
In het seizoen 1977-1978 werd de heer H.J. Groote Haer
in de bloemetjes gezet omdat hij vijftig jaar als controleur
aan de poort aan de Marsweg had gestaan. In 1967 was hij
reeds voor al zijn werk voor Be Quick Lid van Verdienste
geworden. Sportief gezien zat er een stijgende lijn in de
prestaties van Be Quick. Uit 22 gespeelde wedstrijden
werden 24 punten gehaald, wat een gedeelde derde plaats
opleverde, samen met A.Z.C.. Be Quick 3 werd kampioen
en de benodigde drie promotiewedstrijden werden onge-
slagen afgewerkt, wat promotie naar de derde klasse van
de K.N.V.B. tot gevolg had.
In het voorjaar van 1978 werd als voorbereiding op een
eventuele verhuizing naar de Zuidwijken een Bouwcom-
missie in het leven geroepen onder voorzittersschap van
de heer Berend Hooiveld. De heer (Strub) W. Hendriks
werd penningmeester en de heer Fred Jansen secretaris.
In hetzelfde jaar presenteerde de Bouwcommissie de
Grote Verloting. De prijzenpot was rijkelijk gevuld met
prijzen variërend van een auto tot een reis naar Amerika.
Een lot kostte fl. 150,- en kon in termijnen betaald wor-

den.
In augustus 1978 merkte de heer te Winkel, trainer van Be
Quick, in de krant op: “Talentvolle jeugd probleem voor
Be Quick. De Zutphense ploeg barst van de talenten!
Prachtig, zou iedereen denken. Maar bij Be Quick worden
ze er zo af en toe ontzettend moe van.”
Bart van Osch: “Natuurlijk is het een groot geluk dat we
zoveel talentvolle jeugd hebben, maar de keerzijde van de

medaille is wel dat de heren van de Eagles, Twente,
Vitesse en De Graafschap elke zondag langs de lijn staan.
Drie van die jeugdige talenten zijn naar het betaald voet-
bal gegaan: René Smit en Jan-Willem Meerdink naar G.A.
Eagles en Henk Bobbink naar De Graafschap”.
Op 13 december 1978 volgde de heer Bart van Osch de
heer Herman Barrée op als voorzitter van Be Quick.

Bart van Osch
Als je de heer Bart van Osch wilt spreken, ja....dan
heb je een probleem. Zelfs het kleinste gaatje in zijn
overvolle agenda is niet te vinden. Zijn drukke baan
als wethouder van de gemeente Zutphen, maakt het
haast onmogelijk hem op een doordeweekse dag te
spreken. 
Het weekend dan? De vraag is dan, moet je hem
lastig vallen tijdens zijn spaarzame vrije tijd? Het
zou kunnen op bijvoorbeeld zaterdagmorgen
vroeg, maar... dan gaat Bart met z’n kleinzoon naar
het voetbalveld, als opa maar ook tevens als leider
van de F-jes. Of ’s zaterdagsmiddags als hij zich in-
en ontspant op de tennisbaan. Of als hij met z’n
derde “favoriete hobby,” de tuin van onkruid ont-
doen, bezig is. Op zondagmorgen is het ook al
moeilijk hem uit z’n concentratie te halen, als hij
nog steeds fanatiek voorop gaat in de strijd in Be
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Chris te Winkel de nieuwe trainer voor de selectiegroep

Bart van Osch ontvangt uit handen van de heer Kiezebrink
de door hem geschonken beker
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Quick 6. Tegen beter weten in volgt hij dan z’n ka-
rakter, zijn mentaliteit. Verliezen komt niet in zijn
woordenboek voor. De volgende kans zou zijn me-
teen na de wedstrijd, maar dan is hij zeker niet aan-
spreekbaar, omdat er niet zo vaak meer gewonnen
wordt. Een probleem? Nee, want er is meer dan ge-
noeg bekend over Bart als Be Quicker!

Bart van Osch werd lid van Be Quick op 15 augus-
tus 1962. Daarvoor speelde hij bij Go Ahead (nu
G.A.Eagles). Op 18-jarige leeftijd besloot hij, on-
danks dat hij kans had op een kontrakt(je), naar Be
Quick over te stappen. Direct in het eerste seizoen
1962-1963 veroverde hij een plaats (rechtshalf) in
Be Quick 1. Zijn eerste officiële wedstrijd voor Be
Quick speelde hij op 9 september tegen Labor, 2-2.
Hij speelde tot 1970 in Be Quick 1, toen verhuisde
hij naar Wuppertal in West- Duitsland, waar hij een
nieuwe werkkring gevonden had. Hoogtepunt met
Be Quick was het behaalde kampioenschap van de
tweede klasse en de daarbij behorende promotie
naar de eerste klasse in 1970, onder leiding van de
heer W. Hölscher. Ondanks zijn vertrek naar
Wuppertal bleef hij Be Quick trouw. Als het maar
even mogelijk was pakte hij de auto om het week-
end in Zutphen door te brengen en speelde dan zijn
wedstrijd in Be Quick 3.

In 1974 kwam de familie Van Osch terug naar
Nederland, waar in Warnsveld een nieuw huis be-
trokken werd. Direct werd Bart van Osch weer ac-
tief, veelal op bestuurlijk gebied. Hij was onder
meer twaalf jaar bestuurslid, waarvan zes jaar voor-
zitter (van 1978 tot 1984). In een interview met
Cees Seevinck voor het Be Quick-Nieuws, zei Bart
van Osch het volgende:
“Ik ben in het bestuur als tweede voorzitter begon-
nen, dat was op 3 april 1974. Op 13 december 1978
werd ik voorzitter, als opvolger van Herman
Barrée. Ik had me beschikbaar gesteld, omdat ik
mogelijkheden zag om samen met een goed be-
stuur Be Quick op een hoger plan te brengen. Erg
belangrijk was de verhuizing naar welke bestem-
ming dan ook, aangezien de behuizing aan de

Marsweg echt niet meer voldeed. Met dat capabe-
le bestuur van toen zag ik kansen om dat te reali-
seren. Ik stelde mijzelf de volgende doelen: (A) Het
voor Be Quick op aanvaardbare wijze afsluiten van
het overleg met het college van burgemeester en
wethouders over de vergoeding van de opstallen
aan de Marsweg. (B) Het op gang brengen van de
werkzaamheden die tot de nieuwe accommodatie
zouden leiden. (C) Het minimaal stabiliseren van
de sportieve prestaties. Daarnaast enkele subdoelen
als het in leven roepen van een activiteitencommis-
sie, een werkgroep opstallen en velden. Be Quick
op een positieve wijze in de publiciteit brengen en
op prestatiegebied proberen niet de grootste van
Zutphen te worden, maar wel de beste. De meeste
doelen zijn m.i. wel gerealiseerd. Vraagtekens zet ik
nog bij de onderlinge sfeer. De onderhandelingen
met de gemeente over de vergoeding van de op-
stallen aan de Marsweg verliepen moeilijk.
Wethouder Verbeek en ik lagen in eerste instantie
tonnen uit elkaar. Na enkele gesprekken, waar ook
wethouder van sportzaken de heer Kiezebrink bij
betrokken was, zijn we tot elkaar gekomen. Maar
het allermoeilijkst vond ik dat veel mensen per-
soonlijke relaties en zakelijk genomen beslissingen
niet konden scheiden. Vaak zag men mij als de
kwade genius achter bepaalde besluiten. Daardoor
zijn enkele vriendschappelijke relaties wel kapot ge-
gaan. Maar naast moeilijke ogenblikken zijn er na-
tuurlijk de positieve ervaringen en hoogtepunten en
die heb ik net zo vaak ervaren. Zo wil ik noemen:
de bouw van het Zuiderpark en de opening ervan
op 12 september 1981; de aanbieding van ruim
fl. 280.000,- door de bouw- en jubileumcommissie;
het overbruggingsjaar 1981-1982, toen we onder
moeilijke omstandigheden overeind zijn gebleven
en het kampioenschap van Be Quick op 4 april
1980 bij M.S.C.. Nooit eerder heb ik zoveel span-
ning meegemaakt. Dat seizoen was er een met een
gouden randje. Vervolgens het winnen van de
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Bart van Osch (uiterst rechts) in actie in Be Quick 1 in 1970

Bart krijgt hier een graszode aangeboden als afscheidskado
aan de Marsweg!
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K.N.V.B.-beker district Oost en de landelijke fina-
les in Spakenburg. Als laatste hoogtepunt wil ik
noemen het 80-jarig jubileum”. 
Bart heeft verder nog een aantal functies bij Be
Quick en in de Zutphense sportwereld bekleed
onder andere die van leider van het eerste, dat in
1980 kampioen werd, lid van de jeugdcommissie,
voorzitter van de activiteitencommissie, voorzitter
van de sponsor-en reclamecommissie, lid en later
voorzitter van de beleidscommissie. Verder was hij
voorzitter van de Sportraad en ook nog voorzitter
van de Federatie Zutphense Voetbalverenigingen
alsmede lid en bestuurslid van de Club Be Quickers
35-100. Een indrukwekkende lijst met functies. Wat
bezielt iemand toch om zoveel tijd in zijn hobby te
steken als hij moet ervaren dat al het werk dat hij
verricht om zijn club hogerop te brengen soms ten
koste gaat van zijn vriendenkring. In 1982, tijdens
het 80-jarig jubileum, werd Bart Lid van Verdienste
en in 1987 volgde terecht het Erelidmaatschap. Be
Quick is hem en zijn familie veel dank verschul-
digd. Zijn naam en daden zullen ook in de volgen-
de jubileumboeken nog vaak genoemd worden, dat
is zeker.

Sportief ging het seizoen 1978-1979 best goed. Opnieuw
werd er een derde plaats behaald. Uit 22 wedstrijden wer-
den 25 punten gehaald en het doelsaldo was 38 voor en
40 tegen.

Be Quick 3 werd wederom kampioen, nu van de derde
klasse K.N.V.B., voorwaar een prestatie van formaat. De
benodigde beslissingswedstrijd tegen Zwolle 2 werd er
met 2-1 gewonnen. Voor de derde maal in successie kam-
pioen met nu zelfs promotie naar de tweede klasse
KNVB. Dat mocht echter niet doorgaan omdat in dit
geval het tweede automatisch een afdeling hoger ging spe-
len, aangezien een derde nooit hoger dan een tweede elf-
tal kan spelen. Ook Be Quick 6 werd kampioen. Bij de al-

gemene voorjaarsvergadering werd tijdens het overzicht
van de activiteiten van de diverse commissies nog eens
duidelijk dat Be Quick na ruim 77 jaar bruiste van ener-
gie. In minder dan vijf weken werden 1000 loten à fl. 150,-
verkocht. De zeer actieve jeugdcommissie kon het 100ste
pupillenlid begroeten. 

Brand
In het seizoen 1979-1980 zowel Verdriet als Vreugde. 

Op 25 november 1979 trof Be Quick weer eens een ramp,
want de kantine brandde in de avonduren af. De schade
was enorm, maar met vereende krachten werd een (ge-
deeltelijk) herstel bewerkstelligd. In augustus 1979 stond
in de krant: “Be Quick Zutphen voetbalvereniging met
twee gezichten. De ene zijde laat een bloeiende prestatie-
gerichte vereniging zien, de keerzijde van de medaille
toont een krakkemikkige accommodatie met alle gevolgen
van dien.” Vooral de verplaatsing van het Be Quick-terrein
had onverwachts veel voeten in de aarde. De gemeente
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Be Quick 3 (1978 - 1979) gesponsord door Seevinck Optiek,
poserend met bril op voor de zaak van de sponsor

Be Quick 3 kampioen resv, 3e klasse K.N.V.B.
seizoen 1978 - 1979

25 november 1979, Be Quick’s kantine brandde af
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Zutphen had een misrekening van een miljoen gulden ge-
maakt. Daardoor moest er langer op de nieuwe velden ge-
wacht worden. Be Quick’s voorzitter Bart van Osch had
geen goed woord over voor de handelwijze van het
Zutphense gemeentebestuur: “Hoe is het in Godsnaam
mogelijk, dat je ondanks alle positieve berichten (tot voor
een week of drie) ineens te horen krijgt dat de zaak finan-
cieel zo tegenvalt.” In oktober werd door wethouder
Kiezebrink in een gesprek met het bestuur van Be Quick
toegezegd dat het nieuwe sportveldencomplex toch zo
spoedig mogelijk gerealiseerd zou worden. De heer
Kiezebrink tegen het Be Quick-bestuur: “Realisering van
de velden is een erezaak voor ons.” In april 1980 komt als-
nog het verlossende bericht dat Be Quick met ingang van
het seizoen 1981-1982 kan spelen op een nieuw sport-
complex. Uiteindelijk werd beslist dat het complex zou
verrijzen in de hoek tussen de Bronsbergenweg en de
Harenbergweg. Op sportief gebied deed Be Quick vanaf
het begin mee in de race om het kampioenschap. 
De start was goed, de eerste drie wedstrijden werden ge-
wonnen, maar Heerde gooide in de vierde wedstrijd roet
in het eten door Be Quick met 1-0 te verslaan. Maar er

volgde snel een herstel en eind maart was het al zover dat
Be Quick kampioen zou kunnen worden als ook de ande-
re kanshebbers zouden meewerken. Helaas, tegen Emos
thuis aan de Marsweg, kwam het eerste niet verder dan
een 1-1 gelijkspel. Dan maar orde op zaken stellen bij
M.S.C. in Meppel. Echter een 1-0 voorsprong werd uit
handen gegeven en Be Quick kwam zelfs op achterstand
1-2. Met nog enkele minuten te gaan leek het een hopelo-
ze zaak. Nog maar nauwelijks had de bekendmaking van
de 5-0 overwinning van de concurrent Zwartemeer de
hoofden op de spelersbank doen hangen of alles wat Be
Quick was veerde op, na de gelijkmaker door een eigen
doelpunt van een M.S.C.speler. De laatste kans, een kort
genomen hoekschop van Joop Woltman, werd door broer
Sjaak in het strafschopgebied gebracht, waar voorstopper
Wim Ooms genadeloos uithaalde en nog net op tijd de 2-
2 stand omzette in een 2-3 overwinning op M.S.C.. Be
Quick was weer eerste klasser!

Cees Seevinck beschreef deze kampioenswedstrijd als
volgt in het aprilnummer van het Be Quick-Nieuws:
“Tweede Paasdag, maandag 7 april, M.S.C.-terrein, 15.43
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Be Quick 1 kampioen seizoen 1979 - 1980

staande v.l.n.r. Chr. te Winkel, Jac. Woltman, H. Vlutters, W. Scharrenberg, J. v.d. Voorde, W. Ooms, M. Jimmink,
P. Woltman, E. de Vos, H. Kieftenbelt, B. v. Osch
knielend v.l.n.r. B. Calot, J. Woltman, B. v. Amersvoort, R. Bouwmeester, R. v.d. Blij, H. Klaassen, G. Helmsing,
H. Leijdelmeier
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uur. Uw toegenegen redacteur, alvast op z’n paasbest ge-
kleed, rookt al een halfuur geen sigaret meer. Hij kauwt ze.
Hij weet het uiteinde niet tegen de vlam van z’n aansteker
te krijgen. Doffe berusting is in z’n ogen te zien, terwijl op-
nieuw wordt aangezet voor de waarschijnlijk laatste hon-
derd meter ijsbeer-parade van die middag. Zijn bloedeigen
Be Quick is tot dan toe tegen M.S.C. uit Meppel op 2-2
blijven steken, hetgeen wil zeggen dat er nog geen kam-
pioensfeest kan worden begonnen. Om hem heen vele,
vele sombere gezichten. Goed, kampioen worden we toch
wel, maar we willen het zo dolgraag vandaag al worden......
Een ieder had er zo opgerekend. Teleurgesteld beziet hij
vanuit zijn ooghoeken dat wat vermoedelijk de laatste
blauw-witte aanval zal zijn. En dan.... ineens ligt dat af-
schuwelijke eigenzinnige ronde geval in het doel van de
Meppelse defensie. Dat bestaat niet, dat is onmogelijk. Dat
komt alleen voor in de stripboekjes van Kick Wilstra (van
wiens geboorteplaats we hier niet al te ver afzitten). Hij
gluurt verbijsterd om zich heen en host en ziet talrijke Be
Quick-supporters zich versmelten tot een joelende en
springende massa. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. (Theo
Koomen, vergeef me) Het is waar, het is 2-3.....
Van het gedrag van uw redacteur hierna, zullen we u de

details besparen, waarschijnlijk zou u het niet willen gelo-
ven. Echter, hij deed heel merkwaardig.....”
Be Quick behaalde uit de 22 wedstrijden 33 punten, er
werd 44 maal gescoord en Be Quick’s doelman moest
23 maal de bal uit het net halen. Be Quick werd in de
bekercompetitie in de kwartfinale uitgeschakeld door
Concordia (Wehl) door met 0-1 te verliezen.
In mei 1980 brandde op een donderdagmiddag de tribune
volledig af. Een en ander zou gekomen zijn omdat er een
fikkie was gestookt door jongetjes uit die buurt. In juni be-
sloot de matchwinner van de wedstrijd M.S.C.- Be Quick,
Wim Ooms, in Amerika te gaan voetballen.

Vertrek van de
Marsweg
Op zaterdag 7 juni 1980 werd, na 69 jaar aan de Marsweg
gespeeld te hebben, “de vlag”, voorgoed gestreken. Be
Quick verliet dit dierbaar plekje, ondanks de ouderdom
van de velden en opstallen, met tranen in de ogen.
Het seizoen 1980-1981 was Be Quick dakloos, maar vond
onderdak bij Zutphania, Spcl. Eefde, De Hoven,
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In open rijtuigen door Zutphen na het behaalde
kampioenschap

Op 1 mei 1980 brandde de tribune volledig af
Martin Bouwmeester en Henk van Osch halen de laatste
keer de Be Quick-vlag aan de Marsweg in
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Warnsveldse Boys, Z.K.C. en Rapiditas. Het eerste en
tweede trainden bij Z.K.C. en speelden hun wedstrijden
op het Zutphania-terrein. De prestaties van het eerste vie-
len geenszins tegen in de eerste klasse. De meeste thuis-
wedstrijden werden gewonnen, maar in uitwedstrijden
wilde het meestal niet lukken. Uiteindelijk werd het sei-
zoen 1980-1981 afgesloten op de vijfde plaats, met uit 22
wedstrijden ook 22 punten, 36 doelpunten voor en 40
tegen.

Be Quick won in mei 1981 de Graaf van Rechterenbeker.
In tegenstelling tot andere seizoenen was er nu ook eens
succes in de strijd om de K.N.V.B.-beker. Na 7 opeenvol-
gende overwinningen was er op 3 juni 1981 de finale in
Groenlo tegen de Tukkers, die Be Quick door een 2-1
overwinning de K.N.V.B.-beker afd. Oost opleverde.
De heer Chr. te Winkel werd als oefenmeester opgevolgd
door de heer R. Geestman.

Laatstgenoemde zou Be Quick direct al begeleiden tijdens
de halve finale om het algemeen beker-kampioenschap
van Nederland in Spakenburg. De wedstrijd tegen IJssel-
meervogels werd met 2-1 gewonnen, terwijl de beslissen-
de wedstrijd tegen Appingedam in de finale met 3-1 werd
verloren. Helaas voor Be Quick mocht Appingedam de
finale om de algemene beker tegen Ceasar uit Beek spe-
len.

Op 12 september 1981 was het zover, na een jaar hard
werken was Be Quick’s nieuwe onderkomen klaar. Na de
eerste-steenlegging op 16 mei door Be Quick’s oud-voor-
zitter, de heer W.A.G.M. Meuleman, werd op zaterdag 12
september de officiële opening verricht door wethouder
H. Kiezebrink en zou de heer Berend Hooiveld, voorzit-
ter van de bouwcommissie, de deur van het nieuwe club-
huis openen. De receptie en de feesten die volgden waren
een toonbeeld van waardigheid en trots. De bouwcom-
missie van Be Quick had via acties het ongelofelijke be-
drag van fl. 280.485,66 bijeengebracht. Be Quick bloeide
als nooit tevoren en de toekomst kon met opgeheven
hoofd tegemoet getreden worden.
Zeven leden werden tot Lid van Verdienste benoemd van-
wege hun vele werk voor Be Quick, namelijk de heren
H.J. Barrée, A. Calot, A. Diseraad, M.H. Janssen, H.J.
Schmidt en H. Vlutters sr. 
Het ledental was nog steeds groeiende en bedroeg ruim
600.
De eerste competitiewedstrijd op het nieuwe complex
voor het seizoen 1981-1982 tegen Haaksbergen op 27 sep-
tember 1981, werd met 3-2 gewonnen. De resultaten ble-
ven echter achter bij de verwachtingen. Halverwege het
seizoen waren er pas zeven punten uit elf wedstrijden be-
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K.N.V.B. beker, gewonnen in 1981

“Blom” Hendriks en “Ome” Jan Bethlehem hielden de
vorderingen aan het nieuwe Be Quick-terrein dagelijks 
in de gaten
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haald en de onderste plaats was op dat moment ons deel.
Maar gelukkig in de laatste tien wedstrijden werd er niet
meer verloren en werden er nog veertien punten aan het
totaal toegevoegd.
Be Quick eindigde uiteindelijk op de zevende plaats met
21 punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van 33-37.

Het 80-jarig jubileum werd op waardige wijze gevierd met
op vrijdagavond 23 april de Buitengewone Ledenverga-

dering, waar de heren W. Doevendans, J.G. Nagel en
J.W. Meerdink tot Erelid werden benoemd. Leden van
Verdienste werden de heren A.H. van Osch, H. Sigger sr.,
A.C. Samuels, F. Croes en M. Veerwater.

Op zaterdag 24 april werd ’s morgens de herdenking ge-
houden en ’s middags de receptie. De grote feestavond
werd diezelfde avond gehouden met veel bijdragen van
eigen leden.
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De opening van het Zuiderpark op 12 september 1981 door dhr. H. Kiezebrink geschiedde onder grote belangstelling

Blik op het Zuiderpark
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De heer J.G. Nagel

In 1931, hij was in maart 14 jaar geworden, werd de
heer Gerrit Nagel lid van Be Quick. Hij was het
elfde juniorlid dat zich aangemeld had, zodat er
weer een compleet juniorenelftal, in die tijd nog
vriendschappelijke, wedstrijden kon gaan spelen!

In 1931 was er nog geen officiële competitie voor
junioren, zodat je erg blij kon zijn als er al eens ge-
speeld werd. Wel kon je zo nu en dan, als er spelers
tekort waren, opgeroepen worden om met Be
Quick 3 of Be Quick 4 mee te doen. Trainen deed
het junioren-team onder leiding van Nico de Rooy
iedere woensdagmiddag. Later als senior heeft de
heer Nagel het nooit verder geschopt dan het derde
of vierde elftal met als uitzondering soms het twee-
de elftal. Naast voetbal was hij ook een fanatiek be-
oefenaar van atletiek. Vlak na de oorlog heeft hij
nog deel uitgemaakt van de beroemde 4 x 100
meter estafetteploeg met onder andere Henk van
den Berge, Bob Schillemans, Frits Boekaar, Evert
Speek en Jo Derksen. Maar de kwaliteiten van de
heer Gerrit Nagel lagen vooral op bestuurlijk en or-
ganisatorisch vlak. Zo maakte hij vele jaren deel uit
van het bestuur. Als terreincommissaris heeft hij
vele uurtjes op het terrein aan de Marsweg doorge-
bracht met karweitjes als schilderen van de opstal-
len en terreinonderhoud. Hij was verder onder an-
dere lid van zowel de lagere als de hogere elftal-
commissie, medewerker van de totocommissie, lei-
der van het tweede elftal, voorzitter en secretaris
van de toen nog bestaande supportersvereniging.
Toen de supportersvereniging ophield te bestaan,
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Be Quick’s selektie 1981 - 1982

De heer en mevrouw Nagel 50 jaar getrouwd, samen met
bestuursleden van de Club Be Quickers 35 - 100
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pakte de heer Nagel gewoon de fiets om aanwezig
te zijn bij alle uitwedstrijden van Be Quick, hoe ver
weg dat ook was. Ook zorgde hij er vele jaren als
vaste incasseerder voor dat de contributie op tijd
betaald werd. Hoogtepunten bij Be Quick vond de
heer Nagel de wedstrijden in de oorlogsjaren tegen
Vitesse en Borne. In 1971, toen Be Quick kampioen
van de eerste klasse werd, was de heer Nagel lid
van de elftalcommissie. Andere hoogtepunten voor
hem waren toen in 1957 en 1971 om het kam-
pioenschap van Nederland gespeeld werd.
De heer Gerrit Nagel werd voor al zijn werk voor
Be Quick in 1963 tot Lid van Verdienste benoemd.
In 1982, aan de vooravond van de viering van het
80-jarig jubileum werd hij tot Erelid benoemd.

In het seizoen 1982-1983 behaalde Be Quick met veel pijn
en moeite de negende plaats, door de laatste twee wed-
strijden, thuis tegen Quick (N) 2-1 en uit tegen medede-
gradatiekandidaat Emos met 2-4, te winnen. De cijfers van
Be Quick in seizoen 1982-1983 waren: 22 gespeeld, 19
punten en als doelsaldo 32 doelpunten voor en 40 doel-
punten tegen.
Tijdens het seizoen 1982-1983 werd het eerste Licht-
toernooi gehouden. G.A.Eagles versloeg in de finale
Zutphania met 4-0.
In april hielden de dames van Be Quick een heuse mode-
show met kleding beschikbaar gesteld door de firma
Duthler. In december won Be Quick de “Nacht van
Zutphen”.

Wijtse Doevendans

“Wijtse Doevendans neemt afscheid als voetballer.”
Een klein berichtje in de krant van woensdag 18
mei 1983. Donderdag 19 mei is het dan zover, in
een afscheidswedstrijd tegen de veteranen van
Sallandia uit Deventer, 3-2 winst, scoorde hij zijn
laatste doelpunt voor Be Quick.

Hij begon zijn voetbalcarrière als 12-jarige in
schoolelftallen. In zijn diensttijd die hij deels in het
toenmalige Indië (Soerabaja) en in Amerika door-
bracht, voetbalde hij ook. Na zijn diensttijd speelde
hij in Zutphen eerst een jaar bij S.S.S., (later
Wilhelmina SSS en nu WHCZ), waarna hij in de-
cember 1948 lid werd van Be Quick. Hij was toen
al 26 jaar. In het seizoen 1949-1950 speelde hij
reeds in Be Quick 1, wat hij zou volhouden tot het
seizoen 1957-1958, met als hoogtepunten in deze
periode drie kampioenschappen behaald in 1951
(derde klasse), in 1956 (tweede klasse) en het jaar
daarop van de eerste klasse. Het absolute hoogte-
punt als speler was in datzelfde jaar 1957, dat Be
Quick voor het eerst in haar bestaan om het kam-
pioenschap van Nederland speelde, tegen Velox uit
Utrecht en Maurits uit Geleen. In 1955 trad Wijtse
Doevendans (als speler dus) toe tot het bestuur en
werd tweede penningmeester. In 1958 werd hij eer-
ste penningmeester en hij bleef dit tot 1963. In 1962
werd Wijtse benoemd tot Lid van Verdienste. Zijn
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grootste passie was echter het begeleiden van jeug-
dige voetballers. Hij werd voorzitter van Be Quick’s
jeugdafdeling en was zo met “zijn jeugd” bezig dat
hij ze zelfs ging trainen. Hij trainde onder meer het
A-elftal waaruit later diverse eerste elftalspelers
voortkwamen. Ook heeft hij de zogenaamde
G.V.B.-selectie jaren onder zijn hoede gehad. Ook
het beroemde derde dat drie jaar achter elkaar (van
1976 tot 1979) kampioen werd, stond onder zijn lei-
ding.

In 1977 werd Wijtse Doevendans, werkzaam als
procuratiehouder bij Koelhuis Zutphen, gehuldigd
omdat hij 40 jaar bij deze zaak werkzaam was.
Burgemeester Roeters van Lennep speldde hem de
gouden Ere-medaille, behorende bij de Orde van

Oranje Nassau, op. De burgemeester wees er in
zijn toespraak op, dat “de verdienste van de jubila-
ris niet alleen lag in zijn professionele loopbaan,
maar ook in die van de sport en vooral het voetbal,
waarvoor de heer Wijtse Doevendans zich vooral
bij Be Quick op velerlei manieren had ingezet”. In
april 1982 werd Wijtse, aan de vooravond van Be
Quick’s 80-jarig bestaan, tot Erelid benoemd.
Op 19 mei 1983 kwam daar als laatste nog de wel
heel bijzondere onderscheiding Speler van Verdien-
ste, bij.

Wijtse Doevendans: “Wat mijn conditie betreft had
ik nog wel kunnen doorgaan, maar ik wil niet dat
ze zeggen: “daar heb je die ouwe kreupele weer.”
“Die afscheidswedstrijd heeft me toch wel pijn ge-
daan. Het lijkt alsof ik niet meer bij Be Quick
hoor....”

Maar het was echt niet afgelopen bij Be Quick,
want hij was en bleef bijvoorbeeld voorzitter van de
activiteitencommissie, alsmede secretaris van de
Club Be Quickers 35 tot 100.
In het Be Quick-Nieuws eind 50-er jaren stond
eens: “Zijn ster is snel gestegen en schittert nog
steeds als een voorbeeld van clubtrouw en liefde
voor de sport! Wijtse Doevendans, een uitstervend
ras”.

In de voorbereiding op het seizoen 1983-1984 won Be
Quick de Meuleman-bokaal door in dit Stedendriehoek-
toernooi drie wedstrijden te winnen, namelijk tegen
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Wilhelmina SSS, de CJV-ers en Apeldoorn, terwijl tegen
Robur et Velocitas gelijk werd gespeeld. De competitie
verliep wat de resultaten betrof een stuk beter dan het sei-
zoen daarvoor. Uiteindelijk werd er een vierde plaats ge-
haald, met 24 punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo
van 41-32.
In de K.N.V.B.-bekercompetitie werd pas in de zevende
wedstrijd in de kwartfinale verloren van Pax met 2-1. Het
Lichttoernooi werd wederom door G.A.Eagles 2 gewon-
nen, Be Quick werd derde.
De heer Bart van Osch besloot aan het einde van het lo-
pende verenigingsjaar de voorzittershamer neer te leggen.
Om een geschikte opvolger te vinden werd na rijp beraad
besloten om een Commissie van Goede Diensten te be-
noemen. Uiteindelijk werd de heer Chiel Veerwater Be
Quick’s nieuwe voorzitter.
Be Quick 8 werd dat seizoen kampioen met maar liefst elf
punten voorsprong.
De heer Ruud Geestman nam na drie jaar afscheid van Be
Quick. Als zijn opvolger werd de heer H. Hendriksen uit
Hengelo (O) aangetrokken. 

Sjaak (Jacques) Woltman

Op vrijdag 1 juni 1984 was het zover. Sjaak
Woltman zou die avond gehuldigd worden, omdat
hij 500 wedstrijden in Be Quick 1 had gespeeld.
Die middag werd de familie Woltman van huis ge-
haald door een koets, vergezeld van de voltallige
1971-selectie, op de fiets en in Be Quick-tenue. Om
18.30 uur volgde de erewedstrijd tussen Be Quick 1
uit 1971 en Be Quick uit 1984 (uitslag 4-7). Daarna
kregen Sjaak, Yvonne en de kinderen een receptie
aangeboden en de avond werd besloten met een
feestavond. Vijfhonderd wedstrijden in het eerste
van Be Quick is natuurlijk niet zo maar iets. Je jaar
na jaar handhaven op het hoogste clubniveau is
maar voor een enkeling weggelegd. Sjaak Woltman,
geboren op 20 oktober 1947, werd op 10-jarige leef-
tijd lid van Be Quick. In vlot tempo doorliep hij Be
Quick’s jeugdelftallen. Op 17-jarige leeftijd, op 26
september 1965, maakte hij z’n debuut in Be Quick.
In deze wedstrijd (3-3) scoorde hij tevens zijn eer-
ste doelpunt. Hij zou echter voorlopig niet meer als
een spitsspeler opgesteld worden, maar werd de
linksachter van Be Quick. In 1984 speelde Sjaak
zijn zeventiende seizoen in Be Quick en scoorde,
nu dus wel als spits, tot dan zo’n 350 doelpunten.

Hoogtepunten in zijn carrière waren het kampioen-
schap van de tweede klasse in 1967 en daarna het
kampioenschap van de Oostelijke eerste klasse, met
de daarbij behorende wedstrijden om het kam-
pioenschap van Nederland in het seizoen 1970-
1971. Na dit topseizoen ging het met de prestaties
van Be Quick langzaam achteruit. Toen in 1974 ook
de promotie naar de nieuw te vormen hoofdklasse
werd gemist, kwam de klad er helemaal in. Het
rommelde aan alle kanten binnen de selectie.
Sommige spelers stopten met voetbal, anderen gin-
gen lager spelen, kortom er bleef niet veel over van
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de eens zo succesvolle spelersgroep. “Ik zag de bui
hangen, ook ik had geen lol meer in het voetbal. Ik
was een echte Be Quicker, maar zag het niet meer
zitten en ben toen naar Zutphania gegaan. Ik was
op dat moment 26 jaar en het was m.i. veel te vroeg
om geen plezier meer aan mijn hobby te beleven.
Twee seizoenen later, toen mijn favoriete trainer, de
heer Wim Hölscher, bij Be Quick terugkeerde, ben
ik ook weer teruggekomen”, aldus Sjaak. In 1980
werd Sjaak opnieuw kampioen met Be Quick en
promoveerde met dit elftal voor de tweede maal
naar de eerste klasse. Sjaak is van alle Be Quick-
spelers degene die het langst in de eerste klasse
heeft gespeeld. Zijn plaats in de Be Quick-historie
als spitsspeler deelt hij met Jo Witkamp (uit de eind
40 begin 50-er jaren) als het gaat om de vraag wie
er in honderd jaar de beste spitsspeler (midvoor)
van Be Quick is geweest. Was Jo Witkamp eens
topscorer van Nederland bij de amateurs in 1957,
Sjaak bijvoorbeeld scoorde in het seizoen 1979-
1980 in 22 wedstrijden 24 maal, meer dan de helft
van alle gescoorde doelpunten. Sjaak te karakteri-
seren is moeilijk, daarom volgt hier een kleine op-
somming, van de meningen die medespelers en
trainers over hem gaven in het boekje dat is uitge-
ven ter gelegenheid van zijn 500ste wedstrijd voor
Be Quick.

“Een harde, veel scorende, met groot incasserings-
vermogen gezegende spits, met een heel grote bek
!” (de heer W. Hölscher)
“Door zijn ongeremdheid een moeilijk te bespelen
voetballer”. (Joop Melisie)
“In het veld is hij een goaltjesdief en aan de bar een
pilsjesdief, want op beide manieren gaan ze er ge-
makkelijk in”. (Eddie Penterman)
“Horen, zien en zwijgen is voor hem niet genoeg.
Daar voegt hij het praten bij. Grote mond, maar
een klein hartje. Zo is Sjaak nu eenmaal”.
(de heer R. Geestman)

“Hij was één van de beste spitsen in de amateur-
sector Oost, zowel binnen als buiten het veld
(kantine)”. (Hans Vlutters)
“Hij is volgens mij eigenwijs, brutaal, maar ook erg
spontaan. Je kan altijd op hem aan”. (Joop Janssen)
“Alles kon je hem vragen. Jeugdleider, vlaggen,
scheidsrechter, voetballer, kaarten. Nooit hoorde je
‘n nee”! (Peter Samuels)

Sjaak speelde na zijn afscheid van de selectie nog
vele jaren in de lagere elftallen en was er nog altijd
op gebrand, een doelpunt te maken! Tegenwoordig
zien we hem niet vaak meer in die glansrol van
vroeger, maar wat gebleven is: alles kan je hem
vragen, nooit hoor je nee! Sjaak heeft naast de vele
jaren als jeugdleider diverse andere functies be-
kleed. In willekeurige volgorde onder andere: voor-
zitter van de activiteitencommissie; verlotingscom-
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missie; een van de hoofdfiguren van de jaarlijkse
compostactie; grensrechter; scheidsrechter; lid van
de toernooicommissie; organisator van de kaart-
avonden; kantinehulp; administrateur spaaractie Be
Quick 2002; lid van de jubileumcommissie 2002.
Maar vooral zullen we ons Sjaak herinneren als
“Spits”. Terecht is hij als Speler van Verdienste be-
noemd.

Het seizoen 1984-1985 werd een niet zo’n best seizoen.
Veel blessures, waarvan vele langdurig, noopten de leiding
een beroep te doen op tweede-elftalspelers en jeugdspe-
lers, die vervroegd in het eerste moesten worden opge-
steld. De eerste punten werden pas in de vijfde wedstrijd
binnengehaald. Tijdens de winterstop verkeerde Be Quick
dan ook in ernstig degradatiegevaar met maar 5 punten uit
11 wedstrijden. Na de winterstop ging het maar niet beter.
Na het verlies in de thuiswedstrijd tegen mededegradatie-
kandidaat Vijdo met 1-4, was de situatie hopeloos gewor-
den. De heer Hendriks nam tussentijds afscheid van Be
Quick en als opvolger werd Joop Janssen bereid gevon-
den de laatste zes wedstrijden Be Quick te trainen. In de
eerste vijf wedstrijden onder zijn leiding werden er acht
punten gehaald. De laatste thuiswedstrijd tegen het ook in
nood verkerende DOS’19, moest de beslissing brengen.
Met een sterk verzwakt team, door wederom blessures,
werd onder grote publieke belangstelling met 2-3 verloren.
Degradatie dus. De cijfers van dit seizoen waren 22 ge-
speeld, 17 punten, 30 voor en 42 tegen. In de finale om de
Graaf van Rechteren-beker werd met 1-0 van Zutphania
gewonnen. De beker werd later alsnog aan Zutphania toe-
gekend omdat Be Quick in het toernooi teveel spelers ge-
bruikt zou hebben.

In het seizoen 1985-1986 werd de heer G. Brussen de
nieuwe trainer van Be Quick. In de voorbereiding op het
seizoen werd in augustus 1985 tegen de Spaanse topploeg
Sporting Gyon gespeeld. Sporting Gyon was met liefst elf
internationals naar het Zuiderpark gekomen. De bekend-
ste waren: Maceda, Joaquin, Jimenez en Estaban. Tot aan
de rust kon Be Quick het spel nog wel volgen en de 0-1
achterstand was alleszins acceptabel. In de tweede helft
voerden de frivole Spanjaarden de score op naar 0-7. De
start in de tweede klasse viel niet mee. Met maar één punt
uit drie wedstrijden, stond Be Quick direct alweer bij de
degradatiekandidaten. De resultaten waren en bleven
slecht. Bij het ingaan van de winterstop stond Be Quick
met vijf behaalde punten uit elf wedstrijden stijf onderaan.
Na de winterstop werd de eerste wedstrijd tegen de latere
kampioen Babberich, onverdiend met 2-1 verloren.
Hierna trad een herstelperiode in. Langere tijd werd er
niet meer verloren en uiteindelijk werd er nog een gedeel-
de tiende plaats gehaald, samen met Ede en Velpse Boys.
Allen 18 punten uit 22 wedstrijden. Derhalve moest er in
een beslissingscompetitie uitgemaakt worden welke clubs
(twee van de drie) zouden degraderen. Na het duel Velpse
Boys - Ede (1-1), moest Be Quick thuis tegen Velpse Boys

spelen. Tot vier minuten voor het einde van deze wedstrijd
stond Be Quick met 1-2 achter. Maar toen scoorde Jan
Ooms alsnog de gelijkmaker. Op tweede Pinksterdag
moest Be Quick naar Ede, die wedstrijd moest gewonnen
worden, daar Ede een beter competitie-doelsaldo had.
Voor alles wat Be Quick of Be Quick-supporter was, was
deze wedstrijd een “thriller”, die niet snel meer vergeten
zou worden. De ruststand was 0-0. Na de hervatting
scoorde Ede in de achtste minuut 1-0 en de moed zonk
Be Quick in de schoenen. Twaalf minuten voor het einde
was een verre ingooi van Etienne de Vos de inleiding tot
de gelijkmaker die door Ruud Barrée gescoord werd. Er
gloorde weer enige hoop, maar de Edenaren gingen op
zijn Italiaans verder. Tijdrekken, de bal over de tribune
trappen, terwijl er geen reservebal te vinden was, enz. De
arbiter pruimde al deze vertragingen niet en liet na de ne-
gentig minuten ruim doorspelen. En toen..... in de zesen-
negentigste minuut gebeurde het ongelofelijke toen Gerrit
Helmsing het alles-of-niets offensief, zelfs doelman Wim
Scharrenberg ging mee naar voren, met de winnende
treffer bekroonde. Een paar minuten later was het zeker,
Be Quick bleef tweede klasser!!!

In februari 1986 waren er bestuursproblemen en zowat
het gehele bestuur trad af. Een Commissie van Goede
Diensten onderzocht een en ander en bracht tijdens de le-
denvergadering verslag uit over de bestuursproblematiek.
Nieuwe voorzitter werd de heer Herman Barrée, die voor
de tweede maal de voorzittershamer ter hand zou nemen.
In maart 1986 speelde Ron van de Blij zijn 250ste wed-
strijd in Be Quick 1, terwijl in mei de heer Jo Witteveen de
gouden K.N.V.B.-Bondsspeld kreeg uitgereikt. Het zeven-
de elftal werd kampioen van de vijfde klasse. De heer
G. Brussen verliet Be Quick na een jaar trainersschap en
werd opgevolgd door de heer Joop Janssen, al eerder
(jeugd)trainer bij Be Quick. Wim Meerdink stopte in mei
1986 met voetballen.

Wim Meerdink

Wim Meerdink startte zijn voetballoopbaan op 10-
jarige leeftijd bij S.M.L. en hij werd in november
1938 lid van Be Quick. In 1946 debuteerde hij in Be
Quick 1 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen
S.V.V. Schiedam. In 1965 nam hij afscheid van Be
Quick 1 in een speciaal daarvoor georganiseerde
wedstrijd tegen W.V.C. uit Winterswijk. Wim
Meerdink speelde meer dan 400 officiële wedstrij-
den in het eerste. Na 1965 zette Wim zijn voetbal-
carrière voort in de veteranen. Naast zijn actieve
loopbaan als voetballer heeft hij nog diverse func-
ties bij de club bekleed. Hij was onder andere
jeugdcommissielid, jeugdtrainer, jeugdleider, lid van
de hogere elftalcommissie, vele jaren bestuurslid en
nog veel langer kantinebeheerder. In 1975 werd
Wim Meerdink tot Lid van Verdienste benoemd. In
1982 volgde het Erelidmaatschap en in 1986, toen

144 Be Quick

Jubileumboek 1977-2001.qxd  08-04-2008  10:26  Pagina 144



hij ophield met voetballen, werd hij ook nog tot
Speler van Verdienste benoemd. Hij speelde in 48
jaar 1437 wedstrijden voor Be Quick.
Hieronder een interview met Wim Meerdink uit
het Zutphens Dagblad.

In zijn gezellige flatwoning aan de Troelstralaan
hadden we een prettig gesprek met de man, aan wie
dit eerste “Sportportret” is gewijd, de bijna 38-jari-
ge aanvoerder en rechtsback van Be Quick: Wim
Meerdink.
“Willem”, zoals velen de Sturka - chauffeur ken-
nen, begon zijn voetballoopbaan als tienjarige
knaap bij het Arnhemse S.M.L.. Een paar jaar later
werd zijn vader - een spoorman - overgeplaatst
naar Zutphen en kreeg Be Quick er een jeugdig lid
bij, waarvan de club jaren plezier zou hebben. Via
de juniorenelftallen klom Meerdink op naar de
blauw-witte topploeg, waarin hij medio 1946 debu-
teerde tegen het Schiedamse SVV in een vriend-
schappelijk partijtje. Wim speelde toen midvoor en

hij deed het zo goed, dat deze plaats stellig lange tijd
door hem bezet zou zijn als...
Op 10 november van hetzelfde jaar gebeurde er een
ongeluk dat bijna een vroegtijdig einde aan Wim
Meerdink’s voetballoopbaan maakte. Zelf zegt hij
er dit van: “We speelden die middag tegen Heracles
en ik draaide lekker. Het was een stevig partijtje,
maar beslist niet onsportief. Op een gegeven mo-
ment was daar dan die ongelukkige botsing met de
Almelose spil. Zelf had ik niet eens direct in de
gaten wat er aan de hand was, maar op de tribune
viel een dame - nee, niet mijn eigen vrouw - flauw
van het gekraak, waarmee mij been brak.
Drie maanden heb ik in het ziekenhuis gelegen.
Man, wat heb ik toen een belangstelling gehad:
bloemen, fruit, brieven en bezoek, het was allemaal
veel te veel van het goede. Het mooiste vond ik het
gedicht van mijn ploegmakkers, kijk dit:

Aan Wim Meerdink!

Een razendsnelle aanval,
Een pass - heel goed gezien!
Wim Meerdink - doorgebroken,
De derde goal misschien!

Neen! - Eén der “potelingen”
Uit ’t Almelose kamp,
Veroorzaakt door wild springen,
Voor ons een grote ramp.

Een kraken en een vallen,
Met een gebroken been.
Beklaagd door duizendtallen,
Zo droeg men Willem heen.

Het noodlot trof de jongste,
Hij vocht voor onze eer.
Als ‘n lamgeschoten vogel,
Ligt hij op ’t ziekbed neer.
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Wij wensen jou van harte
Niet slechts een razend-snel,
Maar tevens een voorspoedig
En algeheel herstel.

En dat langs onze lijnen,
Het straks weer klinken zal:
De zaak komt dik in orde,
Want Meerdink heeft de bal!

Dag Wim - de beste groeten,
Een clubgenotengebaar,
Dat der donateurs - supporters,
Van elke Zutphenaar.

“Lollig hé ? Al die tijd heb ik het bewaard, omdat
het de fijne geest tekent, die er in die dagen bij ons
heerste. Alleen dat snelle terugkomen, dat zag ik er
toen niet in. Eerlijk gezegd had ik er ook wel tabak
van. Ik dacht: nooit meer raakt Wim Meerdink een
bal aan. Maar ja, wat wil je? Ik zag weer eens een
wedstrijd en was verloren. Heel voorzichtig begon
ik in de lagere elftallen en in het seizoen 1947-1948
speelde ik weer in het eerste.
Sinds die tijd heb ik bijna zonder onderbreking in
de topploeg van Be Quick gevoetbald.

Aanvankelijk op alle mogelijke plaatsen, tot ik ten-
slotte op de rechtsback-plaats belandde. Reeds een
jaar of zeventien ben ik nu aanvoerder en heus, ik
heb er nog even veel plezier in als in het begin”. 
Zo is hij, Meerdink, de man die zoveel genoegen
aan en in zijn sport beleeft en die zijn club zo’n
warm hart toedraagt, dat hij bij zijn vorige werkge-
ver ontslag nam, omdat er een overplaatsing - en
dus een afscheid van Be Quick - dreigde. De man
ook, die - dit verhaal tekenden wij op uit de mond
van zijn vrouw - als jongen met nog geen vaste
plaats in het eerste, plotseling de gezellige bruiloft

van zijn zuster verliet en om tien uur naar bed ging,
omdat hij bericht had ontvangen, dat hij de volgen-
de dag als reserve mee moest met het eerste van Be
Quick. Is het een wonder, dat iemand als Meerdink
nogal wat kritiek heeft op veel jongeren van thans?
Veel jongens immers beroemen zich op grote voet-
bal-technische capaciteiten, maar ze willen zich
voor de sport in het algemeen of voor hun club in
het bijzonder niets - zeker geen pleziertje - ontzeg-
gen. “Om elk wissewasje schrijven ze af en naar de
training moet je ze dragen”, zegt Wim, die zelf geen
trainingsavond oversloeg.

O nee, op dit laatste feit beroemt hij zich niet, als
hij vertelt dat hij - in de drukke tijd - tot half acht
moet werken en vijf minuten later al present is op
de training. “Man, dat moet ik wel”, zegt hij, ‘want
ik ben nu eenmaal geen voetballer die het van zijn
technische kwaliteiten moet hebben. Ik moet het
halen met geestdrift, zwoegen en om je op die ma-
nier te handhaven, moet je in conditie blijven”.
En dan komen de verhalen, de herinneringen.
Plakboeken vol krantenknipsels en foto’s. Een fijne
wedstrijd hier, een reusachtig feest met club- en
ploeggenoten daar. “Het steekt me eerlijk gezegd
wel eens, dat - wanneer er over de hoogtijdagen
van Be Quick wordt gesproken - men het altijd
heeft over het seizoen 1944. Toegegeven, dat was
een prachtjaar, maar was 1957 zoveel minder? Toen
speelden we, al had het betaald voetbal zijn intrede
gedaan, toch ook om de landstitel bij de amateurs?”

De leukste wedstrijd van Wim Meerdink? “Dat was
een gewone competitie-ontmoeting tegen WVC.
We gingen met een 3-0 achterstand rusten, liepen
daarna in tot 3-3, namen zelfs met 4-3 de leiding,
maar kwamen een kwartier voor het einde op 4-4.
En toen begon het feest. Onze ploeg ging ineens
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Wim tweede van links knielend voor het stadhuis na het
behaalde kampioenschap in 1956

Wim Meerdink, links op foto, als jeugdleider van 
Be Quick C1
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draaien en eer de scheidsrechter het einde blies,
hadden we met 7-4 gewonnen, onvergetelijk!”
De nestor van Be Quick’s eerste elftal ziet de toe-
komst van zijn club met veel vertrouwen tegemoet.
“Met een voorzitter als majoor Van de Water en
een elftalcommissie als de huidige zal het heus wel
gaan”, gelooft hij. “Deze mensen verdienen de
steun van alle leden en als ze die krijgen, komen we
met onze club nog eens terug op de oude plaats”.
En dat was dan het portret van een sportman die
niet tot de “raspaardjes” van het voetbal behoort,
maar wel een werkpaard van het zuiverste ras is.

Afscheid van Wim
Sommige mensen worden populair omdat zij heel
hard heel lelijke liedjes kunnen zingen. Anderen
omdat zij met veel elan allerlei dingen weten te
doen, die anderen niet kunnen. Weer anderen wor-
den het, omdat zij heel gewoon mens zijn en als zo-
danig door de wereld wandelen.

Tot die laatste groep behoort ook Be Quick - voet-
baller Wim Meerdink, van wie zondag afscheid is
genomen, Alleen het feit al dat er een speciale wed-
strijd tegen Meerdink’s lievelingstegenstander (een
vreemd woord overigens) voor werd gehouden,
zegt wel iets. De Winterswijkers van WVC, die
kwamen voetballen op Meerdink’s laatste wed-
strijd, lieten trouwens ook wel blijken dat ze hun
sympathieke rivaal wel mochten. Zij boden een ge-
schenk aan. Anderen deden dit ook en zo werd
deze laatste wedstrijd van Meerdink een (ook al
weer vreemd geval) feestelijk gebeuren, waarvoor
veel publiek was. Bij het verlaten van het veld sprak
een van de toeschouwers een behartigenswaardig
woord. Hij zei: “Als ze nu maar gauw de veteranen
laten spelen, kan Wim weer lekker meedoen!!

In het seizoen 1986-1987 werden de resultaten regelmati-
ger. Be Quick kwam via het betere presteren van onder
andere het vlaggenschip in rustiger vaarwater terecht. Be
Quick behaalde een verdienstelijke vierde plaats met 23
punten uit 22 wedstrijden. In september speelde Ron
Bouwmeester zijn 250ste wedstrijd voor het eerste elftal
van Be Quick.
In november werd Be Quick en de Zutphense voetbalwe-
reld even opgeschrikt door een artikel in het Zutphens
Dagblad: “Be Quick zal moeten denken over een fusie”.
Dit naar aanleiding van de openingstoespraak die voorzit-
ter Herman Barrée tijdens de ledenvergadering hield. Hij
was weliswaar zeer onzorgvuldig geciteerd, maar vanaf dat
moment doken in de Zutphense voetbalwereld met een
zekere regelmaat fusieverhalen op vanwege de zich zorge-
lijk ontwikkelende ledentallen in het amateurvoetbal.

In december, januari en februari werd er niet gevoetbald,
de winter was hevig en lang. De velden waren lange tijd
onbespeelbaar en ook trainen op Be Quick’s oefenhoek
kon toen al lang niet meer. Alternatieven waren uitwijken
naar kunstgras, boslopen, trainen in gymnastiekzalen enz.
Be Quick won eerst de vijfde Nacht van Zutphen. Daarna
ging de gehele vereniging de Hanzehal in om onderling te
gaan zaalvoetballen. De eerste snertloop was ook een suc-
ces. Maar de winter bleef aanhouden. Toen ontstond het
idee om als Be Quick zelf een groots zaalvoetbaltoernooi
te organiseren, met twee teams van Be Quick en aanspre-
kende clubs uit de omtrek. Het idee kreeg binnen een
week gestalte en op zaterdag 24 januari hadden de organi-
satoren Joop Janssen, Ton Ooms en Douwe Veen, met as-
sistentie van Suze Janssen (acquisitie en verloting), het
voor elkaar met deelnemende clubs als F.C. Twente,
P.E.C. (Zwolle), F.C. Wageningen, Heracles, N.E.C, De
Graafschap als betaald-voetbalorganisaties. Daarnaast de
amateurclubs Rohda Raalte, Roda Deventer, Pax
Hengelo, Enter-Vooruit, Be Quick en een all-starteam met
spelers als Gerard Somer, Dick Mulderije, Jo Körver en
andere oud-betaald-voetballers aangevuld met Joop
Woltman en als coach de van Be Quick afkomstige René
Smit. Het zaaltoernooi, “Midwintertoernooi” genaamd,
werd een groot succes. Winnaar werd uiteindelijk N.E.C.
dat Be Quick 1 in de finale met 2-1 versloeg.
In april 1987 werd het zeventiende lustrum op de gebrui-
kelijke wijze gevierd, met onder andere de grote feest-
avond in de Buitensociëteit, met optredens van de diverse
elftallen met als hoogtepunt het optreden van de gehele se-
lectie met dames. Het motto was: “Met reisbureau
Mulderije door de Be Quick-historie”, met onder andere
herinneringen aan de revue uit 1927: “Hoera we zijn er
nog”. Tijdens de buitengewone ledenvergadering werd
onder andere besloten de, te vroeg overleden, heer
Herman Vlutters postuum tot Erelid te benoemen, want
hij was voor zijn verscheiden daarvoor al genomineerd.
Hans Vlutters, zijn zoon, nam het Erelidmaatschap voor
zijn overleden vader in ontvangst. Ook de heren B.J.
Hietveld, B.M. Hooiveld, H.J. Schmidt en A. van Osch
werden tot Erelid benoemd.
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Bloemen voor mevrouw Meerdink bij de afscheidswedstrijd
van Be Quick 1 van haar man Wim
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Harrie J. Schmidt

De heer Harrie Schmidt werd in 1964 lid van Be
Quick. Hij was werkzaam bij de gemeente Zutphen
en werd in 1964 overgehaald om lid van Be Quick
te worden als versterking voor het bestuur. Zijn
weerwoord was dat hij nul, komma, nul verstand
van voetbal had en dat Be Quick maar iemand an-
ders moest zoeken. Uiteindelijk werd hij toch over-
gehaald tot Be Quick toe te treden. Hij werd direct
in het bestuur gekozen en werd tweede secretaris,
tot ieders tevredenheid. Hij zou dit tot 1970 blijven.
In 1967 bewees de heer Schmidt dat hij inderdaad
geen verstand van voetbal had. Hier een kleine
anekdote van 23 april 1967. Be Quick kon die dag
kampioen worden als er gewonnen zou worden van
Robur et Velocitas in Apeldoorn. Medekandidaat
voor de titel V.D.Z., die op dat moment 3 punten

achterstond, moest thuis tegen nummer drie
(W.A.V.V.) spelen. Om op alles voorbereid te zijn
zou Harrie Schmidt die middag in Arnhem, V.D.Z.
- W.A.V.V. bekijken. Wat was nu het geval, V.D.Z.
speelde die dag in haar reserve - tenue, omdat het
eigen tenue teveel op dat van W.A.V.V. leek. Robur
- Be Quick werd 0-0, dus niet genoeg om op eigen
houtje kampioen te worden. Vandaar dat Arnhem
werd gebeld. De heer Schmidt meldde dat de rooi-
en met 7-1 hadden gewonnen. V.D.Z. zou met 7-1
gewonnen hebben. Was er eerst nog hoop op een
kampioenschap, helaas. Totdat de secretaris van
Robur met het verlossende bericht kwam dat niet
V.D.Z. maar W.A.V.V. met 1-7 had gewonnen. Het
feest was er eigenlijk alleen maar beter door. In
1975 werd Harrie Schmidt eerste secretaris, hij
bleef dit tot 1979, waarna hij tot 1982 vice-voorzit-
ter was.
Daarnaast was hij meer dan vijftien jaar secretaris -
penningmeester van de Stichting Zutphense Toto-
en Lotto-combinatie.
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Hans Vlutters neemt hier het Erelidmaatschap voor zijn
overleden vader Herman Vlutters in ontvangst

Harrie Schmidt tijdens reünie, naast hem de heer Boekaar

Harrie Schmidt als bloemendrager tijdens herdenking 
van de overleden leden in 1977
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Verder heeft hij veel werk verricht door het wijzi-
gen van de statuten. 
Harrie Schmidt werd voor al zijn verdiensten eerst
tot Lid van Verdienste en in 1987 tot Erelid be-
noemd.

Het seizoen 1987-1988 begon uiterst moeizaam voor Be
Quick. Op de helft van de te spelen wedstrijden stond het
eerste op een degradatieplaats met nog maar zeven pun-
ten. Een betere tweede helft van de competitie, waarin
twaalf punten gehaald werden, was genoeg om te overle-
ven. De eindcijfers: een gedeelde negende plaats met uit
22 gespeelde wedstrijden 19 punten, met 25 doelpunten
voor en 37 doelpunten tegen.
Be Quick 4 was de enige ploeg die in het seizoen 1987-
1988 kampioen werd. Twintig wedstrijden gespeeld 37
punten en een doelsaldo van 121 voor en 19 tegen! In de
winterstop werd voor de tweede maal het “Midwinterzaal-
voetbaltoernooi” gehouden. Pax won in de finale met 1-0
van N.E.C.
Gerrit Helmsing, Jan Ooms en Pieter Woltman werden
door de heer Herman Barrée in de bloemetjes gezet in
verband met de 250ste wedstrijd in het eerste van Be
Quick. 
De heer Hans Hietveld werd in februari 1988 gehuldigd
door de K.N.VB., omdat hij onder andere vijfentwintig
jaar secretaris van de Commissie Pupillenvoetbal was.
Hij kreeg de Zilveren K.N.V.B.-Erespeld uitgereikt.

In juni werd met groot succes een Loopathon door de
activiteitencommissie van Be Quick georganiseerd.
Opbrengst fl. 7.660,=
Aan het einde van het seizoen namen hoofdtrainer Joop
Janssen, jeugdtrainer Jan Steffens en verzorger Harrie
Leijdelmeier afscheid van Be Quick. Als hoofdtrainer
werd de heer J. van ’t Einde uit Apeldoorn aangetrokken.
Het seizoen 1988-1989 begon op sportief gebied rampza-
lig! Cees Seevinck schreef in het jubileumboek van 1992:
“Schokkend is de ouverture van ons eerste in de compe-
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Ton Ooms en Suze Janssen tijdens de loopathon

Be Quick 4 kampioen seizoen 1987 - 1988
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titie. Als doorpluizer van archieven en oude Be Quick-
Nieuwsen kwam ik nooit een dergelijke zeperd tegen als
die in de thuiswedstrijd tegen Spero, op 4 september 1988.
Het werd 2-11”. Met de Kerst zaten we met maar zes pun-
ten uit twaalf wedstrijden opnieuw in de puree. Na de win-
terstop ontwaakte Be Quick enigszins verkwikt uit de win-
terslaap. De aansluiting werd tot stand gebracht en uit de
laatste drie wedstrijden werden nog eens vijf punten bin-
nen gehaald. Uiteindelijk net genoeg voor weer......een na-
competitie. Samen met D.C.S. en Varsseveld moest uitge-
maakt worden welke club zou degraderen.
De eerste wedstrijd was in Zutphen tegen D.C.S., met on-
geveer 1800 toeschouwers langs de lijn, werd met 3-1 ge-
wonnen. Vijf dagen later moest Be Quick uit naar
Varsseveld. Ondersteund door honderden Be Quickers,
die gehuld in de clubkleuren, zeer luidruchtig steun be-
tuigden, won Be Quick ook deze wedstrijd, 2-0. Be Quick
bleef weer behouden ! In maart 1989 bestond de dames-
club van Be Quick 12 1/2 jaar, wat een bescheiden feestje
tot gevolg had. Nog een jubileum, want de Club Be
Quickers 35 - 100 bestond 25 jaar. Dat werd gevierd met
een boottocht naar de Westerbouwing.
De heer Joop van ’t Einde verruilde Be Quick na een jaar
voor Hattem. Als opvolger werd de heer Frans Leushuis
uit Bathmen, daarvoor trainer van Rohda (Raalte) en
Achilles’12, aangesteld voor het seizoen 1989-1990.
Ondanks enorm hard werken had de trainerswisseling ook
nu geen positief effect. Uit de eerste acht wedstrijden wer-
den slechts twee schamele puntjes gehaald. Begin novem-

ber was er weer even hoop doordat de drie opeenvolgen-
de wedstrijden liefst vijf punten opleverden. Maar deze
opleving was van korte duur. Het was en bleef slecht, met
zo nu en dan een positieve uitschieter, bijvoorbeeld de
1-1 tegen de latere kampioen T.E.C. uit Tiel.

Eind april viel het doek en degradeerde Be Quick, na 40
jaren eerste en tweede klasse te hebben gespeeld, naar de
derde klasse. De cijfers van dit rampseizoen waren: 22 ge-
speeld, met maar 12 punten en een doelsaldo van 28-48.
Ook het tweede elftal moest een stapje terug doen, terwijl
de resultaten van de andere elftallen ook al tegenvielen. In
november werd de heer Henk van Osch tot Erelid be-
noemd, na achttien jaren bestuurslid te zijn geweest.

Henk van Osch

Tijdens de algemene vergadering van 20 november
1989 werd Henk van Osch tot Erelid van Be Quick
gekozen. Tijdens dezelfde vergadering reikte de
voorzitter van de afdeling Gelderland van de
K.N.V.B. hem de Zilveren Waarderingsspeld uit.
Hieruit bleek duidelijk dat Be Quick en de
K.N.V.B. beide de bijzondere verdiensten van
Henk van Osch waardeerden.

Henk van Osch werd lid van Be Quick in 1963. In
een van de lagere elftallen trapte hij iedere zondag-
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morgen zijn balletje. Maar zijn verdiensten voor Be
Quick zouden niet echt op het voetbalveld liggen.
De organisatorische kant van Be Quick trok hem
meer. Al snel werd hij opgenomen in de kantine-
commissie, dat was in 1965. De voetbalschoenen
verdwenen toen voorgoed in de kast. Henk bleef

tot 1970 in deze commissie, nadat hij in 1969 de be-
stuursfunctie kantinebeheerder was gaan uitoefe-
nen. Het allereerste hoogtepunt in zijn bestuurlijke
carrière was de realisering van een nieuwe kantine
op de Marsweg. Door ruimtegebrek werd al lang
uitgekeken naar een mogelijkheid een nieuw club-
huis te bouwen. Onverwacht deed zich de moge-
lijkheid voor, een houten gebouw, dat dienst had
gedaan als ziekenhuis-laboratorium, over te nemen.
Samen met voorzitter Henk van der Vegte en
Berend Hooiveld was hij de drijvende kracht achter
deze operatie. Financieel was het eigenlijk geen
haalbare kaart, de financiering van een en ander
zou niet rondkomen tot de genoemde heren per-
soonlijk garant stonden voor het geleende geld, met
onder andere hun huizen als onderpand.

Op 21 november 1970 werd het nieuwe, geprefa-
briceerde clubhuis geopend. Na een jaar de porte-
feuille kantinebeheerder te hebben gehad werd
Henk van Osch, penningmeester en daarna vice-
voorzitter, waarvan ook nog een klein jaar als waar-
nemend voorzitter, in verband met een ernstige
ziekte van Herman Barrée. In totaal diende Henk
van Osch Be Quick, zo’n achttien jaren als be-
stuurslid.
Hoogtepunten tijdens zijn bestuurlijke periode
waren verder onder andere de strijd om het kam-
pioenschap van Nederland in 1971 en de jubileum-
vieringen in 1977, 1982 en 1987, die Henk van Osch
als bestuurslid heeft mogen meemaken. Een hoog-
tepunt was ook de uiterst goede jaren van de Be
Quick-jeugd. Niet alleen het hoge peil waarop ja-
renlang gespeeld werd, maar bovenal de aanstelling
tijdens zijn bestuursperiode van drie betaalde
jeugdtrainers. Gezien het peil waarop de jeugd
voetbalde was dit zeker een verantwoorde keuze.
Ook de jeugdkampen en uitstapjes van de jeugd
naar bijvoorbeeld buitenlandse toernooien en in het
bijzonder het pupillenkamp in Lemelerveld waar hij
als hoofdleider fungeerde, waren om nooit meer te
vergeten. Een ander hoogtepunt was natuurlijk de
opening van het Zuiderpark in 1981, toen Henk van
Osch penningmeester was. Met de overgang naar
het nieuwe complex was een bedrag gemoeid van
ruim een miljoen gulden. Henk heeft nog diverse
andere functies bekleed bij Be Quick zoals inlever-
adres van de Stichting Zutphense Toto- en Lotto-
combinatie; lid van de beleidscommissie in 1986,
waarna hij opnieuw bestuurslid werd; lid van de fi-
nanciële commissie; voorzitter van de activiteiten-
commissie; voorzitter van de jubileumcommissie
etc.

Gelet op de dubbelfuncties heeft Henk van Osch
een groot aantal dienstjaren bij Be Quick. Naast zijn
inzet voor Be Quick was Henk van Osch een ze-
vental jaren afgevaardigde van het amateurvoetbal.
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In november 1989 werd Henk van Osch (links)
door de voorzitter van de afd. Gelderland van de K.N.V.B.
de Zilveren Waarderingsspeld opgespeld

Henk (uiterst links) hier samen met het bestuur in 1977
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Hij vertegenwoordigde de afdeling Gelderland op
vergaderingen in Zeist. Henk van Osch werd in
1981 benoemd tot Lid van Verdienste. In 1989 werd
hij benoemd tot Erelid van Be Quick. Ook in 1989
werd hij Lid van Verdienste in Zilver van de
K.N.V.B.

Het Midwintertoernooi in januari 1990 werd gewonnen
door W.V.C., dat Be Quick in de finale met 3-1 versloeg.
De Nacht van Zutphen werd wel door Be Quick gewon-
nen.
Het was en bleef echter een rampseizoen voor Be Quick.
In de nacht van 27 februari legde een brand een gedeelte
van de kleedkamers en het materiaalhok met inhoud, in
de as. Een technische storing was waarschijnlijk de oor-
zaak van de brand. De schade bedroeg naar schatting an-
derhalve ton. G.A. Eagles bood spontaan aan in de voor-
bereidingsperiode gratis een wedstrijd te komen spelen
om de kosten die Be Quick had, enigszins te verlichten.
Jan Willem Meerdink speelde op 8 april zijn 250ste wed-
strijd in het eerste van Be Quick.
In het kader van Zutphen 800 organiseerde Be Quick op
zaterdag 26 en zondag 27 mei 1990 het “Hanzesteden-
toernooi” met ploegen als Werder Bremen, P.E.C. Zwolle,
Go Ahead Eagles Deventer, S.V. Wattenscheid, V.F.B.
Lübeck, V.F.L. Bochum, F.C. Groningen, V.V.V. Venlo,
Vitesse Arnhem, Rot Weisz Essen, Preuszen Münster, Be
Quick Zutphen. Voor N.E.C. Nijmegen kwam op het laat-
ste moment F.C. Olympia Satu Mare (Roemenië) in de
plaats. S.V. Wattenscheid won het toernooi door in de fi-
nale F.C. Olympia met 2-1 te verslaan.
Het seizoen 1990-1991. Na 40 jaren eerste- en tweedeklas-
ser te zijn geweest, was Be Quick weer derde klasser, met
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Henk van Osch hier te samen met alle nieuw benoemde bestuurs- en commissieleden na de herstructurering in 1986

In de nacht van 26 februari 1990 brandde een gedeelte van
de kleedkamers af
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daarin ploegen waar tegen nog nooit eerder in competitie-
verband was gespeeld. De eerste drie wedstrijden werden
redelijk volbracht met twee gelijke spelen en een overwin-
ning, maar helaas het ging weer niet goed met maar 15
punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van 30-42. Be
Quick won opnieuw de Nacht van Zutphen door in de fi-
nale Zutphania met 2-1 te verslaan. Het midwinterzaal-
voetbaltoernooi werd gewonnen door Heerenveen. Op 5
maart 1991 vond er een bijzondere algemene ledenverga-
dering plaats, waarop het bestuur na een toelichting de
aanwezigen vroeg goedkeuring te verlenen aan een onder-
zoek naar de haalbaarheid van een fusie met A.Z.C. De
aanwezigen schrokken, maar gaven het bestuur groen
licht. Een mogelijke fusie was vanaf dat moment het meest
besproken onderwerp.

In de voorbereiding op het seizoen 1991-1992 speelde Be
Quick tegen Go Ahead Eagles en verloor in een goed ge-
speelde wedstrijd uiteindelijk met 2-3. Ook de andere oe-
fenwedstrijden werden goed tot zeer goed volbracht. Via
een 7-0 overwinning op Kotten in het bekertoernooi haal-
de Be Quick de volgende ronde. Maar traditiegetrouw was
de start van de competitie ook nu weer slecht, met maar
drie punten uit zes wedstrijden. “Het went eigenlijk nooit”.
De stijgende lijn werd nu echter eerder opgepakt.
Gelukkig voor Be Quick was er maar weinig krachtsver-
schil in deze derde klasse. Men slachtte elkaar wederzijds
en zo kon het gebeuren dat eind 1991 Be Quick met tien
uit tien maar drie punten achterstand had op de koploper.
Uit de volgende vijf wedstrijden werden maar twee pun-
ten gehaald, tel uit je winst! Uiteindelijk werden er in de
laatste zeven wedstrijden nog tien punten bijgehaald, zodat
een gedeelde zevende plaats behaald werd, met maar
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Jan Willem Meerdink en Monique tijdens huldiging voor
Jan Willem’s 250e wedstrijd in Be Quick 1

Het elftal van Be Quick tijdens het voorstellen bij het “Hanzestedentoernooi”
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zeven punten achterstand op kampioen Longa’30. Dat
bood weer enig perspectief voor de komende seizoenen.
De cijfers van dat seizoen waren 22 wedstrijden gespeeld,
22 punten. De Nacht van Zutphen werd opnieuw door Be
Quick gewonnen, ditmaal door Hercules in de finale te
verslaan, waardoor de wisselbeker voorgoed eigendom
van Be Quick werd. Bij de reserveteams won Be Quick 2
ook de beker.
Pieter Woltman speelde in mei 1992 zijn 400ste duel voor
Be Quick, in de wedstrijd tegen het onderaanstaande
Lochem. Een erg belangrijke wedstrijd overigens, want bij
een overwinning zou Be Quick de periodetitel binnenha-
len. Na afloop stonden zowel Be Quick als Spcl. Lochem
met lege handen, want de 0-1 overwinning betekende toch
degradatie voor de Lochemers. In juni 1992 stond in het
Zutphens Dagblad: “Voetbalfusie laat op zich wachten.
Gemeente en clubs Be Quick en A.Z.C., oneens over fi-
nanciële afwikkeling. Daarom zal de streefdatum van de
fusie, het begin van het seizoen 1992-1993, zeker niet wor-
den gehaald”.
Na het seizoen 1991-1992 vertrok trainer Frans Leushuis
na drie seizoenen bij Be Quick te zijn geweest.
Be Quick 3, Be Quick 4, Be Quick 7 en Be Quick 8 wer-
den kampioen.
In april bestond Be Quick 90 jaar. Het programma van de
jubileumcommissie onder leiding van Piet Bethlehem, was
traditioneel met vaste onderdelen als de buitengewone le-
denvergadering, gevolgd door de reünie, zaterdagmiddag
de receptie in de Buitensociëteit en in dezelfde zaal
’s avonds de grote feestavond. 
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Het Be Quick-bestuur tijdens receptie ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum

Jubileumvoorzitter Piet Bethlehem en zijn vrouw Mieke
tijdens het bal in 1992. Gelukkig het zit er op .....
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De heer Herman Barrée werd benoemd tot Erelid van Be
Quick. Lid van Verdienste werden, mevrouw M.G.
Hissink - Kroesen, de heer C.A.J. Seevinck, de heer J.
Vosmeijer en de heer Joop Woltman. Speler van
Verdienste werd Pieter Woltman. De heer B.M. Hooiveld
werd door de K.N.V.B. onderscheiden met de zilveren
waarderingsspeld van verdienste. De reünie was als van-
ouds het hoogtepunt voor de echte Be Quickers. Oude
vrienden en vele oude bekenden gaven acte de présence.

Opvallend was het ook dat de zeer sterken lang bleven
plakken. Bladerend in het archief van Be Quick, samenge-
steld door Kees Samuels, werden er tot in de vroege uur-
tjes sterke verhalen aan de vergetelheid onttrokken. Het
grote feest met in de grote zaal de “Bob East Showband”,
in de foyer “het Trio Harry Wieten” en voor de jongeren
Disco in de Schepenzaal, verzorgd door “Round en
Sound”, was een fantastische gebeurtenis!
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Pieter Woltman en zijn vrouw Ina in afwachting van de
huldiging als Speler van Verdienste

De heer Berend Hooiveld en zijn vrouw Annie bij de
uitreiking van de zilveren waarderingsspeld van de K.N.V.B.

Be Quick 1 seizoen 1991 - 1992
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Herman Barrée

Uit een artikel over Herman Barrée geschreven
door Cees Seevinck in het Be Quick-Nieuws van
december 1993:
“Natte bladeren wervelen tussen oude bomen. Het
hofje wordt schaars verlicht door een enkele lan-
taarn en tussen half gesloten gordijnen door sijpe-
lend licht uit huiskamers. Niemand waagt zich bui-
ten op deze sombere novemberavond. Het Oude
Bornhof ademt een voorname rust. Een juweeltje in
Zutphen’s binnenstad. Sinds kort wonen hier
Herman en Aag Barrée. Het begin van een nieuwe
fase in hun leven. Niet op de eerste plaats omdat Be
Quick sinds zijn afscheid als voorzitter een minder
prominente plaats heeft. Eenmaal binnen nemen
we plaats aan de eettafel, want er moet tenslotte ge-
werkt worden. Herman (62) is dan weliswaar uit
het bestuur, maar zijn passie voor de club is niet ge-
weken. De voorbereide vragen blijken al snel in de
knel te komen door een bijna niet te stoppen woor-
denstroom. Waar data of feiten niet meteen te bin-
nen willen schieten, assisteert Herman’s echtgenote
als een perfect alter ego. Waarmee meteen bewezen
is dat zo’n moeilijke functie niet bekleed kan wor-
den zonder de volle ondersteuning van de partner.
Het is opmerkelijk en tevens enigszins ontroerend
om zo’n samenwerking te zien. Bij koffie en heerlij-
ke koek kijkt Herman nog eens terug, maar blikt te-
vens -enigszins bezorgd- vooruit.

Geboren in Amersfoort, kwam hij in 1957 naar
Zutphen. Aangezien zoon René wilde voetballen,
kwam hij in contact met de heer Voortman van
A.Z.C. De laatste was al bij hem thuis geweest om
een en ander te regelen. Zoonlief besliste echter an-
ders. Al zijn vriendjes zaten bij Be Quick en die
club moest het worden. Zoals een liefhebbende
vader betaamt was hij frequent bij de pupillen te
zien. Toen een ziekenhuisopname nodig bleek,

kreeg hij aan zijn bed bezoek van de heren Herman
Vlutters en Hans Hietveld. Zij vroegen hem voor
de jeugdcommissie en hij stemde toe. Hij werd toen
ook lid (1970)”.
Het bezoek van de heren Herman Vlutters en Hans
Hietveld was het begin van een lange reeks werk-
zaamheden in de voetbalwereld in het algemeen en
voor Be Quick in het bijzonder.
Herman Barrée begon dus als jeugdcommissielid in
1970 en bleef dit tot 1974. Hij is in die tijd drie maal
mee geweest naar Hoek van Holland, twee maal als
leider en eenmaal als hoofdleider. Maar als u denkt
dat dit het was dan heeft u het mis, want in dezelf-
de periode was hij ook lid van de kantinecommis-
sie 1972-1973 en lid van de K.N.V.B.-elftallencom-
missie van 1972 tot 1978. Als bestuurder had hij
al ervaring opgedaan bij Bridgeclub “Nieuw
Zutphen,” waar hij tevens wedstrijdleider was. In
1973, toen bleek dat de toenmalige voorzitter Henk
van der Vegte zou stoppen, werd hij door het be-
stuur gevraagd zich kandidaat te stellen voor het
voorzittersschap. Hij accepteerde de job, maar viel
sportief gezien niet met de neus in de boter. Enig
verval was reeds ingetreden, wat onder meer bleek
uit het missen van het Hoofdklasserschap in het
seizoen 1973-1974 en de degradatie in 1974-1975
naar de tweede klasse. 
Een van de hoogtepunten was wel de viering van

het 75-jarig bestaan, met als absoluut hoogtepunt
de receptie, waarop Be Quick een Koninklijke On-
derscheiding ten deel viel. Na vijf jaar deed Her-
man de voorzittershamer over aan Bart van Osch.
En het was goed dat een ander het over wou
nemen, want met de gezondheid van de heer
Barrée ging het niet zo daverend. Echter geheel stil-
zitten was er niet bij. Hij kon het niet laten en werd
G.V.B.-commissielid en tevens leider van het vijfde
elftal.
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Voorzitter Herman Barrée speldt de “Zoem” Mulder de
Erelidmaatschapsspeld op

Herman Barrée in gezelschap van zijn voorgangers
v.l.n.r. de heren H. van der Vegte, H. van den Berge,
W.A.G.M. Meuleman, J. van de Water en A. Nieuwenhuis
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Datzelfde jaar werd hij alweer voorzitter, ditmaal
echter van de “Federatie van Zutphense Voetbal-
verenigingen” en bleef dat tot 1986. Tevens werd hij
regio- afgevaardigde bij de K.N.V.B. Dit hield
Herman vier jaar vol. In 1986 werd hij opnieuw be-
naderd vanwege de toen ontstane bestuursproble-
men. Als lid van een Commissie van Goede
Diensten werd opnieuw een beroep op hem ge-
daan, Be Quick voor te zitten.
Met hernieuwd elan werden er plannen gemaakt en
doelstellingen vastgesteld:
A. De rust binnen Be Quick herstellen.
B. Wederopbouw.
C. Sportief omhoog.
De beroemde uitwedstrijd (de degradatiewedstrijd)
tegen Ede, zo’n vier maanden na Herman’s terug-
keer als voorzitter, was voor de clubbinding heel
goed. Ook het 85-jarig bestaan was opnieuw een
opsteker. Maar ondanks alle moeite en hard wer-
ken zakte vooral het vlaggenschip naar een beden-
kelijk niveau weg.
In 1990 ontstond bij Herman de gedachte een fusie-
mogelijkheid te onderzoeken, ingegeven onder
meer door de dreigende moeilijke financiële positie.
A.Z.C. was een mogelijke partner. Uiteindelijk ging
de fusie niet door.
Hoogtepunten in deze tweede periode waren de ze-
ventiende lustrum viering en in 1992 het 90-jarig ju-
bileum. In 1981 al Lid van Verdienste geworden,
volgde op 11 april het verdiende Erelidmaatschap
van Be Quick. In 1986 reeds was hij tot Erelid van
de Federatie van Zutphense Voetbalverenigingen
benoemd. Nog een paar functies en daden buiten
de voetbalwereld. Herman Barrée was oprichter en
zo’n vijf jaar voorzitter van personeelsvereniging
Woonboulevard Eijerkamp. Voorzitter van de club
“Zutphen - Evergreens”. Vanaf 1993 bestuurslid
van de bewonersvereniging Het Oude Bornhof.
Zijn laatste voetbalfunctie was Lid van de
Commissie van Beroep van de K.N.V.B. afdeling
Oost, van 1994 t/m 2001.

Herman Barrée is na de heer N.J.H. de Rooy (15
jaar), de langste tijd voorzitter van Be Quick ge-
weest. Hij heeft ongeveer 12 1/2 jaar de voorzit-
tershamer gehanteerd, steeds in moeilijke tijden.
Hij heeft Be Quick geleid, tot twee maal toe, in een
periode van sociaal en sportief verval. Zijn keihar-
de inzet en vooral vriendelijke karakter hebben
hem echter een meer dan verdiende plaats gegeven
in de annalen van Be Quick.

Voor het seizoen 1992-1993 werd de heer Han Pierik als
de nieuwe trainer van Be Quick aangetrokken. De start
van de competitie was dit keer in tegenstelling tot andere
jaren, veelbelovend. Na korte tijd stond Be Quick zelfs bo-
venaan met vijf punten uit drie wedstrijden, maar het ging
weer eens mis. Uiteindelijk stond Be Quick op de gedeel-
de tiende plaats, samen met Angerlo Vooruit, met 40 doel-
punten voor en liefst 53 treffers tegen.
Omdat er drie ploegen moesten degraderen, diende Be
Quick opnieuw een beslissingswedstrijd te winnen om niet
voor het eerst in haar 90-jarig bestaan af te dalen naar de
vierde klasse!

157Zutphen

Herman Barrée met z’n vrouw Aag

Het bestuur in 1992

De ontlading na het eindsignaal van de beslissingswedstrijd
Be Quick - Angerlo Vooruit. Be Quick blijft derde klasser
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In Drempt moest begin mei voor circa 1500 toeschouwers
uitgemaakt worden wie er samen met Dierense Boys en
M.V.R. zou degraderen. Be Quick - Angerlo Vooruit werd
een wedstrijd die onder leiding van interimtrainer Henry
Janssen met 4-3 werd gewonnen. De heer Han Pierik, de
laatste beslissingswedstrijd om principiële reden al niet
meer op de bank, verliet na een seizoen Be Quick al weer.
Als nieuwe trainer werd de heer John Trentelman, oud De
Graafschap - speler, aangetrokken. 

In september 1992 werd de fusie tussen Be Quick en
A.Z.C. definitief afgeblazen. De ledenvergadering van Be
Quick besloot een commissie voor herstructurering in het
leven te roepen om te onderzoeken hoe het nu verder
moest.
Op 7 december 1992 werd besloten dat Z.V.V. Be Quick
zelfstandig verder zou gaan.
In het voorjaar van 1993 nam de heer Herman Barrée af-
scheid als voorzitter van Be Quick. Hij werd opgevolgd
door de heer Hans de Wilde.

In de voorbereiding op het seizoen 1993-1994 werd er op
3 augustus geoefend tegen De Graafschap. Het nog nau-
welijks getrainde eerste selectieteam, waarvan ook nog
menige speler op vakantie was, verloor deze wedstrijd met
0-10. In de competitie werd een bescheiden zevende plaats
behaald, met uit de 22 wedstrijden 21 punten en het doel-
saldo 44 voor en 44 tegen. 
De verwachtingen voor het seizoen 1994-1995 waren
hoog gespannen, met nieuwe spelers als Dick Linde,
Harold Achterkamp, Berrie Bosveld, Robert Slinkman en

Frank Dokman. De eerste wedstrijd thuis tegen degradant
D.C.S. werd op overtuigende wijze gewonnen. In het
Gelders Dagblad werd zelfs bijna lyrisch verhaald over het
goede spel van ons eerste elftal. De kop: “Agressief Be
Quick overklast D.C.S.” Maar de klad kwam er opnieuw
in. Zo werd in de derby tegen Zutphania, een 2-0 voor-
sprong vijf minuten voor het einde weggegeven: 2-2. Het
seizoen werd zeer wisselvallig afgewerkt. Series van erg
slechte wedstrijden werden afgewisseld met een enkele
positieve uitschieter en vooral in thuiswedstrijden ging het
vaak mis. In de laatste wedstrijd tegen het reeds gedegra-
deerde Concordia werd met 2-2 gelijkgespeeld, ondanks
een handvol grote kansen. Be Quick had zichzelf weer
eens veroordeeld tot het spelen van een nacompetitie om
samen met Drempt Vooruit en Loenermark uit te maken
wie er moest degraderen. Be Quick - Drempt Vooruit
werd 1-1. Negen dagen later, op 16 mei, moest gewonnen
worden van Loenermark. Een dampend vat vol emoties,
zo kon het nacompetitie-duel Loenermark - Be Quick het
best worden omschreven. Be Quick leed de week vóór
deze cruciale wedstrijd onverwachts misschien wel het
grootste menselijke verlies in het bestaan van de club, toen
aanvoerder Frank Dokman bij een auto-ongeval om het
leven kwam. De wedstrijd, die eigenlijk al ’s zondags ge-
speeld had moeten worden, werd uitgesteld. Be Quick lag
een kleine week stil in verband met het heengaan van
Frank. Op maandag werd de training hervat. En dinsdag-
avond stond er in Loenen een messcherp collectief dat
middels een 2-3 overwinning het derde-klasserschap veilig
stelde. De cijfers in dat seizoen waren: uit 22 wedstrijden
18 punten, doelsaldo 35-42.
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Be Quick 2 kampioen seizoen 1993 - 1994
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In de bekercompetitie werden de nodige successen be-
haald: M.V.R. uit 3-7, Bennekom thuis 2-2, winst na straf-

schoppen, D.V.C.’ 26 uit 2-2, ook winst door het beter
nemen van de strafschoppen. Dit alles bracht Be Quick in
de halve finale tegen W.S.V., Apeldoorn’s eerste-klasser.
Helaas werd deze wedstrijd met 4-3 verloren, maar het be-
halen van de halve finale gaf toch het recht mee te doen
aan de voorronde van de Amstel - Cup thuis tegen
Halsteren. Aan het eind van een zwaar seizoen zat er ech-
ter geen fut meer in. Be Quick kreeg met 1-6 klop van het
bij vlagen oogstrelend voetballende Halsteren. In novem-
ber kreeg Be Quick van de ING-bank een elektronisch
scorebord aangeboden. Op 4 april werd voor de stichting
Eardrop, die als doel heeft het behandelen van dove kin-
deren in Kenya, op het Zuiderpark een benefietduel ge-
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Be Quick 3 seizoen 1994 - 1995

Frank Dokman
De heer de Wilde onthuldt het nieuwe scorebord 
aangeboden door de ING Bank
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speeld tussen Go Ahead Eagles en De Graafschap. Deze
wedstrijd voor slechts 533 betalende bezoekers, bracht
netto fl. 2.600,- op. 
In het seizoen 1995-1996 kwamen er weer drie spelers van
andere verenigingen over om Be Quick te versterken.
Voor het eerst werd in de competitie de nieuwe puntenre-
geling ingevoerd. Drie punten voor een gewonnen wed-
strijd en één punt voor een gelijkspel.

Berend Hooiveld

Op maandag 20 november 1995 speelde Berend
Hooiveld zijn laatste deuntje als penningmeester.
En het moet gezegd worden: het was zeker niet
slecht. Het ging wonderwel goed met de afdeling
pecunia, aldus Cees Seevinck in het Be Quick-
Nieuws. Jaarverslag en begroting werden dan ook
onder applaus goedgekeurd. Tijdens de ledenverga-
dering werd er afscheid genomen van Berend
Hooiveld, nadat hij zich ruim dertig jaar had inge-
zet voor Be Quick.
In 1957 besloten Annie en Berend te gaan trouwen
en zich in Zutphen te gaan vestigen, met het oog op
de werkkring van Berend bij de firma De Hoop.
Wat wil nu het toeval? De familie Hooiveld kwam
naast een Be Quick-familie, de familie Sigger te
wonen, waarvan Sigger sr. reeds als jeugdvoorzitter
actief bij Be Quick was en zich nogal inspande om
Be Quick van nieuwe jeugdleden te voorzien. Zoon
Martin werd eerst lid gemaakt en deze ging in de
pupillen spelen. Vader Berend Hooiveld, toen 34
jaar en reeds in de nadagen van zijn voetbalcarriè-
re, speelde op dat moment nog bij S.C.S. uit Soeren
en nog wel in S.C.S.1, maar dat kwam omdat ze
daar maar één team in de wei konden brengen.
Daarvoor had Berend al in Harskamp 1 (ook één
team) gespeeld. Berend over die tijd; “Voetbal werd
in een christelijk dorp beschouwd als een dood-
zonde en zeker op zondag mocht er in het dorp niet
gespeeld worden. Weliswaar werd voetbal op zater-
dag min of meer oogluikend toegestaan, maar niet
enthousiast. Ook mijn vader en moeder hadden het
niet zo op voetbal voorzien en al helemaal niet op
zondag”. Als ze eens geweten hadden dat.......
Berend speelde namelijk soms twee maal in een
weekend. Zaterdag bij Harskamp en op zondag
“illegaal” bij S.C.S., waarvan hij later lid werd.
In 1965 werden de voetbalschoenen voorgoed op-
geborgen. In 1966 strikte de heer H. Sigger sr. ook
Berend Hooiveld als lid. Meteen werd deze als
jeugdleider aangesteld en een paar weken later was
hij al medewerker in de kantine. Daarna ging het
snel en rolde hij van de ene functie in de andere.
Henk van der Vegte, voorzitter in die tijd, haalde
hem over om tot het bestuur toe te treden, als com-
missaris belast met onder andere het organiseren
van de toen nog bestaande sportkeuringen.

In 1968 volgde er onverwachts promotie en werd
hij secretaris/wedstrijdsecretaris, na het plotseling
stoppen van de heer Beekman. Van 1971 tot 1974
was hij alleen eerste secretaris; van 1974 tot 1978
wederom wedstrijdsecretaris. Diverse functies volg-
den elkaar in hoog tempo op. Een kleine greep:
1978-1979 vice-voorzitter; 1979-1985 commissaris;
1988-1995 penningmeester. Verdere (kleinere)
functies: 1967-1974 redactie-commissie Be Quick-
Nieuws; 1967-1969 jeugdvoorzitter; 1969-1970 kan-
tinecommissie; 1968-1971 pers en publiciteit; 1973-
1979 toernooicommissie; 1969-1972 toto en lotto.
Na het stoppen van sigarenmagazijn Inklaar als in-
leveradres werd onder leiding van de heer
Hooiveld de toto in eigen beheer genomen. Ook
was hij degene die er later de aanzet toe gaf dat de
Zutphense sportverenigingen gezamenlijk de
toto/lotto gingen beheren.

In 1977 werd de heer Hooiveld voorzitter van de
bouwcommissie met als opdracht zo’n fl. 200.000,-
bijeen te brengen voor de realisering van het nieu-
we complex. In het kader hiervan werd in 1978 be-
gonnen met de succesvolle compostactie en de start
van de wel zeer bijzondere “Grote Verloting” met
1000 loten à fl. 150,- per stuk. Uiteindelijk werd een
bedrag van ruim fl. 280.000,- bijeengehaald. Ook
was hij nog leider van het tweede in die tijd. Op de
vraag wat echte hoogtepunten in zijn bestuurlijke
periode waren, brak een zondvloed aan woorden
los. “Te veel om op te noemen eigenlijk, maar in
mijn herinnering blijven altijd het Oostelijk kam-
pioenschap van Be Quick in 1971 en de daarbij be-
horende wedstrijden om het kampioenschap van
Nederland, de organisatie rondom deze wedstrij-
den, vooral de busreizen en de treinreis naar Beek
en het onvergetelijke weekend in Vlissingen, waar
we in augustus de revanche - wedstrijden om het
kampioenschap van Nederland gingen spelen. Daar
hadden Martin Bouwmeester en ik de leiding over
dat stel......
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Berend Hooiveld plezier in de nood-kantine 1979
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Een ander hoogtepunt was natuurlijk dat ik als
voorzitter van de bouwcommissie de deur mocht
openen van de kantine op ons nieuwe complex in
1981. En dan moet ik eigenlijk meteen denken aan
het nieuwe houten clubgebouw aan de Marsweg
dat in 1970 werd geopend. De realisering van dat
gebouw was een van de zwaarste opgaves waar wij,
het bestuur van toen, voor hebben gestaan en dan
bedoel ik om de financiering rond te krijgen. 

Uiteindelijk ging het door omdat Henk van der
Vegte, Henk van Osch en ik, zonder medeweten
van onze gezinnen, de beslissing namen dat wij per-
soonlijk garant voor de lening gingen staan met
onder andere onze huizen als onderpand. Ook een
hoogtepunt was toen ik met de jeugd meeging naar
Italië (Vodo di Cadore) met onder andere deelname
aan een toernooi door onze jeugd. Onvergetelijk!”

Berend Hooiveld besloot zijn relaas met, “Zonder
de hulp van Annie, mijn vrouw, had ik dit echt niet
allemaal kunnen doen. Zij heeft in feite de kinderen
voor een groot deel alleen moeten opvoeden,
omdat ik veel, eigenlijk te veel, tijd in Be Quick
stopte. Daarnaast was alles bij ons thuis op Be
Quick gericht, het was bij ons net de zoete inval. De
een na de andere Be Quicker kwam even binnen
lopen voor een “bakkie” of om even bij te praten
over Be Quick. Daarnaast waste Annie nog de
shirts en trainingspakken van de selectie, typte ze
lange tijd Het Be Quick-Nieuws, deed ze de leden-
administratie en... waren wij ook nog inleveradres
van de toto en later toto/lotto.”

De heer Hooiveld werd voor al zijn werk in 1977
benoemd tot Lid van Verdienste. In 1987 werd hij
aan de vooravond van het 85-jarig jubileumfeest tot
Erelid benoemd.

In 1992 werd hij door de K.N.V.B. onderscheiden
met de zilveren waarderingsspeld.
In 1995 nam de heer Hooiveld dus afscheid als be-
stuurslid, maar geheel zonder Be Quick ging het
niet, hij ging gewoon door met het verzamelen van
oud papier voor Be Quick en bleef de contributie-
administratie voorlopig doen.
Nu anno 2002 doet de heer Hooiveld alleen nog de
administratie van de oud-papier-afdeling en “dat is
genoeg”, gezien zijn staat van dienst. Eén vraag
bleef onbeantwoord: “Worden zulke clubmensen
ook tegenwoordig nog geboren?”

Be Quick begon zeer goed aan de competitie 1995-1996
en na zes wedstrijden stond het elftal zelfs bovenaan met
veertien punten en een doelsaldo van veertien voor en,
wat net zo belangrijk was, maar zes doelpunten tegen. In
dit seizoen bleven we lang in de race voor de titel. In de
laatste wedstrijden ging het alsnog mis. Vier wedstrijden
voor het einde na de 3-2 nederlaag tegen Kon. U.D., stond
Be Quick nog steeds tweede met maar vier punten min-
der dan Helios, waar nog tegen gespeeld moest worden.
Helios werd uiteindelijk kampioen door Be Quick’s slech-
te laatste reeks. Be Quick werd derde met uit 22 wedstrij-
den, 38 punten (omgerekend naar het eerdere tweepunten
systeem 22-28) en een doelsaldo van 50 voor en 27 tegen.

Maar het kon nog, want door het behalen van de perio-
detitel was er alweer een nacompetitie, ditmaal gelukkig
voor promotie. Samen met Dedemsvaart en Kon. U.D.
moest er uitgemaakt worden wie algemeen klasse perio-
dekampioen werd en zodoende zou promoveren. Be
Quick startte met een overwinning op Dedemsvaart 3-1.
De volgende wedstrijd werd tegen Kon. U.D. in Deventer
gespeeld. Het uitstekende seizoen kon in Deventer niet af-
gemaakt worden. Na ruim tien jaar sukkelen en na vele
nacompetities, waarin met uiterste inspanning en veel
“geluk” steeds weer klassebehoud werd afgedwongen,
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Berend Hooiveld tijdens huldiging in 1992. Zijn vrouw
Annie Hooiveld werd ook in de huldiging betrokken

Berend Hooiveld poserend met een van de besturen waar hij
deel van uitmaakte (tweede van rechts)
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verloor Be Quick met 4-1 geflatteerd, maar wel verdiend.
Rob van de Bosch werd in april gehuldigd voor zijn 250ste
wedstrijd in het eerste van Be Quick.
De heer J.M. Witteveen kreeg de Eremedaille in zilver
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt,
vanwege zijn grote verdiensten voor Be Quick.

Jo Witteveen

Het is een koude voorjaarsdag, als ik me richting
Het Nieuwe Bornhof aan de Hobbemakade begeef.
De koude en stevige wind doen mij dieper in mijn
winterjas wegduiken. Ik fiets wat harder om eerder
het doel van mijn tocht te bereiken. Welk een schril
contrast, als ik even later de lekker verwarmde
huiskamer binnenkom en tegenover de heer Jo
Witteveen aan een reeds ruim gevulde tafel met Be
Quick-spullen plaats neem. Voordat ik ook maar
een vraag gesteld had, steekt de heer Witteveen al
van wal. Om toch enige lijn in ons gesprek te bren-
gen, laat ik hem eerst maar uitpraten alvorens ik
mijn eerste vraag op hem afvuur.
En.... wanneer bent u eigenlijk precies lid gewor-
den? “In juli 1925”, was het antwoord. “Op 11-jari-
ge leeftijd werd ik destijds als juniorenlid, of heette
dat aspirantenlid, aangenomen. Dit na ongeveer
een maand wachten, omdat de ballotage - commis-
sie daarover moest beslissen. Er was voor ons toen
nog geen competitie en er was maar een jeugdelftal.
Door ons werden er alleen maar vriendschappelij-
ke wedstrijden en toernooien gespeeld. Mijn eerste
aanschrijving kreeg ik als reservespeler voor ons
jeugdelftal tegen S.N.A. in Deventer. Het vervoer-
middel was de fiets. Hoogtepunt voor ons in die tijd
was het Corinthians-toernooi, met deelname van
toen vooraanstaande clubs als Vitesse, Sparta, Be
Quick (Gr), U.D., Quick (N) en Robur et Velocitas.
Als jongste deelnemer van dit toernooi bij Quick
(N), kreeg ik een speld die ik jarenlang heb gekoes-
terd. Ook speelden we vaak tegen de Mettray in

Eefde. Als jeugdige spelers mochten we, dus ook
ik, soms meedoen in Be Quick 4. In 1927 mochten
wij zelfs naar de Buitensociëteit, waar het 25-jarig
bestaan werd gevierd. Wij zaten op het toneel, maar
mochten natuurlijk niet de gehele avond blijven en
werden getrakteerd op ijs en een flesje. Na mijn
jeugdtijd speelde ik in het tweede en eerste elftal. In
het tweede speelden we tegen ploegen als Heracles
2, Go Ahead 2 en P.E.C. 2. Dat waren in die tijd
aansprekende tegenstanders. 
Tegen P.E.C. 2 uit 0-1 en Go Ahead 2 thuis 1-0,
scoorde ik het winnende doelpunt. Ze zijn me altijd
bij gebleven. Zoals ook het winnende doelpunt dat
ik tegen S.C.H. scoorde. Dat bracht ons de 0-1
winst. Lu Smolders keepte een geweldige partij.
In het seizoen 1932-1933 speelde de toen 18-jarige
“Witte”, zoals hij genoemd werd, voor het eerst in
Be Quick in de thuiswedstrijd tegen N.E.C.
Nijmegen, (1-2 verlies). Hij speelde dat seizoen met
voetballers als H. van den Berge, van Gelder, Bos-
boom, Vermeulen, Boekaar, Turksma, Bosboom,
Kreijenbroek (N.N.), Evers, L. Smolders en Klaay-
sen. In dat jaar veroverde Be Quick de G.V.B.-
beker door de finale in Lochem met 6-2 van Neede
te winnen.
Jo Witteveen stond niet altijd opgesteld in het eer-
ste en als hij daarin was opgesteld, dan had hij geen
vaste positie. Zo stond hij op zowat alle plaatsen,
waar ze hem maar nodig hadden.
“In de wedstrijd tegen Doetinchem raakte ik ge-
blesseerd en heb toen een aantal jaren niet gevoet-
bald. Later heb ik nog enige jaren in het vijfde en
zesde gespeeld en daarna nog diverse jaren in Be
Quick’s veteranenteam met onder andere Nico en
Krik de Rooy”.
In Het Be Quick-Nieuws van juni 1947 werd er
melding van gemaakt dat tijdens de algemene le-
denvergadering van 13 juni werd besloten om arti-
kel 38 van het huishoudelijk reglement te wijzigen.
Dit hield onder meer in dat er een commissie in het
leven werd geroepen van drie leden, aan te wijzen
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door de algemene ledenvergadering. Deze commis-
sie ging de seniorenelftallen spelende in de afdeling
Gelderland samenstellen. Gekozen werden de
heren Nico de Rooy, Piet v.d. Bosch, en ....Jo
Witteveen. In die tijd schreef Jo Witteveen al de
aanschrijvingen voor de K.N.V.B.-elftallen. De eer-
ste op 17 augustus 1947 voor Martin Jochemsen
voor de wedstrijd tegen D.O.S. uit Utrecht. Zo’n
75.000 kaarten later werd dit werk van vooral me-
vrouw Witteveen overgenomen door het weekor-
gaan van Be Quick “de Knoert”. 

“In 1959 werd ik gevraagd voor de K.N.V.B.-com-
missie als opvolger van Jac. Bolland. Van deze
commissie herinner ik me nog N. de Rooy, H.
Laar, G. van Dijk. B. Smolders en J. Bethlehem.’s
Zaterdagsmiddags kwamen de heren N. de Rooy
en H. Laar op bezoek om de afschrijvingen te be-
spreken. Ik herinner mij het eerste seizoen in de
Noord-Oostelijke eerste klasse met ploegen als
Zwaagwesteinde, W.V.V. Winschoten en Sneek
nog als de dag van gisteren. ’s Morgens vroeg weg
en ‘s avonds laat terug. Maar wel prettig met een

etentje onderweg en een dansje achteraf. Een
prachtige tijd. Ook de seriewedstrijden in Lochem,
Empe en Almen vielen bij ons in goede aarde.
Vervoermiddel de fiets en je kon wel raden waar-
om. Ook de wedstrijdjes die de Zoem organiseerde
waren toppers waarna we meestal tot in de kleine
uurtjes in Velp bleven. In 1959 werd ik bestuurslid
en bleef dit elf jaar. Ik heb in die tijd zo’n vijf voor-
zitters zien gaan en komen. Dat waren achtereen-
volgens de heren Nieuwenhuisen, Vromen,
Meertens, van de Water en van der Vegte. Ook heb
ik nog namens Be Quick in de Federatie van
Zutphense Voetbalverenigingen zitting gehad, als
penningmeester”. 
In 1957 werd de heer Witteveen benoemd tot Lid
van Verdienste. Zo’n veertien jaren later volgde het
Erelidmaatschap van Be Quick. Op maandag 26
mei 1986, tijdens de algemene ledenvergadering
van Be Quick, werd de heer Witteveen de gouden
Bondsspeld van de K.N.V.B. uitgereikt door de
heer C. Frazer, voor al zijn verdiensten voor Be
Quick. 
Zo’n tien jaren later, op 18 maart 1996, werd Jo
“Witte” Witteveen tijdens een bijzondere algemene
ledenvergadering van Be Quick, Koninklijk onder-
scheiden. De eremedaille in zilver verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau werd hem opgespeld
door Zutphen’s burgemeester mevrouw A.E.
Verstand - Bogaert.
Als ik zo’n kleine drie uur later weer op de fiets
terug naar huis rij bedenk ik, na de spraakwaterval
Jo Witteveen aangehoord te hebben, dat Be Quick
toch eigenlijk voor veel mensen veel betekend
moet hebben, om al dat vele werk voor hun club te
doen en het zo’n enorme lange tijd vol te houden.
Ruim 70 jaren lid zijn van een club en daarnaast
zo’n 50 jaren allerlei functies bekleden, dat is niet
niets. Zo’n persoon moet blauw-wit bloed hebben.
Het kan niet anders!
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Jo Witteveen en mevrouw Witteveen tijdens boottocht naar
de Westerbouwing met de Club Be Quickers 35 - 100

Jo Witteveen als elftalcommissielid met Be Quick 4 
staande tweede van links

Jo Witteveen wachtend op zijn speldje, rechts op de foto,
in 1971
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Be Quick’s trainer John Trentelman nam aan het eind van
het seizoen 1995-1996 afscheid van Be Quick. Als opvol-
ger werd Theo van Londen uit Zelhem aangetrokken. In
mei opnieuw veel spelerswisselingen in Zutphen en om-
streken. Be Quick’s topscorers, Dick Linde en Stefan
Jansen, verlieten Be Quick. Maar ook nu kwamen er di-
verse nieuwe selectiespelers bij. Met een compleet nieuwe
voorhoede werd aan het seizoen 1996-1997 begonnen. De
eerste twee bekerwedstrijden werden gewonnen. Be

Quick werd, na een jaar in de Deventer/Noordelijke derde
klasse gespeeld te hebben, ingedeeld in de Achterhoekse
derde klasse, een soort voetbal dat volgens trainer John
Trentelman, Be Quick veel minder zou liggen. Maar zie,
de eerste twee competitiewedstrijden werden gewonnen,
allebei met 2-1. Maar dan, in tegenstelling tot het vorige
seizoen ging het mis. Drie nederlagen op rij deden Be
Quick naar de onderste regionen duikelen. De schwung
van het seizoen daarvoor was plots verdwenen. De dis-
cussies over het slechter presteren dan het seizoen daar-
voor kwamen los. Hoe kon dit nou? Lag het aan het ver-
trek van de complete voorhoede of...? Op de helft van de
competitie waren uit elf wedstrijden, dertien punten ge-
haald en bedroeg het doelsaldo 17 doelpunten voor en 25
tegen, terwijl in het gehele seizoen 1995-1996 maar 27
doelpunten in ons net vielen. Het ging dus duidelijk min-
der, maar in deze derde klasse C kon iedereen van ieder-
een winnen. Zo kon het zijn, dat zo’n vier wedstrijden
voor het einde, Be Quick nog uitzicht had op het kam-
pioenschap, de nacompetitie voor promotie en een kans
op degradatie. De laatste vier wedstrijden werden helaas
allemaal verloren waardoor Be Quick onnodig in de pro-
blemen kwam. Want als W.V.C. en Grol de laatste com-
petitie-wedstrijden gewonnen hadden, dan was Be Quick
nog gedegradeerd ook!! De cijfers van het seizoen 1996-
1997 waren: 22 wedstrijden gespeeld, 29 punten met een
doelsaldo van 39 voor en 47 tegen. Aan het einde van het
seizoen verliet Theo van Londen, mede door drukke
werkzaamheden, Be Quick.
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De nieuwe trainers- en verzorgersgroep met zittend 
in het midden Theo van Londen (hoofdtrainer) 
seizoen 1996 - 1997

Be Quick 1 seizoen 1996 - 1997
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In december 1996 werd John Lieon tot Lid van Verdienste
benoemd. De heer “Broer” Dodewaard werd genomi-
neerd als “Vrijwilliger van het Jaar van de provincie
Gelderland”. Op verzoek van Broer werd deze nominatie
ingetrokken.
In april 1997 bestond Be Quick 95 jaar. In de voorberei-
ding op het 100-jarig bestaan werd het negentiende lus-
trum minder uitbundig gevierd dan het lustrum daarvoor.
Toch werd het een feestje dat er best mocht wezen, met
onder andere een grote feestavond op het Zuiderpark,
vooraf gegaan door een aantal voetbalwedstrijden tussen
oud - kampioenselftallen die tegen elkaar uitkwamen. Er
was een foto-tentoonstelling in het sponsorhome. Het Be
Quick - koor uit 1977 zorgde met de songs van Be Quick’s
grammofoonplaat voor een fantastische stemming. Onder
de klanken van het trio Harry Wieten werd de avond
voortgezet met om ongeveer 22.00 uur een optreden van
Be Quick’s “T.V. sterren”, Frans Velthuis en Rob van
Druten, die met een rake sketch Be Quick’s heden en ver-
leden onder de loupe namen. De junioren hadden in
Bowling - centrum Inntel “Caribbean Moonlightbowling”
en de pupillen een voetbal - clinic met Gerrie en Arnold
Mühren. In april kwam er een speciaal Jubileum-Be
Quick-Nieuws uit.
In het seizoen 1997-1998 werd de heer Hans Bleijenberg
uit Huissen Be Quick’s nieuwe trainer.
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Be Quick 2 seizoen 1996 - 1997

Broer Dodewaard
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In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd door de
jubileumcommissie in samenwerking met de toernooi-
commissie het eerste Opel-Wisselink toernooi gehouden.
Be Quick won bij de eerste elftallen dit toernooi. Ook de
bekerwedstrijden, die in pool - vorm waren gegoten, wer-
den omgezet in drie overwinningen en een nederlaag.
De start van het seizoen was de uitwedstrijd tegen A.Z.C.
Dus de derby werd in ere hersteld. Be Quick begon het
seizoen goed en won deze altijd beladen wedstrijd met
1-3. Maar helaas, er volgden meteen twee nederlagen. In
september kwam Guus Hiddink, Bondscoach van het
Nederlands elftal, naar het Zuiderpark als eerste gast van
de toen net opgerichte Be Quick Business Club. Met de
oprichting van de B.B.C. wilde men een financiële basis

leggen voor de terugkeer van Be Quick naar hogere re-
gionen.
Op 29 september 1997 stond in het plaatselijke dagblad,
“Be Quick wurmt zich uit anonimiteit. Ambitieuze
Business Club legt fundering voor sportief geluk in
Zutphen”. 
Gelukkig herstelde Be Quick zich in de competitie met
een 4-0 overwinning na de twee eerder geleden nederla-
gen. Tot aan de winterstop behaalde het eerste elftal 20
punten uit dertien wedstrijden. Na de winterstop werd de
eerste wedstrijd in en tegen Doetinchem met 4-3 verloren.
Be Quick moest weer oppassen, want de club stond weer
gevaarlijk dicht bij de drie degradatieplaatsen.
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Reüniewedstrijden tijdens 95-jarig bestaan, alle spelers op één foto

Bondscoach Guus Hiddink te gast bij Be Quick, april 1977
Een koor tijdens het zingen van het clublied tijdens de
jubileumfeestavond in 1997

Jubileumboek 1977-2001.qxd  08-04-2008  10:27  Pagina 168



Gelukkig volgde er herstel. Tot de grote jaarlijkse feest-
avond op 11 april werden er acht punten uit vier wedstrij-

den gehaald en was er dat moment zelfs uitzicht op de
derde periodetitel. De wedstrijd tegen S.D.Z.Z. uit
Zevenaar, op dat moment koploper, moest daarom zeker
niet verloren worden.
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Een optreden van Be Quick 1 tijdens de jubileumfeestavond 
in 1997

Genieten op het jubileumfeest

Be Quick 1 kampioen seizoen 1997 - 1998.

Voorste rij v.l.n.r.: Geke van Keulen, Peter van Osch, Peter Gerritsen, Joost van Leusden, René Groot Jebbink, Danny
van Hilst, Ivo Dokman, Hans Bleijenberg
Middelste rij v.l.n.r.: Leo Verhaaf, Michel Woltman, Hans Holtman, Marcel van Spankeren, Errol Weegman, Hans de
Wilde, Serge van Cotthem, Sander Bouwman, Bertus Tesink
Achterste rij v.l.n.r.: Gert Jan Vos, Michel Feukkink, Berrie Bosveld, Marco Gerritsen, Wim Bleijenberg, Henk Melkert
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Be Quick trad aan met maar liefst vijf reservespelers.
Vooral in het begin van deze wedstrijd zag Be Quick alle
hoeken van het veld. De ruststand leverde dan ook terecht
een 2-0 achterstand op. In de tweede helft was Be Quick
niet meer te herkennen. Plotseling liep het en werd er orde

op zaken gesteld. Door drie doelpunten van Be Quick’s
snelle spits Errol Weegman werd een 2-3 overwinning be-
haald.
De nacompetitie voor een plaats in de tweede klasse bleef
door twee overwinningen achter elkaar binnen bereik. Be
Quick was de koploper zelfs tot op drie punten genaderd.
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Be Quick 2 seizoen 1997 - 1998

Op de platte wagen na het behaalde kampioenschap
Dames van de spelers vol verwachting. Lukt het of lukt het
niet? Tijdens kampioenswedstrijd Erica - Be Quick
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De voorlaatste wedstrijd moest thuis gespeeld worden
tegen koploper Gendringen. Met een prima teamprestatie
won Be Quick ook van Gendringen en wel met 4-1. Met
nog een wedstrijd te spelen moest samen met Gendringen
en M.V.R. uitgemaakt worden welke club de kampioens-
vlag zou mogen hijsen en wie via de nacompetitie alsnog
mocht proberen te promoveren. Be Quick moest naar
Erica, dat bij verlies zou degraderen. In een zinderende en
bij vlagen dramatische wedstrijd (1-1) pakte Be Quick uit-
eindelijk de titel van de derde klasse C. Met dank aan de
concurrentie, want Gendringen en M.V.R. waren zo vrien-
delijk om de punten aan de tegenstanders te laten. 

Be Quick eindelijk na acht jaar weer tweede klasser.

De cijfers van het seizoen 1997-1998 waren 22 gespeeld,
38 punten, 47 doelpunten voor en 37 doelpunten tegen.
Na achttien jaar weer een kampioenschap. Dat werd
’s avonds na de wedstrijd op het Zuiderpark uitbundig ge-
vierd.

In maart had Hans de Wilde de voorzittershamer wegens
familieomstandigheden neergelegd. De overige bestuurs-
leden namen “voorlopig” de taken van hem over. Waar-
nemend-voorzitter werd de toenmalige vice-voorzitter
Erik Bentsink.

Het feest ter gelegenheid van Be Quick’s 96-jarig bestaan
was een ware happening. Het motto van deze avond was
“Back to the Twenties”. Een uniek feest met diverse op-
tredens over de glorieuze oude tijd. Aan het eind van de
avond kregen alle aanwezigen nog een verjaardagskalen-
der uitgereikt als beloning voor hun deelneming aan deze
avond.
Be Quick 4 werd net als Be Quick 1 kampioen.

In de voorbereiding op het nieuwe avontuur in de tweede
klasse deed Be Quick onder andere mee aan het eigen
Opel-Wisselink-toernooi en het AHC-toernooi van Pax.
Ook de bekerwedstrijden tegen sterke tegenstanders als
W.S.V., C.S.V. Apeldoorn, Colmschate en De CJV-ers
maakten deel uit van een goede voorbereiding op het sei-
zoen 1998-1999. De competitiestart thuis tegen Roda
Deventer, was alleszins bemoedigend. Uiteindelijk verloor
Be Quick nogal onfortuinlijk met 1-2. In de volgende vijf
wedstrijden werd er niet verloren en sprokkelde de ploeg
zes punten bij elkaar. Een nogal wisselvallig seizoen. Van
kampioen Spcl. Enschede werd bijvoorbeeld thuis met
5-0 gewonnen en werd uit gelijk gespeeld. Van degradant
Lemelerveld werd thuis verloren en uit met veel geluk een
puntje afgesnoept. Be Quick werd het eerste seizoen in de
tweede klasse negende met uit 22 wedstrijden 26 punten
en 41 doelpunten voor en 47 tegen.
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Be Quick’s kampioensstoet door de Zutphense binnenstad
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172 Be Quick

Be Quick 1 seizoen 1998 - 1999

Be Quick 1 met de door de heer van Hilst aangeboden trainingspakken
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Be Quick kwam vanaf dat seizoen iedere week op een-
derde pagina in de Zutphense Koerier te staan. Iedere
donderdag verscheen deze krant met nieuws en wetens-
waardigheden over Be Quick. Dit alles onder de bezielen-
de leiding van Cees Seevinck. Trainer Hans Bleijenberg
verlengde zijn contract met Be Quick met drie jaar.

De 97ste verjaardag van Be Quick stond dat jaar ook in
het teken van het 35-jarig bestaan van de Club Be
Quickers 35-100, met onder andere de wedstrijd Be
Quickers 35-100 tegen een Oud-Zutphens-elftal en Oud-
Be Quick tegen een Reünie-elftal. Daarna gevolgd door
een grote feestavond. Diverse sketches, alsmede oude en
nieuwe songs werden in dit kader ten gehore gebracht.
Een van de hoogtepunten van deze avond was het aanbie-
den van speldjes van de Club Be Quickers 35-100 door de
toenmalige voorzitter van de jubileumcommissie aan Cees
Seevinck, voorzitter van de Club Be Quickers 35-100.
In november 1998 nam John Immink, secretaris van Be
Quick, het waarnemend-voorzitterschap over van Erik
Bentsink die tot dan deze taak had uitgeoefend.
In 1999 nam de heer Ton Peters deze functie over, hij werd
later de nieuwe voorzitter van Be Quick.

Be Quick werd het seizoen 1999-2000 in een andere twee-
de klasse ingedeeld. Met Nijmeegse, Arnhemse en Betuwe
clubs was het afwachten hoe de kracht van deze klasse zou
zijn. Aan de voorbereiding kon het echter niet liggen. Zo’n
vijf maal in de week werd er getraind en geoefend. De be-
kerpool waarin Be Quick ingedeeld was, met clubs als
Kon. U.D., W.S.V. en Robur et Velocitas bracht geen suc-
ces. Aan de vooravond van de competitie hield Be Quick
zijn eerste Presentatie - avond. In het clubhuis konden
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Optreden van Frans Velthuis en Rob van Druten tijdens
jaarlijkse feestavond in april 1999

Be Quick 1 seizoen 1999 - 2000
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sponsoren kennismaken met de technische staf en selec-
tiespelers. Ook was er gelegenheid de nieuwe presentatie-
gids 1999-2000 in ontvangst te nemen. De start van Be
Quick was de thuiswedstrijd tegen Dio’30, die in een ge-
lukkige 4-3 overwinning voor Be Quick eindigde. Bij het
aanbreken van de winterstop stond Be Quick op een al-
leszins bevredigende zesde plaats met uit twaalf gespeelde
wedstrijden, achttien punten.
Tijdens de bekendmaking van de Vrijwilligersprijs 1999

van de gemeente Zutphen werd Suze Janssen onderschei-
den voor haar niet-aflatende inzet voor Be Quick. De
Zutphense brandweer voorkwam dat er zich een nieuwe
brandramp bij Be Quick voltrok. Onbekenden hadden op
meerdere plaatsen papier achter de regenpijpen gestopt en
aangestoken. De toegangsdeur had al vlamgevat toen de
brandweer arriveerde. Verdere schade werd door het snel-
le bluswerk voorkomen. In januari 2000 kreeg Be Quick
een medewerker om de accommodatie te verzorgen, in
het kader van “Melkertbanen”. In april werd het 98-jarig
bestaan opnieuw uitbundig gevierd. In dezelfde maand
werd de Zutphense voetbalwereld opnieuw opgeschrikt
door het gerucht dat 4 Zutphense voetbalverenigingen
zouden willen fuseren, om zodoende te komen tot één
grote zondag-voetbalvereniging. 

Be Quick was ondertussen, ondanks de goede eerste com-
petitiehelft, in degradatieproblemen verzeild geraakt. Met
maar een punt voorsprong op een van de degradatieplaat-
sen moest de laatste wedstrijd gewonnen worden om van
alle zorgen af te zijn. In een matige wedstrijd werd met 3-
2 van O.V.C.’85 gewonnen. Be Quick bleef dus tweede
klasser. 

Traditiegetrouw verliep ook in het seizoen 2000-2001 het
bekerprogramma van Be Quick niet zo best. Kon.U.D. en
Roda allebei uit Deventer, gingen door naar de volgende
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Spelmoment uit Be Quick - Pax 3 - 0

Be Quick 2 seizoen 2000 - 2001 voor de zaak van sponsor “Wil Klaassen”
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ronde. Aan de vooravond van het seizoen zei trainer Hans
Bleijenberg, die aan zijn vierde seizoen bij Be Quick
begon, via de krant; “Mede door vijf nieuwe jongens zijn
we er kwantitatief op vooruit gegaan. De toekomst ziet er
goed uit”. Ondanks de niet zo beste seizoensvoorberei-
ding werd de eerste wedstrijd uit bij Spero gewonnen met
2-3. In de eerste thuiswedstrijd, tegen Germania, was Be
Quick volslagen kansloos. Trainer Hans Bleijenberg sprak
van “een drama”. Maar de resultaten werden steeds beter
en na vijf wedstrijden waren er reeds negen punten ge-
haald. De derby tegen Pax werd zelfs met 3-0 gewonnen.
Dat de publieke belangstelling tegenviel kwam doordat
alle Zutphense clubs, tegelijk thuis moesten spelen. 100
meter verder dan het Be Quick-terrein zelfs de derby
Zutphania - A.Z.C.. Tot aan de winterstop werden er uit
elf wedstrijden vijftien punten gehaald. In december hield
de B.B.C. een ontvangst voor de leden van deze club in
Grand Café First Floor van Woonboulevard Eijerkamp.

De sponsoractiviteiten van Be Quick vertoonden een sterk
stijgende lijn. Een nieuw contract werd afgesloten met
Opel - dealer “Smit en Co”. Ook Be Quick 2, de trotse
koploper en winnaar van de eerste periode, werd in het
nieuw gestoken, door Wil Klaasen Mode. Ganzewinkel
Recycling adopteerde het veteranenteam en voor Be
Quick’s gehele jeugdafdeling werd Geha Bouw en
Techniek bereid gevonden als sponsor op te treden. Al

met al hebben inmiddels zo’n 140 sponsoren de weg naar
Be Quick weten te vinden.
Eind november 2000 werden de fusiegesprekken op een
laag pitje gezet. In zijn Nieuwjaarsrede zei voorzitter Ton
Peters: “een terugblik op het jaar 2000 leert ons in ieder
geval, dat het een enerverend jaar geweest is. Vooral de
pogingen om met andere verenigingen een fusie van de
grond te krijgen hebben daarbij op de voorgrond gestaan.
Dat jaar is afgesloten en daarbij ook de gesprekken over
fusies. Het is helaas voor sommigen en gelukkig voor an-
deren niet gelukt om wat nader tot elkaar te komen. Het
samenbrengen van het beste op de Zutphense velden,
jeugd, opleidingen en middelen om voor de toekomst een
brede basis veilig te stellen, is al gestrand zonder dat we
zelfs maar in het zicht van de haven zijn geweest”.

Na de winterstop werd uit de eerste twee thuiswedstrijden
maar een punt gehaald.
Gelukkig volgde herstel en leverden de volgende vier wed-
strijden zeven punten op en had Be Quick plotseling kans
in de race om de derde periodetitel. Helaas werd er uit de
volgende vier wedstrijden maar een punt gehaald. Een
wedstrijd voor het einde van de competitie was Be Quick
onverwacht in de acuut degradatiegevaar. Een punt moest
er minstens nog gehaald worden in en tegen Quick
Nijmegen, maar het werd een 2-1 nederlaag. De eindstand
was toen: twaalfde plaats Spero 22-19, elfde plaats D.V.C.
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22-23, tiende plaats Pax 22-23, achtste en negende plaats
Quick Nijmegen en Be Quick 22-24. Veilig dus, maar niets
was minder waar. Halverwege het seizoen waren namelijk
de clubs in de 2 tweede - klassen Oost gewaarschuwd dat
ook plaats negen in aanmerking zou kunnen komen voor
degradatie, omdat K.H.C. Kampen, tot dan uitkomend in
de Noordelijke tweede - klasse, naar het Oosten zou te-
rugkeren. De degradatieregeling was moeilijk en te uitge-
breid om hier te gaan beschrijven, maar het kwam erop
neer dat Pax door van Berghuizen te winnen, Be Quick
redde van het spelen van de nodige beslissingswedstrijden.

In april werd het 99-jarig bestaan uitvoerig gevierd met
onder andere een voorproefje op de grote reünie in 2002.
Alle spelers die op de uitgebrachte kalender in 1976 ston-

den waren uitgenodigd voor het spelen van wedstrijdjes.
De daaropvolgende feestavond was uitermate gezellig met
onder andere een optreden van Frans Velthuis en Rob van
Druten en met de muzikale omlijsting van “Double
Dutch”.
April 2001, nog maar een jaar te gaan en dan......

Wie zich de voorgaande jubileumboeken herinnert, weet
ook dat het laatste jaar voor een jubileum nooit compleet
in het boek verschijnt. Ook nu is besloten 99 jaar volledig
in woord en beeld weer te geven. Echter na afloop van het
seizoen 2001 - 2002 zal er nog een aparte uitgave ver-
schijnen over het 100ste jaar en de gehele jubileumviering.
Deze kunt u opbergen in een daarvoor speciaal vervaar-
digde opberghoek achter in dit boek.
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