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In het seizoen 1952 - 1953 begon Be Quick zeer slecht aan
de competitie, met drie nederlagen op rij. Uiteindelijk
kwam het herstel en werd er in de eindrangschikking als-
nog een eervolle vijfde plaats gehaald, met 25 punten uit
22 wedstrijden.
Het derde en vierde elftal werden kampioen, respectieve-
lijk van de eerste klasse en derde klasse G.V.B.
De prestatie van het derde was er een die tot dan toe nog
nimmer door een derde team van Be Quick was geleverd.
Besloten werd echter het derde niet aan de promotie-
competitie voor de tweede klasse K.N.V.B. te laten deel-
nemen, omdat dit bij een eventuele promotie financieel
bezwaarlijk zou zijn. Be Quick 4 speelde wel de nodige
promotiewedstrijden en promoveerde uiteindelijk, na de
derde beslissende wedstrijd tegen Warnsveldse Boys 2 met
4-2 te hebben gewonnen, naar de tweede klasse G.V.B.
Het A-jeugdteam werd ongeslagen kampioen van de
hoofdklasse en zelfs ongeslagen kampioen van de hele
afdeling Gelderland, nadat ze de laatste wedstrijd in
Zutphen met 4-1 van W.V.C. wist te winnen. In mei werd
de heer H.A.M. van den Berge als voorzitter opgevolgd
door de heer A. Vromen.

A. Vromen

De heer A. (Bram) Vromen kwam in 1949 in het
bestuur, eerst vier jaar als commissaris, om in mei
1953 tussentijds het roer als voorzitter van de heer
H.A.M. van den Berge over te nemen.
De heer Vromen bleef voorzitter tot maart 1959.

In de jaren 50 was het niet de gemakkelijkste pe-
riode om voorzitter te zijn van Be Quick. 
In 1954 deed het betaalde voetbal zijn intrede in
Nederland en ook Be Quick moest de beslissing
nemen, de spelers WEL of NIET te betalen.
Tijdens de bijeenkomst die moest beslissen, wel of
niet spelers betalen, sprak de heer Vromen over een
van de meest historische vergaderingen in de ge-
schiedenis van Be Quick. Be Quick bleef uiteinde-
lijk toch “Amateur”. In de eerste moeilijke jaren na
1954 wisten de toenmalige voorzitter en zijn be-
stuur toch alles weer op een rijtje te krijgen en in
het seizoen 1956 - 1957 kon de kampioensvlag in
de top en werden ook de benodigde promotiewed-
strijden gewonnen. Be Quick opnieuw eerste klas-
se!!! In het volgende seizoen werd Be Quick we-
derom kampioen. Als deelnemer aan het kam-
pioenschap van Nederland kon Be Quick zijn op-
mars helaas niet afmaken. In 1957 werd de heer
Vromen benoemd tot Lid van Verdienste. In 1965
nam hij nog een paar maand de voorzittershamer
over, in verband met problemen rond de invulling
van deze functie. Ondertussen was de heer Vromen
beschermheer van Be Quick geworden. Vooral
voor de jeugd had dat als voordeel dat er betrekke-
lijk voordelig naar het K.N.V.B.-sportkamp in
Hoek van Holland gereisd kon worden. In 1967
werd de heer Vromen benoemd tot Erelid van de
Z.V.V. Be Quick.

In tegenstelling tot het seizoen 1952-1953 begon Be Quick
het seizoen 1953-1954 zeer overtuigend. Zes wedstrijden
achter elkaar bleef ze ongeslagen en verzamelde ze daarin
tien punten. Helaas was de balans aan het einde van het
seizoen zo, dat er “ maar “ een vierde plaats gehaald werd,
met de cijfers 22 gespeeld, 25 punten.
Be Quick 2 werd wel kampioen door P.E.C. 2 voor te blij-
ven. Ook het vierde elftal behaalde wederom het kam-
pioenschap. De benodigde promotiecompetitie werden
door zowel Be Quick 2 als Be Quick 4 winnend afgeslo-
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A. Vromen

De heer Vromen en Burgemeester de Jonge
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ten. Beide teams promoveerden, Be Quick 2 naar de re-
serve eerste klasse en Be Quick 4 naar de eerste klasse
G.V.B. waar Be Quick 3 reeds in vertoefde.
Op 10 november 1953 stelde voorzitter Vromen een nieu-
we lichtinstallatie in werking. Hierdoor werd het voor het
eerst bij Be Quick mogelijk ook in de wintermaanden op
het veld te trainen. Voor de wedstrijd tegen Doetinchem
vond de officiële overdracht plaats van de betonnen schut-

ting rond het terrein. Een geschenk van de leden ter gele-
genheid van het gouden jubileum. Be Quick’s doelman
Wim Marskamp werd gekozen in het Oostelijke elftal dat
zou spelen tegen het Noordelijk elftal. Ook Henk Klaassen
kwam uit in een vertegenwoordigend elftal en wel het
Nederlands jeugdelftal. In april 1954 werd besloten dat op
zondag en dinsdag de kantine opengesteld zou worden.
Trainer Waanders uit Deventer legde met ingang van 15
juni zijn functie neer. Zijn opvolger werd de heer P.
Vogelzang uit Zwolle, oud speler van Willem II en Z.A.C..
Het seizoen 1954 - 1955 zou in het teken staan van het
ontstaan van het betaalde voetbal in Nederland.

1954: Betaald voetbal
in Nederland
De situatie waarin het Nederlandse voetbal zich ten op-
zichte van andere Europese landen bevond, was na de
oorlog schrijnend.
Voetbal was in die dagen de meest beoefende sport in
Nederland, maar dat was geen garantie voor kwaliteit. In
de ons omringende landen was in die tijd een voetbalcul-
tuur ontstaan waarin elke goede voetballer zich thuis voel-
de. Voetballers die van hun hobby een tweede of soms
zelfs eerste beroep maakten. Het prestatieniveau ging
zowat overal in Europa met sprongen vooruit, terwijl het
spelpeil in Nederland vooral internationaal gezien sterk
achterbleef. De Nederlandse clubs die hun spelers ook
best wel wilden honoreren, vreesden sancties van de
K.N.V.B.. In Nederland werd het amateurisme wel erg
nauw genomen en zelfs semi-professioneel voetbal ver-
foeid. Steeds meer goede voetballers verlieten dan ook
ons land om op professionele basis hun sport elders te
gaan beoefenen. Cor van der Hart, Faas Wilkes, Bertus de
Harder, Frans de Munck, Kees Rijvers enz. vertrokken
naar Frankrijk, Italië en Duitsland. De ommekeer kwam
in 1953, toen in Parijs het befaamde watersnood-elftal met
2-1 van de duurbetaalde profs van Frankrijk won. Dit re-
sultaat heeft het denken over het wel of niet betalen van
spelers doen veranderen.

Een wijziging van de tot dan gehandhaafde koers werd
(weliswaar in het geheim) door niet K.N.V.B.-ers door-
gevoerd. Na vele geheime vergaderingen werd op 20
december 1953 de Nederlandse Beroepsvoetbalbond
(N.B.V.B.) opgericht. De K.N.V.B. reageerde fel op de op-
richting van deze “Wilde Beroepsvoetbalbond”. In een
open brief in alle dagbladen van Nederland werd aan-
gekondigd, dat iedereen die op wat voor manier dan ook
aan de N.B.V.B. medewerking verleende, een langdurige
schorsing te wachten stond. Accommodaties die aan prof-
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Het eerste elftal van het seizoen 1953 - 1954

Voor de wedstrijd Be Quick - Doetinchem werd als laatste
deel van het jubileumkado, een “openlucht plas-plaats”
aangeboden

De in het buitenland spelende profs versloegen op 12 maart
1953 de Franse profs met 2 - 1
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clubs ter beschikking werden gesteld, werden door de
K.N.V.B. “besmet” verklaard.
Het betaalde voetbal kwam echter ondanks alle tegenwer-
king toch van de grond, vooral door de bezielende leiding
van Egidius Joosten. In september 1954 werd er begonnen
met twee afzonderlijke competities. Terwijl de N.B.V.B.-
spelers steeds meer de harten van het Nederlandse pu-
bliek veroverden, kregen de K.N.V.B.-clubs het steeds
moeilijker.

Uiteindelijk kwamen de partijen bij elkaar en werd op 25
november 1954 in Den Haag de vrede getekend. Op 28
november 1954 moest er met een nieuwe gezamenlijke
competitie begonnen worden, met 56 clubs verdeeld over
vier klassen. Behalve over een behoorlijke accommodatie
moesten de clubs beschikken over de nodige geldelijke
middelen en een amateur-taart.
Ook bij Be Quick is menige vergadering gehouden over
de vraag of men zou toetreden tot het betaalde voetbal.
Hierover schreef voorzitter A. Vromen, in het Be Quick-
Nieuws in 1954:
“Wel of Niet betaald voetbal is een keuze, die we samen
moeten maken, samen met al onze leden. Het is gemak-
kelijk te zeggen: “Wij blijven amateur”, maar het is ge-
makkelijk na te gaan wat daarvan de gevolgen voor onze
club zullen zijn.
Het is ook gemakkelijk te zeggen: “Wij moeten onze spe-
lers ook een vergoeding geven”. Maar even gemakkelijk
volgt dan de vraag: “Waarvan??”
Alhoewel mij nog geen enkele richtlijn bekend is, kan ik
op mijn vingers natellen, dat een bescheiden vergoeding
van spelers van ons eerste elftal met reserves en een zeer
bescheiden vergoeding voor het bijwonen van de training
onze club op een jaarlijks bedrag zal komen te staan van,
zesduizend gulden!
Als u dan weet dat Be Quick het laatste seizoen net heeft
kunnen rondkomen, dan is het u duidelijk dat die zesdui-
zend gulden ergens anders vandaan zullen moeten komen.
Het benodigde geld zal alleen gevonden kunnen worden
in een sterke verhoging van contributie en toegangsprij-
zen. Indien u dan tenslotte nog weet dat onze leden op de

laatste ledenvergadering een voorstel tot verhoging der
contributie met vier centen per week hebben getorpe-
deerd, dan mag u samen met mij deze puzzel oplossen.”
Op dinsdag 30 november 1954 vond in hotel Atlanta een
drukbezochte, buitengewone ledenvergadering plaats,
waarover het volgende in de krant stond te lezen: “Be
Quick kiest ook voor betalen van spelers”.
Op 28 maart 1955 besloot het bestuur van Be Quick ech-
ter alsnog om niet tot betaling van spelers over te gaan; Be
Quick koos voor het Amateurisme.
De amateurclubs hadden of kregen het zeer moeilijk. Veel
clubs waren hun beste spelers kwijtgeraakt aan de nieuwe
semi-profclubs en de publieke belangstelling voor ama-
teurvoetbal liep sterk terug.
De Graafschap haalde Wim Marskamp en Martin
Jochemsen bij Be Quick weg. In augustus 1954 stond in
het Zutphens Dagblad:
“Be Quick kon niet anders dan beide heren, mede door de
K.N.V.B.-regels, voor de club royeren.” Op verzoek werd
dit later gerectificeerd in, “van het lidmaatschap vervallen
verklaard.” In 1985 is dat rechtgezet.
Mede als gevolg van het gemis van genoemde spelers ein-
digde Be Quick in het seizoen 1954-1955 in de tweede
klasse van de K.N.V.B. op een gedeelde vijfde plaats met
25 punten uit 22 wedstrijden. Het scheelde echter maar
een haar of Be Quick was alsnog gepromoveerd naar de
eerste klasse.
Vanwege de competitie-indeling voor het volgende sei-
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De fusie tussen de N.B.V.B. en K.N.V.B. bezegeld met een
handdruk tussen E.M. Joosten links en Ir. H.F. Hopster de
toenmalige K.N.V.B. voorzitter

De heer A. Vromen
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zoen moesten de nummers vijf van de tweede klasse Oost
en Noord (Stadskanaal) een beslissingswedstrijd spelen
om een plaats in de Noord-Oostelijke eerste klasse.
Aangezien Be Quick en W.A.V.V. met een gelijk aantal
punten op de gedeelde vijfde plaats geëindigd waren,
moest een beslissingswedstrijd uitmaken wie zich met
Stadskanaal mocht meten voor promotie naar de eerste
klasse Noord-Oost. Op het Esca-terrein in Arnhem ver-
loor Be Quick echter in een enerverende wedstrijd pas na
verlenging met 1-2 van W.A.V.V.

Beginjaren van het
betaalde voetbal
in Nederland
Een artikel overgenomen uit de Volkskrant van
25-12-1954.

Toen de komst van betaald voetbal in Nederland in
1954, ook in het buitenland bekend werd besprak
het echtpaar Wilkes zittend op de bank het grote
nieuws, dat de Nederlandse kranten die dag be-
heerste.
Wilkes: “Mona en ik keken elkaar aan. Naar
Holland terug? Er was geen haar op onze hoofden
die daaraan had gedacht. Konden ze in Holland be-
talen wat er in Spanje werd betaald? Het was in
Holland nog maar semi - professionalisme. Je
moest er een baantje bij hebben en je mocht maar
3600 gulden per jaar verdienen. Belachelijk. Nee,
mij niet gezien. Ik had het bovendien veel te goed
naar mijn zin en werd bejubeld door het publiek.
Ja, dat was het.”

Ondertussen in een Zutphense rijtjeswoning. Wim
Marskamp maakt zich gereed om naar de training

van Be Quick te gaan. Hij is laat en heeft zich daar-
om alvast in voetbalplunje gehesen als wordt aan-
gebeld. Twee heren willen weten of Marskamp als
doelman in dienst wil treden van de N.V. De
Graafschap. “Dat moet dan wel blauw-wit wor-
den”, zeggen de twee heren wijzend op Marskamps
trainingspak. En dat wordt het!

Uit het plakboek “Leuk voor Later” van Mevrouw
Marskamp: “Burgemeester en Wethouders van
Zutphen besluiten Wim Marskamp toestemming te
verlenen op te treden als semi-beroepsvoetballer”.
De 26-jarige Marskamp, die de aandacht op zich
vestigde in het Oostelijk elftal, moest volgens het
ambtenarenreglement toestemming vragen voor
een bijbaantje. Hij was een van de eersten die de ge-
lederen van De Graafschap versterkte. Alles moest
in het geheim. Brieven van De Graafschap arri-
veerden in Zutphen met een kwattazegel om geen
achterdocht te wekken. Toch werd Marskamp al
snel door de K.N.V.B. voor het leven geschorst.
“En die schorsing is nooit opgeheven.”
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Wim Marskamp in actie tijdens de jubileumwedstrijd 
Be Quick - B.V.V. in 1952

Wim Marskamp (keeper) en Martin Jochemsen (de uiterst
linkse Graafschapspeler) in actie tegen Feyenoord
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De Voetbalbond (K.N.V.B.) liet geen middel onbe-
proefd om de wilde bond het leven onmogelijk te
maken. Voor een oefenwedstrijd tegen B.V.C. op
het veld van amateurvereniging ’t Gooi reisde
De Graafschap met een afgeplakte bus van
Doetinchem naar Hilversum.
Marskamp: “Maar de K.N.V.B. kwam er toch ach-
ter. Het veld van ’t Gooi werd besmet verklaard
omdat de club wild voetbal de gelegenheid had ge-
geven.”
Bij Be Quick werd met scepsis gereageerd op
Marskamps overstap. “Ach jongen”, kreeg hij te
horen, “Laat je niets wijsmaken. Dat komt in
Holland toch niet van de grond”.
Maar zijn vroegere medespelers, die hoorden van
de verdiensten, vroegen hem wel een goed woord-
je te doen. “Afgezien van de premies voor over-
winningen kreeg ik 25 gulden per week vast en vijf
gulden voor trainingen. Een hoop geld in die tijd.
Daar moesten veel mensen een week lang hard
voor werken.”
De spelers waren hun geld dubbel en dwars waard.
De Graafschap was volgens Zaebel in die dagen het
gesprek van de week in Doetinchem. Marskamp:
“Het was iets nieuws hè? Bij de trainingen stond
zoveel volk te kijken dat de weg helemaal versperd
was. Gingen de Doetinchemmers eerst naar
Arnhem of Apeldoorn om voetbal op niveau te
zien, nu kwamen de Arnhemmers en Apeldoorners
massaal naar Doetinchem.” De eerste competitie-
wedstrijd van De Graafschap op het weiland van
veehouder Wentink, omzoomd door inderhaast
aangeschafte tribunes, trok tienduizend kijkers.
Heel Oostelijk Nederland wilde De Graafschap
zien spelen en de spelers droegen graag hun steen-
tje bij in de voorverkoop. Marskamp: “Toen de
competitie begon zeiden ze bij De Graafschap:
“Voor elk kaartje dat je in Zutphen verkoopt, krijg
je een dubbeltje”. Het liep storm. Mijn vrouw kon
thuis wel een loket neerzetten. Ze verkocht er soms
wel driehonderd. De Arnhemmers uit ons elftal
hebben het later verpest. Die maakten er helemaal

een handeltje van. Ze gingen een uur voor de wed-
strijd voor de loketten staan om hun kaartjes te ver-
kopen. Toen was het snel afgelopen natuurlijk.
Wim Marskamp speelde tot en met het seizoen
1957 - 1958 bij De Graafschap.

De Graafschap haalde in de beginjaren dus Martin
Jochemsen en Wim Marskamp naar Doetinchem. Een
jaar later ging ook Michel Verhagen, Be Quick’s razend-
snelle rechtsbuiten, na een zeer goed seizoen voor De
Graafschap spelen.

Natuurlijk zijn er in latere tijden nog verschillende bij Be
Quick opgeleide spelers naar een of andere profclub ge-
gaan.
Hans Gillhaus heeft bijv. tot zijn 13-jarige leeftijd bij Be
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Wim Marskamp knielend tweede van rechts en Martin
Jochemsen staande derde van rechts in 1955 in het elftal 
van De Graafschap

Michel Verhagen

Aanvoerder Hans Gillhaus (staande rechts) in de 
Be Quick - jeugd

Jubileumboek 1952-1977.qxd  08-04-2008  10:21  Pagina 100



Quick gespeeld alvorens naar Vught te verhuizen alwaar
hij via F.C. Den Bosch later bij de beste clubs van
Nederland heeft gespeeld.

René Smit ging op 18-jarige leeftijd naar het betaalde voet-
bal en heeft gespeeld voor De Graafschap, Go Ahead
Eagles en Heerenveen.
Henk Bobbink ging naar De Graafschap.
Jan-Willem Meerdink speelde onder andere bij Go Ahead
Eagles en De Graafschap.
Wim Scharrenberg ging naar Vitesse.
Taco Lourens speelde met veel succes bij De Graafschap,
tot hij een ernstige blessure kreeg.
Ook Jan Buitenhuis speelde even bij Go Ahead.

Natuurlijk was er ook de omgekeerde weg. Spelers die aan
het betaalde voetbal minder goede ervaringen hadden
overgehouden, kwamen naar Be Quick om zo nog vele
jaren hun opgedane ervaringen bij Be Quick op een goed
niveau te kunnen uitdragen.

Kampioen
Het seizoen 1955-1956 was voor Be Quick zeer succesvol.
Onder leiding van trainer Vogelzang werd het kampioen-
schap van de tweede klasse A behaald. Michel Verhagen
was aan het begin van het seizoen vertrokken naar De
Graafschap, doch daar tegenover stond de komst van
Wim Winterink van Zutphania. Na een weifelend begin
van de competitie kwam Be Quick er steeds beter voor te
staan. De laatste wedstrijd van de competitie moest de be-
slissing brengen in en tegen Veenendaal. Na in de eerste
helft met 2-1 achter gestaan te hebben, werd in de tweede
helft door twee doelpunten van Cees Lemke de achter-
stand omgezet in een 3-2 overwinning. Ruim 5000 toe-
schouwers, waaronder zo’n 2000 uit Zutphen, woonden
deze wedstrijd bij.
Na het behalen van het kampioenschap moesten er pro-
motiewedstrijden worden gespeeld. Na de eerste twee
wedstrijden, 3-1 verlies tegen H.S.C. uit Hoogezand-
Sappemeer en thuis 1-1 tegen Borne, zag het er niet al te
best uit. De laatste vier wedstrijden leverden echter allen
winst op, 2-0 uit en thuis tegen G.R.C. uit Groningen,
2-3 uit tegen Borne en de laatste thuiswedstrijd tegen
H.S.C. werd voor zo’n 2500 toeschouwers met 3-1 ge-
wonnen.
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Hans Gillhaus

René Smit links van trainer Kistemaker bij De Graafschap

Taco Lourens bovenste rij, derde van links bij
De Graafschap

Zo maakte Cees Lemke het winnende doelpunt tegen
Veenendaal
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Het kampioenselftal seizoen 1955 - 1956.

Staande v.l.n.r. Wim Meerdink, Ad Laar, Fré Brinkman, Dick Welmers, Jan Welmers, Herman de Weerd, 
Henk van der Vegte en Ton Welmers
Knielend v.l.n.r. Henk Klaassen, Cees Lemke, Dick Top, Joop Teunissen, Jo Witkamp

Poseren voor Hotel Spaan

Jubileumboek 1952-1977.qxd  08-04-2008  10:21  Pagina 102



103Zutphen

Be Quick - H.S.C. (3 - 1) promotiecompetitie 15-07-1953

Op het stadhuis, na de behaalde promotie
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Op de schouders na het behalen van het 1e klasserschap
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Be Quick terug in de
eerste klasse
In maart 1956 startte Be Quick een eigen voetbalpool
waaraan uitsluitend kon worden deelgenomen door leden,
donateurs en leden van de supportersvereniging. Veertig
procent van de bruto-opbrengst werd als prijs uitgekeerd.
In september werd echter al besloten deze pool weer op
te heffen en te gaan deelnemen aan de pool van de
Federatie van Zutphense Voetbalverenigingen.

In het seizoen 1956-1957 werd op 23 september 1956 de
eerste wedstrijd in de Noord-Oostelijke eerste klasse tegen
W.W.V. uit Winschoten thuis met 6-5 gewonnen. Een
goed begin dus. Deze lijn werd het gehele seizoen door-
getrokken, wat uiteindelijk uitmondde in alweer een kam-
pioenschap. Voor het eerst was Be Quick kampioen in de
eerste klasse!! Uit 22 wedstrijden werden 31 punten ge-
haald, met liefst 72 voor maar ook veel tegen (44).

106 Be Quick

Robur et Velocitas - Be Quick 2 - 2

Het kampioenselftal 1956 - 1957.

Staande v.l.n.r. Wim Meerdink, Ton Welmers, Dick Welmers, Hennie Samuels, Ad Laar
Knielend v.l.n.r. Jo Witkamp, Henk Klaassen, Wim Winterink, Herman de Weerd, Dick ter Maat, Jan Welmers.
Joop Teunissen en Wijtse Doevendans ontbreken op deze foto vanwege een blessure.
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Uitslagen als 6-5, 6-0, 8-3, 5-4, 8-2, 5-1, 3-5 en 7-4 spre-
ken boekdelen. Van de medeconcurrent W.V.C. werd
thuis met 7-4 gewonnen na een 0-3 achterstand, voor ruim
3000 toeschouwers. Volgens de pers was het een wedstrijd
om nooit meer te vergeten. De laatste wedstrijd van de
competitie moest gespeeld worden in Apeldoorn, tegen
Robur et Velocitas. De wedstrijd eindigde in 2-2, nadat Be
Quick een achterstand van 2-0 had weten weg te werken.
Een beetje somber zaten de elf Be Quickers na afloop van
het enerverende duel tegen Robur in de catacomben van
de Roburiaanse tribune. Wel tevreden over het gelijke
spel, dat na de achterstand van 2-0 in de eerste helft nog
een meevaller was, maar toch teleurgesteld over het feit
dat het kampioenschap, dat zo dichtbij was, nu nog in een
beslissingswedstrijd met W.V.C. bevochten moest worden.
Toch zou geheel onverwachts alsnog de jubel losbarsten.
Een telefoontje met Winterswijk vaagde als bij toverslag
alle neerslachtigheid over het gelijke spel tegen Robur
weg!
“ KAMPIOEN,” klonk het plotseling vanuit het gezel-
lige Robur-restaurant en daar hosten en zongen de Be
Quickers hun vreugde uit over het niet meer verwachte
succes. 
W.V.C. had namelijk tegen Zwaagwesteinde ook genoegen
moeten nemen met een gelijk spel en dat betekende dat Be
Quick met een voorsprong van een punt op W.V.C. door
de finish was gegaan.

Jo Witkamp werd dit seizoen topscorer van Nederland bij
de amateurs. Liefst dertig maal liet Jo Witkamp de vijan-
delijke goalies vissen. Joop Teunissen bezette met zeven-
tien doelpunten de zesde plaats in het eindklassement.
In 1957 werd de heer H.J. Mulder benoemd tot Erelid.
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Wat een spanning, v.l.n.r. de heren Smolders, Vromen, Joop
Teunissen, Ton Haaima en Wijtse Doevendans

Jo Witkamp, topscorer van Nederland 
in het seizoen 1956 - 1957

Be Quick 2 1956 - 1957
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Be Quick werd door duizenden Zutphenaren bij het binnenrijden van Zutphen ingehaald
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Henk J. Mulder

De heer Henk J. Mulder heeft zesentwintig jaar in
het bestuur van Be Quick gezeten. Hij heeft, zoals
hij zelf in ’t Be Quick-Nieuws vertelde, alle elftallen
van Be Quick doorlopen. Via de jeugd tot twee jaar
in Be Quick 1, met een kampioenschap van Be
Quick in 1928. In 1933 werd Henk Mulder tweede
secretaris in het bestuur met Nico de Rooy als

voorzitter. Tot 1946 bleef hij deze functie uitvoeren,
om van 1947 tot en met 1959 Be Quick als secreta-
ris te dienen. In 1952 werd Henk Mulder Lid van
Verdienste.
De heer Henk Mulder heeft ook vele jaren deelge-
nomen aan het opstellen van de elftallen, als lid van
de elftalcommissie. Ook was hij oprichter van Be
Quick’s Cabaretclub en organisator van de Be
Quick Bridge-drives. In 1957 werd hij benoemd tot
Erelid. In 1959 werd herdacht dat hij 25 jaar in het
bestuur had gezeten. Namens de K.N.V.B. werd
hem de zilveren waarderingsspeld verleend.

Het kampioenschap
van Nederland
Op 26 mei 1957 startte Be Quick de wedstrijden om het
kampioenschap van Nederland tegen Velox uit Utrecht en
Maurits uit Geleen. Tussendoor werd er nog geoefend
tegen semi-profvereniging P.E.C. uit Zwolle, dat met 3-1
van Be Quick verloor. Be Quick was er klaar voor, doch
de eerste wedstrijd tegen Velox in Utrecht werd met 3-1
verloren. De volgende wedstrijd was thuis tegen Maurits.
Na een 2-0 voorsprong werd het uiteindelijk 2-2. Toch wel
een tegenvaller, want gezien het aantal echte kansen had er
meer ingezeten.

Op 10 juni werd de thuiswedstrijd tegen Velox met 5-3 ge-
wonnen. Op 25 juni 1957 vond de beslissende wedstrijd in
Geleen tegen Maurits plaats. Bij winst zou Be Quick kam-
pioen van Nederland worden, maar helaas het heeft niet
zo mogen zijn. Maurits was deze dag een maatje te groot
voor Be Quick en won verdiend met 4-0, waardoor deze
club dus kampioen van Nederland werd.
In april werd Be Quick’s elfde lustrum op grandioze wijze
gevierd. Vooral de Oudejaarsavond voor leden en oud-
leden was een unieke gebeurtenis. “Dan merk je pas goed
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Henk Mulder

Henk Mulder, tijdens Zutphense sportfeesten in 1926 derde
rij vijfde van boven, samen met zijn ploeggenoten

Be Quick - Velox 5 - 3, om het kampioenschap van
Nederland, Joop Teunissen probeert de keeper te passeren
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wat Be Quick voor velen geweest is en nog steeds is”,
aldus een Be Quicker. ’s Zaterdags waren er talrijke
evenementen met als afsluiting de Grote Feestavond met
aansluitend bal met muziek van het “Miller-Sextet”. Op
zondag vond de jubileumwedstrijd tegen semi-profclub
De Graafschap plaats, waaraan de oud-Be Quickers
Martin Jochemsen en Wim Marskamp deelnamen. De
Graafschap won deze wedstrijd met 2-1.
In het seizoen 1957-1958 vertrok trainer P. Vogelzang naar
P.E.C. Zwolle. De heer R. ten Katen verklaarde zich be-
reid de training bij Be Quick op zich te nemen.
Het eerste eindigde dat seizoen op een tegenvallende acht-
ste plaats, met 20 punten uit 22 wedstrijden, 51 voor, 46
tegen.

Op 27 oktober zorgde Be Quick voor een van de weinige
hoogtepunten dat seizoen, door voor bijna 14.000 toe-
schouwers in de zevende competitiewedstrijd koploper
Quick uit Nijmegen in eigen huis met 1-4 te verslaan.

In het Zutphens Dagblad van 29 oktober 1957 stond: “Be
Quick heeft bouwplannen voor nieuwe kleedkamers, een
kantine enz. In een toelichting op dit belangrijke punt zei
de voorzitter, dat het huidige clublokaal niet meer dan een
bouwval was en een keet, welke onbewoonbaar verklaard
zou moeten worden!!”

In het seizoen 1958-1959 stond de Be Quick-selectie
onder leiding van de heer H. Jonker uit Apeldoorn, oud -
speler van A.G.O.V.V. en De Graafschap. Be Quick be-
haalde dat seizoen 22 punten uit 22 wedstrijden. In een
feestelijke bijeenkomst van de bestuursleden met hun
dames, werd in Hotel Spaan herdacht dat de heren H.
Hazewold en H. Mulder resp. 30 en 25 jaar bestuurslid
van Be Quick waren. Namens de K.N.V.B. speldde de
heer Egberts hen het zilveren Bondsinsigne op.
De heer Jonker zou na een jaar als oefenmeester opge-
volgd worden door de heer P. Vogelzang, die Be Quick
ook reeds in 1955 t/m 1957 met veel succes onder zijn
hoede had.

Maar dat succes in het verleden geen garantie is voor weer
een glansperiode werd in het seizoen 1959-1960 bewaar-
heid. In dit seizoen bleek de wisselvalligheid van Be Quick
weer eens, want de veertien behaalde punten uit 24 wed-
strijden waren geenszins voldoende om degradatie te ont-
lopen. Aan het eind van dat ronduit slechte seizoen vond
er alweer een trainerswissel plaats door het vertrek van de
heer P. Vogelzang. De nieuwe trainer moest komen uit
drie kandidaten, die zich moesten bewijzen door het geven
van een of meer proeftrainingen. 
Op de voorjaarsvergadering maakte voorzitter A. Nieu-
wenhuis bekend dat de keus was gevallen op de heer
W. Klein Klouwenberg, ex-voetballer van Robur et
Velocitas en A.G.O.V.V., die naast Be Quick ook W.H.C.,
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De houten keet, waaraan menigeen toch dierbare
herinneringen heeft
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de zaterdag-eersteklasser uit Wezep, onder zijn hoede had
in het seizoen 1960-1961. Ook was er een begin gemaakt
met de afbraak van het oude clubgebouw, want op dezelf-
de plaats zou het nieuwe gebouw komen. Het nieuwe
clubgebouw werd op 17 december 1960 door bescherm-
heer A. Vromen officieel geopend.

De resultaten van Be Quick, ingedeeld in de tweede klas-
se A, waren vooral in het begin niet best, met drie neder-
lagen op rij, slechts 4 gescoorde doelpunten en al tien te-
gendoelpunten. Een hoopvol herstel volgde in de vierde

wedstrijd. Door in Apeldoorn met 6-1 te winnen van
Victoria Boys bleef Be Quick uiteindelijk met veel pijn en
moeite tweede klasser. De cijfers: 20 wedstrijden gespeeld
met daaruit 17 behaalde punten. Ook het tweede elftal
deed het niet best en degradeerde uit de reserve eerste
klasse. Het derde elftal bleef gelukkig net in de eerste klas-
se G.V.B.
In het seizoen 1961-1962 bleef Be Quick de eerste zes
wedstrijden ongeslagen en had het elftal na zes wedstrij-
den reeds negen punten en achttien doelpunten voor.
Be Quick scoorde weer!
En toen kwam de wedstrijd tegen Theole. Henk Klaassen,
Be Quick’s topscorer, brak bij een onreglementaire actie
van een tegenstander zijn been. Of het daar alleen door
kwam? Opeens was het gebeurd met de goede resultaten.
Uit de volgende vier wedstrijden werd er maar een scha-
mel puntje gehaald, de klad zat er echt in. Aan het einde
van het seizoen werden er uit de laatste negen wedstrijden
nog maar drie punten gehaald. Uiteindelijk eindigde Be
Quick op de achtste plaats, met uit 24 gespeelde wedstrij-
den, 21 punten en een doelsaldo van 47 voor en 55 tegen.
Het tweede werd kampioen, maar de twee promotiewed-
strijden tegen Enschedese Boys 2 werden beide verloren.

In april 1962 werd het 60-jarig jubileum groots gevierd.
Vanaf woensdag 27 april de feestavond voor de jeugd tot
en met zondagmiddag 1 mei, de “Oude glorie” tegen de
Be Quick-jeugd en de erewedstrijd van Be Quick tegen
Z.A.C. (Zwolle). Het hoogtepunt voor veel Be Quickers
was echter dat de heer Nico de Rooy de gouden
K.N.V.B.-Erespeld kreeg voor al zijn verdiensten.
Het seizoen 1962-1963 begon zoals het vorige seizoen was
geëindigd. Drie nederlagen en twee gelijke spelen in de
eerste vijf wedstrijden. Natuurlijk was er een verklaring
voor de niet zo beste resultaten. Zo’n tien spelers konden
door verschillende omstandigheden als blessures, militaire
dienst in La Courtine, op herhaling, schorsingen, vakantie
en blindedarmoperatie, deze eerste wedstrijden niet in het
eerste of tweede meedoen. Alweer een niet zo’n best sei-
zoen, ook al was het geboden spel goed te noemen.

112 Be Quick

Voorzitter A. Nieuwenhuis

De bouw van het nieuwe clubhuis cq. kleedkamers

Be Quick 1 seizoen 1961 - 1962
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Uiteindelijk werd er een zesde plaats gehaald, met 22 pun-
ten uit 22 wedstrijden. In februari werd er een grote olie-
bollenactie gehouden. Meer dan 13000 oliebollen werden
er door zo’n twintig mannen en vrouwen gebakken en in
1300 zakjes verpakt. Dag en nacht werd er gebakken, ge-
lachen en verpakt, een biertje gedronken en werden olie-

bollen weggebracht. Ruim fl. 900,- bracht deze actie op,
een best bedrag voor die tijd.
Trainer W. Klein Klouwenberg besloot per 1 juli 1963 zijn
contract te beëindigen.
De heer L.C. Wiarda werd Be Quick’s nieuwe trainer.

In het seizoen 1963-1964, op 16 september 1963, was het
vijftig jaar geleden dat er voor het eerst op de Marsweg
werd gespeeld, destijds tegen A.F.C. uit Amsterdam. Er
werd een feestelijk tintje gegeven aan de eerste thuiswed-
strijd van het seizoen tegen Vaassen. Erevoorzitter Nico de
Rooy verrichtte de aftrap van deze “feest”-competitiewed-
strijd. Er volgde een redelijk seizoen, dat werd afgesloten
met een derde plaats en 26 punten uit 22 wedstrijden en
een doelsaldo van 26-13.
Op 21 oktober moest de heer Nieuwenhuis, na tien jaar
bestuurslid te zijn geweest, waarvan vier jaar voorzitter,
zijn functie ter beschikking stellen in verband met verhui-
zing naar Den Haag. Als opvolger werd de heer J.C. van
de Water gekozen. Onder zijn bezielende leiding kwam er
een nieuwe oefen-lichtinstallatie, mede mogelijk gemaakt
door de leden van het actiecomité, die enorm veel werk
hadden verzet om het benodigde geld bijeen te krijgen.
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Het Be Quick-bestuur tijdens de receptie t.g.v. het 60-jarig bestaan: v.l.n.r. G. Nagel, J. Witteveen, A. te Pas, J. Witkamp,
A. Nieuwenhuis, A. Vromen, N. de Rooy, W. Doevendans, J. Kruit en H. Hazewold

Trainen in de sneeuw

Jubileumboek 1952-1977.qxd  08-04-2008  10:21  Pagina 113



Erevoorzitter Nico de Rooy stelde door op een knop te
drukken, de lichtinstallatie officieel in gebruik. Een en
ander gebeurde vlak voor het aanbreken van het nieuwe
seizoen, op 8 september 1964.
In oktober deed een bericht in het Vrije Volk over Be
Quick, veel stof opwaaien. In dat artikel stond dat Be
Quick’s voorzitter en tevens elftalleider door de spelers
werd verweten dat hij veel te hard zou zijn voor de spelers
en zijn militaire achtergrond probeerde door te zetten bij
het eerste elftal. De spelers wensten een andere elftalleider,
zo werd gesteld. Een leider voor wie de jongens niet bang
waren, een leider van wie ze wisten dat hij de twaalfde
man was. Maar de grote vraag was eigenlijk hoe het Vrije
Volk dat allemaal te weten was gekomen? Waar was er ge-
lekt? Een en ander werd door het bestuur opgevat als een

motie van wantrouwen, met als resultaat dat het na veel
gepraat, wilde aftreden. Er werd echter eerst een commis-
sie van goede diensten in het leven geroepen, die een
onderzoek zou instellen. Op de extra vergadering d.d. 16
januari 1965 deed deze commissie verslag. Gerapporteerd
werd dat de gegevens voor het geruchtmakend kranten-
artikel niet door een bestuurslid of een speler waren ver-
strekt. Voorzitter van de Water bleef echter bij zijn besluit
af te treden.

Als opvolger werd diezelfde avond de heer A. Vromen als
voorzitter gekozen. Men prees de bijzondere verdiensten
van de heer van de Water, onder wiens voorzitterschap
veel tot stand was gebracht voor de vereniging.
De resultaten van Be Quick waren het seizoen 1964-1965
alweer niet om over op te scheppen. Op het nippertje
bleef Be Quick tweede klasser door de laatste wedstrijd in
Wageningen tegen W.A.V.V. met 1-6 te winnen. De cijfers
van dat seizoen waren 22 gespeeld, 18 punten.
De heer Wiarda nam halverwege het seizoen ontslag als
trainer, omdat hij het trainerschap niet meer kon combi-
neren met zijn dagelijkse werkzaamheden. Als opvolger
werd de heer J. Nienhuis uit Rietmolen aangesteld. Op 24
juni 1965 speelde Wim Meerdink sr. zijn laatste wedstrijd
voor Be Quick. Er werd op verzoek van de vertrekkende
speler aangetreden tegen W.V.C. Winterswijk, een van Be
Quick’s oude rivalen.

In de najaarsvergadering nam Be Quick opnieuw afscheid
van een voorzitter namelijk van de heer A. Vromen. De
heer J. Meertens werd de nieuwe voorzitter van Be Quick.
Het seizoen 1965-1966 was matig, de 16 punten uit 22
wedstrijden waren net voldoende om tweede klasser te
blijven.
De heer J. Nienhuis verliet Be Quick als trainer. Als op-
volger werd de heer W.F. Hölscher uit Ede gecontrac-
teerd.
In het najaar van 1966 nam de heer J. Meertens afscheid
als voorzitter en werd opgevolgd door de heer H.J. van
der Vegte.
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Seizoen 1963 - 1964. Elftal voor de wedstrijd Be Quick -
Vaassen tijdens 50-jarig bestaan van het veld aan de
Marsweg. Staande v.l.n.r. L. Wiarda, R. Kiffen, B. v. Osch,
F. Woltman, J. Janssen, W. ten Damme, G. Winterink,
H. Beekman. Knielend v.l.n.r. W. Meerdink, W. Winterink,
J. Buitenhuis, P. Bethlehem, N. de Rooy, D. ter Maat

Be Quick - A.Z.C. seizoen 1964 - 1965. 
Piet Bethlehem in actie

Be Quick 1 op 24 juni 1965 bij afscheidswedstrijd 
van Wim Meerdink
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Kampioen
Het seizoen 1966-1967 begon wederom niet best, want
een punt uit twee wedstrijden was niet bepaald een lekker
begin. Maar.....de resultaten werden per wedstrijd beter.
Uit 22 wedstrijden werden 34 punten behaald en daarmee
werd Be Quick kampioen van de tweede klasse, wat een
promotie naar de eerste klasse tot gevolg had.

Op het jubileumfeest twee weken voor het behalen van
het kampioenschap werden de heren A. Vromen, H.
Hazewold en de nieuwe voorzitter van de K.N.V.B., de
heer W.A.G.M. Meuleman, tevens oud-voorzitter van Be
Quick, benoemd tot Ereleden.

“Be Quick heeft in 1967 de feestbeker tot op de bodem
leeggedronken met eerst het jubileum en twee weken later
het kampioenschap van Be Quick,” aldus de Voetbalkrant,
die verscheen aan het begin van het seizoen 1967-1968.
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Spelmoment uit Robur et Velocitas - Be Quick

Kampioensteam seizoen 1966 - 1967.

bovenste rij v.l.n.r. M. Bouwmeester, H. Beekman, W. Hölscher, F. Materman, S. Woltman, W. Winterink, J. Janssen,
F. Woltman, K. Jansen, G. ter Maat, B. v. Osch, D. ter Maat, H. v.d. Vegte, W. Meerdink, J. Freriks
onderste rij v.l.n.r. P. Samuels, A. v. Emst, J. Woltman, P. Bethlehem, K. Samuels, G. Swienink
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H. Hazewold

“Als speler nooit het eerste gehaald, was ook geen
uitblinker, wel een zeer opvallende speler en voor
de tegenpartij levensgevaarlijk, terwijl je als ploeg-
genoot ook nog terdege moest uitkijken geen ken-
nis te maken met het gras, dat toen nog welig groei-
de. Komt vanzelfsprekend terecht in het bestuur en
wel op de verantwoordelijkste positie die men zich
denken kan. Dat zijn kas aan het eind van het sei-
zoen klopte, was voor een groot deel aan zijn vrien-
den te danken, die met zeer veel moeite kans zagen

hun contributie ad. fl. 6,00 per jaar tijdig te vol-
doen. In samenwerking met de Klos vormde hij
dikwijls de commissie van ontvangst bij een kam-
pioenschap buiten Zutphen behaald. Tel even op
uw vingers: plm. vijfendertig jaren zich verdiepen in
financiën van een voetbalvereniging zonder ooit
een nadelig saldo.”

Het is een echte herfstavond als ik me richting
Boompjeswal begeef. Koude wind- en regenvlagen
doen me dieper in de kraag van mijn jas wegduiken
en ’k versnel mijn pas om eerder het doel van mijn
tocht te bereiken. Welk een schril contrast als ik
even later, gezellig in een luie stoel, ’t kacheltje aan,
tegenover ons aller vriend “Haas” zit en een lekker
bakkie hete koffie alle narigheid doet verdrijven.
Direct is er de echte Be Quick-sfeer en na eerst nog
geboomd te hebben over het ongeval dat Roelie
overkwam, steek ik van wal met mijn eerste vraag:
“En Henk, vertel me nu eens, hoe kwam je eigen-
lijk in onze Be Quick-gelederen terecht?”

“Ja, dat zit zo,” is het antwoord, “in het Bakkers
Weeshuis had je vroeger geen gelegenheid om te
gaan voetballen, maar met mijn broer en later met
Henk Enterman trokken we vaak ’s zondags naar
het Be Quick-terrein waar voorzitter Visser, als hij
ons zag, ons een teken gaf, dat we voor niets op het
veld mochten. Op 17-jarige leeftijd kwam ik bij de
Firma Brinkman en Niemeyer, alwaar Tonny Evers
ook in betrekking was, en deze was het die me
vroeg of ik lid van een voetbalvereniging wou wor-
den, doelend op Be Quick. Ik besloot lid van Be
Quick te worden en speelde het eerste seizoen in
het vierde elftal. Dat was een erg mooie tijd met
veel kameraadschap en echte clubliefde. Ik speelde
twee à drie seizoenen in dit elftal met onder andere
Reind van Goor, Arend Coehoorn van Sminia, Piet
Niemann en Broer Begieneman, totdat ik op serie-
wedstrijden met het derde elftal mee mocht. Ik her-
inner me nog een wedstrijd waar we in de laatste
minuut bij een stand van 1-1 een penalty kregen
toegewezen. Het publiek was vreselijk fanatiek en
nam een dreigende houding tegen ons aan. Uit
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Be Quick in feestroes na het behaalde kampioenschap

H. Hazewold

Bakkers Weeshuis aan het ’s Gravenhof
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angst durfde geen onzer deze penalty te nemen tot-
dat de aanvoerder, Ernst van Heeckeren aanwees
de strafschop te nemen. Onder vreselijk gebrul
knalde Ernst de bal hoog in de touwen. De politie
had de grootste moeite de woedende menigte van
ons af te houden. Onder strenge bewaking werden
we na afloop uit het plaatsje gebracht. In die dagen
hadden we een fijn elftal met Anton Lammers,
“Poemel” Struyck, Nico de Rooy, Jo Bosboom,
Tonny Evers, Wim Hendriks, Henk Groote Haer,
Jan Klaaysen, Piet Niemann en Fré van Goor. Toen
ik tijdens seriewedstrijden achter “de Kap” in
Warnsveld een flinke trap kreeg en een hele tijd hier
“mooi” mee was, kwam er voorlopig niets meer
van voetballen. In 1928 moest onze penningmees-
ter Versteeg door omstandigheden bedanken en
werd mij gevraagd zijn plaats in ’t bestuur in te
nemen. Ik nam dit aanbod aan en toen ik intens
kennis maakte met de financiële toestand van onze
vereniging, voelde ik me sterk gedwongen met een
radicaal bezuinigingsprogramma te komen. Dank
zij de buitengewone medewerking van speciaal
Nico de Rooy en Wim Norp zijn we erin geslaagd
Be Quick financieel weer gezond te maken. Ik her-
inner me nog een winteravond, dat we zaten te ver-
gaderen en opeens Frans Leideritz de vergadering
kwam binnenstormen met de mededeling, dat de

Be Quick-tribune door de storm geheel in elkaar
lag. In optocht trokken we naar de Marsweg en
jawel hoor, daar lag onze trouwe tribune zieltogend
ter aarde. Je kunt je voorstellen hoe bedenkelijk
onze gezichten stonden. Goede raad was duur,
maar dank zij vele giften en een goede Be Quicker
die ons fl. 3000,-- leende, konden we onder leiding
van “Zeus” Zuuring een nieuwe, nog mooiere tri-
bune bouwen”. En Henk, kun je me ook eens iets
vertellen over de wedstrijd-recettes uit vroeger
dagen? “Ja, toen we derde klasse speelden beurde
je gemiddeld 60 à 70 gulden per wedstrijd en je
kunt wel nagaan, dat met de vele onkosten die er
waren, we er financieel niet rooskleurig voorston-
den. Maar toen we later tweede klasse speelden,
sprong dit cijfer flink naar boven en werd dit ge-
middeld 200 gulden. Ik herinner me nog een wed-
strijd (tegen A.Z.C.), die dreigde afgekeurd te wor-
den omdat het ’s nachts ontzettend geregend had en
hele plassen water op het veld stonden. Dit kasstuk
moest doorgaan en ’s morgens heel in de vroegte
gingen terrein-commissaris Jan Assendorp, Lucas
Bos en mijn persoontje met dweilen en oude jute
zakken het veld droog maken. Toen om acht uur de
N.V.B.-consul kwam keuren, moest hij de wedstrijd
door laten gaan en we beurden die dag 900 gulden.
Bij de promotie-wedstrijd Be Quick-Vitesse waren
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Op platte wagens, tijdens Be Quick - Vitesse in 1944
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9000 bezoekers en we haalden een top-score van
5600 gulden. Dank zij grote medewerking van de
Zutphense burgerij (platte wagens en planken) kon-
den we dit aantal mensen bergen en de gehele or-
ganisatie sloot als een bus. Tot zaterdagnacht twee
uur had ik mensen aan mijn deur voor kaarten.
Toen ik in 1943 vijftien jaar penningmeester was,
benoemde de algemene vergadering mij tot Lid van
Verdienste, een zeer sympathieke geste, die door
mij op hoge prijs werd gesteld. Door drukke werk-
zaamheden moest ik het vorig jaar voor de functie
van penningmeester bedanken, maar bleef zitting
houden in het bestuur. Tijdens een bestuursverga-
dering op 5 oktober j.l. memoreerde onze secreta-
ris Henk Mulder, dat ik (zelf niets vermoedende)
die dag twintig jaar bestuurslid van Be Quick was.
Mij werd een fraai werkboek overhandigd en mijn
vrouw ontving een mooie plant. Je ziet dat ik ook
naast minder prettige belevenissen in het bestuur
zeer veel prettige dingen beleefd heb. De prettige
dingen waren altijd een stimulans om je werk met
liefde voor je vereniging voort te zetten. De Be
Quick-band was en is hecht. Ze is een brok van je
leven geworden en ik zou ze voor geen geld hebben
willen missen. ’t Zijn zo de kleine dingen in het
leven, zoals oprechte kameraadschap en ware
clubliefde, die je leven zoveel rijker maken. In je
jeugd besef je dit alles niet zo, maar op latere leef-
tijd, als je terugblikt, zie je deze mijlpaal als iets
moois en is al je energie voor de Blauw-Witte kleu-
ren niet voor niets geweest......”
Reporter.

Be Quick terug in de
eerste klasse!
Seizoen 1967 - 1968. Vele oude bekende tegenstanders, als
Spcl. Enschede, Hengelo, W.W.C. en Rheden. Ook de
derby kon in ere hersteld worden omdat A.Z.C. in dezelf-
de afdeling speelde.
De eerste competitiewedstrijd thuis tegen W.W.C. werd
voor 1750 bezoekers met 3-1 gewonnen. Maar in de vol-
gende wedstrijd, uit tegen Vosta, werd Be Quick meteen
met beide benen terug op aarde gezet. Met 6-1 verloor het
elftal. De eerste wedstrijd tegen A.Z.C. werd voor ruim
2500 toeschouwers met 2-1 verloren, terwijl later uit ge-
wonnen werd met 1-3. Uiteindelijk werd er een verdien-
stelijke vijfde plaats behaald, met 22 punten uit 22 wed-
strijden.
Willem Winterink en Joop Janssen werden op 31 maart
1968 voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Spcl.
Enschede, in de bloemetjes gezet, omdat beiden 250 maal
in het eerste elftal hadden gespeeld.
Op 10 juni 1968 werd de heer Jan Bethlehem benoemd tot

Erelid van Be Quick. De heer Essing van de K.N.V.B.,
speldde “Ome Jan” ook de Zilveren Bondspeld van de
K.N.V.B. op.
Als afsluiting van het seizoen organiseerde Be Quick, na
een onderbreking van tientallen jaren, ter nagedachtenis
aan haar op 19 februari 1952 overleden Erelid Mr. A.F.
Graaf van Rechteren Limpurg, weer het door hem vóór
de tweede Wereldoorlog in leven geroepen toernooi. De
opbrengst van de entree-gelden werden over de deelne-
mende clubs verdeeld. Zutphen won het toernooi door in
de finale Be Quick te verslaan.

In de aanloop naar seizoen 1968-1969 deed Be Quick mee
aan het “Twentse Ros”toernooi, een tweedaags-toernooi
waaraan zeer sterke eerste klassers op uitnodiging deelna-
men. Be Quick 1 was ingedeeld bij S.V.D. Den Bosch,
Emmen (toen nog een amateurvereniging) en E.B.O.H. uit
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Spelmoment uit de wedstrijd Be Quick - Spcl. Enschede
in seizoen 1967 - 1968

Willem Winterink en Joop Janssen werden gehuldigd voor
hun 250e wedstrijd door voorzitter Henk van der Vegte
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Dordrecht. Alle wedstrijden eindigden gelijk, zo ook in de
verliezersronde tegen Desk en Spcl. Enschede. Alle wed-
strijden werden uiteindelijk verloren door het slecht
nemen van strafschoppen.
In de competitie ging het met Be Quick niet slecht. Na
vier wedstrijden stond Be Quick zelfs bovenaan met zeven
punten. Maar drie nederlagen op rij maakte aan alle illu-
sies snel een eind. Uiteindelijk werd de vijfde plaats ge-
haald met 21 punten uit 22 wedstrijden.
De twee derby’s tegen A.Z.C. werden beiden gewonnen,
thuis met 2-1 en uit met 0-2. Spcl. Enschede werd kam-
pioen.
Be Quick 5 werd kampioen. Ook de twee promotiewed-
strijden tegen Eerbeekse Boys werden gewonnen, zodat
promotie naar de derde klasse een feit was.
Het Graaf van Rechterentoernooi 1969 werd gewonnen
door Be Quick, dat in de tweede finalewedstrijd (de eerste
was 1-1) De Hoven met 3-0 versloeg.

Het seizoen 1969-1970 was net als alle andere seizoenen
tot dan toe in de eerste klasse: goede resultaten werden af-
gewisseld met slechte. Bijvoorbeeld van de latere kam-
pioen De Treffers, werd gewonnen en van degradant
Rohda werd twee maal verloren.
Be Quick bereikte ook nu weer de vijfde plaats, met uit 21
behaalde punten uit 22 wedstrijden.
Op 15 oktober 1969 vond er soort oprichtingsvergadering
voor een damesclub plaats, onder leiding van Mevrouw
Wil van der Vegte - Kok.
Op 18 oktober 1969 kreeg de heer Louis Inklaar (de Klos)
de Gouden Bondspeld van de K.N.V.B. uitgereikt voor
zijn grote verdiensten aan het amateurvoetbal bewezen.
Het Graaf van Rechterentoernooi werd dit seizoen ge-
wonnen door Zutphania, dat Be Quick in de finale ver-
sloeg.
In februari 1970 werd het besluit genomen om de kleed-
kamers en de kantine uit te bouwen. Onverwacht deed
zich echter de mogelijkheid voor om een in puike condi-
tie verkerend houten gebouw met een oppervlakte van
300 m2, staande in het westen des lands, aan te kopen.
Een vaste groep werkers, waaronder veel eerste elftal-

spelers, hadden enthousiast beloofd mee te helpen met het
in elkaar zetten van dit nieuwe clubgebouw.

Aan het einde van het seizoen beëindigde de heer W.F.
Hölscher zijn werkzaamheden als trainer van Be Quick.
Als opvolger had het bestuur de heer J. Philippo uit
Hengelo aangetrokken.
In het seizoen 1970-1971 hielden de dames op vrijdag 6 en
zaterdag 7 november een grote bazar, die ruim fl. 7.500,-
opbracht.
Ook in november besloot voorzitter Henk van der Vegte
er mee op te houden, maar omdat het bestuur nog geen
geschikte kandidaat had gevonden om hem op te volgen,
was hij bereid het voorzitterschap ad interim waar te
nemen.

Op 21 november 1970 werd het nieuwe geprefabriceerde
clubhuis in gebruik genomen met een stijlvolle receptie.
Voorzitster Wil van der Vegte - Kok van het Damesbazar-
comité overhandigde een bedrag van fl. 7.526,43, dat was
bijeengebracht met een bazar en een spaarpottenactie.
In 1970 speelden Piet Bethlehem en Frits Woltman tegen
De Hoven hun 250ste wedstrijd. Frits speelde zijn eerste
wedstrijd in 1961 tegen Theole in Tiel.
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Moment uit de derby A.Z.C. - Be Quick 0 - 2, 
september 1968

Trainer J. Philippo met Be Quick’s trainingsgroep

Na de training aan de bar in het nieuwe clubhuis
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Sportief gezien zou het seizoen 1970-1971 een van de
beste competities uit de Be Quick-historie worden. De
voorbereiding was beter dan de jaren daarvoor.

Ongeslagen begon het eerste elftal aan de competitie nadat
het onder andere het U.V.V. - toernooi in Utrecht had ge-
wonnen. In de finale werd Alliance uit Roosendaal met
3-0 verslagen. In de competitie werden de eerste drie wed-

strijden gewonnen, maar de vierde wedstrijd verloor het
met liefst 4-1 van debutant Ede. Maar de draad werd in de
vijfde wedstrijd weer opgepakt en dat ging door tot de
achttiende, waarin Be Quick kampioen kon worden, na-
melijk in de uitwedstrijd tegen Hengelo (O). Ook deze
wedstrijd werd gewonnen en dus kon de kampioensvlag in
top. Met dertien punten voorsprong op nummer twee,
Rietvogels uit Almelo, werd deze competitie afgesloten.
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Op 21 november 1970 werd het nieuwe clubhuis in gebruik genomen met een stijlvolle receptie

Be Quick 1 betreedt het veld van Hengelo voor de beslissende
wedstrijd in Hengelo (O)

Jeugdige supporters, voor de kampioenswedstrijd

Na afloop op de schouders De kampioenstour door Zutphen
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Be Quick 1 kampioen 1e klasse seizoen 1970 - 1971.

staande v.l.n.r. M. Bouwmeester, T. Haaima, J. Woltman, P. Bethlehem, K. Jansen, J. Janssen, F. Woltman, J. Meuris,
J.G. Nagel
knielend v.l.n.r. J. Philippo, M. Bouwman, K. Samuels, P. Samuels, Jac. Woltman, G. Swienink, J. Melisie
liggend v.l.n.r. H. Sigger, G. Klein Velthuis, J. Sleyster, B. Calot

De dag na het kampioenschap
Wethouder H. Kiezebrink tijdens de kampioensreceptie
aan het woord
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“CONCURRENTIE trapt, wij voetballen”,
aldus Joop Philippo

Enschede-Zutphen.
Be Quick staat stevig op de hoogste sport van de
competitieladder. “Sensationeel”, noemen vele
voetbalkenners deze verrassende ontwikkeling.
Achter het Be Quick-succes gaat een man schuil.
Een oefenmeester uit Twente. Zijn naam: Joop
Philippo.
De fraaie eerste plaats van Be Quick rekent Joop
Philippo bepaald niet tot zijn verdienste alleen. “Ik
geloof niet dat de huidige positie op de ranglijst al-
leen aan mij te danken is. Dit is een verdienste van
de hele vereniging. Be Quick wordt prima geleid.
Wat dat betreft steken de Zutphenaren met kop en
schouders uit boven clubs zoals Holten, Dos ‘19,
Excelsior en Sportclub Enschede, de verenigingen,
die ik voorheen heb getraind. Werkelijk een he-
melsbreed verschil”. Dan met nauwelijks ingehou-
den trots laat hij zich het hoe en waarom van het
plotselinge succes van zijn ploeg ontvallen: “De
concurrent trapt, Be Quick voetbalt”.

Om het kampioen-
schap van Nederland
Be Quick speelde voor het eerst na 1957 weer om het
kampioenschap van Nederland. Nu tegen R.V.C. uit
Rijswijk, Caesar uit Beek (L), Drachten, D.E.S.K. uit
Kaatsheuvel en S.D.W. uit Amsterdam. De eerste wed-
strijd ging thuis tegen R.V.C., voor zo’n 3500 toeschou-
wers. Be Quick deelde meteen al een kostbare klap uit
door met 1-0 te winnen, door een doelpunt van Gerrit
Swienink. Op 30 mei werd de reis naar Beek met een
extra trein gemaakt. Of het nu aan deze (te) lange reis
heeft gelegen is niet met zekerheid te zeggen, maar Be
Quick speelde tegen Caesar zijn slechtste wedstrijd van

het seizoen en verloor verdiend met 3-0. Er waren 5500
toeschouwers bij deze wedstrijd aanwezig De derde wed-
strijd was weer uit, nu naar het Amsterdamse S.D.W.,
waar ongelukkig gelijk gespeeld werd. De Amsterdam-
mers kregen twee strafschoppen waarvan Piet Bethlehem
de eerste stopte. De jongens uit Zutphen, die naar het oor-
deel van verschillende kranten, minstens ook twee straf-
schoppen hadden moeten hebben, kregen deze niet van
scheidsrechter d ‘Ancona. De wedstrijd S.D.W.-Be Quick
eindigde derhalve met 1-1. Daarna kwam D.E.S.K. naar
Zutphen, Be Quick’s laatste kleine kans. Een zelfverzekerd
Be Quick won deze wedstrijd met 4-1 en....... Caesar en
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Enthousiasme tijdens de wedstrijd Be Quick - R.V.C. na de
winnende treffer

Ceasar - Be Quick 3 - 0

S.D.W. - Be Quick 1 - 1

Drachten - Be Quick 1 - 0
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Drachten verloren beide. Be Quick stond nu samen met
Caesar weer bovenaan. De laatste wedstrijd was weer een
uitwedstrijd, en wel in Drachten. Ondanks de hulp van
ruim 1000 meegereisde supporters werd deze laatste wed-
strijd een enorme onnodige teleurstelling. De eerste helft
was Be Quick duidelijk beter. Diverse kansen werden ge-
mist, waaronder zelfs een strafschop. “De kuil van
Drachten” zoals de penaltystip in de pers werd genoemd,
bleek te diep voor Jac. Woltman. En zoals het zo vaak gaat
in voetbal, viel het doelpunt aan de andere kant. “Be
Quick miste onverdiend de titel, door gebrek aan spelers
die meer ervaring hebben opgedaan in het betaalde voet-
bal, zoals bij Drachten het geval was,” aldus het
Noordelijk - Dagblad. Jammer, het sprookje was uit.
Het seizoen 1971-1972 betekende voor het eerste team uit-
huilen en opnieuw beginnen. De voorbereiding op het
nieuwe seizoen was net als het jaar daarvoor uitstekend.
De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Willem II, dat in
de allerlaatste minuut de winnende 1-2 op het scorebord
bracht. Het Graaf van Rechterentoernooi werd gewonnen
door Be Quick dat De Hoven in de finale met 3-1 ver-
sloeg. Ook het U.V.V. - toernooi werd wederom door Be
Quick gewonnen. En toen.... het toernooi in Vlissingen,
het revanche-toernooi wat betreft het kampioenschap van
Nederland. Be Quick kwam maar een doelpunt tekort om
beslag te kunnen leggen op de eerste prijs. Een uniek
weekend! Om nooit meer te vergeten!!

De start van het seizoen was goed, maar na een tijdje
kwam toch de klad erin. Uiteindelijk belandde Be Quick
op de vijfde plaats, met 21 punten uit 22 wedstrijden.
Op de najaarsvergadering, gehouden op 15 november
1971, werden de heren J.M. Witteveen, H.J. van der Vegte
en A.G. Mulder (de Zoem) tot Erelid benoemd.

Henk J. van der Vegte

Op 15 november 1971 werd de heer Henk J. van
der Vegte tot Erelid benoemd voor al zijn verdien-
sten voor Be Quick.
Henk van der Vegte werd als 10-jarige jongen op 24
december 1932 lid van Be Quick. Na de verschil-
lende jeugd- en vooral seniorelftallen te hebben
doorlopen maakte hij op 26-jarige leeftijd zijn de-
buut in Be Quick1. Dat hij op tamelijk late leeftijd
het doel van het eerste mocht gaan verdedigen lag
aan het feit dat Be Quick in die tijd over meerdere
top-keepers, zoals L. Smolders (eens jeugdinterna-
tional) en R. Stoker, kon beschikken. In het eerste
seizoen kwam hij in een team te spelen dat duide-
lijk op zijn retour was. In een competitie, met onder
andere Heracles, A.G.O.V.V., Go Ahead en
N.E.C., keepte hij dat jaar een fantastische partij.
Maar ondanks dat degradeerde Be Quick, naar de
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Kees Samuels scoort 1 - 0 tijdens Be Quick - D.E.S.K. 4 - 1
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tweede klasse. In het seizoen 1949-1950 ging het
opnieuw mis. Wederom degradeerde Be Quick.
Gelukkig werd het volgend seizoen met een sterk
gerenoveerde ploeg het kampioenschap behaald en
werden ook de promotiewedstrijden winnend afge-
sloten.
Tot en met het seizoen 1952-1953 bleef hij Be
Quick’s eerste doelman, om daarna een stapje terug
te doen en opgevolgd te worden door Wim
Marskamp. Henk van der Vegte was daarna vele
jaren lid van de hogere elftalcommissie en leider
van het eerste elftal. In 1966 werd hij met grote
meerderheid tot voorzitter gekozen als opvolger
van de heer J. Meertens.
Met een niet aflatende inzet werden vele bestaande
problemen binnen de club opgelost en nieuwe
wegen ingeslagen. Ook de onderlinge contacten
binnen het Zutphense voetbalgebeuren werden
door de inbreng van Henk van der Vegte genorma-
liseerd. Op het sportieve vlak binnen Be Quick was
er al direct succes. Be Quick werd namelijk in 1967

kampioen van de tweede klasse en promoveerde
naar de eerste klasse. Mevrouw Wil van der Vegte
- Kok nam het enthousiasme van haar man over en
richtte met enkele andere dames in 1969 een Bazar-
comité op, dat later zou uitgroeien tot de
Damesclub. De bazar werd een groot succes en er
kon een bedrag van ruim fl. 7.500,- aan het bestuur
afgedragen worden voor de verbetering van Be
Quick’s opstallen. Onder leiding van Henk van der
Vegte werden de eerste besprekingen met de ge-
meente gehouden over een verhuizing naar elders.

Be Quick groeide en bloeide en door dit alles was
er ruimtegebrek ontstaan op de velden aan de
Marsweg. Er werd al langere tijd uitgekeken naar
de mogelijkheid een nieuw clubhuis te bouwen en
dan de bestaande kantine om te bouwen tot kleed-
ruimte. Toen zich de mogelijkheid voordeed een
groot houten gebouw over te nemen, dat dienst had
gedaan als laboratorium, besloot het bestuur direct
toe te happen ondanks dat het financiële plaatje
lang niet rond was. Een aantal leden besloten ech-
ter garant te staan voor de af te sluiten lening. Op
21 november 1970 kon het nieuwe clubhuis in ge-
bruik genomen worden.
In 1971 volgde het volgende hoogtepunt. Het vlag-
genschip van Be Quick werd na een lange aanloop
opnieuw kampioen, nu van de eerste klasse Oost.
De wedstrijden daarna om het kampioenschap van
Nederland waren een bekroning voor vele jaren
hard werken. 
Met zijn gezondheid ging het echter niet zo goed.
Alles bij elkaar werd het hem eigenlijk te veel. In
november 1971 besloot hij na lang nadenken, met
pijn in zijn hart het voorzittersschap op te geven.
Maar hoe er ook gezocht werd, er kon geen kandi-
daat gevonden worden om hem op te volgen.
Uiteindelijk werd de heer Joop Kraan bereid ge-
vonden het voorzitterschap ad interim waar te
nemen. In mei 1972 was Henk van der Vegte zover
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Henk van der Vegte staande tweede van rechts
in Be Quick 1 (1948)

Henk van der Vegte aandachtig toehoorder tijdens een
tafelrede van Erevoorzitter Nico de Rooy. 
Rechts mevrouw Wil van der Vegte - Kok

Henk van der Vegte krijgt het Erelidmaatschaps-insigne
opgespeld door Joop Kraan
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opgeknapt dat hij de voorzittershamer opnieuw ter
hand nam.
Eind december 1974 legde hij de voorzittershamer
voorgoed neer en werd hij opgevolgd door de heer
Herman Barrée.
De heer Henk van der Vegte heeft een lange staat
van dienst bij Be Quick gehad. Onder zijn voorzit-
tersschap is veel goeds tot stand gekomen. Hij zal
altijd in de historie voortleven.

“Ome Jan” Bethlehem nam na ruim 25 jaar afscheid als
secretaris van de jeugdcommissie.
In april 1972 bestond Be Quick 70 jaar, hetgeen uitgebreid
gevierd zou gaan worden. Door het overlijden van Be
Quick’s Erevoorzitter Nico de Rooy werd het gehele
feestprogramma echter uitgesteld tot 2 september.

Be Quick 2 verspeelde het kampioenschap in de laatste
drie competitiewedstrijden door maar een punt uit deze
wedstrijden te behalen in plaats van drie punten, die ge-
noeg zouden zijn geweest voor het kampioenschap. Be
Quick’s succesvolle trainer, de heer J. Philippo, verliet Be
Quick per 1 juni. Zijn opvolger werd de heer P.
Hoogerdijk uit Apeldoorn.
In mei nam Henk van der Vegte de voorzittershamer weer
over van Joop Kraan.
Het seizoen 1972-1973 was sportief gezien matig. Met 20
punten uit 22 wedstrijden eindigde Be Quick op de tiende
plaats. In november 1972 speelde Joop Janssen zijn 400ste
wedstrijd in het eerste elftal van Be Quick. Kees Samuels
werd gehuldigd voor zijn 250ste wedstrijd in het eerste elf-
tal van Be Quick op 14 januari 1973.
Be Quick’s trainer, Piet Hoogerdijk gaf in januari 1973
reeds aan, Be Quick teleurgesteld te gaan verlaten. Met
voetballen ging het dan misschien niet zo goed, maar een
feestje bouwen, daar kon niemand de Blauw-Witten in
verslaan. In februari vond er in het clubhuis een fantas-
tisch Carnavalsfeest plaats met alles erop en eraan. De
heer J.M. Witteveen kreeg dat jaar de Zilveren Bonds-
speld mede voor al zijn verdiensten voor Be Quick.

In mei 1973 won Be Quick opnieuw het Graaf van
Rechterentoernooi en mocht de vereniging deze beker de-
finitief in haar prijzenkast plaatsen.

In het seizoen 1973-1974 zou de heer P. van Knijff de
nieuwe trainer van de Be Quick-selectie worden. Een be-
langrijk seizoen, waarin uitgemaakt moest worden welke
eersteklassers in de drie nieuw te vormen hoofdklassen in
het seizoen 1974-1975 zouden spelen. Een plaats bij de
eerste zeven was daarvoor noodzakelijk. Het werd een sei-
zoen om snel te vergeten. Bij de bovenste zeven ploegen
kwam Be Quick dus niet. Door drie gelijke spelen aan het
einde van de competitie wist ons eerste elftal zich echter
wel te handhaven in de nieuw te vormen eerste klasse. De
heer H. Beekman werd gehuldigd voor zijn 25-jarig jubi-
leum als bestuurslid. Hij ontving de Zilveren Bondsspeld
van de K.N.V.B..

Bertus Beekman

De heer Bertus Beekman meldde zich al op jeugdi-
ge leeftijd bij De Hoven aan om daar te gaan voet-
ballen. Het actief voetballen is nooit een succes ge-
worden. Ook al omdat hij op vrij jeugdige leeftijd
met een nieraandoening te maken kreeg. Op 17-ja-
rige leeftijd werd hij al actief in de organisatie van
het voetballen. Hij begon in 1936 als jeugdcommis-
sie-lid, maar al snel werden meerdere taken aan
hem toevertrouwd, zoals bestuurslid en lid van de
redactie van het clubblad. In 1951 stapte Bertus
Beekman over naar Be Quick, waar hij uiteraard
ook weer actief aan het verenigingsleven deelnam.
Zo werd hij voorzitter van de jeugdcommissie en
grensrechter van Be Quick 1, terwijl hij zeven jaar
het secretariaat van de vereniging behartigde.
Daarna fungeerde hij nog als bestuurslid, lid van de
Toto-commissie en had hij zitting in de pers-en pro-
pagandacommissie. Ook op de sportvelden nam hij
zo’n twintig jaar actief aan het sportgebeuren deel.
Hij werd in 1941 benoemd tot scheidsrechter van
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Het voltallige bestuur tijdens de receptie ter gelegenheid van
het 70-jarig bestaan in de Burgerzaal van het gemeentehuis

Carnaval - 1973

Jubileumboek 1952-1977.qxd  08-04-2008  10:22  Pagina 125



de K.N.V.B. afdeling Gelderland. Promotie naar de
K.N.V.B. volgde in 1946. Hij klom op naar de eer-
ste klasse, maar schuwde het niet ook op zaterdag
een juniorenwedstrijd te fluiten. Hij fungeerde ook
nog een drietal jaren als vaste grensrechter in de
ere-divisie.

Daarnaast maakte hij zich nog in tal van commis-
sies verdienstelijk, zo was hij jeugdcommissielid
van de K.N.V.B. afd. Gelderland, scheidsrechter-
commissie-lid, secretaris Scheidsrechtersvereniging
Zutphen en Omstreken, secretaris Federatie van
Zutphense Voetbalverenigingen (waarvan hij in
1987 tot Lid van Verdienste werd benoemd), lid
Sportraad gemeente Zutphen (30 jaar maar liefst),
bestuurslid K.N.V.B. afd. Gelderland voor de sec-
ties zaalvoetbal, bedrijfs - en zomeravondvoetbal,
jeugdzaken en consulaatwezen. Daarnaast was hij
nog consul van de K.N.V.B. in Zutphen. Bovendien
vervulde hij de functie van Districtconsul K.N.V.B.
rayon De Graafschap en Zutphen. In 1972 organi-
seerde de heer Beekman de wedstrijden, Zutphens
Elftal - Sparta en de jeugdinterland Nederland-
West-Duitsland op het Be Quick-terrein.

In 1967 werd Bertus Beekman benoemd tot Lid
van Verdienste van Be Quick.
Tevens werd hem in 1976 de Eremedaille in goud
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitge-
reikt, onder andere voor zijn 40-jarig dienstverband
bij de firma Burgers en zijn verdiensten in de voet-
bal - en sportwereld.

In 1976 werd hij Lid van Verdienste K.N.V.B. afd.
Gelderland en kreeg hij de daarbij behorende
Gouden Speld.
In 1977 werd de heer Bertus Beekman benoemd
tot Erelid van Be Quick.
Op 2 november 1987 werd hij opnieuw in het zon-
netje gezet, ditmaal door K.N.V.B.-voorzitter Jo
van Marle, die hem de onderscheiding “Lid van
Verdienste van de K.N.V.B.” verleende en de daar-
bij behorende gouden speld op zijn colbert speldde
met de woorden: “De K.N.V.B. heeft enorm veel
waardering voor uw verdiensten in de voetballerij”.

De heer Herman Barrée werd vanaf 20 december 1974 de
nieuwe voorzitter van Be Quick, als opvolger van de heer
Henk van der Vegte.

Het seizoen 1974-1975 was misschien wel een van de
slechtste uit Be Quick’s historie. In de krant van 14 okto-
ber stond te lezen: “Een ploeg die zich een aantal jaren ge-
leden als oostelijk kampioen nog mocht mengen in de
strijd om de landstitel, maar die zoals de zaken er nu voor
staan het eerste-klasserschap aan een zijden draadje ziet
bengelen”. Be Quick raakte twee van de drie gebroeders
Woltman kwijt, die naar Zutphania vertrokken. Golstein
ging naar Pax en de routiniers Bethlehem en Swienink zet-
ten een punt achter hun voetbalcarrière.
Die massale uittocht stelde Be Quick voor onoplosbare
problemen. Inderdaad, met maar 5 punten uit 22 wed-
strijden degradeerde het eerste roemloos naar de tweede
klasse.
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Bertus Beekman als scheidsrechter bij de wedstrijd 
Go Ahead - Enschedese Boys

Bertus Beekman samen met Technische staf van Sparta
bij “Huize De Voorst”

Bertus Beekman in zijn hoedanigheid als lid van de
sportraad, tijdens de presentatie van de tekeningen voor het
nieuw aan te leggen Zutphania - complex
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De heer W. Hölscher werd Be Quick’s nieuwe trainer als
opvolger van de heer P. v. Knijff. In het seizoen 1975-1976
werd er met een geheel gerenoveerde selectie - ook de ge-
broeders Woltman waren op het oude nest teruggekeerd -
20 punten uit 22 wedstrijden gehaald. Geen slecht resul-
taat, omdat het doel de neerwaartse spiraal een halt toe
roepen, ruimschoots gehaald werd.

Be Quick 6, de veteranenploeg, werd kampioen door in de
beslissingswedstrijd Warnsveldse Boys met 2-1 te ver-
slaan.

Joop Janssen

Aan de vooravond van het seizoen 1975-1976 werd
Joop Janssen gehuldigd in verband met het spelen
van zijn 500ste wedstrijd in Be Quick 1. Hij kreeg
een erewedstrijd aangeboden tegen de “Oud -
Internationals,” bestaande uit de volgende spelers:
Roel Wiersma (53 interlands), Daan Schrijvers (22),
Theo van Duivenbode (15), Cor Veldhoen (27),
Guus Haak (14), Tonny van der Linde (24), Piet
Fransen (8), Abe Lenstra (47), Frans Bouwmeester
(10), Hans Kraay, Eddy Pieters Graafland en Piet
Lagarde. De wedstrijd werd met 2-3 gewonnen
door de “Oud - Internationals.” 
In 1950 werd Joop Janssen lid van Be Quick. Op
28 december 1958 debuteerde hij in het eerste elf-
tal tegen N.E.C. (Nijmegen), in een wedstrijd om
de K.N.V.B. beker. Hoogtepunten in Joop’s voet-
balcarrière waren de behaalde kampioenschappen
in 1967 van de tweede klasse en in 1971 van de eer-
ste klasse, met de daarbij behorende wedstrijden
om het kampioenschap van Nederland. Verdere
hoogtepunten waren onder andere de kampioen-
schappen behaald met de diverse jeugdploegen die
hij bij Be Quick getraind heeft, met als uitschieters:
het kampioenschap met Be Quick B1 in een beslis-
singswedstrijd tegen De Graafschap B1 afgedwon-
gen en het kampioenschap met Be Quick A en de
daarbij via de beslissingswedstrijden afgedwongen
promotie naar de interregionale jeugdafdeling.
Later heeft hij ook nog twee jaar de Be Quick (se-
nioren) selectie onder zijn hoede gehad.
Er was in 1959 even sprake van dat Joop naar
Heracles, toen in de hoogste afdeling spelend, zou
vertrekken om betaald voetbal te gaan spelen, vlak
nadat hij met de Oostelijke Jeugdselectie met onder
andere Charlie Bosveld een wedstrijd in Apeldoorn
had gespeeld. Hij heeft later nog verschillende
keren in selecties van het Oostelijk elftal, het
Zutphens elftal en zelfs het Deventer elftal ge-
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Joop Janssen op de schouders na het behaalde kampioen-
schap in 1971 Joop Janssen als trainer van Be Quick B1
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speeld. Na zijn actieve voetballoopbaan is hij nog
langere tijd als trainer aan het werk geweest. Maar
Joop is niet alleen voetbal. Joop is ook nog de grote
inspirator en organisator van verschillende acties en
evenementen. Met zijn vaak originele ideeën zorg-
de hij steeds weer voor verrassingen en inspiratie
voor zijn directe omgeving. Om alles op te noemen
wat hij bedacht en uitgevoerd heeft gaat te ver,
maar enige evenementen en daden willen wij hier
toch in willekeurige volgorde noemen. Joop was
onder andere de bedenker van het allereerste
nachttoernooi in de 80-er jaren, het Midwinterzaal-
voetbaltoernooi, de kalender met jeugdelftallen in
1976, de verjaardagskalender in 1977, bedenker van
de uitgave van een grammofoonplaat als lid van de
jubileumcommissie in 1977 en organisator en be-
denker van de succesvolle “Medewerkersavonden”
in de 80-er jaren. Zo zijn er eigenlijk nog veel meer
initiatieven te noemen. Joop Janssen werd in 1977
Lid van Verdienste. Deze Be Quicker had dit alles
niet kunnen doen zonder de hulp van zijn vrouw
Suze. Was Joop met Be Quick bezig dan deed Suze
ijverig mee om Be Quick op wat voor manier dan

ook goed naar buiten te vertegenwoordigen. Zulke
mensen heeft Be Quick nodig.

In het jubileumseizoen 1976-1977 begon Be Quick weder-
om zwak aan de competitie. Met maar 1 punt uit drie
wedstrijden stond de club direct alweer stijf onderaan. De
vierde wedstrijd echter bracht de ommekeer. Uit de vol-
gende zes wedstrijden werden elf punten gehaald, en in vijf
van deze wedstrijden werd er vijf maal gescoord, met een
doelsaldo van 28 voor en 7 tegen. Maar helaas, de derby
tegen A.Z.C. werd verloren en...... de klad kwam er weer
in. In de laatste zeven wedstrijden haalde Be Quick nog
maar vier punten, wat uiteindelijk een bescheiden zesde
plaats opleverde. Zwolse Boys werd kampioen. De broers
Sjaak en Frits Woltman werden dat seizoen gehuldigd
voor 250 respectievelijk 350 wedstrijden gespeeld in het
eerste elftal van Be Quick. Het derde elftal werd kampioen
en dat betekende promotie naar de eerste klasse G.V.B.
Het Graaf van Rechterentoernooi werd dat jaar gewonnen
door Be Quick, dat A.Z.C. met 4-2 in de finale versloeg.
Peter Samuels werd gehuldigd voor zijn 250ste wedstrijd
in het eerste elftal van Be Quick.
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Be Quick 1 seizoen 1976 - 1977
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Be Quick bestaat
75 jaar
Het 75-jarig bestaan werd in 1977 groots gevierd, door
onder andere het uitbrengen van een grammofoonplaat

met daarop zes echte Be Quick-songs. Co Hagendoorn
(solo) en een koor samengesteld uit diverse Be Quickers
hebben in Roosendaal in de studio van Jack Jersey deze
plaat opgenomen. De heer Bertus Beekman en de heer
Joh. Kruit werden op de Buitengewone Ledenvergadering
benoemd tot Erelid van Be Quick.
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Huldiging van de broers Sjaak en Frits Woltman 
voor resp. 250 en 350 wedstrijden in Be Quick 1

Peter Samuels werd gehuldigd voor zijn 250e wedstrijd
in Be Quick 1

Be Quick’s jongste jeugd in 1977
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Joh. Kruit

De heer Joh. Kruit werd op 25 september 1946 in
het bestuur gekozen als tweede penningmeester. In
1947 werd hij tevens voorzitter van Be Quick’s
jeugdafdeling. Onder zijn bezielende leiding groeide
de jeugdafdeling uit tot ruim honderd junioren in
het begin van 1948. Een van de stokpaardjes van de
heer Joh. Kruit was de jeugdige Be Quickers de
normen en waarden van Be Quick bij te brengen!
Uit het jubileumboek van 1952 komt de volgende
zinsnede: “ Gedraag u steeds zoals een ras-Be
Quicker betaamt”, aldus de heer Kruit. Hij heeft
nooit in Be Quick 1 of 2 gespeeld, maar hij speelde
vele jaren in de zogenaamde recreatie-teams en ve-
teranen. In 1962 werd hij benoemd tot Lid van
Verdienste. In datzelfde jaar zette hij ook een punt
achter zijn bestuursloopbaan, omdat zijn kleding-
zaak steeds meer aandacht vroeg. In 1977, tijdens
de Buitengewone Ledenvergadering aan de voor-
avond van de 75-jarige Jubileumfeesten, werd de
heer Joh. Kruit tot Erelid benoemd.

Een van de hoogtepunten tijdens Be Quick’s receptie ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan was zonder meer het
ogenblik waarop de wethouder Sportzaken van Zutphen,
de heer Kiezebrink, bekend maakte dat de Koningin het
jubilerende Be Quick de erepenning van verdienste had
toegekend. Voor een tweede hoogtepunt zorgden de ver-
tegenwoordigsters van de damesvereniging. Zij schonken
het gerestaureerde vaandel en een formidabel bedrag bij-
eengebracht door het organiseren van opnieuw een bazar: 
fl. 10.758,05!!
Ook nu was de Oudejaarsavond het hoogtepunt voor veel
Be Quickers. Leden en oud-leden waren vanuit heel
Nederland naar Zutphen gekomen om aan de vooravond
van het grote feest, tezamen met oude vrienden, herinne-
ringen op te halen.

De jeugd ging in de maand mei vier dagen naar Parijs om
daar onder andere deel te nemen aan een toernooi van de
Racing Club de Paris.
De heer W. Hölscher besloot mede door zijn drukke
werkzaamheden, aan het eind van het lopende seizoen er
mee op te houden.
Als zijn opvolger werd de heer Chris te Winkel gecon-
tracteerd.
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Joh. Kruit

Joh. Kruit tot Erelid benoemd

De heer Kiezebrink feliciteert voorzitter Herman Barrée, 
met het 75-jarig jubileum
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De heer H. Barrée en mevrouw Voerknecht trots bij Be Quick’s gerenoveerde vaandel

Het Be Quick - bestuur tijdens de receptie
Gezellig samenzijn tijdens de reünie

75
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