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Ter introductie
Hoeveel eer kan een sterveling verdragen, als er zonder
enig protest van zijn omgeving, aan hem wordt gevraagd
het voorwoord voor het Jubileumboek ter ere van het
Honderdjarig Bestaan van de Zutphense Voetbalvereni-
ging Be Quick te schrijven?
En dat terwijl hij bij de totstandkoming van dit schitteren-
de werk zeker niet het meeste werk heeft verricht.
Het is zeker niet de eerste keer dat een soortelijk privilege
mij ten deel valt, maar dan was de klus ook grotendeels
door mijzelf geklaard. Nu voel ik een lichte gêne, aange-
zien veel, maar dan ook héél veel werk door derden is ge-
daan.

Maar u weet hoe dat gaat. Ze schuiven je naar voren en
voor je het in de gaten hebt, krijg je meteen hoogmoeds-
waanzin. Een voorbeeld. Het is voorgekomen, dat ik een
stukje van enige importantie vooraf liet gaan door een
mooie spreuk, een gezegde of een historische uitspraak.
Niets geeft meer câchet dan die te pikken van een Goethe,
Schiller, Shakespeare of Lord Byron. Voilà, in ieder geval
een bewijs dat minimaal de middelbare school is bezocht.
Nu wordt het echter veel ernstiger, want ik ging zelf aan
de slag. Pardon, mag ik even?

One can travel far and wide
Or spend the time at home
Turn out to be beggar or see yourself a king
But
Unimportant what you are, say or write
As long as Be Quick will be your bride

Ik geef toe. Een tweede Coleridge of Voltaire zal ik niet
worden, maar kon het toch niet laten. Vergeef me.

Wat staat er in een Voorwoord? Bijvoorbeeld waar het
boek dat voor u ligt over gaat. Dat is simpel. Er is een zeer
verwoede poging gedaan om honderd jaar Be Quick in
woord en beeld te vatten. Dat is een hels karwei geweest,
want met het Archief van Kees Samuels kun je wel tien
van dit soort werken maken. Daar komt nog bij dat wat
Joop Janssen, onbetwist de belangrijkste man en drijven-
de kracht achter deze uitgave, zelf nog bij elkaar speurde
ook een grote kist vol was. En daar moet dan een keuze
uit worden gemaakt. Teksten, gedichten, foto’s, kranten-
knipsels, het einde leek zoek.
Dan de opzet, lay-out, papier- en omslagkeuze. Het uit-
typen van de tekst door Tineke Jansen-Jurriëns en daarna
de verbeteringen invoeren, na de correcties van diverse
mensen. Kostenbewaking, overleg met Drukkerij
Weevers.
Tegenvallers waren er, maar ook geweldige opstekers,
zoals de schenking van het papier door Bührmann
Ubbens, wat ons veel geld bespaarde.

In dit boek vindt u in de omslag een opbergvak. Daar kunt
u te zijner tijd de bijlage in kwijt, die wordt gemaakt van
alle festiviteiten rond het Jubileum. Pas dan heeft u een sa-
menvatting van 100 jaar Be Quick compleet.
Velen zullen zichzelf terugvinden in dit boek, een enkeling
misschien niet. Het kan ook voorkomen, dat een geliefd
en inmiddels overleden familielid niet vermeld staat of af-
gedrukt is. Wij kunnen daarvoor slechts onze diepe spijt
betuigen, want hoewel dit een omvangrijk werk is gewor-
den, pretenderen we allerminst volledig te zijn geweest.

Feitelijke of historische onjuistheden hebben we getracht
geheel te vermijden, maar ook hier kunnen onvolkomen-
heden binnen zijn geslopen.

Mag ik besluiten met een diepgemeend woord van dank
aan allen, die zich op een of andere wijze bij de vervaardi-
ging van dit Jubileumboek verdienstelijk hebben gemaakt.
Er zijn in deze introductie drie namen genoemd, maar vele
anderen hebben hun steen(tje) bijgedragen.
Grote bewondering en diep respect is hun deel.

Be Quick 100 jaar!

Dit boek is slechts een onderdeel van de Jubileumviering.
Ook op andere fronten is jarenlang gezwoegd en geploe-
terd. De geschiedenis toont een vereniging, die door diepe
dalen is gegaan, maar ook grote hoogten heeft bereikt. Be
Quick is niet zomaar een voetbalvereniging. Nee, zeker
niet. Het is een stijl, een cultuur, welhaast een lichaamsei-
gen gevoel. Be Quicker-zijn ontwikkel je in je jongste jaren
en de genegenheid voor Blauw en Wit zal je nooit meer
verlaten.

Be Quick 100 jaar!

Wat een voorrecht dit mee te mogen maken. De toekomst
is in nevelen gehuld en je afvragen of er ook een 200 jaar
zal komen, is niet relevant. Wat wel telt is, dat eenieder
zich verplicht moet voelen dit ronduit eminente instituut
zolang als maar menselijk is te laten voortbestaan.

LEVE BLAUW EN WIT

LEVE ONS BE QUICK.

Cees A.J. Seevinck,
Voorjaar 2002.
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Het ontstaan van
voetbal
Het voetbalspel in zijn huidige vorm is ongeveer 150 jaar
oud en is vanuit Engeland over de hele wereld verspreid.
De geschiedenis van zijn oervormen gaat echter duizen-
den jaren terug. Het spelen van een bal met de voet, de
knie en het bovenbeen schijnt zo oud te zijn als de bal zelf.
In bijna alle cultuurtijdperken en delen der aarde zijn daar-
van bewijzen te vinden. In de Chinese literatuur wordt
sinds het derde millenium vóór Christus doorlopend
gewag gemaakt van voetbalspelen van twee clubs tegen el-
kaar, waarin ook werd gesproken over de verdeling van
bepaalde taken, zoals doelverdediger, spelleider enz. In het
Middellandse-Zeegebied is het “gioco calcio”, dat zich
sinds 1400 in Italië ontwikkelde, als een echte voorloper
van het voetballen te beschouwen. Ook in Engeland be-
stonden beginvormen van het voetbalspel. In 1313 na
Christus werd het balspel door Edward II in Londen ver-
boden, omdat het onduldbaar geworden zou zijn. Maar dit
verbod kon het voetballen echter niet verdrijven.
Langzamerhand werden er voornamelijk op de scholen en
colleges twee manieren van het spelen ontwikkeld, die
door de terreinomstandigheden werden bepaald. Op klei-
ne terreinen, zoals bij de Charterhouse-school, het
Westminstercollege en in Eton neigde men naar de “drib-
bling game” of association football, terwijl de grote terrei-
nen in Harrow, Winchester en Rugby, de Loop-Roof ma-
nier, het latere Rugby, mogelijk maakten. De regels, over-
genomen van de scholen en verenigingen, gaven aan beide
speelvormen een verschillend karakter en met de oprich-
ting van de Football Association in 1863 en de Rugby
Football Union in 1871 voltrok deze scheiding zich volle-
dig. In 1905 had de Football Association reeds 10.000
clubs als lid. Daarvan speelden er 272 bekerwedstrijden,
welke sindsdien door amateurs en professionals gespeeld
worden. De league van Engelse professionals bestaat
reeds vanaf 1884.

3Zutphen
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Voetbal in Nederland
Voetbal werd in 1870 in Nederland geïntroduceerd door
de toen veertienjarige Pim Mulier, die kennis had gemaakt
met voetbal op een Engelse kostschool te Noordwijk. Met
een paar schoolvrienden richtte hij in Haarlem de eerste
Nederlandse voetbalvereniging H.F.C. (nu K.H.F.C.) op.
Ondanks een primitief begin ontstonden er al snel andere
clubs. In 1889, alweer op initiatief van Mulier, kwam de
Nederlandsche Voetbal en Athletiek Bond tot stand. Deze
werd in 1895 omgedoopt in de Nederlandsche Voetbal
Bond, die in 1929 het predikaat Koninklijke verwierf, de
K.N.V.B. van nu. Na de oprichting van H.F.C. schoten de
voetbalverenigingen als paddestoelen uit de grond. De
eerste wedstrijd wordt aangegeven als gespeeld op 2 no-
vember 1886 tussen A.F.C. Amsterdam en H.F.C.
Haarlem. De eerste competitie in Nederland, onder aus-
piciën van de Nederlandsche Voetbal en Athletiek Bond,
bestond uit acht ploegen te weten Delftsche Football
Club, de R.C. en F.C. Concordia, v.v. Rotterdam, H.F.C.,
Excelsior, H.V.V., R.C. en F.C. Olympia, A.F.C. Rap en
de v.v. Amsterdam.
Ook in het oosten ontstonden de eerste clubs. Sommige
verenigingen, bijv. cricketverenigingen, adopteerden het
voetbal. De eerste clubs in het Oosten waren onder ande-
re Utile Dulci 1875, Robur et Velocitas 1882, Prinses
Wilhelmina (Enschede 1885), Quick (Nijmegen 1888) en
Vitesse (Arnhem 1892). De eerste internationale ontmoe-
ting van een geselecteerd elftal dateert van 8 februari 1894,
gespeeld in Rotterdam tegen de Engelse club Felixstowe
en werd verloren met 0-1. De eerste officiële interland
onder auspiciën van de F.I.F.A., werd in Antwerpen ge-
speeld tegen België en met 1-4 gewonnen.

4 Be Quick

W.J.M. (Pim) Mulier

H.F.C. Nederlands eerste voetbalclub

Het Nederlands elftal dat in 1889 in Rotterdam de Engelsen
versloeg
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Op 5 november 1891 kreeg Zutphen zijn eerste “football”
vereniging, Zutphania genaamd.
Zutphania was, zoals de meeste voetbalclubs uit die tijd,
een vereniging van middelbare scholieren, studenten en
andere jongens uit de gegoede stand. Knapen uit de lage-
re milieus konden het zich eenvoudig niet permitteren om
aan sport te doen. Erg groot was Zutphens eerste vereni-
ging dan ook niet: Zutphania telde dertig leden. De eerste
voetbal rolde in Zutphen over de Varkensweide, waar nu
de huizen van de schildersbuurt staan. De Varkensweide
was vaak het domein van zigeuners en alleen als deze er
niet waren, kon er gevoetbald worden.
In, “Het Boek Der Sporten”uitgegeven in november 1900
staat “In het Oosten begint het spel aardig door te dringen.
In het seizoen 1893-1894 komt een competitie tot stand
tusschen Enschede (P.W.), Zwolle (ZAC), en Kampen. De
Enschedeërs behalen twaalf goals en winnen alle wedstrij-
den, dan volgt Zwolle. Verder nog spelen buiten de com-
petitie in het oosten, Robur et Velocitas, die het
Zutphensche “Zutphania” slaat met 3-0.” In 1894 trad ook
Zutphania toe tot de Nederlandsche Voetbal Bond, dit te-
gelijk met Utile Dulci en Vitesse. Deze ploegen kwamen
in de tweede klas, omdat naar het oordeel van de N.V.B.
het Oosten voor een eerste klas nog niet rijp was. Een van
de eerste wedstrijden in N.V.B.-verband speelde
Zutphania op de Ossenweerd in Deventer tegen U.D.
Tijdens deze wedstrijd brak een stortbui los. De Zutpha-
niaspelers pasten zich beter aan het noodweer aan en
wonnen deze wedstrijd met 0-2. In het seizoen 1894-1895
werd Zutphania vierde en laatste met één punt uit zes
wedstrijden. In het seizoen 1895-1896 werd Zutphania na
P.W., ZAC en U.D. vierde.
“In het seizoen 1896-1897 werd de noodzakelijkheid inge-
zien van de instelling eener Oostelijke en Westelijke eerste
klasse competitie,” aldus “Het Boek Der Sporten.”
Als Oostelijke clubs werden erkend: Go Ahead, Vitesse,
P.W., U.D. en Z.A.C. Zutphania werd in de tweede klasse
ingedeeld met onder andere Tubantia en S.I.O.D.
Zutphania werd in het seizoen 1897-1898 in de Utrechts-
Gelderse tweede klasse, derde achter Hercules en Quick.
In het Oosten werden in het seizoen 1898-1899 al in drie
tweede klassen gespeeld. Zutphania werd dat seizoen
derde. In het seizoen 1899-1900 werd Zutphania kam-
pioen van de tweede klasse B met de cijfers: acht gespeeld
dertien punten en 32 doelpunten gescoord en twaalf doel-
punten tegen. In de benodigde beslissingwedstrijden voor

promotie werd van U.D. met 5-1 verloren, zodat U.D.
naar de eerste klasse promoveerde.
Het lidmaatschap van de N.V.B. bracht met zich mee dat
Zutphania moest voldoen aan de eisen van de bond.
Omdat de Varkensweide gemeentegrond was, die welis-
waar gratis gebruikt kon worden, maar bepaald niet als
permanent sportveld bedoeld was, diende men kort voor
een wedstrijd nog alles in orde te maken. Het houtwerk
werd door enkele spelers op zijn plaats gezet, terwijl an-
deren met emmers kalk en borstels over het terrein liepen
om de lijnen aan te brengen. Zutphania kreeg in 1895 con-
currentie van TOP, de tweede club in Zutphen. Er werd
vaak tegen elkaar gespeeld. Maar met TOP verging het al
precies zoals de talrijke andere clubjes uit Zutphen en om-
geving: ze verdwenen even snel als ze waren opgericht.
Inmiddels ging het met Zutphania niet zo best. De vereni-
ging kwam steeds dieper in de schulden te zitten bij de
N.V.B. In 1902 was het bedrag al tot honderd gulden op-
gelopen en de bond dreigde met een royement. De
Zutphania-leden, die zo’n schande in ieder geval wilden
voorkomen, ontbonden daarop de club. Na elf jaar te heb-
ben bestaan ging Zutphens oudste club ten onder.

Rond de eeuwwisseling schoten de nieuwe clubs als pad-
destoelen uit de grond. In 1902 werden er zelfs drie clubs
opgericht te weten Advendo in Warnsveld, Be Quick en
Volharding in Zutphen. Volharding werd later omgedoopt
in Swift, omdat Engelse namen erg in trek waren in die
tijd. Be Quick en Swift speelden hun thuiswedstrijden op

5Zutphen

Voetbal in Zutphen

ADVENDO uit Warnsveld
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de Varkensweide, respectievelijk Berkelweide. En alsof er
niet genoeg verenigingen in Zutphen waren, werd in juni
1903 Achilles opgericht. In 1906 kwam daar Little But
Brave nog bij. Swift werd in 1906 opgenomen in Be Quick
en in 1910 volgde L.B.B. dat voorbeeld. Ook later werden
er nog talloze clubs opgericht. 

Anno 2002 bestaan de volgende clubs in Zutphen:

1. A.Z.C: Door samenvoeging van Achilles
en Advendo op 31-07-1918 ontstond
A.A.C. ( Achilles Advendo Combinatie).
Op 30-06-1924 werd gefuseerd met
Zutphen waarna de naam ging luiden
A.A.C.-Zutphen-Combinatie. Op 23-05-
1927 werd Olanda opgenomen. De bete-
kenis van de letters werd Algemene
Zutphense Combinatie.

2.Be Quick, opgericht op 09-04-1902, waar-
in in 1906, Swift (uit 1902) en in 1910,
L.B.B. (uit 1906) werden opgenomen.

3.De Hoven, opgericht op 03-03-1925.

4.W.H.C.Z. Wilhelmina Hercules Combi-
natie Zutphen, bestaat sinds 01-07-1997,
toen Wilhelmina S.S.S. en Hercules gingen
fuseren. Op 21-07-1936 werd S.S.S. opge-
richt. In 1953 ging de vereniging
Wilhelmina S.S.S. heten. Hercules is opge-
richt op 11-08-1932, als Zutphense Boys.
In 1947 werd deze naam gewijzigd in Sint
Walburgis en in 1962 in Hercules’62. In
1979 verdween ‘62 achter de naam.

5.Zutphania, opgericht op 15-05-1922.

6.Zutphen, opgericht op 14-08-1921.
Aanvankelijk werd als verenigingsnaam
Rood-Wit gekozen. Een aantal jaren later
kwam de naam Zutphen vrij en kon Rood-
Wit omgedoopt worden in S.V. Zutphen.

Daar waar Be Quick
werd opgericht

6 Be Quick

Na vele bijeenkomsten in “Het Slingerbosch” en

in “het Coenenspark” (in 1902 achter het station)

werd Be Quick op 9 april 1902 opgericht in een grote verga-
dering in de “Buitensociëteit”.
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Een van de oprichters, Theo Langholz vertelde er, in het
jubileumnummer dat ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan werd uitgegeven, het volgende over: “Het was op
een zaterdagmiddag, na afloop van de gymnastiekles van
de heer Heskes, dat Gijs Philippi en Herman Massink me
een gulden vroegen om een voetbal te kopen en om mee
te willen werken aan het oprichten van een nieuwe club.
Kun je begrijpen. Een gulden? Nogal een meubel om
zomaar bij te dragen. Onmogelijk! Maar op handslag werd
beloofd dat om drie uur de gulden er zou zijn. Ik had zo
twee uur de tijd het bedrag bij elkaar te scharrelen. Deze
hele transactie was wat mij betreft een slag in de lucht,
want enige zekerheid, dat ik in twee uur tijd een gulden bij
elkaar zou krijgen, had ik met geen mogelijkheid kunnen
geven. Dat was voor een kwajongen uit de grijze oertijd
nogal een kapitaal.
Bij Potma zou een bal gekocht worden en nog diezelfde
middag moesten wij op de Varkensweide spelen. De tijd
was krap, doch als de nood op ’t hoogst is, is de redding
nabij. Hoe dan ook, maar de gulden kwam er en de eer-
ste stappen waren gedaan om Be Quick op te richten.

De volgende middag hadden wij een algemene ledenver-
gadering in de Buitensociëteit. De zaal kostte niets. Geld
om wat te drinken hadden wij niet. Maar we waren door
en door gelukkig.”

7Zutphen

Historie
1902 1927

Hoe het begon
Na vele bijeenkomsten in het Slingerbosch en het Coenenspark en een “grote” vergadering in de Buitensociëteit werd op
9 april 1902 Be Quick opgericht door Theo Langholz, Gijs Philippi en Herman Massink.

Th. LANGHOLZ H. MASSINK G. PHILIPPI

Bij Potma werd een bal gekocht.
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De naam
“Toen er een naam voor het kind moest komen, stelde
Holly Benschop voor, de nieuwe vereniging “Fidelitas” te
noemen en ondergetekende kwam toen met “den
schoonen naam van Be Quick” op de proppen. Of ik toen
net precies een aanval van Engelse ziekte achter de rug
had, is mij ontschoten, doch wel herinner ik mij, dat met
een paar stemmen meerderheid de naam “Be Quick” er
door kwam.” Tot zover Theo Langholz.

Theo J.C. Langholz

Theo Langholz, ook wel, “De Boer Langholz,” of
kort, “Boer” genoemd, een van de oprichters van
Be Quick, speelde de eerste vier jaar na de oprich-
ting in het eerste elftal. Daarnaast bekleedde hij di-
verse bestuursfuncties, waaronder die van voorzit-
ter. Het organiseren van feesten was hem op het lijf
geschreven. Vooral het schrijven van feestliederen
was zijn passie. Zo schreef hij in 1905 het allereer-
ste clublied (nu niet meer in gebruik).
De heer Langholz vertrok omstreeks 1908 naar
Java (Indië, nu Indonesië) om daar een nieuw be-
staan op te bouwen. Zes jaar na zijn vertrek kwam
hij met verlof naar Holland en Zutphen. Hij trok
toen direct weer het blauw-witte shirt aan om het
toen bestaande spelerstekort enigszins op te van-
gen. Na zijn definitieve terugkeer uit Java is hij in
1923 nogmaals één jaar voorzitter geweest. In 1927
schreef hij de revue voor het 25- jarig jubileumfeest
genaamd “WE ZIJN ER NOG “. Een revue in drie
bedrijven met 23 onvergetelijke liedjes als: “Och ja,

dat is glorie”, “ Be Quick zal er komen,” “In
Zutphen daar zijn voetbalclubs,” enz. De heer
Theo J.C. Langholz was het eerste Be Quick-lid dat
tot Erelid werd benoemd. Op 5 mei 1948 overleed
dhr. Langholz onverwachts in een Amsterdams zie-
kenhuis. 

De clubkleuren
Het kiezen van de clubkleuren was gemakkelijk: Blauw en
Wit, de Zutphense kleuren. Iedereen had wel een wit
hemd. Stukjes blauwe stof op de borst, de rug en als kraag
en mouwomslagen werden er door een liefdevolle moeder
of zuster opgenaaid. De broek leverde nog minder moei-
lijkheden op. Een oude, donkere broek bij de knieën afge-
sneden en er kon gevoetbald worden, tenminste als er een
bal was.

Het eerste veld
Be Quick’s eerste veld was op de Varkensweide, het ge-
deelte van Zutphen gelegen tussen de Gerard Doustraat
en de Warnsveldseweg.

Geld bezat de club niet of nauwelijks. De Varkensweide
mocht gratis gebruikt worden. Met zeer bescheiden mid-
delen probeerde men het veld speelklaar te maken, zodat
tegenstanders waardig ontvangen konden worden. Met
een paar borstels en een emmer kalk, schoppen en een
eind touw werd een voetbalveld in orde gemaakt voor de
eerste vriendschappelijke wedstrijd tegen S.S.S. uit
Apeldoorn. Men had een stel palen voor de doelen op de
pof van de firma Ketjen en van Roekel gekregen. De
hoekvlaggen bestonden uit vier stokken met witte zakdoe-
ken er aan geknoopt. 

De eerste wedstrijd
Spelen volgens een bepaald systeem was iets waar nie-
mand van gehoord had. Het was trappen tegen de bal en
er dan maar achteraan hollen. De wedstrijd tegen S.S.S.
werd verloren met 3-1. De eerste goal voor Be Quick
kwam op naam te staan van Louis Benschop. De les uit
deze wedstrijd was dat Be Quick nog geen elftal op de
been kon brengen om met succes in de competitie te spe-
len.

8 Be Quick

Theo Langholz als voetballer

Men had een stel palen voor doelen op de pof van de firma
“KETJEN en VAN ROEKEL”
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9Zutphen

Oprichtingselftal 1902.

van links naar rechts:
staande : Van Gulpen (scheidsrechter), H. Luppes, H. Statius Muller, G. Philippi.
knielend : F.C. Fangman, H. Massink, L. Wilke.
zittend : Th. Langholz, L. Benschop, G.H. Kollewijn, H. Benschop, J. Uiterwijk.

De eerste goal voor Be Quick kwam op naam te staan van
Louis Benschop staande, derde van links.
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Een geluk bij een
ongeluk
Maar het “ongeluk” van Zutphania, niet te verwarren met
de thans bestaande zustervereniging, kwam Be Quick te
hulp. Het toenmalige Zutphania, opgericht op 5 novem-
ber 1891, zat zo diep in de schulden, toentertijd het be-
langrijke bedrag van circa honderd gulden, dat het niet
langer kon bestaan. Daardoor gaf een van de eerste voet-
balverenigingen in het land de geest.

Velen van de eerste leden van Be Quick kwamen dan ook
uit genoemde zustervereniging.
Be Quick was in haar afdeling verreweg de sterkste club
en behaalde zodoende ongeslagen het kampioenschap van
de G.V.B en daarmee het vergulde kruis. 
Hierdoor kwam Be Quick al in 1903 in de tweede klasse
van de Nederlandsche Voetbalbond terecht.

10 Be Quick

Kampioenselftal 1902-1903

van links naar rechts:
staande : G. Philippi, H. Statius Muller, H. Luppes
knielend : A. Koppenol, H Massink, L. Wilke
zittend : Th. Langholz, L. Benschop, G.H. Kollewijn, H. Benschop, J. Uiterwijk
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De eerste officiële
wedstrijd
De allereerste competitiewedstrijd van haar bestaan speel-
de Be Quick op 5 oktober 1902 tegen Velox uit Nijmegen.
Deze thuiswedstrijd werd met 6-0 gewonnen.
In de Zutphensche Courant van 17 oktober 1902 staat als
voorbeschouwing op de op 19 oktober te spelen wedstrijd
tegen Go Ahead III uit Wageningen: “Daar de entrée zeer
laag is (slechts 10 cent) en er goed spel te zien zal zijn, kan
het niet anders of men zal zondag a.s. alle Zutphensche
sportliefhebbers op het voetbalveld zien.” 

Helaas, Go Ahead kwam niet opdagen. De vele personen
die de wedstrijd van de Zutphensche voetbalclub Be
Quick tegen het derde elftal van het Wageningsche Go
Ahead dachten bij te wonen, konden dus weer teleurge-
steld huiswaarts. Go Ahead was niet opgekomen en dus
boekte Be Quick een overwinning van 5-0.”

Be Quick wist in het seizoen 1903-1904 kampioen te wor-
den van de tweede klasse van de Nederlandsche
Voetbalbond, met acht gewonnen wedstrijden, een gelijk
spel en een verloren wedstrijd en won daardoor de zilve-
ren medaille.
De promotiewedstrijden, overigens tevens wedstrijden om
het Oostelijk kampioenschap, tegen Wilhelmina (Den
Bosch), de Tubanters (Enschede) en Velox (Nijmegen),
verliepen niet zo vlot. Be Quick eindigde als nummer drie.
Twee wedstrijden werden verloren en slechts een wed-
strijd werd gewonnen, te weten van Velox. Be Quick bleef
dus tweede klasser.
Op 6 december 1903 vond op het Be Quick-veld een wed-
strijd plaats tussen “De Oude Biggen”, bestaande uit oud-
spelers van “wijlen Zutphania” en het eerste elftal van Be
Quick.

11Zutphen

Kampioenselftal 1903-1904.

van links naar rechts:
staande : H. Luppes, ...?.........., H. Statius Muller.
knielend : F.C. Fangman, G. Philippi, A. Koppenol.
zittend : Th. Langholz, H. Massink, J. Bouvé, J. Uiterwijk, J. Stern.
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De allereerste derby
Dat het er in 1904 ook niet altijd even correct aan toe ging,
is te lezen in de Zutphensche Courant van 7 juni in het
verslag van de vriendschappelijke derby op 5 juni 1904
tussen Be Quick en Swift, uitslag overigens 6-0: “Honder-
den hadden zich gisteravond naar de Varkensweide bege-
ven om getuige te zijn van de eerste ontmoeting der beide
Zutphensche clubs. Bij zooveel belangstelling zou men
zeker ook de bereidwilligheid van het publiek kunnen ver-
wachten. Echter niet van eenigen der toeschouwers, die
op beleefd verzoek om achter de grenslijn te blijven, ant-
woordden met stompen en slagen”. Voorwaar niet aan-
moedigend voor beide verenigingen om nogmaals een
wedstrijd te spelen op een voor een ieder toegankelijk ter-
rein. Be Quick speelde vanaf 1904 op een terrein aan de
Pollaan.

In het seizoen 1904-1905 eindigde Be Quick op de derde
plaats.
Tijdens dit seizoen nam Be Quick ook deel aan de wed-
strijden om de N.V.B.- beker, maar werd op 6 november
1904 reeds in de eerste ronde met 5-3 verslagen door de
sterke westelijke tweede klasser V.O.C. uit Rotterdam en
slaagde er dus niet in “dat koperen dingetje” in Zutphen te
krijgen.
Op zondag 20 november 1904 speelde Be Quick tegen het
elftal van de Zutphensche Voetbal Bond. In het elftal van
de bond deden de Be Quicker’s Koppenol en Stern mee.
Einduitslag 4-4. De Z.V.B. was opgericht in juni 1904 “met
het doel om kleine clubs uit Lochem, Borculo,
Winterswijk enz. elk jaar een competitie te laten spelen”. 
Tot januari 1905 deden aan de competitie van de eerste
klasse van de Z.V.B. mee: Be Quick II, U.D. III
(Deventer), Be Quick (Deventer), Swift (Zutphen), D.V.V.
(Doetinchem) en Achilles (Zutphen).

Be Quick’s
seriewedstrijden
Op 18, 25 en 26 december 1904 werden de eerste serie-
wedstrijden georganiseerd door Be Quick. Zeventien elf-
tallen uit het gehele land namen hieraan deel: Ajax 1 en 2
(Amsterdam), A.F.C. 1 en 2 (Amsterdam), een G.V.B.-elf-
tal, een Z.V.B. elftal, Velox (Nijmegen), H.F.C.(Haarlem),
Sparta (Rotterdam), Vitesse (Arnhem), U.D. 1 en 2
(Deventer), Velocitas (Arnhem), Berenstein (Voor-
schoten), Hercules (Enschede), Swift (Zutphen), D.F.C.
(Dordrecht) en natuurlijk Be Quick. De volgende prijzen
werden onder meer beschikbaar gesteld: een zilveren lau-
werkrans door Be Quick, een vergulde zilveren medaille
door de Z.V.B., zilveren medailles door de heren Eilers uit
Amsterdam, Hooff Graafland en v.d.Laan en “Zutphen
Vooruit”, die ook een bronzen medaille beschikbaar stel-
de. De heer Koning Siebelink stelde een zilveren horloge
met ketting ter beschikking als prijs voor de beste scheids-
rechter.

De prijzen waren te bezichtigen in het sigarenmagazijn
“Kreno”.
De eerste prijs, de zilveren lauwerkrans, werd door
Vitesse uit Arnhem gewonnen, doordat Ajax uit
Amsterdam in de finale met 3-2 werd geklopt. Be Quick
sneuvelde in de eerste ronde door van winnaar Vitesse
met 3-0 te verliezen.
“Een aan Be Quick toegekende strafschop, door v.d. Laan
met keeper en al in het net gekogeld, werd ongeldig ver-
klaard”.

12 Be Quick

Be Quick speelde vanaf 1904 aan “De Pollaan”, hier samen
poserend met de tegenstander

In het elftal van de bond deden de Be Quickers A. Koppenol
(zittend tweede van rechts) en Stern (staande uiterst rechts)
mee
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De feestelijkheden werden op woensdag 28 december
1904 afgesloten met een feestavond in de Buitensociëteit.
“Een tooneelstukje was zeker wel de hoofdschotel van de
avond”. 
De prijzen voor de beste “referees” werden uitgereikt aan
de heren Dikkers (een inktstel), Brunnekreeft (een horlo-
ge) en Wijers (een koekoeksklok). 

Om een voordracht van de heer Langholz “lachte het pu-
bliek zich bijna een ongeluk,” aldus de Zutphensche
Courant van 30 december 1904.
Op de feestavond was er ook nog een plechtig ogenblik,
namelijk de uitreiking van het vaandel voor Be Quick
“door eenige dames eigenhandig vervaardigd”. Bij de
overhandiging sprak mej. Koppenol namens de geefsters
de verwachting uit dat “Be Quick de eer van zijn vaandel
hoog zal houden, te meer aangezien het vaandel eigen
werk is en dat de club zich als hoogste ideaal voor ogen
zou stellen het kampioenschap van Nederland”.

De avond werd besloten met “een zeer geanimeerd bal en
twee soupers en als bewijs van hulde werd bij de eerste
polonaise door alle dames en heeren een plechtig saluut
aan het vaandel gebracht”.
Op 15 januari 1905 speelde Be Quick tegen het
Amersfoortse Quick voor het kampioenschap van de af-
deling D. Be Quick ging met 5-3 ten onder en “verloor
dus de wedstrijd en het kampioenschap”. Omdat Be
Quick geen eigen terrein had, werd de wedstrijd gespeeld
op het terrein van Swift, dat iets verder rechts van de
Pollaan lag. 

13Zutphen

(Advertentie uit de Zutphensche Courant
van 23-12-1904.)

Be Quick kreeg in 1904 het “Vaandel”, dat in 1977 werd ge-
restaureerd en opnieuw werd aangeboden
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Echter uit een advertentie in de Zutphensche Courant van
25 februari 1905 voor de thuiswedstrijd tegen Robur et
Velocitas uit Apeldoorn blijkt, dat Be Quick spoedig weer
over een eigen veld beschikte, genaamd “Terrein Nieuwe
Wandeling”.
Om duidelijk te maken waar dit terrein zich bevond wordt
hierna een artikel uit een tijdschrift van de Historische
Vereniging van Zutphen geciteerd.”Bij het Sidneypark aan
de Coehoornsingel begon langs de Lunetgracht een wan-
delpad, dat langs de Berkel liep, de Leeuweriklaan kruiste
en langs de ijsbaan verder ging, achter langs de beide be-
graafplaatsen en uitkwam op de Warnsveldseweg bij café
Wandelzicht. Het eerste stuk heette de Wandelweg; het ge-
deelte voorbij de Leeuweriklaan, Nieuwe Wandelweg of
Wandeling.”

In het seizoen 1905-1906 eindigde Be Quick in de compe-
titie opnieuw als nummer drie. 
Wederom hield Be Quick haar seriewedstrijden. Tot de
deelnemende verenigingen behoorden: Swift en Achilles,
beiden uit Zutphen, Robur et Velocitas (Apeldoorn),
Achilles (Rotterdam), U.V.V. (Utrecht), U.D. (Deventer),
A.F.C., en Ajax (Amsterdam), Tubantia (Hengelo), Quick
(Amersfoort), Oranje Nassau (Almelo) en Be Quick.
De lauwerkrans ging dat jaar naar het Amsterdamse
A.F.C. dat in de eindstrijd U.D. met 5-0 klopte. Be Quick
werd derde. U.V.V. behaalde een medaille voor “het meest
eervol verliezen”.

Allereerst werd door Be Quick een 3-2 overwinning be-
haald op U.V.V. Na de officiële speeltijd was de stand 2-2.
Aangezien de duisternis was ingevallen, werd de volgende
dag de verlenging gespeeld. Vervolgens werd met 9-0 van
U.D. verloren. U.D. was zonder spelen een ronde verder
gekomen omdat Ajax niet was opgekomen. “Be Quick
speelde met drie invallers en was nog vermoeid van ’s
morgens”, werd als reden van de grote nederlaag opgege-
ven. Tenslotte werd met 5-1 van Swift gewonnen.
Het “glanspunt” van de feestavond, die op de zaterdag-
avond 23 december 1905 voorafgaande aan de seriewed-
strijden in de Buitensociëteit werd gehouden, was de ope-
rette in drie bedrijven Theseus. Aan deze operette deden
vijftien Be Quickers mee. 
Op 8 april speelde Be Quick tegen de Züricher Studenten.
De wedstrijd werd gespeeld op het oefenpark van de ca-
valerie aan de Louisesingel.
“Dankzij de bereidwilligheid waarmede de Garnizoens-
commandant het Cavaleriepark ten gebruike gaf, kon deze
wedstrijd gespeeld worden op een goed terrein”.De uitslag
was 3-2 voor Be Quick.

14 Be Quick

Café Wandelzicht

Feestprogrammaboekje 1905 - 1906
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In het seizoen 1906 - 1907, met als eerste competitiewed-
strijd op 7 oktober 1906 tegen ODO uit Arnhem (10-0
voor Be Quick), werd het nieuwe veld aan de Pollaan in-
gewijd. 
Aan de competitie werd met vier teams meegedaan.
Het seizoen 1906-1907 was voor Be Quick zeer eervol,
daar het eindigde als kampioen van de tweede klas van de
N.V.B. met 58 goals voor en 15 tegen en met wedstrijden
die met dubbele cijfers werden gewonnen (11-4 en twee
keer 10-0). 
Ook werd dit seizoen het kampioenschap van de gehele
tweede klasse van het district Oost behaald, omdat Quick
uit Kampen in de tweede wedstrijd op het U.D.-veld met
4-2 werd verslagen. Deze tweede wedstrijd was noodza-

kelijk omdat de eerste, eveneens op het U.D.-veld ge-
speelde wedstrijd, in een gelijkspel ( 0-0) was geëindigd.
De wedstrijd om het kampioenschap van de tweede klas-
se van het gehele Oosten en Zuiden ging tegen N.O.A.D.
uit Breda. Be Quick won op het terrein van Robur et
Velocitas te Apeldoorn met 2-0.

Toen het echter ging om een plaats in de eerste klasse, liet
Be Quick het erbij zitten en verloor van Wilhelmina met
6-0 in Den Bosch en 3-1 in Zutphen.
“De eerste nederlaag was aan ziekte van verschillende spe-
lers te wijten, want met niet minder dan zeven invallers
vertrok het eerste elftal naar Den Bosch”. 

15Zutphen

Cavaleriepark aan de Louisesingel (1905)

Een combinatie-elftal in 1906 voor de seriewedstrijden in
Lochem

Be Quick 1 uit het seizoen 1904 - 1905
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“Vervlogen is door deze nederlagen de hoop binnen
Zutphen’s muren een eerste klas club te zien. Zeer is het
te betreuren dat Be Quick dit grotendeels aan zich zelf te
wijten heeft, door in deze gewichtige wedstrijden steeds
onvolledig op te komen”, aldus de Zutphensche Courant
van 22 mei 1907.
Voor de N.V.B.-beker was het eerste elftal niet gelukkiger
en verloor tegen Achilles uit Rotterdam met 6-2.
Op 25 en 26 december 1906 werden voor de derde keer
de seriewedstrijden gehouden. Het was wederom A.F.C.
uit Amsterdam dat de lauwerkrans won door Velocitas uit
Breda met 2-0 te kloppen. “Ter propaganda voor het voet-
balspel onder militairen is de toegang tot de seriewedstrij-
den van Be Quick voor militairen beneden de rang van of-
ficier tegen half geld opengesteld”.

Fusie met Swift
Het jaar 1906 was voor Be Quick van veel betekenis van-
wege de combinatie met de voetbalvereniging Swift.
Hierdoor kwamen spelers als de gebroeders Nico en Krik
de Rooy, Piet Dijkerman, Frans van Eijsden en andere
goede krachten de Be Quick-gelederen versterken. Swift
was opgericht op 3 september 1902.

“Door de in het hotel Spaan gehouden algemene vergade-
ring der Z.V.V. Swift is besloten zich te verenigen met de
voetbalclub Be Quick. De gecombineerde vereniging zou
de naam blijven voeren van Be Quick.”
Be Quick verhuisde tegen het einde van het seizoen 1906-
1907 van de Pollaan naar het veld tegenover Huize Baank,
in de buurt van de tegenwoordige Rhienderinklaan en
Boslaan in Warnsveld. Insiders beweren dat een van de
doelen gestaan heeft op de plek van het huis waarin vroe-
ger oud-bestuurslid Ubbens woonde. 
In het in 1967 bij de Walburg Pers te Zutphen verschenen
boekje “75 jaar voetbal in Zutphen, Eefde en Warnsveld”
schrijft J. Heuvelhorst over de periode op dit veld (tot
1913):

“Wie de Zutphense grootmeesters in die tijd aan het werk
wilde zien moest daarvoor naar Huize Baank in
Warnsveld, want daar lag hun veld. Hoewel ook daar, als
er niet gevoetbald werd, het vee graasde, had het de allu-
re van een echt voetbalterrein. Er stond zelfs een tribune
en een clubhuisje. Voor de grond waarop deze opstallen
stonden moest afzonderlijk pacht betaald worden, want
daar kon immers geen gras groeien. In het clubhuisje dat
ongeveer de grootte van een kippehok had, kon men zich
verkleden. Er waren ook netten achter het doel. Niet van

16 Be Quick

Swift ging in 1906 samen met Be Quick
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touw maar van kippegaas en dat voldeed uitstekend. Zelf
kalklijnen trekken was er daar ook niet meer bij, want dat
knapte de terreinknecht op. Deze officiële figuur was de
Hovenaar Barends, die bij zijn werkzaamheden door de
gehele familie geassisteerd werd. Er hebben daar op dat
Baankveld heel wat internationals rondgelopen, al kwa-
men ze niet uit Zutphen. Te noemen zijn de Spartaan Cas
Ruffelse en het Sparta-kanon de Groot, die in de legen-
darische wedstrijd Nederland-Engeland op Houtrust in
1913 de Engelse keeper tweemaal passeerde en zodoende
een groot aandeel had in de 2-1 overwinning”.

Wederom kampioen
maar weer geen
promotie
In het seizoen 1907-1908 werd het versterkte Be Quick
wederom kampioen van de tweede klasse van de N.V.B.
(19 punten uit 12 wedstrijden). 
Alhoewel Vitesse II nog ongeslagen was, werd dit elftal
vier wedstrijden voor het einde van de competitie met 11-
0 door Be Quick geklopt.
Vervolgens moesten er promotiewedstrijden gespeeld
worden.
Na een 3-1 overwinning op het Vitesse-terrein te Arnhem
op Robur et Velocitas, werd op het veld van Robur met 2-
1 van Tubantia uit Hengelo verloren. Maar omdat Robur
et Velocitas met 3-2 van Tubantia had gewonnen, behaal-
de Be Quick, vanwege een beter doelsaldo, toch nog het
kampioenschap van het hele oosten. In de strijd om het
kampioenschap van de tweede klasse van het gehele
Oosten en Zuiden kon Be Quick het niet bolwerken. Met
3-2 werd in Arnhem van ’t Zesde uit Breda verloren. Dus
weer geen promotie.

In het seizoen 1908-1909 eindigde Be Quick ondanks een
slecht begin toch nog op de tweede plaats, overigens mede
dankzij een beter doelsaldo (12 wedstrijden gespeeld, 14
punten, 28 doelpunten voor en 28 tegen).
In de eerste bekerronde werd Be Quick uitgeschakeld
door een 6-0 nederlaag tegen Heracles in Almelo.

Aan de, tijdens de beide Kerstdagen van 1908 door Be
Quick georganiseerde seriewedstrijden, deden mee:
Achilles (Zutphen), Robur et Velocitas, Zutphania, V.V.O.
en U.D. II. Be Quick I en II deden buiten mededinging
mee. Be Quick I won van V.V.O. (5-1) en U.D. II (1-0) en
speelde met 1-1 gelijk tegen de uiteindelijke winnaar van
de eerste prijs, Robur et Velocitas.
Aan het einde van het seizoen speelde Be Quick nog een
wedstrijd tegen het Zutphens elftal en won deze met 3-2.
De winnende goal werd in de laatste minuut gescoord.

Drie is te veel
Op zondag 19 september 1909 vergaderde het bestuur van
de Geldersche Voetbal Bond. Een uitvoerige discussie had
plaats over de indeling van de competitie. Speciaal de
Zutphense vereniging L.B.B., die had verzocht tot de
G.V.B. te worden toegelaten, hield de aandacht van de
vergadering. Van Be Quick was namelijk het verzoek bin-
nen gekomen om L.B.B. “dat geweigerd had zich met Be
Quick te combineeren”, niet tot de G.V.B. toe te laten,
aangezien het bestaan van drie voetbalclubs te Zutphen
“voor het voetbalspel aldaar bepaald schadelijk is”.
Met algemene stemmen besloot het bestuur van de G.V.B.
om L.B.B. wel toe te laten. Hoezeer ook de verdeeldheid
op voetbalgebied in Zutphen werd betreurd, toch meende
men dat het nemen van een besluit waarom door Be
Quick was verzocht, een te gevaarlijk precedent zou zijn.
Het seizoen 1909-1910 beëindigde Be Quick met een
tweede plaats in de tweede klasse van de N.V.B. Het eer-
ste behaalde 14 punten uit tien wedstrijden en daarmee
twee punten minder dan kampioen Go Ahead uit

17Zutphen

Spartaan Cas Ruffelse
Achilles (Zutphen)
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Deventer. Op 3 oktober werd met 13-0 van D.G.S. uit
Deventer gewonnen. Echter D.G.S. diende een protest in,
omdat Be Quick met twee ongerechtigde spelers uit zou
zijn gekomen. Het protest werd aangenomen, de wedstrijd
moest worden overgespeeld. Be Quick won wederom nu,
echter met “slechts” 10-0.

Little But Brave
L.B.B. was een voetbalclubje van grotendeels H.B.S.’ers,
dat in 1909 in de eerste klasse van de Gelderse
Voetbalbond inschreef. Een groot deel van de jongens had
de eerste beginselen van het voetbal geleerd op de
Deventerweg, waar “hele wedstrijden werden gespeeld,
die alleen maar onderbroken werden, als het oude paard-
entrammetje voorbij zeulde of een verdwaalde politieagent
een aanval van dienstijver kreeg”. Toch scheen dit wel een
goede opleiding geweest te zijn. De jonge voetballers
slaagden er tenminste prachtig in hun kleuren - een wit

hemd met een rode baan - hoog te houden en zelfs onge-
slagen kampioen van hun afdeling te worden. 

18 Be Quick

Kampioenselftal 1907-1908. 

van links naar rechts:
staande : C. Stern, Massink, ..??......, Beker, Briet, Statius Muller, Uiterwijk, Olree, J. Stern.
zittend : Petit dit de la Roche, N. de Rooy, Chr. de Rooy.

Een groot deel van de jongens had de eerste beginselen van
het voetbal geleerd op de Deventerweg.
(Deventerweg anno 1909)
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De financiering van L.B.B. vormde evenwel een buitenge-
woon moeilijk probleem. Niet ver van het vroegere Be
Quick-terrein aan de Warnsveldseweg, had men ergens in
een vergeten hoekje goedkoop een veld gehuurd. Zonder
hulp van een betrouwbare gids was dit eigenlijk alleen
maar voor ingewijden bereikbaar. De voetbalenthousias-
ten uit Zutphen gingen bovendien liever naar een tweede
klasse vertoning (Be Quick was toen nog een tweede klas-
ser) kijken, dan zich te wagen aan een ongewisse tocht
door de rimboe om een wedstrijd van twijfelachtige im-
portantie te zien. Het gevolg was, dat elke thuiswedstrijd
voor L.B.B. een belangrijk financieel verlies bracht. De
jongelui kregen in die jaren belachelijk lage zakgelden,
zodat de toekomst er hoe langer hoe donkerder ging uit-
zien. De rijke broer Be Quick had weer andere zorgen.
Vele oudere krachten wilden wel graag de voetbalschoe-
nen aan de kapstok hangen. Er waren evenwel geen jon-
gere krachten van voldoende sterkte om hun plaatsen in te
nemen, zodat ze uit liefde voor hun club maar bleven
doorspelen. De fut was er echter uit, zodat Be Quick ge-
lijkenis ging tonen met een oude leeuw, die nog wel brul-
de, maar niet meer kon klauwen. Door hun moeilijkheden
kwamen beide verenigingen op zaterdag 9 juli 1910 bij el-
kaar. Er werd toen een gezamenlijke vergadering gehou-
den. De heer J. Niemeijer, voorzitter van Be Quick infor-
meerde naar het samengaan van beide verenigingen.
“Daar het L.B.B.-bestuur echter verzuimd had vaste be-
sluiten omtrent eene combinatie te nemen en bovendien
niet geheel aanwezig was, werd na een drukke discussie
besloten elk L.B.B.-lid schriftelijk te vragen of hij voor of
tegen samensmelting was.” Be Quick fuseerde uiteindelijk
met Little But Brave. Op maandag 18 juli 1910 werd in de
Nieuwe Sociëteit een algemene vergadering gehouden.
Tijdens deze vergadering werd een en ander beklonken en
er kwam dus wederom een combinatie met een andere
vereniging tot stand. Nu met L.B.B., kampioen van de eer-
ste klasse van de G.V.B.

Toen het nieuwe seizoen begon, kwamen de blauw-witten
met een sterk verjongde ploeg in het veld, die het tegen
elke tegenstander kon opnemen. Van de bekende spelers
die L.B.B. inbracht worden hier een paar spelers ge-
noemd: G.F. Zuuring (Zeus), H. ter Hogt, J. Mantz, W.
Enter, J.van der Beke Callenfels, H en C. Mayer en B.
Kuiper. 

Flitsen en
herinneringen

Naast “Swift”, en “Little But Brave” was er nog een
derde clubje dat in Be Quick opging.
“Kort geleden, liep ik toevallig Huub Ubbens tegen
het lijf en ook hij is, niettegenstaande zijn afwezig-
heid uit Holland sinds ongeveer 1920, nog steeds
geïnteresseerd voor alles wat er in zijn jonge jaren
gewerkt is om “Be Quick” op een waardige plaats
te houden. Wat wisten wij vroeger van auto’s of
zelfs fietsen en hoe weinig zagen we er tegenop om
op “klosjes” even naar de Wolzak in Eefde te wan-
delen, zelfs om op de woensdag- of zaterdagmiddag
even te oefenen. Huub Ubbens maakte de opmer-
king, dat er in de verschillende Jubileum-uitgaves
en in het Be Quick-Nieuws niet alle factoren naar
voren komen. Het was natuurlijk moeilijk, zo niet
onmogelijk, over alle gegevens te beschikken. Want
wat niemand of bijna niemand weet is dat naast
L.B.B. nog een klein clubje bestond, dat “Victoria”
heette. In alle historische opsommingen tot nu toe
is geen melding gemaakt van “Victoria”.
Ondergetekende was hiervan zoiets als president en
toen L.B.B. met Be Quick samenging, duurde het
niet lang voordat Victoria ook dezelfde richting uit-
ging om te proberen er ook het hare te kunnen toe
bijdragen om Be Quick wat sterker te maken. Een
van Be Quick’s beste voorhoedespelers, Martijn
van Rhoon, maar ook vriend Inklaar, destijds nog
“Klosken” genaamd, kwamen voort uit Victoria en
hebben mede Be Quick’s naam en faam “op wat
voor een gebied dan ook”, helpen uitbreiden.
Niet alleen Swift, L.B.B., maar ook “Victoria” heeft
bijgedragen tot de club die het nu is !!”
S. Elzas.
Overgenomen uit Be Quick-Nieuws. 
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Be Quick - L.B.B.

Bewijs van lidmaatschap
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Bram Kuiper

Bram Kuiper, een van Be Quick’s beste spelers,
over zijn voetballoopbaan en Be Quick in ’t alge-
meen. Een terugblik vanaf ± 1910 tot aan ± 1927.
(overgenomen uit Be Quick’s 25- jarig jubileum-
boek).
De 20ste eeuw had haar 10de verjaardag nog niet
gevierd, toen schrijver dezes van een eiland kwam
overwaaien, waar ze nog nooit van voetballen ge-
hoord of gedroomd hadden, om zich binnen
Zutphen’s muren te vestigen. Ik woonde daar nog
niet lang, of eenige voetballiefhebbers wisten ook
bij mij liefde voor zoo’n leeren voetbal op te wek-
ken. Het was liefde op het eerste gezicht. De eerste
voorbereidingen op voetbalgebied speelden zich
echter af met een gewonen elastieken bal, waarmee
onder beproefde leiding van Dolf van Rechteren in
het Oude Wed geoefend werd. Wat een emotie! Je
werd soms zoo door je enthousiasme meegesleept,
dat je vergat op een agent te letten (noemden wij
hem niet een “zoet”?). Ja, dat heerlijke spel mocht
in ’t Oude Wed niet beoefend worden, dat wilde het
Zutphensche politiecorps niet hebben. En er was
nog al veel passage over ons geplaveid speelterrein

van leden van dit corps, dat destijds (of nu nog?)
ook uit Hoveneezen gerecruteerd werd. Maar als je
dan plotseling opgeschrikt werd door zoo’n blin-
kende uniform, die vanuit de Brugstraat of vanaf de
Berkelkade het “speelterrein” betrad, bracht een
flinke spurt op de 100 meter steeds redding. Op ze-
keren dag kwam Dolf met een echten voetbal aan-
zetten en we trapten en schopten dat het daverde.
Ik geloof zeker, dat de Oude Wed-bewoners ons
liever zagen gaan dan komen. Dan “het moment”
van de Oude Wed, als Manis Massink de tuinpoort
uitkomt en een paar kanjers op de tuinmuren lost,
die deze tot in hun grondvesten doen trillen. En ik
tril tegelijkertijd van bewondering voor dezen bril-
janten Be Quick-voorhoedespeler. 

Dan komt de groote zondag, dat Dolf - na mijn
Oude Wed-voorbereiding voldoende geoordeeld te
hebben - mij “introduceert”op de Wolzak. Gauw
even de voetbalschoenen aangeschoten in de hou-
ten keet (die staat er nog?) tegenover “De Laatste
Stuiver” en ik stap het veld op, de Sahara noemden
we die zandvlakte altijd. Ik moest linkshalf spelen,
enfin, dat ging, want in de Oude Wed was ik een
“all round” voetballer geworden, d.w.z. daar speel-
de je van alles, als keeper tot rechtsbuiten. Mijn de-
buut viel, geloof ik, nogal mee, want ook de vol-
gende zondagen mocht ik steeds de linkshalfplaats
bezetten in L(ittle) B(ut) B(rave) 3. 

‘t Was geregeld “matchen” tegen de Z(utphensche)
F(ootball) C(lub), de club van Martin Ubbens.
Toen ging L.B.B. in den Geld. Voetb. Bond eerste
klas spelen, werd kampioen van haar afdeeling,
waaraan ik het tweede gedeelte van het seizoen ook
nog mocht medewerken. In datzelfde jaar (was het
niet in 1909?) werd de L.B.B. in Be Quick opgeno-
men. Jongens, wat een overgang, daar was je nu
zoo maar lid van een echte, groote vereeniging. Als
je vroeger je penningmeester bij ongeluk tegen het
lijf liep, dan offerde je hem een dubbeltje of een
kwartje iedere maand. En als je zondags mee moest
spelen, dan ontmoette je altijd wel iemand, die je
vertelde, dat er zondag match voor je was. Maar in
Be Quick was dat heel anders! Een officiële aan-
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“Victoria” ook opgegaan in Be Quick

Bram Kuiper getekend door Jo Spier

De Berkelkade anno 1927
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schrijving, ook voor het tweede elftal, in optima
forma onderteekend door Frans van Eysden. En
een kwitantie van eenige guldens tegelijk! Dat viel
eerst niet mee, om ze thuis van de noodzakelijkheid
daarvan te overtuigen. Wat fijn oefenen op het
Baankveld in Warnsveld, voor het eerst netten ach-
ter de goal! Of liever kippegaas. Daar knalden de
schoten zoo fijn in, vooral als je den bal half volley
nam à la Dikke Willinck. Zelf kalklijnen trekken?
Geen sprake meer van, daar zorgde in ’t vervolg
een heel lange terreinknecht met zijn talrijk kroost
voor; dat was Barends uit de Hoven. Die noemde
iedereen “jongeheer”, of je nou 12 of 60 jaar was
deed niets ter zake. Barends zorgde ook voor het
oppompen der ballen. Hemeltjelief, dat heeft me
vroeger in de keuken menig zweetdruppeltje ge-
kost! Annemie zorgde ervoor dat de verbinding
tusschen pomp en bal intact bleef, liefst met een
lapje erom, anders brandde ze haar vingers. En dan
ik maar pompen met een gewone fietspomp, die er
haast weer net zooveel lucht uitzoog als er inblies.
Doch terzake! Met het tweede speelden we een ge-
zellige competitie in de eerste klas van den Geld.
Voetb. Bond en werden een goede tweede. Bijna
alle reizen gingen gezamelijk per fiets; de voor-
naamste tochtjes waren uit den aard der zaak naar
Deventer en Apeldoorn. Reeds het jaar daarop
werd ik naar hoogere regionen geroepen. Als jochie
van veertien trok ik al met het eerste mee, natuur-
lijk in de korte broek. Maar de ouderen waakten als
vaders over me, Nico en Krik de Rooy, Bob
Koopmans, Thijs Petit. Thijs zorgde in dien tijd al-
tijd voor muziek, hij en zijn mandoline waren onaf-
scheidelijk en hoe vaak we niet meegebruld hebben
van “Elza was een meisje” en van “Ja vast Be Quick
moet er komen”, ik weet het niet. Vraagt u het Thijs
zelf maar eens! En wat kwam Krik altijd laat aan
den trein! Ik was er altijd al een half uur van te
voren, bang den trein te zullen missen. Maar voor
Krik moest de chef den trein steeds enkele minuten
vasthouden en op het laatste nippertje werd hij er
nog in geheschen, vaak met zijn vest nog los. Dat

was dan weer een pak van m’n veertien-vijftien-
jarig voetbalhart. In de nu komende seizoenen
waren Robur, Z.A.C. en Tubantia ons steeds de
baas, doch eindelijk in 1913-1914 werden we kam-
pioen van onze afdeling. De beslissing viel pas na
een emotievolle kamp in den allerlaatsten wedstrijd
in Enschede tegen Sportclub, thans kampioen van
Nederland, die ons steeds op den voet gevolgd had.
We wonnen met 2-0. Wat een ontvangst in
Zutphen! Het Stationsplein stond zwart van be-
langstellenden. Daarna werd met Heracles, kam-
pioen der andere afdeeling, afgerekend. In Almelo
wonnen we in een wedstrijd zonder publiek met 2-
0, dank zij vooral “Zeus” en in Zutphen bevestig-
den we onze superioriteit door een 5-2 zege.
Kampioen van de geheele Oostel. tweede klasse!
Toen tegen den degradatie-candidaat der eerste
klasse P.W. Alle verwachtingen en prognostics ten
spijt klopten we het gevreesde P.W. in eigen hol
liefst met 4-0 en het eerste klasseschap lag als het
ware voor het grijpen. En we grepen het! In
Zutphen den 10 de mei 1914 nog even een angstig
oogenblik, toen P.W. gelijk maakte (1-1) en ... ster-

ker werd. Dat was na de rust. De ouwe heer De
Rooy (toen betrekkelijk nog een jongeling, trou-
wens hij is nog jong, ’k gebruike die uitdrukking
dan ook slechts als tegenstelling met zijn zoontjes
Nico en Krik) kon het op de tribune niet langer vol-
houden. Maar we maakten aan alle onzekerheid
een einde en brachten den stand op 3-1. Het heu-
gelijk feit, dat Be Quick zich honderdvijfenveertig
maanden na haar oprichting de poorten der hoog-
ste afdeeling zag ontsluiten, vormt een der glorie-
rijkste bladzijden in haar historie. In de eerste klas-
se hebben we met afwisselend succes gestreden.
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Poseren op het Baankveld. Bram Kuiper zittend uiterst links

Bram Kuiper tijdens seizoen 1913 - 1914
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Het eerste seizoen in de eerste klasse eindigden we
als No. laatst. Daaraan was echter de mobilisatie
niet vreemd, die negen jongelingen van de elf in
dienst van het vaderland riep, om dit eventueel met
even grooten heldenmoed te verdedigen, als zij het
steeds de Be Quick-kleuren gedaan hadden.
Gelukkig was er dat seizoen geen degradatie. Ieder
jaartje klommen we nu een of meer treden op den
competitieladder en in het seizoen 1917-1918 waren
we zelfs een der meest serieuze candidaten voor de
eereplaats. In de eindspurt werd Go Ahead ons
echter de baas en als zeer goede tweede konden we
op een uitstekend seizoen terugzien. De clubgeest
in die jaren was onvergelijkelijk, geen club in het
oosten (misschien wel in den lande) kon op zulk
een buitengewoon prettigen geest bogen als het
Zutphensche Be Quick. De “geest van Be Quick”
was spreekwoordelijk, ja men toastte op den geest
van Be Quick! Kenschetsender kan het bezwaarlijk!
Na de vette jaren kwamen echter de magere. Lang
wisten we ons nog te handhaven, al was het vaak op
het kantje af. In het seizoen 1922-1923 kreeg het ge-
vreesde degradatiespook ons eindelijk in zijn klau-
wen. Het eerste klasseschap, dat we negen jaar ge-
leden met zooveel moeite veroverd hadden, onder
andere ook door het spelen van promotiewedstrij-
den, ontglipte ons zonder, dat we ons tegen den
kampioen der tweede klasse mochten verdedigen.
Immers de promotie- en degradatiewedstrijden
waren inmiddels afgeschaft! Desondanks bleef de
geest subliem en seizoen 1923-1924 begonnen we
vol goeden moed in de tweede klasse. Na langen
tijd tot de kampioenspretendenten behoord te heb-
ben, zakten we op het laatst van het seizoen leelijk
af. Jammer, dat in dit seizoen het gevoel van saam-
hoorigheid wel eens wat te wenschen heeft overge-
laten. De onvermijdelijke wet van actie en reactie?
Met het seizoen 1923-1924, geachte Redactie, nam
mijn loopbaan als actief Be Quick-lid een einde. Ik
kan u echter verzekeren, dat mijn bijna 15-jarig lid-
maatschap van onze thans 25-jarige niets als pretti-
ge en sympathieke herinneringen bij mij opwekt.
Moet ik U nog verklaren, dat het was met een ge-
voel van diep leedwezen, dat het bericht der degra-
datie naar de 3e klasse mij bereikte? En met welk
een groote vreugde ik thans van hieruit de schitte-
rende prestaties van het eerste en tweede volg? Dat
belooft een puike reserve! Maar laten de eerste elf-
tallers er van doordrongen zijn, dat de weg naar de
tweede klas geplaveid is met voetangels en klem-
men. Noch Arnh. Boys, nog Hertog Hendrik zijn
“pour le chat”. Als men dit bedenkt, “dan kan het
niet falen, of we hebben succes”.
Geachte Redactie, geloof mij, dat het mijn vurigste
wensch zou zijn, in de komende wedstrijden nog
eens als captain van het “eerste” te mogen fungee-
ren! 
“BRAM”.

Bram Kuiper werd in de twintiger jaren benoemd tot
Erelid.

Ondanks eerdergenoemde versterking van spelers van
L.B.B. eindigde Be Quick het seizoen 1909-1910 in de
tweede klasse van de N.V.B. op een vijfde plaats met 15
punten uit 14 wedstrijden met 32 goals voor en 26 tegen.
Als voorbereiding op de competitie werd onder meer te
Duisburg tegen Hohenzollern Sportklub gespeeld. 2000
toeschouwers zagen een wedstrijd die in 2-2 eindigde.
Voor de rechtsbuitenplaats had Be Quick een speler van
Robur et Velocitas geleend.
Het Be Quick-terrein werd voor de aanvang van de com-
petitie “geheel gelijk gemaakt en op internationale afme-
tingen gebracht”.
Op 30 oktober 1910 speelde Be Quick tegen D.V.C. uit
Doetinchem de eerste wedstrijd voor de nieuwe tribune.
Op 11 december 1910 bracht Be Quick het tot dan toe on-
geslagen Robur et Velocitas de eerste nederlaag toe (3-2).
De belangstelling was voor die dagen enorm. Het veld was
omringd door 1200 toeschouwers. Be Quick’s penning-
meester glunderde over een ontvangst van f 150,-

Be Quick gaat naar
Den Bosch toe
Voor de N.V.B.-beker (“ de Holdert-beker”) werd een
groot succes behaald. Wilhelmina uit Den Bosch, een ster-
ke eerste klasser, werd in Zutphen met 5-2 geklopt nadat
eerst in Den Bosch na een half uur verlenging een gelijk-
spel (1-1) geforceerd was.

In de wedstrijd in Den Bosch nam Be Quick met 1-0 de
leiding door Krik de Rooy. Oprichter Th. Langholz
schreef er het volgende over: “Nog zie en hoor ik den
ouden Heer de Rooy, met zijn hoed op zijn wandelstok
geplant, als enige eenling een spartaansch gebrul inzetten.
Hij had er vierkant maling aan, dat hij alleen was, en al
keek een duizendtal Bosschenaren wreed naar dien eeni-
gen spontanen Zutphenschen supporter, voor ons spelers
klonk het als muziek in de oren”. De rust ging in met 1-0
voor Be Quick. Vijf minuten voor tijd maakte Wilhelmina
gelijk 1-1. In de verlenging werd niet meer gescoord. Met
een gelijke stand werd dus naar Zutphen teruggekeerd.
Langholz: “In Zutphen werden we met gejuich ontvangen.
Half Zutphen was uitgelopen om dat kranige stelletje Be
Quickers toe te juichen. Het was een feest, een echt
Zutphensch feest”.De week erop was het Baankveld te
klein om de zee van publiek te bergen. Scoreverloop: 1-0
Krik de Rooy, 1-1 Wilhelmina, 2-1 en 3-1 Schaapveld, 
4-1 Krik de Rooy, 4-2 Wilhelmina, 5-2 Schaapveld.
Na Wilhelmina werd op 4 december 1910 Velox in
Wageningen met 4-0 verslagen. De zondag daarvoor leed
Be Quick, voor de competitie en eveneens in een uitwed-
strijd, nog een 3-1 nederlaag tegen hetzelfde Velox.
Vervolgens ging Sparta II uit Rotterdam met 3-2 tegen Be
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Quick ten onder. Overigens was Sparta II versterkt met
vijf spelers van het eerste elftal waaronder de internatio-
nale spelers Boerdam, Ruffelse en de Groot. In de voor-
beschouwing meldde de Zutphensche Courant:” Reeds
hedenavond arriveeren de Rotterdammers, zodat de wed-
strijd bij elke weersgesteldheid doorgang vindt. De overi-
ge Zutphensche vereenigingen zijn met het oog op deze
ontmoeting vrij van competitiewedstrijden”.

Het op papier zwakkere Xerxes uit Rotterdam maakte een
einde aan deze glorietocht door Be Quick in Zutphen met
1-0 te verslaan. Wellicht was de feestavond die op de za-
terdagavond voorafgaande aan de wedstrijd in de
Buitensociëteit werd gehouden, daar debet aan.

Op 8 maart 1911 verkreeg Be Quick KONINKLIJKE
GOEDKEURING.
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Be Quick gaat naar Den Bosch toe

Spelmoment Be Quick - Xerxes 0 - 1
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Het Be Quick-Nieuws
In september 1911 verscheen het eerste Be Quick-Nieuws. 
De Zutphensche Courant schreef er destijds het volgende
over:
“ Er is in Zutphen weer een nieuw blad verschenen en wel
een sport-courant. De Zutphensche voetbalvereeniging Be
Quick heeft het namelijk gewaagd een eigen vereenigings-
orgaan, het Be Quick-Nieuws, uit te geven. Het eerste

nummer ziet er netjes en welverzorgd uit. Van de voetbal-
belangstelling hier ter stede zal ’t afhangen of de uitgave
wordt vervolgd”.
Vanwege de financiële kant van de zaak en omdat de ver-
enigingskas het niet toeliet, werd een beroep gedaan op de
steun van de leden. Het Be Quick-Nieuws werd verkrijg-
baar gesteld tegen 5 cent per nummer bij boekhandel
Nijkamp in de Beukerstraat.
De voorkant van het eerste nummer zag er als volgt uit:
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Het eerste Be Quick-Nieuws in 1911
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Seizoenkaarten
Het bestuur gaf in het seizoen 1911-1912 seizoenkaarten
uit, die tegen betaling van 50 cent verkrijgbaar waren en
toegang verleenden tot de tweede rang. De blauw-wit ge-
kleurde donateurskaarten (ad f 1,50) gaven toegang tot de
tweede rang. De rose donateurskaarten (ad f 2,50) ver-
leenden ook toegang tot de tribuneplaatsen. Gewone kaar-
ten waren op zondag tot 1 uur verkrijgbaar tegen betaling
van 15 cent (eerste rang) en 10 cent (tweede rang). Daarna
aan het terrein voor respectievelijk 20 en 15 cent. Verkoop
van alle kaarten was bij sigarenhandel Van Baerle in de
Turfstraat. In september 1911 was het bestuur er in is ge-
slaagd om een eigen kleedtent op het terrein te plaatsen.
“De traditionele kopjes thee zullen er ook door de spelers
geconsumeerd worden, want aan de kleedtent wordt ook
een consumptiegelegenheid verbonden”.
“Voortaan zal ’s zondags direct na afloop van een thuis-
wedstrijd van Be Quick I, een extra-tram van de
Tramwegmij. de Graafschap lopen vanaf het voetbalveld
naar de stad. 

Voor de steeds talrijker wordende bezoekers van onze
voetbalwedstrijden, zal dat zeker een groot gemak blijken
te zijn. Men zij er voorts aan herinnerd dat om half twee
de gewone tram een gemakkelijke verbinding tusschen de
stad en het terrein tot stand brengt”, aldus het Be Quick-
Nieuws van oktober 1911.
Voor de beker werd de eerste wedstrijd tegen het in de
eerste klas van de Utrechtse Voetbalbond uitkomende
Rapiditas uit Hilversum met 11-0 gewonnen. Deze club
was met slechts negen man naar Zutphen gekomen, ter-
wijl er tijdens de wedstrijd ook nog twee daarvan uitvielen.
De tweede wedstrijd werd in Amsterdam gelijkgespeeld
tegen de westelijke derde klasser Amstel. Vanwege de
regel dat bij gelijkspel de uitspelende club doorgaat naar
de volgende ronde, mocht Be Quick de derde wedstrijd
aantreden tegen Tubantia uit Hengelo (O). Deze thuis-
wedstrijd werd met 0-4 verloren. 
In december 1911 werd er voor het eerst een clubavond
gehouden. Het bestuur was er in geslaagd een geschikt lo-

kaal te vinden, waar de leden konden samenkomen om...
nou ja... wat doe je zoal op een clubavond? Iedere zon-
dagavond konden de leden vanaf 20.00 tot 22.30 uur in dit
lokaal “de Keizerskroon” samen komen. 
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De extra tram van het voetbalveld naar de stad

Be Quick 4 uit 1911, hier samen met het team van de
Mettray 2

Be Quick voor de wedstrijd tegen Go - Ahead

Jubileumboek 1902-1927.qxd  08-04-2008  10:13  Pagina 25



“Ofschoon dit 10-jarig jubileum heel wat bescheidener is
gevierd dan bijvoorbeeld het 25-jarig jubileum, was het
toch een feest, dat er wezen mocht. Zelfs velen van de ou-
dere ingezetenen, die het voetbalspel als een uitvinding
van de duivel beschouwden, hadden acte de présence ge-
geven. Een alleraardigst cabaretprogramma bracht al
dadelijk de rechte stemming er in: Krik zong en floot een
idyllisch liedje van een kanariepietje en Max vertoonde
een geslaagde buiksprekersscene. Vraag hun maar eens
om een reprise op uw volgende jubileum. Dansleraar
Meyer, die toen in Zutphen de scepter zwaaide, leidde het
bal, dat nog bestond uit de gebruikelijke dansen als Pas
des Patineurs, Kruispolka, Spaanse Wals, Gavotte, de toen
zeer werelds geachte Boston en wat dies meer zij en na-
tuurlijk de Quadrille des Lanciers. Als ik het me juist her-
inner, stond er voor de zondag na dit feest een belangrij-
ke bekerwedstrijd tegen de sterke Westelijke tweede klas-
ser Xerxes op het programma.” Aldus de heer Max F.K.
von Raesfeld Maier in het Be Quick-Nieuws.
Rond de Kerstdagen werden nog twee wedstrijden in

Duitsland gespeeld. Op zondag 24 december 1911 werd te
Cronenberg tegen “Cronenberger Sportclub” gespeeld (4-
2 verlies) en op dinsdag 26 december tegen de “Ballverein
Rheinland 1907” te Velbert (8-1 winst). Nadat Be Quick II
kampioen was geworden van de afd. A van de eerste klas-

se van de G.V.B. district
Zutphen, moest de eerste
wedstrijd om het kampioen-
schap van het gehele district
op het terrein van Go Ahead
gespeeld worden tegen Hellas
I. Be Quick toog met negen
man, van wie nog zeven in-
vallers, naar Deventer. Geen
wonder dat met 7-0 werd ver-
loren. Ook de tweede wed-
strijd werd verloren (0-1)
waardoor Be Quick II het
kampioenschap van het dis-
trict Zutphen misliep.
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Be Quick bestaat 10 jaar

Be Quick bestaat 10 jaar

Max. F.K. von Raesfeld 
Maier
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P.C.H. Dijkerman

Tijdens het 10-jarig bestaan werd de heer P.C.H.
Dijkerman tot Erelid benoemd. In 1906, door de
fusie met Swift, werd de heer Dijkerman lid van Be
Quick en hij heeft van 1907 tot, waarschijnlijk, 1910
in Be Quick gevoetbald. Daarna heeft hij nog vele
jaren in Be Quick 2 gespeeld met spelers als Max
van Raesfeld, Graaf van Rechteren, Frans van
Eijsden en vele anderen. Hij was in 1911 secretaris
van Be Quick en heeft een belangrijk aandeel gehad
in de festiviteiten rond het 10- jarig bestaan in 1912.
De heer Dijkerman was de oprichter van het Be
Quick-Nieuws in 1911.

Be Quick nam in het seizoen 1912-1913 met drie teams
(twee senioren en een junioren) deel aan de competitie.
Het eerste elftal eindigde op de tweede plaats van de
Oostelijke tweede klasse A van de N.V.B. 
Eindstand: 1 Robur et Velocitas 14-24. 2 Be Quick 14-20
(47-17)

Een terugblik van Piet van Baank in het Be Quick-Nieuws
van april 1913: “De hechte verdediging, steeds gevormd
door Thijs in het doel, Bob en Job als backs (in ’t begin
van ’t seizoen hielp Cor Maier ons verdienstelijk) en de
productieve voorhoede, waarin steeds speelden Krik, de
Dikke, Zeus, Hoi en afwisselend Winterink, Bram en ten
Doeschate, vielen te noemen, al bleef de middenlinie
(Bram, Cas, Nico en vroeger Boas, later ten Doeschate en
Verbeek) de kroon spannen en schier zonder uitzondering
het geheele seizoen in prachtvorm”. 

Voor de beker moest Be Quick eerst thuis spelen tegen de
westelijke tweede klasser Kampong uit Utrecht (3-1).
Vervolgens werd in Gouda met 4-6 gewonnen van T.O.P.
(uitkomend in de Goudse Voetbalbond). Over het T.O.P.-
veld schreef de Zutphensche Courant: “Dat T.O.P.-veld
nu bleek een groote teleurstelling te zijn. Wij voor ons, die
zo voor en na nog al eens op een voetbalveld vertoefden,
herinneren ons niet, ooit iets dergelijks gezien te hebben.
Behalve, dat het terrein de vereischte afmetingen op verre
na niet telde, zocht men bovendien tevergeefs naar netten
achter het doel, kalkstrepen en....gras. In het middenge-
deelte van het veld, van doel tot doel, voetbalde men op
sintels”.De derde wedstrijd, thuis tegen de westelijke twee-
de klasser V.V.A. uit Amsterdam, werd na verlenging met
3-2 verloren waardoor Be Quick uitgeschakeld was voor
de beker. 

“Be Quick kan tevreden zijn. Men heeft de Amster-
dammers bewezen dat ook de Oostelijke tweede klasser ‘n
goede partij voetbal kan spelen. De gasten waren echter
vlugger en beter geoefend. Deze derde bekerwedstrijd
heeft weer kunnen leeren dat een verstandige training toch
niet zo overbodig is als velen wel schijnen te meenen”,
aldus de Zutphensche Courant.

Op eerste Kerstdag in december 1912 ontving Be Quick
de westelijke tweede klasser D.D.V. uit Den Haag. Een
van de leden van deze vereniging (Herman Levy) schreef
over deze uitwisseling:

“De Ontvangst ...? Die overtrof zelfs onze stoutste ver-
wachtingen, was zoo hartelijk en degelijk, zoo vriend-
schappelijk en sportief, dat wij ons direct thuis gevoelden
bij onze sportbroeders uit het Oosten. ’t Was of menschen
elkaar ontmoetten, die jarenlang vrienden waren geweest:
niets van die stijve gewild-deftig-doenerij, maar een kame-
raadschappelijke ontvangst tusschen twee clubs, die zich
eenzelfde doel voor oogen stellen, nl. de beoefening en
verbreiding van het mooie, lichaamsterkende voetbalspel.
De lunch in Hotel du Soleil deed reeds bij velen een ze-
kere sympathie voor die Zutphenaren ontstaan, die op zoo
uitnemende wijze hun gasten wisten te ontvangen en bezig
te houden”.

“ ’t Speet ons allen, dat wij gewonnen hadden, want wat
wij anders niet gewoon waren te wenschen was nu onze
grootste hoop geweest nl. dat onze vriendelijke gastheeren
mochten winnen. ’t Klinkt als een contradictio in terminus
maar waarlijk lezer, ik heb ’t den eersten Kerstdag bepaald
jammer gevonden, dat wij wonnen”.

In het Be Quick-Nieuws van januari 1913 staat over de uit-
slag van deze wedstrijd: “D.V.V. maakte twee, Be Quick
vier doelpunten. Van deze vier kwam de helft in eigen doel
terecht, zoodat de verhouding omgekeerd evenredig aan
de eerstgenoemde, doch recht evenredig aan de spelver-
houding werd”.
Op tweede Kerstdag bracht F.C. Borussia ‘06 uit
Düsseldorf een bezoek aan het Baankveld. “Het
Baankveld is als een waterplas, die men nog niet geheel
heeft leeggemalen. Onze buurlui stonden echter vast. De
Be Quick-lui, in alle beteekenissen van ’t woord niet.
Resultaat 1-2, aanschouwd door een klein publiek. ’t
Wordt tijd ’t innerlijke der tribune tegen de regen te be-
schermen”.
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Links hotel du Soleil, later kantoor van de kinder-
bescherming
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Nieuwjaarswedstrijd
Op 1 januari 1913 werd de wedstrijd Be Quick - Old Swift
(7-2) gespeeld. “Het spel had een zeer vriendschappelijk
karakter, waaraan nog iets feestelijks werd bijgezet door
nu en dan afsteken van zevenklappers en ander vuurwerk;
er ging zelfs een vuurpijl de lucht in”.
In januari 1913 ging er een heuse Be Quick-Express naar
Apeldoorn alwaar tegen koploper Robur et Velocitas
onder zeer grote Zutphense belangstelling met 0-0 werd
gelijk gespeeld.

Op 13 april 1913 wederom bezoek uit Duitsland, dit keer
Fussballverein Rheingold. Over de wedstrijd stond in de
(destijds) in Emmerik verschijnende krant “Bürger-Blatt”
het volgende: “Um 1 Uhr hält der Zug vor dem Bahnhof
in Zutphen. Weiter geht’s durch die sauber gepflegten
Strassen der mit alten Bauwerken reichlich versehenen
Stadt Zutphen. Die Strassenbahn bringt uns in etwa 15
Minuten aus dem Weichbilde der Stadt zum Sportplatze
hinaus, der einen schönen Rasen zum Spielen aufweist.
Die Mannschaften des Be Quick lieferten ausgezeichnete
Kombinationsspiele, wie man höchst selten zu sehen be-
kommt. Die Emmericher sahen sich mit 9-2 geschlagen”.
Op 4 mei werd een tegenbezoek gebracht aan Rheingold.
Be Quick won opnieuw, nu met 2-5.
In mei 1913 werd de laatste wedstrijd op het Baankveld te
Warnsveld gespeeld. “Na eenige conferenties” kon met de
pachter, de heer E. Bannink, overeenstemming worden
bereikt over het gebruik van “een weiland op den Marsch,
vijf minuten voorbij de gasfabriek gelegen, groot 2,5 hec-
tare”. De gemeente, aan wie het weiland toebehoorde,
ging hiermee akkoord.

De opening van
de accommodatie
aan de Marsweg
Het terrein werd op 14 september 1913 feestelijk geopend
met een wedstrijd tegen de westelijke tweede klasser
A.F.C. uit Amsterdam. Be Quick verloor met 5-3. Een
voor die tijd ongekend aantal toeschouwers van circa 1300
woonde deze wedstrijd bij. ”De penningmeester zal zich
wel in de handen gewreven hebben. Het entréegeld be-
droeg gewoonlijk een dubbeltje en de normale recette be-
droeg gemiddeld zo’n vijftien á twintig gulden, terwijl er bij
belangrijke wedstrijden wel eens veertig gulden ontvangen
werd”. Nu overtrof de recette zelfs de hoogste verwach-
ting.

Over de opening van het nieuwe terrein schreef de
Zutphensche Courant destijds: “Jammer dat zoo weinig
civiele en militaire autoriteiten aan den uitnoodiging ge-
hoor hadden gegeven. Dat gaat in andere en heusch niet
kleinere plaatsen toch heel anders. We zullen met het
begin beginnen. En dat was, na een officieus kopje koffie
in de Poort van Kleef, een lunch in Hotel du Soleil, waar-
aan de spelers van A.F.C. en Be Quick en het bestuur van
Be Quick aanzaten. Op het terrein begonnen vanaf half
twee de menschen al te arriveeren. Een der eersten waren
de jongens van Mettray, die hun muziekcorps hadden
meegebracht en zoodoende het hunne tot de algemeene
gezelligheid bijdroegen. De muziek van Crescendo zorgde
daarvoor eveneens, door midden op het terrein gezeten al-
lerlei vrolijke stukjes te doen weerklinken. De binnenko-
mende dames kregen elk ‘n bouquetje”.
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De Poort van Kleef anno 1913
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Het seizoen 1913-1914 zal met gouden letters in de anna-
len geboekstaafd blijven. Of het nu aan het nieuwe veld lag
is moeilijk te zeggen, maar Be Quick werd het eerste sei-
zoen “op den Marsch” kampioen, na een 2-0 overwinning
in en op Enschede.

Via een advertentie in de Zutphensche Courant van 25-2-
1914 deelde het bestuur mede dat “degenen die met het
elftal op het collectiefbiljet 3e klasse wenschen te reizen,
verzocht worden zich, onder storting van de reiskosten à
f 1.35, op te geven bij de firma van Baerle, Turfstraat 6”.
Een 45-tal supporters maakte hiervan gebruik.
Een verslaggever schreef over de wedstrijd onder meer
het volgende: “Enschede trapt af, daar Be Quick verkiest

eerst de helling af te spelen. Nog nimmer speelde het Be
Quick-elftal voor zooveel toeschouwers; we schatten ’t
aantal op circa 3500; in dubbele rijen stond men rondom
’t terrein.
Aan ’t station, bij de terugkomst, was een enorme men-
schen-massa op de been om Be Quick te huldigen voor ’t
behaalde kampioenschap. Aan den captain werd een
krans overhandigd, een rondgang werd gemaakt door de
stad, waarna een gezellige reünie volgde”.
Vervolgens werd twee keer tegen Heracles uit Almelo ge-
speeld voor het kampioenschap van de gehele tweede
klasse Oost. Eerst werd in Almelo van het dat seizoen
thuis nog ongeslagen Heracles met 2-0 gewonnen. Het
was overigens een wedstrijd zonder publiek. 
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Be Quick naar de 1e klasse Oost

Kampioenselftal 1913-1914. 

van links naar rechts:
staande : G.J. Dijkerman (penn.), R.A. Koopmans, N.J.H. de Rooy, M.C.F. Petit dit de la Roche, J. Niemeijer (voorz.),

J.J. Wolters, H.W. Prins (comm.) en F.J. van Eijsden (secr.) 
knielend : H. ter Hogt en ten Doeschate.
zittend : G.F. Zuuring, M.J.D. van Rhoon, W.R.C. Kuiper, Chr.G.J. de Rooy en Joh. Willinck.
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In Zutphen werd de superioriteit van Be Quick bevestigd
via een 5-2 overwinning, voor een voor Zutphen destijds
ongekend groot aantal toeschouwers van ongeveer 1500.
De kroon werd op het werk gezet door nummer laatst van
de oostelijke eerste klasse, Prinses Wilhelmina (P.W.) in
Enschede voor ruim 2000 toeschouwers met 4-0 te ver-
slaan.
Toen Be Quick vervolgens thuis met 3-1 van P.W. won,
promoveerde ze naar de hoogste afdeling en werd voor de
eerste keer in haar 12-jarig bestaan EERSTE KLASSER. 
Het publiek juicht de spelers toe en een enthousiaste me-
nigte verlaat het Be Quick terrein om den volke te ver-
kondigen dat Be Quick eerste klas was, omdat er in de
tweede klas geen plaats meer voor hen was.

Reclame
Uit de Be Quick-Nieuws van de jaren 1913 en 1914 kan
worden opgemaakt dat in die tijd de nodige inkomsten
ook al uit reclame werden verkregen:
“H.H. Adverteerders worden opmerkzaam gemaakt op de
doelmatige reclame, waartoe de tribune op Be Quick’s
sportterrein gelegenheid gaf. 

Uit het feit dat van de 36 vakken nog slechts enkele on-
verhuurd bleven, valt voldoende af te leiden welk groot
nut anderen er in zien, te meer waar het bezoekend pu-
bliek zich ook steeds uitbreidt. 
De kosten bedragen slechts f 1,50 per jaar voor 1 vak; 
de kosten van opschilderen der reclame komen voor den
huurder”.
Vanaf september 1911 is het zelfs al mogelijk reclame te
maken in het Be Quick-Nieuws.
In het seizoen 1913-1914 deed Be Quick met drie elftallen
aan de competitie mee. Aan het einde van het seizoen had
Be Quick 70 werkende en 130 ondersteunende leden.
In 1913 werd Mr. A.F. Graaf van Rechteren Limpurg tot
Erelid benoemd.

Mr. A.F. Graaf van Rechteren Limpurg

Werd in 1906 lid van Be Quick. Na eerst enkele
jaren in de lagere elftallen te hebben gespeeld, pro-
moveerde “Dolf van Rechteren”, zoals hij door zijn
vrienden werd genoemd, in 1913 naar het eerste elf-
tal. Helaas werd door een noodlottig ongeval zijn
voetballoopbaan abrupt afgebroken. Maar dat bete-
kende niet dat zijn liefde voor Be Quick voorbij
was. Zijn clubliefde groeide zelfs en daarvan heeft
hij verschillende malen op ondubbelzinnige wijze
blijk gegeven. Zo stelde hij onder andere de zeer
fraaie zilveren wisselbeker beschikbaar,”de Van
Rechterenbeker” waarvoor heel wat jaren in de
aanloop naar de nieuwe competitie is gestreden. In
1913 werd de heer Van Rechteren Limpurg
“Erelid”. In 1942 werd hem verzocht het
Beschermheerschap van onze vereniging te willen
aanvaarden, hetgeen hij gaarne accepteerde.
In 1947 werd het volgende interview met de heer
“Dolf” Graaf van Rechteren Limpurg gemaakt,
voor het Be Quick-Nieuws:
“Kunt u mij ook zeggen, ben ik hier nog ver van
’t Oolde”?
De boer, tot wie ik deze vraag richt, krabbelt pein-
zend met zijn vinger onder zijn pet en zegt:
“Joa, dan moj ’t dorp Loaren (Laren) deur en dan
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Be Quick - P.W.

Reclame uit het Be Quick-Nieuws 1914

Mr. A.F. Graaf van
Rechteren Limpurg

Jubileumboek 1902-1927.qxd  08-04-2008  10:13  Pagina 30



de tramrails volgen, toj een dreesprong kriegt, deur
hol’ie rechtsan....”
Met een dank je wel en een goeden avond, wordt
opgewekt de tocht voortgezet.
In deze streek, waar de dagen op de dagen, en jaren
op de jaren gelijken, ademt alles een heerlijke lan-
delijke rust in, een rust die verstilt en je het grootse
en machtige der natuur nog meer doet beseffen.
Wij “stadsmensen”, met ons ander levenstempo en
andere belevenissen, vormen wel een schril con-
trast met deze kalm voortlevende landlieden......

Aldus peinzend komt na ruim een uur fietsen, ein-
delijk het ’t Oolde in zicht. Een groot, statig in 1662
gebouwd huis, dat kennelijk vroeger een kasteel
moet zijn geweest. Links een groot koetshuis, over-
koepeld door hoog geboomte, rechts een met grint
bezaaide oprijlaan waar ik mijn “Gazelle” moei-
zaam door heen “trap”. Fraaie bloembedden ver-
hogen nog de kleurenpracht in deze prachtige om-
geving en slechts de roep van een vogel verbreekt
de landelijke stilte.
Bij het bordes aangekomen komt m’n gastheer me
al tegemoet. Joviaal en gastvrij als hij is, voel ik me
hier direct thuis en als we ons even later in de
ruime salon, waar eeuwenlang voorname geslach-
ten hebben gewoond, in een grote fauteuil hebben
laten neerploffen en een knappend haardvuur de
aangename stemming nog verhoogt, begin ik, na
nog even over andere dingen gesproken te hebben,
met mijn eerste vraag:
“En meneer van Rechteren, wanneer bent U lid
van Be Quick geworden en wat kunt U zoal vertel-
len uit die tijd?”

“In 1906 werd ik lid van Be Quick. Ik was toen op
het Gymnasium en weet nog, dat toen bijna alle
gymnasiasten (op één uitgezonderd - Piet Mulder)
lid waren van Be Quick. We speelden toen op een
veld aan de Pollaan, ongeveer ter hoogte waar nu
het A.Z.C.-terrein ligt en ik kan me nog herinneren

dat in dat jaar onder andere in het eerste speelden:
Jantje Wijers, George Britt, Jan en Clement Stern,
Jan Uiterwijk, de Boeve, van den Berg van
Saparoea, Pa Beker, Manus Massink, Henne Statius
Muller, Alma en van Polanen Petel. Veel concur-
rentie hadden we toen van onze zustervereniging
L.B.B., die op de Wolzak speelde en veel goede
spelers tot zich trok. In deze jaren ging het L.B.B.
zeer goed, ze speelde in de Geldersche
Voetbalbond en Be Quick kon in deze dagen met
moeite enkele elftallen op de been brengen. Ik her-
inner me nog een vergadering van Be Quick, waar-
in Jan Niemeyer, onze eminente voorzitter uit die
dagen, een gloedvolle rede hield over het blijven
voortbestaan van Be Quick. Zijn woorden sloegen
in en toen een jaar later L.B.B., door geldnood, gro-
tendeels in Be Quick versmolt, waren we gered en
prima spelersmateriaal kwam ons versterken. Dit
was zo 1909 á 1910. Ik was opgegeven voor het
tweede elftal van Be Quick, dat speelde in de
Geldersche Voetbalbond en ik kan me nog mijn
trots herinneren, dat je in het Oostelijk sportblad
met de opstelling van je elftal vermeld stond, hoe-
wel mijn naam glad verkeerd gespeld was.
We begonnen het seizoen met veel moed en ik weet
nog dat in mijn elftal speelden: Willem Beker, Max
van Raesfeld, Ben Dull, Jan Rutgers (genaamd “de
Hengst”), Job Wolters, Otto Wynmalen, Anton de
Wild en van Koten. Onze eerste competitiewed-
strijd moesten we in Deventer spelen tegen Davo.
We gingen vanuit Deventer lopen naar “de
Platvoet” en Jan Rutgers liep voorop luid zwaaiend
en zingen, met in zijn hand een Deventer koek:
“We gaan naar Davo toe en drinken er melk van de
koe”. Nu, we hebben er melk gedronken, met 14-0
kregen we klop. Het verhaaltje ging, dat de mid-
voor van Davo, v.d. Waarden, een getrouwd man
was en vader van 7 kinderen.....
We eindigden dat seizoen op één der onderste
plaatsen, maar ’t jaar erop, ook al door de verster-
king van L.B.B., werden we kampioen van de
G.V.B. Ons elftal zag er toen als volgt uit: Doel: Piet
Dijkerman, Achter: Toon de Wild en Job Wolters,
Halves: Max v. Raesfeld, Berenschot, Graaf v.
Rechteren, Voor: Revius, Joh. Willink, Jan
Heuvelink ( bijgenaamd Jan van de Waterleiding),
Henne de Winter en Frans van Eijsden.
Ook speelden wel mee: Appie Mulderije en B.H.
van der Beke Callenfels.

In deze dagen speelde ik ook wel eens met het eer-
ste mee en ik weet nog dat we naar Zwolle gingen
om Z.A.C. te bekampen. Nico de Rooij had zijn
voetbalkleren vergeten en speelde toen met opge-
stroopte broekspijpen. We verloren de match met
liefs 8-0 en toen we van “de Pelikaan”, zo heette het
terrein, naar de stad terugliepen, werden we door
de Zwolse straatjeugd bekogeld met stenen.
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Toen twee weken later mijn vader in Zwolle werd
geïnstalleerd als Commissaris van de Koningin
voor de provincie Overijssel, had de Zwolse bevol-
king en mijn vader incluis, geen flauw idee, dat
zoonlief twee weken geleden al met de Zwolse bur-
gerij had kennis gemaakt....
Hier komt mevrouw, de gravin, binnen en serveert
een heerlijke kop koffie. Mijn ogen dwalen door de
door twee schemerlampen statig verlichte kamer.
Veel foto’s van voorname adellijke personen staan
hier en daar verspreid. Het houtvuur knettert op
zijn best en een mens zou in deze entourage met
gemak honderd jaar worden. Plots ziet mijn oog
een grote beker, U weet wel lezer, zo’n beker die je
met twee handen moet vasthouden. Gretig vraag
ik: “En, is dit ook een van Uw voetbal-trofeeën?”
“Neen,” is lachend het antwoord, “die heb ik eens
gewonnen op een fokveedag met de beste beer met
twee zeugen”!
Als we uitgelachen zijn, vervolgt mijn gastheer: “In
1911-1912 speelde ik in het eerste elftal en onze
ploeg zag er toen als volgt uit: Doel: Cor Mayer,
Achter: Bob Koopmans en Job Wolters, Halves:
Nico de Rooij , Cas Statius Muller, Graaf van
Rechteren, Voor: Joh. Willink, Zeus Zuuring, “de
Hoy” ter Hogt, Krik de Rooy en ........

In deze dagen speelden we op het Baankveld van
Nengerman en we waren, ten opzichte van de he-
dendaagse voetballers, helemaal niet verwend. Je
trapte veel af met de fiets, met vaak een clubgenoot
staande op de step. Ik weet nog dat Pa Beker vroe-
ger het hele elftal eens een rondje gaf. Daar keek je
van op, want je vond dit het summum van royali-
teit. Ook is me nog bijgebleven dat we eens met een
gemengd elftal naar Steenderen trokken om tegen
de club van die naam te spelen. Onderweg vroeg
een boer aan Krik de Rooy: “En wor’ie noe neet
meu van al dat geschup?” waarop Krik antwoord-
de: “Oh nee hoor, vorige week he’k nog gevoetbald
van Zutphen naar Apeldoorn en ’k was nog niet
meu!”
In die tijd speelden we ook wel eens tegen Achilles,

ook uit Zutphen. Rechtsbuiten van Achilles was
Dolf Coenders en doordat ik links-half speelde, en
ook altijd met Dolf werd aangesproken, kreeg je
nog wel eens een leuke verwarring. Ik kon best met
mijn tegenspeler Dolf Coenders opschieten en toen
eens een stem uit het publiek riep: “Schup ‘m
dood, Dolf!” toen hebben we elkaar afgevraagd:
“Heb ze ’t noe tegen mien of tegen oe?”
“Graag zou ik nog eens willen spreken met Piet
Hagenaar en met Henk Verbeek. Vooral aan Henk
Verbeek is Be Quick veel dank verschuldigd,” ver-
volgt mijn gastheer, “want hij heeft in de dagen dat
het met Be Quick niet al te best ging, hard ge-
zwoegd voor ons blauw en wit.”

“Ik herinner me ook nog als de dag van gisteren dat
we in Arnhem tegen Vitesse speelden om het zoge-
naamd “Goud en Zilver”. We speelden toen onder
andere met Koekie Woudenberg, Bob Koopmans,
Krik de Rooy, Frits Holleman, de Zeus, Piet
Hagenaar, “de Hoy”, Gerrit van Dijk en de
“Bakhuys”van Be Quick: Bram Kuiper.
In de rust kreeg toen Jantje Wijers zoveel spraak-
water, dat hij voor de volle tribune ging staan, zijn
jas los knoopte, zodat een fluwelen vest met daar-
op een gouden horlogeketting met prachtige tijger-
tanden heen te zien kwam en een grote gloedvolle
speech ging houden. Niemand begreep er iets
van..... Toen ik later in Zwolle woonde, heb ik met
Gerrit van Dijk (ook Zwollenaar toen) hele wande-
lingen gemaakt en gesproken over het wel en wee
van Be Quick.
In 1920 vertrok ik naar Canada, maar bleef me
steeds nog interesseren voor mijn Zutphense ver-
eniging. Toen ik in 1947 in Holland terug kwam en
allereerst een bewijs van politieke betrouwbaarheid
moest halen op het politiebureau van Gorssel, was
mijn eerste vraag aan een dienstdoend politieman:
“Hoe is ’t met Be Quick?” “Oh, wacht maar
even,”was zijn antwoord, “we hebben hier juist een
collega-politieman, Jo Witkamp, en die speelt in het
eerste elftal.” 
We hebben toen gezellig zitten bomen en je begrijpt
dat ik vlot mijn briefje van politieke betrouwbaar-
heid had.
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Dolf van Rechteren, staande uiterst rechts naast leider

Dolf van Rechteren, uiterst rechts op de tribune
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Toen ik een maand terug was in Holland viel ik al
direct met mijn neus in de boter, want toen was er
het grote jubileumfeest van Be Quick. Op ’t Oude
Wand werd ik al direct door de “Stekkel”(Wim
Enter) aangeroepen. Met veel oude vrienden heb ik
toen weer echt gezellig zitten bomen, onder andere
met Ade Koppenol, Frits Fangman en vele ande-
ren. Met Zeus heb ik het er nog over gehad, dat het
hedendaagse voetbal als kijkspel zoveel veranderd
is. Niet dat wij het beter deden, verre van dat, maar
toch zat er vroeger meer in. ’t Is nu zoveel li-
chaamskracht die fijn spel ontsiert en de sportmen-
taliteit stond vroeger beslist veel hoger. Als vroeger
een clubhuis zou zijn geopend, dan had je ons bij
aanvang van ’t veld moeten sleuren en de laatste
speech was nog niet verklonken of we renden het
veld al weer op, honger hadden we naar de bal. Nu
allen netjes aangekleed, komen ze luisteren en na
afloop op ’t fietsje naar huis. Vroeger greep je iede-
re gelegenheid aan om te kunnen trappen en had je
geen tijd om dit te doen op ons eigen veld, dan
stond je te schoppen in ’t Oude Wed of op de
Veemarkt of Vispoortplein. “Tot slot,”zegt onze
gastheer, “wil ik U nog complimenten maken over

ons Be Quick-Nieuws, dat er steeds zo aantrekke-
lijk en goed verzorgd uitziet. En als tip wil ik Be
Quick nog deze raad geven: “schenk veel aandacht
aan de zomersporten. Je houdt dan de goede club-
geest onder de jongens, ze blijven fit en verschijnen
in september weer vol strijdlust aan de start van ’t
nieuwe seizoen. Vooral cricket en base-ball zijn
leuke zomersporten.” Na nog een afzakkertje ge-
dronken te hebben ( het is inmiddels al laat gewor-
den) neem ik afscheid van mijn vriendelijke gast-
heer en zijn vrouw, na hen hartelijk bedankt te heb-
ben voor de gezellige avond en gastvrije ontvangst.
En, als ik, begeleid door mijn snorrende dynamo,
de lange donkere terugtocht onderneem, overdenk
ik, dat er toch velen zijn, die Be Quick een echt
warm hart toedragen.....
Reporter uit Be Quick-nieuws 1947

De Eerste
Wereldoorlog
In het seizoen 1914-1915 stond, tengevolge van de
Wereldoorlog, het voetbal officieel stil.
Er werd een niet-officiële nood-competitie gespeeld”`Aan
het eind van het seizoen stond Be Quick hopeloos onder-
aan (14 gespeeld, 6 punten, 19 voor en 44 tegen). Daaraan
was echter de mobilisatie niet vreemd. “Die riepen negen
jongens van de elf in dienst van het vaderland, om dit
eventueel met even grooten heldenmoed te verdedigen,
als zij het met steeds de Be Quick-kleuren gedaan had-
den”. Niet één wedstrijd was Be Quick kompleet. Het aan-
tal invallers was minimaal vier á vijf. Voor de N.V.B.-beker
(de Holdert-beker), werd Be Quick in de vierde ronde uit-
geschakeld door thuis met 1-4 van Quick (N) te verliezen.
De eerste ronde werd thuis met 4-0 van W.V.V. uit
Winschoten gewonnen. Voor de tweede ronde was Be
Quick vrijgeloot. Voor de derde ronde werd in Zutphen
met 5-0 van Robur et Velocitas gewonnen. In mei 1915
deden vier verenigingen mee aan de wedstrijden om de
“Be Quick beker”. Nadat Go Ahead met 4-0 van Zutphen
had gewonnen en Be Quick (na tweemaal 2 x 7 1/2 mi-
nuut verlenging) G.V.C. uit Wageningen met 2-1 had ver-
slagen, moest Be Quick in de finale aantreden tegen Go
Ahead. Na wederom 2 x 7 1/2 minuut verlenging, bleek
Be Quick met 5-2 de sterkste.
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Th. Petit dit de La Roche

De heer Thijs Petit dit de La Roche heeft tussen
1907 en 1911 in het eerste elftal gekeept om in het
kampioensseizoen 1913-1914 opnieuw in het eerste
team op te draven en dit nu tot en met 1915. Later
heeft hij nog jaren in lagere teams gespeeld. In 1915
werd hij benoemd tot Erelid der Z.V.V. Be Quick.

In het seizoen 1915-1916 eindigde Be Quick als zevende
ofwel op de een na laatste plaats in de eerste klasse van de
N.V.B. Voor de N.V.B.-beker werd in de eerste ronde met
1-0 van Robur et Velocitas gewonnen. Daarna werd
Velocitas uit Groningen thuis met 2-1 verslagen. Tenslotte
werd met maar liefst 12-1 in Groningen van naamgenoot
Be Quick verloren. De Zutphensche Courant meldde daar
onder meer het volgende over: “Over dezen wedstrijd
kunnen we kort zijn, want de Zutphenaren konden door
de verscherpte militaire maatregel geen spelers krijgen.
Een auto met militaire spelers verscheen niet, zoodat om
half drie met acht spelers, vier uit het eerste elftal, drie uit
het tweede en een bestuurslid, die in jaren niet gespeeld
had, in doel, werd begonnen. Het was een strijd tegen
windmolens want de Groningers, kampioen van het
Noorden, waren vrijwel volledig. Er is nog een kleine kans

dat deze wedstrijd wordt overgespeeld; blijft echter de mi-
litaire toestand zoo, dan kan dit niet gebeuren”.
Op 15 april 1916 werd een feestavond georganiseerd. Be
Quick was er in geslaagd om de Timbertown-Follies, een
toentertijd bekend cabaretgezelschap van de Engelse geïn-
terneerden te Groningen, naar de Buitensociëteit te halen. 
De netto-opbrengst kwam ten goede aan de wijkverple-
ging.
In april 1916 moest Be Quick in Deventer tegen Go
Ahead aantreden. Bij winst zou Go Ahead kampioen zijn
en om het kampioenschap van Nederland gaan spelen.
Onder grote belangstelling (circa 5000 toeschouwers) ging
Be Quick met 4-3 ten onder.
Tijdens de op zaterdagavond 6 mei 1916 gehouden leden-
vergadering werd onder meer besloten “tot ernstige athle-
tische oefeningen” gedurende het zomerseizoen. Het aan-
wezige Erelid Mr. A.F. Graaf van Rechteren Limpurg
loofde twee bronzen medailles uit voor de te houden wed-
strijden in deze tak van sport.
In het seizoen 1916-1917 ging het iets beter in de eerste
klasse van de N.V.B., er werd een zesde plaats behaald.

Frans van Eijsden

De heer Frans van Eijsden werd in 1906 lid van Be
Quick en heeft hoofdzakelijk in Be Quick 2 ge-
speeld met onder andere Max van Raesfeld, Piet
Dijkerman en Job Wolters. In 1911 werd Frans van
Eijsden benoemd tot penningmeester en hij was in
1912 zowel penningmeester als secretaris. Tot en
met 1918 bleef hij bestuurslid. In 1919 werd hij de
grondlegger van de aspiranten-competitie in
Zutphen en omstreken. Deze aspiranten-competitie
werd later ondergebracht in de Geldersche
Voetbalbond. Door zijn vele verdiensten voor Be
Quick werd hij in 1917 tot Erelid benoemd. Tevens
werd hij Erelid van de G.V.B.
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De start van het seizoen was niet zo best, van de eerste
tien wedstrijden werden er vijf verloren en vijf gelijkge-
speeld. Onderstaand gedeelte uit het gedicht “Jantje” uit
het Be Quick-Nieuws van september 1917, spreekt boek-
delen:

In ’t najaar van 1916,
Waren wij er beroerd aan toe.
Het scheen wel als was ons oude Be Quick,
Het voetballeven moe.

En toen het nieuwe jaar kwam,
Hingen we onderaan.
Maar ooit eens een wedstrijd winnen,
Daar werd niet meer aan gedaan.

Be Quick lag op apegapen,
We waren er bijna geweest.
En terecht werd dan ook door velen,
De degradatie gevreesd.

Gelukkig werden van de laatste zes wedstrijden er vier ge-
wonnen, werd een wedstrijd gelijk gespeeld en leverde al-
leen de laatste wedstrijd van het seizoen nog verlies op.
Be Quick ging de competitie van start met drie elftallen.
Tijdens het seizoen trok het derde elftal zich terug.
Voor de beker werd Be Quick al snel uitgeschakeld door
een 1-0 verlies in Utrecht tegen Hercules.

Om de
Engelbertsbeker
Door Vitesse uit Arnhem werden in het kader van de
Vitesse-feesten in mei 1917 seriewedstrijden georgani-
seerd. Allereerst werd met 3-1 van Hertog Hendrik en
met 2-0 van G.V.C. gewonnen. Be Quick won vervolgens
de finale van Vitesse met 2-1 waardoor het de eerste prijs
in de wacht wist te slepen. Op pagina 36 een foto van
beide elftallen zoals die in nummer 37 van de 10e jaargang
van de Revue der Sporten heeft gestaan.

Op Monnikenhuizen.
Om het goud en zilver

“Zouden zulke dagen nog wel eens terugkomen,
heb ik mij dikwijls afgevraagd, die mooie wedstrij-
den, die wij buiten de competitie om, voor den
Engelberts-beker tegen Vitesse op het schitterend
gelegen Vitesse-veld te Arnhem speelden?
Die wedstrijd heeft zich enkele jaren achtereen her-
haald, als gevolg dat noch Vitesse noch Be Quick
driemaal opvolgend door een overwinning op dien
mooien beker beslag wist te leggen.
Be Quick wist de twee eerste jaren den beker, door
goede overwinningen, mede naar de Graafschap te

brengen. Het derde jaar waren we minder gelukkig.
Vitesse had voor dien wedstrijd Göbel weder onder
de lat, die dan ook vanzelfsprekend er veel toe bij-
droeg, den stand lang op 1-1 te houden.
Onverwacht viel Be Quick een strafschop ten deel
en plaatste Krik zich achter den bal. Göbel sprong
als een kat in het doel heen en weer en tot groote
teleurstelling schoot Krik den bal tegen den paal,
zijn eerste penalty van z’n leven missende, hetgeen
ons, ook door een tweede goal van Vitesse, de
overwinning en tevens de beker kostte.
Bij onze eerste overwinning ontvingen wij naast den
mooien zilveren beker ook nog een prachtige gou-
den medaille, uitgeloofd door den Burgermeester
van Arnhem en zilveren draagmedailles voor de
spelers. Is het dan een wonder, dat wij weken voor
dat deze wedstrijd jaarlijks plaats vond, het reeds
hadden over al dat goud en zilver?
Buiten deze waardevolle geschenken, was het voor
ons als spelers iets pikants steeds Vitesse in eigen
home te bekampen en speelden wij dan ook immer
onze beste wedstrijden.
De meeste ontmoetingen, ook voor de competitie,
werden trouwens in het eerste klasse-tijdperk door
de jongens van Berkel en IJssel van de
Rijnmenschen gewonnen.
Met spelers als “Bram”, Zeus”, “Krik”, van Rhoon,
Lange Jansen, “Koekie”, Gerrit, Frits, 
(Kuhler of Brie), Hachie en niet te vergeten ons
oermensch keeper Piet (je lijkt wel een wijf) ging
het van een leien dakje.
En die “ghijn”, die we na afloop hadden, als we
moesten onderzoeken of die beker soms ook lek
was. Met onzen praeses Jan, Frans Jozef, Martijn,
enz. werd een en ander gezamelijk beproefd en
bleek dikwijls gezellig geproefd te zijn. Jammer dat
die beker dan zoo’n heel jaar opgeborgen werd.
Zoo gauw als ons elftal van heden ook nog eens
een beker gaat halen, wil ik nog eens mee, maar
dan ook bij Vitesse, jongens!!”
Een speler uit die dagen. Uit Jubileumboek 1927.

In het seizoen 1917-1918 liet Be Quick zich in de eerste
klasse van de N.V.B. terdege gelden en eindigde als twee-
de.
Stand: Kopgroep, 1 Go Ahead 18-31

2 Be Quick 18-24 (31-19)
3 Tubantia 18-23
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Tekening Jo Spier (zijn eerste geplaatste tekening) in september 1917

Jubileumboek 1902-1927.qxd  08-04-2008  10:13  Pagina 37



Voor de N.V.B. beker werd Be Quick in de eerste ronde
uitgeschakeld door thuis met 2-2 tegen N.E.C. gelijk te
spelen.
Er werd dat seizoen met drie elftallen deelgenomen aan de
competitie.

Opening Feyenoord-
terrein
Be Quick werd in augustus 1917 uitgenodigd om een ope-
ningswedstrijd te spelen ter ere van de opening van
Feyenoord’s nieuwe home.
In het door Phida Wolff geschreven boek “Geen woorden
maar daden, de roemruchte historie van topclub
Feyenoord”, lezen we het volgende hierover: 
“Men zocht en kreeg contact met de oostelijke eerste klas-
ser Be Quick, die onmiddellijk bereid was de openings-
wedstrijd te spelen en dat was voor die toch nog maar
povere volksclub daar diep in Rotterdam-Zuid een enor-
me onderscheiding, die dan ook hogelijk werd gewaar-
deerd.
De inhuldigingswedstrijd tegen Be Quick uit Zutphen
werd weliswaar met 2-3 verloren, doch deze is niettemin
een machtig stuk propaganda voor de voetbalsport ge-
weest in een bijzonder goed gespeelde wedstrijd”.

In het Be Quick-Nieuws van september 1917 werd na-
tuurlijk ook aandacht aan deze wedstrijd geschonken: “De
wedstrijd tegen Feyenoord bracht een 3-2 overwinning
voor Be Quick. Circa 4500 bezoekers genoten van een
mooie wedstrijd. De ontvangst te Rotterdam was schitte-
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Jo Spier zag de uitstekende start in 1917 zo
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rend, met open landauwers door de stad, verder een keu-
rige lunch en een gezellig diner”.
Hierboven een copie van de briefkaart van secretaris van
Eijsden aan de Weledele heer F. Holleman, waarbij laatst-
genoemde wordt uitgenodigd tot deelname aan de wed-
strijd tegen Feyenoord. 

Uit het Be Quick-Nieuws van september 1917:

- “Kom, leerlingen van H.B.S. en Gymnasium, doet je
best eens je medescholieren op te wekken, lid te worden
van Be Quick”.
- “Als candidaat-lid kunnen slechts personen worden
voorgesteld, wanneer zij door twee werkende leden bij het
bestuur worden voorgedragen”.

Graaf van
Rechterentoernooi
In september 1917 werd wederom om de Graaf van
Rechterenbeker gespeeld. 
Deze beker was in 1914 gewonnen door Be Quick en in
1915 door Go Ahead. 
In 1916 werd niet om deze beker gespeeld.
In de voorronde had Be Quick met 4-0 van Z.A.C. ge-
wonnen en had Go Ahead U.D. met 6-0 weten te ver-
slaan. 
Een week later moest Be Quick tegen Go Ahead (de kam-
pioen van Nederland) de finale spelen. Daar het eerste elf-
tal naar Rotterdam moest om te spelen om de zilveren bal,
kwam het tweede van Go Ahead opdraven. 
Be Quick won met 4-0 en werd daardoor winnaar van de
Graaf van Rechterenbeker.

In de competitie werd de uitwedstrijd tegen G.V.C. uit
Wageningen uitgesteld omdat Roetert met het Bondselftal
mee mocht spelen tegen het Rotterdams Elftal. “ Als ee-
nigste speler uit het Oosten en dan nog wel als back, waar-
van er in het westen juist zoovele eminente krachten aan-
wezig waren.”
Op deze dag speelde Be Quick in Amsterdam een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Ajax, dat drie spelers aan het
Bondselftal had afgestaan. 
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Voor circa 3500 toeschouwers won Be Quick met 5-3 van
Ajax dat in hetzelfde seizoen overigens kampioen van
Nederland zou worden.
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant schrijft de heer
H.A. Meerum Terwogt, de scheidsrechter van de in april
1918 tegen Vitesse gespeelde wedstrijd om de
Engelbertsbeker, onder meer het volgende: 
“In Arnhem waren we getuige van een goeden wedstrijd
om den liefdadigheidsbeker, een kostbaar kleinood dat
verleden jaar ter gelegenheid van Vitesse’s jubileum door
haar eere-voorzitter, den heer Ch.J. Engelberts, ter be-
schikking is gesteld, toen door Be Quick uit Zutphen ge-
wonnen werd, welke club nu den prijs komt verdedigen”.
Be Quick won met 3-0, waardoor de beker weer voor een
jaar mee naar Zutphen ging.
Be Quick trad op 7 april 1918 thuis aan tegen Robur et
Velocitas om de Weijerskrans te verdedigen, die het jaar
daarvoor in Apeldoorn werd veroverd. 
Be Quick wist voor de tweede keer in het bezit te komen
van de krans door een 7-1 overwinning.
In februari daarvoor werd voor de competitie thuis nog
gelijk gespeeld tegen Robur (0-0).
Het seizoen 1918-1919 was niet best. Het eerste elftal ein-
digde op de een na laatste plaats in de eerste klasse van de
N.V.B.
Als voorbereiding op het seizoen speelde Be Quick op 18
augustus 1918 te Heerlen tegen Willem II, als onderdeel
van seriewedstrijden. Gespeeld werd om een kunstvoor-
werp ter waarde van f 2000,— uitgeloofd door de
Staatsmijnen. Be Quick verloor met 1-0 en werd dus in de
eerste ronde uitgeschakeld door Willem II, reeds enige
jaren kampioen van het Zuiden.
Gedurende het laatste kwartaal van 1918 werd twee keer
een wedstrijd uitgesteld vanwege “schorsing der verloven”
in verband met Wereldoorlog I.
De eerste wedstrijd om de Graaf van Rechterenbeker
verloor Be Quick van tweede-klasser S.M.L. (0-1). Om de
derde en vierde plaats werd gelijkgespeeld tegen V.V.O. (2-
2). “De medaille, door Zutphen Vooruit als derde prijs uit-
geloofd, liet Be Quick zeer sportief aan de gasten”. 
De heer G.J. Dijkerman werd in 1919 tot Erelid benoemd.

G.J. Dijkerman
De heer G.J. Dijkerman is vanaf 1912 tot en met
1918 penningmeester van Be Quick geweest. Onder
zijn bezielende leiding en door zijn zuinigheid kon
Be Quick in 1913 verhuizen van het Baankveld naar
het nieuwe onderkomen aan “de Marsch”. Over
zijn voetbalcapaciteiten is weinig bekend, maar hij
heeft zeker niet in Be Quick 1 gespeeld.

Op 10 april werd tegen Vitesse wederom om de Engel-
bertsbeker gespeeld. Vitesse won met 4-2. Daardoor ging
de beker dus niet voorgoed mee naar Zutphen. 
Bij winst zou Be Quick immers de beker voor de derde
maal achtereen gewonnen hebben.
Na afloop van het seizoen 1919-1920 nam Be Quick op de
ranglijst van de eerste klasse van de N.V.B. een beschei-
den zevende plaats in, overigens met evenveel punten als
nummer vier doch met een slechter doelsaldo (24 voor en
34 tegen).
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Aan de Be Quick-beker (de Graaf van Rechterenbeker)
werd meegedaan door Go Ahead II, S.M.L., V.V.O. en Be
Quick. 
Door een 1-0 overwinning op V.V.O. mocht Be Quick in
de finale uitkomen tegen S.M.L. en wist zij met 2-1 te win-
nen. Be Quick speelde de gehele wedstrijd met tien man.
“Voor rust werd al spoedig een speler door de warmte be-
vangen; gelukkig keerde hij na de thee terug en na rust
moest een andere speler wegens een onwillige knie het
veld verlaten”.

Uit het verslag van de op 30 november 1919 gespeelde
wedstrijd Z.A.C.-Be Quick (7-0): 
“Be Quick heeft haar naam van het wisselvalligste elftal te
zijn van het Oosten weer eer aangedaan. Wij herinneren
ons echter nooit zoo’n uitslag in de eerste klasse”.
De op 14 maart 1920 gespeelde uitwedstrijd tegen Vitesse
werd gespeeld “ten aanschouwe van ongeveer 6000 toe-
schouwers”. Uitslag 1-1.

In het seizoen 1920-1921 werd slechts de achtste plaats be-
haald in de eerste klasse van de N.V.B.. 
Grote nederlagen werden geleden tegen Quick in
Nijmegen (7-0) en in Enschede tegen de club met die
naam (9-0).
Be Quick begon de competitie overigens uitstekend. In de
eerste wedstrijd werd de kampioen van vorig seizoen, Go
Ahead, met 0-1 verslagen.
Op 29 augustus 1920 verloor Be Quick met 2-3 van
Robur et Velocitas, waardoor de Apeldoornse club voor
de tweede achtereenvolgende keer de Weijerskrans won.
In tegenstelling tot vorig jaar won Be Quick de
Engelbertsbeker van Vitesse. Won vorig jaar de Arnhemse
club met 2-1 na verlenging, nu won Be Quick met dezelf-
de cijfers eveneens na verlenging.Op 6 februari 1921 werd
uit met 1-3 van mededegradatiekandidaat Tubantia ge-
wonnen. De Zutphensche Courant schreef hierover onder
meer: “De vreugde van de vele Zutphensche supporters
kende geen grenzen terwijl ook ’s avonds aan het station
de intocht op een ware zegetocht geleek en het feest ver-
der op Olympia werd voortgezet. Indien verder niet alles
tegenzit is Be Quick thans buiten gevaar. Het is jammer
dat het elftal, dat gisteren weer eens getoond heeft het best
te kunnen, dikwijls zoo kan prutsen. 

Alleen met een stok achter de deur wordt er gewerkt”.

De heer J.J. Visser werd in 1921 benoemd tot Erelid en
werd tevens Be Quick’s eerste Erevoorzitter.

J.J. Visser

Omstreeks 1911 kwam de heer J.J. Visser in
Zutphen wonen, alwaar hij door vrienden overge-
haald werd iets voor Be Quick te gaan doen. De
heer Visser twijfelde sterk, dit omdat hij volgens
zijn zeggen geen enkel verstand van voetbal had.
Maar gewezen op zijn bestuurlijke en organisatori-
sche capaciteiten, nam hij de uitdaging aan en werd
hij in 1912 als commissaris in het bestuur gekozen.
In 1915 werd hij voorzitter van Be Quick. Met een
enorme werklust en ook blijk gevend van realiteits-
zin zette hij met hulp van zijn bestuursleden een
goede organisatie op. In 1922 werd hij na een acht-
jarig voorzitterschap opgevolgd door dhr. Th.
Langholz. Een opmerking van de heer Visser die
het nu ook in 2002 nog zou doen als slot. In
Zutphen zijn teveel voetbalclubs, daarom “ Een
goede tweede-klasser kan in Zutphen bestaan. Een
goede eerste-klasser echter nooit.”

Op zondag 24 april 1921 speelde Be Quick tegen Frisia te
Leeuwarden vanwege de viering van het 38-jarig bestaan
van laatstgenoemde club. Het 35-jarig bestaan kon door
tijdsomstandigheden niet herdacht worden. Op zaterdag-
avond was het elftal reeds te Leeuwarden om de georga-
niseerde feestavond bij te wonen. Be Quick won de wed-
strijd overigens met 2-4.

Toen de G.V.B. in 1921 ter gelegenheid van zijn 25-jarig
bestaan een Gelders elftal opstelde om tegen een sterke
Belgische formatie uit Verviers te spelen, waren liefst vier
spelers van Be Quick van de partij : Kuiper (rechtsback),
Inklaar (linkshalf), van Beest (linksbuiten) en Tacke
(rechtsbuiten). De Belgen wonnen met 1-0.
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Quick Vet. - Be Quick Vet. 1 -2
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Het seizoen 1921-1922 begon schitterend in de eerste klas-
se van de N.V.B.. 
De competitie ging van start met een 1-7 overwinning in
Arnhem op Vitesse. “Toen de uitslag tegen zes uur in
Zutphen bekend werd, heerste er natuurlijk groote vreug-
de en de spelers moesten bij aankomst ruim half zeven, de
hulde van het op het Stationsplein verzamelde opgewon-
den publiek in ontvangst nemen”. 
In de eerste acht wedstrijden werden elf punten behaald
(drie overwinningen en vijf gelijke spelen). 
Daarna ging het weer verkeerd: De ene wedstrijd na de
andere werd verloren. 
Tenslotte mocht Be Quick nog blij wezen dat ze niet de-
gradeerde. De voor Be Quick laatste wedstrijd van het sei-
zoen, tegen de uiteindelijke degradant Vitesse, werd in
Zutphen voor circa 3000 toeschouwers (waarvan ruim
1000 uit Arnhem) gespeeld. Uitslag 2-2.

Be Quick tekende nog protest aan tegen het niet toeken-
nen van een penalty voor een zuivere handsbal. De straf-
schop werd na afloop van de wedstrijd nog genomen en
door Tacke benut.
Op zaterdag 27 augustus 1921 werd het A.G.O.V.V.-ter-
rein in gebruik genomen.
“De officiële openingswedstrijd” werd in tegenwoordig-
heid van vele gemeenteraadsleden en leden van het dage-
lijks bestuur en een groot publiek gespeeld door Be Quick
en A.G.O.V.V..
De zeer spannende wedstrijd eindigde met 3-1 in het
voordeel van A.G.O.V.V..
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Spelmoment uit Theole - Be Quick

Be Quick 3 uit 1922
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In september 1921 werd Chr. de Rooy, “die opgehouden
had actief voetballer te zijn”, tot Erelid benoemd.
De derde competitiewedstrijd viel hij echter al weer in, al-
hoewel “hij zijn schoenen reeds aan de kapstok had ge-
hangen, omdat hij van mening was dat het tijd werd zijn
plaats aan een jongere kracht af te staan.”

De heer Chr. G.J. de Rooy

“In een der oudste straten van ons dierbaar
Zutphen, het Oude Wand, staat een sedert 1443 be-
staand huis: “Het oude Klooster”. In dit oude ge-
bouw ligt een brok geschiedenis, maar hierover zal
uw vriend Reporter het niet hebben, wel over de
bewoner ervan, ons Erelid Krik de Rooy, die ons
een stuk geschiedenis kan vertellen. Want deze ras-
Be Quicker droeg twintig lange jaren onze blauw-
witte kleuren........

Als we ons gezellig bij de kachel hebben genesteld
en een “Old Mac”de lucht in hebben geblazen,
steek ik van wal met mijn eerste vraag: “En Krik,
vertel me nu eens iets van je eerste jaren in de voet-
balsport.” Hier fronst mijn gastheer de wenkbrau-
wen en begint aldus: “Het zal in 1901 geweest zijn,
dat mijn knikker- en biezenspel (achter de Librije)
plaats moest maken voor het trappen met een ten-
nisballetje. Tezamen met Gijs Bruins, Holly en
Louis Benschop oefenden wij steeds tussen de
Wijkverpleging en het Maria-portaal en ik kan me
nog als de dag van gisteren herinneren dat, toen ik
op mijn twaalfde jaar een mooie bal cadeau kreeg,
Gijs Bruins deze op het prikkeldraad van de kerk
schopte zodat er een grote scheur in kwam. Hij be-
loofde me de bal te zullen vergoeden, maar je weet
wel hoe dat gaat, daar kwam niets van. Later ver-
huisden we naar de blauwe stoep van het
Gemeentehuis en het was goal als je een van de
trappen van de blauwe stoep geraakt had. Het de-
vies was dus laag schieten. De eerste jaren waren
dus om de kerk, maar twee jaar later, op mijn veer-
tiende jaar, werd ik lid van Volharding (zwart-rood)
en ik herinner me nog een wedstrijd tegen S.S.S.
(Barlheze), die we met 9-2 wonnen. Het jaar erop
ging ik met anderen over naar de aardige vereniging
“Swift”. In het eerste elftal speelden onder andere
vier maal twee broers. Eind seizoen 1905-1906
kwam ik, door de fusie met Be Quick, op zestien ja-
rige leeftijd in het eerste elftal. Het Be Quick-terrein
lag toen in de Pollaan, ter hoogte waar nu het
A.Z.C.-terrein is. We waren dat seizoen zo op dreef
dat, toen we eens tegen Gelria (Arnhem) speelden,
de spelers van deze ploeg bij het begin van de wed-
strijd riepen: “Three cheers voor de kampioenen!”.
We wonnen met 5-0 en ik mocht het genoegen
smaken twee goals te maken. We werden dat sei-
zoen inderdaad kampioen der tweede klasse.

Dit elftal zag er als volgt uit: 
Doel: Lausada.
Achter: Ade Koppenol, Gijs Philippi.
Halves: Jan Stern, Henne Statius Muller, Pa Beker.
Voor: H. Massink, van Polanen Petel, Clement
Stern, Krik de Rooy, de “Tuute” Uiterwijk.
Ik mocht de plaats innemen van Ru van den Berg
van Saparoea, die meen ik naar Indië was vertrok-
ken. Denk niet, dat bij deze wedstrijden honderden,
ja duizenden toeschouwers waren.
Nee hoor, een kleine vijftig hoogstens, waaronder
natuurlijk steeds mijn beste vader.
Als beloning voor het behaalde kampioenschap
mocht ik van hem een paar nieuwe voetbalschoe-
nen laten aanmeten bij Klaver op de Nieuwstad.
Dat was wat, op zo’n leeftijd. 
Ze zaten me heerlijk, half lage neuzen, en ik heb er
heel wat goaltjes mee gemaakt, want ik deed er lang
mee.”
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Hier onderbreekt m’n gastheer even het gesprek en
een geurig kopje thee wordt naast me neergezet. “A
propos, vriend Krik,” vraag ik, “is het waar dat je
reeds op jonge leeftijd werd aangezocht om in een
der sterkste Westelijke verenigingen te komen spe-
len?”
“Inderdaad,” luidt het antwoord, “begin seizoen
1908-1909 kreeg ik een uitnodiging om voor Sparta
Rotterdam te komen spelen. Ik nam dit verzoek
gretig aan en ik weet nog dat mijn debuut was op
Hanenburg tegen Quick Den Haag, dat in die
dagen bekende internationale spelers als Welcker,
Snethlage, Bosschart, Otten, Groskamp en Reeman
in haar gelederen had. Ik speelde linksbinnen tus-
sen keien als Bok de Korver, Cas Ruffelse, Huug de
Groot, v.d. Wolk, Boerdam, Teschmacher, etc.
Deze wedstrijd speelden we in een enorm hoog
tempo en ik smaakte het genoegen als debutant
mijn eerste goal voor Sparta te maken. Meerum
Terwogt, de bekende Sportredacteur, schreef in die
dagen: “Een sterretje uit het Oosten, dat begint te
flikkeren als het in het Westen komt.”
We werden dat seizoen kampioen en als bekroning
gingen we op tournee naar Wenen, Boedapest,
Graz, Praag en Leipzig. Aan dit tournee bewaar ik
de prettigste herinneringen.
Na enkele jaren deze “hogeschool” van voetbal te
hebben doorlopen, ging ik weer voor Be Quick
spelen.
Als minder aardige herinneringen uit die dagen zal
ik nooit vergeten dat, na afloop van een vriend-
schappelijke wedstrijd (met het tweede) in Borculo,

het publiek niet wilde, dat ik zou meespelen. Ik trok
me er niets van aan, maar na afloop heeft me een
boer (in blauwe boezeroen en op klompen) nage-
zeten tot Ruurlo met een mes in de hand.
Tot 1911 speelde ik voor Be Quick. Door verschil
van mening met het Be Quick-bestuur had ik mij
verplicht aan Vitesse, Arnhem. Hier speelde ik met
onder andere de van Laar’s en Göbel.

Het seizoen 1913-1914 was gelukkig weer voor Be
Quick. Op het Baankveld werden we dat jaar weer
kampioen van de tweede klasse om daarna op zo’n
schitterende manier te promoveren, vele ouderen
nog wel bekend. We versloegen P.W. (Enschede)
thuis met 3-1, uit 4-0 en Heracles thuis met 5-2 en
uit met 2-0. In deze promotie-wedstrijden scoorde
ik acht goals. Dat waren mooie jaren in Be Quick,
gekenmerkt door een bijzondere harmonie. In deze
jaren was ik bestuurslid en tevens commissaris van
materiaal. Dat laatste baantje kostte me de meeste
tijd, want het was dinsdag- voor woensdagmiddag
en vrijdags- voor zaterdagmiddags tot laat in de
avond lappen op de buitenballen maken en lekke
binnenballen plakken. Dat alles van de doornhaag
op het Baankveld. Maar je deed het met liefde voor
je blauw-witte kleuren. Vroeger, in Swift’s dagen,
hadden we reeds getaande netten, wat een zeld-
zaamheid was. We waren hier zuinig op en als er ’s
zondags gespeeld moest worden, haalden we deze
netten en goalpalen eerst op bij onze secretaris
Schoonman op de Groenmarkt om ze dan in mars-
tempo naar de Leestenseweg te brengen. Daar aan-
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gekomen moesten we eerst de palen zetten, netten
aanbrengen en dan het terrein kalken. Dit was je
reinste amateurisme!!
Na onze promotie in 1913-1914 werd ik door
H.F.C. Hamburg uitgenodigd haar te helpen in de
Noordduitse eerste klasse. Ik speelde dat seizoen
naast Harder, de bekende midvoor van het Duitse
elftal. Ook heb ik met de Bonner Fuszball-
spielverein tegen D.F.C., (Dordrecht) en Beerschot,
(Antwerpen) gespeeld. Vanaf seizoen 1915-1916 heb
ik weer onafgebroken voor Be Quick gespeeld tot
het seizoen 1925-1926. De laatste wedstrijd was een
degradatie-wedstrijd en wel aan de Platvoet te
Deventer tegen Roda. Hierna heb ik mijn schoenen
voorgoed aan de kapstok gehangen.”
Hier onderbreekt onze Krik zijn lange verhaal en ’t
is even stil in de kamer. Jaren spreken, totdat ik de
stilte verbreek met de vraag: “En vertel me nu nog
eens iets omtrent je medespelers uit die dagen.”
“Ja,” zegt mijn gastheer, “het aantal spelers waar-
mede ik samen gespeeld heb, is niet te tellen. Er
waren reuze typen onder. Tot mijn speciale vrien-
den behoorden Frits Holleman en onze secretaris
Frans van Eijsden.

Fijne spelers uit mijn tijd waren “de Hoy”ter Hogt,
“Zeus” Zuuring, Van Rhoon, Bram Kuiper, Dikke
Willing, Henne Statius Muller, Frans Schaapveld
(wat ‘n type!), Herman v.d. Beke Callenfels, ten
Doeschate en vele anderen. En onze trouwe sup-
porters niet te vergeten als de lange Chris Kroese,
Jan en Josef en het sergeantje uit Arnhem.

Ik zie de Mayers, de Willings, “Zeus”, Bram
Kuiper, de “Hoy”, en vele anderen nog hun entrée
maken op ons Baankveld. Dat zijn dingen die je
nooit vergeet. Ik herinner me nog een driedaagse
toer door Duitsland. De derde dag moest ik met Be
Quick in Vöhwinkel spelen tegen de voetbalvereni-
ging aldaar. Maar aangezien ik een dag ervoor met
de Bonner Sportverein tegen D.F.C. Dordrecht
speelde, ging ik alleen op reis en in Vöhwinkel aan-
gekomen, (te laat want de wedstrijd kon ieder ogen-
blik beginnen) moest ik eerst een half uur wachten
op de Kleinbahn, die me naar het veld zou brengen. 

Dit wachten duurde me te lang en ik besloot dan
maar te gaan lopen. Na veel vragen en mijn grote
koffer stevig vasthoudend, bereikte ik in een draf,
puffend het veld. Dit was een tocht van wel een half
uur dwars door weilanden en prikkeldraad. Het
was een groots ogenblik, ineens in de verte negen
Be Quick shirts en doelman Cor Mayer te zien, Ik
riep al van verre: “Cor, Cor!!” Cor draaide zich om
en toen hij in de verte een klein kereltje met een
grote koffer zag komen aanrennen riep hij over het
veld: “Jongens, de Krikke, de Krikke is er !” Toen
ik op het veld arriveerde hadden onze jongens een
2-1 achterstand. Met een schare Be Quickers om
me heen verkleedde ik mij op het veld (de kleed-
kamer was weer vijf minuten verder lopen!) en met
een lakschoen en een voetbalschoen aan (er zat er
onbegrijpelijk maar een in mijn koffer) gingen we
het veld in om deze wedstrijd met 9-2 te gaan win-
nen...!
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Het heeft alles zo moeten zijn en ik heb er een brok
mensenkennis mee opgedaan. Jarenlang ben ik
aanvoerder van Be Quick geweest en probeerde
door gezonde humor en de jongens goed te begrij-
pen, een goede sfeer te scheppen. Hieraan mogen
de tegenwoordige aanvoerders wel wat meer zorg
besteden.”
“En, vriend Krik, had je vroeger nog andere hob-
by’s dan voetbal?”
“Ja zeker, ik hield veel van biljarten, zeilen en
zwemmen, maar bovenal het hardrijden op de
schaats was een van mijn lievelingssporten. Zo
gauw het ijs even berijdbaar was, stond ik op de
schaats en ongeveer vijftien jaar achtereen won ik
de eerste prijs op de 160-meterbaan.”
Hier toont mijn gastheer me trots enkele medailles
waar hij voor gevochten heeft. Die goede ouwe
tijd.....
“Tot slot wil ik nog dit zeggen. De sport zoals zij
heden ten dage gebracht wordt, dreigt te verstikken
in een sensatiespel. Tour de France, Cauberg, T.T.-
races, kampioenschappen hier, kampioenschappen
daar....., het is niet meer de sport om de sport, maar
“business”, zakendoen!! Ridderlijkheid en sportivi-
teit gaan plaats maken voor haatgevoelens, onspor-
tieve praktijken etc. Laten we dit alles een krachtig
halt toeroepen in het belang van al onze mooie
sporten. Het kan, dus het moet!!
En als de klok het middernachtelijk uur reeds lang
gepasseerd is, neem ik dankbaar afscheid van mijn
gastheer Krik de Rooy en bedenk onder het naar
huis gaan dat in hetgene, wat hij over het steeds op-
voeren van de sensatie bij de sport zegt, veel waar-
heid schuilt.”
Reporter. Overgenomen uit Be Quick-Nieuws 1948

De Zutphensche Courant van 19 november 1921:
“Daar voor Be Quick - Go Ahead bijzonder veel belang-
stelling bestaat, zoowel hier als in Deventer, raden wij een
ieder die een zitplaats verkiest aan, vroegtijdig aanwezig te
zijn”.
Be Quick won deze achtste competitiewedstrijd tegen de
kampioen van de laatste zes seizoenen met 2-1 en bleef
dus ongeslagen. 
Daarna ging het echter goed mis en verloor Be Quick een
aantal malen op rij met als uiteindelijk resultaat een ge-
deelde op één na laatste plaats in de eindrangschikking,
met slechts een punt meer dan nummer laatst Vitesse.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Theole speel-
de Be Quick een jubileumwedstrijd tegen deze club. 
Be Quick won na verlenging met 1-2 en kwam zodoende
in het bezit van een beschikbaar gestelde zilveren lauwer-
krans.

Degradatie na
negen jaar 1e klas
In het seizoen 1922-1923 sloeg het noodlot toe. 
Be Quick eindigde als laatste in de eerste klasse van de
N.V.B. met slechts acht punten uit achttien wedstrijden.
Zonder het spelen van degradatiewedstrijden kwam Be
Quick in de tweede klasse terecht.
Uit het gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan:
“Reeds na de eerste wedstrijden kon men constateeren dat
het elftal zich moeilijk zou kunnen handhaven. De ploeg
moest geregeld het onderspit delven en al gaf later een en-
kele zege op een minder sterke tegenstander af en toe nog
een sprankje hoop, hoe meer het einde der competitie na-
derde des te duidelijker bleek dat ditmaal Be Quick het
slachtoffer van het degradatiespook zou worden.
Vooral toen tot overmaat van ramp verschillende spelers
wegens ongesteldheid niet meer konden uitkomen en er
geregeld met vele invallers moest worden gespeeld. En
zoo gebeurde dan ten slotte het onvermijdelijke, dat reeds
eenige jaren een voortdurende dreiging was geweest, een
gevaar dat niet meer was af te wenden. Be Quick degra-
deerde, Zutphen was zonder eerste klasser!

Bij de aanvang van het seizoen 1923-1924 richtte de be-
langstelling zich op de prestaties van het naar de tweede
klasse van de N.V.B. teruggekeerde eerste elftal van Be
Quick. Zou het er in slagen het verloren terrein te her-
winnen? Lange tijd heeft het er op geleken en nam Be
Quick een leidende positie op de ranglijst in, totdat een
onverwachte 2-0 nederlaag tegen K.H.C. in Kampen, Be
Quick’s kampioensillusies wreed verstoorde. Uiteindelijk
werd Rigtersbleek kampioen. Be Quick wist de kampioen
drie punten afhandig te maken en eindigde tenslotte op de
vierde plaats.Voor de aanvang van het seizoen kwam het
bestuur op de gedachte om “voortaan op wedstrijddagen
een vlag in de blauwwitte clubkleuren bij de firma Hillen
te hangen, welke vlag bij eventueel niet doorgaan van een
wedstrijd wordt ingehaald, zoodat men dus bij twijfelach-
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tig weer onmiddellijk weet of de wedstrijd al dan niet
doorgaat”.
De heer F.A. Holleman werd in 1924 tot Erelid benoemd.

Frits. A. Holleman

“Toen ik twaalf jaar werd, ging ik naar het
Gymnasium. En met het Latijn kwam “Be Quick”.
Ik mocht lid worden! Zo ging ik op een stralende
na-zomerdag van het jaar 1909 als volgerechtigde
naar het “Baankveld”. Braaf werd er geoefend,
Nico en Krik de Rooy, Johan en Herman van der
Beke Callenfels, Dolf van Rechteren Limpurg,
Frans van Eijsden, Cas Statius Muller, Thijs Petit dit
de la Roche en nog vele anderen. Spoedig kwam
nu mijn eerste wedstrijd, n.l. in Be Quick 3 tegen
Advendo 2 op het terrein achter “De Kap”.
In 1910 sloot L.B.B. zich bij Be Quick aan en werd
door de toevloed van nieuwe spelers mijn positie in
het derde in het vervolg, “het vierde”, aldus de heer
Holleman in het jubileumboek van het 50-jarig be-
staan. De heer Holleman speelde in het seizoen
1915-1916 voor het eerst in Be Quick, met spelers
als van Rhoon, ter Hogt, Woudenberg, Kuiper,
Zuuring, C. de Rooy enz. Vooral Krik de Rooy,
met zijn grote bekwaamheden en zijn vaderlijk
“kalm, Fritsje, alle tijd” wist de in dat milieu vereis-
te fijnere puntjes er wel zowat aan te slijpen en zo
opende zich een wijd perspectief van sportieve, blij-
de jaren” aldus de heer Holleman. Frits A.
Holleman speelde tot 1924 in het eerste van Be
Quick.

Na de mislukte poging om het verloren terrein te herwin-
nen, bleef een reactie niet uit. Enkele spelers bedankten
voor de eer. 
Zo ging Kuiper voor Vitesse spelen. “Iets wat ieder die
Kuiper’s gevoelens omtrent Vitesse kende, steeds tot de
onmogelijkheden heeft gerekend”, aldus de Zutphensche
Courant.

De nieuwe krachten bleken niet in staat dit verlies onge-
daan te maken, alhoewel dit er aanvankelijk niet op leek,
daar de competitie werd gestart met een 1-4 overwinning
in Enschede op de kampioen van vorig seizoen
Rigtersbleek. Thuis werd overigens met 0-6 van dezelfde
club verloren.
Bijna was het eerste elftal aan het einde van het seizoen
1924-1925 naar de derde klasse van de N.V.B. gedegra-
deerd, doch door W.V.C. in Zutphen met 2-1 te kloppen
wist Be Quick tijdig het gevaar te ontlopen. 
Om de N.V.B.-beker werd op 1 maart 1925 thuis met 1-1
gelijk gespeeld tegen Wageningen, waardoor Be Quick al
in de eerste ronde werd uitgeschakeld.

Gedurende het seizoen werd tweemaal tegen Rheingold
uit het Duitse Emmerich gespeeld. Op 14 september 1924
werd in Duitsland met 3-4 gewonnen. 
“De Be Quickers zullen met genoegen terugdenken aan
het uitstapje. Niet alleen omdat er, ondanks het bar slech-
te terrein, waarbij de “Wolzak” nog fraai is te noemen, aar-
dig is gespeeld, ook de ontvangst was zeer hartelijk en
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Een Be Quick-stelletje te Lochem, Pasen 1923: Fré van
Goor, B. Trijber, Tony Evers, Jack Bolland, Broer
Begieneman, Jan Kuiper en Blom Hendriks.

Be Quick 3 uit 1925
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zowel voor als na den wedstrijd hebben de Be Quickers
zich uitstekend geamuseerd”. Op 12 april 1925 werd thuis
wederom gewonnen, nu met 2-1. 
In april 1925 werd in de eerste ronde om de Graaf van
Rechterenbeker met 1-0 van Robur et Velocitas verloren. 
G.O.L.T.O. verloor de eerste wedstrijd met 3-4 van
Hertog Hendrik. Be Quick eindigde op de derde plaats
door een 3-1 overwinning op G.O.L.T.O.. Robur et
Velocitas legde beslag op de eerste plaats door een 4-2
overwinning op Hertog Hendrik.

In het seizoen 1925-1926 ging het nog meer bergafwaarts
alhoewel het er, evenals vorig seizoen, na de eerste wed-
strijd niet naar uitzag gelet op de 6-1 winst in Zutphen op
G.O.L.T.O. 
Na een slecht seizoen met vele grote nederlagen (2 x 0-6
tegen kampioen Tubantia, 0-4, 0-7 en ook nog 0-5 tegen
het op dat moment onderaanstaande G.O.L.T.O.), bezette
Be Quick de laatste plaats op de ranglijst van de tweede
klasse van de N.V.B..
Daardoor moesten de blauw-witten degradatiewedstrijden
spelen tegen Roda uit Deventer en de Tubanters uit
Enschede. 
Be Quick verloor twee keer van Roda (thuis met 1-2 en
uit met 2-0). Van de Tubanters werd twee keer gewonnen
(thuis met 2-0 en uit met 1-5). 
Desalniettemin degradeerde Be Quick naar de derde klas-
se van de N.V.B., omdat twee van de drie clubs moesten
degraderen en Be Quick op de tweede plaats was geëin-
digd.
De Zutphensche Courant schreef er destijds het volgende
over:
“ Het pleit is beslecht. Be Quick degradeert naar de derde
klasse. Een inderdaad hard lot, dat onze oude
Zutphensche vereeniging beschoren is geworden, welke in
den loop van haar bijna vijfentwintig jarig bestaan toch
heel wat periodes van succes heeft medegemaakt met het
behalen van ’t eerste klasserschap in het seizoen 1913-1914
als hoogtepunt”. 
Voor de N.V.B.-beker verloor Be Quick thuis met 1-2 van
Apeldoorn en was zodoende in de eerste ronde al uitge-
schakeld.

48 Be Quick

November 1926 Theole - Be Quick 1 - 2.
“Wachten op de trein”

Spelmoment uit Be Quick 1 - Doetinchem 1 
op 15 januari 1927. “Blom” Hendriks tussen drie verdedigers

“Spannend moment”, de toeschouwers leven mee.
16-04-1927

20 maart 1927. Be Quick - Doesburg 8 - 2.
“Muis” Mulder komt net te laat om te scoren
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Op 23 mei 1926 wist Be Quick de seriewedstrijden van
A.Z.C. te winnen door zowel Apeldoorn als Eendracht
met 1-0 te verslaan.
Voor het seizoen 1926-1927 onderging het eerste elftal een
algehele verjongingskuur. 
In het jaar dat ze 25 jaar bestond, werd Be Quick onge-
slagen kampioen van de derde klasse van de N.V.B. (14 ge-
speeld, 26 punten, 61 voor en 12 tegen).
Grote overwinningen werden behaald zoals 8-0, 7-0, 8-2,
7-1 en 7-3. 
Op 20 maart 1927 werd Be Quick kampioen door de
thuiswedstrijd tegen Doesburg met 8-2 te winnen. 
“Direkt nadat ’t eindsignaal had geklonken werd voor de
tribune de kampioensvlag van Be Quick geheeschen,
waarop in Oranje letters het feit vermeld stond dat Z.V.V.
Be Quick het kampioenschap der derde klasse C had be-
haald. 
De spelers, bestuursleden en een groot aantal toeschou-
wers verzamelden zich om de vlag, waar de voorzitter der
vereeniging de heer N.J.H. de Rooy, met eenige hartelijke
woorden het kampioenselftal complimenteerde”. 

Kampioen,
maar geen promotie
Helaas brachten de promotiewedstrijden niet het gewens-
te resultaat. 
De eerste uitwedstrijd tegen nummer laatst van de tweede
klasse, Hertog Hendrik, gespeeld op het Vitesseterrein,
werd na een 2-0 achterstand, met 5-3 gewonnen. 
Vervolgens werd thuis, tegen de kampioen van de andere
derde klasse, Arnhemse Boys, met 1-2 verloren. Daarna
werd thuis tegen Hertog Hendrik met 2-1 gewonnen. De
laatste wedstrijd van de promotiecompetitie ging tegen
Arnhemse Boys. Be Quick zou aan een gelijkspel vol-
doende hebben om te promoveren. Helaas werd met 4-1
verloren, zodat niet Be Quick maar de Arnhemmers naar
de tweede klasse gingen.
Voor aanvang van de competitie werd Be Quick voor de
N.V.B.-beker wederom in de eerste ronde uitgeschakeld,
nu door een 4-2 nederlaag in en tegen Borne.
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Kampioenselftal 1926-1927.

van links naar rechts:
staande : H.J. Mulder, G.J. Brouwer, A. Schröder, H.A. Classen, E. Beekman, G. van Dijk.
zittend : W. Hendriks, G.F. Zuuring, H.P. Michielsen, L. Smolders, L. Inklaar, H. van Beest.
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Op 9 april 1927 bestond

Be Quick 25 jaar
In mei werd het jubileum gevierd.

HET FEESTPROGRAMMA:
Zaterdag 7 mei 1927: 
Van 15.00-17.00 uur: Receptie in de bovenkoffiekamer van
de Buitensociëteit.
Uit de zeer grote belangstelling bleek de populariteit van
Be Quick. 

Namens het gemeentebestuur bood burgemeester Mr. J.
Dijckmeester de gelukwensen aan “met een uitvoerige
toespraak”. 
Namens de N.V.B. bracht de heer Hulsebos uit Zwolle de
felicitaties over onder aanbieding van een prachtige voor-
zittershamer met inscriptie.
Zelfs uit Nederlands-en Brits-Indië en Italië kwamen feli-
citaties binnen.
Naast vierentwintig bloemstukken, zes plaquettes en de
zilveren voorzittershamer werden niet minder dan 82 tele-
grafische of schriftelijke reacties ontvangen.

50 Be Quick

“We zijn er nog”. Het ballet uit Be Quick - Revue Poseren in de tuin van de Buitensociëteit
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’s Avonds: Revue “WIJ ZIJN ER NOG”, samengesteld
door de heer Th. Langholz en in de, onder leiding van de
heer Hartong op een zeer smaakvolle wijze versierde,
Buitensociëteit opgevoerd door eigen leden, versterkt met
enkele “vreemde krachten”.
In de “De Geldersche Bode” van 13 mei 1927 staat de vol-
gende recensie: 
“Een spel van zang en beeld, van zeggen en leven, dat
boeit en blijft boeien tot het einde. 
De geschiedenis van Be Quick speelt zich af voor onze
oogen.

Geestig bedacht zijn vele momenten; keurige tableaux
maken de revue tot een artistiek geheel. 
Ook het muzikale gedeelte was werkelijk aardig gevonden. 
De uitvoering van het ensemble mag schitterend genoemd
worden.
We kunnen moeilijk in bijzonderheden treden op gevaar af
wat langdradig te worden, doch we brengen gaarne hulde
en aan den heer Langholz, den auteur en aan de kranige
dames en heeren executanten. 
Het talrijke publiek betuigde herhaaldelijk met een mach-
tig applaus zijne tevredenheid.”

51Zutphen

Het bestuur van Be Quick

bij het 25-jarig jubileum in 1927

van links naar rechts:
staande : Th.J. Kurz (commissaris), H.J.G. Hartong (commissaris).
zittend : M.J. Schut (penningmeester), K. de Rooy (Erelid), Th. Langholz (Erelid), N.J.H. de Rooy (voorzitter), 

: J.C. Muijderman (vice-voorzitter), H.W.R.Wesselink (commissaris), W.A.M. Norp (secretaris).
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