg. Wij begonnen met een achterstand van drie punten tegen de leiders,
maar eindigden met een achterstand van een. Het had wel wat voeten in de aarde. Tom Corbeth en Jan
Moolenaar (2 x ) brachten ons een 3-0 voorsprong, uit een strafschop werd het 3 - 1 , Jan Moolenaar voltooide
na de rust zijn hattrick (4-1), maar toen moesten wij ons terugtrekken. Hoe het tenslotte 4-3 werd, kan
niemand van de overlevenden meer vertellen, alleen dit: het bleef 4 - 3 ! Stand: Roodenburg 19, H.F.C. 18
(uit 13 wedstrijden). Tegen Roodenburg werd onze gewondenlijst helaas weer uitgebreid, nu met Jan Eshuis.
Februari 1950. Na een korte stagnatie door vorst en dooi, afgewisseld door dooi en vorst traden wij Zondag
£ aan tegen H.B.C. uit met Godfried van den Berg als linksback, die echter ook weer naar het legioen der
slachtoffers moest verhuizen. De wedstrijd was niet bepaald emotioneel, maar de 2-0 overwinning bracht
ons zowaar gelijk met Roodenburg, dat een punt verspeelde!
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Zondag i 2: H.D.Z. sneuvelde aan de Spanjaardslaan in een bekerwedstrijd (6-1). Zeer oude getrouwen
vervingen geblesseerden: Maap Andriessen in het doel, Jo ('Poes') Berendsen als linksback en Piet Ligtenstein
langs het linkervoorlijntje.
Zondag 19: H.F.C.-T.Y.B.B. 2-0. Henk Hackenitz was nu de uitverkorene voor de back-plaats.
Zondag 26: R.K.A.V.V.-H.F.C. Het Grote Drama. In de honderdste competitiewedstrijd van Cees de
Nijs verloren wij met 2—1. De weersomstandigheden en het hobbelige veld speelden ons parten, maar de
nederlaag was volkomen verdiend. Dat Roodenburg een punt verspeelde, kon ons slechts matig interesseren.
Met nog twee wedstrijden voor de boeg beschouwden wij de bus als gemist.
Maart 19^0. Zondag 5. H.F.C.-Hilversum (vriendsch.) 3-3.
Elk seizoen spelen de leden van de
jeugdcommissie een wedstrijd tegen
de juniores die seniores worden.
Deze groep is genomen ter gelegenheid van het afscheid van Leo
Jonker in 19 £2.

Zondag 19: G.S.V.-H.F.C. 1 - 3 . Zonder in ons zelf meer te geloven, verdedigden wij onze laatste theoretische kans. Stand na 17 wedstrijden: Roodenburg 25, H.F.C. 24 punten. Er hing nog een protest van R.K.
A.V.V. tegen Roodenburg, dat ons voorlopig een schrale troost moest geven. De laatste wedstrijden zouden
zijn: Roodenburg-Tonegido (een der zwaksten van de afdeling) en H.F.C.-Hillinen (geen gemakkelijke
tegenstander). Zo wachtten wij op Zondag 26 Maart, behalve onze voorzitter, die Brinkmann afhuurde voor
de viering van ons kampioensfeest. Wij herhalen op iets luider toon een reeds vroeger gemaakte opmerking:
je moet maar durven!
Zondag 26: H.F.C.-Hillinen. Kom eens kijken in de rust. Wij leiden met 2 - 1 , uit Leiden komt het bericht, dat onze concurrenten met 2-1 achterstaan! Drie kwartier later: wij winnen met 6 - 1 . Het publiek
verlaat het terrein . . . wat denkt u: iedereen verzamelt zich voor de tribune, de enkelen, die de uitgang
opzoeken, doen dit alleen om hun zenuwen te vertreden: Langs de Emauslaan komen zij weer binnen. Komt er
dan nooit bericht uit Leiden ? Vijf minuten . . . tien minuten . . . de vlag gaat in top . . . Roodenburg heeft
verloren . . . H.F.C. IS KAMPIOEN! Twee en twintig spelers zijn nodig geweest om dit resultaat te bereiken:
wel een bewijs, hoe het ons heeft tegengezeten. Een des te groter compliment voor alien, die tot het bittere
einde hebben doorgewerkt, voorzitter van Houten en trainer Stroker incluis.
Uit alle hoeken van het land, en van ver over de grenzen stroomden de gelukwensen naar de Spaarnestad.
Wij moesten ons in de arm knijpen, wij konden het ons nog niet realiseren, wij moesten het voortdurend
luide herhalen: H. F. C. I S K A M P I O E N ! ! !
Ziehier:
gesp. gew. gel. verl. pnt. doelp.
H.F.C.
18
11
26
47 -2 5
4
3
Roodenburg
18
6
40-24
9
24
3
R.K.A.V.V.
18
2
20
36-2^
9
7
Wassenaar
38-37
17
7
17
S
S
Alphen
6
6
16—23
17
5
17
H.B.C.
18
2
16
32-36
7
9
T.Y.B.B.
18
6
8
16
19-23
4
36-48
Hillinen
18
8
S
5
*S
Tonegido
18
6
2
10
26-44
14
J
G.S.V.
18
10
3 £-40
3
5
3
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Het wachten op de promotiewedstrij den duurde weken: een voetbalcompetitie is er nu eenmaal niet om
vlot te worden afgewerkt en bovendien moeten de belangrijkste wedstrijden der traditie ge trouw in het
warme jaargetijde plaats vinden. Vriendschappelijke wedstrijden tegen sterke tegenstanders vulden de maand
April en eindigden alle in nederlagen: H.F.C.-H.V.V., H.F.C.-A.F.C. en Haarlem-H.F.C.
Inmiddels waren onze tegenstanders bekend geworden: de tweede klasse hekkesluiter D.C.V. (Krimpen)
en de derde klas kampioenen Laakkwartier (den Haag) en Blauw Zwart (Wassenaar).
Zondag 30 April: D.C.V.-H.F.C. Een
alleronplezierigste wedstrijd op een slecht
veld onder uiterst zwakke leiding. Aan het
slot hadden wij na een zenuwslopende wedstrijd met 1-0 de leiding, maar wij begonnen
rustig aan een 'derde helft', daar er iets aan
de 'leidende horloges' bleek te mankeren.
Deze minuten, die uren schenen, hadden een
merkwaardig verloop: Hans Winter en een
D.C.V.-speler werden uit het veld gestuurd,
Tom Corbeth scoorde zijn tweede goal, en
toen een der (neutrale) grensrechters het
'nog vier minuten had', vond de scheidsrechter het na
minuten (!) welletjes.
H.F.C. had met 2-0 gewonnen. Een wrange
bijsmaak zat er wel aan.
Wij mogen dit verslag van het eerste elftal
even onderbreken. Aanvoerder 'Poes' Berendsen wist namelijk op deze zelfde Zondag
Toen de promotie een feit was, behoorden Pim Mulier en Arie van
het
tweede elftal naar de kampioensplaats
Beekum natuurlijk tot de uitgelatenen.
te leiden. Het behoeft hier geen betoog,
dat de invallers-misere van de keurbende op onze reserves een ongunstige terugslag had gehad. Ook hier
bleek dus, dat men zich over alle tegenslagen had kunnen heenzetten.
De koude douche volgde Zondag 14 Mei. H.F.C.-Blauw Zwart 2-4. Een niet onverwachte reactie na al
de spanning van de vorige weken.
Zondag 21 Mei. Invallers voor Heyting en Flack: Andriessen en Groot. H.F.C.-Laakkwartier 0-0. De
temperatuur was ten enenmale ongeschikt voor voetbal. Onze concurrenten hadden de punten zo verdeeld,
dat alles nog mogelijk was.
Zateadag 27 Mei. Return tegen Laakkwartier. Jan Moolenaar, die tot hiertoe 19 goals had gescoord, had
zijn plaats beschikbaar gesteld, Tonny Looijen bezette thans de middenvoorplaats, Herman Heyting was
weer terug, dus: Heyting, Hackenitz, Begemann; Corbeth (J.), Busselman, Groot; Hans Winter, De Nijs,
Looijen, Corbeth (T.) en Hein Winter verdedigden onze kleuren. Hoe hier het houtwerk naast en boven
Heyting werd bekogeld, zal menigeen zich nog herinneren, maar ook, hoe onze uitvallen opluchting brachten juist op ogenblikken, waarop het volkomen mis dreigde te gaan. Hein Winter en Tonny Looijen brachten
ons zowaar een 2-0 voorsprong, die bij rust al tot een puntje verschil gereduceerd was. Na de rust ontlaadden
de elementen zich in een geweldige onweersbui, maar H.F.C. stond pal. Eenmaal rolde de bal na een corner
over de gehele lengte van ons doel over de lat! Onze zeer faire tegenstanders (alle hulde!) werden er moedeloos van, vooral toen Hein Winter met een pracht-doelpunt hun lot bezegelde ( 1 - 3 ) .
Zondag 4 Juni. Carel Flack was weer van de partij als rechtshalf, waardoor Jan Corbeth naar de middenvoorplaats kon verhuizen in de thuis wedstrijd tegen D.C.V. Jan scoorde al spoedig, broer Tom volgde zijn
voorbeeld (onze voorhoede was trouw ens een familie-aangelegenheid: Winter-de Nijs-Corbeth-CorbethWinter). D.C.V. nivelleerde, maar Tom zorgde voor een 3-2 voorsprong bij de rust. Ons spel was verrassend goed, D.C.V. was in de tweede helft nergens, en de Nijs kon dan ook de familie-afifaire met twee doelpunten doorbreken. Jan Corbeth zorgde voor de eindstand (6-2).
In de 'H.F.C.-er' van Juni 195-0 schrijft Hm! over de wedstrijd van 11 Juni (Blauw Zwart-H.F.C.) het
volgende: 'Thuis had Blauw Zwart ons gevoelig op de tenen getrapt en daar Hans Winter niet mee mocht
spelen, verdween Hein naar rechts en bezette de aloude Piet 'de Prater' Ligtenstein de linksbuitenplaats.
Nu behoeven wij u over de vroegere heldendaden van deze Prater niets meer te vertellen, want zelden
bezaten wij een sluwere figuur in onze voorhoede, maar ach, hij was er een paar jaar uit, maakte zich niet

meer zo druk, en laten wij eerlijk zijn, vrienden, niettegenstaande propaganda van zijn teamgenoten uit het
tweede zaten wij een beetje in de penarie.
Onze Prater had echter gans andere plannen. Alle oude onbegrijpelijke goocheltrucs kwamen weer op het
tapijt en ook zagen wij hem weer enkele malen met de bal op de buik gekleefd langs enige verdwaasde
tegenstanders wandelen, een kunstje dat reeds jaren onze mateloze bewondering heeft.
Na een kwartier van verwoede Blauw Zwart aanvallen bewees de Prater zijn vorm door langs enkele spelers
te 'harken' en langs de achterlijn op het doel af te stevenen, waar hij Tom Corbeth aantrof, die over dergelijke
affaires geen gras laat groeien (i-o).
Het was overigens een vreemde toestand in de Blauw Zwart achterhoede. Zo zelfverzekerd als deze verdediging op ons veld optrad, zo onzeker was zij in het eerste half uur en toen de backs en spil elkaar weer
vragend stonden aan te kijken gaf Jan Corbeth prompt een antwoord (2-0). Cees de Nijs (die zijn tijdelijke
inzinking volkomen te boven was) voegde er voor de rust nog nummer drie aan toe door een enorme verre
en harde dreun via de onderkant van de lat en noteerde hiermee de mooiste goal van de wedstrijd.
Na de thee scoorde B.Z. tegen, doch ons team dacht er niet over de zaken rustig aan te pakken en trok,
voorafgegaan door Hein Winter (weer prima) en de Prater ten aanval, met als resultaat: 4 - 1 Tom Corbeth
£-1 Piet Ligtenstein 6-1 Jan Corbeth. Dat de (faire) vijand vlak voor tijd tegenscoorde deed aan de feestvreugde niets af.'
H. F. C. T E R U G

IN

DE

TWEEDE

KLASSE!!!

Dadelijk nadat de promotie bevochten is. Boven v.l.n.r.: de la Mar, Henk v. d. Berg, Ad Sandtke, Piet van Houten, Paul Begemann,
Tom Corbeth, Henk Hackenitz, Hans Winter, Jan Corbeth, Hans Busselman, Herman Heyting, Karel Lotsy en Gerrie Stroker.
Onder: Piet Ligtenstein, Cees de Nijs, Hein Winter, Jan Moolenaar, Wim Groot en Carel Flack.-

Eindstand Promotie-degradatie competitie:
H.F.C.
Laakkwartier
D.C.V.
Blauw Zwart

6
6
6
6

4
2
1
1

1
3
2
2
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1
1
3
3

9
7
4
4

19-9
8-7
13-18
13-19

Er brak daar in Wassenaar een
waar pandemonium los. Duizenden
supporters overstroomden het veld,
spelers, voorzitter, trainer werden
overstelpt door gelukwensen, Stroker
ging op de schouders, adspirantjes
deelden het promotienummer van de
'H.F.C.-er' uit (onze voorzitter had
weer eens een vooruitziende blik
gehad!), de terugreis naar Haarlem
werd een triomftocht, en tot laat in
de nacht bleven de feestvierende
H.F.C.-ers bijeen in Brinkmann. De
sluizen waren wijd geopend voor een
stroom van feestredevoeringen en een
tweede nog geweldiger stroom van
schriftelijke gelukwensen. Na negen
Gerrie Stroker gaat op de schouders.
jaren, waarin slechts een enkele optimist als Ben Verwey had durven voorspellen: 'Ze komen terug', was het ons gelukt een deel van het verloren terrein te herwinnen. Het waren negen jaren geweest, waarin H.F.C. een der grootste voetbalverenigingen in Nederland was geworden en waarin hard gewerkt was aan verbetering van het spelpeil van onze
jeugd, met als gevolg: van de spelers die ons de promotie brachten, was slechts een, Hans Busselman, na
zijn juniores-leeftijd lid van H.F.C. geworden, alle anderen hadden hun voetbal-opleiding in onze gelederen
gekregen. Een prestatie, die ons
extra trots maakte en met reden!
Het Bestuur en de vele commissieleden mochten tevreden zijn over
hun werk en kregen dan ook een welverdiende hulde.
Merkwaardige coincidentie:
11
Juni 1933: Zeeburgia-H.F.C. 0-2.
H.F.C. promoveert naar de eerste
klasse; 11 Juni 19^0 Blauw ZwartH.F.C. 2-6. H.F.C. promoveert naar
de tweede klasse.
Maar wij zijn nog niet aan het einde
van het relaas van dit seizoen. Het
tweede elftal behaalde — wij vermeldden het reeds — het kampioenschap
in een der res. derde klasse afdelingen.
Na een ruime voorsprong in de eerste
Louter verheugde gezichten.
helft van de competitie volgde — mede
door de vele invallers in het eerste
een inzinking: de laatste ijf wedstrijden leverden slechts drie punten
op. Eindstand:
20
10
6
26
£I-24
H.F.C. II
4
11
1
46-27
O.V.V.O. II
7
19
23
Haarlem III
20
8
6
6
22
36-3S
22
42-46
E.D.O. Ill
20
7
9
4
Aalsmeer II
20
8
21
38-46
9
3
Z.S.G.O. II
20
8
8
2o
39-28
4
2
20
20
H.B.C. II
9
9
Schoten II *
19
8
6
41-36
19
5
*) Schoten II twee
Swift II
20
18
37-42
9
7
4
winstpunten in
W.M.S. II
20
6
10
41-60
14
4
II
29—60
mindering.
Zandvoortmeeuwen III 20
!3
3
4
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De promotiewedstrijden, waarvoor Ad Sandtke de leiding van het elftal op zich nam, hadden het volgende
verloop: A.F.C. 3-H.F.C. 2 (1-3), H.F.C. 2-Kennemers 2 (0-2), Zandvoortmeeuwen 2-H.F.C. 2 (0-2),
H.F.C. 2-Zandvoortmeeuwen 2 (3-0), H.F.C. 2-A.F.C. 3 (3-1). Hierdoor had H.F.C. 2 voldoende aan
een punt uit de laatste wedstrijd: uit tegen Kennemers 2. Het werd echter een 1-0 nederlaag, zodat een
beslissingswedstrijd noodzakelijk was. Op Zaterdagavond 17 Juni vond deze plaats op het Haarlem-veld.
H.F.C. 2 bleef met 3-0 in de meerderheid en promoveerde dus naar de res. tweede klasse. Binnen een week
verbeterden onze twee hoogste elftallen dus hun positie! De opstelling, die natuurlijk veel gewijzigd moest
worden, luidde: Van der Lee, Jo
Berendsen, Noorderhaven; Timmerman, Middeldorp (in de laatste wedstrijden Godfried v. d. Berg), Van Hage;
Rahusen (D.), v. d. Maesen, Looijen,
Beets, Ligtenstein. Attie Noorderhaven
bezette de plaats van Jan Eshuis, die
geblesseerd was in een van de wedstrijden van het eerste. Jan mogen wij hier
vermelden als een van onze meest belovende achterspelers. Helaas bleek zijn
blessure van zo ernstige aard, dat hij
enkele jaren later de voetbalsport vaarwel moest zeggen . . . Een ernstig verlies voor H.F.C.!
Van de andere elftallen eindigde
H.F.C. 3 op de zesde en H.F.C. 4 op
de derde plaats. Verder zocht men het
M e t de Mailcoach yan yader yan Tol naar de Grote
'veilige midden', behalve H.F.C. 8, dat
kampioen werd en naar de derde Klasse H.V.B. promoveerde en het pasgeboren tiende, dat als no. 2 eindigde. Bij de juniores en adspiranten waren ditmaal geen kampioenen, al eindigden alle elftallen op eervolle
plaatsen, uitgezonderd de juniores g, die de laatste plaats bezetten.

Markt

Het kampioenselftal van ons tweede.
Staande v.l.n.r.: Ad Sandtke, de leider van de ploeg, Jan Eshuis, Jan v. d. Maesen, Piet Ligtenstein Tonny Looyen, Middeldorp, David
Rahusen, Lex van Hage; geknield: Jo Berendsen, Cees Timmerman, Nico van der Lee, Attie Noorderhaven en Nico Beets.
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Voor de K.N.V.B., een 'broekje' bij ons zelf vergeleken, was 1949 ook een jubileumjaar. De 60-jarige
maakte van de gelegenheid gebruik Dr. C. Spoelder tot bonds-ridder te benoemen. Jan Moolenaar mocht
samen met de zoon van Wim Andriessen het monument voor de in de oorlog omgekomen K.N.V.B.-leden
onthullen. H.F.C. en H.V.V. zijn de enige nog bestaande verenigingen van degenen, die de K.N.V.B. in
1889 oprichtten.
Een trouw speler uit de jaren 1 9 2 1 - 1 9 2 4 ontviel ons in Bas Zwang, die op 11 Mei 19^0 te Amsterdam
werd begraven. Hein Winter speelde op 1 Juli (wij zullen deze datum tenminste nog maar bij dit seizoen rekenen!) voor het Haarlems elftal tegen Den Haag.
Een belangrijk seizoen in ons verenigingsleven was afgesloten. Een korte periode van rust was ons slechts
beschoren, voordat wij zouden ondervinden, hoe H.F.C. zich zou houden in de nieuwe omgeving, maar dat
ons moreel hoog was, daarvan was ieder in en buiten onze gelederen overtuigd.

Kees de Nijs
In November 1941 lazen wij in een der Haarlemse dagbladen: 'H.F.C. gaat
met een debutant naar Kinheim. Kees de Nijs, een veelbelovende nog zeer
jeugdige speler, zal de rechtsbinnenplaats bezetten en zeker zal dat aan de
beweeglijkheid van de voorhoede ten goede komen. Wij geloven niet, dat
Kinheim de reeks overwinningen van 'the Good Old' zal kunnen stuiten'.
Welnu, H.F.C. verloor en Kees was niet best. Hij was gewogen, maar
werd te licht bevonden. Het seizoen daarna echter kwam hij terug en stond
zijn plaats niet meer af. Kees werd de meest op de voorgrond tredende speler
na de oorlog. We zullen hier niet vermelden, hoe veel wedstrijden hij wel
speelde en hoeveel goals hij scoorde (dat wordt elders in dit boek vermeld),
maar wij zullen proberen enige treffende en aardige feiten uit onze herinnering terug te roepen.
Als de dag van gisteren zien wij Kees op 14 Maart 1943 na het fluitsignaal
van de scheidsrechter in de beslissingswedstrijd H.F.C.-Zandvoortmeeuwen
het veld verlaten, een wedstrijd, waarin hij wel een zeer belangrijke rol vervulde. Er zouden er zo nog vele volgen.
Hij speelde op vele plaatsen, van de backlinie tot de voorhoede. Over zijn
beste plaats waren velen het niet eens. Eerst meende men, dat H.F.C. in hem
de ideale rechtshalfback had gevonden, maar later bleek toch, dat hij op zijn
teruggetrokken rechtsbinnenplaats naast Hans Winter het goede plekje gevonden had.
Vele doelpunten kunnen op naam van dit duo geschreven worden. Zo'n
vrije trap even buiten het strafschopgebied, dat was aardig! Hans de schijnbeweging en Kees de finishing touch. Menige vijandelijke verdediging is er royaal ingetippeld. Wij herinneren
ons nog levendig de wedstrijd H.F.C.-H.V.C. in het seizoen 19^2/^3, Kees' i^oste competitiewedstrijd,
als wij ons niet vergissen. Voor de rust een vrij kleurloze vertoning met een oppermachtig H.V.C. Na de rust
geen herboren H.F.C., zoals men dat vaak zo treffend weet uit te drukken, maar een vervolg van de eerste
helft. Tot ongeveer 1 £ minuten voor het einde. Een vrij onverwacht doelpunt verminderde de achterstand tot
2-3 en dat H.F.C. op het nippertje met 4-3 won, was wel voor het grootste gedeelte te danken aan de volkomen wanorde in de Amersfoortse verdediging na zo'n wondergoed geslaagde vrije trap.
En toch, al die wapenfeiten, daar gaat het in dit stukje eigenlijk niet om. Belangrijker is om vast te stellen,
dat H.F.C. veel dank aan Kees verschuldigd is. Door zijn voetbalcapaciteiten, zijn captaincy en goede kameraadschap. Hij is in het veld geen waaghals, gaat graag 'een straatje om' (heeft hij eigenlijk niet gelijk?),
maar zijn techniek en tactiek gaven het elftal meermalen net dat kleine duwtje, dat het nodig had om een
wedstrijd uit het vuur te slepen. Zijn captaincy was prettig en rustig, maar toch altijd behoorlijk merkbaar.
En wat zijn persoon betreft, wel, wij menen wel te kunnen schrijven, dat hij ook wat dat betreft een der
eersten in het team was. Al met al, Kees is een H.F.C.-er in hart en nieren, zo'n lid waar een club wat aan
heeft. Een speler, die volkomen voor zijn genoegen speelt, maar toch op de vaak kille, regenachtige trainingsavonden maar zelden ontbreekt.
Daarom Kees, het plezier en genoegen, dat jij aan H.F.C. te danken hebt, is wederzijds.
B.K.
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De Corbeths
Van af het seizoen 1947/48 tot nu toe heeft men altijd wel de naam Corbeth in het keurteam van H.F.C.
kunnen ontdekken.
Op zichzelf niet zo'n bijzonder feit, zelfs niet wanneer twee broers in hetzelfde elftal spelen. Het is echter
toch wel opmerkelijk dat alle drie zoons uit een familie zich tot een eerste elftal weten op te werken (after
all, de reeks H.F.C.-elftallen loopt van 1 t/m 1 1 ) zij het dan dat de jongste, Hans, nooit gelijk met broer Tom
of Jan heeft samengespeeld.
Een kleine samenvatting van hun speltype en -prestaties leert ons dat Tom, die het eerst zijn opwachting
maakte in H.F.C. 1, daarin onafgebroken vijf seizoenen als linksbinnen heeft gespeeld, vrijwel altijd goed
was voor 'n doelpunt en zich steeds 90 minuten lang volledig inzette, om er het beste van te maken. Tom
was het type voetballer, dat op het juiste moment opdook om halve of hele kansen in doelpunten om te zetten, maar zich ook dikwijls uit het niet een doelrijpe kans schiep. In dit verband staat mij nog altijd bij, hoe
Tom een heel belangrijk doelpunt voor ons scoorde in de beslissende wedstrijd tegen Blauw Zwart in Wassenaar (welke door ons met 6-2 gewonnen werd en waarmede de promotie naar de tweede klasse een feit werd).
De bal werd er letterlijk langs de zijlijn tot in de doelmond en vervolgens langs de doelman in 'geknokt'.
Jan heeft een drietal seizoenen in het hoogste team gespeeld als binnenspeler of halfspeler. Ook iemand
die zich altijd voor de voile 100% gaf voor de 'Good Old' en daarbij zijn medespelers niet spaarde, hetgeen
wel eens een heftig, maar altijd kortstondig en onschuldig, woordenspel op het veld tengevolge had. Karakter
ontbrak Jan niet en dat openbaarde zich dan ook binnen zowel als buiten de lijnen. Ook Jan heeft menig
doelpunt voor H.F.C. doen aantekenen, maar zijn grootste taak is toch geweest H.F.C. verdedigend te hulp
te komen en van deze taak heeft hij zich steeds verdienstelijk gekweten.
En zo zijn we dan bij Hans aangeland. Dit eerste seizoen 19 5-3/5-4 heeft hij op de linksachterplaats reeds
getoond veel in zijn mars te hebben, en, als we hem kunnen behouden, zal Hans wellicht nog waardevoller
diensten aan H.F.C. kunnen bewijzen, dan zijn broers dit voor hem deden.
HANS B.

H.F.C. onder behandeling van Gerrie Stroker
Vlak na de oorlog maakte een pittig kereltje zijn opwachting in het Nederlands elftal: rechtshalf Stroker
van Ajax. Hij speelde met goed succes vier of vijf wedstrijden voor het nationale keurteam (o.a. ook in het
Bondselftal, dat als sparring-partner voor de Continentale ploeg, die later tegen Groot-Brittannie speelde,
fungeerde). Toen Gerrie zich eigenlijk pas goed ingewerkt had in het Nationale elftal, nam hij een verstandig
en tegelijk moedig besluit, waarbij hij ongeveer als volgt geredeneerd moet hebben: ik timmer nu aan de
weg, ik ben niet zo jong meer en ik doe dus beter maar eens aan mijn toekomst te gaan denken; laat ik dus
mijn amateur-status er aan geven, en mijn oor te luisteren leggen waar men een trainer kan gebruiken.
Om kort te gaan: in 1947 stakde H.F.C. zijnvoelhorens uit voor een oefenmeester, en Gerrie Stoker kreeg de
job, die hem zonder twijfel door vele andere trainers benijd moet zijn. Al direct kregen we de indruk met
een prettig mens te doen te hebben; Gerrie maakte niet veel drukte (dat kon trouwens nauwelijks, want zijn
stem ligt er te hoog voor!), hij lachte eens en begon aan zijn taak. Te dien tijde zat met name het eerste elftal
diep in de put. Met moeite handhaafden we ons in de derde klasse, en het eerste jaar onder Gerrie's leiding
waren de resultaten ook nog niet daverend. Maar H.F.C. eindigde toch nog in het midden van de ranglijst.
Het seizoen 1948/49 bracht echter twee nieuwtjes: in de eerste plaats het ^-jarenplan van voorzitter Van
Houten en in de tweede plaats de invoering van het stopperspil-systeem. Ook het begin van dat seizoen bracht
— overigens niet verwonderlijk - nog niet veel successen. Echter in de loop van dat seizoen begon Gerrie's
arbeid vruchten af te werpen om twee redenen: a. het technisch arsenaal van onze elftallen werd op hoger
peil en op het veld in practijk gebracht, en b men raakte vertrouwd met het stopperspil-systeem. Zo ongeveer
in het midden van dat seizoen begon H.F.C. aan een indrukwekkende eindspurt die ons tenslotte naar de
tweede plaats voerde. Schoten was ons al te ver voorgekomen, maar H.F.C. smaakte in ieder geval het genoegen de uiteindelijke kampioen twee keer te kloppen. Hoogtepunt uit dat seizoen was de serie van drie
achtereenvolgende wedstrijden tegen de clubs die toen nog boven ons stonden, t.w. Schoten, O.V.V.O. en
Z.S.G.O., die er niet in slaagden een goal tegen ons te doen aantekenen, terwijl de H.F.C.-voorhoede het
vijandelijk net zes keer vond.
Dat seizoen 1948/49 was de aanloop geweest voor de belangrijkste gebeurtenis in H.F.C.-kringen na de

oorlog: de promotie van het eerste elftal naar de tweede klasse in het seizoen 1949/5-0. Ook het begin van
dat seizoen deed ons niets vermoeden. Na zeven wedstrijden waren zes punten vergaard; toen begon echter
met een dubbele overwinning (uit en thuis 2 Zondagen achter elkaar) op Tonegido de zaak gesmeerd te
lopen. Van de laatste 11 wedstrijden werden er tien gewonnen en op de laatste competitie-dag werd H.F.C.
kampioen. De promotie-strijd verliep eveneens gunstig en begin Juni 19^0 bewerkte H.F.C. op het veld
van Blauw-Zwart te Wassenaar zijn rentree in de tweede klasse. - Bij deze gelegenheid mag er nog wel eens
op gewezen worden, dat dit succes voor een niet gering deel op rekening van trainer Stroker geschreven mag
worden; hij mocht het genoegen smaken ook het tweede elftal kampioen te zien worden, en naar de reserve
tweede klasse te zien promoveren. Soms mocht het wel eens lijken, dat er niet veel variatie in zijn trainingsmethoden zat, maar het bleek toch wel uit de opkomst op de trainingsavonden (en niet alleen bij eerste en
tweede elftal) dat de interesse bleef bestaan.
De prettige verhouding tussen spelers, bestuur en trainer was geschapen, en wellicht gaf deze aangename
sfeer Gerrie ook de nodige inspiratie om z'n gecompliceerde trainingstoestellen te vervaardigen, die tenslotte
zo'n vermaardheid kregen dat ze den volke op het witte doek getoond werden. Ook Frankrijk toonde z'n
interesse, maar zover ik weet is Gerrie tot op heden financieel nog niet veel beter van zijn ingenieuze uitvindingen geworden (genieen worden pas na hun dood geeerd, Gerrie!).
Het seizoen 19^0/5-1 bracht een te verwachten terugslag en H.F.C. had moeite om zich in de Zuidhollandse afdeling van de tweede klasse te handhaven. Slechts een aardige eindspurt en de zwakke ploeg van
Sliedrecht behoedden ons voor degradatie. Over dit seizoen kan verder het best gezwegen worden; de lange
reizen per bus waren niet bevorderlijk voor de stemming voor de wedstrijd, en aan het eind van de competitie
werd alleen maar de hoop uitgesproken dat het volgende seizoen in de Noordhollandse afdeling gespeeld zou
worden.
Deze hoop werd vervuld. Voor het seizoen 19^1/^2 werd H.F.C. ingedeeld in de Zaans-AmsterdamsGooise afdeling. Het resultaat aan het eind van dat seizoen was tenslotte een eervolle zesde plaats met een
score van bijna 50%. Zo zag het er overigens in het begin niet uit en omstreeks de jaarwisseling moest H.F.C.
nog knap oppassen. Echter uit de laatste 6 wedstrijden werden niet minder dan tien punten gepeuterd, en er
was tenslotte geen vuiltje aan de lucht. - Het werd echter aan het eind van dat seizoen duidelijk, dat er 'iets
nieuws' moest komen. Het streven naar deze vernieuwing leidde na g jaar bijna tot een afscheid van Gerrie
Stroker, maar bij het begin van het seizoen 19^2/^3 ging H.F.C. toch weer - tot ieders tevredenheid - met
de oude combinatie: Good Old-Gerrie Stroker, in zee. Een nieuwtje kwam er echter toch, n.l. een 'elastisch'
systeem (bij gebrek aan een betere benaming), waarbij teruggevallen wordt op de oude methode, dat de middenspelers de buitenspelers van de tegenpartij dekken en de backs het midden afsluiten. Het 'elastische' van
dit systeem is gelegen in het feit, dat de drie middenspelers geholpen worden door een van de voorhoedespelers, die dus meestal achter de voorhoede opereert, waaruit weer volgt, dat er dus in feite zonder spil,
maar met vier middenspelers en vier voorhoedespelers gespeeld wordt.
Het is overigens te hopen, dat we teruggaan naar de wijze van voetballen zoals die gehuldigd werd ten
tijde van de roemrijke periode van voor de oorlog (de dertiger jaren) in het Nederlands voetbal; n.l. met
de opstelling keeper-2 backs-3 middenspelers en $ voorwaartsen, waarbij de spil de ideale figuur moet zijn
die zoveel adem en capaciteiten heeft, dat hij zowel voor als achter zijn stempel op het spel drukt.
Van 'stempels' gesproken, Gerrie Stroker heeft het zijne in die g a 6 jaar op de H.F.C. gedrukt. Niet alleen
als bekwaam oefenmeester, maar ook als aardige kerel. Soms ook als 'eigenaardige' kerel: velen zullen zich
met verbazing herinneren dat Gerrie (uit solidariteit?) van z'n stokje ging in de kleedkamer toen een van
de onzen in het kampioensjaar zijn sleutelbeen brak! Wie, vooral van de spelers van het eerste elftal en het
bestuur, stond niet steeds weer verwonderd over de vorm van 'donder-speeches' die Gerrie over het keurteam uitstorttte, vlak voordat de spelers het veld opstormden. Wie raakte ooit uitgeput Gerrie met z'n
Fiatje te sarren (om zich later te bedenken: ik wou dat ik het ding bezat), en wie raakte niet vertederd door
z'n maniertjes langs het lijntje al naar gelang de prestaties van het eerste elftal?
Summa summarum: H.F.C. kan met grote voldoening terugblikken op het 'Strokeriaanse' tijdperk, dat
eindigde toen Stroker aan het begin van het seizoen 19^3/19^4 zijn krachten ging wij den aan de Amsterdamse
eerste-klasser D.W.S, die onder zijn leiding afdelingskampioen werd.
Er blijft H.F.C. niet anders over dan Gerrie te danken voor de prettige wijze, waarop hij de H.F.C.
elftallen gei'nstrueerd heeft en hem de eer te geven die hem toekomt voor de aanzienlijke bijdrage die hij
geleverd heeft bij de succesvolle pogingen om H.F.C. uit de grauwe middelmatigheid omhoog te heffen.
Wij spreken de hoop uit dat onze nieuwe oefenmeester in dezelfde mate tot de glorie van The Good Old
moge bijdragen, als onze vriend Gerrie Stroker dat heeft gedaan.
HANS BUSSELMAN
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Wisselingen van het lot
H.F.C.-ers zijn ras-echte amateurs. Daar is geen enkel verschil van mening over. Zij zouden niet anders
willen. Wat hen hetreft speel je voetbal voor je plezier of je speelt het niet. Tot dat plezier behoort, en
waarom niet, meer dan een snuifje eerzucht en een ruim te meten tikkeltje ijdelheid. Maar dat is met het
zuivere amateurisme en het plezier volkomen te verenigen en zelfs niet ongewenst tot op zekere hoogte.
Voetballen louter voor je genoegen behoeft echter geenszins te betekenen, dat het je dan ook volkomen
koud moet laten, of je in de vierde of in de eerste klasse speelt met de keurploeg van je club. Nog geheel
daargelaten of in materiele zin een club met een groot ledental als de H.F.C. bestaan kan als vierde klasser,
is er de primaire omstandigheid, dat voetbal een weds trij dsport bij uitnemendheid is en daarom is het alleen
maar een gezond streven van een vierde klasser om hogerop te willen en het eerste-klasseschap via een zo kortstondig mogelijk verblijf in de derde en tweede klasse als het ideaal te zien. Het Engelse woord competition
betekent niet voor niets, letterlijk vertaald, concurrentie. Sterker zijn of worden dan anderen, dezen voorbijstreven om het hoogste te bereiken, dat is het alpha en omega van een sport als voetbal, zonder dat is de
grootste attractie er af.
Vandaar ook bij de zuivere amateurclub als de H.F.C. stemming in mineur als het niet goed lukt, rechtstreeks droefenis bij degradatie en omgekeerd vreugde als het goed gaat en feeststemming bij promotie.
De H.F.C. heeft in haar langdurige geschiedenis van beide gemoedstoestanden de voile maat gekregen,
zoals iedereen, die dit gedenkboek nauwkeurig doorleest kan ervaren. Maar op dit erg nauwkeurige vertrouwen wij nu niet zo volkomen en daarom lijkt het ons goed nog eens hieronder een lijst te geven van de
lots wisselingen van onze club, gedurende 7 g seizoenen en vereenzelvigd met de lotge vallen van Het eerste elftal.
Zo is het toegegaan:

1895-/1896 Degradatie naar tweede klasse
1897/1898 Promotie
,, eerste klasse
1899/1900 Degradatie ,, tweede klasse
1900/1901 Promotie
,, eerste klasse
1919/1920 Degradatie ,, overgangsklasse (automatisch)
19 2 0/19 21 Degradatie ,, tweede klasse
1921/1922 Promotie
,, overgangsklasse
19 2 2119 2 3 Promotie
,, eerste klasse
1
9 3 1 1 1 9 3 2 Degradatie ,, tweede klasse
1932/1933 Promotie
,, eerste klasse
193^/1936 Degradatie ,, tweede klasse
1940/1941 Degradatie ,, derde klasse
1949/195-0 Promotie
,, tweede klasse

Dat is bij elkaar nogal wat. Dertien keer degradatie of promotie. Men kan dit, zoals zo vele dingen, van twee
kanten bezien. Men kan zeggen: dat is toch niet zo best, al die onbestendigheid, geen vaste krachtvertoning,
een demons trade van onzekerheid.
Men kan het ook heel anders bezien, door te zeggen: nu zie je eens welk een vitaliteit de H.F.C. telkens
weer heeft getoond, wat een verbeten volhouden om telkens opnieuw, in korte tijd meestal, het verloren
terrein te herwinnen. Dat is toch een club waar veerkracht en fut in zit.
In beide standpunten zit iets, maar wij houden het op het tweede, want het is al zo vaak en bij zo vele clubs
bewezen, dat het terugwinnen een zeer zware opgave is. Dat is trouwens geenszins alleen bij voetbal, of bij
sport in het algemeen, het geval.
De vraag hoe het verder zal gaan, of er meer van die geregelde ups en downs zullen komen, ligt in de
schoot der toekomst.
Er zijn mensen die redeneren: laten wij nu maar liever een goede of matige tweede-klasser blijven, dan
via een uiterste krachtsinspanning in een enkel fortuinlijk seizoen weer een min of meer tobbende eersteklasser worden.
Anderen beweren, dat het hun weinig kan schelen als het maar gezellig blijft bij de H.F.C.
De derde categorie blijft zich steeds het eerste-klasseschap als het grote doel voor ogen stellen.
Dit laatste is m.i. het logische standpunt, want dat is, zoals al eerder gezegd, de essentie van de voetbalsport.
Verder moeten wij, al strevende naar het beste, maar afwachten wat er van komen kan in ongebroken
trouw aan de oude club.
p.
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Seizoen 19^0-19^1
Een van de mooiste momenten uit de derde kwarteeuw van het bestaan van de H.F.C. was ten einde. Ons
eerste elftal had zich niet terneer laten slaan, ondanks het feit dat het zelfs aan de afgrond van de vierde klasse
had gestaan. Onder de energieke leiding van president Piet van Houten was de neergaande lijn in de prestaties
met medewerking van velen omgebogen, met de herovering van het tweede klasseschap tot resultaat. Wat
zouden wij er daar na een bijna tienjarige afwezigheid van terecht brengen, vroegen wij ons af?
Uiteraard misten onze spelers, op een enkele zeer bijzondere uitzondering na, de ervaring van hoger voetbal. Men hoopte, dat de tegenstand minder hard (meer 'technisch') en de velden bij de uitwedstrijden aanzienlijk beter zouden zijn. De eerste wens ging meer in vervulling dan de tweede, hetgeen al vermoed werd
bij de indeling in de Zuid-Hollandse 2e fel. B met merendeels onbekende tegenstanders Coal, C.V.V.,
E.B.O.H., Neptunus, Overmaas, Quick (H.), Scheveningen, Sliedrecht en Unitas. Ook de betrekkelijk verre
busreizen en mede dientengevolge kleinere supportersschare dan in de voorafgaande derde klas-jaren vormden een nieuw element voor ons in doorsnee gelukkig jeugdige team.
Zij, die nog in de feestroes verkeerden, werden al voor de competitie tot de harde werkelijkheid teruggeroepen. Het seizoen werd geopend met de deelname aan het Jan van Eck-tournooi, georganiseerd door
V.V.A. Tegen de derde-klasser Zeist werd het 1 - 1 (gewonnen na strafschoppen) en in de finale werd na
verlenging met 3-2 van A.F.C. verloren. Het was erg gezellig om weer eens aan de A.R.O.L. te mogen
meedoen. Ajax gaf ons echter een lesje: £-0 in 2 X een half uur. Na een (ook na afloop) gezellige partij met
H.B.S. werd Sliedrecht aan de Spanjaardslaan voor de competitie ontvangen door
Nico van der Lee
Paul Begemann
Cees Timmerman
Carel Flack
Hans Busselmann
Wim Groot
Hans Winter
Cees de Nijs
Jan Corbeth
Tom Corbeth
Piet Ligtenstein
(de laatste als invaller voor Hein Winter).
Ondanks het feit, dat Sliedrecht feller speelde dan wij, werd met een 2-1 zege gedebuteerd, waarmede
we tevreden konden zijn (en ook waren). E.B.O.H. uit deed in het begin het beste beloven. Door goed
spel werd het 0-2, doch nog voor rust 1 - 2 . In de tweede helft geraakte onze achterhoede tegen de a.s.
kampioenen volkomen de kluts kwijt. Het werd een ongezouten 6-3 nederlaag, ondanks de mooie voorsprong. De tweede thuismatch leverde de tweede overwinning op en wel na een wisselende strijd met 3-2
tegen Neptunus. Dat zou voorlopig de laatste overwinning zijn. Of het nu aan het twee jaar later in zijn oorspronkelijke vorm weer afgeschafte stopper-spil-systeem of aan de hogere klasse of aan beide lag, een feit
is het, dat onze achterhoede heel veel vreemde dingen uithaalde en op elk ranglijstje tot het bittere einde
van het seizoen als 'topscorer' prijkte. Quick in Den Haag 4-2, Coal thuis 0-5 en C.V.V. (naast Feyenoord)
£ - 1 . Gelukkig werd thuis (natuurlijk weer met de oneven goal, dit keer 3-2) van Scheveningen gewonnen
en bleef Sliedrecht het nog slechter doen dan wij. De onpleizierige traditie om op vreemd terrein te verliezen werd ook tegen Overmaas ( 2 - 1 ) en Unitas in Gorinchem (£-2) helaas gehandhaafd.
Na enige weken rust werd de traditionele 1 Januari-match (wat een prachtige traditie toch, op die eerste
dag van het jaar!) tegen een sterk team van Old Internationals met 3-6 verloren. Nog een vriendschappelijke
3-4 zege op Schoten en toen was het 14 Januari 19^1: Sliedrecht-H.F.C.! Wat zouden wij met onze 'uittraditie' doen? Een handhaving daarvan zou ons aardig in de puree werken en na het lange en zenuwslopende
voorafgaande seizoen wel eens heel funeste gevolgen kunnen hebben. Het werd geen beste match. Er waren
geen bepaalde uitblinkers, maar gelukkig was er ook niemand onvoldoende. Een constant ietsje beter H.F.C.
stelde zijn tweede-klasserschap voor een goed deel zeker door een zwaar bevochten 2-3 zege op een uiterst
moeilijk bespeelbaar veld. Cees de Nijs, Tom Corbeth en Hans Winter scoordendezo belangrijke doelpunten.
De stand der twee laagst geplaatsten luidde toen:
H.F.C.
10
4
o
6
8
20-34
Sliedrecht
10
o
1
9
1
14-32
0.10
Een punt uit de volgende 6 wedstrijden maakte de situatie toch nog beangstigend. E.B.O.H. (tweeseizoenen later eerste klasser) demonstreerde aan de Spanjaardslaan een prima spelletje, maar onze tegenstand
was toch wel erg matig: 1-8! Quick leverde het ene, boven gememoreerde punt op, na een 3-2 nederlaag
in een friendly game tegen Zeeburgia te Amsterdam, in welke match o.a. Bob Kammeijer (for ever) de
spilplaats en Herman Heijting die onder de lat innam. Vooral onze defensie weerde zich tegen de 'Haantjes'
uitstekend en zag zich slechts eenmaal, vrij kort na het begin, door een ongelukkig doelpunt gepasseerd. De
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verdiende overwinning bleef uit, doch Cees de Nijs (dit keer weer eens als rechts kanthalf) zorgde er voor,
dat het I - I werd. Het was jammer, dat onze voorhoede ons betere veldspel niet in doelpunten wist uit te
drukken. Zowel Jan Moolenaar als de Winter-tweeling bleven dit seizoen in het algemeen helaas beneden de
verwachtingen, hetgeen ook tegen Quick het geval was. Na afloop nam Tom Corbeth tijdelijk afscheid wegens
dienstplicht in de West. Na Quick, drie nederlagen in successie: C.V.V. thuis 1 - 3 , Scheveningen uit 2-1 en
Coal uit 3-2. Een gezellig tochtje naar Be Quick in Zutfen ter gelegenheid van het door hen behaalde kampioenschap van de derde klasse (uitslag 1 - 1 ) en een 4-3 nederlaag tegen E.D.O. thuis vormden de vriendschappelijke competitie-afleiding. In de laatste match vierde Theo Drijver na enige jaren afwezigheid zijn
rentree in het H.F.C.-nest, met Bob Kammeijer het tweetal met eerste-klas ervaring vormende. Door het
constante falen van het inderdaad nog zwakkere Sliedrecht en door onze slot-zeges aan de Spanjaardslaan op
Overmaas en Unitasmet resp. 3-1 en 2 - 1 , eindigden we met nog ruime voorsprong op de Sliedrechtenaren,
die naar de derde klas degradeerden.
We hadden een boel ervaring opgedaan en ons als tweede klasser gehandhaafd. Dat was de hoofdzaak!
Eindstand
E.B.O.H.
Quick
Scheveningen
Neptunus
C.V.V.
Overmaas
Coal
Unitas
H.F.C.
Sliedrecht

gesp. gew. gel. verl. pt.
18
12
27
3
3
18
10
3
5
18
10
2
6
22
18
8
2I
5
S
18
8
6
20
4
18
8
6
2o
4
18
16
6
7
5
18
6
4
7
14
18
6
1
11
13
18
2
i
13
£

V-

gem.

38-

I.JO
1

t.
57--3 2
47--4 £
37--33

3 1 ~-24

3 -26
42--39
39--42
33"
2-5'~5 2

-39

1.22
1.16

1.11
1.11
0.94
0.77
0.72
0.27

H.F.C. 2 was na de promotie ingedeeld in de res. 2e kl. C met vele sterke ploegen: Blauw Wit 3, D.W.S.3,
E.D.O. 2, O.S.V. 3, R.C.G. 2, Stormvogels 2, Volendam 2, V.S.V. 2 en West Frisia 2. Na 6 wedstrijden
werd een schijnbaar veilige plaats in het midden van de ranglijst met even zo vele punten ingenomen. Het
tweede behaalde, net als het eerste, uiteindelijk echter slechts 13 punten uit 18 wedstrijden; ook met 33
goals voor, doch (slechts!) 51 tegen. Ons tweede moest helaas reeds na een seizoen automatisch uit de res.
2e kl. verdwijnen; een zeer ongunstig verschijnsel i.v.m. de opleiding van eerste elftalspelers. Het spelen
in een hogere klasse was onze twee hoogste elftallen dus maar zeer matigjes bekomen.
Het derde stond na 13 matches aan de kop van een der eerste klas afdelingen van de H.V.B. Hoewel de
race niet werd volgehouden, mag de behaalde derde plaats toch stellig eervol worden genoemd. Uit 20
matches werden 28 punten veroverd. H.F.C. 4 eindigde met
uit 18 maar matigjes als onze enige 2e kl.
H.V.B.-team. Onze derde klasse representanten deden het daarentegen prima. H.F.C. 5 werd kampioen
met de volgende cijfers: gesp. 16, gew. 13, gel. 1, verl. 2, pt. 27, v-t 86-25-. Dit elftal promoveerde na een
even spannende serie promotiewedstrijden als ingenieus door aanvoerder Henk Hulst afgepoeierd protest.
De door de veteranen onder de naam H.F.C. 5 in het voorafgaande seizoen verspeelde plaats, werd door een
jongere generatie heroverd. Die veteranen lieten zich als H.F.C. 7 in de lagere afdeling echter ook niet
kennen. Zij behaalden zelfs ongeslagen het kampioenschap; gesp. 16, gew. 14, gel. 2, verl. o, pt. 30, v-t
79-23. Voor de promotieweds trij den bleek echter maar matige belangstelling te bestaan en alles bleef bij het
oude. Het zesde eindigde nog als nr. 4 met 17 uit 16 in een der derde klassen van de H.V.B.
In de vierde klas behaalde het elfde onder de bezielende leiding van Allard Hulst de titel van kampioen,
doch had evenmin succes in de promotiestrijd, die de H.V.B. (ondanks de kleine competities) meest toch
nog wel zo mooi weet te rekken, dat de dagen al weer beginnen te korten, alvorens de voetbal een paar weken
kan worden opgeborgen! Na een gewonnen beslissingsmatch tegen Vliegende Vogels 5 beeindigde H.F.C. 11
de gewone competitie aldus: gesp. 17, gew. 13, gel. 1, verl. 3, pt. 27, H.F.C. 8, 9 en 10 stonden resp. als
7e en j e genoteerd. Het pas geboren twaalfde veroverde zelfs 18 punten uit 14 wedstrijden.
De H.F.C.-familie werd door diverse slagen diep getroffen. Ons lid van Verdienste Ben Verwey overleed
ten gevolge van een ongeluk in de leeftijd van slechts 55 jaar. Elf maal international, met Nico Bouvy de man
in het veld tijdens de herrijzenis in het begin der twintiger jaren, vele seizoenen een trouw commissielid,
tot het laatst van zijn leven vol belangstelling voor de Good Old, doch bovenal een H.F.C.-vriend in optima
forma. Behalve in zijn gezin liet hij ook in de H.F.C.-kring een grote leegte achter.
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De heer Martinus Loosjes overleed op 8o-jarige leeftijd. Ons ere-lid was de redder van het voortbestaan
van onze club omstreeks de eeuwwisseling, toen H.F.C. waarschijnlijk wel de allermoeilijkste tijd in haar
7£-jarig bestaan moest doormaken. Loosjes bleef de uiterst zware, gecombineerde functie van secretarispenningmeester vervullen, totdat hij meende dat de zaak weer 'op poten' stond (hetgeen toen ook zeer
duidelijk het geval bleek te zijn) om daarna nog een aantal jaren zijn vereniging als vice-president te dienen.
Loosjes was een der aller-grootste H.F.C.-ers! Nog een ander uit de bijna even verre grijze oudheid van onze
clubgeschiedenis ging van ons heen. Mr. A. A. Diemer Kool old-international in liefst vijf takken van sport,
oud-eerste klas speler van H.F.C. en Ere-lid van de H.C.C. 'Rood & Wit', oud-bestuurslid van beide clubs
en in zijn laatste jaren nog secretaris van de Kennemer Golfclub. De ouderen aan de Spanjaardslaan zullen
zich de heer Kool vooral als cricketer herinneren. Door de jaren heen genomen, was hij zelfs het beste bat
van onze zustervereniging R. & W.
De droeve lijst van dit seizoen is pas ten einde als wij ook nog herinneren aan het overlijden van onze oudleden H. Seignette en Ir. J. E. Moltzer. Seignette heeft zich eerst als rechtsbuiten van H.F.C. i en later
gedurende dertien jaar als penningmeester onderscheiden. De heer E(edje) Moltzer was aan het begin van
deze eeuw een zeer verdienstelijk eerste elftalspeler.
In de rubriek personalia herinneren wij aan de terugkeer uit de Oost van Nico Bouvy en Rud Jongeneel,
slechts voor korte tijd. Onnodig te zeggen, dat beiden spoedig de weg naar de voor hen zo zeer vertrouwde
Spanjaardslaan terug vonden, evenals alle echte H.F.C.-ers deze weg nooit zullen kwijt raken. Van de jongeren vertrokken er twee. Jan Corbeth naar Nigeria, om een jaar later even over te wippen om te trouwen en
weer naar genoemd equatoriaal Afrikaans gebied te reizen. Jan speelde zowel in de derde als tweede klasse
voor ons eerste en maakte o.a. deel uit van de promotieploeg. De andere emigrant was Mr. Leo Jonker, die
naar Java vertrok. Leo was een harde werker in het bestuur en diverse commissies. Hij werd bij zijn vertrek
met 'het gouden speldje' onderscheiden. Een rustig en bescheiden H.F.C.-er, niet te beroerd om ook een
portie 'vuile was' op zich te nemen. Wij hopen zowel Jan als Leo op gezette tijden aan de Spanjaardslaan
terug te zien.
Tot slot vermelden wij de actie van ons vooruitziende bestuur tot vergroting van ons donateur- en donatricegilde. Ook naar onze smaak vond dit nuttige streven in het algemeen nog te weinig weerklank. Op deze
plaats maken wij gaarne gebruik van de gelegenheid onze leden met grote nadruk op te wekken, juist in de
jubeltijd van ons 75^-jarig bestaan, om in de kring van gezin, familie, vrienden en kennissen naarstig na te
gaan of zich candidaten voordoen. Een groeiende, vaste bate uit hoofde van donatie is voor onze vereniging
in hoge mate gewenst. Vooral voor de trouwe bezoekers van de wedstrijden van H.F.C. 1 zijn dekosten
nauwelijks een bezwaar te noemen, waarbij de donateurs en donatrices bovendien door ons maandblad
'De H.F.C.-er' van alle bijzonderheden in de club op de hoogte worden gesteld.
LEO J O N K E R
Een prettige clubgenoot en een rustig, bescheiden en hardwerkend bestuurslid gedurende enige jaren. Leo
heeft zijn sporen vooral verdiend op het terrein van het jeugdwerk, waarnaast hij ook nog diverse administratieve bestuurstaken met grote accuratesse heeft verricht. Tevens was hij de kurk, waarop de voorbereidingen en de leiding van het H.F.C.-jeugdkamp op Ameland dreven.
Een bonkige voetballer in de lagere elftallen, zonder aspiraties, maar met plezier in het spel. Eenlastige
tegenstander, vooral als hij speciale bewakingsopdrachten had en als een soort 'kleef-half' het leven van zijn
tegenspeler zuur maakte.
Leo vertrok vrij spoedig na zijn doctoraal examen 'Indisch recht' naar Indonesie. Hierdoor kwam uit
H.F.C.-oogpunt een te vroeg einde aan zijn bestuursloopbaan. Hij werd door het bestuur met het Gouden
Speldje voor zijn H.F.C.-werkzaamheden gehonoreerd bij zijn vertrek.

Trouw aan het lijntje
Al jaren bezoek ik zoveel mogelijk de wedstrijden van ons eerste, zowel thuis als buiten de stad. Wil ik een
thuis wedstrijd overslaan, dan moet er al heel wat gebeuren. 't Is in ieder geval altijd mooi op ons veld en een
genoegen om er te zijn - 's zomers nog wat mooier dan 's winters en ook dan kom ik er graag als het edele
cricketspel er beoefend wordt. Ik houd alleen mijn hart vast als straks de Spanjaardslaan weg zal zijn. Zelf
heb ik nooit tegen een bal getrapt en alleen maar, en dat nu zo tussen de 40 en £0 jaar er naar gekeken - dat
word je niet gauw moe - maar toch heb ik tientallen jaren geleden op die terreinen ook nog aan sport gedaan
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en wel gehockeyed met de Musschen. Musschen 'sec' wel te verstaan - daarna is dat geworden Musschen
Haarlem Combinatie en weer later Bloemendaal Musschen Haarlem Combinatie. Wij speelden destijds op een
terrein in het verlengde van de tennisclub. Je mocht toen nog met de rechterkant van je stok slaan en je deed
dat tegen de zogenaamde 'sinaasappel', je hoefde niet eerst binnen een cirkeltje met de bal te komen om een
goal te mogen maken - de ene keeper mocht gerust van zijn doel uit, zijn collega in het vijandelijke doel verschalken - en we brachten het nog op om 2 x 4g minuten te spelen. Dit is alles veranderd; hetgeen bleef is
dat hockey nog steeds een spel voor en van amateurs is. Gratis kun je heden ten dage nog naar zulke wedstrijden gaan kijken!
Maar ik ben afgedwaald en vertelde juist dat er heel wat gebeuren moet als ik een thuis wedstrijd van het eerste
wil overslaan. Weer of geen weer, ik ga er heen. Ik hoop dan natuurlijk altijd dat ze zullen winnen. Doen ze
dat, wel dan is alles natuurlijk prachtig, ook al hebben ze nog zo beroerd gespeeld, hetgeen overigens zelden
voorkomt, en speelde de tegenpartij alleen nog maar een beetje beroerder. En verliezen wij - wel, dan is er
geen grens aan de critiek, ook al hebben ze best gespeeld en alleen maar reuze pech gehad. Maar naar iedere
thuis wedstrijd ga ik zonder pardon.
Als het enigszins goed weer is, zit ik dan graag op zo'n mooie nieuwe bank, liefst eerste rij, voor de tribune.
Ik zie nu eenmaal graag goed alles wat er binnen de lijnen gebeurt. Toch valt dat zelfs op zo'n plaats nog niet
eens altijd mee. Ik wil het nu niet hebben over de laatste 1 Januari-wedstrijd, toen je nergens iets zag en het
er niet op aan kwam, waar je zat of stond. Maar ook onder normale omstandigheden maak ik het wel mee,
dat mij op die eerste rij allerlei belangrijke episoden van de wedstrijd ontgaan. Zo in het vorig seizoen nog
tegen V.V.A., toen mij twee goals, door V.V.A. gemaakt, volkomen ontgingen. Ik schrijf dit hieraan toe
dat er de laatste tijd geregeld twee grensrechters langs het lijntje aan de tribune-zijde af en aan lopen: meestal
een slanke, kennelijk de officiele en dan nog een tweede, altijd een minder slanke. Deze laatste ontneemt mij
nu geregeld de belangrijke momenten, waarover ik zojuist sprak. Ik heb onze voorzitter daarover al eens geinterpelleerd en gevraagd of dit eigenlijk wel mag, waarop deze mij de geruststellende mededeling deed dat
het inderdaad geoorloofd is, mits de tweede zich niet met het spel bemoeit en alleen maar kijkt. Waarom
hij dit niet ergens anders kan doen, is mij niet duidelijk. De voorzitter zou dit onderzoeken, begreep overigens
niet, wat het mij eigenlijk schelen kon, hetgeen ik weer wel begreep, omdat de voorzitter nu eenmaal nog
nooit, zover ik weet, op mijn meerbedoelde plaats onder meergenoemde omstandigheden gezeten heeft!
Met de uitweds trij den liggen de zaken iets anders. Zoals gezegd, ga ik zoveel mogelijk altijd met ons eerste
mee naar buiten. Vroeger alleen, tegenwoordig gaarne vergezeld door mijn zoon. We mogen dan nog al eens
meerijden in de auto van een rijk vriendje. En eerlijk gezegd zijn die uitstapjes wel aardig. Je ziet er nog
eens wat van de wereld: je komt op de meest onogelijke en onmogelijke voetbalterreinen - vooral toen wij hoe is het mogelijk - nog in de derde klasse speelden. En daar sta je dan enige uren in een bar weertje te verkleumen en te kijken naar het spel van je favorieten, die verliezen. En thuis komende, zweer je dan: 'Nooit
ga ik meer met het eerste mee'. Je vrouw accentueert dit nog eens met: 'Jullie zijn ook net gek'. Totdat er
weer een uitwedstrijd is en je weer meegaat. Daar zie je het dan gebeuren dat Jan Moolenaar z'n laatste
goede knie er aan gaat en hij weer enige maanden buiten bedrijf zal zijn. De pleister op de wonde is dat zijn
plaatsvervanger, een zekere Ort, diezelfde wedstrijd nog uit het vuur sleept. Zeeburgia in Amsterdam. Maar
toch - je besluit niet meer mee te gaan. Je gaat natuurlijk toch mee en dan gaat onze 'goochelaar met de
benen', Kees Timmerman, door een van zijn tot dien nog hele knieen. Ook weer voor maanden uitgeschakeld.
En dan krijg je, behalve een sneeuwstorm, nog met 4-0 op je kop. Z.F.C.-H.F.C. 3 Januari 19^4. Wederom
zweer je, maar dan met meer nadruk, de bekende eed. En . . . enz.
Maar ja, ondanks alles blijft er ook inderdaad altijd het nodige te genieten. Zo zie ik dan weer voor mij het
'stille' spel van Hans als hij, de bal vlak voor zich op de grond, tegenover zijn tegenstander staat, deze in het
onzekere latend, waarheen hij zal uitwijken en tevens de achterhoede van de tegenpartij de gelegenheid ge vend,
zich te herstellen; ik zie Hein, de altijd harde en enthousiaste werker, die, hoewel half spelend, graag nog
eens een goaltje maakt; ik zie de terrier Bijleveld; ik zie het succesvolle keepen van v. d. Lee en bewonder
de moed, waarmede hij zich op de bal werpt, al houd ik mijn hart dan wel eens vast over de mogelijke gevolgen van deze moed. Ik zie de snelvoetige Domhof, die in de eerste de beste wedstrijd, welke hij voor het eerste
speelt, bijna zijn eerste doelpunt scoort; ik zie onze hechte achterhoede, met als rots in de branding Leo
Molijn. Inderdaad, er is veel schoons te zien. En dus zal ik zolang mijn bloed door de aderen vloeit, naar de
wedstrijden van ons eerste gaan kijken, wat ook de resultaten zullen zijn, zowel van de wedstrijden als voor mij. B .
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Werkers, spelers en trouw
In een jubileumboek dat in hoofdzaak de periode 1939-1954. beschrijft, past het ons in de eerste plaats terug
te denken aan de verschrikkelijke eerste zes jaar, de oorlogsperiode.
Een zeer moeilijke periode voor onze vereniging, doch deze moeilijkheden vallen volkomen in het niet bij
het grote leed dat talrijke leden in die tijd is overkomen. Velen hunner zijn hier te lande of in overzeese gebieden, door de wrede hand van de bezetters omgekomen. Anderen verloren familieleden of leefden lange
tijd in concentratiekampen.
Door de snelheid waarmee wij leven, wordt maar al te gauw vergeten, daarom is het goed bij een jubileum
aan deze jaren te herinneren en speciaal de gevallen H.F.C.-vrienden te eren.
Er zijn er bij, die zeer veel voor onze club gepresteerd hebben, anderen waren veelal jeugdige, veelbelovende leden.
Het feit dat zij niet meer in ons midden zijn, werpt een schaduw op dit jubileum. Dat wij hen niet zijn
vergeten, moge een troost zijn voor de achtergebleven familie-leden.
Wij kunnen dit 7^-jarig bestaan met enige trots en voldoening vieren, omdat wij - met het behoud van het
karakter van H.F.C. - er in geslaagd zijn door al die jaren heen, niet alleen te blijven bestaan, doch een bloeiende, sterke vereniging te blijven, die een aparte plaats in de voetbalwereld inneemt.
Dit hebben wij in hoofdzaak te danken aan onze ere-leden en leden van verdienste, die hun stempel op onze
vereniging gedrukt hebben, de H.F.C.-geest hebben gevestigd en door hun harde werken H.F.C, door moeilijke jaren hebben heen geloodst.
Aan grote figuren heeft H.F.C. gelukkig geen gebrek gehad. Wanneer ik daarbij de 'big four' — Mulier,
Loosjes, Lotsy en Spoelder - op de voorgrond plaats, dan is dit niet uit gebrek aan eerbied voor de overigen.
Mulier, onze oprichter, de nestor van de Nederlandse sport; Loosjes, die H.F.C. redde toen wij omstreeks
1900 ten onder dreigden te gaan, ere-voorzitter Lotsy, de man die H.F.C. in de twintiger jaren van de
tweede klasse via de overgangsklasse in de eerste klasse terug bracht en later zo'n grote rol in de K.N.V.B.
en het N.O.C. speelde, Dr Spoelder, de grote paedagoog, die niet minder dan 18 jaar voorzitter is geweest
(van de veertien voorzitters die H.F.C. heeft gehad spant Spoelder hiermee de kroon!).
Daarnaast grote bestuurders als Peltenburg, Meyer, A. G. van Waveren, Swens, de Breuk, Mollerus,
G. H. Kaars Sypesteyn, A. van Lennep, Van Eeghen, Van den Berg, Jongeneel Sr, Heybroek en Bas Onderwater.
Tenslotte enkele onzer grootste figuren op het groene veld: Mannus Francken, Jan Laan, Ben Verwey,
Frits Kuypers en Nico Bouvy.
Aan al dezen onze oprechte hulde en dank voor alles wat zij voor de 'Good-Old' gedaan hebben. Een zestal
hunner is helaas niet meer in ons midden; dat wij de overigen nog tal van jaren aan de Spanjaardslaan mogen
begroeten (en dat zij over de verrichtingen van 'hun' H.F.C. tevreden mogen zijn) wensen wij van harte!
De zeven seizoenen dat ik het voorrecht heb voorzitter van uw vereniging te zijn, zijn voorspoedige jaren
geweest. Ongetwijfeld kan van een herstel gesproken worden na de ernstige inzinking in de laatste oorlogsjaren en de eerste be vrij dingsjaren.
Dat dit alles mogelijk is geweest, is voor een groot deel te danken aan mijn mede-bestuursleden.
Toen Wim Heybroek mij indertijd verzocht heeft om voorzitter te worden, heb ik dit ernstig overwogen,
omdat ik het als een groot bezwaar aanvoelde, niet in Haarlem te wonen. Slechts na de uitdrukkelijke verzekering van Wim, dat de andere bestuursleden volkomen voor hun taak berekend waren en alles prima liep, heb
ik mijn functie aanvaard.
In deze ben ik zeker niet teleurgesteld; de wijze waarop het secretariaat functionneert, het nauwgezette
beheer van onze penningmeester, de grote plichtsbetrachting waarmede v. d. Berg en De la Mar alles betreffende de elftallen regelen en de voortreffelijke jeugdleiding van Sandtke (de laatste jaren in samenwerking
met Sevenuijsen en Rahusen), maakten het mogelijk om vanuit Utrecht en later Rotterdam uw vereniging
te leiden en gaven mij gelegenheid mij in hoofdzaak aan het eerste elftal te wij den.
Dat er met 'sterke karakters' wel eens moeilijkheden zijn geweest, valt niet te ontkennen, doch steeds
overheersten uiteindelijk bij ieder toch de H.F.C.-belangen, waardoor meestal een bevredigende oplossing
gevonden werd.
Dat ik mijn mede-bestuursleden niet alleen dank breng voor hun medewerking en vriendschap, doch ook
hulde voor de grote opofferingen die zij zich dagelijks voor H.F.C. getroosten, is voor mij een behoefte.
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Het bestuurslid zijn van H.F.C. is geen ere-baantje, doch vergt met de zeer grote organisatie (39 elftallen)
grote werkkracht, organisatievermogen, toewijding en plichtsbesef.
Het zal een van de grote problemen van de toekomst zijn om t.z.t. voor deze trouwe bestuursleden geschikte plaatsvervangers te vinden!
Als leider van het eerste elftal heb ik gedurende zeven seizoenen niet minder dan go spelers meegemaakt.
Vele spelers zijn mijn vrienden geworden.
Appreciatie heb ik voor alien, die zich voor H.F.C. op het groene veld met ambitie hebben ingezet en
er voor gezorgd hebben, dat H.F.C. zich van 'bijna vierde-klasser' tot een der sterkste tweede-klassers heeft
opgewerkt.
Hierin betrek ik speciaal ook onze uitstekende trainers Stroker en Slot, met wie ik - evenals met de elftalcommissie en de twee aanvoerders (Paul Begemann en Cees de Nijs) - op zo prettige wijze heb samengewerkt.
Om het herstel te bereiken, is er door de meeste spelers jarenlang met animo getraind, terwijl de felheid
waarmee - speciaal de laatste seizoenen - wordt gespeeld, een belofte voor de toekomst inhoudt.
In het bijzonder wil ik hier vermelden de twaalf spelers die H.F.C. naar de tweede klasse hebben teruggebracht, n.l. Herman Heyting, Henk Hackenitz en Paul Begemann, Carel Flack, Hans Busselman en Wim
Groot, Hans Winter, Cees de Nijs, Jan Moolenaar, Jan en Tom Corbeth en Hein Winter.
Het lange seizoen 1949-19^0 was zeer zwaar, het doorzettingsvermogen en de grote toewijding van deze
spelers hebben de promotie - toch wel het belangrijkste feit uit de laatste jaren - mogelijk gemaakt.
Ik wil eindigen met een kort woord tot de jeugd. Tot mijn spijt heb ik te weinig gelegenheid om met jullie
op te trekken. Het is nu eenmaal zo, dat een vereniging staat of valt met de prestaties van het eerste elftal en
het is m.i. de taak van een voorzitter om zich speciaal met dit elftal te bemoeien.
Dit neemt niet weg dat ik met grote belangstelling jullie verrichtingen volg en ik mij er oprecht over
verheug, dat H.F.C. over een prima jeugd beschikt.
Het is bij onze vereniging gelukkig zo, dat practisch geen spelers uit andere clubs bij ons komen, alle spelers
voor het eerste elftal moeten wij uit onze eigen jeugd recruteren.
Dit betekent dat H.F.C. voor de toekomst van jullie afhankelijk is.
Aan jullie dus de taak om je - naast het werk, dat hoofdzaak moet blijven - voor H.F.C. te geven, met
enthousiasme te trainen en er voor te zorgen, dat jullie straks de openkomende plaatsen in het eerste elftal
met succes kunt innemen.
Wij rekenen er op, dat jullie in de eerste plaats sportieve voetballers worden, teneinde de goede naam
van H.F.C. te handhaven.
Daarnaast: 'Blijf H.F.C. trouw\ ook wanneer jullie misschien over tien, twintig jaar te oud geworden bent
om te voetballen. Bedenk dan hoeveel genoegen jullie in je jeugd aan de Spanjaardslaan beleefd hebt en blijf
H.F.C. steunen.
Neem een voorbeeld aan Dr Spoelder, de Heren van Eeghen en Lotsy en zoveel andere ouderen, die ook
als klein adspirantje bij H.F.C. zijn begonnen en onze goede club 'levenslang' zijn trouw gebleven.
Aan jullie de mooie taak om er voor te zorgen, dat H.F.C. t.z.t. het eeuwfeest even opgewekt kan herdenken als wij thans ons 7£-jarig bestaan mogen vieren!
Lang leve H.F.C.!
p. c . V A N H O U T E N

E. J. Veldhoen
Egbert Veldhoen, in de wandeling door zijn H.F.C. vrienden in de regel 'Hoen' genoemd, loopt al heel wat
jaartjes mee aan de Spanjaardslaan. In zijn jonge jaren kwam hij voor verschillende lagere elftallen uit. Hoewel zijn actieve voetballoopbaan niet lang heeft geduurd en daarom ook geen roemruchte feiten zijn te vermelden, behoudens dat zijn spel nogal 'stevig' was, is hij in de latere jaren H.F.C. steeds trouw gebleven,
niettegenstaande hij daarin weinig op de voorgrond trad. Mede door toedoen van onze huidige voorzitter is
hij, zoals het met zovele andere oude getrouwen het geval is geweest, na de oorlog intenser met de H.F.C.
gaan meeleven en het was dan ook geen wonder, dat het Bestuur hem nu ongeveer 1 j a a r geleden verzocht
in de Jubileum-commissie zitting te nemen. Als lid in die Commissie heeft hij, in de stijl hem eigen, veel
en nuttig werk verricht, waarvoor hij, bescheiden als hij is, in dit boek wel eens even in het zonnetje mag
worden gezet.
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Seizoen 19^1-19^2
Na de toch wel teleurstellende rentree in de tweede klas in het seizoen 19^0-19^1 (vooral het ontstellend
grote aantal tegengoals gaf te denken) werd na een flinke voetbalrust reeds op
Juli 195-1 met een serieuze
training van twee keer per week door onze eerste elftalspelers en reserves begonnen.
H.F.C. 1 was thans ingedeeld in de Noord-Hollandse 2e klas A. met diverse van vroeger bekende (en
gevreesde) tegenstanders: A.F.C., Alcmaria-Victrix, Baarn, Helder, H.V.C., O.S.V., Stormvogels, V.V.A.,
West Frisia en Z.F.C. Betere velden, minder verre uitwedstrijden (met meer supporters) doch waarschijnlijk
een zwaarder en interessanter programma dan in het voorgaande seizoen, luidden de verwachtingen na het
bekend worden van bovenstaande indeling. Die prognose is in het algemeen ook wel uitgekomen, zouden
wij later zien.
Reeds op 19 Augustus (dus zelfs 2 competitieweken voor het einde van het cricketseizoen begon ofificieus
de wintersport voetbal; waar moet dat toch heen?) ging H.F.C. naar de A.R.O.L. en moest het bij een wedstrijd laten, dank zij een verdiende 4 - 1 nederlaag tegen een met diverse invallers (voor de cricketers) spelend
H.B.S. Ook de nederlagen in friendly games tegen U.V.S. in Leiden ( 2 - 1 ) en Schoten uit (3-2) deden de
competitie nu niet bepaald met optimistische gevoelens tegemoet zien. In de zware uitwedstrijd tegen Stormvogels op 'Schoonenbeek' traden aan:
Herman Heyting
Hans Busselman
Cees Timmerman
Carel Flack
Bob Kammeijer
Wim Groot
Hans Winter
Cees de Nijs
Theo Drijver
Otto Richelman
Hein Winter
De sombere verwachtingen ten spijt, werd deze wedstrijd de 'stunt' van het seizoen en een der allerbeste
resultaten van H.F.C. 1 in de laatste 1 £ jaar! Uit een goede aanval over rechts (Hans Winter en Cees deNijs)
wist Theo Drijver ons ondanks een iets meer in de aanval zijnd Stormvogels, met rust aan een 1-0 voorsprong
te helpen. Kort na de thee gaf Otto uit een schermutseling Kraak voor de tweede maal geen kans. Na een
tegenpunt door de gastheren ging het nog geducht spannen, doch onze de laatste wedstrijden zo vaak vermaledijde achterhoede — met routinier Bob Kammeijer in topvorm — hield stand en we wonnen met 1-2
van de toekomstige eerste-klassers. Alle H.F.C.-ers hadden ruimschoots een 'voldoende' tot 'zeer goed'
gehaald en ook het zichtbaar opgevoerde uithoudingsvermogen vormde een verheugende winst, vergeleken
bij het vorige seizoen.
De competitie-leiding achtte het nodig om reeds op 9 September te laten beginnen (de zomersporten ten
gevolge van de noodzakelijke voorbereidingen der voetballers in het nauw drijvend) en de tweede wedstrijd
pas op 30 September vast te stellen. Een soortgelijk beleid zou in volgende jaren herhaald worden, zonder
dat het de niet door voetbal verblinden duidelijk was of ooit zal worden. Vanzelfsprekend werden er maar
weer een paar vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd. Tegen het kampioenselftal van Haarlem 1946
werd in een lichtwedstrijd aan de vroegere Schoterweg met 3-2 verloren, waarna we tegen Hercules thuis
met 2-2 gelijk speelden. Een dag voor October begonnen we, na liefst ^ oefenwedstrijden, eindelijk aan de
tweede competitie-match tegen Alcmaria Victrix aan de Spanjaardslaan. Het werd een ware teleurstelling:
0-3 tegen een uitgesproken zwakke tegenstander. De volgende week Helder uit. Wederom een verrassing!
Deze altijd moeilijke partij werd met 3-4 in winst omgezet. Jan Moolenaar vierde zijn rentree met het scoren
van de laatste twee doelpunten. Herman Heyting stak in super-vorm en zonder hem hadden we zeker een
stevige nederlaag geleden, want het klopte in de back en half-linie maar weer zeer matigjes. In Amsterdam
tegen A.F.C. weer veel goals: 4-3, gevolgd door een dik verdiende 3-0 zege thuis tegen O.S.V., welke stand
na een goede eerste helft (vooral Cees de Nijs was prima op dreef) reeds was bereikt. De twee volgende
uitwedstrijden tegen Baarn en Z.F.C. gaven ons geen kans (resp. 2-0 en g-2) doch daarna werd aan de Spanjaardslaan tegen de toenmalige leider H.V.C. goed partij gegeven. Met rust was het 1 - 1 , ondanks dat H.F.C.
sterker was geweest. Erna hielp Frans Bij voet ons aan een niet onverdiende 2-1 voorsprong, maar een ongelukkig moment van invaller-doelman Nico van der Lee, die overigens niet onverdienstelijk de in Zaandam
vrij ernstig geblesseerde Herman Heyting verving, deed de strijd in 2-2 eindigen. Had H.F.C. tot dan toe,
bijna evenveel punten behaald als wedstrijden gespeeld en leek de situatie vrij safe, van de volgende vijf competitie-matches eindigden er liefst vier in een nederlaag en daarmee werd de zaak uiterst gevaarlijk. West
Frisia in Enkhuizen op een zwaar veld 3-2, Stormvogels thuis — met Tom Corbeth weer in de gelederen —
werd i - £ en ook van Z.F.C. werd aan de Spanjaardslaan verloren. Het werd een even eervolle als ongelukkige
2-3 nederlaag door een sinds het begin van het seizoen op diverse plaatsen geleidelijk gewijzigd team. De
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vele plaatsverwisselingen van de vaste kern, alsmede talloze come-backs van de mindere broeders, wezen nu ook
niet bepaald op krachtige reserves, waaraan het uitkomen van H.F.C. 2 in de reserve 3e klas niet vreemd was.
Een pleizierige uitschieter werd in Amsterdam tegen V.V.A. genoteerd. De jeugdige Walter Dekker debuteerde verdienstelijk op de backplaats. Zoals ook later nog zo vaak zou gebeuren, zorgden Tom Corbeth
en Cees de Nijs voor onze doelpunten. Het zat achter goed dicht deze keer en ook Nico van der Lee speelde
een prima wedstrijd. Na een vriendschappelijke 1 - 3 overwinning op D.I.O. naast de Kleverlaan leverde de
return-match tegen V.V.A. wederom een teleurstelling op: ook 1 - 3 en wel na een zeer pover spel onzerzijds. Zou de 3-2 zege op Nieuwjaarsdag tegen de Old Internationals een goed voorteken zijn om ons door een
overwinning op het onderaan bungelende Alcmaria in Alkmaar practisch veilig te stellen? Herman Heyting
was weer van zijn blessure genezen en ook Paul Begemann bleek terstond beschikbaar, toen men hem dat
speciaal verzocht had. De achterhoede weerde zich goed, doch de voorhoede bracht er maar bitter weinig
van terecht. Met 1-0 werd ten tweeden male van nummer laatst verloren, waarop we nu nog maar 3 (i.p.v.
7!) punten voorsprong hadden. Op dat moment had Alcmaria van de 14 gespeelde wedstrijden er slechts
twee gewonnen: beide keren tegen H.F.C.!
Met deze nederlaag werd gelukkig de slechte middenmoot van het programma radicaal afgesloten. Het ging
crescendo. De twee volgende thuiswedstrijden leverden de voile buit op. Eerst Helder met 5-3, in welke
wedstrijd Leo Molijn (vroeger in de wandeling ook wel eens 'Popeye' genaamd) zich fors trappend als
kanthalf in het eerste speelde. Ook de Hanzen Busselman en Winter (de laatstgenoemde scoorde de twee
eerste goals, nu eens als linksbuiten, na met broer Hein te zijn geruild) konden op een goede partij terug zien.
Daarna werd A.F.C. met 4-3 geslagen, ondanks een 0-2 achterstand met rust. In de tweede helft werd er
met veel elan gestreden. Al spoedig opende Hein Winter de score, Cees de Nijs zorgde voor 2-2, een persentje bracht ons met 2-3 achter, maar de 'winning mood' kon niet meer verbroken worden en Tom Corbeth hielp ons met 2 goals aan de zo nodige voile puntenwinst voor een talrijk en enthousiast publiek. Deze
wedstrijd werd voorafgegaan door een vriendschappelijke tegen V.S.V. thuis (2-5) en gevolgd door Z.V.V.
uit (3-3). Na enige weken rust, afgewisseld met de gememoreerde friendly games (de afwerking van het programma ging ondanks het ongewoon vroege begin wel zeer traag!) kwamen we op 2 Maart weer eens voor de
competitie in het krijt. O.S.V. uit is nooit een gemakkelijke taak. Met het behaalde 2-2 gelijke spel waren
we tevreden; Jan van der Maesen maakte als half-back zijn rentree in ons hoogste team en deed dat lang niet
slecht. Het nog slechts in theorie dreigende degradatiegevaar werd in de volgende wedstrijd definitief afgewend. Baarn werd met 3-2 aan de Spanjaardslaan geklopt. Het ging nogal moeizaam, maar de twee veroverde punten waren verdiend. De twee nog resterende matches hadden voor geen der betrokkenen meer
bijzondere belangen, hetgeen ook duidelijk in het spel tot uitdrukking kwam. Op 16 Maart werd H.V.C.
in Amersfoort met 1-2 geklopt en . . . eerst op 20 April
(na een seizoen zonder weersstagnaties van betekenis)
kwam West Frisia naar Haarlem. Na een zeer matige eerste
helft kwam ons elftal met 0-2 achter. Dat werd de heren
echter te bar en een 2-2 draw werd het resultaat. H.F.C. had
het gepresteerd om in de laatste 6 wedstrijden ongeslagen
te blijven: 4 gewonnen en 2 gelijk. Voor West Frisia werd
nog vriendschappelijk gespeeld tegen H.V.V. (2-2) in den
Haag. Het seizoen werd besloten met een 4-4 gelijk spel
tegen het jubilerende Hercules in de Domstad. Dit was
liefst onze elfde wedstrijd buiten competitie-verband, een
bewijs van het dit seizoen wel bijzonder slecht afgewerkte
programma met een aaneenschakeling van vrije en inhaaldagen tot vervelend wordens toe.
H.F.C. eindigde in de competitie met zes punten voorsprong op nummer laatst, terwijl die voorsprong in het
vorige seizoen acht punten had bedragen. Het aantal tegengoals was wederom schrikbarend groot en de wijzigingen in
de opstellingen waren talrijk. Desondanks waren de resultaten niet onbevredigend. We waren niet 'na vijf jaar eerste
klasser' geworden, maar wel had onze Good Old zich in
d i e
Eind van het seizoen. Piet van Houten scoort
periode van een bij de afgrond van de vierde klas staande
zichzelf in de bovenhoek.
derde klasser opgewerkt tot een tweede klas tegenstander,

waarmede rekening diende te worden gehouden. De opgaande lijn in het spel had zich vooral wat de
techniek betreft voortgezet. Tegen het zgn. Systeem-voetbal begonnen zich echter stemmen te verheffen
en o.a. de beide ex-jeugdleiders, de Hanzen Ligtenstein en Thon, schreven hiertegen in ons clubblad.
Eindstand H.F.C. 1:
Stormvogels
Z.F.C.
H.V C.
West Frisia
V.V.A.
H.F.C.
O.S.V.
A.F.C.
Helder
Baarn
Alcmaria Victrix

gesp. gew. gel. verl.
20
2
14
4
20
12
6
2
20
11
4
S
20
6
8
6
20
2
9
9
20
8
9
3
20
6
9
5
20
6
10
4
20
11
4
S
20
12
3
5
20
12
S
3

pt.
32
30
27
2o
20
19
16
16
14
13
13

v.--t.
£3--21
42--22
37--24
42--42
43"-44
42--49
30--34
40--47
38--40
3i--so
26--S*

Beslissingswedstrijd Baarn-Alcm. Victrix 2-3, terrein H.F.C.)
H.F.C. 2 was wel zeer gehandicapt door de vele wijzigingen, mede ten gevolge van blessures, in het
keurteam. Het heeft helaas geen kans gezien om de krachttoer van twee jaar tevoren te herhalen. Met
24 punten uit 18 wedstrijden werd de derde plaats in de res. 3e klasse K.N.V.B. ingenomen achter de
Kennemers 2 en Stormvogels 3 (ruim vijf jaar eerder nog een tegenpartij van H.F.C. £ in de 2e klasse
H.V.B.!). Onze reserves bleven dus helaas wel een zeer zwakke positie innemen als opleidingsinstituut voor
een redelijk sterke tweede klasser.
Ook H.F.C. 3 deed het maar matig. Na een miserabele start werd het degradatie-spook echter nog gelukkig tijdig bedwongen en uiteindelijk de vierde plaats van beneden in de ie klasse van de H.V.B. ingenomen.
In de 2e klasse eindigde H.F.C. 4 in het midden en het vijfde kon zich nog maar net als voorlaatste handhaven.
In de derde klasse H. V.B. bezette het zesde de derde plaats van beneden en H.F.C. 7 — het veteranenteam —
zag zich na een beslissingsmatch de kampioenstitel ontgaan, hetgeen ook het elfde in de vierde klasse overkwam. De andere vierde klassers eindigden als volgt: H.F.C. 8 als nr. 3 ( 1 8 pnt. uit 14 wedstrijden), H.F.C.
9 in het midden (19 uit 16), H.F.C. 1 o als laatste (3 uit 12) en het twaalfde hield met 9 punten uit 16 matches
nog twee tegenstanders onder zich.
Al zijn H.F.C.-vrienden en kennissen waren diep getroffen door de grote slag, die zijn gezin trof bij het
op nog zeer jeugdige leeftijd onder zulke tragische omstandigheden heengaan van Tom Berendsen. Tom heeft
een flink aantal wedstrijden als back van H.F.C. 1 gefungeerd, was daarvoor meerdere seizoenen aanvoerder
van onze lagere elftallen en had bovendien enige jaren als jeugdcommissie-lid zijn beste krachten aan onze
club gegeven. Ook in Rood en Wit speelde Tom enige tijd voor ons hoogste team en eindigde zelfs eenmaal
met de beste bowling-average in de eerste klas. Zijn vrienden en tijdgenoten zullen Tom niet vergeten . . .
In het bestuur werd de naar Indonesie vertrokken Leo Jonker opgevolgd door Bert Rahusen. Gedurende
zijn verblijf in militaire dienst aan het begin van het seizoen werd zijn taak gedeeltelijk waargenomen door
Hans Thon, die dus nog eens gedurende korte tijd het jeugdwerk mede op zich nam.
In de rubriek personalia mag niet verzuimd worden te herinneren aan de viering van hun 7oste verjaardag
door onze Ere-leden Vader Jongeneel, Swens en de Breuk.
Paul Haverkamp Begemann vertrok, gehuwd, naar Nieuw Zeeland. Paul was reeds in zijn juniortijd aanvoerder en werd al op jeugdige leeftijd tot captain van H.F.C. 1 gekozen, waarmede hij ook de promotie
naar de tweede klas in die functie meemaakte. Een trouw clublid, een bekwaam 1 Januari-speecher, schrijver
van soms onbegrijpelijke 'nevelartikelen' in de H.F.C.-er en gedurende korte tijd nog lid van de jeugdcommissie, vertrok naar elders. Dit vertrek betekende een gemis voor de club. Het karakter van onze club
brengt het nu eenmaal mee, dat wij steeds in relatief grote mate dergelijke aderlatingen moeten ondergaan.
De beste wensen vergezelden Marijke en Paul.
Tot slot van dit bevredigende seizoen vermelden wij de zo zeer geslaagde reiinistenmaaltijd met 69 deelnemers op 20 April 19^2 en de gezellige bijeenkomsten met dames na de thuis wedstrijden van het eerste
in Boekeroode bij het stationnetje Heemstede-Aerdenhout.
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Over het schrijven van stukjes in het algemeen
en dit in 't bijzonder
U duidt me niet euvel, wanneer de bekentenis volgt, dat ik nog nooit verhaaltjes voor gedenkboeken en
dergelijke geschreven heb en daartoe nooit de behoefte voelde opkomen.
Tot op heden waren er voor mij geen weemoedige terugblikken in het verleden, (althans niet over een
spanne tijds van vijf en zeventig jaar), geen jammerlijk terugdenken aan die goede dagen van weleer.
Maar ziet, op 'n stralende dag, op 'n moment dat je net tot de vermakelijke, maar verrukkelijke conclusie bent
gekomen, dat je er nog jonguitziet voor je jaren en je meent, dat de jeugdje nog (onbekommerd) toelacht, komt
daar een indrukwekkend epistel je leven binnenvallen. Een brief hoofd vaji H.F.C. en daar vlak onder 4 Amice'.
En met dit woord is het moment gekomen om hard weg te lopen; bij 4 Amice' voel je als het ware de klop op de
schouder, je hoort de guile lach met 'Beste oude jongen' en je voelt het, nee, je weet het, ze moeten iets van
je. En jawel hoor, daar staat het, verrassend in z'n eenvoud. Gevraagd: 'n stukje voor gedenkboek. Pats, boem,
midden in de zomer en nog wel over voetbal. Je gromt, legt brief terzijde en vergeet het de eerste twee
maanden doodleuk. Zo'n slag moet je laten betijen. Wees op zo'n moment echter verstandig en zeg: 'Ik doe
't niet', zeg desnoods 'Ik kan het niet', maar schrijf in geen geval stukjes in een gedenkboek. Dringdie zelfverzekerde gedachte van 'ze vragen me toch maar' terug en bega in hemelsnaam niet de stupiditeit om stiekumpjesweg aan je familie en vrienden te zeggen 'Ze hebben me gevraagd om wat te schrijven', want voor je
het weet kan je niet meer terug, zit je muurvast en dan begint de ellende: het schrijven van het stukje zelf.
Wel, een ding hebben deze prozai'sten gemeen, ze beginnen alien met een serie tegenwerpingen. Dat zij
toch niet tot die personen behoorden, die zich geroepen voelden om met pen en inkt hun gedachten aan de
medemensen op te dringen, maar dat de commissie tot redactie hen geprest had in die richting. Nadat aldus
de lezer volkomen vertrouwd is met de bescheidenheid en goede bedoelingen des persoons, stort de schrijver
ons in een gewirwar van herinneringen en schone gedachten, die ons moeten doengeloven inde onvolprezenheid van de bestuurderen zus en zo en verrukkelijkheid van de jaren her. Schrijver besluit dan z'n betoog, dat
ook in de toekomst voor dit of dat nog veel schoons is weggelegd.
En wij jongeren genieten mijmerend van deze geschriften, ondertekend met namen van personen, die
reminiscenties opwekken aan oude heertjes met ouderwetse strohoeden en dergelijke. En tot deze aparten
mag je ook toetreden. Je leert je les uit de woorden der oudere (en dus veel wijzere) generatie en komt tot
de volgende verbluffende, schone en vooral ge voel voile woorden, gebaseerd op het voortbestaan ener voetbalclub H.F.C. (opgericht 1879).
Zo tekenen wij November 1952
Slechts na de grootste aarzeling heeft ondergetekende er in toegestemd enkele bescheiden woorden te
schrijven voor de alleszins sympathieke gedachte om gezamenlijk te komen tot een Gedenkboek.
Waarde lezers, begrijp mij niet verkeerd, deze grote aarzeling drukt slechts uit mijn gebrek aan zelfvertrouwen in zaken als het voeren van de pen. Had men mij gevraagd mijn voetbalkennis ten bate van het gedenkboek te demonstreren, ik was juichend op u toegerend. Helaas, mij rest thans de pen.
En, zoals ik zeide, met grote aarzeling begin ik aan enkele woorden, gewijd aan het voortbestaan, aan het
'hier ben ik, hierblijf ik' van een vereniging (zowaar een voetbal vereniging), van H.F.C. Een tijdsduur van
vijf en zeventig jaar als een geweldige manifestatie van vriendschap en trouw. Lezers, daar moeten wij even
bij stil blijven staan. Dit mag niet oppervlakkig en als 'n alledaagse gebeurtenis langs ons heen glijden, neen,
om de drommel niet. Dit moet geconstateerd worden.
H.F.C. (onze H.F.C.), fier en jong, onaangevreten door de tand des tijds (we laten de tribune even buiten
beschouwing) leeft steeds en voort. Een vereniging, die grote mannen als - noem ze maar op - heeft voortgebracht en die bouwt op haar fundatie in de goede traditionele zin. Ik zou dan ook willen eindigen met de wens
en de hoop uit te spreken, dat H.F.C. even jong en fris uit de volgende vijf en zeventig jaar te voorschijn mag
komen als momenteel valt te constateren.
Ongetwijfeld waren dit schone woorden en we dienen er ook nauwlettend op toe te zien, dat ze niet gebruikt worden op de receptie of het Feestelijk Diner, zodat 'n snoodaard z'n onvoorbereide speech uit het
gedenkboek staat voor te lezen.
Een goed verstaander heeft reeds lang begrepen, dat het tot nu toe geschrevene een typisch voorbeeld is
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van 't schrijven van een stukje in 't algemeen en niets is rechtvaardiger dan te veronderstellen, dat het volgende dus het stukje in het bijzonder is.
Wel deze bijzonderheid is gelegen in het feit, dat de commissie tot redactie meende mij 4 H.V.B.-voetbal
b.v.' op te geven, om daaraan enkele gloedvolle woorden in 't bijzonder te wij den. Daar kan ik in komen.
Hoewel de H.V.B. en wat daarmee samenhangt, me zeker niet zal verleiden tot poetische gevoelens, we
kennen hierin slechts de harde 'cupfight' mentaliteit, is het toch wel mogelijk enige karaktervolle woorden
te laten vloeien.
Het is dan weer enkele jaren terug, dat jong en oud opgeschrikt werd door een elftal, dat zich tooide met
't cijfer 1 1 . Op zichzelf iets onbelangrijks, ware het niet dat dit elftal op sensationele wijze de gemoederen
in Haarlem in beweging hield. De toen nog niet zulke schitterende resultaten van ons Eerste werden volkomen
gesluierd door de prestaties van bovengenoemd team, 't Was alsof er 'n nieuw leven door de H.V.B. werd
geblazen. Zo kon je bij onze uit-wedstrijden tegen kleine clubjes het zich al samenpakkende publiek horen
mompelen: 'Het Elfde komt' of als j.e door Haarlem fietste 'n wildvreemd man, knikkend naar je clubdas,
opmerken: " t gaat niet zo best met de club' en je in gesprek gewikkeld rakend (het Eerste als je kleine
broertje verdedigend) wel eens de vraaggesteld worden 'en voetbalt u zelf ook?' Je trok dan een gezicht, ontbloot van elke innerlijke emotie en zei onverschillig: 'Ja, 't Elfde'. Nu zou iemand uit Maastricht of Groningen gaan lachen. Zo van: dan spelen jullie zeker elfde klas. Maar niet 'n Haarlemmer. Deze neemt je op zo'n
moment ernstig op, denkend, dat is er dus zo een en mompelt: 'Vorig jaar kampioen geweest?' Je lacht dan
breed, was 'n aardige farce toen en gaat heen met het gevoel 'n medemens't trotse gevoel gegeven te hebben
van 'vandaag heb ik met iemand uit 't Elfde gesproken'.
Ja, dat waren tijden, grote tijden zelfs, daar in die vierde klasse H.V.B. afd. K. Een tijd van strijd, van d'r
op of d'r onder en strijk en zet aan't eind van het seizoen onze beslissingswedstrijd of wedstrijden. Met 'hartverscheurende' tonelen zoals dat heet. En dan veroverde je natuurlijk het kampioenschap.
Zo voelde je het voetbal tot in de toppen van je zenuwen leven, voetbal vol enthousiasme en met slechts
een devies: 'Ons elftal mag niet verliezen, wij staan daarboven'. Zo was 't bij ons en zo zal 't bij alle andere
elftallen ook wel zijn. Juist het zo onbelangrijk zijn (4e klas A t/m Z) in de voetbalgemeenschap, werkt als
'n boemerang in onze gevoelens (als u begrijpt wat ik bedoel). Ik zou daarom ook willen eindigen met de
uitspraak van een onzer grote filosofen, duidend op de 'Lager Voetbal'-spelers: 'Zij, die zwak zijn, verenigen
zich en zij zullen eens tot ons komen, bewierookt en aanbeden'.
AHA

Hoe was dat toen?
Ik geloof dat over 20, 2$ jaar nog weleens leden van de H.F.C. dit boek ter hand zullen nemen, zoals ik
nu die oude gedenkboeken heb doorgesnuffeld. Niet veel natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Zullen we zeggen
drie? Nou, voor die drie wil ik dan, als een soort van dank bij voorbaat voor de hernieuwde belangstelling,
en als een voorziening in het gemis, dat ik voelde, het volgende vaststellen:
Toen de H.F.C. in 19^4 haar 75-jarig jubileum vierde, telde de club 380 werkende leden, 320 juniorleden
en adspirantleden, 160 donateurs. Deze betaalden (of sportief voelende vaders betaalden voor hen) resp.
J 22,1$, f 12, $0 en J1 £,30 contributie en donatie. Buitenleden betaalden/ 10,-. Dit alles zonder de toeslag
die voor de viering van het 7^-jarig jubileum werd geheven.
De toegangsprijzen voor de wedstrijden van het eerste waren toen: overdekte tribune/'i,£o, open tribune
J 1 , - staanplaatsen korte zijdef -,60. lange zijdef 0,40, jongenskaarten/ 0,20, mits een half uur voor de
aanvang afgehaald.
Verder kostte een seizoenkaart voor toegang voor of op de overdekte tribune/ n , - ; voor de ononverdekte
f 7 , - ; familiekaarten (alleen voor leden) f
dameskaartenf
seizoenkaarten voor het gereserveerd
terreinJ 4,20 en voor het niet gereserveerd terreinJ 3,-, alles met inbegrip van de vermakelijkheidsbelasting.
Er waren toen aan de Spanjaardslaan drie speelvelden van minstens het oppervlak door de K.N.V.B. als
minimum voor competitiewedstrijden voorgeschreven.
Verder was er een kleiner terrein, waarop de adspiranten met hun kleiner formaat bal speelden.
Tenslotte was er nog achter de tribune een speelveld van nog kleiner formaat voor de jongsten. De ouderen
gebruikten dit bescheiden lapje grond wel voor oefening.
Voor de avondtraining waren er drie lichtmasten met in totaal 14 lampen van $00 en 1000 kaars per lamp.
Een voetbal van normaal formaat kostte/30,-. Een paarvoetbalschoenenkonjekrijgen v o o r / 1 7 , ^ o a j 20,-.
Onder de tribune bevonden zich 9 kleedkamers, waarvan een speciaal bestemd voor scheidsrechters.
p.
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Seizoen 19^2 -19^3
De stijgende lijn in de prestaties van
ons eerste elftal zette zich duidelijk
voort. Het werd een goed seizoen voor
H.F.C. 1, dat gedurende het grootste
deel als variant op het stopperspilsysteem
het zgn. Harmonische Spel Systeem toepaste: 'H.S.S.'. Inderdaad was onze
voorlinie (Jan Moolenaar en Tom Corbeth als 'middenvoors' en de beide
Winters op de vleugel) met daarachter
de goed trappende Cees de Nijs en Leo
Molijn zeer geschikt voor dat systeem.
Het aantal tegengoals bleef echter schrikbarend groot, mede tengevolge van het gedeeltelijkprijs geven van het middenveld.
De uiteindelijke derde plaats op de
ranglijst
was even eervol als verdiend.
Op 1 Januari in de sneeuw. Alle hens aan dek.
Wederom werd Volendam kampioen,
doch opnieuw faalden de Wijdbroeken in de promotie na een weer zeer lang gerekt seizoen. Wanneer zullen
wij eindelijk eens ten bate van het spelpeil in het algemeen, overgaan tot een vlotte afwerking van de competitie (H.F.C. 1 had diverse keren rust en haalde verder nog royaal de dubbele cijfers met het aantal vriendschappelijke wedstrijden) en automatische promotie? (Volendam is een der vele voorbeelden.)
De competitie moest vroeg beginnen, doch tot begin November werden er maar . . . vier wedstrijden
vastgesteld en kwam zelfs de maand Mei er weer aan te pas, hoewel het aantal 'af te keuren' Zondagen buiten
verhouding laag was. Dit komt dus neer op een gemiddelde competitiebezetting van ongeveer vijf wedstrijden in de twee maanden! Over tempo gesproken!
H.F.C. 1 was ingedeeld met A.F.C., Helder, H.V.C., O.S.V., Rapiditas, Schoten, Volendam, WestFrisia, Zeeburgia en Z.V.V.
Voor de aanvang van de competitie werd tegen O.N.A. in Gouda met 3-3 gelijk gespeeld door:
Herman Heyting
Walter Dekker
Jan v. d. Maesen
Hans Winter

Cees de Nijs

Cees Timmerman
Leo Molijn
Jan Moolenaar

Wim Groot
Kok Jochemus

Hein Winter

Tegen Kennemers in Beverwijk werd met £-3 verloren, doch tegen Be Quick uit Zutfen kwam in de derde
friendly game de eerste zege met 4-3. In deze match begaf de knie van de prima spelende Hans Busselman het
voor de derde keer binnen een half jaar en dit schakelde hem helaas zo goed als zeker definitief voor ons
keurteam uit, waarvoor hij een prachtige staat van dienst heeft; aanvankelijk als binnenspeler, later in de
achterste linien.
Op 14 September kwam Z.V.V. naar Haarlem voor de eerste competitiewedstrijd. Vooral in de tweede
helft was het een zeer matige partij, die wij met 4-2 wonnen. Jan Moolenaar scoorde drie goede doelpunten,
Hans Winter was wel de beste van het veld en . . . Bob Kammeijer (for ever)! vierde zijn zoveelste rentree
met een dikke voldoende. Ter afwisseling een vriendschappelijke lichtwedstrijd tegen, op en in Haarlem.
Hoewel aan beide zij den op deze weekavond enkele invallers optraden, deed de 4-2 overwinning ons toch
zeer prettig aan. Voor de competitie werd Rapiditas uit Weesp met een daverende 5-2 overwinning aan de
Spanjaardslaan voor een bijkans uitverkocht huis warm ontvangen. Het elftal als geheel voldeed die dag uit-
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stekend met Jan Moolenaar en Hans Winter als uitblinkers en ook Tom Corbeth en Hein Winter boven
de (goede) middelmaat. De terugslag kwam helaas spoedig (en hard aan), in het bijzonder voor hen, die reeds
een oogje op de eerste klas lieten vallen. Zeeburgia tracteerde ons in de Watergraafsmeer op een zware
i nederlaag, die de belangrijkste kwetsbaarheid van ons nieuwe systeem — het goeddeels prijsgeven van
het midden veld — nog eens extra duidelijk aan het daglicht blootstelde. Skipper de Nijs stak met kop en
schouders uit boven de rest, waarvan alleen veteraan Kammeijer tot een bevredigende prestatie kwam. De
thuiswedstrijd tegen Volendam zou voorlopig moeten uitmaken of de H.F.C. inderdaad een serieuse kampioenscandidaat was. Hoewel onze mensen goed partij gaven, was de 3-2 nederlaag verdiend. Het prima
doelverdedigen van Herman Heyting en het te ver doorgevoerde combinatiespel der gasten stond een groter
aantal tegengoals in de weg. Na vier wedstrijden had H.F.C. vier punten behaald en . . . Hans Winter even
zo vele strafschoppen benut!
Weer werd een competitierust benut met het spelen van een lichtwedstrijd en wel tegen V.V.A. te
Amsterdam. Met 2-6 werd (met vijf invallers) gewonnen van een overigens ook lang niet volledig team der
gastheren. Vervolgens een 'vriendschappelijke' 2-2 tegen Quick te 's-Gravenhage, tot wij op 2 November
voor de vijfde competitiewedstrijd (na zes 'friendlies') mochten aantreden. Alweer thuis, thans tegen H.V.C.
Martien Houtkooper (de 'kleine') verving Kammeijer en Dick Bijleveld nam de plaats van de geblesseerde
Molijn in. Na vijf minuten stonden we al met 0-2 achter en bij de rust was het 1 - 3 . De moed werd echter
niet opgegeven. Tom Corbeth maakte vrij spoedig zijn tweede doelpunt, doch met nog een minuut of vijf
te spelen stond H.F.C. ondanks hardnekkige aanvallen met 2-3 achter. Door diverse ongelukjes namen die
vijf minuten speeltijd echter bijna een kwartier in beslag. Grote vreugde om de gelijkmaker van de productieve
Moolenaar, maar dolle uitgelatenheid, toen de puik spelende Hans Winter ons zelfs een 4-3 zege schonk
Een schijnbaar verloren partij werd door niet aflatend enthousiasme toch nog in winst omgezet. Een uitstekende prestatie, die werd gevolgd door een ruime zege van 0-6 in de uitwedstrijd tegen Schoten. Alle doelpunten vielen in de tweede helft, waarvan Corbeth er liefst vijf voor zijn rekening nam. Ook Wim Groot
weerde zich op dat zware, vette veld op zeer goede wijze. Uit de bruine brei van het O.S.V.-terrein werd
in Oostzaan een punt (2-2) weggesleept. Op dit bijkans onbespeelbare veld was Groot wederom onze beste
man, doch ook Heyting mag met ere worden genoemd. De verre reis naar Den Helder leverde opnieuw een
punt op. Vrij kort na rust stond de good old, mede dank zij enkele ongelukkige momenten, met 3-0 achter.
Een geweldige opleving, ongeveer zoals tegen H.V.C., volgde. Twee goals van De Nijs en twee minuten
voor tijd een derde van Hans Winter brachten ons nog net op 3-3, een toch altijd redelijk resultaat in het
hoge Noorden. De thuiswedstrijd tegen West-Frisia bracht ons door een derde achtereenvolgende draw
weer wat verder achterop. Weer was het Hans Winter, die kort voor tijd doelpuntte en daarmede de dreigende nederlaag verhinderde: 2-2. Er moest weer eens een overwinning volgen en die kwam dan ook een
paar dagen later op de tweede Kerstdag tegen A.F.C. aan de prop voile Spanjaardslaan. Een match, die ons
nog lang zal heugen! De onzen startten met een prima spelletje en de gasten hadden in de eerste phase van
de strijd dan ook weinig in te brengen. Hein Winter opende de score met een fraai, ver schot, waarna Moolenaar ons met twee doelpunten (een kwartier voor en na rust) aan een schijnbaar veilige voorsprong hielp.
De sympathiek spelende Disselkoen bracht met twee uitstekende doelpunten de spanning er echter spoedig
weer volop in. Hans Winter (we zouden haast zeggen: natuurlijk) hielp onze ploeg uiteindelijk nog aan
een 4-2 zege. In de moeilijke laatste phase leverden vooral de Nijs, Kammeijer en Jan van der Maesen uiterst
nuttig defensief werk.
We schrijven 1 Januari 195-3 en dus . . . de traditionele strijd tegen de Old Internationals, die dit keer
aantraden met
Halle
Caldenhove
Bas Paauwe
Drager

Vente

Schijvenaar
Pellikaan
Roozen

Stijger
Smit

Mijnders

Op een goeddeels sneeuwvrij gemaakt,
uitverkocht terrein werd het niet alleen
een gezellige, doch bovendien zeer leerzame wedstrijd, die op een goed peil stond.
De toeschouwers konden weer genieten
van bovenal sportief voetbal met vele
staaltjes van uitstekende techniek, tactisch
inzicht en een soms verbluffend goed aanvoelen van de in de volgende seconden te
ontstane spel-situaties. Voor de statistiek
diene nog, dat de wedstrijd met 4-4 eindigde en dat Leo Molijn met een ernstige
knieblessure uitviel en enige dagen later
zijn meniscus in een flesje (op trotse
wijze) kon tonen! Na afloop was het
ook weer ouderwets gezellig.
Het competitie-loze tijdperk werd nog
'benut' met een 5 - 1 nederlaag tegen
E.D.O. uit en een 4-5- dito tegen V.V.A.
De tien tegengoals in twee achtereenvolgende wedstrijden gaven te denken voor
de op 24 Januari te spelen returnmatch in
Weesp. H.F.C. stond toen als nummer
twee genoteerd (de laatste zes wedstrijden leverden drie overwinningen en even
zo vele gelijke spelen op) met vier punten
achterstand op het nog steeds ongeslagen
Volendam. Met de invallers Martien
Houtkooper en Dick Bijleveld in de gelederenwerd niet onverdienstelijk gestart.
Toch nam Rapiditas de leiding, alvorens
Hein Winter (vooral in de tweede helft
goed op dreef) voor ons kon doelpunten.
1 Januari 19^3. Ondanks de sneeuw houdt Oud-International Kick Smit
Daarna hadden we niet zo bar veel meer
goed het oog op de bal en hij toont zich nog een speler van hoger trap dan
Leo Molijn.
in te brengen en een verdiende 3-1
nederlaag beroofde ons van de laatste
(theoretische) illusies. Een paar weken later werd buiten de competitie tegen de oude tegenstander uit de
eerste klasse V.U.C. in Den Haag een 3—3 gelijk spel bereikt. Leo Molijn speelde voor het eerst na zijn
opera tie mee en het ging weer best met hem.
Het was een aardige gedachte van de competitieleider om toch nog in Februari onze tweede match van
het jaar vast te stellen. Veel pleizier beleefden wij daar overigens niet van. Bob Kammeijer was geblesseerd
en ook Jan Molenaar kon de wedstrijd niet beeindigen. Enige tijd later zou hij eveneens aan zijn knie geopereerd moeten worden. Ons op verschillende plaatsen gewijzigde elftal bracht er niet erg veel van terecht
tegen Zeeburgia en voor de tweede maal moesten wij de punten aan de Kruislaanbewoners laten ( 1 - 2 ) .
De volgende wedstrijd in Volendam ging het gelukkig weer eens ouderwets goed, al kwamnu ook Heyting op
de ziekenlijst te staan. Nico van der Lee verving hem niet onverdienstelijk. Voorts vertoonden Van der
Maesen, Timmerman alsmede ook Walter Dekker in de verdediging een zeer behoorlijke vorm. De Nijs
en Corbeth vormden een doorlopend gevaar voor de aanstaande kampioenen en ook Hans Winter speelde
veel beter dan in de laatste wedstrijden. De competities worden veel te lang gerekt en het is dus niet onbegrijpelijk, dat de spelers niet gedurende een over ongeveer 3 g tot 40 voetbal-Zondagen uitgesmeerde, gewone
competitie in top vorm kunnen blijven. Tegen Volendam waren enkelen gelukkig hun logische inzinking
te boven. Bij een 4-3 stand kreeg de strijd een extra spannend karakter, doch Volendam was juist iets
te goed voor ons om voor de eerste maal in deze competitie verslagen te worden. Eindstand £-3. Schoten
moest ook aan de Spanjaardslaan een dikke nederlaag incasseren. Thans werd het 6 - 1 . Zonder Schoten
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zou ons doelsaldo zelfs negatief geweest zijn! Met de harde wind wist
Z.V.V. in de volgende thuiswedstrijd nog minder raad dan wij en zo kon de
H.F.C. een 2-1 overwinning noteren. Door vele invallers was H.V.C. in
Amersfoort ons te machtig (3-0), doch in de volgende wedstrijd tegen
O.S.V. thuis werd een gemakkelijke £—1 zege geboekt, waarin onze rungetters van het seizoen (Tom Corbeth, Hans Winter en Cees de Nijs; Jan
Moolenaar moest nog verstek laten gaan) een belangrijk aandeel hadden. In
Enkhuizen stonden de onzen reeds na een kwartiertje met 4-0 achter, waar
het gelukkig bij bleef. Piet Ligtenstein nam nog eens de linksbuitenplaats
in. De laatste twee wedstrijden moesten zelfs nog in de maand Mei gespeeld
worden. Beide wedstrijden leverden ons een overwinning op, n.l. Helder
thuis ( 2 - 1 ) en A.F.C. uit (1-2). Een pleizierig slot van een der beste seizoenen uit de laatste vijftien jaar, waaraan wij dan ook gaarne wat extra aandacht hebben besteed. Dit goede resultaat werd bereikt door een vrij jong
elftal, dat in volledige samenstelling diverse wedstrijden heeft gespeeld op
een peil, dat beslist boven menig eerste klas ontmoeting uitging.
Tenslotte zij nog gememoreerd, dat Bob Kammeijer door een onwillige
spier na tien wedstrijden definitief moest retireren. Nadat hij een prachtige
staat van dienst van bijna tien jaar voor H.F.C. 1 had afgesloten, bleek hij
in later jaren nog diverse keren beschikbaar, toen hij (vooral door zijn routine) de zo hoog nodige bijdrage tot de rust in de defensie moest brengen
in de moeilijke eerste jaren na de rentree in de tweede klasse. Toen Bob
Onze terreinknecht Lans, die
afscheid nam, was hij de vier kruisjes al gepasseerd. Er zijn weinigen, die
geducht de wind houdt onder die
met een dergelijke prestatie nabij komen.
dekselse kleine jongens en de
Ook Tom Corbeth verdween uit ons eerste elftal, tengevolge van zijn
H.F.C. zeer is toegedaan.
vertrek naar de warme Westkust van Afrika. Tom was niet een groots voetballer, maar gedurende zes jaar een uiterst nuttige kracht voor H.F.C. 1 en een zeer pleizierig clubgenoot.
In zijn laatste seizoen werd hij (samen met Hans Winter) met 14 doelpunten topscorer in de competitie
(uit 16 wedstrijden); in totaal kwam hij dat seizoen tot 22 goals uit 23 wedstrijden; Tom's vertrek betekende een ernstig verlies voor de club.
De derde plaats op de ranglijst werd ingenomen met evenveel winstpunten als nummer twee H.V.C.
(evenals West Frisia en Zeeburgia), maar met een geruime achterstand op de kampioenen. Ziehier het
resultaat:
Volendam
H.V.C.
h.f.c.
West Frisia
Zeeburgia
A.F.C.
Z.V.V.
Rapiditas
Schoten
Helder
O.S.V.
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In tegenstelling tot het eerste, deden H.F.C. 2 tot en met 6 het maar zeer dunnetjes. Het tweede slaagde
er wederom niet in, zich uit de toch heus niet sterke reserve derde klasse K.N.V.B. omhoog te werken.
H.F.C. 3, 4 en 6 wisten zich slechts met de grootst mogelijke moeite te handhaven en het vijfde elftal moest
zelfs (na een met liefst 6-0 verloren beslissingswedstrijd tegen Zandvoortmeeuwen s op neutraal terrein)
naar de derde klas degraderen. Gelukkig deden de oudere teams het beter. Zowel H.F.C. 7 (de 'echte'
veteranen) als H.F.C. 8 (de semi veteranen) werden kampioen en promoveerden. Vooral grote lof voor het
zevende, dat tot ver in zwem- en zonnebadweer moest doorspelen en eerst op de peperhete Tweede Pinksterdag door een 2-1 zege in een beslissings wedstrijd tegen Ripperda 4 op het terrein van T.H.B. te Aerdenhout
de promotie tot een feit maakte. Een staaltje van doorzetten, dat menig jongere H.F.C.-er tot voorbeeld
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strekt! Van onze hoger genummerde elftallen deed het elfde het
nog het best, zonder het dit keer echter tot een kampioenschap te
kunnen brengen.
Onze trainer Gerrie Stroker verliet onze club. Hij (en wij
met hem) kunnen op een succesvolle periode terugzien. H.F.C.
had zich van een zwakke derde klasser omhoog gewerkt tot een
behoorlijke tweede klasser. Elders in dit boek kunt u meer over
vriend Gerrie Stroker lezen.
Het elftalcommissie-kwintet (sinds jaren bestaande uit de heren
Van Eeghen, Van den Berg, De la Mar, Van Houten en Freni) had
inmiddels een welkome uitbreiding gekregen door de toetreding
van de leden Kruyff en later ook van Beem. Het werk van deze heren
vormt een van de allerbelangrijkste pijlers, waarop de vereniging
rust. Het vele belangrijke en niet altijd even dankbare werk, dat
deze leden in die functie elke week gedurende vele seizoenen
Het tweede in dit seizoen:
maar weer verzetten, zij hier eens speciaal aangestipt.
Staand v.l.n.r.: Stroker (trainer), v. Arkel
Dit seizoen hadden wij het verlies te betreuren van Jhr. J. G.
(res.), Luif, Dekker, Houtkooper, H. v.
A.
van Spengler, actief speler tussen 191 o en 1920. Zijn tijdgenoten
Meekeren, H. Corbeth, Sandtke (leider);
zullen de beste herinnering aan hem be waren.
Zittend: v. d. Maesen, Bijvoet, Jochemus,
Bijleveld, v. d. Lee, Domhoff.
Nog vers in ons geheugen ligt de overstromingsramp, die ons
vaderland in de nacht van 31 Januari op 1 Februari 19^3 trof.
Zowel het menselijke als materiele leed was mateloos. De grote
eensgezindheid, die ons volk toen opbracht, was echter een schitterende demonstratie van de krachten, die
erin schuilen. Zij riep herinneringen op aan de moeilijkste momenten uit de laatste bezettingsperiode.
Wij zijn er trots op, dat ook bij de watersnood vele H.F.C.-ers naar vermogen spontaan daadwerkelijk of
materieel steun hebben verleend aan de zo ernstig getroffen landgenoten.
Ons bestuur breidde zich uit met de leden Frits Bettman en Rob Sevenhuysen. Bert Rahusen nam afscheid
wegens tijdelijk verblijf buitenslands, doch keerde het volgende seizoen weer in ons hoogste college terug,
dat dientengevolge het maximum aantal van negen leden bereikte.
Onze Ere-voorzitter Karel Lotsy nam afscheid als voorzitter van de K.N.V.B. Het is hier niet de plaats om
uitgebreid op de verdere talloze functies in de sportwereld van de heer Lotsy in te gaan. Wij herinneren slechts
aan het leiderschap van de succesvolle Oranjeploeg uit het tijdvak 'Wij gaan naar Rome' (de kern van die
ploeg kunt u op 1 Januari nog steeds zien optreden), de functie van 'Chef de Mission' bij diverse Olympische
Spelen, alsmede zijn F.I.F.A.-functies. Wim Wamsteker (zoon van Dr. Henk) reikte in H.F.C.-costuum het
geschenk van de K.N.V.B. over aan de aftredende praeses.
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement werden aan de langzamerhand ingrijpend gewijzigde omstandigheden aangepast. De officiele (het model werd door ons bestuur goedgekeurd) H.F.C.-das werd weer
verkrijgbaar en 'De H.F.C.-er' verscheen weer met het van vroeger zo vertrouwde blauw-witte vlaggetje.
Het tweede (jaarlijkse?) reiinisten-diner was wederom een succes. Wij hopen, dat de banden met vele
oudere leden, vooral degenen, die buiten Haarlem of omgeving woonachtig zijn, door het 75-jarig jubileum
sterk zullen worden aangehaald. Het aantal donateurs (en donatrices) steeg wel, doch haalde nog lang niet
het door het bestuur als minimum gewenste.
Hans Winter werd gekozen voor de Zwaluwen tegen een Zuidelijk elftal. Hij voldeed wel, doch bereikte
helaas niet zijn top vorm uit sommige competitiewedstrijden.
De Sixes werden i.v.m. de slechte afwerking van de competitie slechts gehouden voor de (H.V.B. en
'Onderlinge') adspiranten. Voor seniores is dit festijn naar onze smaak de laatste jaren teveel achterwege
gebleven. Laten wij vooral trachten om deze H.F.C.-traditie zoveel mogelijk te handhaven!
Wij gingen het vijf en zeventigste seizoen met gepast vertrouwen tegemoet.

H(ic) F(loret) C(omedia) jubileert
Uit Haarlem bereikt ons het bericht, dat H(ic) F(loret) C(omedia) de respectabele leeftijd van
jaar heeft
bereikt. In een aldaar gehouden interview verklaarde de huidige directeur, P. van Houten - voor iemand die
ooit het gezelschap zag, geen onbekende - dat het doel in grote lijnen nog hetzelfde is als dat der stichters.
Zo merkte de directeur op, dat het Gezelschap nog steeds uit zuivere amateurs bestaat, hetgeen volgens spreker ook de frisheid zo ten goede komt. Alhoewel bij de laatste i Januari opvoering 'De klucht der Ouden'
getracht was de entreeprijzen voor een deel af te schaffen, kan dit experiment niet als geslaagd worden beschouwd, gezien de belangstelling die het publiek ervoor schijnt te hebben.
Vervolgens lichtte de directeur de toestand toe: per jaar geven wij negen tot elf premieres aan de Spanjaardslaan. Het genre der stukken is nooit van tevoren te bepalen, al dient te worden opgemerkt, dat het
aantal tragedies sterk verminderd is. Het begin dezer premieres is altijd des Zondags te twee uur. Om echter
voor het publiek het risico uit te sluiten dat ze alleen een tragedie zouden zien, zijn er nog talloze mindere
toneelgezelschapjes die voor het gemak zijn genummerd. Gezien het grote getal dezer troepjes kan er op
ieder gebied wel eens wat te zien zijn. Zo op Zaterdag, 'maar ach' zegt de directeur, 'Gij doet het beste dit
weekend ons optreden eens met eigen ogen te aanschouwen.'
En zo zagen wij tot onze niet geringe verbazing maar met veel pleizier en grote bewondering in het openluchttheater aan de Spanjaardslaan:
Zaterdagmiddag 2 uur. Het Jeugdtoneel komt aan alle kanten op. Publiek, vriendjes enouders der medespelenden, zo juist van hun werk weergekeerd, kortom tum-tum publiek. De 'spes patriae' doet het in doorsnee heel aardig en een daarvoor speciaal in het leven geroepen instantie draagt er zorg voor dat elke Zaterdagmiddag voor deze jongeren uit alle delen van Haarlem figuranten, uitgedost in de meest vreemsdoortige
doch kleurrijke costuums aanwezig zijn. Het publiek vermaakt zich, de foyer is goed gevuld, terwijl het stuk
van de komende Zondagmiddag nog wat doorgenomen wordt. Achter de schermen speuren daarvoor speciaal
aangestelde, doch onbezoldigde gerants naarstig naar vervangers voor hen die afzegden op het laatste moment.
De Zaterdag spoedt ten einde - het jongerentoneel dat een kannibalenstuk opvoerde, waarbij de slachtoffers
gekleed waren in rode broeken - deed het goed, mede door de rimboegeluiden van hun vriendjes. De sfeer
heeft ons te pakken en op instigatie van enkele luidruchtige figuren in de foyer, die ons nog wat bier aanbieden, besluiten we de volgende dag weer te komen. 'Het zou gezellig worden'. Wij merken op, dat we
voor het gebodene op het podium beroepshalve meer belangstelling hebben. Kort maar krachtig legt men mij
uit, dat dit wel eens de moeite van het bekijken waard kan zijn, de laatste tijd zeker, maar dat de gezelligheid
in de zaal ook zeer belangrijk is. Als bewijs hoe gezellig het er toegaat, vertelt men mij uit de recente historie
dat in de toenmalige slechte tijden (er werden alleen 3e rangs stukken opgevoerd), toch de kern van het
publiek bleef komen. Vol verwachting besluiten we des Zondags reeds vroeg aanwezig te zijn en reeds om
half tien staan wij bij de kleedkamers. Onvergetelijk is datgene wat we zagen: acteurs met nog half dichtgeslagen ogen, dwazen soms per bus of trein uit verre streken aangevoerd voor een secundair werkje in de
vroegste morgenuren, maar eenmaal bezig met hun spel een en al ijver en geestdrift. Net overpeinzen we dat
dit eigenlijk iets zeer ongewoons is, als we opgeschrikt worden door een heftig gekrijs. Voorspel tot het
hoogtepunt van de middag: elf clowns voeren het 'Elfde' op, een dynamisch blijspel geschreven door AHA,
terwijl oudere gekken een stuk, genaamd 'Ruig maar eerlijk' van Hm! (winnaar van de prozaprijs 195s van
de stad Buiksloot) ten tonele brengen. Inmiddels wordt het in de grote zaal drukker en drukker en reeds
stelt zich de claque - hier loeiploeg genaamd - op om deze middag luister bij te zetten. Bekenden uit de
Haarlemse culturele-, onder- en andere werelden zitten man aan man en vormen ondanks hun verregaande
heterogeniteit een heerlijk homogeen geheel. In een aparte bak maken de jongeren veel lawaai, terwijl het
schellinkje gevuld is met een tevreden, doch op eigen wijze critisch publiek. Van Houten heeft de regie, de
souffleur Slot komt op (en verbergt zich niet) en dan: het grote moment, de entree der spelers. Van datgene
wat vertoond is weet ik niet veel meer. Het was een verdienstelijk blijspel, maar de fraaie verhalen van de
kenners, die wij de vorige dag spraken boeiden ons zeer. Ze vertelden ons, dat de keuze vaak ongelukkig was:
hoe eens in Den Haag een nachtmerrie werd vertoond, die het gehele Laakkwartier en henzelf had aangegrepen, hoe in de oorlog talloze malen de zeer gewaardeerde tournees boven het Noordzeekanaal door
in het rond vliegende scherven werden gestaakt. Nog vele verhalen werden mij tijdens en na de wedstrijd
- bij een voortreffelijk nabroodje-verteld. Het was een zeer geslaagd weekend bij een Gezelschap dat, uitstekend geleid, weet wat goede verstrooiing is.
'T D R O M E R T J E LANGS DE L I J N '
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Onze jeugd in de laatste vijftien jaar
Een van de eerste H.F.C.-ers, die zich op een afzonderlijke organisatie van het voetballen voor de jeugd
toelegde, was de Heer John van Eeghen. Tussen het gouden en diamanten jubileum waren vooral Bas Onderwater en Henk van den Berg de mannen, die practisch alles voor de jeugd regelden. In de loop van het seizoen
1938-1939 verhuisde Bas naar Rotterdam. De Hansen Ligtenstein en Thon, die toen reeds enige jaren in de
adspiranten-commissies zitting hadden, namen het jeugdwerk over, waaraan Henk — naast zijn zorgen voor
de seniores elftallen — nog diverse jaren zijn extra aandacht bleef besteden. Tevens toonde Wim Heybroek
— ook in zijn voorzittersperiode — steeds in grote mate zijn belangstelling voor alles wat onze juniores en

H.F.C.-adspiranten A-kampioen 1941 - 1942.
H. ten Have, N. J. P. Giltay Veth, W. Groot, L. Molijn (aanv.), F. Bos.
Tj. Ament, P. Haverkamp Begemann, O. Staleman, Hans Winter (grensr.)
F. de Voogt, D. Groot, Hein Winter.

adspiranten betrof; dit zij hier nog eens speciaal vermeld. Zo tegen het einde van de laatste wereldoorlog
kwam diezelfde Wim op de hem eigen, correcte wijze aan de toenmalige jeugdleider een nogal mager en
ietwat bleek uitziend nieuw lid voorstellen. Hij deed dat met ongeveer de volgende woorden: 'Deze mijnheer heeft een aantal jaren bij D.F.C. jeugdwerk verricht. Hij wil voor H.F.C. ook wel wat doen. Misschien
kan hij eens beginnen om met een juniores elftal met een van jullie mee te gaan. Kijk maar eens.' Wij hebben
niet lang behoeven te kijken! Dit nieuwe lid toonde zich zo uitzonderlijk vlug in H.F.C. thuis te gevoelen
en zo veel hart voor de zaak te hebben . . . : in 1946 nam Ad Santdke de gehele jeugdleiding in handen.
Hans Thon bleef nog een seizoen lid van de jeugdcommissie en beiden bleven nog een aantal jaren deel uitmaken van hun neven-hobby, Ligtenstein van de redactie en Thon van de clublevencommissie. Ook in latere
jaren hielpen de beide Hansen op hun beurt Ad nog wel eens. Een zeer gelukkige omstandigheid was het,
dat de H.F.C. in die laatste vijftien jaar over een groot aantal kundige en enthousiaste jeugdleiders heeft
beschikt. Zelfs bij eerste klasse clubs is dat wel eens anders en komt al het werk op slechts enkelen neer.
Het is ondoenlijk om alle namen te noemen van hen, die op welke wijze dan ook, zich voor de jeugd verdienstelijk hebben gemaakt. Wij moeten ons tot een greep beperken, waarbij bij voorbaat de verontschuldigingen aan hen, die wij ongetwijfeld vergeten te vermelden, doch die ook hun onmisbare steentje tot
de grote groei van de H.F.C.-jeugd hebben bijgedragen. In het begin van de verslagperiode waren dat
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De deelnemers aan het Tournooi ,,De Acht" in het seizoen 1943-1944 op ons veld, Door bijzondere omstandigheden nam H.F.C.
hieraan met twee ploegen deel.

o.a. Jan Spoelder, Bas van Olphen, Tonny de la Mar (al spoedig naar de seniores overgegaan) en onze
helaas veel te vroeg overleden H.F.C.-vriend Tom Berendsen. Later b.v. Gerrit Dekker (geheel uit het
oog verdwenen?), Jaap Ligtenstein, Ko Heybroek, Paul Begemann, Leo Molijn, Bert Rahusen, Leo Jonker,
Peter van der Ree, Paul Paul, Rob de Boer, Fred Groot, Rob Peyrot, Ko de Nobel, Arie Bienfait, Frits
de Voogt, Otto Richelman, N. v. d. Horst Sr., Jan Corbeth, Joh. Faber, Roel Scholtmeyer, Bob Luif,
Hein Winter, Frits Bettman, dhr. van Baaren, Hans Koster, Cees Timmerman, Wim de Haard, J. C. v. d.
Kroef, Theo de Windt, Walter Kneib, Hans van Zeeland, Hans Oosterhuis, Jaap Rijk, Harry Suyk, Robert Ort,
Kees Klick, Arie Jan van Beekum, Hans Winter, A. Barf, Gerard Scholte, Hans Koenraad, Theo Koot, Wim de
Ruiter, Klaas de Hartog, Eric Philips, Rob Sevenhuysen, C. Bultman, Aad Schoute, Frans Bothe, Dick Bijleveld,
Hans Rudolph, Eric v. Schouwenburg, Freddy Jansen, Paul de Ruiter, Ben v. Welsenes en Nico Eldering.
Een woord van hartelijke dank namens de H.F.C. aan hen alien en een krachtig beroep voor de toekomst
op de oudere leden, die wat tijd en animo hebben om bij het omvangrijke jeugdwerk te assisteren (het twee
of drie keer per seizoen begeleiden of 'fluiten' van een elftal geeft de jeugdleiding reeds een dankbare verlichting!), zijn hier zeker op hun plaats.
*

In 1939 beschikten we over slechts 3 juniores en 2 adspirantenteams in de competities van de H.V.B. Al
deze elftallen speelden bovendien in te lage afdelingen, b.v. Jun. A in de tweede afdeling met diverse Bteams van andere clubs enz. De grote toevloed van jongens tijdens en betrekkelijk kort na het gouden jubileum was tot een smal stroompje gereduceerd. In het einde der dertiger jaren kwam vooral hockey in zwang
voor jongens uit het milieu, waar de H.F.C. haar jeugd uit pleegt te betrekken. De fusie tussen de hockeyclubs M.H.C. (de 'Mussen') en Bloemendaal met de liquidatie van het Herenhockey in Heemstede heeft
o.i. stellig bijgedragen tot de opnieuw grote toename bij de H.F.C. in het begin der veertiger jaren. Een intensief gevoerde ledenwervingsactie en het wegvallen van vele andere vermaken tengevolge van de oorlogsomstandigheden deed de rest, ondanks de degradatie van H.F.C., eerst naar de tweede en slechts een paar
jaar later naar de derde klasse. Ook na de oorlog bleef de toevoer van jongeren bevredigend, hoewel het
eerste elftal pas in 19^0 kans zag het verloren terrein gedeeltelijk te herwinnen, door naar de tweede klas te
promoveren. Behalve de kwantiteit, nam ook de kwaliteit van onze jeugd toe. De elftallen konden normaal
in de voor hen hoogst mogelijke afdelingen worden ingeschreven, waar al spoedig successen niet uitbleven,
al liepen er vanzelfsprekend ook wel wat magerder seizoenen doorheen. In het algemeen gesproken toont
de curve toch echter een duidelijk stijgende tendens na 1939, ons uitgangspunt van dit artikel. Ter illustratie
wijzen wij er op, dat het promotie-team van H.F.C. in 19^0 practisch geheel bestond uit de juniores van het
begin van deze verslagperiode. Thans speelt H.F.C. met liefst zeven juniores en tien adspiranten-elftallen in
de H.V.B., alsmede elf elftallen in de 'Onderlinge', de reputatie der laatste tien jaar bevestigend, dat wij tot
een van de verenigingen met het grootste aantal jeugdige leden zijn uitgegroeid. Speciaal zij er op gewezen, dat in
de H.F.C. in het algemeen de bestuurderen met de jeugdleiding ervan doordrongen zijn, dat een deskundige
en zo uitgebreid mogelijke training van de jeugd vereist is. Zowel Martien Houtkooper als ook Gerrie Stroker
kregen dan ook een flinke plaats voor de jeugd training in hun programma ingeruimd, waarvan beiden zich
op de hun eigen wijze met een grote dosis enthousiasme en doorzettingsvermogen hebben gekweten.
Naast trainer Slot werd in 19^4 de nieuwe jeugdtrainer Deerenberg benoemd.
*

Vanzelfsprekend is de goede clubgeest — gelukkig ook in die laatste ig jaar in het algemeen in zo ruime
mate aanwezig geweest — belangrijker dan het aantal elftallen en de bereikte successen. Deze ondefinieerbare H.F.C.-geest dient ook in de toekomst steeds als nummer een te worden beschouwd, in het belang van
de ontwikkeling der jongens zelf en tot het behoud van de waarde, die H.F.C. zeker niet het minst voor de
ouderen (waartoe ook de jongens-van-nu bij het Eeuwfeest onverbiddelijk zullen behoren!) — voor haar
leden vertegenwoordigt. Desnoods met het eerste team in lagere regionen (die derde-klas-tijd was vooral in het
begin uit het oogpunt van zuivere clubgeest lang de slechtste niet uit onze geschiedenis) en met minder seniores
en juniores-elftallen, maar de H.F.C. blijve de H.F.C. tot in lengte van Jaren! Dat gaat bovenal. Als sommigen dat
nu misschien nog een tikje overdreven vinden, zullen zij later ongetwijfeld de waarheid hiervan inzien.
Dat neemt natuurlijk niet weg, dat je steeds moet proberen — uiteraard uitsluitend op sportieve wijze —
(zowel in de wedstrijden zelf als bij de training enz.) je tot het uiterste te geven om voor je club een zo
goed mogelijk resultaat te bereiken. Alleen dan is het lidmaatschap van Nederlands oudste voetbalclub pas
een werkelijk plezier voor jezelf en de club, ons aller H.F.C., is dat bovendien dubbel en dwars waard.
7

Nemen we nu de competitieresultaten seizoen voor seizoen in vogelvlucht onder de loupe, dan volgen
hier enige der belangrijkste gebeurtenissen tussen 1939 en 19^4.
SEIZOEN

1939-1940

Jun. B werd kampioen van afd. D met 22 punten uit 14 wedstrijden. De voornaamste medewerkers waren:
Herman Heyting, Cees Riisch, Piet Kamstra, Henri Nietzman, Jan Thiel (aanv.), Hans de Heer Kloots;
Piet Roos, Rene Yntema, Ab Dekker en Obe Yntema; verder nog o.a. Ludwig Moser, Gerrit Lammers en
Bram Hamburger. Hoe velen (of beter: hoe weinigen) zijn er van dit stelletje nog over, om in een der
seniores-elftallen thans de blauw-witte kleuren te dragen?

\
Toen Piet van Zeeland, Dick Bijleveld en Leo Molijn alleen nog maar aan het eerste elftal
dachten als een toekomstideaal.

SEIZOEN

1940-1941

Het redelijk goede spel van Jun. A en het door de B behaalde kampioenschap in het voorafgaande seizoen
gaven ons de durf om met Jun. A, alsmede Adsp. A en B voor de hoogst mogelijke afdelingen in te schrijven.
Voor Adsp. B betekende dat zelfs een promotie van 2 afdelingen tegelijk. De beide adspiranten-elftallen
pasten zich goed aan hun nieuwe omgeving aan, hetgeen niet van onze drie Juniores teams gezegd kon worden.
Jun. A wist slechts 4 van 18 wedstrijden te winnen en dat met spelers als aanvoerder Piet Roorda, Godfried
van der Berg, Henri Nietzman, Joop Bakker, Cees de Nijs, Jack Francken, Ab Dekker e.a. in de gelederen.
Jun. B behaalde in afd. D. slechts 3 overwinningen uit 14 matches en ook Jun C (in afd. F) bleef beneden
pari. Een echt overgangsseizoen in een tijd van opbouw.
SEIZOEN

1941-1942

De resultaten waren na de promo ties in het vorige seizoen schitterend. Adsp. C werd geboren, beide in
1940 gepromoveerde andere adspiranten-teams werden 'zo maar' kampioen, hetgeen ook Jun. A bereikte,
echter in de op een na hoogste afdeling. Door dit kampioenschap heeft de A zich sinds 1942 tot heden in
de hoogst mogelijke afdeling gehandhaafd, waarin ze meestal tot de sterksten behoorden en zelfs 4 keer de
ere-palm wegdroegen.
Tevens werd in het Jeugdtournooi 'De Acht' de beker veroverd. Gezien het aantal elftallen was dit kwalitatief ver-uit het beste seizoen, dat de H.F.C. tot heden met haar jeugd heeft gehad.

Hier zijn de kampioenen:
Jun. A: 'Poem' van Waveren, Rudi Wildschut, Piet Kamstra, Wim Heybroek, Wim Steysel, Hans Alofs,
Piet van Zeeland, Ric Mac Neill, Menno Fruitema, Joop Bakker (aanv.) en Jaap Eckhardt; verder o.a. Ab
Dekker, Jan Brand en Arthur Noorderhaven. Het elftal won 10 van de 12 gespeelde wedstrijden en behaalde
21 punten.
Adsp. A (18 punten uit 10 matches): Dick Groot, Frits de Voogt, Hein Winter, Tjally Ament, Paul
Begemann, Ot Staleman, Hans ten Have, Jankees Looyen, Wim Groot, Leo Molijn (aanv.) en Flip Bos,
Hans Alofs (in de loop van het seizoen naar Jun. A) en Kiek Giltay Veth waren zo ongeveer de enige invallers
van dit constante team, waarschijnlijk het sterkste Adsp. A., dat H.F.C. ooit gehad heeft. Op de kampioensfoto zien we Hans Winter als niet lid-zijnde grensrechter (er was weer eens straf uitgedeeld ten huize van de
toen stellig niet altijd even gemakkelijke tweeling!).
Adsp. B veroverde de hoogste titel met 22 pt. uit 14. De spelers waren: Rolf Eikeboom, Evert van Bockom
Maas, Dick van Meir, Arnold Faubel, Nantco Hazelhoff (capt.), Frits Kuipers, Henk Uyt den Bogaard, Jan
van Eck, Kiek Giltay Veth, Piet Lokman en Jaap Prosee; verder o.a. Sjoerd Dopheide en Piet van Goor.
Van dit elftal viel Piet Lokman ten slachtoffer aan de waanzin van deze wereld. Piet werd gedurende de
December-razzia's in 1944 tijdens een ontvluchtingspoging bij het Zuider Buitenspaarne getroffen. Een
eerlijk, sportief en trouw H.F.C.-lid werd op zeer jeugdige leeftijd weggerukt . . . Arnold Faubel stierf
later in Deli. Wij zullen hen niet vergeten!
SEIZOEN

1942-1943

Jun. A handhaafde zich o.l.v. Dick Bijleveld met moeite in de topklas. Jun. D werd herboren en bij het afbreken der dat jaar ongewoon grote competities voor Adsp. B en C stond de B aan de kop (22 uit 13) en had
ook de C nog prima kampioenskansen. In de (drie) adspiranten teams zetten o.a. Tom Corbeth, Fred Groot,
Cees Timmerman, Harry van Meekeren, Manus Janssen, Piet ter Haar, Bob Luif en Otto Richelman hun
eerste schreden op het 'echte' competitie-pad.
SEIZOEN

1943-1944

Ook Jun. E beleeft zijn wedergeboorte. Alle £ juniores, zomede de 3 adspiranten-ploegen, spelen nu in
de hoogste afdelingen, waarin zij kunnen worden ingedeeld. De resultaten van onze hoogste drie junioresploegen mogen gezien worden. Jun. A o.l.v. Paul Begemann 29 uit 14; B: 2£ uit 1 £ en C: 18 uit 16 gaven
ondubbelzinnig blijk zich in de hogere regionen uitstekend te hebben aangepast.
SEIZOEN

1944-194^

Geen voetbal tengevolge van de oorlogsomstandigheden. H.F.C.'s 6jste verjaardag verloopt practisch
geruisloos. Het clubleven beperkt zich voor onze jeugd tot enkele stenciltjes en met doorslagen op de
machine getikte letterraadsels met illustraties.
Mei 194^: eindelijk is de oorlog afgelopen. We gaan zomersporten en beginnen met frisse moed in het
volgende seizoen weer te voetballen.
SEIZOEN

194^-1946

De competities werden i.v.m. de grote vervoersmoeilijkheden sterk regionaal ingedeeld. De H.F.C.
kon gelukkig met een onverminderd aantal jeugdelftallen inschrijven. Jun. A en B werden beide kampioen.
Jun. A: Peter Giltay Veth, Rikus van der Lee, Jan Eshuis, Fred Groot, Frits de Voogt (aanv.), Cees Timmerman, Kiek Giltay Veth, Jan van Eck, Tonny Looyen, Jan Corbeth en Ekky Peereboom. De meeste van
deze spelers konden een of twee seizoenen later meteen in het derde of vierde worden opgenomen.
Jun. B: Rob Zwang, Wim Eshuis, Cees Wiedema, Piet van Goor, Harry van Meekeren, Pietjan Heeres,
Leo Everard, Bob Luif, Frans Bijvoet, Tom Corbeth en Bert Rahusen (aanv.), bovendien nog: Paul Ankringa,
Henk Bos, Peter van der Ree, Henk van Asperen, Sven Goransson, Jaap Prosee en Otto Richelman (aanv.
Adsp. A). Beide kampioensploegen zagen kans om op een na al hun matches te winnen.
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SEIZOEN

1946-1947

We konden dit seizoen weer op normale wijze spelen en de resultaten waren goed. De juniores B werden
tezamen met Stormvogels B eerste van hun afdeling, maar de beslissingswedstrijd vond zoals gebruikelijk bij
de jeugdcompetitie van de afd. Haarlem van de K.N.V.B. niet plaats en zo werden beide elftallen als kampioen beschouwd. De Jun. B bestond uit Friedjof v. d. Berg, Piet Stoepker, Triestan Leon, Peter van der
Ree, Herman Janssen, Ernest Lefebvre, Hans Corbeth, Paul Ankringa (captain) Max Oei en Hans Vermeulen.
De Juniores eindigden op de 3e plaats, de C op de 2e plaats en de D op de 3e plaats.
Ook de adspiranten deden het goed in dat seizoen, alhoewel geen enkel elftal het tot de eerste plaats kon
brengen.

H.F.C.-jun. A. kampioen i94£-'46.
le rij: H. C. v. d. Lee, P. Giltay
Veth, J. Eshuis;
2e rij: F. W. V. Groot, L. A. W. G.
Looyen, F. de Voogt, C. Timmerman;
3e rij: N. J. P. Giltay-Veth, J. H.
N. v. Eck O. Richelman, J. M.
Corbeth, H. E. H. Rahusen.

SEIZOEN

1947-1948

Er werden zeer goede resultaten bereikt, hetgeen wellicht een gevolg was van het feit, dat onze nieuwe trainer Stroker in ons midden was en er fantastisch veel en met enthousiasme werd getraind.
De Juniores A, B, en D werden voor hun harde zwoegen beloond door alle drie het kampioenschap te
behalen, terwijl de Jun. C en E op de 3e plaats eindigden.
Jun. A: Dick v. d. Walter, Piet Stoepker, Jan Eshuis, Jaap Rijk, Harry van Meekeren, Herman Janssen,
Ernest Lefebvre, Bob Luif, Albert-Jan van Styrum, Hans Corbeth en Bert Rahusen (captain); verder nog
Otto Richelman, Jan v. d. Maesen, Jan Moolenaar, Hans Vermeulen, Friedjoffv. d. Bergh, Harry Suijk, Bert
Rijkes, Martien Houtkooper, Max Oei, Wim Eshuis en Ben Verwey.
Jun. B: Wim Eshuis, Bert Rijkes, Ruurt v. d. Veer, Roel Scholtmeijer, Job Verstraaten, Paul Ankringa,
Jan Moolenaar, Jan v. d. Maesen, Hans Vermeulen, Paul van Doom, Dick Schoute, Sven Goransson, Martien
Houtkooper en verder Dolf van Seters, Niek v. d. Horst, Jet van Kampen, Dick de Jong en Jan Steenmetser.
Jun. D: Hans 't Hart, capt. Dick de Jong, Ben Verwey, Jan Tadema, Jan Dekker, Boy Ostmeijer, Henny
Janssen, Hans Bakker, Harry Suijk, Stoere Jr. Bettman, Piet Schous, Onno Kamerling, Jan Steenmetser
(die in het begin als captain op trad doch later werd vervangen door Hans 't Hart en Henk Bax).
Speciale vermelding verdient nog dat Henk Bax onder veel gejuich de iooste goal in deze competitie van
de D scoorde.
De adspiranten elftallen deden het jammer genoeg niet zo goed, hoewel geen enkel elftal voor de onderste
plaats in aanmerking kwam.
SEIZOEN 1 9 4 8 - 1 9 4 9
Onze jeugd heeft niet zoveel succes gehad als het vorige seizoen, alhoewel de adspirantenelftallen met betere
resultaten tevoorschijn kwamen.
Alleen onze juniores A brachten het tot een kampioenschap, terwijl de adspiranten D en E niet ver daarvan
waren verwijderd.
Jun. A: Nico v. d. Lee, Bert Rijkes, Jaap Rijk, Jan v. d. Maesen, Ruurt v. d. Veer (capt.), Herman Janssen,
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Dolf van Seters, Martien Houtkooper, Jan Molenaar, Hans Corbeth, Harry Suijk, Boy Ostmeijer en verder
Hans Wamsteker, Herman Lokman e.a.
Vermeldenswaardig is nog dat de laatste wedstrijd tegen O.G. de beslissing zou brengen voor het kampioenschap. Onze jongens toonden zich ware kampioenen door die laatste wedstrijd met niet minder dan
8-0 te winnen.
SEIZOEN 1949-19^0
Voor de aanvang van het jubileum-jaar 1949-19^0 vonden verschillende tournooien plaats, die door H.F.C.
werden georganiseerd. Met frisse moed werd het nieuwe seizoen begonnen met 7 juniores, 6 adspiranten en
8 onderlinge elftallen. Er kwamen Woensdagmiddags regelmatig ruim 12g jongens trainen onder leiding
van trainer Stroker, terwijl de heer Jongeneel met behulp van de heer van Baaren ervoor zorg droegen, dat
er de gehele middag wedstrijden konden worden gespeeld.
De resultaten in dit seizoen waren zeker niet onbevredigend, hoewel geen enkel elftal het tot een kampioenschap wist te brengen.
SEIZOEN i 9 $ o - i 9 £ i
Er werden nog twee adspirantenelftallen aan de competitie toegevoegd en de resultaten waren in dit seizoen
ook weer bevredigend. Dit jaar was het de jun. B, die het tot de eerste plaats wist te brengen. De volgende
jongens hebben voor het kampioenschap gezorgd. Hans Salm, Henk de Muinck, Ard Schuitemaker, Dick v. d.
Zouwe, Walter Kneib (captain), Jan de Ruig, Cees Vroege, Wim Hoogenstraten, Freddy Jansen, Theo de
Windt, Bertie Haak en verder Bob de Wijs en Rob Wijnmalen, Tom Wamsteker, Cees Goekoop, Piet
Domhoff, Maarten Vrij, Tom Eek, Wim v. d. Velden, Hans v. Deutekom, Hannie Klinkhamer, Wim Aberson, Jan Groot, Rene Alles, Denny Goemans, Wim Bergisch, Rudi Prins, Han Quaadgras, Rob v. d. Bilt.
U ziet, er hebben er heel wat aan mee moeten werken om dit elftal kampioen te maken. De jun. A eindigde
tegen de gewoonte in op de je plaats, C de 2e plaats, D 3e, E 2e, F en G 6e.
Bij de adspiranten was weer een vooruitgang te bespeuren. A op de 2e plaats en de H op de 3e plaats.
Om de 1 Januari wedstrijd in dit seizoen mogelijk te maken, hebben heel wat jongens van H.F.C., speciaal
juniores en adspiranten, zich verdienstelijk gemaakt bij het sneeuwvrij maken van het terrein. De grote
beloning was om tijdens de pauze onze leden en gasten op de overdekte en onoverdekte tribune met sneeuwballen te bekogelen.
SEIZOEN I 9 S I - I 9 S I
Over dit seizoen mogen we weer zeer tevreden zijn. De resultaten van de adspiranten, die inmiddels weer
met een elftal meer aan de competitie deelnamen, waren niet ongunstig te noemen. De meeste elftallen
eindigden in de bovenste helft van de competitie, terwijl bij de Juniores, die ook met een elftal meer verschenen, zelfs 2 kampioenschappen werden behaald n.l. de jun. B en E.
De juniores A eindigden op de 2e plaats evenals de jun. F.
De namen van de kampioenen waren: Jun. B. Piet Domhoff captain, Koos Veltman, Wim Hoogenstraten,
Kees Goekoop, Edy Bonsel, Dick v. d. Zouwe, Wim Bergisch, Robert Ort, Wim Aberson, Jan Domhoff,
Cees Hoogendijk en verder nog Michiel Heering, die enkele wedstrijden heeft meegespeeld.
Jun. E. Wim v. d. Zwaan, capt. D. Deinum, Ben van Welsenes, Heico Laeijendecker, John Onstein,
Denny Goemans, Paul de Ruiter, Rob Koning, Wim Bauer, Mac Brat, Joost Clausing en verder nog Leo Sepp.
SEIZOEN

19^2-19^3

Een seizoen, waarbij onder leiding van Rob Sevenhuijsen het juniores A elftal kampioen werd. De juniores
B, D en E bezetten de tweede plaats, terwijl de C op de 3e plaats van boven eindigde en de juniores F op de
3de plaats van onderen. De prestaties van de adspiranten waren niet onverdienstelijk, toch vielen er geen
kampioenen te vermelden.
De namen van de kampioenen waren: Koos Veltman; Daan van Rijn, Simon Groeneveld; Edy Bonsel,
Hennie Wijkhuizen, Dick van der Zouwe (captain); Rudi Prins, Wim Bergisch, Rob Ort, Huib ter Haar
en Peter Engelenberg.
SEIZOEN

I9S3-I9J4

Bij het verschijnen van dit boek is van historie nauwelijks sprake. De competitie-resultaten waren bevredigend. Kampioenen konden wij echter niet noteren.

161

Met succes werd aan enige tournooien deelgenomen. Afzonderlijk zij vermeld, de wijze, waarop H.F.C.
de eerste plaats behaalde in de poule van het Jeugdtournooi 'De Acht' (in
wederom op H.F.C. te
houden). Een maal 1-0, twee maal 0-0 en na twee series strafschoppen met een doelpunt verschil winnaar!
De finale werd kansloos tegen Sparta verloren. Met de tweede prijs waren we dik tevreden.
In dit seizoen werd met een record aantal elftallen deelgenomen aan de competitie. De onderlinge adspirantencompetitie draaide met niet minder dan 11 elftallen.
Vermeldenswaard is nog het feit dat wij bij Hercules, na vorig jaar de beker voor 1 jaar mede genomen
te hebben dit jaar kans zagen de 3e prijs te winnen in dit tournooi. Ook bij Blauw-Wit veroverden onze
adspiranten op fraaie wijze de 3e prijs. De van Moorselbeker werd voor de zesde maal gewonnen, terwijl de
Dr Wamstekerbeker in het bezit kwam van de adspiranten A. De Aloysius-beker werd dit keer door H.F.C.
gewonnen.
Vanzelfsprekend werkte in deze periode een flink aantal aanvoerders mede om het H.F.C.-jeugdapparaat
vlot te laten marcheren. Slechts betrekkelijk weinigen kwamen echter meer dan een seizoen aan bod. Dat
zijn om te beginnen het Gymnasiumkwartet: Piet Roorda, Jan Thiel, Jaap Ligtenstein, Sjoerd Kamminga.
Verder noemen wij nog de namen van Rudi Wildschut, Eddy Koning, Leo Molijn, Hans Koster, Frits de
Voogt, Wil Newsum, Dick Schoute, Bert Rahusen, Nico Lodder, Paul Ankringa, Tjeerd Samplonius,
Jan Schuddeboom, Piet Domhoff, Walter Kneib, Hans de Regt, Ben v. Welsenes, gebrs Heering, Jan Wamsteker, Hans v. d. Burg, Wim v. d. Zwaan, Wim Blankevoort, Theo Bijvanck, Loek Beynes, Arnold de
Muinck Keizer, Tijno Voors, Mick de Graaff, Freek Schotte e.a.
Zeer bijzondere belangen-behartigers vond Jun. E in de eerste jaren na de herrijzenis van dit team in
Frank Stuyt, Jan Zonneveld en Jan Steenmetser. Drie uiterst gezellige, maar dikwijls lastige kapiteinen van
ons toen laagste junior-team, waarbij het specifieke probleem van het 'rouleren' dikwijls veel stof heeft
doen opwaaien in de loop der jaren, terwijl ook Jan Wamsteker zich een captain toonde bij de adspiranten,
die van geen wijken wist en zijn elftal het liefst zag aangevuld met jongens uit de adspiranten A; een echte
vechter voor zijn elftal!
Naast dit rouleren en de bijzondere zorg, die een of meer bepaalde jongens in een elftal of een elftal als
geheel, elk seizoen weer van de jeugdleider vergen, aarzelen wij toch niet om uit voetbaloogpunt als probleem
nummer een te stellen: Het moment, waarop een goed bij de juniores voetballend lid naar de seniores overgaat en naar welk elftal dat moet geschieden. Voor die — elk seizoen in meerdere of mindere mate terugkerende — keuze komen meer dingen kijken dan alleen het 'wel-aardig-spelen'. Men zal zich nooit mogen
laten verleiden om, met het oog op een kans op direct succes op korte termijn, eenjongen te vroeg in de seniores
of in een te hoog elftal op te stellen. Dat lijkt misschien inderdaad een paar wedstrijden, of zelfs wat langer, heel
goed te gaan. Een te vlug doorschieten zal echter na betrekkelijk korte tijd altijd een dergelijke psychologische
of physieke terugslag op de ex-junior hebben, dat hij als mens gedurende langere of kortere tijd onuitstaanbaar wordt en als voetballer lang niet datgene zal bereiken, dan bij een minder abrupte promotie het geval
zou zijn en waardoor teleurstellingen, zowel voor de jongen zelf als voor de H.F.C. in het algemeen voorkomen hadden kunnen worden.
Gelukkig heeft ook dit probleem steeds alle aandacht van besturen en jeugdcommissies bij H.F.C. gehad.
Buiten de zgn. H.V.B.-adspiranten hebben wij nog het typische H.F.C.-instituut, de 'Onderlinge',
waarin practisch elke H.F.C.-er zijn opleiding als H.F.C.-lid en als voetballer heeft gekregen.
Behalve de wedstrijden voor de competities van de H.V.B. en Onderlinge (waaraan in de loop der jaren
op verzoek ook enkele elftallen van 'Haarlem', V.V.H. en Schoten hebben deelgenomen) en de 'Sixes' met
Pasen werden er in de laatste vijftien jaar door onze jeugd natuurlijk tevens een flink aantal 'Friendly-games'
gespeeld en werd er aan diverse tournooien deelgenomen. Ook hieruit willen wij ter wille van de historie
enkele grepen doen.
Als het belangwekkendste op dit gebied noemen wij zonder aarzelen het Jeugdtournooi 'De Acht', dat
in 1938 voor 't eerst werd gehouden (dank zij ons initiatief) op onze terreinen. Nadat het Corinthian-juniores
tournooi in de loop der dertiger jaren zijn doel begon voorbij te schieten en vervolgens ter ziele ging, werd
'De Acht' in het leven geroepen, welk tournooi inderdaad blijkt in een behoefte te voorzien. De deelnemende
verenigingen zijn sinds de oprichting onveranderd: D.F.C., H.B.S., H.F.C., H.V.V., Kampong, Quick (H.),
Sparta en V.O.C. Bij de keuze van de clubs heeft men zich om practische redenen tot een niet al te ver uitgestrekt geografisch gebied moeten beperken.
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De clubs doen in het algemeen steeds alle moeite om op het tournooi zo goed mogelijk voor de dag te
komen. In H.F.C. wordt ook telken jare een vrij langdurige, geselecteerde training gehouden en eerst na
het spelen van een of meer proefwedstrijden worden de vijftien spelers en reserves gekozen. Na de thans
zestien gehouden tournooien (in 1944-1945 werd niet gevoetbald) heeft de H.F.C. zich tot de sterkste
helft mogen rekenen. Driemaal werd de beker gewonnen en viermaal gingen onze jongens met de tweede
prijs naar huis.

Jeugdwedstrijden 60-jarig jubileum.

De namen der cup-winnaars zijn:
1942 (terrein V.O.C. te Schiebroek): Dick Groot, Rudi Wildschut, Paul Begemann, Wim Heybroek, Joop
Bakker (aanv.), Hans Alofs, Piet van Zeeland, Ric Mac Neill, Wim Groot, Jan Brand, Jaap Eckhardt en
Bart Botman, Dick Bijleveld, Rolf Eikenboom, Arthur Noorderhaven en Eddy Koning. De uitslagen luidden:
tegen H.V.V. 0-0, Sparta 2 - 1 , D.F.C. 1-0 en de finale tegen H.B.S. werd met 2-0 gewonnen.
19£i (terrein Quick te 's-Gravenhage op het eerst in dat seizoen na de oorlogs-verwoestingen volledig
herbouwde Hanenburg): Jan Voorwalt, Piet Domhoff, Walter Dekker (aanv.), Dick van der Zouwe, Nico
Vreeken, Jan van Breemen, Wim Bergisch, Dick Drijver, Rudi Prins, Ard Schuitemaker en Huib ter Haar,
alsmede Henny Wijkhuizen, Robert Ort, Peter Kamerling en Jan Domhoff. Door 0-0 tegen Sparta en H.V.V.
en een 3 - 1 zege op D.F.C. werd de eerste plaats in de poule veroverd. In de finale tegen Quick brachten de
strafschoppen na 9 jaar de beker weer in ons bezit.
1
9 £3 (terrein H.B.S., Houtrust den Haag): Hans Vaandering, Thijs Heering, Jan Groot, Gerard Moolenaar,
Henny Wijkhuizen (aanv.), Eric van Schouwenburg, Gerard Croese, Henk Reus, Wim v. d. Zwaan, Rob
d'Huy en Peter Engelenberg. De reserves waren Jan Visser, Bert v. Vemde en Guus Pliester. Eerst Kampong
1 - 0 en V.O.C. 3-0. De 'big match' tegen de grote rivaal H.B.S. wonnen onze jongens liefst met 4-0,
waarna H.V.V. in de finale met 1-0 werd over wonnen.
In totaal speelde H.F.C. in het Jeugdtournooi 'De Acht' — de finales medegerekend — 55 wedstrijden
met het volgende resultaat: Gewonnen 27, gelijk 18, verloren 1 1 , punten 72, gem. 1 . 3 1 , doelcijfers £9-34.
Voorwaar een duidelijke weergave van de sterkte van onze jeugdige vertegenwoordigers, te meer als we
bedenken, dat hierin een periode van ongeveer tien jaar valt, waarin de eerste elftallen van bijna alle tegenstanders in hogere regionen vertoefden dan die van de H.F.C.
Tot slot van 'De Acht' hieronder nog het typische lijstje van hen, die minstens drie maal als speler of
reserve de H.F.C. hebben vertegenwoordigd (het niet spelen in 194^ dupeerde natuurlijk een aantal candi163

daten voor dit selecte groepje): Cees de Nijs, Dick Bijleveld, Joop Bakker, Jan Brand, Arthur Noorderhaven,
Piet van Zeeland, Jaap Eckhardt, Paul Begemann, Hans Alofs, Piet ter Haar, Walter Dekker, Nico Vreeken,
Rudi Prins (al speelde hij de ie keer voor H.B.S.) en Henny Wijkhuizen. Cees de Nijs, Piet van Zeeland en
Henny Wijkhuizen zijn tot heden de recordhouders met ieder vier tournooien.
Behalve het tournooi 'De Acht' hebben ook de sinds 1948 gehouden jaarlijkse weds trij denseries tegen de
H.V.V.-jeugd om de door ex-internationaal arbiter Dr. van Moorsel uitgeloofde beker een vaste plaats gekregen. Tevens werd vele malen met diverse elftallen tegen de jeugd van H.B.S. gespeeld. Sinds lang staat
ook ieder seizoen het tournooi om de Van der Aart-beker op het programma, dat op de vele velden van het
Heemsteeds Sportpark wordt verspeeld tussen de A-juniores van de clubs, die in de H.V.B. uitkomen.
Een zeer genoegelijk uitstapje vormde de deelname met twee elftallen aan het Nationaal Jeugdtournooi,
georganiseerd door het Groninger Be Quick. De Zaterdag voor Pinksteren 1946 kwam de 27 man sterke
H.F.C.-ploeg na een stofifige en peperhete reis met runs op koele dranken en 'Mannen' (er werd toen in goederenwagens gereden door de N.S. op dit traject) en het gedeeltelijk verblijf van enkelen op de kolenwagen
in de Noordelijke hoofdstad aan. De H.F.C.-ers en andere gasten waren allemaal bij Be-Quick-leden ingekwartierd. Dinsdags na Pinksteren werd de terugreis pas aanvaard. Wij hadden de eer om als enige vereniging
met 2 elftallen in de A-klasse te zijn ingedeeld. Door examenzorgen hadden we in totaal echter liefst . . .
9 invallers. De resultaten waren dan ook matig. Ons eerste team won met 1-0 van Velocitas, speelde 1 - 2
tegen V.D. en verloor met 2-0 van K.S.C. en 1-0 van Quick uit Nijmegen. Ons tweede team kon tegen de
A-elftallen van Vitesse, H.V.V., W.V.V. en Willem II geen enkel puntje bemachtigen, al werd tegen finalist
Willem II goed partij gegeven. Een cabaretavond, door de diverse deelnemers zelf ten uitvoer gebracht,
wekt nog vele grappige herinneringen. 'Eeeen . . . Catootje is naar de Botermarkt gegaan . . . !' Verder de
verhalen 'in de trein', de toespraken tot een dode muis, de achtervolging van de 'tiger' en acrobatische,
piano- en accordeonprestaties, alsmede de moderne logeerpartij van 'Tankie' (Peter van der Ree) en 'Geurret' (Sven Goransson) worden aan de vergetelheid ontrukt.
Trouwens, ook het tournooi 'De Acht' leent zich bijna steeds tot allerlei grappige herinneringen. Op
Kampong, voordat hun nieuwe clubhuis met kleedaccommodatie gebouwd was, werkte een onzer, (thans een
'gezeten' dokter) zich in de hanebalken van het oude kleedhok en desorganiseerde het gehele verkleedschema
door uit diverse hoeken en gaten de kleren van de andere elftallen geheel willekeurig een verdieping te verhogen (op de balken) om zodoende voor zich en anderen een stelletje haken vrij te maken. Niet alle jeugdleiders der overige gasten konden deze gang van zaken apprecieren. Een ander — later captain van H.F.C. 1
— hield zich geruime tijd bezig met van een heuveltje af, rondkakelende kippen met steentjes te (trachten te)
raken, ondanks het wakend oog van zijn Pa. Vooral de terugreizen — vroeger per trein — verliepen altijd
zeer rumoerig.
De moeite waard was ook de Aprilgrap, die werd uitgehaald in 1948. Er was n.l. bekend gemaakt in
'De H.F.C.-er', dat de wedstrijd Belgie-Nederland in zijn geheel was gefilmd en voor leden van H.F.C. gratis
vertoond zou worden in het Rembrandt Theater. Ruim 100 jongens zijn erin gevlogen en het was zelfs zo
mooi, dat de jongens reeds in de bioscoop zaten, omdat de Directeur van het Theater ook niet wist wat er aan
de hand was. Een van de Seniores zou er ook prompt ingevlogen zijn, als men hem niet bij tijds had gewaarschuwd. Hij had op kantoor al een vrije ochtend gevraagd om naar die film te gaan.
Een andere Aprilmop ging er ook goed in, n.l. dat onze Voorzitter gratis zilveren H.F.C.-speldjes zou
uitreiken. De leden verschenen wel, doch wie niet kwam was de Voorzitter!
Vermeldenswaard is ook wel het feit, dat zowel Jan Moolenaar als Nico v. d. Lee voor het Nederlands
Jeugdelftal werden uitgenodigd, waarbij echter Jan Moolenaar de strop had een verstuikte enkel te krijgen
en dus niet mee kon doen. Als troostprijs mocht hij echter bij het feest van de K.N.V.B. onze club in H.F.C.costuum vertegenwoordigen!
Wat de tournooien betreft, zijn er verschillende waar we aan hebben deelgenomen of die door H.F.C.-ers
zijn georganiseerd. We denken daarbij allereerst aan de Cross Country, het prachtige feest, dat ons Lid van
Verdienste, de heer G. H. Kaars Sijpesteyn, de laatste jaren aan onze jeugd en ook aan de ouderen op zijn
landgoed het Naaldenveld aanbiedt. Een feest, dat — we zouden haast zeggen — tot in lengte van jaren moest
doorgaan.
Verder denken we onmiddellijk aan het prachtige feest, dat Dr. Wamsteker op zo grootse wijze voor de
jeugd heeft ingezet en het lijkt erop, dat ook dit tot de grootste festijnen in de H.F.C.-geschiedenis zal gaan
behoren. De moeite waard van het vermelden is voorts, dat niet zoals verwacht werd, door adspiranten A (het
is een tournooi uitsluitend voor de adspiranten, die aan de competitie deelnemen) werd gewonnen, doch
dat de adspiranten D met captain Thijs Heering voor de eerste maal met de eer gingen strijken.
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Zo organiseerden we ook een zomerkamp op Ameland, waaraan door vele jongens van ons werd deelgenomen onder leiding van Leo Jonker.
Ook werden de H.F.C. Jun. A. uitgenodigd op het tournooi van Neptunus waaraan uitsluitend werd deelgenomen door de sterkste junioreselftallen van Nederland.
Aan de tournooien van A.F.C. werd deelgenomen en in 19^0 kwamen we met een ie en 4e prijs naar
huis terug.
In het tournooi van D.F.C. ter gelegenheid van het 6^-jarig bestaan wisten onze juniores de 3de prijs te
behalen.
Een bijzondere periode in de H.F.C.-geschiedenis waren de jeugd-tournooien, georganiseerd door H.F.C.
ter gelegenheid van het zeventig-jarig bestaan, waarbij onze Juniores A in het tournooi voor de Juniores
de iste prijs wisten te bemachtigen. Het waren:
Nico van der Lee, Walter Dekker, Bert Rijkes, Boy Ostmeier, Hans Wamsteker (capt.), Jaap Rijk, Hannie
Jansen, Martien Houtkooper, Hans van Zeeland, Jur. v. d. Lip, Nico Vreeken, Gerard Scholte, Walter
Kneib en Dolf van Zeggeren. De 2e prijs werd behaald door Quick (H.), Z.F.C. behaalde de 3de prijs, E.D.O.
de 4de en D.F.C. de ^de prijs.

Jeugddag ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan

(1949).

Bij de adspiranten, het tournooi dat op Zaterdag 10 Sept. 1949 werd georganiseerd, wisten onze jongens
geen prijs te behalen, doch kwam de iste prijs bij H.B.S., de 2deprijs behaalde E.D.O., terwijl R.C.H. metde
3de prijs naar huis ging.
Ook de athletiek-dag, speciaal wat de jeugd betreft, was een groot succes en we denken nog steeds met
veel pleizier aan de diverse wedstrijden, waarbij de hindernisloop wel een van de mooiste onderdelen van het
geheel was.
In 1 9 £ 1 werd een aanvang gemaakt met het spelen om de beker uitgeloofd door de Aloysius School
in den Haag, een tournooi, dat op speciaal verzoek van Dr. Spoelder werd georganiseerd en waarbij tot onze
grote verbazing het Aloysius College over zulke sterke elftallen bleek te beschikken, dat ze de iste maal
glansrijk de beker wonnen . . .
Het Jubileum-tournooi van Vitesse was voor de 1 $ jongens, die daaraan deelnamen een mooi feest, dank
zij de verschillende Ouders en H.F.C.-leden, die het mogelijk maakten om de jongens per auto naar Arnhem
te vervoeren, terwijl de heer Voorwalt een film maakte van het geheel en de jongens door hun goede spel
een uitstekende indruk achterlieten, alhoewel ze geen prijs wonnen.
Ook aan tournooien van Kennemerland, R.C.H., Schoten, Blauw-Wit en andere verenigingen werd met
succes deelgenomen en diverse tropheeen werden door onze jongens gewonnen.
Een rubriek over de jeugd zou stellig niet volledig zijn, indien we niet even aandacht zouden vragen voor
de diverse jeugddagen (met hinderniswedstrijden, touwtrekken, enz.) en clubavonden.
Die clubavonden werden in de oorlog veelvuldiger gehouden, mede aangezien 'De H.F.C.-er 'niet meer
mocht verschijnen en dus . . . alleen maar clandestien in gestencilde vorm enkele keren per seizoen uitkwam. Op die avonden deden de aanvoerders der juniores en adspiranten voorlezing van de verrichtingen
van hun discipelen. Vooral Hans Koster en Frank Stuyt waren kunstenaars op dit gebied. Bij het vaststellen
der clubavonden in oorlogstijd werd vanzelfsprekend eerst de agenda geraadpleegd i.v.m. de 'maanstand'.
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'De jongsten worden door oudere leden naar huis gebracht', vermeldde de aanschrijving toen. Na afloop
werden om de wegbrengers de groepen gevormd: Bos en Vaart, Heemstede-West, Haarlem-Noord enz.
In de honger-winter gingen zelfs die dikwijls zo oer-gezellige (en drukke!) clubavonden ook al niet meer.
Enige mensen zetten zich echter achter de schrijfmachine en tikten (in zesvoud) voor alle jeugdleden letterraadsels, waarvan de oplossingen heel wat mooie en grappige illustraties opleverden.
De organisatie van het jeugdwerk, dat, met uitzondering van de hongerwinter, in de oorlog in onbeperkte
omvang bleef draaien, bracht ook wel eens moeilijkheden mede, ten gevolge van gebrek aan telefonisch contact, vervoermiddel of de wenselijkheid om zich voor onbepaalde tijd schuil te houden. Je werd heus wel
vindingrijk in die tijden. Zo moesten eens — naar ik meen — de Sixes worden samengesteld. Er heerste
echter in Haarlem z.g.n. 'Spertijd', men moest daar 's avonds om 8 uur binnen zijn. In Heemstede gold toen
nog de limiet van 12 uur. Geen nood, er werd op Heemsteeds grondgebied vergaderd, de twee Haarlemse
commissieleden sliepen thuis bij een Heemstedenaar ('Als je maar van de appels op de logeerkamer afblijft') en
togen de volgende dag na het ontbijt ('Wij hebben zulke lekkere boterhammen-pasta en surrogaat-thee,
net echt!'), weer terug naar huis. De teams werden door de volledige commissie samengesteld!
Als min of meer vaste nummers op de clubavonden noemen wij: pingshot, kienen, goochelen (Henk Hock
had daarmee reuze succes bij de jeugd) 'de films' van Dick Laan (commentaar overbodig!) en de avonden,
waarop 'De Dokter' (commentaar idem) optrad als spreker voor de jeugd. Een kienavond was pas geslaagd
voor ons jongste Ere-lid, als hij het sein kon geven om de twee kienende Hanzen, Piet Ligtenstein en
andere functionarissen met alle voorradige krijtjes te bekogelen, hoewel die krijtjes gedurende lange tijd
zeer schaars waren en op de scholen en kantoren 'georganiseerd' moesten worden. Ook Sinterklaas vereerde
de H.F.C.-clubavonden soms met een bezoek.
Zeer ongelukkig voelden sommige commissieleden zich, als de knapen kans zagen om 'de tafel' met sneeuwballen te bestoken. Ook enige cabaret-avonden (een misschien iets te wijdse betiteling) 'met bal na' hebben
veel stof tot gesprek gegeven. Eerst een band o.l.v. Joop Bakker (Joe Baker!) met Sven Olaf als conferencier
en onder andere Stoere Sr. als ernstig (zij het niet hoorbaar) violist bij het H.F.C.-clublied. Kees Haak
was prima in enige sketches. Een paar jaar later hadden we nog eens een band, waarin Manus Janssen een zeer
serieus accordeonist was, Tim de 'Waaier-borstels' hanteerde en natuurlijk ook Sven weer van de partij
was, alsmede Jan van der Maesen en de gebroeders Tadema. Het was bij de repetities een gezellige bende.
Het door de diverse huismoeders aanvankelijk spontaan gedane aanbod om te hunnen huize te komen
oefenen, werd echter nooit geprolongeerd. Wij denken zo, dat zij meer de bende dan de gezelligheid (in
onze ogen) zagen.
Een mooi feest was het, toen U.D. en H.B.S. bij ons op bezoek kwamen en de kleedkamers in stijl waren
versierd, waarna des avonds een feest werd georganiseerd in Brinkmann, waaraan Nauwelaerts de Age met
zijn judo-circus meewerkte en ons lid Jo Verweij met allerlei goocheltrucjes verscheen.
Een zeer bijzonder woord van dank willen wij op deze plaats niet onthouden aan hen, die steeds spontaan
bereid waren om in de loop der jaren, vooral toen het zo erg moeilijk was, passende prijzen ingroten getale
geheel belangeloos beschikbaar te stellen. Vooral in en kort na de oorlog waren dat zaken, die de attractie
van de clubavonden (voor Sixes en andere gebeurtenissen op het veld geldt precies hetzelfde) in niet geringe
mate verhoogden.
Zo menen wij in dit uiteraard toch betrekkelijk korte bestek over een periode van vijftien (nauwkeuriger:
veertien) jaar intensief jeugdvoetbal en wat daar zo bij behoort, de lezer toch enigszins een indruk te hebben
gegeven, zonder ons ook maar enigszins op volledigheid te willen beroepen, want dan zouden wij een afzonderlijk boek met gemak hebben kunnen vullen, van hetgeen de H.F.C. voor haar jeugd heeft betekend en
hopelijk in onverminderde mate zal blijven betekenen.
Zo ziet u, dat het jeugdwerk in verhouding tot een jaar of i $ geleden een geheel andere vorm heeft aangenomen en dat het voor een vereniging als H.F.C. ondenkbaar is geworden, dat wij het zonder die jeugd zouden moeten en kunnen stellen.
Reeds eerder werd er op gewezen, dat het van groot belang is voor onze club, dat er een goed jeugdwerk
bestaat, immers uit deze jongeren moet in een vereniging als de onze het materiaal worden geput voor het
samenstellen van ons ie elftal. Want weinige verenigingen kunnen als wij bogen op het feit, dat zij bijna uitsluitend hun elftallen formeren uit spelers, die van hun jeugd af lid zijn van hun club.
Wij zijn ervan overtuigd, dat het jeugdwerk bij H.F.C. onder het beleid van dit bestuur en de grote activiteit van de jeugdcommissie een grote plaats in zal blijven nemen, tot heil van onze vereniging, zodat bij het
ioo-jarig jubileum gezegd zal kunnen worden, dat er in feite bij H.F.C. nog op dezelfde wijze wordt gewerkt
als thans.
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EN NU:
Al wie in groene weiden dartlen
En dikwijls in de modder spartlen
In het costuum der H.F.C.;
Velen die leiden en hesturen,
Met offers

van veel vrije uren,

Verschijnen hier in dfile.

Het huidige Bestuur
Zittend van links naar rechts: A. Sandtke, Jhr Dr J. C. Mollerus, P. C. van Houten, Mr A. H. v. d. Berg, R. D. Jongeneel;
Staand: F. Bettman, R. Sevenhuysen, H. E. H. Rahusen, J. J. de la Mar.

het eerste elftal
H.F.C. i
wedstrijd H.F.C. i tegen
Hollandia g—o

13-12-^3

Voorste rij van links naar rechts:
H. W. Winter
C. de Nijs (aanvoerder)
R. Ort, J. Jochemus
C. D. Tim merman
Achterste rij
van links naar rechts:
P. C. van Houten
W. Dekker
D. Bijleveld
N . J . van der Lee
L. Molijn, H. Corbeth
C. H. Winter
M. J. Moolenaar
R. de Boer (grensrechter)
A. Bruins Slot (trainer)

. . . en zij die dat eens hopen te bereiken ('onderlinge' adspiranten)

le rij van onder af aan: Bram Lucieer, Rob Deenik, Wim Wamsteker, Chris Vogelzang, Arend Jan Heerma van Voss, Jan Kees Heijning,
Maurits Weiland, Frans Duller, Hugo Kamerling, Tom Moltzer, Jan Paul Vrij, Jan Willem Stuart.
2e rij: Bert Vermeer, Henk Barendse, Cees van Lier, Erik Diets, Allard Koster, Jimmy Prins, Jan Scherpenhuijsen, Freddy Hendriks,
Dick Sluyter, James Mulier, Boudewijn Luijken, Emile Gans, Cees Groeneveld, Paul Hoeke, Mark Jansen.
3e rij: Justus Walter, Cees Sandtke, Menso Nube, Dick Prins, Boudewijn Brouwer, Tonny Klein de Groot, Alle Hoekema, Arie van
Engelen, Frits v. d. Hoeven, Hans Broekhuizen, Bram IJsel de Schepper, Rob van Baaren, Klaas van Riet Paap, Hans Obermann.
4e rij: Andre Franken, Erik Kammeijer, Tommy Gotschall, Cees Verkade, Rene Mutsaerts, Huib Latenstein, Piet Duller, Tonny
Funke Kiipper, Hans Kampman, Hans Boerveld, Jan Visser, Hans Rozendaal, Joop Wiersma.
Se rij: Gijs v. d. Mandele, Wouter Beukman, Jaap Dik, Tonny Ziircher, Tonny Gatsonides, Cees Westerman, Cees van Dijk, Boudwijn
Groot, Robbie Westra, James Leijer, Nico van Breemen, Berry Schiff, Chris van Schouwenburg, Michiel Spoor, Paul van Baasbank,
Rob Schreuder.
6e rij: Jaap Jan Smuling, Wouter Habermehl, Wim Obermann, Hans Slinger, Wim Slinger, Marien Neurdenburg, Rob Kammeijer,
Rudolf Lucieer, Frank Pot, Simon Blom, Rob Bloemendaal, Jaap Gisolf, Peter Stork, Frits Schonthaler, Leo Broekhuizen, Ad v. d.
Bos, Jan Yelthuizen, Gert Jan Westra, Bob Lindeman, Johnny Honnef, Willem de Vlugt.
je rij: Richard Obermann, Raymond van Dortmond, Frans v. d. Eijnde, Hugo Wiersma, Paul Sep, Frans van Asperen, Wim Wiersma,
Frans van Coevorden, Pim Kuijken, Bob Constandse, Peter van Bueren, Kees van Buchem, Alex Wapenaar, Hans van Son, Herman
Bessem, Tonny van Beem, Wim Ogtrop, Rob Schrijver, Peter Thole, IJpe Rol, Lo Brunt.
8e rij: de leider E. J. van Schouwenburg, C. Klick, L. H. P. Rudolph, E. Philips.
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H.F.C.2
wedstrijd
H.F.C. 2 tegen
Haarlem 4
3- 1
20-12-'53

Van links naar rechts: H. Nietzman (reserve), M. A. Houtkooper, B. Luif, F. A. Bijvoet (aanvoerder), H. A. Hackenitz, F. A. lansen,
P. ter Haar, ]. H. Domhoff ]r, H. van Meekeren, H. A. Wijkhuizen, A. Oud, W. Groot.

H.F.C·3
wedstrijd
H.F,C. 3 tegen
Stormvogels 4
1-4
28-2-' 54

Van links naar rechts: B. P. ]etses, C. L. Flack, D. H. v. d. Zouwe, H. Post, H. Wamsteker, ]. G. Wijkhuizen, ]. van Rijn, T. C.
Drijver, ]. M. F. Ostmeier, P. B. Domhoff (reserve), P. H. Engelenberg, W. C. Bergisch.

H.F.C.4
wedstrijd
H.F.C. 4 tegen
N.A.S.2
6-3
29- 11 -' 53

Van links naar rechts: N.]. P. Giltay Veth (aanvoerder), ]. M. ]. Francken, ]. W. van Zeeland, R. A. de Wijs, E. Lefebvre, C. D. van
Rijn, H. E. H. Rahusen, P. ]. Freni, N. Vreeken, H. ]. Post, W. B. Steysel.

H.F,C.5
wedstrijd
H.F.C. 5 tegen
Haarlem 5
I-I

29- 11 -' 53

Van links naar rechts: R. de Boer, C. H. Goekoop, R. J. Scholtmeyer, ]. J. D. Rijk, J. A. Koenraad, B. P. Jetses, J. W. Brand,
K. Bourgonje, F. W. V. Groot, N. Hazelhoff, L. G. Gorter.

17°

H.F.C.66
H.F.C.
wedstrijd
H.F.C. 6 tegen
Spaarndam 22
2-1
2—I

29- 11 -'53
29-11-^3

Van
naar
rechts:
H. van
Son,Son,
A. J.A.H.J . Elfers,
H. Koster,
H. Kleyntjens,
R. Wildschut,
J. Berendsen,
R. Konigel,
J. K.J. E.K. Otter,
Vanlinks
links
naar
rechts:
H. van
H. Elfers,
H. Koster,
H. Kleyntjens,
R. Wildschut,
J . Berendsen,
R. Konigel,
E. Otter,
A. van Hage, W. de Haart, J.
J . v. d. Heuvel, H. van Zijl, J. M. Ruskamp.

H.F.C.7
wedstrijd
H.F.C. 7 tegen
T.Y.B.B.6

4-2
6-12-'53

Van links naar rechts: H. D. M. van Arkel, E. den Hartog,

J. A. Wamsteker, P. F. de Ruiter, R. A. de Wijs (aanvoerder), H. D. Hulst,
H. J. Pothoff, G. J. Ahrens, J. Th. F. Voorwalt, F. H. Saarberg, E. Bonsel.

H.F.C.8
wedstrijd
H.F.C. 8 tegen
Hillegom 6
10-0

29- 11 -'53

Van links naar rechts:

J.

C.

J.

Weyers, T. den Hartog, J. K. Looyen, A. Elfers, W. R. Kneib, H. Peschar (aanvoerder), E. Koning,
L. H. P. Rudolph, H. Vermeulen, C. Hoogendijk, G. J. Ahrens (reserve), A. F. B. Deuling.

H.F.C. 99
H.F.C.
wedstrijd
H.F.C. 9 tegen
Heemstede
Heemstede 33
3—i
3
-1
20-12-'53
20-12-'^3

Van links
links
naar
rechts:
H. Thon,
T. den
Hartog,
G. J.C.Krom,
J . Krom,
J . van
Beekum,
H. Bosdijk,
J . Reinders
Folmer
(aanvoerder),
Van
naar
rechts:
H. Thon,
T. den
Hartog,
G. C.
A. J.A.van
Beekum,
H. Bosdijk,
J. J.J .Reinders
Folmer
(aanvoerder),
G.
Sypesteyn Jr,
J r , J.
J . F. van
Kaars Sypesteyn
van Meekeren,
Meekeren, P. A.
A. Roorda,
Roorda, W.
W. de
de Haan, A. Kolderie,
Kolderie, E.
E. Philips (reserve).
G. H.
H. Kaars
17
1711

H.F.C. 10
wedstrijd
H.F.C. 10 tegen
Hillegom 7

2—5"

6-12-^3

Van links naar rechts: D. v. d. Water, F. Maartens, G. A. Rietveld, K. E. S. van der Ven, C. Klick, A. ten Have, J . J . Oosterhuis
(aanvoerder), A. Hubbelmeyer, W. de Ruiter, R. J . Kerkhoven, E. Alblas, W. Blankevoort (reserve).

H.F.C. r 1
wedstrijd
H.F.C. 1 1 tegen
D.S.B. s

10—1

6-12-^3

Van links naar rechts: R. Bettman, D. J. Dekker, E. Philips, F. Bettman (aanvoerder), J . W. van Straten, H. Molijn, A. Hulst, R. Otter,
P. Paul, G. H. Kaars Sypesteyn Jr, N. Lodder, H. Koster.

DE
van links naar rechts:

J U N I O R E S

De cursief gedrukte letter duidt de captains aan.
Marcel van der Brink
Henk Reus
Wim van der Zwaan
Rob Koning
Hans de Regt
Koos Veltman
Hans West
Huib ter Haar
Simon Groeneveld
Eric van Schouwenburg
Gerard Croese

B
I. C. van der Kroef (leider)
Jan Dooyes, Thijs Heering
Jan van Breemen
Ton van Welsenes
Jan Visser
Frans van Asperen
Rob Huy
G. van Marselis Hartsinck
Hans Vaandering
Jan Groot
Gerard Molenaar
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Rudi Meyers (reserve)
Wolly Feenstra
Ad Brinkman
Cees Molenschot
Andre Peen, Pim Vreeken
Louk Bejnes, Pim Speyer
Guus Pliester
Bert van Vemde
Paul Bouman
K. den Hartog (leider)
Donald Tjaden ontbreekt

V /

Tein Liibeck (reserve)
Hans Wilkes
Leo van Brugghen
Henk Wamsteker
Pieter Dodd
Kees de Groot
Birke Sander, Gerard Kas
Jimmy v. d. Valk Bouman
Jan de Graaff
Arnold de Muinck Kejzer
Andy Houtkruyer ontbreekt

E
Wim Byvanck
Schreuder
Fred Takken, Alb. de Vries
Hans Koster
Peter Boekelaar
Cees Giebels, Rob Cool
Donald Drielsma
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F
Jan Verwaal
Rob du Mee
Nico Dalmulder
Menno de Zwart
Walter Bakker
Gerard Hoogeveen
Hans van der Burg
Rob Ballot
Leo Gieske, Rob Levie
Huug Byvanck
Hans Rietveld
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^

G
Kees Brants
Frank Nagtzaam
Leendert Lambach
Harry Nietzman
Bob van Spall
Jan Wamsteker
Herbert Frijns
Rob Goldsteen
Hans Gerke, Wim de Graaff
Kees de Bruin, Dirk de Jong
Stef Koning, Wim Reynders

DE

A D S P I R A N T E N
R. Peereboom
J. A. Pluim
R. Onstein
K. J. Heering
S. Prins, E. Thole
W. N. van Schouwenburg
A. E. Geerling
E. van Deutekom
H. Steffelaar
J. M. van Hartesveldt
P. J. v. d. Ree (leider)

B
A. J. Nieuwdorp
C. J. C. Voors
C. P. van Baaren
. Bakker, E. Westra
P. Josselin de Jong
P. D. de Boer
C. van Wechem
A. Schmouziguer
H. R. Vandehoek
F. U. Darlang
Th. Koot (leider)

M. H. F. Venker
F. Deibel, J. E. de Vries
C. van Wechem,
H. van Engelen
E. Dorhout Mees
J. W. v. d. Hoeven
W. Rijpma
H. J . Oostveen
J . C. A. Luining
H. M. Visser
P. de Ruijter (leider)
De captain van elftal C t.w. H. Poster ontbrak die dag.
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D
J . Moolenaar
H. J . J . van Buijsen
H. M. Schreuder, W. Koot
J . E. Schwarts
Th. Byvanck
R. J . van der Burg
J. K. Kersten
J. N. C. Molenaar
P. Looijen
J . J . de Graaff
F. W. V. Groot (leider)

]. Pot, H. van Linde
R. Jansen, J . L. Koning
W. C. Deenik
W. F. U. de Graaff
L. C. Steffelaar
M. de Graaff
F. Kramers
W. Th. de Waard
F. van Buchem,
D. W. Kruismulder
A. J . van Beekum (leider)

F. P. R. van Nouhuijs
R. C. Verhagen
H. W. Casteren van Cattenburgh,
R. J. Oosterbaan
W. Th. de Waard
J . de Voogd
H. J . v. d. Hoeven, P. Elias
Ch. B. Lugt, O. v. Lennep
D. j . J . Steenstra Toussaint
J . Mook
W. de Ruijter (leider)

G
J . H. Stork
J . E. Th. Davidzon
B. Lugt, J . Hemminga
P. Regnault,
F. Daalder
J. W. Neurdenburg
W. E. van Gogh
B. Witjas
J. J . Mijnssen
J . H. Roelofs
F. Jansen (leider)
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H
B. Gotschall
R. Gisolf, D. de Jongh
R. Kroes
P. v. d. Schoot
C. F. Winkler Prins
ft. Zeijlemaker
J. F. Ferdinandus
W . F. Bloemendaal
E. L. Kamerbeek
B. v. Oldeborgh
B. A. v. Welsenes (leider)

I

J . de Ru, N. Beets
F. Henkels
A. F. C. Vermast
J . Vis
P. Schotte
F. Schotte
R. de Vries
J . Hermes
J. Stoutenbeek
G. L. F. Landre
R. van Dijk

J
B. C. W. Jonker
F. D. Tates, A. van Es
F. T. van Emden
F. A. Nietzman
R. Kneefel, R. F. Rijke
C. J . Boon, H. R. Eilers
F. Bemelmans
F. J. J. Gelderblom
M. G. Delgorge
F. Jellema
W. Kneib (leider)

J E U G D C O M M I S S I E

las

90 ©
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J E U G D L E I D E R S
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>>

staande:
Eric Philips
R. Sevenhuijsen
R. de Boer, Th. Koot
Eric van Schouwenburg
W. de Ruyter
A. Sandtke
K. den Hartog
B. Rahusen
C. Klick
H. Rudolph
Hein Winter
geknield:
Ben van Welsenes
Paul de Ruyter
F. Groot
Fred Jansen
Arie van Beekum
W. Kneib
P. van der Rhee
I. C. van der Kroef
(C. van Baaren ontbreekt)

I
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i Januari - Feestdag
De tijd vliegt! Hieraan werd ik nog eens herinnerd, toen onze kroniekschrijver, Piet Peereboom, mij verzocht alsnog een artikeltje te schrijven over de jaarlijkse wedstrijd der oud-internationals, omdat — oh
foei! — een door hem aangeschreven oud-international verstek liet gaan.
Hoe het ook zij, Peereboom's smeekbede deed mijn gedachten zo'n 30 jaar teruggaan, toen Nico Bouvy en
ik, nadat wij met diverse andere H.F.C.-ers eendrachtig samenwerkend onze dierbare club weer eerste klasser hadden helpen maken, vonden, dat wij, oudere H.F.C.-ers, eens in het jaar moesten samenkomen om
ons weer eens onder te dompelen in die niet genoeg te waarderen H.F.C.-sfeer.
Al pratende kwam Nico, zelf oud-international, toen met het voorstel om telkenjare op Nieuwjaarsdag ons
eerste elftal een wedstrijd te doen spelen tegen een elftal van oud-internationals, waarna dan een gezellig
samenzijn in Brinkmann zou moeten volgen. Ons voorstel vond algemene bijval en zo ontstond dan deze
traditionele wedstrijd op 1 Januari, een wedstrijd, die zodanig populair werd, dat niet alleen talloos vele
oudere H.F.C.-ers, maar ook duizenden kijklustigen die dag aan de Spanjaardslaan acte de presence geven.
Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat ook de oud-internationals — en dat weet ik omdat ik zelf zo vaak deze
wedstrijd organiseerde — jaarlijks er naar hunkeren om hun knarsende karkassen tegen onze jonge spelers
in de strijd te werpen en niet minder, dat de K.N.V.B., die om zeer begrijpelijke redenen wedstrijden van
gecombineerde elftallen aan banden moet leggen, een open oog voor deze traditionele wedstrij d heeft gehouden.
En zo genieten dan van Leo Halle tot Fruitema, van het oudste H.F.C. ere-lid tot het kleinste H.F.C. junior-lid, van de echtgenote van Bas Paauwe tot die van de jongste oud-international jaar in jaar uit van de
capriolen dezer spelers, die het nieuwe jaar ingaan met de enige wens, om nog eens echt een wedstrijd te
spelen, waar het slechts gaat om de vreugde van het spel.
Ik wil niet verhelen dat velen onzer minstens zoveel vreugde beleven aan de sprankelende toespraken van
een Cees Spoelder, van een Fruitema, van een Dick Mac Neill, om andere groten niet te vergeten.
Mag ik dan besluiten met de hartgrondige wens, dat tot in lengte van jaren de K.N.V.B.- en H.F.C.besturen, alsmede de oud-internationals hand in hand zullen gaan, opdat wij, oudjes, langs de lijnen de vreugde van deze wedstrijd met zulk een bijzondere traditie steeds weer mogen beleven, om . . . daarna in Brinkmann zeker met niet mindere vreugde van borrel, diner, speeches en sterke verhalen te genieten.
Aan U, oud-internationals, die toch de grootste bijdrage tot 't welslagen van de 1 Januari-wedstrijd levert,
onze hartgrondige dank voor Uw trouw aan en Uw vriendschap voor onze Good-Old.
Henk Pellikaan, Leo Halle, Bas Paauwe en alle anderen, dat zij leven!
KAREL

Een greep uit de lijst der Oud-internationals.
Just

Gobel,

de

ondoordringbare

Jan Thomee, de trouwe

Concordiaan

Martien Houtkooper, de tacticus
Peer Krom, beroemd

R.C.H.-er

Harry Denis, de ongeevenaarde

back

Mannus Francken, de uitblinker
Wout Buitenweg, de aalvlugge
Bertus Caldenhove, meester op de vierk. meter
Koos van Gelder, de corner-expert
Leo Halle, de leeuw van Deventer
Kick Smit, de switcher
Ko Stijger, de stuwende zwoeger
enz. enz.

Op 1 Januari 19^4 waren er alleen maar staanplaatsen .
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LOTSY

Seizoen 1953 -19^4
Het heeft niet zo mogen zijn! Wij alien hadden onze oprichter, de heer W. J. H. Mulier, zo van harte gegund, dat hij het vijf en zeventig jarig feest van 'zijn club' nog zou hebben mogen beleven. Echter op 12
April 19^4 is Mulier van ons heengegaan in de buitengewoon krasse leeftijd van 89 jaar. Over zijn verdiensten
voor de sport in het algemeen en voor de H.F.C. in het bijzonder heeft men in zeer diverse schrifturen kunnen lezen. Ook in dit boek zijn elders woorden aan hem gewijd. De namen H.F.C. en Mulier zullen voor
altijd onverbrekelijk met elkaar verbonden blijven! Slechts zij hier gememoreerd, dat Mulier zowel deviering
van het zeventig jarig bestaan als de promotie naar de tweede klas, kort daarop, nog opgewekt temidden
van zijn clubgenoten heeft mogen meemaken.
Het laatste der vijf en zeventig seizoenen verschilde in het eindresultaat nauwelijks van het voorafgaande.
Wederom werd in de kopgroep geeindigd met even een heel slappe hoop op het kampioenschap. Was in
voorgaande jaren het grote aantal tegendoelpunten de grootste zorg, in de loop van het seizoen 19^3 -19^4
voldeed onze defensie in het algemeen veel beter aan de verwachtingen, doch bleef de voorhoede helaas te
dikwijls op beslissende momenten beneden de maat om de allerhoogste plaats op de ranglijst te rechtvaardigen. Jan Moolenaar onderging weder een knie-operatie en moest vele wedstrijden verstek laten gaan. Hein
Winter werd later in de halflinie opgesteld, tengevolge waarvan met de door Hein in voorgaande jaren
'vast' bezette linksbuitenplaats nogal werd geexperimenteerd, zonder daarvoor echter het gehele seizoen
een bevredigende oplossing te vinden. Hans Winter en ook aanvoerder Cees de Nijs en Kock Jochemus
bereikten lang niet altijd hun topvorm van daarvoor. Laten wij hopen, dat slechts van een tijdelijke inzinking sprake is! Het voorhoedespel was zeker niet altijd onvoldoende, doch miste toch al te dikwijls op
de critieke momenten het briljante om tot extra goede prestaties te komen. De intrede van Hans Corbeth
op de linksachterplaats en het spelen van Hein Winter in de halflinie waren de wijzigingen, vergeleken bij
het vorige seizoen in de achterhoede. Nico van der Lee en Walter Dekker bleken nog wat vooruitgegaan
te zijn en Leo Molijn en Dick Bijleveld waren de regelmatige bezetters van de overige plaatsen. Onze
'Standard'-opstelling luidde als volgt:
Nico van der Lee
Walter Dekker
Hans Corbeth
Dick Bijleveld
Leo Molijn
Hein Winter
Hans Winter
Cees de Nijs
Jan Moolenaar
Kock Jochemus
Alex Oud
Robert Ort, Cees Timmerman en Wim Groot (na een mooie staat van dienst, na de eerste wedstrijden in
dit seizoen plotseling 'en decadence') speelden verder ieder nog diverse wedstrijden mede.
Ons eerste elftal was in de afdeling 2e klas A van district West I, ingedeeld met D.W.V., Holland, H.R.C.,
Hollandia, Rapiditas, V.V.A., West-Frisia, Zeeburgia, Z.F.C. en Z.V.V.
Na een vroegtijdige en intensieve training begon H.F.C. op 23 Augustus 19^3 in de eerste ronde van het
Frans Halstournooi met 2-0 van gastheer E.D.O. te verliezen. In de verliezersronde werd vriend en vijand
verrast met een 4 - 1 zege op Feyenoord, waarbij Kock Jochemus de hattrick verrichtte. In het daarop volgende, uitstekend geslaagde tournooi ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de 'Grote Haagse' werden
wij wederom in de eerste ronde door de organiserende vereniging gewipt, zij het dat H.V.V. na de 1 - 1
daar penalties voor nodig had. Ook op deze verliezersfinale kunnen wij met plezier terugzien: Ajax werd met
2-2 weerstaan en na strafschoppen zelfs door H.F.C. geklopt. De namen Feyenoord en Ajax hebben ons dus
wel geinspireerd! Na een vrij matig 2-2 gelijk spel thuis tegen U.V.S. werd de competitie, tegen de verwachtingen in, heel slapjes ingezet. V.V.A. klopte ons in Amsterdam met 4 - 3 , nadat wij zelfs op 4 - 1 hadden
gestaan. De hoop op een goed resultaat tegen het gerenommeerde Z.F.C. aan de Spanjaardslaan was dan ook
niet groot. De sterke Zaanse begon het eerste kwartier sterk aanvallend, doch het verrassende element
bleef in hun spel achterwege. H.F.C. nam echter het tempo over en ons gehele elftal kwam er goed in, met
Hans Winter als uitblinker. Rust brak aan met een 2-0 voorsprong door doelpunten van Jochemus. Zouden
wij het hoge tempo in deze haast zomerse temperatuur volhouden? Het antwoord op die vraag kwam duidelijk. Na een kwartier bracht Moolenaar met twee kort achter elkaar gescoorde doelpunten ons op 4 - 0 .
Met £-0 wonnen wij deze best gespeelde wedstrijd van het seizoen. Tegen het toen nog puntloze Rapiditas
in Weesp werd echter de tweede nederlaag geleden. In een meer spannende dan fraaie partij verloren wij
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met 2 - 1 . Het was nauwelijks in te denken, dat dit team tevoren zo prima tegen Z.F.C. voor de dag was
gekomen! Thuis werd Holland met de weinig overtuigende cijfers 3 - 2 geklopt, waarna in den Helder tegen
H.R.C. het eerste punt in een uitwedstrijd werd behaald. Na een aanvankelijke 2-0 achterstand slaagde de
naar voren gedirigeerde stopper Molijn er in, om in de laatste phase van de match (met het rechter be n!)
de gelijkmaker te scoren. De matige resultaten in de uitwedstrijden g^ven te denken of wij vooral op kleine
en hobbelige velden wel de doeltrefifendste tactiek toepassen. Onze matige competi ties tart werd extra
aangedikt door D.W.V. Zij bengelden met een schamel puntje onderaan de ranglijst. Dat zouden wij aan
de Spanjaardslaan wel even 'klaren\ De zaak werd geklaard, maar niet door H.F.C. Er waren nog geen vijf
minuten voorbij of we stonden al met 0-2 achter. Na een half uurtje kwamen we op 1 - 2 . Na rust is H.F.C.
echter nauwelijks meer op de D.W.V.-helft geweest en wij konden feitelijk blij zijn, dat het bij een 1 -4
nederlaag bleef. Het slechte spel tegen D.W.V. en de £ punten uit 6 wedstrijden (de uiteindelijke kampioen
West-Frisia had toen al elf punten binnen) deden de pessimisten al naar de derde klas uitkijken.
Geen nood echter! Dat ons elftal in hogere regionen op de ranglijst thuis behoorde, bleek in de volgende
serie wedstrijden. Eerst moest het zwakke Z.V.V. er in Haarlem met £ - 1 aan geloven. Hans Corbeth,
de jongste der drie gebroeders, debuteerde verdienstelijk als linksback, terwijl Cees Timmerman de linksbuitenplaats op wel doeltreffende wijze bezette. Captain de Nijs speelde die dag een productief partijtje.
Vervolgens moest Zeeburgia er in Amsterdam met 1 - 2 aan geloven. Een goede wedstrijd, die het nodige
zelfvertrouwen terugbracht. Jammer, dat evenals aan het begin ook aan het einde van het seizoen zo kwistig
met (vaak onnodige) verliespunten werd gestrooid, want anders hadden wij de Enkhuizenaren nog best
kunnen passeren. Uiteindelijk scheelde het maar een paar puntjes! De overwinning in Amsterdam tegen
Zeeburgia werd bezegeld door twee doelpunten in een minuut, vrij kort na de rust, door De Nijs en Timmerman.
Een sterk verdedigende tactiek na de 0-2 voorsprong was mede de doorzaak van een spannend slot, waarbij
H.F.C. echter met 1 -2 toch een uitstekend resultaat behaalde.
Vervolgens het nog steeds ongeslagen West-Frisia in Enkhuizen, nadat in een ma tig vriendschappelijk
partijtje van (en in de) Watergraafsmeer met £ - 3 werd verloren. Invaller Ort opende de score in Enkhuizen,
doch de gelijkmaker vloog al spoedig in de bovenhoek: 1 - 1 . Nog voor de rust maakte Hans Winter op onnavolgbare wijze ons tweede doelpunt. Ons betere spel vond tenslotte zijn beloning in een derde doelpunt van
Robert Ort. Alle elf spelers waren 'geladen' ten strijde getrokken en hebben enorm hard gezwoegd voor
dit mooie resultaat. Een extra pluim voor het spel van onze kanthalves Bijleveld en Hein Winter. Aan de
Spanjaardslaan moest Hollandia er met £-0 aan geloven. Wederom vormden onze bovengenoemde kanthalves met spil Molijn de hechte kern van een goed samenspelend team en wederom scoorde Ort twee keer.
Tegen V.V.A. ging het thuis niet zo gemakkelijk. H.F.C. was flink in de meerderheid geweest, toen Jochemus ons vlak na rust aan een verdiende 2-0 voorsprong hielp, hoewel de tegenstanders in het veld nauwelijks
zwakker waren. Na onze tweede goal kwamen de gasten meer en meer opzetten en ons spel begon bepaald
onzeker te worden. Tegengoals bleven dan ook niet uit. Tien minuten voor tijd kwam de gelijkmaker.
Zouden wij dan tenminste nog een punt kunnen redden? Op niet onfortuinlijke wijze echter scoorde Jochemus uit een scrimmage aan de andere kant en een gelukkige 3-2 zege werd ons deel. Doelman van der Lee
en Walter Dekker hadden door prima verdedigend spel het hunne bijgedragen tot onzevijfde competitieoverwinning in successie.
Een Januari 1954. en dus . . . de traditionele match tegen de Old Internationals met voor de eerste maal
vriend Gerrie Stroker in de gelederen. Wij genoten (voorzoverre wij tenminste iets hebben kunnen zien!)
weer van het spel der oud Nederlands elftalspelers. Vooral Kick Smit, Bas Paauwe, Co Stijger en Wim Roozen
kregen menig open-doekje, terwijl ook het spel van de 'oudsten der ouden' Leo Halle en aanvoerder Henk
Pellikaan ieders be wondering afdwong. Met een paar krachtige doelpunten kwamen de gasten kort na de
thee zelfs op 0-4, doch nog juist op tijd passeerde Hans Winter zijn oud-trainer (dekking, Gerrie?) en werd
het nog een broederlijk 4 - 4 gelijk spel
Vele vrije competitiedagen waren voorafgegaan, er zouden er nog diverse volgen. Bovendien waren wij
4
voor J op West Frisia, doch de K.N.V.B. — onze een Januari-traditie toch goed kennende — bleek die dag
bij wijze van uitzondering haast te hebben. Ons redelijk verzoek om 3 Januari vrij te zijn, werd niet ingewilligd en een vermoeide ploeg verloor met liefst 4 - 0 tegen een overigens goed spelend Z.F.C. In Zaandam
werd zo onze fiere zege-reeks onderbroken en achteraf bleek het zelfs de kentering na de prima middenmoot
in de competitie, vooral de voorhoede bleek na 1 Januari zijn kruit voor het gehele seizoen praktisch verschoten te hebben. Ons binnen trio was volkomen kansloos tegen de puike Zaanlandse defensie. Nico van
der Lee moest nog heel wat keren reddend optreden om de tegenscore tot vier te beperken. Leo Molijn
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en de zijnen hielden de deur tegen Rapiditas thuis geheel gesloten, dus was de ene goal van kanthalf Hein
Winter nog voldoende voor een i - o overwinning. Jan Domhoff deed het als invaller-linksbuiten voor de
eerste keer nog niet zo gek, doch overigens viel er weinig te genie ten.
Na 7 weken rust werd in een friendly game tegen R.C.H. aan de Spanjaardslaan met i -3 verloren. In de
thuis wedstrijd tegen H.R.C. beperkte onze voorhoede zich weer tot een goal (Jochemus), hetgeen voorlopig de topprestatie van deze plotseling zo onbegrijpelijk in kwaliteit gedaalde linie zou blijken te zijn!
Tegen H.R.C. hielden Hans Corbeth c.s. geheel stand 1 -o, doch in de eveneens matige match tegen D.W.V.
in Nieuwendam moest een keertje gecapituleerd worden: 1 - 1 dus. Henny Wijkhuizen en Martien Houtkooper (Jr.) fungeerden als invallers en waren lang niet de zwaksten. Hoewel de D.W.V.-doelman een zeer
goede partij speelde, heeft onze vuurlijn toch vele kansen gehad om de 'een-ban' te breken. Aan de Spanjaardslaan werd vervolgens tegen Zeeburgia wederom een punt verspeeld. 2 - 2: Onze defensie bevestigde zijn
goede vorm en met Hein Winter als uitblinker kwamen achterhoede- en middenspelers alle wederom tot
een ruime voldoende. Een goede basis voor het komende seizoen. Laten wij slechts hopen, dat onze aanval
het verrassende element van 19^3 weer spoedig zal hebben hervonden.
Niet alleen H.F.C., ook West-Frisia verspeelde steeds weer punten. Nog steeds hadden wij dus ondanks alles
een theoretisch kansje, dat echter tegen het onderaan bungelende Z.V.V. om zeep werd geholpen. Met 2 - 1
gingen wij in Zaandam ten onder.
Nog eenmaal bereikte onze ploeg in de slotphase waarlijk goed peil en wel in de laatste thuis wedstrijd
tegen de West-Frisianen op Tweede Paasdag voor een talrijk publiek. Een iets sterker H.F.C. had bij de
doelwisseling een 2 - 1 voorsprong veroverd. Een ongelukje in onze verdediging kostte de zege. Het werd
2 - 2 na een uiterst sportieve match, die beter spel te zien gaf dan menige eerste klas wedstrijd. Door dit
gelijke spel moesten de gasten nog een weekje de feestneuzen opbergen. H.F.C. had 3 van de 4 punten op
de kampioenen veroverd. Vermeld zij nog, dat West-Frisia het in de promotie wedstrijd echter niet tot eerste
klasser heeft kunnen brengen.
De laatste twee uitweds trij den werden nederlagen, n.l. Hollandia 1 - o en Holland 3 - 1 . Er traden enkele
invallers op. Er is verder niets over te vertellen, wat de moeite waard is.
Achter West-Frisia en Z.F.C. voerde H.F.C. met kleine voorsprong een grote middenmoot aan, zoals u
uit onderstaande ranglijst kunt zien. Een behoorlijk succes dus tevens voor onze kundige trainer Antoon
Bruins Slot, die snel bij H.F.C. is ingeburgerd en door spelers en bestuur zeer gewaardeerd wordt. Wij hopen,
dat hij nog tal van seizoenen in dezelfde prettige verhouding onze spelers zijn lessen zal blijven geven.
Eindstand van het eerste.
West-Frisia
Z.F.C
H.F.C
Rapiditas
V.V.A
D.W.V
H.R.C
Hollandia
Zeeburgia
Holland
Z.V.V

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

11
9
9
9
8
7
8
8
4
6
4

4
6
4
4
S
7
4
3
8
3
6

£
£

7
7
7
6
8
9
8
11
10

26
H
22
22
2I
21
2o
19
16
l
S
14

38—30
48 2 8
42—34
36—37
3^—36
42—31
36—37
29—3 2
2 2—32
27—44
21 3 5

1.30
1.20
1.10
1.10
I.OJ
l
-°S
1.00
0.9J0.80
o-7 5

O.JO

Ons tweede elftal had een prima seizoen. Na een goede start en een inzinking halverwege de competitie
bezorgde een daverende eindsprint (11 punten uit de laatste 6 wedstrijden) via een beslissingswedstrijd na
verlenging tegen H.B.C. (wat hebben wij hem die beide keren zitten knijpen in het Heemsteedse Sportpark)
H.F.C. 2 het kampioenschap van een der afdelingen res. 3e kl. K.N.V.B. De promotie wedstrijden tegen
D.O.S. 4 en Vriendenschaar 2 om een plaats in de Res. 2e kl. hadden een grillig verloop. Tenslotte viel
eerst in de maand Juni de beslissing: op Tweede Pinksterdag werd de 'thuis' wedstrijd tegen D.O.S. 4 op
het Haarlem-terrein met £-0 gewonnen, waarmede de promotie naar de reserve tweede klasse K.N.V.B.
na een jarenlange worsteling een feit werd. Uit 4 wedstrijden haalde H.F.C. 2 vijf punten, Vriendenschaar
2 vier en D.O.S. 4 drie punten. Een woord van extra hulde voor onze reserves voor hun prima volhouden!
In de structuur van de opleiding van goede reserves voor ons keurteam werd een lacune opgevuld. Aanvoerder Frans Bijvoet had o.m. de beschikking gehad over Piet ter Haar, Henk Hackenitz, Pim Dekker, Henny
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Wijkhuizen, Jan van der Maesen, Bob Luif, Dick van der Heyden, Fred Jansen, Martien Houtkooper en
Jan Domhoff, die tot de vrij vaste medewerkers kunnen worden gerekend. Een tragische bijzonderheid was,
dat Cees Timmerman in de eerste promo tie wedstrijd een been brak.

i

Het gepromoveerde tweede
Van links naar rechts: (Staand) H. Wijkhuizen, J. v. d.
Maesen, B. Luif, H. van Meekeren, (res.), W. Dekker,
H. A. Hackenitz, T. Slot (trainer), B. Jetses (res.), H. J .
v. Beem (leider), (Knielend): D. v. d. Zouwe, H. Post,
F. Jansen (res.), P. ter Haar, D. v. d. Heyden,
F. Bij voet (aanvoerder), J . Domhoff.

Het derde zakte na een goed begin de in ie kl. B van de H.V.B. steeds verder af en eindigde zelfs op de
voorlaatste plaats, zonder dat er echter ook maar een moment gevaar voor degradatie is geweest. H.F.C. 4
en £ bleken goede middenmoters in de 2e kl. H.V.B., hetgeen van het vijfde meeviel, doch van het vierde
na de goede start een beetje teleurstellend was. H.F.C. 6 tm 8, alsmede H.F.C. 10 en 11 handhaafden zich,
zonder verder tot bijzondere prestaties te komen. Het negende tenslotte (vorige seizoen als H.F.C. 8 gepromoveerd) met o.a. de semi-veteranen Hempie Jr (aanv.), Arthur Kolderie, Wim de Haan, John van
Meekeren, Hans Thon, Gerard de Groot en Piet Roorda als de langst-lid-zijnden, wist voor een kampioenschap (14 gesp., 11 gew., 3 gel.) en (angstige!) promotie (3 punten uit 4 wedstrijden) zorg te dragen. De
laatste Mei-Zondag kwam hier nog aan te pas.
Voor de resultaten van onze jeugd in de laatste ig jaar verwijzen wij hier volledigheidshalve nog naar het
afzonderlijke artikel elders in dit boek.
In dit seizoen nam ons ijverige bestuur het gelukkige initiatief om mede namens een aantal andere oude
clubs bij de K.N.V.B. te pleiten voor een h.i. dringend noodzakelijke beperking van het voetbalseizoen.
Een langere voetbalpauze zal niet alleen de zomersporten ten goede komen, doch volgens de adressanten
tevens het spelpeil der voetballers. In dat adres werd een aantal maatregelen aangegeven om het tempo van
het competitieverloop te bespoedigen. Wij hopen, dat er niet tot dovemans oren is gesproken en zijn benieuwd naar de praktijk in de toekomst.
Het bestuur en diverse jubileumcommissies hebben in het afgelopen seizoen enorm veel werk verzet.
Voorts vermelden wij de vertegenwoordiging van de H.F.C. in de K.N.V.B. en andere organisaties sinds het
60-jarig bestaan. Boven alien uit steekt onze ere-voorzitter Lotsy. Vervolgens noemen wij het werkzame
aandeel van Dr Spoelder, die in 19^4 zijn zilveren jubileum in de Commissie van Beroep in de K.N.V.B.
beleefde, de gebroeders Dick en Max Slingenberg, Frits Kotte en Piet van Houten als H.F.C.-ers in groter
sportverband.
Aan de Spanjaardslaan zagen wij met Nederlands verlof o.m. Ko Heybroek, Ronny Ender en Jan Corbeth,
terwijl Piet van Zeeland bij het verschijnen van dit boek ook al in ons midden zal zijn. Chris van Houten,
Claas Poederbach, Tom Schras, Piet van Goor, Jack Klein de Groot e.a. keerden na vele jaren buitenlands
verblijf naar Nederland terug.
Enkele van hen zagen wij zelfs als deelnemers aan onze sixes, die wederom prima georganiseeerd waren en
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zeer geanimeerd verliepen. Jammer, dat de deelname dit jaar echter wat minder was. Mogelijk heeft het
enige malen niet houden der sixes in de laatste jaren er de 'loop' wat uitgehaald. Wij hopen, dat de mooie
Sixes-traditie in lengte van jaren gehandhaafd moge blijven! De andere traditionele clubgebeurtenissen vormden ook dit seizoen wederom een prettig gerecht op het H.F.C.-menu, zoals b.v. de biljartcompetitie,
bridge-drives, the-dansants (na afloop van thuis weds trij den van het eerste) en diverse clubavonden voor de
jeugd. Ook de organisatoren in deze verslagperiodes van de diverse clubevenementen zij hier speciaal hulde
gebracht voor hun arbeid.
De actie voor het Trainersfonds werd voortgezet. Het aantal donateurs (-trices) werd verder uitgebreid.
Beide bronnen zijn dringend noodzakelijke ruggesteunen voor onze financien. Laat toch vooral iedere H.F.C.er naar vermogen zijn medewerking hiertoe (blijven) verlenen!
In het Nederlandse voetbalwereldje begon het professionalisme (ook wel premiering-systeem genaamd)
zijn kop op te steken. Voorbereidingen tot oprichting van een Prof.-bond en diverse dito clubs werden getroffen. De resultaten van dit alles kunnen wij thans in het geheel nog niet overzien. De H.F.C.-zelf kunnen
deze ontwikkelingen uiteraard niet raken Toch sta je wel even stil bij de periode van oprichting van de oudste
voetbalclub en later van de Voetbalbond in Nederland en het primaire doel, dat daarbij toen heeft voorgezeten. Onze Ere-voorzitter gordde zich ten strijde op zijn kruistocht voor het amateurisme en dat doet ons
als H.F.C.-ers toch wel erg goed aan, howel de 'zakelijke' ontwikkelingen, die in de voetballerij helaas zijn
binnengeslopen, misschien ook op dit punt niet meer zijn te stuiten.
De toekomst zal het ons leren.
Het laatste seizoen in het vorige jubileumboek was H.F.C., vrij kort te voren uit de eerste klasse ververdreven, ternauwernood aan het degradatiegevaar naar de derde klasse ontsnapt. Die degradatie bleek
enkele jaren later helaas toch onafwendbaar. Zou onze club zachtkens verder in het moeras verzinken? Neen,
de H.F.C.-geest heeft ons er, zoals zo dikwijls te voren, bovenop gehouden! Wel waren wij zelfs nog bijna
naar de vierde klas geduikeld, doch daarna kwam de lijn opwaarts. Na een verblijf van ongeveer tien jaar in
de derde klas wisten wij ons omhoog te werken. Het debuut in de tweede klas was aarzelend. Thans heeft
de H.F.C. zich opgewerkt tot een sterke tweede klasser met positieve perspectieven om het verloren
terrein na het 7^-jarig jubileum geheel terug te winnen. Of het lukken zal? We weten het niet, doch wij
hopen het beste, als wij maar de overtuiging hebben, dat iedere H.F.C.-er zijn uiterste krachten naar vermogen zal (blijven) geven voor de goede H.F.C.-zaak. Een ding staat echter als een paal boven water: als
wij de H.F.C.-geest als het kostbaarste kleinood bewaren, zal onze H.F.C. steeds H.F.C. blijven. En dit is
het allermooiste, wat voor ons wenselijk is. In welke klasse H.F.C. I dan ook moge spelen.
Bij het ter perse gaan van dit boek staat de algemene vergadering van de K.N.V.B. spoedig voor een zeer
ingrijpende beslissing, doordat het bestuur van de Bond aan de verenigingen zal voorstellen, het geven van
financiele vergoeding in enigerlei vorm aan de spelers toe te staan.
Verklaard kan worden dat, hoe deze beslissing ook zal uitvallen, de H.F.C. stellig het zuivere amateurisme
zal hoog houden.

182

Kris en kras
Hieronder volgt, zonder enig ander gegeven dan het geheugen, een aantal herinneringen, kris en kras door
de nieuwe en nieuwste H.F.C.-geschiedenis, waaruit hier en daar een kruimeltje werd opgepikt en aan het
papier toevertrouwd. Het zijn over het algemeen voorvallen, waaruit menigeen, zij het soms met enige variatie, zijn H.F.C.-tijd zal herkennen. Dus het aanstippen van gebeurtenissen ter illustratie, hoe een zeer middelmatig voetbalspeler zijn H.F.C. genoegens heeft geproefd. Voor de gedetailleerde geschiedschrijving moet
u elders in dit boek zijn.
De allereerste voetbalwedstrijd, die ik zag, was die in het einde der twintiger jaren op Nieuwjaarsdag
van H.F.C. tegen Old-Internationals. Met mijn vader stond ik achter de goal. We kregen waar voor ons
geld: het werd, naar ik meen, 1 0 - 7 . Een paar geweldige kogels van JanThomee vervulden mij met ontzag.
Later werd de Zondag-ochtend wandeling meest langs de Zuiderhoutlaan geleid, als het mij lukte. Velekwartiertjes en langer stonden wij naar de lagere elftallen te kijken. Met vriendjes uit de buurt speelden wij op
diverse landjes in Heemstede, o.a. daar waar nu de Zandvoorter Allee ligt. Daarna iets verder op, aan de
Chrysanthemumlaan of achter de Zandvoortselaan op vroegere bollenveldjes met greppels en lage bomenhagen.
De weg naar school was op zijn hoogst tien minuten gaans. Al voetballend deden wij er op zijn minst een
half uur over. De bomen waren de goals en de grasrand was uitermate geschikt om als keeper uit te vallen.
Op het laatst stopte de politie niet eens meer. Als we weer eens gesnapt werden, gooiden we de bal gewoon
in de zij span en zonder iets te zeggen reden de heren met bijna onverminderde vaart door. Een soort gentlemen's agreement!
In de vierde klas van de lagere school hadden wij een organisator-in-de-dop in ons midden. Naschooltijd
trokken we naar Groenendaal. Een tijdens de middaglessen opgesteld programma werd afgewerkt, onderbroken door allerlei heerlijkheden, die zijn moeder — altijd present — bij zich had.
Met enige jongens-van-het-landje uit de vijfde en zesde klas gingen we 's Zondagsmiddags naar H.F.C.
kijken. Bij het gouden jubileum mocht ik ook lid worden. De H.F.C.-kousen waren mijn mooiste cadeau
op mijn tiende verjaardag.
We kwamen daar in de 'Onderlinge', waar we heel wat jaren gespeeld hebben. Er waren toen maar een
paar juniores en helemaal geen adspiranten teams in de H.V.B. De Onderlinge bestond dan ook uit drie afdelingen, als ik me goed herinner. Ook dacht ik, dat wij zelf als aanvoerder de invallers moesten waarschuwen. Heel goed herinner ik me nog een beslissingswedstrijd achter de tribune (naast de tennisbaan
stond alleen een losse oefengoal, er was daar toen nog geen speelveld uitgezet) in de laagste afdeling tegen
het elftal, aangevoerd door een thans bekend restaurateur in Heemstede. Met rust stonden we dik achter,
doch ons elftal won toch nog en als prijs ontvingen wij een ingelijste foto van het eerste, dat juist kampioen
was geworden van de tweede klas en na een jaar ook weer zou promoveren. Dat was een geweldig seizoen.
Kort daarop stonden we met twee elftallen H.F.C.-jongens als ere-haag in dat zelfde stadion bij NederlandHongarije (0-1). We verdwaalden in de catacomben van het stadion, zagen de spelers in de gang voor de
deur onder de Ere-tribune wachten op de volksliederen en mochten op een bank, vlak buiten de sintelbaan,
naar de wedstrijd kijken. De Blauw-Wit juniores fungeerden als ballenjongens, hetgeen we toch ook wel
een beetje jammer vonden.
We speelden drie jaar in de juniores. Het laatste seizoen werden B en C kampioen en gingen samen in een
bus onder leiding van Wim Heybroek naar H.V.V. Ergens bij Lisse werd gestopt om een bloembollen-slinger
te kopen, die onze captain later aan zijn Haagse collega overhandigde. We kregen allemaal het jubileum-boek
van H.V.V. als herinnering mee.
Na de juniores-tijd volgde een periode van ongeveer tien jaar, waarin ik maar te hooi en te gras zelf speelde.
In die periode van 1937 -1947 vielen dus tevens de oorlogsjaren, alsmede de viering van het zestig-jarig bestaan
in de mobilisatie-winter. De refreintjes uit de jubileum-revue, bijgewoond in onze betrekkelijk kort tevoren
als eerste-jaars gekochte smoking, brullen wij nu bij bepaalde gelegenheden nog wel eens. Aan het spelen
in de allerlaagste elftallen bewaren we ondanks alles — of misschien juist dank zij het volkomen onbekommerde voetbal — nog vele grappige herinneringen.
Zo denk ik aan die match op het zeer hobbelige T.H.B.-veld aan de voet van de duinen te Aerdenhout.
Het was daar toen heel gemakkelijk om een corner hoog voor de 'korf' (er werd vlak naast tevens door meer
of minder lieftallige vrouwspersonen gekorfbald) te krijgen. Sterker: het was onmogelijk om de bal laag te
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houden. Even buiten het cornercirkeltje lag een klein plateau. De bal moest daar eenvoudig tegenaan ketsen
en beschreef vervolgens een keurige boog voor het doel. De tegenpartij bevatte een paar bijzondere figuren.
De middenvoor was ook korfbailer, waardoor vaak aanvallen wegens hands moesten worden afgefloten.
De kanthalf maande onze linksbuiten (we speelden nog orthodox) tot voorzichtigheid omtrent zijn persoon,
'aangezien hij aan aderverkalking leed'. De linksbuiten werd door aanvoerder Dorus uitsluitend aangemoedigd met de sarcastische kreet: 'Pas op je gouden benen!' Toen de bezitter van de gouden benen kort voor
tijd de zgn. eer redde, was Dorus nog niet over hem tevreden, daar het schot volgens de captain kennelijk
als voorzet bedoeld was.
In Hillegom gooiden wij eens met een zeer gehavend elftal roet in het kampioens-eten (zoals de sportjournalisten dat zo fijntjes uitdrukken) van de bulbgrowers. Hun voorspeler Ko kon het geknoei van zijn
ploeggenoten niet langer aanzien: 'Ik krijg de bal niet eens te zien, ik ga de koeien melken', luidde zijn
besluit. Wij wonnen, de elf gereedstaande manden met bollen werden weer ingepakt en de scheidsrechter
noteerde Ko's vertrek op het weds trij dformulier: 'Veld verlaten zonder reden van opgaaf. Die Ko toch!
Een regenachtige Zondagmorgen in het Heemsteedse Sportpark. Na een conferentie tussen de scheidsrechter en aanvoerders werd besloten ondanks de plassen toch maar te spelen. Onze (aanvallende) spil,
medisch-student, vertoonde bij de aftrap het volgende beeld: handen in de zakken, platte pet op het hoofd
en de nog niet geheel opgebrande sigaar tussen de lippen (de rokerij was zeer schaars).
Eveneens op R.C.H. Onze 'klassieke' rechtsbuiten kreeg ongeveer op de middenlijn de bal te pakken.
Het binnentrio liep keurig mee, en begon na enige tijd duidelijk te maken, dat afgeven zo langzamerhand
wel gewenst werd. Onze wing-man dacht er anders over. Hij deed iets, wat hij echt nooit eerder had gedaan
of later ooit weer zou doen. Hij passeerde (hoe?) enige tegenstanders achter elkaar en deed toen weer iets
zeer ongebruikelijks. Op de zijlijn, kort van de achterlijn, ging hij schieten. Het binnentrio begon zijn beleefdheid te verliezen en riep de buitenman enige zeer onvriendelijke woorden toe. Edoch . . . het werd
rechtstreeks een doelpunt. lets later tijdens de match kreeg onze rechtsbuiten de bal in ongeveer dezelfde
positie wederom in zijn bezit. Het binnentrio stelde zich al vast bij de middencirkel op. Weer enig gegoochel,
weer een schot van de zijlijn af en . . . weer een goal. Een kwestie van aanvoelen! Het is ten slotte een gezelschapsspel. De buitenspeler werd nauwelijks meer in het spel betrokken, die had zijn rantsoen binnen en
probeerde in zijn overmoed nu verder toch alles alleen te doen. De rest zou het zelf wel opknappen . . . er
kwamen geen doelpunten meer! In volgende wedstrijden gaf onze rechtsuiterst weer netjes op tijd af. Hij
scoorde zelden, maar de rest was weer tevreden over hem. Die egoistische miss tap was verge ven.
Op D.S.K. scoorde onze uiterst-links-met-het-voorzetklosje. Van zijn (ongevraagde) beschouwing na
afloop hebben wij genoten: De bal kwam hoog op me af. Met mijn bezwerend armgefladder kreeg ik hem al
dra onder controle. Even overzag ik de situatie . Iedereen dacht natuurlijk, dat het uitspansel nog even egaal
bewolkt was, als bij het begin van de match. Ik, ja ik alleen, had echter gezien, dat er een heel klein plekje
blauw kwam aanzetten. Volgens logische berekening moest de onzichtbare zon daar vlak bij zijn. Dit alles
flitste in een onderdeel van een seconde door mijn voetbalbrein. Ik kon het niet mis hebben: 'Je ne suis pas
d'hier!' Ik zette mijn voorzetbeen in de stand. De bal beschreef een fraaie boog in de rich ting van het doel.
Ik trotseerde de zegevierende blik van de keeper over dat onschuldig uitziende boogballetje en de misprijzende uitlatingen van mijn teamgenoten. Ik wist wel wat ik deed! Juist toen de keeper zich gereed maakte om
met een gemakkelijk sprongetje de bal te bemachtigen ('avais tu le mais!'), brak . . . (u raadt het al) de
enige zonnestraal van de dag door. Mijn berekening was haarfijn opgezet. De keeper werd op het momentsupreme door dat zonnestraaltje verblind en de bal zeilde op-de-millimeter in de bovenhoek. — Zo ongeveer luidde zijn beschouwing. Een soortgelijke meteorologische coi'ncidentie heeft zich later blijkbaar niet
meer voorgedaan!
Op het grote bij veld aan de Spanjaardslaan hadden we eens een zeer minzame arbiter. Hij waarschuwde
ons steeds op keurige wijze voor buitenspel. Wij wonnen met zo iets als 1 3 - 1 . Het binnentrio kreeg een
extra faciliteit en behoefde bij de aftrap niet naar de middenlijn terug te lopen. 'Jullie zijn toch veel sterker',
luidde het argument van deze sympathieke scheidsman. Vanzelfsprekend hadden we ook wel minder vriendelijke scheidsrechters, in onze ogen dan altijd. Zo degene, die zich noemde de beste scheidsrechter van de
H.V.B. De off-side specialist in H.F.C. knauwde hij bij diens eerste appel al toe: 'Houdt Udie aspergesmaar
naar beneden!'
Wij hadden in die tijd ook een aanvoerder met een bijzonder gevoel voor humor. Zo kon hij na gewonnen
toss doodernstig naar de lucht kijken en ten slotte aftrap kiezen. Zijn keuze liet hij altijd netjes vergezeld
gaan van de toevoeging: 'Dat mag toch ook!' Het was dezelfde captain (hij kocht zijn boorden per el) die
op een Maandagavond in de soos bij de elftalcommissie informeerde, toen zijn (het laagste) elftal was op-
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gesteld, naar de hoogste boom in de Spanjaardslaan: 4Ik kan me daar dan tenminste tijdig ophangen, want
jullie kunt toch niet verwachten, dat ik met zo'n samengeraapt stelletje zal spelen!' Natuurlijk speelde hij
die volgende Zondag wel met dat elftal en de volgende weken eveneens.
Uit het oogpunt van clubleven had die oorlogstijd, ondanks alle narigheden, toch ook wel plezierige
kanten. H.F.C. (en Rood & Wit) vormden nog zo ongeveer de enige afleidingen. De clubavonden werden
toen ook veelvuldiger gehouden.
De sixes en de Nieuwjaarsdag vormden hoogtepunten uit de oorlogstijd, uit H.F.C.-gezichtshoek bekeken. Alles sal regh kom! Zelfs een tijdens het diner in de pudding gecamoufleerd vestiaire-kaartje werd
enige uren later bij Homme weer aan de man gebracht .
Ook het meetrekken met het eerste had zijn genoegelijke zijde. Vooral als Henk Hock in Den Helder
de tijd met zijn goocheltoeren kortte. Herinnert u zich nog de wedstrijd in het laatste tweede klas-seizoen
voor de degradatie tegen Hercules in het Stadion te Utrecht? Eindelijk werd een overwinning geboekt: o - 1 .
Diezelfde Henk had gedoelpunt 'Het gaatje langs de doelpaal was zo smal, dat de bal er niet door kon. Ik
moest hem wel een zeer speciaal effect geven. De bal werd ovaal en we hebben gewonnen', luidde zijn
bescheiden commentaar, dat hij altijd bereid is ongevraagd te verschaffen.
Enige jaren na de degradatie werd het kampioenschap in de derde klasse behaald. Promotie was dat seizoen
echter niet mogelijk. De spheer was prima. Indoor-traning (Martien Houtkooper) en mental-speeches
(Wim Heijbroek) in Stoop's bad en Meisjes H.B.S. Na afloop naar Oom Nico en Tante Nel in het Zwaantje
bij de Zijlbrug, waar warme wijn, leverworst en mosselen, met de 'keien' tot de vaste prik behoorden.
Alles moest je lopen op die Donderdagavonden met veel sneeuw.
De Soos hadden we — helaas met achterlating van waardevoile prijzen — reeds in het begin van de oorlog
moeten ontruimen. De biljartzaal en het cafe van de Grote Brink werd de vaste plaats van samenkomst op
Maandagavond. De biljart-competitie vond hier meteen zijn geboorte.
De Hockey-wedstrijden tegen de Dames waren ook evenementen op zich zelf. De meesten van ons hadden
na hun H.B.S.-tijd nooit meer zo'n 'kromme stok' in handen gehad. Ik kan me overigens niet herinneren,
dat we dergelijke matches verloren. Wij stichtten de grootste verwarring met hoge voorzetten in de cirkel
en bij de bullies letten wij eenvoudig niet op alle trucjes, doch sloegen gewoon de bal weg, als we de kans
schoon zagen. Een onzer aanvallers had de gewoonte om de keepster een paar maal met-bal-en-al in de goal
te lopen. De scheidsrechtster (metbiezenkorfje) floot dan wat feller en argumenteerde: 'Joop, dat mag niet!'
Het spel ging weer verder, totdat Joop weer precies hetzelfde deed, gevolgd door dito commentaar bij het
fluiten.
Eerst vrij kort na de oorlog kon ik mij, voorzoverre mijn nooit geheel genezen enkel-blessure het toeliet,
aan het regelmatig zelf spelen wij den. Hoewel dat aanvankelijk met het derde en later met het 'jonge'
vierde natuurlijk heel wat serieuzer ging dan met mijn incidentele oorlogspartijtjes, hebben we er toch ook
veel pleizier gehad.
Met het derde lukte het twee jaar achter elkaar net niet om naar de K.N.V.B. te promoveren. Ook de
daaropvolgende jaren met het vierde kwamen we niet verder dan de tweede plaats. Vooral het derde had
toen een vreemde reputatie, doordat invallers of 'probeersels' voor het eerste dikwijls uit onze gelederen
werden gekozen in plaats van uit het tweede.
De Zandvoort-wandelingen, het twee-daagse uitstapje naar het toen 6o-jarige Be Quick in Groningen en
de beide overwinningen in een seizoen op Haarlem 3 A zijn de mooie herinneringen aan een gezellig en
waarlijk goed seizoen met het derde. De terugreis uit Groningen leverde voor een onzer (thans journalist)
moeilijkheden op, daar hij, de talrijke, in snel tempo opvolgende, moppen alle in een boekje noterende,
vaak aarzelde onder welke letter een bepaalde mop moest worden gerubriceerd. In dat zelfde seizoen lagen
de velden tot eind Maart dik onder de sneeuw en kon er dus ook niet buiten geoefend worden. Onze vindingrijke voorzitter organiseerde toen van het Sportfondsenbad in Haarlem uit, enige keren een straat-veldloop voor de hoogste elftallen, waarbij uitvallers in zijn auto werden opgepikt. Het hield de zaak bij elkaar,
maar . . . we hebben nog nooit zulke stijve kuiten gehad als toen. Met het vierde speelden wij eens op het
toen nieuwe terrein van Kinheim in Tussenwijk (tussen Beverwijk en Wijk aan Zee). Op een gegeven moment zag ik, dat onze linkshalfback 'moeilijkheden' had met de scheidsrechter. Ik begaf mij naar de plaats
der opgewonden gemoederen en kreeg op mijn informatie van de arbiter ten antwoord: 'Mijnheer de aanvoerder, deze man heb een waarschuwing. Hij bemoeit zich met main en dat ken ik niet hebbe.'
In Velsen brachten we eens zo veel tijd met biljarten en wachten op de niet gerede 'de koffie-is-klaar'
door, dat we nog maar juist binnen de boete-tijd konden beginnen. Onze (thans geemigreerde) invallermiddenvoor kreeg niet veel voet aan de grond die dag. Hij trachtte zijn tegenstander van zich af te schudis?

den door zich (op de spil der vissers wijzend) op gezette tijden naar de scheidsrechter te begeven met
mededelingen als: 'Mijnheer, hij slaat me. Hij zegt vieze woordjes'. Dat deze tactiek slechts averechtse
uitwerking had, zal u wel duidelijk zijn.

VOORVALLEN

IN DE H.V.B.

COMPETITIE

Op een zeer warme dag speelde een H.F.C.-elftal in de Haarlemmermeer tegen Kenau, een club, die nu
ter ziele is. Wij waren zeer in het defensief en wisten met kunst en vliegwerk ons doel schoon te houden.
Doch opeens kreeg de middenvoor van de tegenpartij een dot van een kans. Tot algehele verbazing liet hij
de bal lopen en verdween haastig van het veld. Op de vraag van zijn teamgenoten: 'He Krelis, waar ga je
heen', antwoordde hij prompt. 'Effe me borst nat make'. Hieruit zie je, dat de natuur ons elftal te hulp
kwam.
Een ander voorval speelde zich ook al af in de Meer. Nu was niet een speler van de tegenpartij de aanleiding
tot grote hilariteit maar de scheidsrechter zelf. Onze tegenstanders D.K.F. (De Klei Trappers) en wijzelf
liepen die ochtend te praten, schreeuwen, schelden en onparlementaire woorden te gebruiken en van voetballen was feitelijk geen sprake. De scheidsrechter wilde hier terecht een einde aan maken en riep alle 22
spelers op het middenveld bijeen en hield de volgende toespraak: De eerste de beste, die nu nog eens zijn
mond opendoet, transpireer ik naar de kleedkamer. Men zal wel begrijpen, dat dit gezegde in die wedstrijd
nog vele malen gebruikt werd.
Buikpijn is een ongemak, dat goed voetballen practisch uitschakelt en velen moeten hierin dan ook
aanleiding zien het veld te verlaten. Dat dit op een zeer beleefde manier kenbaar gemaakt kan worden, blijkt
uit het volgende. In een wedstrijd werd de aanvoerder van de tegenpartij door buikpijn overvallen. Keurig
netjes kwam hij onze aanvoerder vragen of deze er geen bezwaar tegen had, dat hij eruit ging. Natuurlijk
niet, antwoordde onze captain. Er bestond toen nog niet de sportieve geste, dat ook een onzer naar de kleedkamer ging.
Dat een scheidsrechter nog al eens in moeilijke situaties komt, zal een ieder met mij eens zijn. In een
wedstrijd van onze Zondagochtend-veteranen werd aan de tegenpartij een penalty toegestaan wegens hands,
een beslissing, waarmee niemand het eens was. Er ontstond een discussie onder onze tegenstanders, wie de
penalty nemen zou. Dit duurde een hele tijd en toen geen van hen er iets voor voelde, lanceerde een der
H.F.C.-ers de oplossing door voor te stellen, dat de scheidsrechter hem dan zelf maar moest nemen. Deze
opmerking werd door de scheidsrechter niet op prijs gesteld, want hij verwees deze H.F.C.-er naar het
kleedhuis, hetgeen hevige protesten ontketende bij vriend en vijand. Zelfs in de rust kwam het gehele elftal
van de tegenpartij de scheidsrechter verzoeken de H.F.C.-er na rust weer te laten meespelen. Een mooi
staaltje van sportvriendschap. Helaas was hun verzoek zonder succes. Alleen vermelding op het wedstrijdformulier van dit uit het veld sturen kon hierdoor voorkomen worden.
Tenslotte wil ik hier nog een gebeurtenis vermelden, die waarschijnlijk een unicum in de voetbalgeschiedenis is. Op een winterachtige Zondagmorgen speelde een H.F.C.-elftal op ons enigszins hard en ietwat
met sneeuw bedekt veld een wedstrijd tegen Zwanenburg, een club, die ook al niet meer bestaat. Wij speelden van het begin af een gewonnen wedstrijd en de score werd regelmatig opgevoerd. Een der spelers van
de tegenpartij kon dit niet goed verkroppen en kwam er toe een H.F.C.-er in het penaltygebied te haken.
Een strafschop was het gevolg. Thans kreeg onze keeper een kans een doelpunt te maken. Hij kwam vol
enthousiasme het terrein overgelopen om het vonnis te voltrekken. Juist op het moment van het nemen van
de penalty werd hij door dezelfde speler gehaakt, waardoor hij zonder de bal te raken languit in de sneeuwpap
viel. Er ontstond een hevige consternatie, de bewuste speler werd het veld uitgestuurd en onze keeper kreeg
opnieuw zijn kans. Hij was echter door dit voorval dermate van zijn stuk gebracht, dat hij de penalty meters
naast schoot.
In weer een andere wedstrijd liep de linksbuiten van de tegenpartij onophoudelijk te appeleren voor
'pinantie'. Dit begon op de duur onze rechtsback zo te verdrieten, dat hij plotseling de bal in zijn handen
pakte in ons strafschopgebied, hem op de fatale stip legde en zei: hier heb je dan je pinantie.
Waarop de scheidsrechter uiteraard niet anders kon doen dan de strafschop toewijzen.
P.J.F.
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Ja — en als dan eindelijk zo ongeveer alles is gezegd, mogen
wij tenslotte nog wel even opmerken:

Men reek'ne d'uitslag niet, maar schiete in het doel
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