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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Voorwoord.
Het Bestuur van de S.V.B. heeft besloten bij de ingebruik stelling van het nieuwe
STADION een gedenkboek uit te geven.
Het is ondergetekenden, die aangewezen zijn om dit gedenkboek samen te stellen,
een genoegen daaraan te hebben kunnen medewerken.
Besloten is een overzicht te geven van de totstandkoming van sportterreinen in
Suriname en gegevens mede te delen over het nieuwe Stadion.
De geschiedenis van de S.V.B. tot de ingebruikneming van het terrein in 1923 is
in dit boekje behandeld, verder is opgenomen een lijst van kampioenen van 1924 af,
een opsomming van internationale wedstrijden en een lijst van bestuursleden.
De samenstellers hopen dat dit boekske een idee zal geven van de ups en downs
van de S.V.B. en later een basis zal vormen voor het schrijven van een uitgebreide
geschiedenis van de voetbalsport in Suriname.
Aan allen die tot de totstandkoming hebben meegewerkt hartelijk dank.
De Commissie:
PH.A. SAMSON, Voorzitter
M. WIJNGAARDE
J. GOUVERNANTE
A. KAMPERVEEN
M. POOL
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Inleiding.

Mij is gevraagd dit gedenkboek te willen inleiden. Ik voldoe hieraan met grote liefde
en voel mij in deze zeer vereerd. Ik denk vooral op dit moment bij het neerschrijven
van deze inleiding aan mijn voorgangers, afgetreden Voorzitters, die vóór mij de
leiding van de S.V.B. hebben gehad. Zij hebben samen met vele afgetreden
bestuursleden mij een organisatie overgedragen waarop ik trots ben. Ze hebben een
basis gelegd waarop ik kon voortbouwen. Veel dank is dan ook aan hen verschudigd,
dat ik thans samen met mijne mede-bestuursleden iets groots aan Suriname kan
aanbieden, nml. ‘Het Suriname-Stadion’.
Ik zal niet teruggrijpen naar de geschiedenis van de S.V.B., anderen zullen in dit
gedenkboek daarvoor zorgen. Wel wil ik voor deze geschiedenis vastleggen dat ik
alle eer, die mij straks te beurt mocht vallen wens te delen met mijne
mede-bestuursleden en allen maar dan ook met allen die het mogelijk hebben gemaakt
dat de S.V.B. tot een organisatie kon uitgroeien waarop de gehele Surinaamse
gemeenschap trots mag zijn.
Ik denk ook vooral aan de verbroedering tussen de S.V.B. en
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de N.G.V.B., die tot stand kwam tijdens mijn bestuursperiode en ben allen die hiertoe
hebben medegewerkt zeer dankbaar.
Ik zou niet geheel voldaan zijn wanneer deze verbroedering niet tot stand ware
gekomen.
Ik wil hierbij nog dank zeggen aan allen, die hunne medewerking hebben verleend
tot het tot stand brengen van dit gedenkboek, in het bijzonder aan de initiatiefnemer
de Heer Phili Samson.
Ik wil eindigen met een aanmoediging aan andere organisaties in Suriname met
de eenvoudige maar veel betekenende woorden:
‘Geen plan slaagt zonder arbeid’ en met de bede:
‘God Geve Suriname een Gezonde Sport’.
EMILE DE LA FUENTE,
Voorzitter S.V.B.
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De ontwikkeling van het voetbalspel in Suriname tot 1923.
Het is geen gemakkelijke taak om een overzicht samen te stellen van de ontwikkeling
van de voetbalsport in Suriname; de bronnen die hiervoor kunnen worden
geraadpleegd zijn niet volledig te vinden en liggen verspreid; uit de raadpleging van
kranten en een onderzoek in het Centraal Archief kon een en ander worden vastgelegd.
De eerste aanwijzing van het bestaan van een voetbalvereniging in Suriname vond
ik in de Surinaamsche Almanak van 1896, waarin is vermeld:
15 Augustus 1895. J.M. TAYTELBAUM en enige andere jongelui richten een
voetbalclub op onder de naam van WILHELMINA.
Tevergeefs heb ik getracht iets naders te weten te komen van deze vereniging,
jaren geleden sprak ik Taytelbaum hierover, doch hij kon zich niet veel van de
vereniging herinneren en wist alleen mede te delen dat er op Oldenburg een
voetbalveld was.
Waarschijnlijk is deze vereniging bij gebrek aan tegenstanders spoedig
doodgebloed.
Het duurt eerst tot 1909 eer er weer van voetballen sprake is.

Een der eerste voetbalelftallen in Suriname

Op 6 September 1909 schreef de Commandant der Troepen Kapitein HIRSCHMAN
een nota aan de Gouverneur, waarin hij het voorstel deed om een deel van het
Gouvernementsplein aan de militairen af te staan tot het houden van
voetbaloefeningen.
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Hij wees er op dat hij in navolging van hetgeen in de laatste jaren in
Nederlandsch-Indië was geschied, bij de Troepen een aanvang had gemaakt met het
beoefenen van het voetbalspel, naar zijn oordeel leende dit spel zich bij uitstek voor
sport door militairen aangezien het een grote mate van behendigheid, vlugheid en
doorzicht vereist, terwijl het in het bijzonder door het op de voorgrond tredend
aanvallend karakter een goede militaire oefening is.
Gouverneur Fock ging met dit voorstel accoord, en het terrein werd afgestaan
onder, voorwaarde dat op Zondag niet mocht worden gevoetbald, aan het gras geen
schade mocht worden gedaan en de wandelaars geen overlast mochten ondervinden.
Kapitein Hirschman drong er verder op aan dat het Gouvernement een behoorlijk
sportveld zou inrichten, aangezien hij dit voor de Troepen van groot belang achtte,
zijn voorstellen konden echter wegens geldgebrek niet worden uitgevoerd.
De militairen richtten een vereniging op M.V.C.J. (Militaire Voetbal Club Juliana).
De burgers bleven niet achter; in Januari 1910 werd door een 50-tal jongelui, meest
studenten, een vereniging opgericht S.V.V. (Surinaamsche Voetbal Vereniging), in
het Bestuur zat de heer F.P. Schuitenmaker.
Deze vereniging kreeg vergunning op Combé, naast de schietbaan te oefenen.
Aanvankelijk kon S.V.V. alleen tegen het tweede elftal van Juliana uitkomen; het
eerste verslag dat ik van een voetbalwedstrijd in Suriname tegenkwam vond ik in
‘De West’ van 5 Maart 1910, S.V.V. won van het tweede elftal van Juliana met 5 2.
Curiositeitshalve vermeld ik hier het elftal waarmede de eerste Surinaamse
burgervereniging uitkwam.
Ten Houte

de Lange.

Payens
Bakker,

van Reyendam.

Wildeboer

Da Costa

Nassy.

Huetinck

Schuitenmaker Coen

Daan
Fernandes.

S.V.V. bestond niet lang en ging over in H.B.S., dat een terrein huurde op Ma
Retraite, hetwelk op 31 Juli 1910 werd ingewijd.
Volgens een bericht in het nieuwsblad ‘Suriname’ van 25 Februari 1910 bestonden
er in dat jaar behalve Juliana en S.V.V. de verenigingen Quick en S.S.S.
Een van de eerste scheidsrechters was Luitenant van BENNEKOM.
Voor de ontwikkeling van de voetbalsport heeft luitenant
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J. VAN DER UPWICH veel gedaan, in woord en geschrift propageerde hij het spel
en ijverde voor de totstandkoming van een afgesloten sportveld.
Op 22 Juni 1915 organiseerde hij een wedstrijd tussen de militairen en een elftal
van de BALANTIA, die door de militairen met 3 - 0 werd gewonnen.
Toen deze overwinning in de nieuwsbladen van Georgetown werd bekend gemaakt,
werd in Demerara het verlangen uitgesproken om een elftal naar Suriname te zenden.
Het was in Suriname bekend dat onze zusterkolonie ons op voetbalgebied vooruit
was, men beschikte daar over goede terreinen en geoefende voetballers.
In Suriname voelde men er wel voor de strijd te wagen, omdat men veel van een
vreemd elftal verwachtte te leren.
De in 1914 opgerichte S.V.B. zorgde voor de organisatie en op 17 Augustus 1915
werd onder leiding van Van der Upwich de eerste internationale wedstrijd tussen
Suriname en B.G. op het Gouvernementsplein gespeeld.
Suriname kwam met het volgend elftal uit:
Heeres (Juliana)
Flu (Unitas)

Schermacher
(Unitas)

Cramer
(Concordia)

Levy

Van Amson

Van Duren (J.)

Smit (Unitas)
Wolf (J.)

Rellem (P.) Van
Leeuwarden (U)

Juliana en Concordia waren militaire verenigingen, Unitas, een burgervereniging;
Willy Levie, die in een der lagere elftallen van de Nederlandse Eersteklasser H.F.C.
(Haarlem) speelde en met verlof in Suriname was, speelde centerhalf.
Suriname verloor met 5 - 0; de volgende middag verloor een militair elftal met 6
- 0 van de Engelsen.
Na het vertrek van de Engelsen begreep men dat er flink geoefend moest worden,
wilde men enige kans op revanche hebben, van een geregelde competitie was evenwel
geen sprake, elke Zondag werden op het Gouvernementsplein vriendschappelijke
wedstrijd gespeeld.
Juliana was vele jaren de leidende vereniging, de militaire clubs hadden het nadeel
dat vaak spelers naar de districten werden gedetacheerd. In 1916 wordt naast de
militaire vereniging Zeelandia (die Juliana vervangt) een andere militaire club
opgericht U.D.I.
In dat jaar speelden de burgerverenigingen S.V.V., en Valour.
Tegen elftallen van oorlogschepen die in Suriname kwa-
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men werd vaak gespeeld, reeds in 1910 speelden Juliana en H.B.S. tegen een elftal
van de UTRECHT, in begin 1916 behaalden een militair elftal en S.V.V.
overwinningen op een elftal van de KORTENAER.
In December 1916 ontstaat er bij een wedstrijd op het plein een kloppartij tussen
burgers en militairen, het gevolg hiervan is dat er relletjes in de stad ontstonden,
hetgeen voor de Procureur-Generaal en de Commandant der Troepen aanleiding is
om op te treden, hierna daalt de belangstelling voor het voetbalspel en in 1917 worden
weinig wedstrijden gespeeld.
In 1918 wordt een nieuwe voetbalclub opgericht GO AHAED, deze vereniging
maakt al dadelijk de kinderziekten mede en wordt door U.D.I. met 13 - 0 geklopt,
een unieke uitslag in de annalen van de voetbalsport.
In dit jaar herleeft de belangstelling en men denkt over een tweede ontmoeting
met B.G.. H.E. ALETRINO bespreekt bij een bezoek aan Demerara de overkomst
van een elftal in November, er wordt een comité gevormd dat gelden inzamelt en
een sportavond in Thalia geeft ter stijving van de kas.
De Engelsen stellen ons echter teleur en komen niet.
Inmiddels was er een nieuwe ster aan de voetbalhemel verschenen. De Visiteur
E. DE VRIES, die in Nederland in een eerste klasse vereniging had gevoetbald stelt
zich als spelleider beschikbaar, een nieuwe vereniging PARAMARIBO wordt
opgericht, de spelers verschijnen in zwarte trui, als gevolg waarvan de jeugd ze
‘tiengieforoe’ noemt.
Begin 1919 wordt een sportbond opgericht, die een competitie uitschrijft, waaraan
U.D.I., Go-ahaed, Excelsior en Paramaribo deelnemen, deze wordt met veel animo
begonnen, doch niet uitgespeeld.
Op 27 Juli 1919 wordt het terrein achter de Kathedraal ingewijd met een
openingsmatch Olympia - U.D. I door laatstgenoemde met 3 - 2 gewonnen.
Weer verslapt de belangstelling, in plaats van wedstrijd verslagen verschijnen er
in de nieuwsbladen ingezonden stukken van de Secretaris van Blauw Wit, Anijs en
zijn collega van Olympia, Tjon Pian Gi.
Gelukkig duurde deze periode niet lang, in ‘Suriname’ van 13 Januari 1920 plaatst
een enthousiast supporter een ode aan Blauw Wit, met het volgende slot:
Bewaart, het pand van smetten vrij,
Behaalt het jaar verleden
Nooit twisten, maar blijft zij aan zij
O, Blauw Wit hoort mijn bede.
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In 1920 speelden de verenigingen Blauw Wit, Excelsior, U.D.I. Zwaluw en
Voorwaarts tegen elkaar, een evenement was het medespelen van de dokter van de
‘Fredrik Hendrik’, Tekelenburg, een internationale speler, op 25 April in een wedstrijd
tussen U.D.I. en een combinatie officieren van de F.H. en de Achilles, die door de
militairen met 7 - 1 werd gewonnen.
In October 1920 wordt een nieuwe S.V.B. opgericht, waarvan de Statuten eerst in
het G.A.B. van 21 Juni 1927 werden gepubliceerd.
Kort daarop wordt het Surinaamsche Sport Comité in het leven geroepen, als
gevolg van een bespreking met Gouverneur Staal gevoerd. De oprichters waren R.D.
Simons, C.J. Booms, E.H. Aletrino, J. Chabot, W. Heshusius en E. de Vries.
Dit comité kreeg vergunning om een geldloterij te houden, waarvan de netto
opbrengst van f 4.000 voor een nieuw sportterrein bestemd zou worden.
Alvorens de ontwikkeling van de voetbalsport na 1920 te behandelen moet er op
worden gewezen dat de Vereniging voor Nationale Feesten veel voor de bevordering
van het voetbalspel heeft gedaan.
Met Koninginnejaardag werden knockoutcompetities uitgeschreven, in 1911 namen
daaraan deel Juliana, H.B.S. en S.S.S. De strijd werd door eerstgenoemde gewonnen.
Het volgend jaar meldden zich alleen Juliana en S.S.S. aan, Juliana won met 9 1.
In 1919 werd tussen de eersteklassers U.D.I., Excelsior, Blauw-Wit en Olympia
gekampt, in de eindstrijd won Bl. W. van U.D. I na verlenging met 1 - 0. In de tweede
klasse won Goahaed de prijs, aan deze wedstrijden namen deel Ajax, D.O.S. en
Vitesse.
In Augustus 1920 zien wij Olympia de eerste prijs in de 1e klasse in de wacht
slepen, terwijl Voorwaarts (in 1919 opgericht) de prijs in de 2de klasse wint.
Op 3 April 1921 werd het R.K.-sportterrein tegenover het Ziekenhuis ingewijd,
Olympia won met 1 - 0 van U.D.I.
Er werd een competitie uitgeschreven waaraan ook de niet-katholieke verenigingen
deelnamen; spoedig rezen er echter geschillen over de bedragen aan deze verenigingen
uit te keren.
Dit conflict werd voorlopig opgelost door te bepalen dat de overwinnaar van een
wedstrijd f 25 - en de verliezer f 15. - zou ontvangen en bij gelijk spel ieder f 20.-.
In 1921 kon worden onderhandeld over de overkomst van een elftal uit B.G. In
het Surinaams nationaal elftal speelden leden van Olympia, U.D.I., Blauw Wit en
Excelsior, de eerste
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wedstrijd wonnen de Engelsen met 2 - 1, de clubwedstrijden en de wedstrijd tegen
het Zwaluw elftal verloor Suriname ook.
Na het vertrek van de Engelsen werden de clubwedstrijden voortgezet, in Mei
1922 speelde een combinatie van U.D. I en Olympia tegen 'n elftal van het Engels
oorlogsschip WISTARIS, de wedstrijd eindigde 2 - 2.
In September 1922 verschijnt in de locale bladen het heugelijke nieuws dat het
S.S.C. een overeenkomst met het Gouvernement heeft gesloten omtrent het afstaan
van een terrein in de Cultuurtuin, hierbij was veel medewerking ondervonden van
de directeur van Landbouw E. SNELLEN en de landbouwleraar W. HEWITT.
In ‘Suriname’ van 26 Juni 1923 schrijft de sportverslager S.
‘Het is voor het voetbalspel in de stad onzer inwoning een verblijdend teken, dat
er hoe langer hoe meer in de Pers aandacht aan dit spel wordt gewijd.’
In dat jaar stelde de luitenant A.J. DAHLER zich beschikbaar als scheidsrechter. In
een interview dat genoemde sportverslaggever met hem in Mrt. 1923 heeft, geeft hij
als zijn oordeel te kennen dat het voetbalspel in Suriname op gelijke peil staat als
het tweedeklassespel in Holland.
29 Juli 1923 is met gouden letters opgetekend in de analen van de voetbalsport in
Suriname.
Op die dag opende Gouverneur VAN HEEMSTRA in tegenwoordigheid van 2400
toeschouwers het terrein in de Cultuurtuin.
De Voorzitter van het S.S.C., R.D. SIMONS, voerde het woord, waarna de
Gouverneur de vlag op de tribune hees.
Een foto van Snellen werd voor het clubgebouw ter beschikking gesteld.
De eerste ontmoeting met een vreemd elftal op het nieuwe terrein vond op Zondag
27 Augustus 1923 plaats. De S.V.B. won met 2 - 1 van G.F.C. (Georgetown).
Het elftal waarmede Suriname uitkwam zag er als volgt uit:
Bijlhout
Conrad

Gerard

M. Chehin
Petersen

De Noten
Van Aalst

Slijngard

Bosnie
J. Chehin

Budel

De opening van het terrein in de Cultuurtuin was een vervulling van de sedert de
aanvang van het voetbalspel bestaan-
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verlangen en opende nieuwe aspecten voor de ontwikkelling van deze sport.
De hoop door Gouverneur VAN HEEMSTRA bij de opening uitgesproken, dat
de sport zich in Suriname zo zou ontwikkelen dat het nieuwe terrein te klein zou
blijken, ging in vervulling.
Het zou echter tot 1953 duren, eer het ideaal van het bezitten van een goed ingericht
STADION zou worden vervuld.

‘Casuals’ het eerste team uit Trin., dat Sur. een bezoek bracht.
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Sportterreinen in Suriname.
Bij Gouvernementsresolutie van 4 November 1909 werd aan de Troepencommandant
vergunning verleend om de militairen gebruik te doen maken van een deel van het
Gouvernementsplein voor het beoefenen van het voetbalspel.
Gouverneur Mr. D. FOCK aarzelde aanvankelijk om deze vergunning te verlenen,
omdat hij vreesde dat de wandelaars op het Plein last zouden ondervinden van het
voetballen maar hij zwichtte voor de aandrang door Kapitein HIRSCHMAN, die het
voetbalspel belangrijk voor de Troepen achtte en verleende de gevraagde toestemming.
Al spoedig werd ook door de burgerverenigingen, die van een veld op Oldenburg,
dat evenwel veel te ver van het stadscentrum was gelegen, gebruik maakten, ook op
het Gouvernementsplein gevoetbald.
Reeds een jaar na het verlenen van de vergunning werd overwogen tot intrekking
daarvan over te gaan, het grasveld leed veel onder de oefeningen en de Gouverneur
gaf opdracht naar een ander terrein voor het beoefenen van de voetbalsport om te
zien.
Het oog viel toen op het terrein over het Commissariaat Combé. Dit veld dat als
gouvernementsstalweide werd gebruikt was in 1899 afgestaan aan de Surinaamsche
Scherpschutters Vereniging voor het houden van schietoefeningen en daarna aan de
Dutch Guyana Cricket Club.
De kosten om het terrein tot voetbalveld in te richten werden aanvankelijk begroot
op f 350. -, doch bleek het onmogelijk voor dit bedrag een behoorlijk sportveld in te
richten.
In 1910 gelukte het de burgervereniging H.B.S. een terrein op het voorland van
Ma Retraite te huren en tot sportveld in te richten, dit terrein werd ook door de
militairen gebruikt.
H.B.S. had echter een kortstondig bestaan en men moest weer tot het
Gouvernementsplein terugkeren.
Intussen begon de voetbalsport zich te ontwikkelen en de behoefte aan een
behoorlijk ingericht sportterrein steeg met den dag.
In het nieuwsblad ‘De West’ van 24 Maart 1914 schreef luitenant J. VAN DER
UPWICH een artikel, waarin hij pleitte voor een sportveld in Paramaribo en schreef
dat hij droomde van een groot voetbalveld waarop internationale wedstrijden zouden
kunnen worden gespeeld.
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Daarna lezen wij in de plaatselijke bladen herhaaldelijk ingezonden stukken waarin
het pro en contra van een groot sportterrein in onze stad wordt besproken.
Een dergenen die voor het tot stand komen van zulk een veld heeft geijverd was
de sportverslager van SURINAME W. (JAN WIJNGAARDE); in zijn blad van 28
Juli 1916 ontwikkelde hij een plan om te komen tot de stichting van een centrale
sportbond, die naar een geschikt terrein zou kunnen omzien.
Dat hij geenszins optimist was, bleek uit een bijdrage in zijn blad van 11 October
1918, waarin wij lezen:
‘Beschikten wij maar over een afgesloten sportterrein, dit ‘schijnt echter tot de
vrome wensen te behoren’.
Op Zondag 25 Juli 1919 werd de openingsmatch op een terrein achter de Kathedraal
gespeeld, dit terrein bleek echter niet geschikt en op 3 April 1921 werd het terrein
tegenover het St. Vincentius Ziekenhuis ingewijd.
De sportliefhebbers van die dagen zagen moeizaam uit naar een neutraal terrein,
de in 1914 opgerichte Surinaamsche Voetbal Bond verzocht bij verzoekschrift van
26 December 1916 aan de Gouverneur om een terrein beschikbaar te stellen en
vestigde de aandacht op de oude begraafplaats aan de Gravenstraat.
Hiertegen rezen echter bezwaren van de kant van de Directeur-geneesheer van
Wolffenbuttel, dr. P.J. de Kock, die van oordeel was dat het gesticht in een rustige
omgeving moest liggen en het beschikbaar stellen van het terrein een eventuele
uitbreiding van het gesticht zou bemoeilijken.
In 1917 viel de aandacht op een terrein in de Cultuurtuin.
De Secretaris van de S.V.B., WILLEM HESHUSIUS, die hard geijverd heeft voor
het totstandkomen van een terrein en die vele jaren een leidende rol in de
voetbalwereld heeft gespeeld, had op 22 Februari 1917 een onderhoud met de
Gouvernements-Secretaris en sprak als zijn oordeel uit dat van de twee terreinen die
het Gouvernement op het oog had, nl. de oude stalweide en een terrein in de
Cultuurtuin, alleen het laatste project in aanmerking kwam.
Gouverneur G.J. STAAL was een groot voorstander van een sportterrein; gedurende
zijn verlof in Nederland besprak hij de kwestie met de Secretaris van de Nederlandse
Voetbal Bond MOORMAN en na zijn terugkomst gaf hij opdracht het door de S.V.B.
in 1916 gedaan verzoek in behandeling te nemen.
Intussen had de heer H.E. ALETRINO tot de Gouverneur het verzoek gericht om
het terrein op Combé in erfpacht te bekomen, de bedoeling van de aanvrager was
het stichten van een particulier sportterrein, het afsluiten van dit terrein, het bou-
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wen van tribunes, waardoor aan het publiek tegen betaling toegang tot de wedstrijden
zou worden verleend.
Gouverneur Staal voelde niet veel voor dit verzoek en was van oordeel dat de
exploitatie van een sportveld in handen behoorde te komen van een
rechtspersoonlijkheidbezittende organisatie van sportslui.
Op 25 Augustus 1920 kwamen op uitnodiging van de Gouverneur de heren Kapitein
BIERMAN, R.D. SIMONS, luitenant J.C.M. CHABOT en E. de VRIES bijeen en
als gevolg van deze bespreking werd het SURINAAMSCH SPORTCOMITE
opgericht. (Statuten goedgekeurd G.B. 24 November 1929).
Bij G.R. van 15 December 1920 No. 4310 werd aan dit Comité voor 20 jaren in
gebruik afgestaan het erf gelegen aan de Grote Waterstraat tegenover het
Commissariaat, onder verplichting dit terrein in te richten en ter beschikking te stellen
voor openluchtsport.
Voor de zoveelste maal bleek dat dit terrein ongeschikt was voor het beoogde
doel.
Twee jaren later werd eindelijk het doel waarnaar zo lang gestreefd was, bereikt.
Bij Gouvernements Resolutie van 30 Augustus 1922 No. 3110 werd door Gouverneur
Mr. A.J.A. BARON VAN HEEMSTRA, een terrein in de Cultuurtuin, vermoedelijk
groot 2.629 H.A. aan het S.S.C. in huur afgestaan voor f 600. - per jaar, op
voorwaarden vermeld in een overeenkomst tussen Gouvernement en S.S.C. gesloten.
Blijkens deze overeenkomst ging de huur in op 1 Januari 1923. De overeenkomst
werd voor tien jaar gesloten en het Gouvernement stelde een bedrag van f 15.000 ter beschikking voor het in orde brengen van het terrein.
Op 29 Juni 1923 vond de inwijding plaats.
Spoedig bleek dat het zeer moeilijk was om de huur te voldoen, voor het bouwen
van tribunes was f 25.00. - uitgegeven en de leden van het S.S.C. moesten zich
persoonlijk tegenover de Surinaamse Bank verbinden, tot terugbetaling van dit bedrag.
Een op 15 September 1927 ingediend verzoekschrift om vrijstelling van de huur
te bekomen, werd afgewezen.
Het bleek dat de inkomsten over 1926 f 3389.65 voor ontvangsten uit wedstrijden
hadden bedragen en f 240. - voor huur van het terrein aan de militairen was
binnengekomen, daartegenover stonden uitgaven van ruim f 3100.-.
In 1931 had het S.S.C. een schuld aan het Gouvernement van ruim f 2800. - voor
huur, huurwaardebelasting en inkomstenbelasting.
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Te rekenen van 1 Januari 1933 werd een nieuwe overeenkomst voor tien jaar gesloten.
Vermeld mag nog worden dat Gouverneur RUTGERS niet inging op het verzoek
van een groep die zich van de S.V.B. had afgescheiden om een nieuw terrein
beschikbaar te stellen.
In het S.S.C. was het Gouvernement vertegenwoordigd door een gedelegeerde,
aanvankelijk was de Directeur van Landbouw ambtshalve daartoe aangewezen, in
1931 werd luitenant D. BLANKEN als zodanig benoemd.
Bij brief van 14 Augustus 1934 werd het terrein in de Cul aan het S.S.C. in
ERFPACHT afgestaan, deze erfpacht werd bij Res. van 15 Maart 1951 door de S.V.B.
overgenomen.

In tegenwoordigheid van bestuursleden, genodigden en belangstellenden symboliseert Landsminister
Brakke de overdracht van het terrein in de Cul met het aanbieden van een bal (namens zijn kleinzoon)
aan voorzitter De la Fuente van de S.V.B.

Een voor oefenveld beschikbaar gesteld terrein in de Cul werd op 1 Maart 1952
door Landsminister A.W. BRAKKE aan de S.V.B. overgedragen.
Bij de overdracht hield de Voorzitter van de S.V.B. EMILE DE LA FUENTE een
rede waarin hij de Landsregering dank bracht voor de steun aan de voetbalsport
verleend.

Philip Abraham Samson, Gedenkboekje ter gelegenheid van de opening van het Suriname stadion

18

Lijst van opeenvolgende besturen van de S.V.B.
1927

E.A. BRUNINGS

Voorzitter

W. DE HART

Ondervoorzitter

W. HESHUSIUS

Secr. Penningmeester

H. KLEINE
A.J. GORTER.

1930

Secr. Penningmeester TJEN A KOEI ipl. v.
HESHUSIUS

1931

E.A. BRUNINGS

Voorzitter

W. DE HART

Ondervoorzitter

J. FRICKERS

Secretaris-Penningmeester

H. VAN OMMEREN

Commissaris

S. MOBACH †

Competitieleider

J.A. DRIELSMA

Voorzitter

H. KLEINE

Secretaris

1935

S. MOBACH †
J. FRICKERS
H. VAN OMMEREN*
W. SMIT

*

(In Nickerie)
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1936

J.A. DRIELSMA

Voorzitter

S. MOBACH †

Secretaris

H. KLEINE
H. VAN OMMEREN
J. ZEEGELAAR*
J. HERRENBERG
J. FRICKERS
Gekozen c.q. herkozen op de vergadering van 27 Jan.
1936

1940

J.A. DRIELSMA

Voorzitter

H. DE VRIES*
G.J. v/d SCHROEFF
S. MOBACH †
E.R. WESSELS
SCHMITS
v/d HOFF

1942

J.A. DRIELSMA

Voorzitter

G.J. v/d SCHROEFF

Onder Voorzitter

C. v/d HOFF

Secretaris

S. MOBACH †

Competitieleider

SCHMITS

Zonder functie (te
Paranam)

E.R. WESSELS

Commissaris

Herkozen op de Vergadering 30 Maart 1942.
N.B. In de loop van het jaar 1942 werd het bestuur van de S.V.B. rustend en werden
de voetbalaangelegenheden overgedragen aan de intussen opgerichte Militaire Voetbal
Organisatie. (M.V.O.), in verband met het feit dat een groot deel der S.V.B.
verenigingen ontwricht werden door inlijving van een belangrijk aantal voetballers
in de Schutterijen. Veel steun werd in deze periode ontvangen van de Kolonel Van
Oosten en Majoor Vinck, respectievelijk Territoriaal-Commandant en Plaatselijk
Militair Commandant in Suriname.
*
*

Bedankt op 1 Augustus 1940.
Bedankt op 26 Mei 1941. Naar Canada.
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M.V.O. ontbonden.
Op Zaterdag 12 Januari 1946 des avonds om 8 uur verzamelde zich een groot aantal
genodigden w.o. de Territoriaal Commandant de O.A.Z., verschillende officieren en
onderofficieren in de soldatencantine van het Fort Zeelandia.
Deze bijeenkomst bestond uit twee gedeelten n.l. een offi-
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cieel gedeelte, waarin de M.V.O. werd ontbonden en een feestelijk gedeelte, dat
bestond uit een fuif, de afgezwaaide voetballers van genoemde organisatie
aangeboden.
De Lt. White, voorzitter van de M.V.O. was door omstandigheden verhinderd
aanwezig te zijn, doch zond een brief, waarin hij o. a te kennen gaf, dat hij z'n taak
als voorzitter beëindigd had en voortaan als toeschouwer op de tribune de wedstrijden
zou volgen. Hij spoorde de voetballers aan zich aan te sluiten bij de
burgerverenigingen en zodoende de voetbalsport bloeiend te houden.
Daarna gaf de secretaris S.M.I. Wijngaarde, een kort overzicht van de oprichting,
het doel en de verrichtingen van de M.V.O.
Daarbij zei hij o.m.: Toen in 1940 verschillende jongemannen w.o. ook voetballers,
behorende tot verenigingen, aangesloten bij de S.V.B., werden opgeroepen voor de
militaire dienst, betekende dit een handicap voor de S.V.B. De interesse voor deze
tak van sport ging zoetjesaan verdwijnen en eind 1944 werd Koning Voetbal begraven.
Teneinde grotere inzinkingen te voorkomen, werd tegen het eind van 1942 een
poging gedaan tot het oprichten van een militaire voetbalorganisatie, welke poging
echter muslukte. In 1943 werd wederom getracht een voetbalvereniging op te richten.
Het plan voor deze vereniging werd opgesteld en doorgevoerd. Deze militaire
voetbalorganisatie stelde zich ten doel niet alleen aangename ontspanning maar
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de soldaat. Verder omvatte het plan 3
hoofdpunten:
1o. Verbetering van het speelveld in den Cultuurtuin.
2o. Registratie van voetballers in militaire dienst.
3o. Samenstelling van elftallen uit verschillende onderdelen met aan het hoofd een
officier of onderofficier.
Dit plan vond algemene instemming en werd ten uitvoer gebracht. In Juli 1943 waren
er reeds 7 elftallen ingeschreven.
Op 15 Augustus van hetzelfde jaar begon de eerste competitie om de grote
mahoniehouten ‘Koningin Wilhelminabeker’, gedraaid door de heer Abendanon.
Op 31 Augustus d.a.v. werd deze waardevolle beker door Z.E. Gouverneur Kielstra
uitgereikt aan het elftal van de Vechtwagens dat als No. 1 uit de competitie was
getreden.
Op 8 November 1943 vertrok onder leiding van de Secretaris van de S.V.B. een
M.V.O. elftal naar Demerara. 21 November keerden onze jongens terug, nadat zij
met sprekende cijfers Demerara verslagen hadden.
Op 20 Februari 1944 werd de tweede competitie, die op 26
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September 1943 begonnen was, gewonnen door het elftal van het 1e Bat-inf.
In de maand Augustus 1944 vonden wedstrijden plaats tussen Aruba, Curacao en
Suriname op het sportterrein van de Cultuurtuin, dat inmiddels door de Genie
verbeterd was.

Het elftal van de Militaire Voetbalorganisatie

Een jaar later in Augustus 1945, ontving de S.V.B. een vertegenwoordigend elftal
van Demerara. Het Surinaams elftal bestond bij deze gelegenheid wederom
grotendeels uit spelers van de M.V.O. Het resultaat is allen bekend.
Na deze gebeurtenis werd de demobilisatie doorgevoerd; nog even was er tijd
nogmaals voor de Koningin Wilhelminabeker een halve competitie te organiseren.
De competitie werd op 16 December 1945 gewonnen door het elftal van het Bat. Inf.
Nog eenmaal trad daarna de M.V.O. op en wel gedurende de Kerstdagen in een
competitie tussen Paranam, Moengo en een S.V.B.-elftal.
M.V.O. in eigen verband opgetreden, versloeg Paranam en Moengo en legde alzo
de kroon op het werk.
Aan het einde van z'n speech, bedankte de secretaris allen, die in de oorlogsjaren
de M.V.O. hebben geschraagd en sprak tevens de wens uit, dat voor en door de
voetballers, in burgerelftallen verenigd, een krachtig en bloeiend S.V.B. moge
herrijzen.
Hiermee was het officieel gedeelte ten einde en begon het feest. De tractatie was
vorstelijk en een plaatselijke muziekband, hield de juiste stemming erin tot laat na
middernacht.
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Toen in 1944 vele voetballers wederom werden gedemobiliseerd en aan de in dienst
geblevenen meer vrijheid werd gelaten om weer, voor hun burgerverenigingen uit
te komen, besloot de M.V.O. de zaken wederom te stellen in handen van de S.V.B.
In verband hiermede werd op 27 Maart 1944 op een gecombineerde vergadering
S.V.B. - M.V.O. beide besturen samengevoegd en als volgt samengesteld:
1944

J.A. DRIELSMA

Voorzitter

G.J. v/d SCHROEFF
E.R. WESSELS
S. MOBACH †*
SCHMITS

1946

M. WIJNGAARDE

} (M.V.O.)

VAN WERKUM

} (M.V.O.)

G.J. v/d SCHROEFF

Voorzitter

M. WIJNGAARDE
W. BOS-VERSCHUUR
E.R. WESSELS
H. VAN OMMEREN
SCHMITS
J. EMANUELS
Gekozen c.q. herkozen op de vergadering van 29 Maart
1946.
(Drielsma Ere-Voorzitter)

1947

*
*

G.J. v/d SCHROEFF

Voorzitter

M. WIJNGAARDE

Secretaris

J. GOUVERNANTE

Peningmeester

W. BOS-VERSCHUUR

Commissaris

E.R. WESSELS

Commissaris

H. VAN OMMEREN

Commissaris

RESIDA*

Commissaris

Bedankt op 18 Febr. 1945 wegens vertrek naar Nederland. Bij tussentijdse verkiezing, gekozen
W. Bos- Verschuur
Overleden in Aug. 1948 en in diens plaats tussentijds gekozen H. Pelkman, die in Maart
1949 naar Nederland repatriëerde.
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1950

G.J. v/d SCHROEFF

Voorzitter

M. WIJNGAARDE

Secretaris

J. GOUVERNANTE

Penningmeester

H. VAN OMMEREN

Onder-Voorzitter

W. BROMET

Commissaris

J. HOVENKAMP

Commissaris

W. BOS-VERSCHUUR

Commissaris

Gekozen, c.q. herkozen op de vergadering van 5 April
1950
(Wessels op dato bedankt)

1951

E. DE LA FUENTE

Voorzitter

M. WIJNGAARDE

Secretaris

J. GOUVERNANTE

Penningmeester

W. BROMET

Terrein-commissaris

S. SALOMONS

Wedstrijdleider

H. VAN OMMEREN

Commissaris

W.A.G. MEULEMAN*

Techn. leiding

Gekozen c.q. herkozen op de vergadering van 29 Jan.
1951 v/d Schroeff, Bos Verschuur en Hovenkamp op
dato bedankt.
V/d Schroeff en Bos-Verschuur Ere-ieden.

*

Bedankt op 18 Mei 1951. Bij tussentijdse verkiezing wordt gekozen de heer Ch. Moll.
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1953

E. DE LA FUENTE

Voorzitter

M. WIJNGAARDE

Secretaris

J. GOUVERNANTE

Penningmeester

S. SALOMONS

Wedstrijdleider

W. BROMET

Terreincommissaris

CH. MOLL

Comm. Techn. Zaken

H. VAN OMMEREN

Ondervoorzitter

ALBERGA

Commissaris

J. WESSELS

Commissaris

Gekozen, c.q. herkozen op de vergadering van 15 - 4 53.
PH. SAMSON

Rechtskundig Adviseur
sedert 1930

ERELEDEN.
19 - 12 - 38

Karel Lotsy

Voorzitter K.N.V.B.

19 - 12 - 38

Dr. Schrickers

Secretaris K.N.V.B. of
F.I.F.A.

19 - 12 - 38

S. Mobach

Bestuurslid S.V.B.

1 - 8 - 40

J. Frickers

Bestuurslid S.V.B.

1 - 8 - 40

J. Zeegelaar

Bestuurslid S.V.B.

29 - 3 - 46

J.A. Drielsma

Voorzitter S.V.B.

5 - 4 - 50

E.R. Wessels

Bestuurslid S.V.B.

29 - 1 - 51

G.J.C. v/d Schroeff

Voorzitter S.V.B.

29 - 1 - 51

W. Bos-Verschuur

Bestuurslid S.V.B.

Bij bedanking van de heer J. Zeegelaar op 1 Augustus 1940 werd aan zijn
Echtgenote Mevr. Zeegelaar-Brouwn, het donateurschap aangeboden.
Naast het bestuur werd op 5 - 12 - 47 een werkcomité benoemd, ter behartiging van
de belangen van de S.V.B., bestaande uit de heren E. Wijngaarde, Henriques, L.
Soerel, L. Duin, Ch. Moll en F. Juda. Met als contactmannen de bestuursleden
Bos-Verschuur en Gouvernante. Dit Comité werd ontbonden op de vergadering van
16 - 6 - 41.
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De jaren 1940-1950 van de Surinaamsche Voetbal Bond

Gedurende bovengenoemd tijdvak was ik aanvankelijk penningmeester en
waarnemend voorzitter en kort daarna voorzitter. Bij de uitgifte van een gedenkboek
mag een kort overzicht over deze zo belangrijke jaren niet ontbreken.
De oorlogsjaren waren slechte jaren voor de Bond. Alle jonge mannen waren
opgeroepen voor hun dienstplicht en zo gebeurde het dat geen voetbalvereniging in
staat was om een elftal op het veld te brengen (met uitzondering van MVV).
Het voetbalveld zelf werd langzamerhand verwaarloosd omdat er geen inkomsten
waren. Het geringe publiek ging teleurgesteld weg, wanneer door onvoldoende
opkomst der elftallen een wedstrijd niet kon doorgaan. De militairen gingen toen het
veld gebruiken als oefenveld voor motorrijders. Geen wonder dat het binnen enkele
weken in zeer slechte conditie verkeerde.
Samen met de heer M. Wijngaarde, die toen reeds als secretaris optrad en die
eigenlijk de hoofdfiguur was in deze, werd besloten tot oprichting van de M(ilitaire)
V(oetbal) O(rganisatie). Alle bataljons of compagnien die een elftal in het veld konden
brengen, werden lid. De opvolgende Militaire Commandanten verleenden alle steun
aan dit plan en zo kon, zo goed en zo kwaad als het ging, toch nog gevoetbald worden.
Het bestuur van de MVO bestond op een officier na, geheel uit het SVB-bestuur.
Gedurende de oorlogsjaren was er slechts weinig contact met buitenlandse
voetballers. In December 1940 kwam er een elftal uit Belem. Daarna was van belang
het bezoek van een militair elftal aan Demerara. Dit bezoek was de eerste schrede
tot verbetering van de verstandhouding met onze Engelse naburen, die zoals iedereen
weet, gedurende vele jaren aan de zijde van de NGVB stonden.

Philip Abraham Samson, Gedenkboekje ter gelegenheid van de opening van het Suriname stadion

26
In 1944 en 1945 begonnen de burgerverenigingen langzamerhand wederom tekenen
van leven te vertonen en naar ik meen in eind 1945 werd de MVO geliquideerd en
begon de SVB wederom op eigen naam leiding te geven, aan de voetbalsport, maar
moest vrijwel opnieuw beginnen met de opbouw van de burger verenigingen. De
ene officier die qualitate qua in het bestuur van de MVO was, werd gaarne
overgenomen door de verenigingen en het SVB bestuur. Nog hoort men zijn naam
noemen: Luit. Pelkman.
Dit is wel zeer in het kort de geschiedenis van de oorlogsjaren van onze Bond,
maar velen zijn de zorgen en hoofdbrekens van deze tijd reeds vergeten.
Direct na deze down-periode begon de opleving. De tocht naar Nederland in 1947,
het overkomen van de trainer Du Bois, de vele ontmoetingen met buitenlandse
verenigingen, de plannen voor een stadion, die begonnen met de aanleg van een
oefenveld dank zij een groot crediet van de toenmalige Surinaamse Landsregering,
deelname in het Caraibisch voetbaltournooi op Martinique onder leiding van Pelkman,
aanleg van licht, dank zij een geldlening van de Landsregering die inmiddels is
afbetaald, de overname van het erfpachtsrecht van het sportterrein op naam van de
SVB zijn belangrijke voorbeelden. De financiëring van al deze activiteiten, vrijwel
zonder kas, was een probleem op zich zelf zoals dit zich wel laat begrijpen.
In de laatste jaren is de SVB een krachtige organisatie geweest, vol leven en actie
en het is de verdienste van het huidig bestuur dat het dit tempo heeft volgehouden
en verhoogd. Het stadion, een sieraad voor onze gemeenschap, is het resultaat van
zijn arbeid.
Moge de jeugd beseffen dat het Stadion daar staat om gebruikt te worden op
sportieve en gepaste wijze, dat het er niet gaat om met ongeoorloofde middelen te
winnen, maar om met inachtneming van de regels van het spel, op sportieve wijze
en met frisse geest tot fraaie prestaties te komen, tot trots van ons vaderland.
Eerlijkheidshalve moet ik vermelden dat veel van wat de SVB heeft bereikt in de
jaren 1940-1950 is te danken aan het onvermoeide en onbaatzuchtige werk van de
bestuursleden J. Gouvernante en M. Wijngaarde die nog steeds op dezelfde wijze
voortgaan, terwijl de namen van Wessels en Bos Verschuur niet vergeten mogen
worden.
G.J.C. VAN DER SCHROEFF
oud-voorzitter SVB.
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Wedstrijden van het Nationaal Elftal en Verenigingen, tegen
Buitenlandse ploegen.

Suriname - Brazilie (Remo) 1934

1933 SURINAME SURINAME - DEPORTIVO (Venezuela)

1934 CURACAO

31 Aug. Suriname

- Deportivo

2-3

2 Sept. Cicerone

- Deportivo

1-1

3 Sept. Suriname

- Deportivo

0-4

4 Sept. Voorw.

- Deportivo

1-1

5 Sept. Suriname

- Deportivo

1-1

CURACAO - SURINAME
22 Juli Curacao

- Suriname

3-1

25 Juli Curacao

- Suriname

3-2

27 Juli Transvaal

- Suriname

2-5

29 Juli Curacao

- Suriname

2-2

31 Juli Aruba

- Suriname

1-1

1935 SURINAME SURINAME - CURACAO
20 Mei Suriname

- Curacao

0-1

22 Mei Suriname

- Curacao

4-1

24 Mei Suriname

- Curacao

2-1
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Suriname - Curacao 4 - 1

1936 CAYENNE

DRIE-LANDEN TOURNOOI
CAYENNE - PARA (Braz.) - SURINAME
1 Jan. Cayenne

- Suriname

1-3

4 Jan. Para

- Suriname

3-0

Het team van de S.V.B. dat hem vertegenwoordigde in Belem.
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BELEM

27 Febr. Tuna

- Suriname

1-3

28 Febr. Paysandu - Suriname

3-3

1 Mrt. Do Remo

4-3

- Suriname

1936 SURINAME DRIE-LANDEN TOURNOOI
SURINAME - BRAZILIE - VENEZUELA

SURINAME

29 Aug. Suriname

- Brazilie

1-1

31 Aug. Suriname

- Venezuela

0-0

2 Sept. Brazilie

- Suriname

2-1

3 Sept. Venezuela

- Suriname

1-3

SURINAME - PARA (Brazilie)

2 Sept. Suriname

- Para

3-0

4 Sept. Suriname

- Para

2-4

6 Sept. Suriname

- Para

1-1

7 Sept. Cicerone

- Para

2-2

1937 SURINAME DRIE-LANDEN TOURNOOI
SURINAME - DEMERARA - TRINIDAD
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4 Jan. Suriname

- Demerara

8-0

6 Jan. Suriname

- Trinidad

1-1

8 Jan. Suriname

- Trinidad

3-3

9 Jan. Suriname

- Trinidad

2-2
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1938 CURACAO

CURACAO - SURINAME
5 Juli Curacao

- Suriname

2-1

7 Juli Curacao

- Suriname

1-0

10 Juli Curacao

- Suriname

4-1

ARUBA

8 Juli Aruba

- Suriname

5-0

TRINIDAD

16 Juli Trinidad

- Suriname

1-1

Juli San Fernando

- Suriname

4-1

DEMERARA

20 Juli G.F.C.

- Suriname

1-3

BERBICE

Juli Berbice

- Suriname

6-1

1939 SURINAME S.V.B. clubs - VICTORIA (Demerara)

DEMERARA

29 Aug. Go-Ahead - Victoria

0-0

30 Aug. Transvaal - Victoria

2-2

31 Aug. Arsenal

- Victoria

1-2

1 Sept. Arsenal

- Victoria

0-0

2 Sept. M.V.V.

- Victoria

0-0

16 Aug. Y.M.C.A. - Transvaal

0-4

Elftallen van B.G. en Suriname 1934
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1940 SURINAME SURINAME - PARA (Brazilie)
30 Nov. Marienburg - Para

1-2

1 Dec. Suriname

- Para

0-0

3 Dec. Suriname

- Para

1-4

4 Dec. Suriname

- Para

3-5

1943 DEMERARA DEMERARA - SURINAME
10 Nov. Everton

- Suriname

2-0

11 Nov. Combined - Suriname

0-1

12 Nov. Victoria

- Suriname

0-2

15 Nov. Demerara - Suriname

2-0

17 Nov. Garnizoen - Suriname

1-3

21 Nov. Demerara - Suriname

0-1

22 Nov. Demerara - Suriname

0-4

1944 SURINAME DRIE-LANDEN TOURNOOI
SURINAME - ARUBA - CURACAO
25 Aug. Suriname

- Curacao

1-2

27 Aug. Suriname

- Aruba

5-0

31 Aug. Suriname

- Curacao

0-2

1 Sept. Zwaluw

- Aruba

2-3

5 Sept. Suriname

- Aruba

2-3

7 Sept. Zwaluw

- Aruba

1-6

Philip Abraham Samson, Gedenkboekje ter gelegenheid van de opening van het Suriname stadion

Suriname - Curacao 1944

Philip Abraham Samson, Gedenkboekje ter gelegenheid van de opening van het Suriname stadion

32

1946 DEMERARA DEMERARA - SURINAME
21 Oct. Demerara

- Suriname

0-3

24 Oct. Demerara

- Suriname

0-1

28 Oct. Demerara

- Suriname

3-1

G.F.C.

- Suriname

1-4

Everton

- Suriname

0-5

Charleston

- Suriname

1-4

Garnizoen

- Suriname

0-1

Suriname - B.G. 1945

1946 CURACAO

Wedstrijden ter gelegenheid v/h 25 jarig bestaan van de
Cur. Voetbalbond
30 Mei Columb.

- Suriname

1-1

6 Juni Aruba

- Suriname

8-1

10 Juni Curacao

- Suriname

6-0

13 Juni Feyenoord - Suriname

8-1

1947 SURINAME SURINAME - FRANS GUYANA
2 Mrt. Suriname

- Frans Guyana

9-0

4 Mrt. Leo Victor

- Frans Guyana

2-4

7 Mrt. Comb.
- Frans Guyana
Voorwaarts/Transvaal

6-1
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9 Mrt. M.V.V.

- Frans Guyana

1-3
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Het elftal van Suriname, dat deelnam aan het tournooi ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van
de Curacaose Voetbalbond

DEMERARA

DEMERARA - M.V.V.
7 Aug. Juniores

- M.V.V.

1-8

8 Aug. Everton

- M.V.V.

0-3

10 Aug. Demerara - M.V.V.

1-0

13 Aug. C.Y.O.

- M.V.V.

4-1

15 Aug. Demerara - M.V.V.

0-1

18 Aug. Demerara - M.V.V.

0-1

1947 SURINAME DRIE-LANDEN TOURNOOI
SUR - DEMERARA - VOORW. (Aruba)
30 Aug. Zwaluw

- Demerara

1-2

1 Sept. Suriname

- Demerara

4-0

5 Sept. Suriname

- Demerara

0-0

7 Sept. Suriname

- Demerara

1-0

8 Sept. Zwaluw

- Voorwaarts

0-0

10 Sept. Suriname - Voorwaarts

2-1

12 Sept. Suriname - Voorwaarts

2-1
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Suriname - Voorwaarts (Aruba) 1947

Suriname - B.G. 1947
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1948 SURINAME SURINAME - TRINIDAD
7 Mrt. Zwaluw

- Trinidad

0-0

9 Mrt. Junioren

- Trinidad

0-4

12 Mrt. Suriname

- Trinidad

1-0

14 Mrt. Suriname

- Trinidad

0-0

16 Mrt. Suriname

- Trinidad

0-2

17 Mrt. Paranam

- Trinidad

0-1

21 Mrt. M.V.V.

- Trinidad

1-0

Suriname - Trinidad 1948

NEDERLAND

NEDERLANDSE CLUBS EN COMBINATIES VERSUS
SURINAME
4 Aug. Ajax

- Suriname

2-2

7 Aug. Feyenoord

- Suriname

3-1

15 Aug. Comb.
Tilburg

- Suriname

2-2

21 Aug. Quick

- Suriname

5-4

25 Aug. Be Quick

- Suriname

3-1

28 Aug. D.F.C.

- Suriname

1-1

7 Sept. Haags Elft. - Suriname

3-0
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CAYENNE

Voorwedstr. GUADELOUPE TOURNOOI
26 Sept. Cayenne

GUADELOUPE

- Suriname

2-4

30 Sept. Demerara - Suriname

0-4

VIJF-LANDEN TOURNOOI
GUADELOUPE - MARTINIQUE - CAYENNE - HAITI
- SURINAME
17 Dec. Martinique - Suriname

4-3

(Dit tournooi werd wegens organisatorische moeilijkheden
afgebroken.)
1949 SURINAME SURINAME - ARUBA

SURINAME

30 April Zwaluw

- Aruba

1-3

1 Mei Zwaluw

- Aruba

0-0

3 Mei Moengo

- Aruba

1-3

8 Mei Suriname

- Aruba

6-1

10 Mei M.V.V.

- Aruba

1-1

SURINAME - FRANS GUYANA
14 Aug. Suriname

SURINAME

- Frans Guyana

5-0

17 Aug. Transvaal - Frans Guyana

1-0

19 Aug. Suriname

2-1

- Frans Guyana

SURINAME - TUNA (Brazilie)
1 Sept. M.V.V.

- Tuna

1-4

Suriname

- Tuna

0-2

7 Sept. Robinh.

- Tuna

1-3

9 Sept. Suriname

- Tuna

1-1

Philip Abraham Samson, Gedenkboekje ter gelegenheid van de opening van het Suriname stadion

11 Sept. Suriname - Tuna

1-1

1950 SURINAME SURINAME - NAUTICO
7 Mei Suriname

- Nautico

2-4

9 Mei Suriname

- Nautico

2-2

11 Mei Moengo

- Nautico

0 - 10

12 Mei M.V.V.

- Nautico

4-6

14 Mei Suriname

- Nautico

1-4
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SURINAME

SURINAME

TRINIDAD

SURINAME - DEMERARA - ARUBA JUNIORES
27 Aug. Suriname

- Demerara

0-1

29 Aug. Robinh.

- Demerara

2-2

5 Sept. Suriname

- Demerara

3-0

3 Sept. Suriname

- Demerara

4-1

7 Sept. Hollandia

- Demerara

0-0

8 Sept. Paranam

- Aruba Jun.

0-7

10 Sept. Zwaluw

- Aruba Jun.

1-6

12 Sept. Voorwaarts - Aruba Jun.

0-2

15 Sept. Bondselft. - Aruba Jun.

2-0

17 Sept. Bondselft. - Aruba Jun.

3-2

DRIE-LANDEN TOURNOOI
TRINIDAD - CURACAO - SURINAME
18 Nov. Curacao

- Suriname

2-3

20 Nov. Comb.
Colleges

- Suriname

0-2

25 Nov. Trinidad

- Suriname

5-0

27 Nov. Curacao

- Suriname

3-0

29 Nov. Trinidad

- Suriname

1-1

30 Nov. East St.
George

- Suriname

2-0

1951 SURINAME SURINAME - NAUTICO (Barzilie)
27 Mrt. Robinhood - Nautico

2-2

29 Mrt. Voorwaarts - Nautico

0-3

31 Mrt. Suriname

- Nautico

3-2

2 Apr. Suriname

- Nautico

3-5

4 Apr. Suriname

- Nautico

1-5

6 Apr. Robinhood

- Nautico

1-2
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SURINAME

SURINAME - DEMERARA
31 Aug. Suriname

- Demerara

6-1

2 Sept. Suriname

- Demerara

5-0

4 Sept. Transvaal

- Demerara

1-2

7 Sept. Voorwaarts - Demerara

3-1

9 Sept. Suriname

- Demerara

4-0

11 Sept. Robinhood - Demerara

2-1

1952 SURINAME SURINAME - PAISANDU (Brazilie)
20 Apr. Suriname

- Paisandu

0-0

22 Apr. M.V.V.

- Paisandu

1-0

25 Apr. Suriname

- Paisandu

1-1

27 Apr. Suriname

- Paisandu

2-2

29 Apr. Robinhood - Paisandu

0-1

Suriname - Paisandu 1951

SURINAME

SURINAME - BOA VISTA (Brazilie)
23 Sept. Voorwaarts - Boa Vista

3-1

25 Sept. Suriname - Boa Vista

1-1

28 Sept. Suriname - Boa Vista

1-2
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1952 SURINAME SURINAME - CARAIBISCH ELFTAL
7 Dec. Suriname

- Caraibisch Elft.

2-2

9 Dec. Robinhood

- Caraibisch Elft.

1-2

11 Dec. Suriname

- Caraibisch Elft.

2-2

14 Dec. Suriname

- Caraibisch Elft.

4-0

16 Dec. Voorwaarts - Caraibisch Elft.

2-0

Suriname - Caraibisch elftal

1952 ARUBA

VIER-LANDEN TOURNOOI
SURINAME - ARUBA - LA SALLE - DEMERARA
14 Febr. Suriname - Aruba

1-2

16 Febr. Suriname - Demerara

9-0

17 Febr. Suriname - La Salle

2-5

1953 SURINAME 1 Mrt. Suriname

- Milionarios

2-0

1953 SURINAME SURINAME - DEPORTIVO JR. (Columb.)
26 Juli Suriname

- Deportivo

2-2

28 Juli Suriname

- Deportivo

2-2

31 Juli Robinh.

- Deportivo

4-2

2 Aug. Suriname

- Deportivo

0-0
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De reis naar Europa in 1948.
Nadat de voorbereidingen getroffen waren en de datum van vertrek bepaald,
verzamelden leiders en spelers op 24 Juli om half twee des namiddags bij het kantoor
van de K.L.M., uitgeleide gedaan door honderden enthousiaste S.V.B.-supporters.
Behouden landden onze jongens op Maandag 26 Juli op Schiphol, waar reeds tal van
personen aanwezig waren om hun welkom te heten in Nederland. Onder de
aanwezigen bevonden zich

Dr. Pos, vertegenwoordiger van Suriname in Nederland, Dr. Buiskool, Voorzitter
van de Sur. Commissie ter Ronde tafel Conferentie, de heer H.J. de Vries, oud lid
van de raad van Bestuur, Dr. Lashley en echtgenote, de heer Kleine en nog vele
andere Surinamers. Voorts werden zij verwelkomd door de heer L. van der Slik,
afgevaardigde van de K.N.V.B., de heer Koolhaas, Voorzitter van Ajax en de heer
C. Kieboom. Hierna stapten zij in de bus en vertrokken naar hotel ‘De Leeuwerik’
(Haarlem). De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Ajax en eindigde 2 - 2. Een
sportief gespeelde wedstrijd. In de verdediging was de dekking ons zwakke punt,
toch ontbrak het niet aan goeden wil en doorzetting van onze jongens doch bracht
het geraffineerde aanvalsspel van de voorhoede van Ajax onze achterhoede
herhaaldelijk in de war. Onze aanvallen waren snel en ontwikkelde zich een aardige
combinatie doch ontbrak een goede afwerking. Het publiek dat in grote getale was
opgekomen ± 25000 was zeer sportief en ontbrak het ook niet aan warme
toejuichingen als de onzen op lenige manier en met grote snelheid met het leder
vandoor gingen.
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Feyenoord - Suriname 3 - 1
Het ruwe spel van enkele Feyenoorders ontwrichtte ons elftal. Onze jongens hebben
hard hun best gedaan om zich aan het harde spel aan te passen maar het lukte niet.
Onze voorhoede spelers liepen telkens in de buitenspel val terwijl de leiding zeer
slap was. ± 28000 toeschouwers woonden deze wedstrijd bij en gingen tevreden
huiswaarts.

Tilburg - Suriname 2 - 2
Deze wedstrijd stond technisch zowel tactisch on een zeer laag peil. Aan beide
ploegen waren er grote tekortkomingen te merken. Er werd lukraak getrapt, zodat er
van een combinatie geen sprake was. De 16000 toeschouwers die aanwezig waren,
hebben zich geamuseerd met de soepelheid en lenigheid der Surinamers.

Quick - Suriname 5 - 4
Deze wedstrijd was de beste van de tour. Trots wij tien minuten na de rust voor
stonden met 4 - 2 werd de wedstrijd toch door Quick gewonnen met 5 - 4. Dit verlies
is natuurlijk te wijten aan het tekortschieten van tactiek en spelinzicht. Voor de rust
was het spel geheel in handen van de onzen. Een kwartier voor het einde ging onze
voorhoede verdedigend spelen, waardoor de tegenpartij kans zag drie maal te doelen.

Be quick - Suriname 3 - 1
Een slordig gespeelde wedstrijd. Bij een meer doortastende speelwijze was het
mogelijk geweest voor de rust een voorsprong te hebben, daar wij vrijwel doorlopend
drukten. Er werd echter met minder overtuiging gespeeld. Pas nadat wij in de tweede
helft, grotendeels door blunders in de verdediging een 3 - 0 achterstand kregen,
flikkerde gelukkig de ware geest weer op. Een zeer verdiend tegenpunt was de
beloning. Onze voorhoede had kansen genoeg, deze werden verprutst, deels door
gebrek aan zelfvertrouwen.

D.F.C. - Suriname 1 - 1
Voor deze wedstrijd was de belangstelling niet groot deels door feestelijkheden op
andere punten van de stad. Enkele minuten voor het einde gelukte het D.F.C. met
medewerking van ‘Fortuna’ voor de gelijkmaker te zorgen.
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Suriname speelde een veel betere partij en had een grote veldmeerderheid.

Haagsche elftal - Suriname 3 - 0
Dit was de slechtste wedstrijd van de tour. Beide ploegen speelden ruw, zodat er van
voetbal geen sprake was. Het aantal toeschouwers was ± 12000.
De ploeg bestond uit de Bestuursleden M. Wijngaarde en J. Gouvernante, spelers:
Graanoogst, Nijman, Zorgvol, Gill, Elschot, Babb, Leeuwin, Deira, Purperhart,
Woerdings, Belgrave, Samson, Kamperveen, Nelom, Declerque, Hoen en Wilson.
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Onze Goodwill Ambassadors.

In Januari 1952 ontving de S.V.B. een schrijven van de Secretaris van de Caribbean
Football Association waarin gevraagd werd om uitzending van drie spelers voor
deelname aan voetbalwedstrijden op Jamaica. Nadat de S.V.B. in verband met de
aan de uitzending verbonden kosten te kennen had gegeven twee spelers te kunnen
afvaardigen ontving zij een telegram waarin om de spelers Daisy Samson en André
Kamperveen werd gevraagd. Naar aanleiding hiervan stelde de S.V.B. zich wederom
in verbinding met de C.F.A. wat tot resultaat had, dat deze or-
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ganisatie zich bereid verklaarde de kosten van een derde (achterhoede) speler te
dragen. Het Bestuur vond de speler D. Samson niet in conditie aangezien hij twee
maanden wegens ziekte niet gevoetbald had en besloot de spelers H. Mijnals, M.
Kruin en A. Kamperveen beschikbaar te stellen. Op 18 Februari vertrokken onze
jongens per K.L.M. naar Jamaica. Niet tegenstaande het Car. elftal uit 20 spelers
bestond werden onze jongens bij alle wedstrijden opgesteld en op zeer waardige
wijze hebben zij de eer van ons land weten hoog te houden. Op Donderdagmiddag
6 Maart keerden zij terug en werden reeds op het vliegveld door honderden mensen
verwelkomd. Nog voordat onze goodwill ambassadors behoorlijk voet op vaderlandse
bodem hadden gezet, werden zij met groenwitte-kransen omhangen en kreeg elk
hunner een handruiker vormende de initialen van de respectievelijke verenigingen.
Onder constant getoeter en hup-hup geroep begon de triomftocht naar de hoofdstad.
Bij het William Kraanplein stapten onze voetbalhelden over in een ‘open’ wagen,
waarna langs de Zwartenhovenbrugstraat werd gereden teneinde de duizenden
verwelkomers bij de Ambachtschool op te halen.
Onder Clavers hot-tonen bereikte de geweldige stoet de Cultuurtuin alwaar de
spelers werden toegesproken door, de Bondsvoorzitter De la Fuente.
Na zijn pittige speech verzocht hij de bestuursleden Salomons en Van Ommeren
om samen met hem de spelers Kruin, Kamperveen en Mijnals, die hij de
respectievelijke bijnamen gaf van ‘ruin’ ‘tovenaar’ en ‘verduin’ gouden medailles
op te spelden ter herinnering aan de grootse prestaties welke zij op Jamaica leverden.
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De S.V.B. naar Aruba, Februari 1953.
In verband met de opening van het Wilhelminastadion te Oranjestad (Aruba), had
de Surinaamse Voetbal Bond van de Aruba Voetbal Bond een uitnodiging ontvangen,
aldaar een serie voetbalwedstrijden te spelen.
Het spreekt vanzelf, dat het Bestuur van de S.V.B. niet aarzelde deze uitnodiging
te accepteren.

De tijd van voorbereiding was kort; toch slaagden wij er in dank zij een goede
organisatie, binnen de kortst mogelijke tijd alle spelers, invallers en officials tijdig
klaar te maken voor vertrek.
Op de dag van vertrek bevond zich een enthousiaste menigte voor het gebouw van
de K.L.M. aan de Steenbakkerijstraat, teneinde ons allen ‘Succes’ en ‘Goede reis’
toe te wensen.
Hoewel de reis zeer ongemakkelijk was door het vervoer nl. in een D.C. 3 (een
zgn. Army Transport Plane), kwamen wij toch in een zeer goede stemming aan te
Trinidad, waar wij verden verwelkomd door Commander Hayward, Voorzitter van
de T.A.F.A., die ons verkwikte met een heerlijk kop koffie.
Na een kort oponthoud vertrokken wij rechtstreeks naar Aruba waar wij tegen zes
uur (Aruba-tijd), behouden aankwamen. De ontvangst van de zijde van onze
landgenoten was in één woord overweldigend. Ook de Aruba Voetbal Bond liet zich
niet onbetuigd; wij werden ontvangen door het gehele Bestuur,
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een lieftallige Madrina en flink in de bloemetjes gezet. Na de verschillende speeches
en begroetingen gingen wij naar het Hotel Holland, waar eigenlijk de officiële
ontvangst plaats had.
De oude kennissen waren spoedig ter plaatse voor het nodige contact, terwijl er
ook nieuwe vriendschapsbanden werden gelegd.
Aangezien de komende dagen zeer vermoeiend beloofden te worden, maakten wij
't de eerste avond niet al te laat, hoewel er nog die avond vele regelingen moesten
worden getroffen. De volgende dagen werd er dag voor dag een program opgesteld,
waaraan allen onderworpen waren en welk in de puntjes werd afgewerkt zonder
enige wanklank.
De prestaties zowel buiten als op het speelveld waren boven verwachting. De
resultaten op het veld waren niet succesvol, wat betreft de uitslagen; dit was echter
niet te wijten aan de spelers, maar wel aan omstandigheden buiten ons. De indruk
van onze jongens op spelers en publiek, ook op de Venezolanen, was uitstekend.
Onze landgenoten, die met angst in het hart, toch vol verlangen naar onze komst
hadden uitgekeken, waren meer dan voldaan over het gepresteerde op en buiten het
sportveld. De vele pluimpjes die onze jongens hier en daar kregen, waren dan ook
volop verdiend.
Vele uitstapjes werden ons aangeboden, waarvan een zeer dankbaar gebruik werd
gemaakt. Toen het uur van scheiden had geslagen, was het afscheid zeer roerend.
Vele landgenoten en ook Arubanen, aan wie wij hadden verteld over ons eigen stadion
in Suriname namen zich vast voor de opening, welke omstreeks begin September
zou plaatsvinden, bij te wonen.
Het verblijf op Aruba was naar onze zin veel te kort; na ongeveer een week was
het voetbalfestijn weer achter de rug. Op Donderdag? Februari braken wij op; het
werk wachtte weer in Suriname.
Na een voorspoedige reis kwamen wij in de namiddag te omstreeks half zeven te
Paramaribo, alwaar ons een koele dronk werd aangeboden in Pension Lashley en wij
hartelijk werden toegesproken door onze geachte Voorzitter, de heer Emile de la
Fuente.
Nadat de heer Moll namens de spelers een woord van dank had uitgebracht aan
het Bestuur voor de gelegenheid hen geboden om de naam van Suriname in het
buitenland hoog te houden op voetbalgebied, ging ieder huiswaarts teneinde in
huiselijke kring nog eens na te genieten van de heerlijke, echter te korte trip naar
Aruba.
M.
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M. Pool en A. Kamperveen, comiteleden voor de uitgifte van dit gedenkboekje.

oud-Voorzitter E. Brunings
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In de schijnwerper.
Oom Jan en de S.V.B.

Wij hebben gemeend in dit gedenkboek een bescheiden plaatsje te moeten reserveren
voor John H. Wijngaarde, ons allen bekend als OOM JAN, die sedert de oprichting
van de S.V.B. steeds zijn volle medewerking aan deze organisatie heeft verleend.
Zijn bijdrage in de groei van de voetbalsport in Suriname is van dien aard geweest
dat wij hem kunnen rekenen tot een der stoerste medewerkers, aan wie de S.V.B.
veel erkentelijkheid schuldig is.
Zijn streven was er steeds op gericht om de S.V.B. die plaats in deze gemeenschap
te doen innemen waarop hij krachtens zijn rechten als het enig vertegenwoordigend
voetballichaam in Suriname aanspraak maakte. En wee hem die aan deze rechten
trachtte te tornen.
Hoewel oom Jan nimmer een plaats in het Bondsbestuur heeft geambiëerd, heeft
hij desalniettemin met zijn grote pushing power achter de bond gestaan en met woord
en geschrift steeds geijverd voor de opvoering van de voetbalsport.
Wij zien hem als lid en speler van de v.v. Quick waarin hij de eerste
voetbalcompetitie in Suriname meespeelde.
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Op zijn initiatief werd de S.V.B. in de gelegenheid gesteld voor de eerste maal een
elftal naar het buitenland te sturen. Dit voorrecht kwam toe aan de V.V.
‘VOORWAARTS’ die op Vrijdag 15 April 1927 naar Frans Guyana vertrok om het
aldaar op 17 April d.a.v. op te nemen tegen het vertegenwoordigende elftal, terwijl
hij bij een tweede bezoek van een bondselftal aan deze buren als manager optrad.
Het eerste drie-landen tournooi in Suriname tussen Suriname, Brazilie en Venezuela
in 1935 geschiedde eveneens mede op zijn initiatief en was hij die-naast de grote
steun van onze ex-voorzitter, de heer J.A. Drielsma, wist te zorgen voor een finantiele
garantie.
De middenweek competitie met een drie-ledig doel, t.w.:
a. Stijving van de kas van het S.S.C.;
b. stijving van de kas der verenigingen;
c. bekostiging van de uitrusting van spelers, die naar het buitenland moesten
vertrekken en finantieel hiertoe niet in staat waren, was een schepping,
voortgesproten uit het brein van Oom Jan, die in dit streven werd bijgestaan
door de heren Hylaard en R.C. Schoonhoven.
Uit de opbrengst van een gehouden sportdag en een sportavond in Thalia onder zijn
leiding, verrees de woning van de wachter, en de kleedkamer in de Cultuurtuin en
toen de oude tribune in elkaar dreigde te storten was het wederom Oom Jan die het
initiatief nam tot het aanleggen van een loterij waaruit de middelen werden gevonden
om een nieuwe tribune op te zetten. Dat hij hierbij grote steun ondervond van wijlen
Heshusius, mag zeker worden vermeld.
Tot een van zijn mooiste daden mag zeker worden gerekend het aanbieden van
een vaandel aan de S.V.B., bekostigd uit gelden die door hem, in samenwerking met
de heren Hijlaard en Schoonhoven, bij elkaar werden gebracht.
Met deze korte en zeer onvolledige samenvatting hebben wij getracht Oom Jan's
aandeel in de opbouw van de S.V.B. in het licht der schijnwerpers te plaatsen.
Thans mag hij het genoegen smaken dat er wordt voortgebouwd op een basis die
hij heeft helpen leggen.

W. Heshusius
Deze voetballiefhebber kan worden beschouwd als een der pioniers ten aanzien van
de diverse aspecten van de voetbalsport in Suriname. Reeds bij de aanvang was hij
een der beoefenaars en in het eerste en tweede bestuur van de S.V.B. had
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hij een plaats. Hij kan zelfs als de spil worden beschouwd waaromheen alles draaide.
Een man die zich ook nadat zijn physieke toestand een handicap voor hem werd,
nimmer heeft ontzien wanneer het de belangen van de voetbalsport in het algemeen
en die van de S.V.B. in het bijzonder gold.
Hij droeg veel bij tot een eigen sportveld. De aansluiting aan de FIFA was voor
een goed deel zijn werk. Bij internationale ontmoetingen was hij steeds de stuwende
geest en een man die bergen werk verzette.
Van hem kan dan ook getuigd worden dat hij als het ware op het voetbalveld zijn
laatste adem blies.

E. Wessels

Deze voetbalenthousiast is nadat hij de voetbalschoenen voor goed aan de kapstok
hing niet op zijn lauweren gaan zitten. Juist om zijn grote verdiensten werd hij een
plaats in het S.V.B. bestuur waardig gekeurd. Eddy gaf zich ten volle aan zijn taak.
Eenmaal iets op zich genomen rustte hij niet voor dat dit tot een goed eind was
gebracht. Enkele malen heeft hij de zaak van de S.V.B. buiten eigen grenzen gediend
en de rapporten die hier ontvangen werden getuigden dat hij ook deze taak boven
alle lof verrichtte.
Ook als omroeper bij internationale wedstrijden had hij een klinkende naam en
velen zullen zich nog herinneren hoe hij middag-aan-middag trots zijn drukke
werkkring zich beschikbaar stelde, om ook zijn bijdrage te leveren tot meerdere bloei
van de voetbalsport.
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Vooral in moeilijke dagen was zijn enthousiasme een stimulance voor velen. Eddy
heeft zich werkelijk verdienstelijk gemaakt voor de voetbalsport.

S. Mobach †
Een stoere werker aan wie veel wat tot stand kwam te danken is.
Nauwelijks zijn voet hier aan wal gezet of hij plaatste zijn krachtige schouders
onder de voetbalsport en op een wijze die nimmer twijfel heeft gelaten voor de wijze
waarop zijn hart sloeg voor deze sport. Was zelf beoefenaar van de sport. Hij kwam
uit in wedstrijden. Kort na zijn aankomst werd hij in het toenmalige bestuur van de
S.V.B. opgenomen. Een keuze die nimmer heeft berouwd. Behalve voor de sport
droeg hij de beoefenaars of leden aangesloten aan de S.V.B. een warm hart toe. Een
sterk sociaal voelend mens hielp hij waar hij kon. Dag en nacht arbeidde hij voor de
zaak waarin hij geloofde. Van deze grote werker kan ook getuigd worden, dat hij in
het belang van deze tak van sport werkte zolang het nog dag voor hem was. Hij heeft
ongetwijfeld de voetbalsport in het algemeen en tal van beoefenaars aan hem verplicht
door zijn onverwoestbare ijver en door zijn ongedwongen omgang met allen.

J. Stenhuys
Deze eenvoudige man is een der hoekstenen geweest van de S.V.B. Behalve zijn
clubliefde, hij was voorzitter van Cicerone, had hij alles voor over wanneer het de
belangen van de S.V.B. betrof. Nimmer werd vergeefs een beroep op hem gedaan
voor een bijdrage in welke vorm ook. Tot vandaag is hij deze organisatie trouw. Hij
kan terugzien op een werkzaam aandeel aan veel wat tot stand kwam en de basis
vormde van de mijlpaal die nu bereikt is geworden.

Van der Upwich en Sluyters
twee bekende figuren in onze voetbalwereld die naast andere militaire Officieren
veel bijdroegen tot ontwikkeling van de voetbalsport hier. Trouwe S.V.B.'ers heeft
vooral de laatste veel bijgedragen tot de instandhouding van deze organisatie. Ook
zij sloofden zich uit voor de goede zaak en nimmer is een beroep op hen vergeefs
geweest.
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