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Inmiddels was in april 1927 met een daverend feest het
25-jarig bestaan gevierd. Er was dan ook zeer veel reden
tot feestbetoon. Alles was immers weer ten goede gekeerd
en o.l.v. een enthousiast bestuur ging het weer “crescen-
do.” Sportief kwam dat tot uiting in het seizoen 1927-
1928. Vanaf Be Quick 1 tot en met Be Quick 4 werd het
kampioenschap behaald. Be Quick 1 werd zelfs ongesla-
gen kampioen en ook in de benodigde promotie-competi-
tie werd er niet verloren. In de beslissende wedstrijd tegen
T.E.C. in Tiel werd er met 2-0 gewonnen. Vele Zutphena-
ren hebben deze wedstrijd meegemaakt, dit mede omdat
er een speciale “Be Quick - Supporterstrein” naar Tiel en
terug voor deze gelegenheid door het Be Quick-bestuur
was gecontracteerd.
Het Be Quick-team van dat jaar heeft overigens niet alleen
goede voetballers, maar ook bekwame Be Quickers gele-
verd, die zich lang en in alle geledingen van de vereniging
hebben laten gelden.
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Kampioenselftal 1927 - 1928.

Staande v.l.n.r. : W.A.C. Vermeulen, L. Smolders, A. Schröder.
Knielend v.l.n.r. : H.A. Classen, G. v. Dijk, L. Inklaar.
Zittend v.l.n.r. : G.F. Zuuring, W. Hendriks jr., H.P. Michielsen, W. Lebbink, H. v. Beest.

Be Quick scoort voor de tweede maal in Tiel
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Be Quick 2 werd kampioen door de benodigde beslis-
singswedstrijd tegen Robur et Velocitas 2 met 4-3 te win-
nen en wist zodoende de reserve eerste klasse te bereiken.
Ook Be Quick 3 en Be Quick 4 werden kampioen; voor-
waar een fantastisch seizoen voor Be Quick.
Op zaterdag 2 juni werden de kampioenen met een groot-
se feestavond in de Buitensociëteit geëerd, met o.a. huldi-
gingsliederen van de heren G.J. Kuiper en Th. Langholz
waarvan wij hier het refrein citeren.
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In Tiel met 2 - 0 gewonnen, gepromoveerd ...., 
dus op de schouders

Be Quick 2 werd ook kampioen.
Staande v.l.n.r.: Veldkamp, B. Trijber, J. Vermeulen,
K. Wijns, J. Schwartz, B. Meeuwsen.
Knielend v.l.n.r.: T. Evers, Backhaus, W. Hendriks,
J. Vermeer, H. Mulder, A. Turksma.

Huldiging Be Quick 1, voor de wedstrijd Be Quick - V.V.O. 07-05-1928

Hulde aan de Kampioenen!
Ik blijf mijn leven slechts één club getrouw
En dat is de club waar ’k ’t meest van hou(d)
Die club met de kleuren der Zutphensche Vlag,
Daar leef ik met mede, bij dag en nacht
De spelers zijn vrienden, mijn lief is er bij
Ik houd van mijn club, mijn club van mij
De Blauw-witte kleuren der Zutphensche vaan
Be Quick zal er komen, Be Quick vooraan.
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Voor de wedstrijd Be Quick 1 - G.O.L.T.O. 1, 1930

Be Quick 1, seizoen 1928 - 1929

Be Quick 3 kampioen in 1929 - 1930

Ludo Smolders in actie tegen Arnhemse Boys

Ludo Smolders, grijpt in tijdens de derby A.Z.C. - Be Quick
seizoen 1929 - 1930
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Het seizoen 1928-1929 begon voor Be Quick niet best, in
de voor haar nieuwe omgeving. De eerste wedstrijd in
Nijmegen tegen N.E.C werd met 2-1 verloren. N.E.C.
werd dat seizoen kampioen, Be Quick eindigde als vijfde
met 19 uit 18, 35 voor 36 tegen. Ludo Smolders, Be
Quick’s keeper, werd gekozen in de selectie voor het
Nederlands Jeugdelftal voor het duel tegen België.

In het seizoen 1929 - 1930 werd de heer Smith uit
Apeldoorn als trainer aangesteld. Na een paar jaar niet of
onregelmatig te zijn verschenen zou het Be Quick-Nieuws
vanaf augustus weer maandelijks verschijnen. Het num-
mer van augustus bevat o.a. twee herdenkings-artikelen,
over W.R.C. Kuiper en Mr. P. Wildervanck de Blécourt,
die beiden veel voor Be Quick hebben betekend.

Sportief was het seizoen niet zo best; het was zowat de-
graderen geworden. Gelukkig was Apeldoorn dat jaar
slechter dan Be Quick. Maar de slechts twaalf punten uit
achttien wedstrijden betekende wel, dat er ook het vol-
gende seizoen weer in de tweede klasse gespeeld kon wor-
den. In het bekertournooi werd N.E.C. weer de grote
spelbreker en versloeg Be Quick, nog wel in eigen huis,
met 1-4. Had Be Quick met voetbal niet zo veel succes,
Be Quick-lid Dolf van de Scheer had wel succes, al was
het dan ook met schaatsen. Dolf werd Studenten-
Wereldkampioen door alle vier afstanden te winnen.
Tijdens de Europese kampioenschappen werd Dolf vier-
de, net achter Thunberg en superkampioen Ballangrud.
Be Quick 3 en Be Quick 4 werden wederom kampioen.
Op het Corinthian-tournooi in Utrecht op de Hercules en
U.V.V.-velden, werd een uitstekende tweede plaats be-
haald. In de finale werd met 1-0 van Olympia (Gouda)
verloren.

In het seizoen 1930 - 1931 eindigde Be Quick op de twee-
de plaats achter N.E.C.
Eindstand 1930 - 1931: 1. NEC 18 - 33

2. Be Quick 18 - 24 
3. Quick N 18 - 22

In de voorbereiding op het seizoen 1931 - 1932 werden er
meerdere wedstrijden in Duitsland gespeeld, o.a. op 8 au-
gustus tegen Gelsenkirchen Rotthausen met een verlies
van 8-2 en op 9 augustus tegen Essen Bijfang met een
4-1 nederlaag.

Het Graaf van Rechteren tournooi, ook in de voorberei-
ding opgenomen, werd gewonnen door Roda (Deventer).
Be Quick werd na twee nederlagen laatste. De laatste oe-
fenwedstrijd tegen Rheingold uit Emmerich, werd met
3-1 gewonnen.
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Be Quick 2 - februari 1931

Be Quick 3 - februari 1931

Be Quick 4 - februari 1931
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Be Quick’s tribune vóór de storm

Be Quick’s tribune na de storm

Op zondag 18 oktober 1931 werd de nieuwe tribune feestelijk in gebruik genomen.
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Op 4 augustus werd Be Quick door een ramp getroffen,
want die dag werd de tribune door een windhoos geheel
vernield. Na rijp beraad besloot het bestuur tot het bou-
wen van een nieuwe tribune, in het vaste vertrouwen dat
Be Quick’s leden en andere Be Quick-vrienden(innen) de
benodigde gelden bijeen zouden brengen.
Op zondag 18 oktober, 75 dagen na de ramp, werd voor
de wedstrijd Be Quick - Doetinchem de nieuwe tribune,
plaats biedend aan 330 personen, alweer feestelijk in ge-
bruik genomen.

In 1932 eindigde Be Quick wederom als tweede, deze keer
achter weer een Nijmeegse club, n.l. Quick. Slechts drie
punten scheidden Be Quick van de eerste plaats. De Be
Quick-spelers Antoon Lammers, Dick Kreyenbroek en
Henk van den Berge werden gekozen in het Oostelijk
Elftal. 

Be Quick vierde het 30-jarig bestaan uitbundig in de
“Negro”. 
De ere-wedstrijd werd gespeeld tegen Rheingold, een
Duitse eerste klasser, met als uitslag 4-5. 
De heer Nico de Rooy, Be Quick’s voorzitter, werd be-
noemd als “Ehrenmitglied der V.f.B. Rheingold”
Emmerich. 
Be Quick was in 1932 toch echt op de Duitse tour, met
ontelbare wedstrijden tegen Duitse clubs als Phönix
(Keulen), Olympia (Bocholt), Sp.V. Düssen ( Duisburg),
E.V. Wesel enz.

Het seizoen 1932-1933 was weer eens Be Quick-eigen,
wisselvalligheid troef, dus in plaats van na het prachtige
vorige seizoen door te stoten, ging het weer niet bepaald
best.
Be Quick eindigde op de achtste plaats met slechts dertien
punten uit achttien wedstrijden.
Het Graaf van Rechteren tournooi werd gewonnen door
D.O.T.O.
Henk van den Berge speelde met het Nederlands
Jeugdelftal tegen een westelijke tweede klasser en scoorde
eenmaal in de door zijn team gewonnen wedstrijd.
Maar er was toch nog een succesje aan het eind van het
seizoen. In een goed gespeelde finale veroverde Be Quick
in Lochem de G.V.B.-beker door de wedstrijd tegen
Neede 1 met 6-2 te winnen. 
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Spelmoment uit Be Quick - N.E.C. in 1932. Uitslag 7-2.

Be Quick 1, 1931 - 1932, 2e klasse B
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W.A.M. Norp

In 1919 werd de heer Norp in het bestuur (onder
leiding van de heer Visser) gekozen als secretaris en
dit bleef hij tot en met 1923. In 1921 blies hij het Be
Quick-Nieuws nieuw leven in, nadat er toen al,
door geldgebrek, twee jaar geen B.Q.N. was ver-
schenen. Ondanks zijn “welversneden pen” en de
talenten van Nico de Rooy als acquisiteur ging het
Be Quick-Nieuws weer ter ziele.
In 1926 werd de heer Norp opnieuw secretaris, nu
in het bestuur onder verantwoording van Nico de
Rooy en bleef dit tot en met 1932. In 1929 wist hij
het Be Quick-Nieuws weer op te starten. In 1932,
het jaar van zijn terugtreding uit het bestuur, werd
de redactie overgenomen door de heer Nijhuis.
In 1933 werd de heer W.A.M. Norp tot Erelid be-
noemd, e.e.a. wegens zijn nooit aflatende ijver en
zijn vele bemoeiienissen met Be Quick op een
breed vlak. 

Het seizoen 1933-1934 werd geopend met het Graaf van
Rechteren-tournooi; voor het eerst met deelname van drie
Zutphense verenigingen te weten A.Z.C., Zutphania en Be
Quick en daarnaast bekerhouder D.O.T.O. uit Deventer.
Zutphania verraste vriend en vijand en won verdiend de
beker.
In de eerste competitiewedstrijd werd A.Z.C. met 3-1 ver-
slagen, maar de volgende derby tegen Zutphania werd, na
een 1-1 ruststand, met 5-1 verloren.
Het seizoen werd beëindigd als zesde met achttien punten.
Be Quick 2 degradeerde naar de reserve tweede klasse, na
een 6-jarig verblijf in de eerste klasse.

G.F. Zuuring

De heer G.F. Zuuring werd lid in 1910, na de fusie
met L.B.B. “Zeus” zoals hij genoemd werd bij Be
Quick, heeft diverse functies bij de vereniging be-
kleed; van elftal-commissielid tot commissaris van
terrein en materiaal. In die laatste hoedanigheid
ontwierp de heer Zuuring ook de tribune, die in
1931 werd geplaatst op het terrein aan de Marsweg.
Zo’n achttien jaar was hij actief als eerste-elftalspe-
ler, meestal als rechtsbuiten. Na het kampioen-
schap in 1928 werden de voetbalschoenen voor-
goed opgeborgen. In 1934 werd “Zeus” Zuuring tot
erelid benoemd.
In de 40-er jaren werd het volgende interview met
hem gemaakt:
“En, heer Zuuring, hoe werd U eigenlijk voetbal-
ler”?, luidde mijn eerste vraag.
“Ja, dat zal ik U vertellen, waar ik het eerst leerde
voetballen,” was zijn antwoord, “geloof niet, dat dit
was op een prachtig ingericht terrein, zoals die te-
genwoordig overal te vinden zijn. We hadden een
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Be Quick 1 seizoen 1932 - 1933.
Staande v.l.n.r.: Teunissen, Evers, Boekaar, Klaaysen,
Kreyenbroek, Smolders, Vermeulen, Turksma.
Knielend v.l.n.r.: v.d. Berge, v. Gelder, Bosboom, Witteveen.

W.A.M. Norp (zittend rechts).
In het bestuur tijdens het 25-jarige jubileum.

“Zeus Zuuring”
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H.B.S.-verenigingetje “L.B.B.”, ook wel spottend
de “Lange Beenen Brekers”genoemd. Een eigen
terrein, daar was natuurlijk geen aankomen aan.
Voetballen deden we op een terrein waar geen
sprietje gras op te vinden was en we waren ’s
woensdags- en ’s zaterdagmiddags, wat blij, als de
Cavalerie het veld ’s morgens niet had omgewoeld.
Dit terrein was “de Wolzak” in Eefde. Hoe we er
kwamen? Op de fiets, dacht U? Ja, enkelen hadden
in die dagen een fiets, maar vaak gingen we lopen.
Daar moet je tegenwoordig om komen. Enige jaren
hebben we daar doorgebracht, totdat L.B.B. in de
G.V.B. ging spelen. Toen moesten we uitzien naar
een ander terrein en vonden dit aan de westzijde
van het Velderse Bos in Warnsveld, achter het toen
aldaar gelegen hockeyveld. Een terrein-knecht? Dat
was een luxe die we toen nog niet kenden. Wanneer
er een wedstrijd gespeeld moest worden, dan was
het ’s morgens om negen uur aantreden in
Warnsveld. Er moest eerst gekalkt worden etc. en
dan ’s middags spelen. Een kleedkamer? Neen, ook
die hadden we niet. We kleedden ons uit bij elkaar
op het terrein en de jassen werden over de andere
kleren gelegd als het regende. Maar we speelden al-
tijd plezierig. Er was geest onder de jongens, je had
veel voor elkaar over en ’t was samen uit, samen
thuis. Ik begon als keeper, maar verhuisde later
naar de rechtsbinnenplaats. Ons ongeluk of geluk,
net zoals je het noemen wilt, was, dat we een sei-
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Blik op de tribune! Ontworpen door de heer “Zeus” Zuuring

De oude H.B.S. links in de Waterstraat
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zoen kampioen werden van de G.V.B. en zodoen-
de sterk de aandacht trokken van onze grote zus-
tervereniging Be Quick, waar juist spelersgebrek
heerste. Je begrijpt, dat na heel wat heen en weer
gepraat en vergaderingen eindelijk werd besloten
tot fusie. Financieel konden wij ons op de lange
duur toch niet meer bedruipen. De eerste wed-
strijd, waarin het rood-wit voor blauw-wit werd
verwisseld, was een grandioos succes voor de vele
L.B.B.-spelers, die direct in het eerste van Be Quick
werden opgenomen.
We noemen hier enkele als Enter, Manz, ter Hogt,
Heimo Maaier en mijn persoontje. We speelden
een propagandawedstrijd op het L.F.C.-terrein in
Lochem tegen het eerste elftal van Robur et
Velocitas uit Apeldoorn. En wat denk je voor een
uitslag?? Een 7-2 overwinning!!! Na afloop hoor ik
de oude Robur et Velocitas-keeper Boas nog tegen
onze toenmalige voorzitter, nu wijlen de heer
Niemeijer, zeggen: “Je zult eens zien wat een plezier
Be Quick nog van die L.B.B.-ers beleeft.”
Toen we eenmaal de blauw-witte kleuren droegen,
hebben we die zo lang mogelijk verdedigd.
“En, heer Zuuring, beleefde U nog hoogtepunten in
Uw lange Be Quick-loopbaan?”, vroeg ik......
“Wel natuurlijk, het behalen van het eerste klas-
seschap, even voor het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog.”Eerst nadat we Enschede met 2-0
hadden verslagen, ging de promotie tegen het alou-
de P.W. uit Enschede. De wedstrijden werden met
4-0 en 3-1 gewonnen, zodat toen voor het eerst Be
Quick het voetbal-eldorado kon binnentreden. Hoe
lang we ons handhaafden is U bekend. In de jaren
1914-1918 was praktisch ons gehele eerste gemobi-
liseerd. Maar toch werd er gevoetbald, al was het
vaak uiterst moeilijk om op zijn sterkst binnen de
lijnen te treden. Eens moesten we naar Deventer
om tegen Go Ahead te spelen. Verloor Go Ahead,
dan was Quick Nijmegen kampioen, maar won het,
dan bleef het kampioenschap in Deventer. Quick
wilde een zo sterk mogelijk Be Quick naar
Deventer sturen en liet onze jongens van alle garni-
zoenen kris-kras in Nederland halen. We speelden
als duivels en na tien minuten was het 2-0 voor Be
Quick. Dat zag er dus goed uit, maar Go Ahead
werd sterker en na rust wisten ze direct twee
prachtdoelpunten te maken. Er waren nog enkele
minuten te spelen toen onze keeper een sof-balletje
door zijn handen liet glippen en Deventer kon jui-
chen.
Maar ook een voetbalvereniging heeft tegenslagen.
We daalden later naar de tweede klasse af. Hier ble-
ven we jaren in spelen en ondertussen had ik reeds
de voetbalschoenen opgehangen, totdat er een de-
gradatie volgde naar de derde klasse. En je weet,
dan worden vaak de oude paarden weer van stal ge-
haald en ook ik kon de verleiding niet weerstaan
om weer in het Be Quick-shirt te kruipen om te

redden wat er nog te redden viel. Be Quick moest
en zou weer hogerop.
Het eerste jaar werden we kampioen van de derde
klasse, maar sneuvelden in de promotiewedstrijden.
Het volgende jaar opnieuw kampioen, de promo-
tiewedstrijden werden alle gewonnen en Be Quick
was weer tweede klasser.

Hierna heb ik m’n schoenen opnieuw opgeborgen,
maar nu voorgoed.”
Hier zwijgt onze vriend Zuuring, staart een tijdje
voor zich uit en ’t is alsof hij die lange rij van jaren
aan zijn geestesoog ziet voorbijtrekken. En wij, Be
Quickers, zien voor ons de steeds sportieve en snel-
le rechtsbuiten “Zeus” Zuuring, die listig de moei-
lijkste ballen onder controle kreeg en prachtige,
strakke voorzetten kon geven. Hij zag zijn kansen,
was een ras-voetballer en voor de toeschouwer een
prettige speler om naar te kijken.”En tot
besluit,”zegt hij, “laat ik Be Quick nog een raad
mogen geven. In de weinige tijd die onze Be
Quickers hebben voor oefenen, laten ze dan bo-
venal voetballen. Een trainer is prachtig om de
puntjes op de i te zetten, maar verwaarloos toch
vooral niet het partijtje voetballen, waar zo onein-
dig veel uit te leren valt. Uit de praktijk zijn toch
nog altijd de beste voetballers voortgekomen”. En
bij het afscheid nemen zegt de sympathieke gast-
heer: “Ons eerste elftal heeft in Borne de kroon op
het werk gezet door de promotie naar de eerste
klasse. Moge het hierin tot in lengte van dagen blij-
ven tot heil van ons geliefd “Blauw en Wit”.
“Woorden waarmede iedere ras-Be Quicker van
harte zal instemmen. 
Reporter. Uit Be Quick-Nieuws 1948.

Ook het seizoen 1934-1935 zou voor Be Quick niet zo
goed verlopen. Het werd weer een middenmootpositie,
met zestien punten uit achttien wedstrijden. De resultaten
vielen tegen, dus moest het ergens aan liggen. In het Be
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“Zeus” Zuuring in het 1e elftal in het seizoen 1927 - 1928,
knielend links.
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Quick-Nieuws van juli 1934 staat:” Wat wij nodig hebben,
is een trainer!! Willen wij het volgend seizoen een hartig
woordje meespreken, dan helpt het niet alleen door om de
14 dagen een oefenpartij te spelen, maar dan dient er ie-
mand te zijn die de spelers op de fouten wijst.”

Ondanks alle goede bedoelingen om het komende seizoen
1935 - 1936 beter getraind de competitie in te gaan, kwam
dat niet tot uiting in de resultaten, want Be Quick werd

voorlaatste met dertien punten. Gelukkig voor de Blauw-
Witten, deden de mannen van Silvolde het nog slechter.
De Graaf van Rechterenbeker werd definitief eigendom
van Zutphania, dat voor de derde maal in successie het
tournooi won. In februari werd de jaarlijkse feestavond ge-
houden in de “Negro”. Tijdens deze avond kreeg het be-
stuur van de leden en donateurs een prachtige Beker-
Medaillekast aangeboden. Ook het seizoen 1936 - 1937
bracht niet veel verbetering in de resultaten; slechts één
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Be Quick - Rigtersbleek 1 - 2, tijdens het Graaf van Rechterentoernooi, 1935 - 1936

13 maart 1938. Be Quick - A.Z.C. 4 - 2, 
Ludo Smolders grijpt in Be Quick 4, seizoen 1937 - 1938
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plaats hoger. Er was ook geen succes bij de poging om de
Graaf van Rechteren-beker te winnen: Hengelo versloeg
Be Quick in de finale met 2-0. In het voorjaar van 1937
herdacht Zutphen’s oudste voetbalvereniging met een
goed geslaagde feestavond het feit dat ze 35 jaar bestond.

Het seizoen 1937 - 1938 begon goed door de 2-0 over-
winning in de derby tegen A.Z.C.
Halfverwege het seizoen stond Be Quick zelfs op de vier-
de plaats met twaalf punten. Helaas brachten de volgende
wedstrijden maar twee punten op, wat betekende dat op-

nieuw een weinig riante positie op de ranglijst ingenomen
werd.

In het seizoen 1938 - 1939 won Rigtersbleek de Graaf van
Rechteren-beker. Be Quick werd wederom vierde door na
een 2-2 gelijkspel, te verliezen door loting. De competitie
1938-1939 is slecht te noemen. Het bracht helaas, hetgeen
reeds lang werd gevreesd, de laatste plaats, echter gedeeld
met zustervereniging Zutphania.
In een beslissingswedstrijd moest uitgemaakt worden
welke van de twee Zutphense verenigingen moest degra-
deren. De extra wedstrijd werd 17 april op het Go-Ahead-
terrein in Deventer gespeeld. Een wedstrijd waarin maar
zelden goed voetbal werd vertoond, met voor de rust een
veel sterker Be Quick dat leidde met 1-0. Na de hervatting
had Zutphania de beste kansen. Be Quick won uiteindelijk
met 2-1 door een winnend doelpunt van Toon Doornberg
zo’n twaalf minuten voor het eindsignaal.
Op 29 november 1939 was de heer N.J.H. de Rooy 12 1/2
jaar onafgebroken voorzitter van Be Quick, een prestatie
van formaat.

Aan de vooravond van het seizoen 1939 - 1940 werd er
een heuse Supportersvereniging opgericht. Het doel van
deze Supportersvereniging was zoveel mogelijk het eerste
elftal op uitwedstrijden vergezellen. De Heer A.Q.H.
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Be Quick 1, seizoen 1938 - 1939

Deelnemers aan het veteranentoernooi t.g.v. het 40-jarig bestaan van Be Quick.
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Dijxhoorn, keeper van Be Quick tijdens de oorlogsjaren
1914 - 1918, werd de nieuwe Minister van Defensie.” Eens
aan het hoofd van de Be Quick-defensie en nu van
’s Land’s-defensie”, aldus het Be Quick Nieuws van au-
gustus 1939. De KNVB en G.V.B. hadden besloten van
het komende seizoen een NOODCOMPETITIE te
maken, dit door de algehele mobilisatie in Nederland. 
De competitie-indeling bleef hetzelfde. Be Quick eindigde
op een gedeelde eerste plaats. In verband met het uitbre-
ken van de oorlog werd deze noodcompetitie echter voor-
tijdig beëindigd. In 1940 kreeg Be Quick een nieuwe voor-
zitter en inspirator, de heer W.A.G.M. Meuleman, die de
heer Nico de Rooy opvolgde.

In het seizoen 1940 - 1941 eindigde Be Quick op de vier-
de plaats met negentien punten uit zestien wedstrijden
(doelcijfers: 62 voor, 37 tegen), na geruime tijd meege-
dongen te hebben naar de eerste plaats. Be Quick had de
vierde plaats aan zichzelf te wijten, want door wisselvallig-
heid werd de titel gemist. Grote overwinningen zoals 7-4,
7-0, 11-2, 7-0, 6-2, 5-0. enz, werden afgewisseld door ver-
lies in de derby’s tegen Zutphania en A.Z.C. en met ne-
derlagen als 1-5 en 1-7.
Maar het zou de jaren daarna beter gaan.

In mei 1941 werd een nieuwe trainer aangetrokken en wel
de bekende oud Go Ahead-speler en ex-international W.
Roetert uit Deventer. De competitie verliep zeer succesvol
en na geruime tijd in de running te zijn geweest voor de
titel eindigde Be Quick deze competitie op de derde plaats
met achttien gespeeld, vijfentwintig punten, 56 voor en 28
tegen. Dat gaf hoop voor de toekomst!

In april 1942 werd onder zeer grote belangstelling het 40-
jarig bestaan, ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden,
waardig herdacht. Het 4 dagen durende programma was
er een met veel hoogtepunten. Het, in het kader van het
40-jarig jubileum, gehouden toernooi werd gewonnen
door Quick (N). Het Veteranentoernooi werd gewonnen
door Willem II. Tot eerste Leden van Verdienste bij Be
Quick, werden H.A.M. van den Berge en W.A.C.
Vermeulen benoemd. Be Quick’s Erelid N.J.H. de Rooy
werd tot ere-voorzitter benoemd, dit voor zijn vele aan Be
Quick bewezen diensten.

De jubileumwedstrijd van het eerste elftal kon niet door-
gaan in verband met competitieverplichtingen. De wed-
strijd tegen Z.A.C.werd daarom als zodanig aangemerkt
en met 4-0 gewonnen. “In de pauze speelde de vereniging
Crescendo vrolijke marsmuziek.”
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Zaterdag 11 april 1942, “Receptie”, 40-jarig jubileum, 
zittend v.l.n.r. de heren D.J. Assendorp, H. Hazewold, 
W. Meuleman, J. Paap, L. Inklaar, J. Helmers. 
Aan het woord is Burgemeester Dijckmeester van Zutphen

Be Quick’s voorzitter de heer W. Meuleman hijst de juist ge-
kregen bondsvlag voor de wedstrijd Be Quick - Z.A.C.
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Nico de Rooy
Nico de Rooy werd lid van Be Quick in 1906, na
de fusie met voetbalclub Swift. Een belangrijke ver-
sterking voor Be Quick, niet alleen door Nico’s
voetbalkwaliteiten maar meer nog, zoals later zou
blijken, door zijn leidinggevende kwaliteiten. Zo
heeft hij naast zijn verblijf in Be Quick als speler, de
club vooral gediend als bestuurder.
Diverse functies heeft Nico de Rooy in zijn tijd bij
Be Quick bekleed, o.a. als lid van de
Elftalcommissie als secretaris, als trainer van de
Atletiekafdeling en zo’n vijftien jaar als voorzitter.
Maar vooral was “de kleine grote man”, zoals hij
genoemd werd, Be Quick’s grote inspirator, die met
nooit aflatende werklust zijn club, “zijn grote lief-
de”, door de moeilijkste tijden heeft heengeloodst.
Als eerbetoon aan de heer Nico de Rooy volgt hier
het interview uit een Be Quick Nieuws van 1947.

‘t Is dinsdagavond 20 april als uw reporter, al ped-
delend op zijn Gazelle, de Weg naar Laren inslaat
en daar op No.135 onze kleine “grote” Nico gaat
opzoeken voor een interview.
Eerst is deze er niet erg voor te vinden, houdt niet
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Be Quick 1 betreedt het veld voor de jubileumwedstrijd tegen Z.A.C.

Nico de Rooy met zijn zoon in 1926
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van drukte om zijn persoontje, maar allengs ont-
dooit hij wat en als we gezellig achter een kopje
thee zitten, gewapend met een sigaar begin ik mijn
eerste vraag: “En Nico, vertel nu eens iets uit vroe-
ger dagen, hoe kwam je er toe te gaan voetballen?”
“Ja, dat zit zo,” zegt onze vitale sportman tegenover
me, “mijn tabaksleverancier was indertijd Broere
op de markt en zodoende kwam ik veel in contact
met de zoons Arie en Paul en ook met Jan en Karel
Meerstadt, Piet Dijkerman, Frans Schaapveld en
Johan Schoonman. We besloten van onze weinige
zakcenten een opgelapte bal te kopen en gingen
“trappen” op de Veemarkt. Ons clubje werd groter
en groter en wij gaven het de naam “Volharding”.
Later toen Rolaff en Evers (de Hoven) en andere er
bij kwamen, werd deze naam omgedoopt in
“Swift”. We hadden een piekfijn ploegje en in 1904
schreven we in op de seriewedstrijden van Be
Quick, waaraan liefs zeventien verenigingen mee-
deden. Het resultaat was pover en toen diverse spe-

lers van ons steeds meer de aandacht trokken van
onze “grote broer” Be Quick, besloten we ons met
laatstgenoemde vereniging te combineren.”
“Ik was geen fijn technicus zoals mijn broer,” ver-
telt Nico vervolgens, “ik was het prototype van een
zwoeger, een terriër die van geen ophouden wist.
“Pietje”, zo noemde men mij in die dagen, duikt
steeds op waar gevaar dreigt”, zei Langholz in die
dagen. Van 1906 af heb ik steeds in het eerste elftal
mogen spelen en ik bezette hoofdzakelijk de rechts-
back of de rechts-half plaats. We waren dol op dat
groene veld, kusten uit puur enthousiasme de bal
en zagen er niet tegen op drie wedstrijden achter el-
kaar te spelen.”
“En werd er in die dagen ook door jullie getraind?”
luidde mijn vraag.
“Nu, mental-training kenden wij toen nog niet,
maar prompt iedere avond een balletje trappen op
de Veemarkt kenden wij wel. Bij wedstrijden had-
den we het systeem: voor- en achterback en de
half-linie sloot steeds aan waar de bal was.
Na 1913 heb ik niet meer in het eerste elftal mee-
gespeeld, maar mocht nog steeds graag een balletje
trappen in een lager elftal of bij de veteranen.
De meest prettige herinneringen bewaar ik aan de
wedstrijden tegen Sparta Rotterdam (met Cas
Ruffelse en Huug de Groot), Ajax Amsterdam en
dan vooral niet te vergeten “de” grote beker-match
tegen Wilhelmina, Den Bosch. Die dachten we ge-
wonnen te hebben doordat we met 1-1 speelden en
dat de bezoekende vereniging (dus wij) dan in de
volgende ronde kwam. Mijn vader liep al te hossen
met de hoed op de wandelstok.
Toen kwamen plots scheidsrechter en spelers weer
uit de kleedkamer en werd er twee maal vijftien mi-
nuten verlengd. ’t Bleef toen nog 1-1, maar de zon-
dag erop, op het Baankveld, waren mijn broer Krik
en Frans Schaapveld “de Snarf”, zo op schot dat
we met 5-2 wonnen. Dat waren wedstrijden, je gaf
je laatste vezel, van ophouden wist je niet.......”
Er breekt een korte stilte aan. Ik zie het, onze Nico
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Weg naar Laren 40’er jaren

Nico de Rooy staande tweede van rechts omstreeks 1910 op
het Baankveld Nico de Rooy als medewerker aan de jubileumrevue in 1927
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beleeft in zijn geest nog eens intens deze tijd. Dat
was een goede tijd, dat was een mooie tijd.
“En Nico,” breekt nu mijn stem de stilte af, “vertel
ons nu eens iets omtrent je bestuursfuncties. Je
begon, meen ik, met een benoeming als lid der elf-
talcommissie.”
“Ja, dat was in 1921 en twee jaar later was ik waar-
nemend secretaris in ’t bestuur. Weer twee jaar later
vertrouwde men mij de voorzittershamer toe, die ik
tot groot genoegen en met veel ambitie vijftien jaar
mocht hanteren.”
“Veel “ups” en “downs”(derde klasseschap) heeft
Be Quick in deze tijd beleefd. Grote zuinigheid
moest betracht worden, omdat we een oude schuld
hadden, maar dank zij de grote medewerking van
mijn medebestuursleden Norp, Hazewold en ande-
ren, zijn we er uiteindelijk in geslaagd Be Quick
naar hogere regionen te voeren en bijna schulden-
vrij te geraken.
Het is nu voor mij, als thans 62-jarige, zo prettig
om te kunnen terugblikken op een vereniging waar-
aan je hebt medegebouwd, die je steeds in goede
banen hebt trachten te krijgen en te behouden.”
Nico vervolgt: “Nu moet ik zeggen dat ik altijd
honderd procent medewerking heb gehad van mijn
vrouw. Zij heeft grote offers moeten brengen.”
“Hoofdzaak van ons streven,” vervolgt Nico, “was
steeds de goede harmonie te verkrijgen zowel in ’t
bestuur als op ’t veld. Dat kwam niet van zelf, hier-
voor moest je wat doen, je opofferen, je eigen be-
langen aan de kant zetten, ’t verenigingsbelang
kwam op de eerste plaats.

Mij een dag voor Be Quick te kunnen geven was
een hoogtijdag!! En dan de opgedragen taak goed te
volbrengen, dat was het heerlijkste wat er was.....”
En als ik dan enkele ogenblikken later (ver over het
middernachtelijk uur) afscheid neem, denk ik al te-
rugfietsende:
“Zo is het. Voor hem was en is niets teveel als het
zijn Be Quick aanging. Hij kan je ontroeren als hij
redevoeringen houdt of met je praat over Be Quick,
dat een stuk van hem zelf is. En thuis gekomen,
moet ik mezelf bekennen, dat ik dankbaar ben voor
deze avond, doorgebracht bij iemand, die een vech-
ter was voor een schone zaak. Een goed, eenvou-
dig mens. Nico de Rooy was zijn gehele leven in de
ban van alles wat met sport te maken had.
Zwemmen, schaatsen, atletiek en natuurlijk voet-
bal. Hier enkele onderscheidingen, die hij in de
loop der jaren daarvoor uitgereikt heeft gekregen. 

Nico de Rooy was onder andere....
1. Lid van Verdienste op 31 mei 1905 van de

Vereniging “Kunst na Arbeid” te Zutphen.
2. Zeven jaar Vice-Voorzitter Bond van Plaatselijke

Sportverenigingen.
3. Ehrenmitglied des Vereins V.f.B. Rheingold ‘07

op 12 juni 1932 (voetbalvereniging uit Emme-
rik).

4. Lid van Verdienste van de Afdeling Gelderland
der K.N.V.B. (wegens 30-jarige zitting in de
strafcommissie).

5. Erelid der Z.V.V. Be Quick in 1927.
6. Ere-Voorzitter der Z.V.V. Be Quick in 1940.
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Nico de Rooy bezocht als voorzitter van Be Quick het Corinthians-jeugdtoernooi in 1931, staande links naast speler van 
Be Quick
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7. Erelid Zutphensche IJsvereeniging (37 jaar vice-
voorzitter geweest).

8. Erelid K.N.S.B., afdeling Gelderland.
9. Erelid K.N.S.B.

10. Gouden speld K.N.V.B. (Bondsridder).
Bovendien was Nico vele jaren belast met de boot-
leiding 8 km-zwemwedstrijden, van zwemvereni-
ging D.J.K.

Kampioen
In het seizoen 1942-1943 werd eindelijk Be Quick’s doel
bereikt. Immers na een moeilijke strijd en na vele opoffe-
ringen wist Be Quick het ongeslagen kampioenschap te
behalen. Cijfers: achttien gespeeld, achttien gewonnen, nul

gelijk, nul verloren, zesendertig punten voor en tweeen-
twintig tegen. Helaas.... na afloop van deze competitie
kwam de voor Be Quick teleurstellende mededeling van
de K.N.V.B., dat er geen promotiewedstrijden zouden
worden gespeeld, bij welk besluit men zich wel moest
neerleggen. Een en ander bleek echter slechts uitstel te
zijn, want in het seizoen 1943-1944 behaalde Be Quick op
6 februari 1944 in de thuiswedstrijd tegen Labor
(Deventer), welke wedstrijd met 4-0 werd gewonnen, we-
derom het ongeslagen kampioenschap. Ditmaal met twee
verliespunten, twee maal gelijkspel, achttien gespeeld,
vierendertig punten. Hierna moest Be Quick promotie-
wedstrijden spelen tegen Vitesse en Borne, om uit te
maken wie van deze drie zou promoveren naar de eerste
klasse.
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Kampioen seizoen 1942 - 1943.

Achterste rij: J. Paap, J. Assendorp, H. Hazewold, J. Kok, N. de Rooy, W. Meuleman, H. Mulder, B. Heijmans, L. Inklaar,
E. Teunissen.
Middelste rij: Castermans, Altena, J. Witkamp, R. ten Katen, M. Scheffer, J. Klaaysen, W. Doornberg, A. Doornberg,
J. Teunissen.
Voorste rij: B. Helmink, H. Harfsterkamp, H. v.d. Berge, G. Doornberg.
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6 februari 1944. Na de behaalde promotie een zegetocht in open rijtuigen door Zutphen.
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De promotie-
competitie
Be Quick begon matig in de uitwedstrijd tegen Vitesse.
Voor een uitverkocht Monnikenhuizen werd met 4-1 ver-
loren door onder ander twee doelpunten van Dorpmans,
de latere topscheidsrechter.
Op 23 april won Be Quick met 4-1 van Borne voor een
uitverkocht huis, door ondermeer vier doelpunten van
Chiel Scheffer. Op 30 april 1944 werd de wedstrijd Borne
- Vitesse gespeeld en ook Borne won met 4-1, zodat alle
drie ploegen twee punten hadden en ook het doelsaldo 
5-5 was gelijk. Onder enorme belangstelling, een record,
namelijk 9000 bezoekers, vond de volgende wedstrijd aan
de Marsweg plaats, Be Quick - Vitesse met een ooggetui-
geverslag van deze wedstrijd, dat te horen was op het
Velperplein in Arnhem, waar duizenden toehoorders kon-
den vernemen dat Vitesse wel iets sterker was, maar dat
Be Quick in de laatste seconden de strijd besliste door een
doelpunt van Toon Doornberg.
“Nog nimmer hebben we na een doelpunt zoo’n sponta-
ne huldiging meegemaakt als deze middag, het zag ernaar
uit, dat de tribune zou bezwijken. Op alle rangen was het
een deinende massa, muziekvereniging “Crescendo” hield

niet op met haar fanfares, de spelers werden op de schou-
ders naar de kleedkamers gedragen. Het was een ontla-
ding van de zenuwen na deze emotionele strijd, die de
massa nog lang zal heugen,” aldus Het Volk van 8 mei
1944.
Vitesse diende een protest in; het doelpunt van Doornberg
zou buitenspel zijn geweest.
Zondag 14 mei Borne - Be Quick. We gaan naar Borne,
was de kopie van het lied “We gaan naar Rome”, van het

72 Be Quick

Kampioen 1943 - 1944.

Staande v.l.n.r.: W. Meuleman (voorzitter), L. Bosveld, H. Christ, M. Jochemsen, D. Top, R. ten Katen, H. v.d. Vegte, G.
Doornberg, L. Smolders, W. Doornberg, W. Roetert (trainer), J. Ipenburg (grensrechter), A. Kok (konditietrainer).
Zittend v.l.n.r.: J. Klaaysen, H. Harfsterkamp, R. Stoker, M. Scheffer, A. Doornberg, J. Denekamp

Be Quick - Vitesse 1 - 0 op 7 mei 1944, onder enorme
belangstelling afgewerkt
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Be Quick begon matig aan de promotiecompetitie, de eerste wedstrijd in Arnhem tegen Vitesse werd met 4 - 1 verloren.

Be Quick - aanval op het Vitessedoel, aan de Marsweg.
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Nederlands elftal uit die tijd. Inderdaad zo’n 2000
Zutphenaren ondersteunden Be Quick in deze waarschijn-
lijk beslissende promotie-wedstrijd. Ook van deze wed-
strijd werd een ooggetuigeverslag gegeven. De luidspre-
kers stonden opgesteld op het ’s Gravenhof, waar die mid-
dag duizenden Zutphenaren konden meeleven met de
Blauw-Witten. De wedstrijd werd, na een 1-0 achterstand,
door doelpunten van uitblinker Gerrit Doornberg en
Henk van den Berge met 2-1 gewonnen.

Be Quick terug in de
1ste klasse!
Feest, een daverend feest barstte spontaan in Zutphen los.
Maar.....het was nog niet geheel zeker, want er liep nog een
protest van Vitesse. Op donderdag 25 mei kwam de pro-
testcommissie van de K.N.V.B. in Arnhem bij elkaar. Na
anderhalf uur vergaderen werd Vitesse’s protest afgewe-
zen. Het was nu honderd procent zeker, Zutphen had

weer een eerste klasser. En opnieuw was het een groot
feest, het moest gevierd worden dat Be Quick terug was in
het Voetbalwalhalla!
Op 3 juni volgde een druk bezochte receptie, waar Be
Quick en de eerste-elftalspelers opnieuw gehuldigd wer-
den. “De Meulenmanboys hebben het toch maar mooi
geflikt,” aldus “de Klos,” Louis Inklaar.
In verband met de oorlogsomstandigheden werden van
augustus 1944 tot april 1945 geen competitie-wedstrijden
gespeeld. Er werden sporadisch vriendschappelijke wed-
strijden gespeeld, onder andere tegen Het Gooi, Go
Ahead, AGOVV en een geallieerden-elftal.

Na de oorlog
Het Be Quick-terrein had ernstig geleden door de oorlog.
De schutting was er niet meer en ook de kleedkamers
waren verdwenen, maar met vereende krachten kwam Be
Quick er weer bovenop. Op 29 april 1945 speelde het eer-
ste team de eerste wedstrijd na de bevrijding tegen een
Engels militair elftal, waarvan met 3-1 werd gewonnen.
Als beloning voor de promotie naar de eerste klasse in
1944 mocht ook Be Quick deelnemen in de voor haar
nieuwe omgeving, aan het Zilveren Bal - tournooi in
Rotterdam. Het seizoen 1945-1946 begon goed, na de
helft van de te spelen wedstrijden stond Be Quick zelfs bo-
venaan, maar de tweede competitiehelft was teleurstel-
lend. Be Quick werd uiteindelijk zevende.
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Het winnende doelpunt gescoord door Henk van den Berge
in de uitwedstrijd tegen Borne 1 - 2

Na de behaalde promotie op de schouders in Borne

Be Quick 2 seizoen 1945 - 1946
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Afscheid van Wim Meuleman

Op woensdag 19 december 1945 werd tijdens het
onderlinge Be Quick-feest afscheid genomen van
de heer Meuleman, tot dan toe ruim zes jaar voor-
zitter van Be Quick.
De heer Meuleman werd benoemd tot Lid van
Verdienste.
En verdiensten voor de club heeft hij zeker gehad,
want een club leiden in de moeilijke oorlogsjaren is
geen sinecure. De redactie van Be Quick Nieuws
liet de heer Meuleman verhalen over zijn tijd bij Be
Quick.

Bij een afscheid
kijk je terug
“ Ja, zo kom je in Zutphen en zo ga je alweer.
Precies zes en een half jaar heb ik het voorrecht
gehad Zutphenaar te zijn en ik zal er nimmer spijt

van hebben de Zutphenaren te hebben leren ken-
nen. Ze mogen dan zeggen, dat de Zutphenaren
wel wat laks zijn en zich niet zo gauw druk maken,
zij weten goed wat “VRIENDSCHAP” is en zij
brengen het in praktijk ook. Zes en een half jaar
Zutphen, waarvan zo’n zes jaar Be Quick en het
fijnste is, wij hebben deze jaren, wat onze vereni-
ging betreft, niet ongebruikt laten voorbijgaan. Ik
herinner mij nog levendig de laatste bestuursverga-
dering onder leiding van Nico de Rooy zes jaar ge-
leden en dat hij tegen mij zei: “Meuleman, ik heb
Be Quick indertijd van de derde naar de tweede
klasse mogen brengen, breng jij nu onze club van
de tweede naar de eerste klasse.” Ik dacht meteen
“reken maar van yes”. En het bestuur snapte on-
middellijk waar het heen moest. Opbouw in een
sneltreintempo. Nieuwe trainer, mental-trainer,
clubavonden, versterking van de vriendschapsban-
den, weg met het gekanker en met vaste hand re-
geren. Gelukkig beschikten wij over een aantal be-
hoorlijke voetballers, die volop bereid waren alle
medewerking te verlenen. Wij waren in het seizoen
1940-1941 met enkele nederlagen gestart, waaron-
der 7-2 tegen PEC in Zwolle, maar er werd een
derde plaats achter PEC en Zwolsche Boys ge-
haald.
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Be Quick 1 seizoen 1945 - 1946

Afscheid van medebestuursleden in 1946

De heer Meuleman ten voeten uit (1945)
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In het seizoen 1941-1942 was Go Ahead ons te slim
af, maar toen wij in april 1942 ons 40- jarig bestaan
vierden, voelde ieder al aankomen dat 1942-1943
ons het kampioenschap moest brengen. En dat ge-
beurde prompt. Kerstmis 1942 waren wij reeds on-
geslagen kampioen en konden wij ons rustig voor-
bereiden op de promotiewedstrijden.....welke niet
kwamen. Welk een teleurstelling, maar ook, wat
een vastberadenheid toonde ons eerste elftal om
het jaar daarop opnieuw kampioen te worden.
Februari 1944 bracht ons opnieuw ongeslagen het
kampioenschap.
Wij schrijven mei 1944. Volop oorlog in de wereld,
in Nederland en ook in Zutphen, al beseften wij
toen nog niet wat ons te wachten stond. Zij die het
niet hebben meegemaakt, kunnen zich nauwelijks
voorstellen, dat onder die extreme omstandigheden
de voetbalcompetitie gewoon doorging en Be
Quick samen met Vitesse en Borne, onze mede-
strijders ofwel tegenstanders, voor een plaats in de
eerste klasse gingen strijden.
Eerste resultaat Vitesse - Be Quick 4-1! En wij had-
den in jaren geen wedstrijd verloren. Dat zag er
meteen al niet best uit. Borne kwam naar
Zutphen..... het werd 4-1 voor Be Quick, met vier
doelpunten van Chiel Scheffer. Weer een week later
Borne - Vitesse, jawel 4-1. En zo stonden alle kan-
sen weer gelijk. De enkele Be Quickers die dit
drama bijwoonden, fietsten eerst naar Deventer en
vandaar per trein naar Borne. De terugreis uiter-
aard in omgekeerde richting en nog zie ik ons
Zutphen binnenrijden, de uitslag uitschreeuwende,
omdat men daar nog van niets wist.
Vele voorbereidingen voor komende zondag. Dan
stond immers Be Quick - Vitesse op het program-
ma en dat zou wel eens een eerste beslissing kun-
nen brengen. De voorbereidingen van het eerste
elftal geschiedden volgens het toen bekende recept.
Het bestuur had nog andere zorgen aan het hoofd.
Immers, de belangstelling, ook uit Arnhem, was
overweldigend. Hoe de mensen te bergen?
Uitbreiding van de accommodatie door het opstel-
len van vele platte wagens rond het veld en wij zou-
den wel een kleine 10.000 mensen kunnen bergen.
Enkele duizenden kaarten gingen in voorverkoop
naar Arnhem. En in Zutphen op dinsdagmiddag
voorverkoop bij hotel Spaan. Ingang Lieve
Vrouwestraat - langs de verkooptafel - via de
Nieuwstad er weer uit. Er vormden zich al vroeg-
tijdig lange rijen - het ging vlot, trouwens ook met
de handel in Arnhem en wel zo vlot dat vele
Arnhemmers de trein van vier uur naar Zutphen
pakten om daar nog een kans te wagen. Toen het
“uitverkocht” was, stonden er nog enkele honder-
den buiten te wachten.
De zondag kwam, met een lichte mei-regen en een
invasie uit Arnhem. Veel hoog bezoek.
Be Quick’s voorzitter haalde Bondsvoorzitter Karel

Lotsy van de trein. Je moet zo’n hoge gast toch ver-
welkomen. De eerste reactie van Lotsy was: Wil jij
wel eens als de donder naar je spelers gaan.........
De wedstrijd. Voor hen die het hebben meege-
maakt om nooit te vergeten. De uitgestippelde tac-
tiek deed het voortreffelijk, maar het bleef 0-0,
dank zij een voortreffelijke redding van doelman
Lu Smolders die daarna vervangen moest worden
door Roelie Stoker en (voor Vitesse) dank zij het
feit dat Jaap Klaaysen precies op de paal mikte. De
laatste minuut ging in. Een combinatie Henk van
den Berge - Chiel Scheffer deed de laatste fel door-
zetten. Via een Vitessebeen ging de bal naar links,
waar Toon Doornberg opdook en deed wat hij toen
moest doen, namelijk doelpunten. Be Quick had
met 1-0 gewonnen, want meteen kwam het laatste
fluitsignaal van scheidsrechter Broekers. Niet alleen
het publiek stormde het veld op, ook “Crescendo”
liet zich duidelijk horen met het “Leve Blauw en
Wit”. In de kleedruimte vreugde en verdriet.
Vitesse diende een officieel protest in (dat kon nog
in die dagen). Het doelpunt zou buitenspel zijn ge-
weest en een der grensrechters had de vlag omhoog
gestoken. 
Thuis gekomen. Een huis vol officials van de (K)
N.V.B. bij surrogaatthee en surrogaatgebak. Mijn
vrouw zei: Je hebt het toch maar weer gemaakt,
Willem, en mijn antwoord was: Nee, dat was
Toontje Doornberg!
Weer een week later. Be Quick naar Borne. Ik mag
dit verhaal niet te lang maken. Maar wij wonnen
daar met 2-1 na een 1-0 achterstand. Doelpunten
van Gerrit Doornberg en Henk van den Berge en
een magistrale wedstrijd van Willem Doornberg.
Bij de intocht in Zutphen dachten vele Duitse mili-
tairen dat de oorlog was afgelopen. Met Crescendo
voorop de stad rond.
Maarre.........dat protest van Vitesse was er ook nog.
Behandeling in Arnhem. Vele getuigen. Protest af-
gewezen!
Opnieuw feest in Zutphen.
Zeker niet in Arnhem. Honderden mensen stonden
voor het hotel Dommering in afwachting van de
uitslag. Toen wij naar buiten kwamen zal ik mij al-
tijd nog de woorden herinneren van wijlen Evert
Teunissen: Kalm mensen - jullie hebben een tram
en wij hebben een eerste klasser! Na mijn
Zutphense tijd ben ik nog vele malen en op vele
plaatsen als voetballeider opgetreden. In
Eindhoven, in Suriname, ook daar vele successen
meegemaakt, maar ik geloof niet dat het mijzelf zo
heeft gegrepen als de tijd met Be Quick. Een herin-
nering aan lang vervlogen jaren. Maar het was toch
een fantastische tijd, ondanks oorlog en geweld.
Laten we naar de toekomst zien, ook voor Be
Quick!”
Wim Meuleman. (Overgenomen uit Be Quick-
Nieuws.)
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De heer Meuleman heeft zich ook na zijn vertrek nog vele
jaren sterk gemaakt voor zijn zoals hij zei “grote liefde”. In
Suriname ontving hij Het Be Quick- Nieuws en via zijn
pennenvruchten in Het Be Quick- Nieuws onder “ Uit de
West”, heeft hij nog vele jaren positief meegedacht met de
jongens uit Zutphen. In de 60-er jaren is de heer W.
Meuleman ook nog een tijd voorzitter van de Club Be

Quickers van 35 tot 100 geweest. U weet allen dat onze
Wim Meuleman nog vele jaren voorzitter van de K.N.V.B.
is geweest en daar zijn ze bij Be Quick best trots op. (red.)
In 1967 werd de heer W.A.G.M. Meuleman benoemd tot
Erelid van zijn Be Quick!

77Zutphen

De heer Meuleman als scheidsrechter tijdens de wedstrijd Zutphens elftal - Go Ahead

Zijn leven lang heeft de heer Meuleman zich met
de voetbalsport bezig gehouden. In de buurt van
zijn geboorteplaats Dieren speelde hij in “allerhan-
de kleine clubjes”. Op achttienjarige leeftijd dwong
een “knietje” hem te stoppen, waarna hij als
scheidsrechter aan de slag ging. Zes jaar na zijn de-
buut op 2 januari 1927 (OBO 2 - Volhardingen 2)
deed hij als arbiter zijn intrede in de KNVB:
Tubantia - Enschede, een bekerwedstrijd.
Na zijn overplaatsing naar Zutphen aanvaardde de
heer Meuleman in 1940 het voorzitterschap van het
toen zeer succesrijke Be Quick, die hij tot 1946
leidde. Daarna was hij tot 1950 voorzitter van
Eindhoven. Van deze vereniging, maar ook van
Middlesex Wanderers en N.E.C. was hij Erelid.
Vervolgens vertrok de heer Meuleman voor elf jaar
naar Suriname, waar hij meehielp de voetbalsport
krachtig te steunen in allerlei functies.
Na zijn terugkomst naar Nederland - in 1961 - nam
hij zitting in de financiële commissie van beroep
van de KNVB.
De heer Meuleman was onder meer Officier in de
Orde van Oranje Nassau, Ridder in de Kroonorde
van België, Bondsridder en voorzitter van de
K.N.V.B. en Erevoorzitter van de Surinaamse
Voetbalbond.

De heer Meuleman in 1985 Erevoorzitter van de K.N.V.B.
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In de voorbereiding op het nieuwe seizoen deed Be Quick
mee aan het Zilveren-Vostournooi van Quick (N). Be
Quick won met 1-0 van NAC (Breda), om vervolgens van
M.V.V. te verliezen. De laatste wedstrijd werd weer ge-
wonnen en wel van Tubantia. Een goede derde plaats van
de acht deelnemende ploegen was geen slecht begin van
het nieuwe seizoen. Ook tegen de Westelijke eerste klasser
S.V.V. werd goed gespeeld met 1-1 als uitslag.
Maar helaas, het seizoen 1946-1947 bracht niet wat er van
verwacht werd, een achtste plaats met zestien punten was
nogal teleurstellend.
In april werd het 45-jarig jubileum herdacht met een
Oudejaarsavond in de Casinozaal, met de dag erop in de
Buitensociëteit een grote feestavond. Als jubileumwed-
strijd en tevens competitiewedstrijd, speelde Be Quick
tegen Spcl. Enschede, uitslag 3-1.
In de voorbereiding op het seizoen 1947-1948 werd er ge-
oefend tegen DOS Utrecht, AFC, Achilles, B.I.C, Vitesse
en op het Zilveren-Vostournooi werd gespeeld en verloren
van Sittard, een zuidelijke eerste klasser. In de competitie

eindigde Be Quick op de voorlaatste plaats met slechts
veertien punten, vóór Vitesse dat negen punten verzamel-
de.
Op 12 oktober 1947 namen Toon Doornberg en Henk van
den Berge afscheid van Be Quick.
Kees Krabbel maakte het volgende gedicht voor Het Be
Quick-Nieuws.

Afscheid.........
Het leven is “één afscheid nemen”,
Heeft een dichter eens gezegd;
Dit klinkt droevig, ’t is de waarheid,
‘t Werd door niemand weerlegd.

Henk en Toon, dit pittig tweetal,
Nemen afscheid van de bal.
Hoe wij, Be Quickers, dit nu vinden,
Is iets wat k’ U beschrijven zal.

‘k Begin met jullie te bedanken,
Voor alles wat je voor ons was;
En dat je mede ons Be Quick bracht,
Van de tweede naar de eerste klas!!

‘k Zie nog onze strijd in Borne,
‘t Was toen Henk die als een haas,
‘t Winnend goaltje wist te maken;
Wat deden wij van vreugde dwaas!

Dan de match tegen Vitesse,
Wonnen we, dat was een feit,
d’ Eerste klas stond voor ons open,
Wat werd het een titanenstrijd!
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Be Quick 1 seizoen 1946 - 1947

Voor de jubileum-, tevens competitiewedstrijd tegen Spc. Enschede. Be Quick won met 3 - 1
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Welke een vreselijke spanning
(Nog 1 minuut, ’t was bijna tijd)
Toen Toontje ons deed brullen, gieren......
Het kampioenschap was een feit!!

Jullie vormden eens de vleugels
Van de ploeg die steeds maar won!
Ons Be Quick vloog hoger...hoger...
Tot het haast niet hoger kon.
Henk en Toon, ik kan zó doorgaan
Met op te sommen wat je deed.
Eén ding kan ik je verklappen:
Dat Be Quick je nooit vergeet.

We zullen missen Henk zijn rennen,
Als een sneltrein langs de lijn.
‘t Leek wel of de and’re stilstond,
Je moest en zou de eerste zijn.

Je spel was fris, je schot gevaarlijk,
Je was een echte voetbalrot,
En dan je zo bekende “hakje”,
Was voor ’t publiek een groot genot.

Toontje was de duivelskunst’naar,
Wat goochelde hij met de bal;
Tegen d ‘allergrootste kerel,
Stond hij als een terriër pal!

Om drie man even te passeren,
Werd door jou niet eens geteld;
Technisch-knap was steeds je spel, Toon,
Vaak was je zelfs ster van ’t veld.

Dit zijn geen gezwollen woorden,
Jullie hebt ze echt verdiend;
Door je geheel en al te geven,
Heb je Be Quick steeds trouw gediend.

Gaat nu rusten op je lauw’ren,
De jong’ren treden thans aan.
Met Henk en Toon als sprekend voorbeeld,
Kan nooit Be Quick tenonder gaan !!

Kees Krabbel.
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Go Ahead - Be Quick 1 -2 op 28-12-1947
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Henk van den Berge

Henk van den Berge nam, na ruim 300 wedstrijden
voor het eerste van Be Quick gespeeld te hebben,
afscheid.
Reeds in 1942 werd de heer H.A.M. van den Berge
als eerste lid in de geschiedenis van Be Quick uit-
geroepen tot “Lid van Verdienste”, voor de vele
verdiensten voor Be Quick. Henk was onder ande-
re trainer van de jeugd, was uiterst succesvol in Be
Quick’s tweede tak van sport, atletiek, was lange
tijd bestuurslid, waarvan tussen 1949 en 1953 voor-
zitter. Ook was hij lid van de actieve Veteranenclub,
later Reünistenclub en als laatste actief in het be-
stuur van de Club Be Quickers 35 - 100. Hieronder
een interview met de heer H.A.M. van den Berge
door Be Quick’s top interviewer, Reporter uit 1948.

Toen in het jaar 1928 ons aller sportvriend Henk
van den Berge als 17-jarige jongen geroepen werd
om in ons eerste te spelen had hij, als klein Be
Quickertje, die erg hoog tegen de mannen van het
eerste op zag, er geen flauw vermoeden van dat hij
bijna achttien jaren in dit eerste elftal van zijn ge-
liefde Be Quick zou meedraven en ruim 300 wed-
strijden voor “ons Blauw-Wit” zou spelen....!! Op
een dergelijke respectabele staat van dienst zullen
niet veel sportmensen kunnen bogen. Geen wonder
dat hij enkele jaren geleden tot “Lid van
Verdienste” werd uitgeroepen. Als iemand recht op
deze onderscheiding heeft, dan is hij het wel. Wat
heeft hij ons vaak intens doen genieten van zijn zeer
persoonlijk spel. Hij had een eigen stijl en kon on-
weerstaanbaar zijn, overlopend van energie, zijn
medespelers meesleuren in zijn hoge tempo. En
dan zijn sprint-capaciteiten op de voor hem voor-
beschikte rechtsbuitenplaats. Dit duelleren in snel-
heid was een sensatie om naar te kijken. Maar bo-
venal dit: Je kon steeds merken dat een speler met
verstand aan het werk was; hij deed altijd wat goeds
met de bal.
Nu zit ik tegenover hem. En we praten over ons Be
Quick. Ook nu weer schiet deze van strijdlust over-
lopende ras-Be Quicker in vuur en vlam als het
over zijn geliefde vereniging gaat.
Het zijn de mooiste jaren van zijn leven geweest en
dankbaar verklaart hij:
“Wat de vereniging voor ons jongens gedaan heeft,
sla ik veel hoger aan, dan wat ik zelf voor de ver-
eniging gedaan heb”, een eerlijke bekentenis, die
blijk geeft, dat hij zijn ogen voor interne aangele-
genheden nooit gesloten heeft.
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Henk van den Berge knielend uiterst links en 
Toon Doornberg knielend tweede van rechts 
namen op 1 oktober 1947 afscheid van Be Quick 1

Henk van den Berge als 17-jarige jongen in Be Quick 1,
voorste rij, eerste van links.

Henk van den Berge zittend in het midden voor Hotel Spaan
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Toen onze Henk nog Henkie was, mocht hij op 6-
jarige leeftijd voor het eerst met vader mee naar Be
Quick en hij kreeg hier al heel jong de voetbal-bacil
te pakken. “Tot mijn negende jaar moest ik wach-
ten om Junior-lid van Be Quick te worden. Met
mijn vriend Bob Schillemans trapten we op de
tweedehands fiets van zijn zuster naar het veld van
nu wijlen Mr. P. Wildervanck de Blécourt in
Warnsveld om daar door de oude heer W. de
Blécourt en zijn beide zoons Paul en Lucas opge-
voed te worden als sportmens en opgeleid te wor-
den als speler. Maar de grote handigheid met de bal
kregen we door ’t balletje schoppen in ’t Oude
Wed, het centrum van vele Be Quickers. Frits
Boekaar, Jopie Witteveen, Alex Philips, Jan en Jaap
van der Leeuw en vele anderen waren daar steeds
aanwezig en menige schoenzool werd hier versle-
ten. Ik herinner me nog een wedstrijd Oude Wed -
Barlheze op het Veemarktterrein. Ik moest Wout
Vermeulen (de ster van de Barlheze) schaduwen.
Dat was geen peuleschilletje, want Wout was een
verdraaid handige en vlugge speler. 
Op de trainingsmiddagen op ’t Blécourt-veld, die ’s
woensdags- en ’s zaterdagsmiddags gehouden wer-
den, ontbraken Bob en ik nooit en later hebben we
van voorzitter Langholz ieder een voetbalbeeldje
gekregen als aandenken aan onze trouwe opkomst.
Hier waren we vreselijk trots op.
Maar de grootste emotie was voor ons in die tijd,
’s zondags als het eerste speelde. Om een uur zat je
al als een juffershondje te bibberen voor de tribune.
Ik herinner me nog als de dag van gisteren de grote
titanenkamp Be Quick - Go Ahead. We stonden
met 1-0 voor toen Bram Kuyper, de “grote” Bram,
een trap kreeg en ’t veld uit moest. Door zijn grote
enthousiasme was hij als spil de stuwende kracht
van ons elftal. Go Ahead maakte in deze periode,

dat Be Quick met tien man speelde, gelijk (1-1). Dit
was Bram te veel en met inspanning van al zijn
krachten kwam hij weer in het veld. Vlak voor het
einde een mooie pass naar Jan Assendorp en het
was 2-1 waarmede ook het einde kwam.
Bram was in die dagen beroemd om zijn scheve
slag-kopballen, waarmede hij uit corners veel goals
maakte.”
“Ook ging ik,” vervolgt mijn gastheer, “vaak naar
de lagere elftallen kijken en ik herinner me nog een
wedstrijd dat het vierde elftal tegen “Brummania”
moest spelen. We waren met tien man en toen er in
allerijl naar een elfde werd gezocht, stapte ik
prompt, als 12-jarig jochie, naar voren en vroeg of
ik deze elfde mocht wezen. Ik had geen voetbal-
goed bij me, maar dat was geen bezwaar. In de eer-
ste minuut kreeg ik al een bal, maar een grote
Brummense back met pet op, zou me die wel eens
afhandig maken en schopte niet de bal maar mijn
scheenbeen van onder tot boven rauw, zodat ik het
veld moest worden afgedragen.
In het vierde heb ik enkele jaren erg prettig ge-
speeld, vooral in het seizoen, waarin we meer dan
honderd goals “voor” maakten. We hadden toen
een tof stelletje jongens, te weten: Antoon Hartong,
Jan Harbach, “Bolle” Leeraar, Ernst van
Heeckeren, Jo Kreijenbroek, “Moos”van Eijk,
Johnny Turksma, Wim Bense, Meeuwsen Jr en
Bob Schillemans.
In die dagen vocht Be Quick weer voor een plaats
in de tweede klasse en we gingen met z’n allen naar
Tiel om ons eerste elftal daar van T.E.C. met 2-0 te
zien winnen.
Jozef Dormits had voor de wedstrijd kaarten laten
drukken met “Be Quick tweede klasser” erop.
Als klein jochie stond ik daar langs de lijn, niet we-
tend dat drie maanden later mijn krachten voor het
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Henk van den Berge als reserve, maar wel met de kampioensbloemen knielend uiterst rechts, in januari 1943
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eerste gevraagd zouden worden. Mijn eerste wed-
strijd ging tegen U.D. uit Deventer en ik wil wel
weten dat ik nerveus was. We wonnen met 6-3 en
ik maakte drie goals. Dit dankzij mijn buurman,
rechtsbinnen Piet Michielsen, die me de prachtigste
ballen op een presenteerblaadje gaf.
Uit de revue bij ons 25-jarig bestaan heb ik ont-
houden dat Theo (de boer) Langholz (rechtsbuiten)
naar de “Tuute” Uiterwijk (linksbuiten) riep: “Over
de hele..!!”
Later heb ik met Frits Boekaar (linksbuiten) deze
zelfde stelregel toegepast en met veel succes.
Een hoogtepunt was de wedstrijd Rheden - Be
Quick. Rheden had zes wedstrijden gespeeld en alle
gewonnen en werd door ons toen geslagen met 4-
1. Alle doelpunten ontstonden op deze wijze. Frits
maakte er drie en ik één.
Eenmaal speelde ik in het Nederlands Jeugdelftal
en maakte toen kennis met Wels, die in het elftal
van onze tegenstanders speelde, samengesteld uit
Westelijke tweede klassers. Vente speelde op de
rechtsbinnenplaats naast me, dat was een piekfijne
voetballer. We wonnen met 5-2 en ik maakte het
eerste goaltje. In het Oostelijk elftal ben ik slechts
reserve geweest, want voor de bezetting der rechts-
buitenplaats had ik Nagels van Enschede als con-
current. Eens toen Nagels ziek was en we tegen een
Engelse profclub moesten spelen, werd mij aange-
zegd dat ik zou meespelen. Vlak voor de wedstrijd
kwam Nagels toch nog opdagen en ik kon de wed-
strijd als toeschouwer volgen. Het vroor die dag be-
hoorlijk en van het stilzitten bevroor mijn rechter-
voet. Dit is later weer goed terecht gekomen.”
“En Henk, vertel me nu eens iets omtrent de be-
roemde jaren, dat Be Quick kampioen van de twee-
de klas werd.”
“Ja,” vervolgt mijn gastheer, “dat waren jaren van
superspanning. En dan moet ik hier direct twee
namen noemen, Wim Meuleman en Rik ten Katen!
Wat deze twee mannen voor Be Quick hebben ge-
daan is niet te beschrijven. Meuleman, onze psy-
chologische steun, hij die ons het enthousiasme, het
beroemde “zetje” gaf en onze eminent sympathieke
Rik ten Katen, die ons in het veld de saamhorigheid
bijbracht.... Ook wil ik hier niet vergeten onze leden
en supporters, waar we een grote steun aan hadden.
Dit waren jaren van waar sportgenot.
Gedurende deze periode heb ik een drietal jaren de
jeugdafdeling getraind. Prettige jongens, die later
ook met succes in de hogere elftallen uitkwamen, te
weten: Roelie Stoker, de Martina’s, Anton Christ,
Jo Lammers, Jaap Klaaysen, Jan Tebbes, Loe van
Bemmel, Henk van der Vegte en vele anderen.”
“Je atlethiekloopbaan, kun je ons daar nog wat van
vertellen,” is mijn volgende vraag.
“Ja,” is het antwoord, “dat was een leuke tijd, waar-
uit je weer kunt zien, wat iemand door serieus te
trainen, kan bereiken. Met Jo Derksen, Evert

Speek, Bob Schillemans, Frits Boekaar voor de
korte afstand, en Jan Teunissen en Tinus Harbach
voor de lange afstand, hebben we heel wat uren
zoet gebracht om ons lichaam tot de hoogste pres-
taties te brengen. Eenmaal heb ik in Deventer het
Oostelijk kampioenschap op de 100 meter gewon-
nen. Maar dat kwam omdat Bob alleen op de 200
meter had ingeschreven, want indien hij ook op de
100 meter had ingeschreven, had ik geen kans
gehad. Mijn snelste tijd is geweest elf seconden.
In Zwolle won ik de zilveren medaille van de stad
door Wim Peters te kloppen. En dan onze beroem-
de tocht naar Amsterdam, waar we in het Stadion
tegen beroemdheden als een Metcalfe moesten
kampen. Het figuur dat we toen sloegen was vrij
pover, maar vergeten doe je het nooit. Onze esta-
fette-ploeg was destijds Oostelijk kampioen en als
een der zes beste ploegen van ons land mochten we
op de Olympische Dag in het Olympisch Stadion
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Als Oostelijk estafette-sprint-kampioen. Henk van den Berge
rechts en zijn vriend Bob Schillemans uiterst links

Henk van den Berge als speler van een der lagere elftallen
(knielend links)
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in Amsterdam uitkomen.
“Tot slot moet me nog dit van ’t hart,” vervolgt mijn
gastheer, “en dat is de verhouding jeugd tot de ou-
dere spelers. Vergeleken met vroeger is er nu een
groot verschil. Als je hoort waar spelers van ons
eerste elftal door de jeugd voor uitgemaakt worden,
de woordenschat die ze daarbij gebruikt en het vre-
selijk gebrek aan respect en opvoeding, dat daarbij
wordt vertoond, dan denk je, dat hier nog een grote
taak voor de ouderen is weggelegd. Men zegt dan
wel vergoeilijkend, dat dit na-oorlogse verschijnse-
len zijn, maar hiermede moeten wij ons niet in
slaap laten sussen. Sport is broederschap en die be-
reiken we nooit op deze wijze.”
En als ik, na nog wat over koetjes en kalfjes ge-
boomd te hebben, huiswaarts ga, heb ik weer een
echte avond in Be Quick-sfeer beleefd bij een onzer
sportieve en rasechte Be Quickers.
REPORTER. (Overgenomen uit Be Quick-Nieuws
1948) 

In januari 1948 kon er langere tijd niet op het Be Quick-
terrein gespeeld worden, omdat het veld onder water
stond.
Op zaterdag 20 maart 1948 opende Be Quick aan de
Marsweg een heus clubhuis c.q. clubkantine.
In het seizoen 1948-1949 werd door de K.N.V.B. de be-
slissing genomen dat de beide laatst geplaatste clubs dat
seizoen degradatiewedstrijden moesten spelen. Be Quick
eindigde op de voorlaatste plaats met zeventien punten.

NEC behaalde veertien punten. Go Ahead en Zwolsche
Boys speelden hun laatste wedstrijd, welke in de pers veel
stof deed opwaaien, gelijk en beide verenigingen eindigden
daardoor met achttien punten, zodat ze juist “binnen
waren”. Onsportief ?....... Be Quick was in ieder geval ver-
oordeeld tot het spelen in de promotie-degradatie-compe-
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Januari 1948, waarom Be Quick - N.E.C. geen doorgang vond

Dick Top op de schouders na het behaalde kampioenschap
in 1951
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titie, met NEC, Labor, NEO en Gelria. NEC bleek in
deze slopende na-competitie de beste, terwijl Be Quick
ondanks de tweede plaats gedoemd was om te degrade-
ren.
Maar........ Be Quick liet zien dat het nog slechter kon. In
het seizoen 1949-1950 in de tweede klasse eindigde het
weer op de een na onderste plaats met dertien punten uit
achttien wedstrijden, voor Doesburg met twaalf punten.

Met Doesburg, Almelo en WSV moest er gespeeld wor-
den om een plaats in de tweede klasse. De laatste wed-
strijd in en tegen Doesburg moest de beslissing brengen.
Op een warme zomeravond, vergezeld door zo’n 1000
supporters, speelde Be Quick gelijk (0-0), na veel sterker
dan Doesburg te zijn geweest, waardoor degradatie naar
de derde klasse een feit was. Ondanks de degradatie bleef
de stemming binnen de club optimaal. Velen spraken van
een nieuw begin. De heer W. Brink, trainer van Be Quick,
riep op om een gezamenlijk offer te brengen om de club
terug te brengen naar waar het hoort. Op de jaarlijkse
feestavond was het een en al positivisme. Er werd goed
getraind en de stemming was uitstekend en dat wierp zijn
vruchten af. Op de helft van de competitie 1950-1951
stond Be Quick al vijf punten voor. En........ Be Quick ging
door en werd glansrijk kampioen, met 18 wedstrijden ge-
speeld en 33 punten en een doelsaldo van 73 voor en 26
tegen! Veenendaal eindigde met negen punten achterstand
op de tweede plaats. Ook de promotiewedstrijden werden
goed afgesloten. Op 10 juni was Be Quick weer tweede-
klasser. In de beslissende laatste wedstrijd werd Almelo
met 7-0 verslagen. De grote feestavond in februari had al
een voorschot op het succes genomen, want de titel van
deze avond was “Op de Goede Weg” en dat was Be
Quick.
Het tweede werd dat jaar net geen kampioen.
Het vierde werd ook tweede. Het A-jeugdteam werd kam-
pioen, kortom een en ander opende perspectieven voor de
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Spelmoment uit Go Ahead - Be Quick (3 -3) seizoen 1948 - 1949

Blijdschap na het behaalde kampioenschap tegen
Veenendaal
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toekomst. Ook in het jubileumseizoen 1951-1952 werd de
opgaande lijn doorgetrokken. Lang bleef Be Quick de ern-
stigste concurrent van TEC (Tiel). Uiteindelijk kon de race
niet volgehouden worden en door drie achtereenvolgende
nederlagen ging het mis. Be Quick werd echter een goede
tweede, 22 gespeeld en 26 punten was niet slecht. Be
Quick 2 werd dat seizoen derde, terwijl Be Quick 3 kam-
pioen werd.
In januari bestond Be Quick’s supportersvereniging 12 1/2
jaar. Op 18 februari kwam ons Erelid en beschermheer
Mr. A.F. Graaf van Rechteren - Limpurg op 58-jarige leef-
tijd te overlijden.

85Zutphen

Be Quick kampioen 1950 - 1951.

staand v.l.n.r.: W. Brink (trainer), M. Verhaagen, A. Laar, A. Valks, M. Jochemsen, J. Teunissen, J. Riethorst, J. Bethlehem
(grensrechter).
gehurkt: W. Meerdink.
Voorste rij: A. Nauta, D. Top, H. v.d. Vegte, M. Scheffer

Be Quick 3 kampioen 1951 - 1952
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Op de schouders, na de promotie op 10 juni 1951
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Be Quick 50 jaar
Op 9 april 1952 bestond Be Quick 50 jaar en Be Quick
zou Be Quick niet zijn als dit halve eeuwfeest niet aange-
grepen werd om een en ander groots te gaan herdenken.
Een der oprichters, nu wijlen de heer Th. Langholz,
schreef eens: “Goede oude tijd, waarom is niet alles zo ge-
bleven?”. De ouderen in de kring van Blauw-Wit zullen
deze ontboezeming wellicht gaarne tot de hunne maken.
Was het niet mr. F.A. Holleman, die aan het papier toe-
vertrouwde: “Be Quick is een echte Zutphense vereniging.
Gelukzalig diegenen, wier wiegjes op Zutphen’s bodem
stonden en wie het gegeven was de aloude IJsselveste te
leren waarderen en beminnen! Ja, driewerf gelukzalig hij,
die eenmaal opgenomen in brave vriendenkring, de
Blauw-Witte kleuren naar zijn beste vermogen heeft
mogen steunen! Het is dan ook niet te veel gezegd wan-
neer we beweren, dat dit jubileum niet alleen betekent het
bereiken van een gedenkwaardige datum; de herdenking
van dit feit is voor menigeen in Zutphen en ver daar bui-
ten het openslaan van een graag gelezen boek, waarin ie-
dere bladzijde een levende herinnering wil zijn.”

Vereniging rust op een hechte basis

“Be Quick is in de IJsselstad meer dan een voet-
balvereniging geworden, een begrip, een bron voor
sportbeoefening, karaktervorming, kameraadschap
en een der saillanten van lichamelijke en geestelijke
ontspanning. Hoe anders zou het zich vijftig jaren
hebben kunnen handhaven en een voorname rol
vervullen in het stedelijke en gewestelijke vereni-
gingsleven. Be Quick kan er op bogen goede athle-
ten en voetballers te hebben gekweekt en het zich
tot een eer rekenen dat tal van leden ook op maat-
schappelijk terrein prominente figuren zijn gewor-
den of nog zijn.
En wanneer ook deze, zo zeer door andere zaken
in beslag genomen en gerijpte mannen, voor Be
Quick en Zutphen nog altijd een aparte plaats in
hun hart hebben ingeruimd, dan illustreert dit beter
dan duizend woorden welke innige en sterke ban-
den deze vereniging heeft gesmeed.
Het is derhalve begrijpelijk, dat er onder alle om-
standigheden, ook de minder gunstige, steeds een
hechte kern is gebleven van getrouwen. Moeilijke
tijden, althans wat de prestaties betreft, zijn ook Be
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Receptie t.g.v. het 50-jarig jubileum.
Inzet: Mevr. Meuleman en de heer Karel Lotsy, voorzitter van de K.N.V.B.
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Quick niet gespaard gebleven. Overigens helemaal
geen bijzonder verschijnsel. De lijn zal wel altijd nu
eens omhoog, dan weer omlaag gaan. De daling is
nooit prettig, maar gemakkelijker te aanvaarden
voor hen, die weten dat een gezonde geest dikwijls
meer waarde heeft dan een zege op het voetbalveld.
Constateerde “Bram” Kuiper, een der meest op de
voorgrond tredende spelers in vroegere jaren, niet
de invloed van wat hij noemde “de onvermijdelijke
wet van actie en reactie” in het seizoen 1923-1924?
Tweemaal bereikte Be Quick de eerste klasse, in
1914 en 1944, en tweemaal moest het weer dalen op
de voetballadder, in 1923 en 1949. Sic transit gloria.
Roem is vergankelijk en zeker van een voetbalver-
eniging in een stad als Zutphen, waar spelers, die
met succes in de eerste klasse kunnen uitkomen,
meestal dun gezaaid zijn. Typerend in dit verband
is wel een uitspraak (in een van de bijdragen van de
heer J.J. Visser): “Een goede tweede klasser kan in
Zutphen bestaan; een goede eerste klasser echter
nooit”. Wij zouden er de wens aan willen toevoe-
gen, dat Zutphen in de nabije of verdere toekomst
zich dermate zal ontwikkelen, dat het voetbal-
Walhalla niet slechts een tijdelijk verblijf behoeft te
zijn voor een Zutphense vereniging.
Overigens bepaalt niet in de eerste plaats het spel
de kracht van een vereniging, maar de geest onder
de leden. De club die 50 jaar bestaat bewijst, dat zij
grotere slagen kan incasseren dan een degradatie.
Met andere woorden, dat haar wel en wee niet vol-
komen afhankelijk is van de verrichtingen van één

elftal. Andere, nog oudere dan Be Quick bewezen
dit reeds eerder. Daarom is er voor Be Quick ook
alle reden het feest van het gouden jubileum opge-
wekt te vieren. De vereniging heeft een grote en
hechte kern van trouwe leden, supporters en vrien-
den, die ieder ogenblik op de bres zullen staan om
de belangen te verdedigen en zijn naam hoog te
houden.” (Overgenomen uit Zutphens Dagblad)

De jubileumcommissie organiseerde een feestweek die
zijn gelijke in de omtrek niet had, met onder ander een
tentoonstelling van drie dagen in de Grote-Sociëteit, een
kranslegging op de Algemene Begraafplaats, ter nage-
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Jubileumwedstrijd Be Quick - B.V.V. 1 - 6

De nieuwe ingangspoort, een geschenk van Be Quick’s leden
t.g.v. het 50-jarig jubileum
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dachtenis aan de overleden leden. In Atlanta,
Beukerstraat, een buitengewone ledenvergadering. Een
Oudejaarsavond voor leden en oud-leden. Dan een recep-
tie met daarna een Revue-avond door het gezelschap
Renée Sleeswijk met Mej. Snip en Mej. Snap, waarna de
avond werd afgesloten met een groot feestbal in de
Buitensociëteit. Als slot ’s zondags een aubade door mu-
ziekvereniging “Crescendo”, tijdens de jubileumwedstrijd
Be Quick - B.V.V. uit ’s Hertogenbosch uitkomend met di-
verse internationals als Saris en Krijg.
’s Zondagsavonds een herhaling van de Snip en Snap-
revue, ook voor niet-leden. In mei tenslotte de jeugdavond
in “Ons Huis” en diverse jubileum-tournooien. Op de bui-
tengewone ledenvergadering werd de heer Louis Inklaar
tot Erelid benoemd.

Louis Inklaar

Louis ook wel “de Klos” Inklaar genoemd, werd lid
in 1911.
Louis speelde zo’n twaalf jaar in het eerste elftal,
daarnaast heeft hij vele functies bij Be Quick be-
kleed, zoals secretaris Elftal-Commissie, voorzitter
van Be Quick’s junioren-afdeling, diverse hoofdbe-
stuurs-functies waarvan we het vice-voorzitter-
schap noemen.
Hieronder een interview met de heer Louis Inklaar.

In het centrum van ons geliefd stadje Zutphen be-
vindt zich een sigarenmagazijn, terecht “ ‘t
Centrum” genoemd en de centrale figuur in dit
centrum is onze vice-voorzitter en vriend Louis
Inklaar, ook wel Lodewijk of met een lelijk woord
“de Klos” genoemd. Hij is een vraagbaak voor
velen. Voor Be Quick, zijn Be Quick, doet hij
veel..... grote, maar ook vaak kleine, maar ook las-
tige prutskarweitjes. U kent ze wel, ze zijn bij hem
in goede handen. De vele uren die hij daaraan op-
offert telt hij niet, als de Blauw-Witte kleuren maar
gediend worden. Grote steun ondervindt hij van
zijn vrouw, die hem in alles ter zijde staat. Een
prachtcombinatie en aardige mensen. Je schuift er
graag aan tafel, want hier hangt sfeer. Mensen met
een veelzijdige kijk op het leven, die niet schromen
eerlijk voor hun mening uit te komen. Na eerst een
sigaar met het duurste bandje uitgezocht te hebben
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Een vorlijke schare Be Quickers en supporters trok in
optocht achter Cresendo aan door de stad naar het terrein
aan de Marsweg

Louis Inklaar
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(‘t komt er bij hem immers toch niet op aan) en een
kopje geurige thee naar binnen geslagen te hebben,
steken we van wal. De ogen van mijn gastheer sta-
ren in de verte en ik zie hem terugdwalen naar de
dagen van weleer toen hij, zoals hij nu gaat vertel-
len, met Sam Elzas, Gerrit van Dam, Theo
Bouwmeester en anderen op veertienjarige leeftijd
“Victoria” oprichtte.”Voor die tijd was het
Vispoortplein het punt van samenkomst en hier
kregen we de handigheid met de bal te pakken,”
vertelt mijn gastheer “en ’t is leuk om even te ver-
melden, dat Gerrit van Dam, de zwager van Krik
de Rooy, later nog een zéér bekend speler van
D.F.C. (Dordrecht) is geworden en voor verschil-
lende districtswedstrijden werd gekozen. Later
kwamen in ons Victoria nog spelers als een Van
Rhoon, Jan Hulshof en Wim de Groot, maar ’t
duurde niet lang, ik was amper vijftien jaar, of een
gedeelte van ons combineerde zich met Be Quick
en ook ik hoorde tot de spelers die naar de Blauw-
Witte kleuren overliepen. Be Quick beschikte in
deze dagen over een uitstekend elftal en na eerst
een tijd in het derde en vervolgens in het tweede
elftal te hebben gespeeld, kreeg ik op een goede dag
mijn grote kans. Nog geen zeventien jaar mocht ik
mee naar Amsterdam om een vriendschappelijke
wedstrijd te spelen tegen Ajax aldaar. Onze rechts-
achter Roetert (vroeger G.V.C. Wageningen) was

gekozen in “de Rest van Nederland” en ik zou hem
nu vervangen, al was het op een andere plaats. Ik
weet nog dat ik ’s zaterdags ervoor de uitnodiging
kreeg om mede te spelen, maar mijn familie vond
me nog veel te jong en daar zat ik. Ik brandde van
strijdlust en gelukkig wist voorzitter Visser de zaak
zover te krijgen dat ik onder geleide van de heren
D. Wöhrmann en Dijkerman mee mocht. Het werd
een goede wedstrijd en er was veel publiek. Be
Quick beet flink van zich af en zag zelfs kans deze
wedstrijd te winnen. Ajax miste voor deze wedstrijd
wel haar prominenten Gupfert en de Natris, die
ook in “de Rest van Nederland” waren gekozen,
maar de Pelsers, Couton, ter Wee, van Dordt en
Brockman waren toch wel van de partij en deze
namen klonken toch ook als een klok. “Krik”, zat
door een blessure op de tribune en onze voorhoe-
de zag er als volgt uit: Zuuring, ter Hogt, Van
Rhoon, Frits Holleman en “Lange” Jansen. Dit vijf-
tal combineerde dat het een lieve lust was en vijf
prima doelpunten waren de bekroning van hun in-
telligente spel. Het verdere gedeelte van ons elftal
zag er als volgt uit: Doel: Piet Hagenaar; achter
Hachmang en Job Wolters en in de halflinie:
Inklaar, Bram Kuiper en Gerrit van Dijk. Als aar-
digheid wil ik hier even vermelden dat op de tribu-
ne een Zutphenaar (tijdelijk woonachtig in
Amsterdam), een weddenschap won van honderd
gulden. Na afloop kregen onze spelers en het be-
stuur van het Ajax-bestuur een diner aangeboden,
maar ik moest onder geleide van de heren
Wöhrmann en Dijkerman naar huis en dus onder-
namen we met z’n drieën de lange terugreis naar
Zutphen. Je kunt je voorstellen dat men in Zutphen
nieuwsgierig uitkeek naar de uitslag, want radio was
er in die dagen nog niet. Toen we in Zutphen arri-
veerden, stonden daar vele Be Quick-supporters in
angstige spanning te wachten. Van verre riepen we
reeds toe: “Met 5-2 gewonnen!!” Een luid hoera
steeg op en op ’t Stationsplein aangekomen werden
we omringd door sportvrienden die allerlei vragen
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Louis Inklaar, als manusje van alles

Louis Inklaar, als eerste elftalspeler, knielend uiterst rechts 
in 1926
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stelden. Met m’n voetbalkoffer in de hand liep ik
vol trots nog een paar extra rondjes alvorens het
ouderlijk huis op te zoeken.” “En vriend Louis,
bleef je van nu af aan eerste-elftaller?” luidde mijn
vraag. “Neen, reporter, ik wisselde hierna nog wel
eens met Koekie Woudenberg. De andere kanthalf
was in deze tijd “de Katjang” ten Doeschate, vol-
gens mij de beste kanthalf die Be Quick ooit gehad
heeft. Maar de uitstapjes met het tweede elftal
waren altijd zeer geanimeerd. Goed achttien jaar, ik
meen in het seizoen 1918-1919, kwam ik voorgoed
in het eerste elftal. Met enkele kleine onderbrekin-
gen duurde deze periode twaalf jaren, waarin niet
alleen de ups, maar vooral de downs kwamen voor
Be Quick. ’k Stond niet bekend als een groot tech-
nisch speler, maar wel als een harde werker, een
terriër, die zich aan zijn tegenstander vastbeet en
koppen deed ik zeer veel in een wedstrijd. Je kop
lijkt wel op een aambeeld, zei eens een tegenspeler
tegen me, en inderdaad, deze “hardheid van kop”
was oorzaak dat ik na mijn noodlottige val van en-
kele maanden geleden (en waarbij ik zo ontzettend
veel medeleven mocht ontvangen van een grote
schare sportvrienden) zo snel genezen was. Prettige
herinneringen heb ik aan de wedstrijden tegen Go
Ahead. Dit waren soms hele veldslagen, want er
werd tegen de Deventer club altijd enorm hard ge-
werkt. ‘n Soort rivaliteit Zutphen-Deventer. Met af-
wisselend succes bestreden we elkaar. ’k Herinner
me nog het volgende aardige feit uit een dezer wed-
strijden. Krik de Rooy stond in deze tijd bekend als
een zéér fijn, technisch voetballer, die nooit gebruik
maakte van zijn lichaamskracht. Hij had meestal
Eduard Haes tegenover zich, een faire, doch fana-
tieke voetballer. Krik, zijn tegenstander kennende,
ging voor de wedstrijd naar hem toe om een praat-
je te maken dat begon als volgt: “Eduard, jongen,
laten we het vanmiddag weer eens rustig aan doen
en een echt, fijn partijtje voetbal spelen.” ’t Gevolg
hiervan was, dat ik, als links-half achter Krik, in de
hoek zat waar de klappen vielen. Ook bewaar ik

prettige herinneringen aan de wedstrijden tegen
Vitesse. Het 40-jarig bestaan van deze vereniging
werd met een pracht-tournooi geopend. Acht clubs
namen hieraan deel, o.a. Blauw-Wit, Amsterdam,
G.V.C. Wageningen (met Westra van Holthe en
Brutel) en verder vele andere bekende eerste klas-
sers uit de diverse districten. Ons Be Quick was
toen in topvorm, want we bereikten de finale en
sloegen warempel Vitesse in de beslissing met 2-1
en werden aldus winnaar van het “Goud en Zilver”.
Ik herinner me ook nog een andere wedstrijd tegen
Vitesse, die wij met 7-1 wonnen en waarin Jo Tacke
de topscorer was. Dat waren, wat je noemt, ecla-
tante overwinningen, waar je vandaag aan den dag
niet meer van hoort. Jantje Wijers, destijds met ver-
lof uit Indië, hield ons altijd deze leefregel voor:
“Dagen voor de wedstrijd zorgen dat je lichaam in
topconditie is. Na de match gezellig samenzijn met
een flinke algehele ontspanning,” en dan zorgde
Jantje wel voor de rest.”
“Quick Nijmegen,” vervolgt mijn gastheer, “was
steeds een zeer prettige tegenstander. De wedstrij-
den droegen altijd een interessant karakter en de
verstandhouding in het veld was steeds prima. De
duels tussen Felix von Heyden (thans burgemees-
ter van Rosmalen) en Bram Kuiper waren een lust
voor het oog. Met de beroemde rechtervleugel van
Quick, Maas den Hartog en Tonny Classen hebben
Gerrit van Dijk en ik menig robbertje moeten uit-
vechten. Ook Twentse clubs als Tubantia met spe-
lers als Meijer, Tempel en de Gebroeders Nijhof en
Sportclub Enschede met een Stuwe, Fröhlich en
Veldkamp waren prettige tegenstanders. Toen in
1921 diverse spelers naar de Oost vertrokken, wer-
den we danig verzwakt en ’t gevolg hiervan was dat
ons trotse Be Quick, seizoen 1922-1923 naar de
tweede klasse degradeerde, ja, door gebrek aan spe-
lersmateriaal zakten we zelfs nog verder af en kwa-
men in de derde klasse. Een onwillige knie was de
oorzaak dat ik een paar jaar mijn voetbalschoenen
moest opbergen. Ik ben toen gaan scheidsrechteren
en floot al spoedig tweede klasse wedstrijden.
Prettig werk dat ik een ieder die hiervoor de capa-
citeiten bezit, warm kan aanbevelen. Toen mijn knie
genezen was, ben ik weer gaan voetballen en onder
de bezielende leiding van Nico de Rooy werd alles
weer in het werk gesteld om ons verloren terrein te
herwinnen. Ook Zeus Zuuring was weer van de
partij en eindelijk toen we de tweede keer kam-
pioen werden volgde promotie naar de tweede klas-
se. Langzaamaan kregen we dus weer Be Quick op
de plaats waar ze recht op had. Na afloop van onze
laatste wedstrijd, de beslissing in Tiel tegen T.E.C.,
die we met 2-0 wonnen, kreeg ik moeilijkheden
met een Tielse supporter, die me met een mes
dreigde. Een veldwachter wist, door tijdig ingrijpen,
verdere moeilijkheden te voorkomen.Ook aan de
buitenlandse tournees bewaar ik de meest prettige
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herinneringen. Vooral de tochten naar Rheine en
Münster waren erg gezellig en ’t gebeurde zelfs een
keer dat een onzer gastheren aan Jo Tacke zijn
meisje voor een avond afstond(!). Met Theole ben
ik als gast eens mee geweest naar Keulen en
Düsseldorf. In Düsseldorf speelde ik tegen de in-
ternationaal Lincke, een knap technisch speler en
de wedstrijd was juist een kwartier aan de gang toen
er onverwachts het bekende Be Quick-fluitje over
het veld klonk. Vijf stadgenoten waren aan ’t pot-
verteren en profiteerden van de goedkope marken.
Dit was voor mij een prikkel om er nog een schep-
je boven op te gooien. Zelfs een enkel Be Quick-
fluitje kan dus mysterieuze krachten in de sport op-
roepen. Toen we eens met Be Quick in Münster
speelden, bleven we daar nog een paar dagen en
maakten enige aardige trips o.a. naar het gehuchtje
Hagen, waar we heerlijk lunchten. Dit is natuurlijk
op zichzelf niets bijzonders, maar wel bijzonder was
het kwantum pannekoeken dat een van onze be-
stuursleden toen naar binnen werkte.Uit de tijd in
de derde klasse herinner ik me nog het volgende:
We gingen naar D.L.O. te Doetinchem, een onzer
gevaarlijkste concurrenten. Ik was voor deze wed-
strijd nerveuzer dan anders en had een voorgevoel
dat er iets met me zou gebeuren. En inderdaad, na
de rust kreeg ik bij een duel een elleboog tegen mijn
bril en met een flinke oogblessure moest ik het veld
verlaten. Dit was ook mijn laatste voetbalseizoen. ’k
Was toen 30 jaar en een jongere speler ging mijn
plaats innemen.” Hier stopt mijn gastheer even zijn
relaas en een heerlijk koel borreltje komt de tafel
sieren. “Kun je me nu nog iets omtrent je bestuurs-
functies vertellen?” vraag ik, na met smaak een
koele teug genomen te hebben. “Ja, in de elftallen-
commissie heb ik eerst enkele jaren zitting gehad
om daarna in het bestuur te worden gekozen. De
elftal-commissie-vergaderingen werden altijd thuis
gehouden, hetgeen een bijzondere sfeer gaf. Ook

heb ik enige tijd het secretariaat van deze commis-
sie waargenomen. Van de junioren-afdeling ben ik
een tijdlang voorzitter geweest. De junioren waren
te lange tijd het stiefkind geworden en tezamen met
Anton Christ en “Blom” Hendriks zijn we erin ge-
slaagd om het aantal junioren tot ruim honderd op
te voeren. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is
ook in de sport maar al te zeer waar. En als u, re-
porter, me nu vraagt wat is uw gedachte omtrent de
huidige stand van zaken, dan kan ik u slechts dit
zeggen: Door eendrachtig samenwerken is alles te
bereiken. Dit houdt in dat ieder lid van Be Quick
(ook juniorenleden) moet bedenken, dat we lid zijn
van een vereniging om te trachten deze tot een zo
groot mogelijke bloei te brengen. Hiervoor is nodig
elkaar goed te begrijpen, geen eisen stellen, maar
het inzetten van onze gehele persoonlijkheid. Nooit
denken dat men het voor een ander doet, neen, je
doet het voor je club, je dierbaar Be Quick. Juist
deze persoonlijkheid krijgt dan vorm, krijgt dan ge-
stalte, iets waar je op latere leeftijd onherroepelijk
de vruchten van plukt. Zij die lauw langs de kantjes
lopen, zullen in het grote leven de mensen met de
onbetekende baantjes worden. En dan de trai-
ning...! Dit punt bezorgt het bestuur veel hoofdbre-
kens. Laten we toch vooral goed begrijpen dat al-
leen die clubs, die het intensiefst trainen, degene
zullen wezen die voor de eerste klasse behouden
blijven. En tot de jongeren dit: Jullie ziet, dat in een
elftal plaatsen goed en minder goed bezet worden.
Laat dit voor jullie een prikkel zijn om deze plaat-
sen te gaan innemen. Span je in tot het uiterste, ook
jullie zullen eens je grote kans krijgen als je maar
oefent. Onder de junioren zitten er heel wat met ta-
lent. Jongens, zet je schrap, eens zullen jullie met
duizenden toeschouwers om je heen de Blauw-
Witte kleuren hooghouden. Beschaamt ons oude-
ren niet. Mijn 12-jarige loopbaan in ons eerste elftal
moge voor jullie een stimulans zijn dat het kan, dus
doet je best!” Voor deze gevoelvolle woorden, uit
een echt Be Quick-hart gegrepen, zijn wij Louis
zéér dankbaar. Moge zijn stem geen roepende in de
woestijn zijn is de vurige wens.

REPORTER. (Overgenomen uit Be Quick-
Nieuws.)

93Zutphen

Louis Inklaar als jeugdleider, rechts
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