
Be Quick’s
oefenmeesters
Begin 30’er jaren, de resultaten vielen tegen en dat moest
ergens aan liggen. In het Be Quick-Nieuws van juli 1934
stond: “Wat wij nodig hebben is een trainer”! Willen wij
het volgend seizoen weer eens een hartig woordje mee-
spreken, dan helpt het niet alleen om, om de veertien
dagen een oefenpartij te spelen, maar dan dient er iemand
te zijn die de spelers op de fouten wijst. Veel “kleinere
clubs” bijvoorbeeld, Steenderen en Varsseveld hebben
reeds een trainer, en zonder overdrijven kan gezegd wor-
den, dat wij van die mensen nog wel iets leren kunnen”. 

Bij Be Quick anno 1935 was de discussie over het nut van
trainen aardig op gang gekomen. In het Be Quick-Nieuws
stond de ene na de andere oproep om te trainen.
“Komt, trainen, trainen, trainen, om “fit en well” met sep-
tember aan de start te verschijnen.”
“Wilt u als voetballer slagen? Bezoek dan de oefenavond
van uwe vereniging.”
Het idee “VERPLICHT TRAINEN”, begon hoe langer
hoe meer veld te winnen. Voor-en tegenstanders van het
verplicht trainen hielden elkaar in evenwicht.

Een ingekomen gedicht uit 1935:

Trainen

Trainen heb ik toch niet nodig
‘k Ben de beste van het team
Trainen is toch overbodig
Mij op ’t veld dus niet gezien

Koppen kan ik als de beste
Schieten, niemand die het beter doet
Plaatsen kan geen mensch het beter
Keepen kan ik. Als het moet

‘n Ingooi van een vijftig meter!
Loopen kan ik als een haas
Spelverdelen met het leder,
Iedereen ben ik de baas

Daarom is het overbodig
Dat ik op het veld verschijn
Daar ik vast en zeker
Van m’n plaats in ’t team kan zijn

Toch raad ik u allen heusch
DOE NIET ZOO ALS IK
Als de voetbal weer gaat rollen
Kijkt u leelijk op uw neus!

“Hij”

Ondanks herhaalde oproepen en alle goede bedoelingen
duurde het nog lange tijd alvorens een trainer bij Be Quick
enige lijn in trainingen en speelwijze kon gaan aanbrengen.
Als eerste betaalde trainers werden achtereenvolgens de
heer Schlesinger (“Onkel Ernst”) en de heer Schmidt aan-
gesteld.
In 1940, toen W.A.G.M. Meuleman voorzitter werd, werd
er een begin gemaakt met een professionelere benadering
van het trainen. In 1941 werd W. Roetert uit Deventer, ex-
speler van Go Ahead, als trainer aangesteld.
Konditietrainer werd de heer Kok, die een sportschool
annex boksschooltje in Warnsveld runde. De heer
Meuleman trad zelf op als mentaltrainer. Het eerste sei-
zoen dat Be Quick serieus oefende werd het derde. Het
daarop volgende seizoen 1942-1943 werd Be Quick onge-
slagen kampioen. Na afloop van het seizoen kwam de
voor Be Quick teleurstellende mededeling dat de
K.N.V.B. had besloten dat er geen promotiewedstrijden
zouden worden gespeeld in verband met de oorlogsom-
standigheden. Een en ander was echter uitstel van execu-
tie, want het seizoen 1943-1944 bracht opnieuw het onge-
slagen kampioenschap. De daarop volgende promotie-
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De succesvolle trainer W. Roetert uit Deventer
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wedstrijden werden winnend afgesloten.
De trainers volgden elkaar nu in hoog tempo op. Onder
andere de heren Molenvelt, W. Bruins en W. Waanders
trainden Be Quick. In het seizoen 1949-1950 degradeerde
Be Quick onder leiding van W. van de Brink. Hij riep de
spelers op een gezamenlijk offer te brengen door hard te
trainen en de club terug te brengen naar waar het hoorde.
Be Quick werd meteen kampioen en won ook de beno-
digde promotiewedstrijden. Ook Rik ten Katen, oud - spe-
ler van Be Quick, was een jaar trainer van Be Quick, waar-
na Piet Vogelzang, ex - Willem II - speler, hem opvolgde.
Onder zijn leiding werd Be Quick in 1956 en 1957 kam-
pioen en speelde om het kampioenschap van Nederland.
Opvolger werd de heer H. Jonker, die helaas maar één
jaar het vertrouwen kreeg. In 1959 kwam voor de tweede
maal de heer P. Vogelzang. Dat eerder behaalde kam-
pioenschappen geen garantie voor weer succes zijn, werd
dat seizoen bewezen, want Be Quick degradeerde naar de
tweede klasse. Als opvolger kwam de heer W. Klein
Klouwenberg van 1960 tot 1963. Opvolgers werden ach-
tereenvolgens de heren L.C. Wiarda en Nienhuis. In 1966
werd de heer W. Hölscher uit Ede trainer, die Be Quick na
jaren van mindere prestaties eindelijk weer eens hoop
bracht op een betere toekomst. Onder trainer Wim

Hölscher werd Be Quick weer eerste klasser. In 1970 werd
de heer J. Philippo opvolger van W. Hölscher en ook hij
zorgde voor succes. Be Quick werd kampioen van de eer-
ste klasse en behaalde op een haar na het kampioenschap
van Nederland. De heer P. Hoogerdijk volgde hem in
1972 op. Na één jaar kwam de heer P. v. Knijff. Deze bleef
tot 1976, waarna opnieuw W. Hölscher tot 1978 Be
Quick’s oefenmeester werd. Van 1978 tot 1981 was Chr. te
Winkel de volgende trainer. Onder zijn leiding werd Be
Quick kampioen met wederom promotie naar de eerste
klasse. In de 80-er jaren waren achtereenvolgens Ruud
Geestman van 1981 tot 1984 en H. Hendriksen (seizoen
1984-1985) trainer. In datzelfde seizoen was Joop Janssen
zo’n zes weken interim-trainer. Gerard Brussen was in
1985-1986 trainer, terwijl Joop Janssen van 1986 tot 1988
deze post bekleedde. In 1988-1989 was Joop van ’t Einde
voor korte tijd trainer. Hij werd in 1989 opgevolgd door
Frans Leushuis, die tot 1992 bleef. Han Pierik (1992-
1993), werd opgevolgd door John Trentelman (1993-1996)
en die weer door Theo van Londen (1996-1997). In 1997
kwam de huidige trainer, de heer Hans Bleijenberg, die in
zijn eerste jaar Be Quick terugbracht naar de tweede
klasse.
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John Trentelman van 1993 tot 1996 trainer van Be Quick Hans Bleijenberg trainer van 1997 tot heden
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Succes en degradatie liggen niet ver uit elkaar wanneer
men als trainer werkzaam is. Ze beslissen echter wel vaak
over het weg moeten of het aanblijven bij een club. Maar
geen enkele trainer is een garantie voor succes. Succes
hangt niet alleen van een trainer af. Een nieuwe trainer
aanstellen bij een club was en is een uiterst moeilijke taak.
Na twee of drie gesprekken wordt meestal al besloten: “Ja,
dat is hem”. Maar vraagtekens zullen er altijd blijven be-
staan, hoe succesvol een trainer ook bij een andere club
geweest is. Trainers zijn passanten die het soms langere
tijd bij een vereniging uithouden, maar meestal is na een,
twee of drie jaar een van de partijen niet meer zo tevre-
den. Bij Be Quick hebben maar een paar trainers het lan-
ger dan drie jaar volgehouden, namelijk W. Roetert vijf
jaar, P. Vogelzang vier jaar, W. Hölscher zes jaar en nu H.
Bleijenberg vijf jaar.

Bij menig Be Quicker leven de herinneringen aan sommi-
ge trainers nog. Hans Bleijenberg ligt nog vers in ons ge-
heugen. Maar denk je iets verder terug en praat je erover
met Be Quickers dan komt steevast de naam van Wim
Hölscher naar voren. Be Quick’s trainer, eigenlijk oefen-
meester, van 1966 tot 1970 en van 1976 tot 1978. Frits
Woltman, één van de spelers uit die tijd, zei het volgende
over Wim Hölscher.

De beste trainer ooit
Een bijdrage leveren aan de jubileum-editie voor het 100-
jarig jubileum is al een hele eer, maar ook nog iets mogen
schrijven over een trainer, die je hebt mogen meemaken in
een toch redelijk succesvolle en zeer prettige voetbalpe-
riode, is zelfs iets meer dan dat.
Op voorhand wil ik uiteraard de andere trainers (in mijn
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Team van trainers, die of trainer bij Be Quick zijn geweest of speler van Be Quick en later trainer zijn geworden. 1998.

Wim Hölscher

Jubileumboek Bijlage.qxd  08-04-2008  10:31  Pagina 180



voetbalperiode heb ik toch wel wat trainers meegemaakt)
niets te kort doen. Het waren allemaal goede en meestal
ook aardige trainers. Maar er is er maar één geweest, die
in mijn voetbaloptiek er duidelijk bovenuit steeg en dat
was Wim Hölscher.
En dit is niet alleen mijn mening, want op momenten dat
“het clubje” weer eens bij elkaar zit (gelukkig gebeurt dat
vrij regelmatig) en de oude doos wordt weer eens doorge-
worsteld, dan valt toch steeds weer diezelfde naam als
beste trainer ooit.
Voor het seizoen 1966-1967 werd de heer Hölscher aan-
getrokken voor de totale selectie (toen was dat heel ge-
woon). Op dat moment was ik niet meer zo piep en had
dus toch al wat meegemaakt, maar zijn komst bracht toch
een totale ommekeer in een aantal voetbalzaken.
Allereerst de trainingen! In de eerste drie seizoenen heb ik
geen enkele trainingsavond dezelfde oefenstof gehad,
steeds weer heel veel met de bal, maar steeds weer net iets
anders in uitvoering en afwerking en steeds gericht op de
wedstrijd voor de aankomende zondag. En dat was na-
tuurlijk zinvol, want hij wist exact “het hoe en wat” van
bijna al onze tegenstanders aan te geven.
Ook heb ik natuurlijk te maken gehad met de tactisch-
technische besprekingen vooraf, maar meestal speelden
we zoals we dachten te moeten spelen en gelukkig hadden
we in die tijd een groep die wel degelijk in de gaten had
hoe het spelletje gespeeld moest worden.

Met de komst van de heer Hölscher kwam er meer struc-
tuur in ons spelletje, we gingen “bepakt” met taken/op-
drachten het veld op, maar zonder dat elk van ons tekort
werd gedaan in zijn eigen creativiteit. Deze combinatie
heeft er voor gezorgd dat we onder zijn hoede, maar ook
later onder andere trainers, jarenlang een spelletje hebben
kunnen spelen, waarvan de beelden nog steeds bij Be
Quick ronddolen.

Maar genoeg over het voetbal, want hoewel voetballen
mijn leven toendertijd beheerste, bestonden/bestaan er
ook nog andere leuke dingen in het leven. Want er moet
voor alles een basis zijn en de basis voor het voor elkaar
knokken in het veld werd (mede) gelegd in wat “latere”
uurtjes (dus na het trainen) en daarbij was de heer
Hölscher óók niet weg te denken. Als trainer stond hij
voor de groep, maar zijn sterke kant was ook dat hij in de
groep stond en dat was voor ons weer niet onaardig, want
in die tijd bestond het zakgeld nog uit “een knaak en een
schone zakdoek” en het verhaal dat hij “die paar centen”
(zoals hij zelf zei), bij en aan Be Quick spendeerde, kan ik
meer dan onderschrijven.
Er was niet echt iets voor nodig om de stemming er in te
krijgen en soms dreigde het wel eens een tikkeltje uit de
hand te lopen, maar met slechts een blik of een losse op-
merking wist hij ook op die momenten op de juiste ma-
nier corrigerend op te treden, waardoor wij hoewel wat
aan de late kant, maar altijd netjes, huiswaarts keerden.
Wij waren niet alleen gek met hem, maar ook hij was op
de een of andere manier verknocht aan Be Quick, want na
zijn actieve periode als trainer is hij lid geworden van de
Club Be Quickers 35 tot 100, zodat wij (want ook de
meeste spelers van toen zijn nog steeds lid van deze illus-
tere club) nog jarenlang de oude verhalen hebben kunnen
oprakelen.
Helaas is hij veel te jong overleden, een markante per-
soonlijkheid is niet meer, slechts de herinnering blijft aan
de beste trainer ooit.

Frits Woltman.

181Zutphen

Wim Hölscher en Jan Freriks voor de wedstrijd 
Robur et Velocitas- Be Quick in 1967

Wim Hölscher in een geanimeerd gesprek met Paul Mulder
en Toon Hendriks
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Een historisch overzicht geven van het jeugdgebeuren bij
de 100-jarige voetbalvereniging Z.V.V. Be Quick is een
bijna ondoenlijke zaak. Maar toch willen wij proberen zo
duidelijk mogelijk te zijn. Reeds vanaf de oprichting van
Be Quick bestond de vereniging voor zo’n negentig pro-
cent uit jeugdige voetballertjes. Bij de oprichting bestond
het elftal vooral uit jongens uit het voortgezet onderwijs,
die de plaatsen in de toen bestaande Be Quick-teams op-
vulden. Daarnaast veel jonge spelers, die samen met ou-
dere spelers het tweede en derde vormden. Reeds in 1912
kwam de heer Frans van Eijsden tot de conclusie dat een
en ander niet goed kon gaan en dat er voor jeugdige spe-
lertjes iets gedaan moest worden om hun interesse voor
het voetbal te stimuleren. Hij kwam met het idee om een
aspirantencompetitie te starten. Frans van Eijsden had al
vroeg onderkend dat er op het gebied van het begeleiden
van jeugdige voetballertjes, nooit te vroeg begonnen kon
worden. Zijn oproep had zo’n succes, dat er in Zutphen
en omstreken een aspirantencompetitie georganiseerd
werd, onder de hoede van de Geldersche Voetbal Bond.
Niet langer hoefden jeugdige voetballers als aanvulling
voor een van de lagere voetballende teams gebruikt te
worden. Be Quick had dus al vroeg door dat jeugdige
voetballers het liefst met leeftijdgenoten wilden voetballen.
En Be Quick ging door. Ze probeerde in Zutphen het
voetbal verder populair te maken. In 1917 bijvoorbeeld

werden er aan de hoofden van de scholen E, F, G, H en I
een groot aantal entreekaarten ter beschikking gesteld
voor de wedstrijd van Be Quick 1, ter bevordering van de
belangstelling voor de voetbalsport in Zutphen en in het
bijzonder voor Be Quick. In 1917 werden in dat kader ook
voor het eerst schoolvoetbalwedstrijden door Be Quick
georganiseerd, als tegenhanger van het gebruikelijke
straatvoetbal en om de jongetjes al vroeg naar Be Quick te
trekken.

Een voetballoopbaan
Als ventje van een jaar of vier
Gaf ik om ’t voetbalspel geen zier...
Als jongen van een jaar of zes
Kreeg ik m’n eerste voetballes.
Bij de fontein, langs Simon de Wit
Matchten wij met veel spirit.
‘t Was “voetbal” daar van twaalf tot twee
En...allen leefden met ons mee.

‘t Grut werd lid van Zutphen 5,
De Pollaan ons sportverblijf,
We speelden samen met genot,
Op voetbal was ’t stel verzot!

Ik keepte want dat wou ik graag
Joop voor, rechtsbinnen, heusch niet traag,
Manus was de figurant,
Speelde meer met ‘n dasje in z’n hand.

182 Be Quick

Historie 1902-2002
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“Blommetje” speelde uitstekend voor
Linksbuiten werd hij gekozen, in koor,
Arie, de paperas, tot aanvoerder zoowaar.
Die trommelde het elftal bij elkaar.

Later kwam ’t stel bij ’t oude Be Quick,
Voelde zich thuis - had reuze veel schik.
Speelden we eerst met z’n allen in vier.
Gauw was het drie, sjong wat een plezier.

Vier malen hebben we samen gespeeld,
Werden al ras over d’ elftallen verdeeld,
‘t Duurde niet lang of ’t werd als voorheen.
Was ’t stel samen. Nu in Be Quick één.

Vriendschap en trouw - dat heeft er gewonnen
Heusch. ’t Is historisch en heel niet verzonnen.
Eendracht dat zal er ons nu ook doen winnen
Kom, boys, pak aan, er gauw mee beginnen.

Onthoudt steeds, wat een oudere zegt.
Geen kank’ren, al speelt er één slecht.
Vecht met elkander, geef je spontaan - 
Dan heb je succes: Be Quick komt vooraan!

Toen, als onderafdeling van de G.V.B., de Zutphense aspi-
ranten georganiseerd in competitieverband konden gaan
voetballen, werd er in kleine competities gespeeld met
clubs als Voorst, Mettrayboys, B.I.C., Brummense Boys,
De Hoven en Achilles. Soms was de deelname zo klein
dat er zelfs dubbele programma’s gespeeld werden, om
toch maar aan voldoende wedstrijden te komen.

Daarnaast werden er in de zomermaanden seriewedstrij-
den en toernooien georganiseerd. Be Quick deed onder
andere al vroeg in de twintiger jaren aan het toentertijd
zeer bekende “Corinthian - Juniores - Toernooi” mee. Dit
toernooi werd ieder jaar in de zomermaanden bij een an-
dere vereniging gehouden. Aan dit toernooi deden toon-
aangevende clubs van die tijd mee, zoals Z.A.C., P.W.,
Robur et Velocitas, Vitesse, U.D., Quick, Tubantia en Go
Ahead.
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Jeugdelftal uit ± 1925 met staande uiterst links “Blom”
Hendriks

Jeugdelftal uit 1925,

“Corinthian - Juniores - Toernooi” bij Robur et Velocitas
in 1928
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Jeugdelftal uit 1927 dat in Nijmegen aan het Corinthian - Juniores - toernooi heeft deelgenomen.

Staand v.l.n.r.: Jo Witteveen, v.d. Meent, van Heeckeren van Waliën, Hartong, Bob Schillemans, Kreijenbroek, Leeraar,
Slager
Knielend en zittend v.l.n.r.: Struyck, Henk van den Berge, Coehoorn van Sminia, Lammers, Bosboom en van Brink

Be Quick jeugd in 1942
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In het jubileumboek dat ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van Be Quick is uitgegeven, bedankten de junio-
res van Be Quick het bestuur voor de wijze waarop zij
steeds in de gelegenheid werden gesteld aan wedstrijden
en toernooien deel te mogen nemen: “Zoo hebben wij bij
voorbeeld alle Corinthiantoernooien mee kunnen maken,
namelijk twee maal te Deventer, en een maal in Nijmegen.
Zelfs hebben wij, behalve natuurlijk reuzen schik, daar
successen behaald. In Deventer sleepten wij den tweeden
prijs, een “gedeukten” metalen bal, naar huis en in
Nijmegen aten wij den eersten prijs van de verliezersron-
de op”.

In de dertiger jaren werd, omdat er zich steeds meer jon-
getjes aanmeldden, de begeleiding van deze aspiranten
door Be Quick steeds serieuzer genomen. Als leider van
de aspiranten en junioren werd H.A.M. van den Berge, Be
Quick’s eerste-elftalspeler, bereid gevonden een en ander
in goede banen te leiden. Een A- en een B-team konden
geformeerd worden. ’s Zondagsmorgens werd er, ook
onder leiding van Henk van den Berge, geoefend. Het aan-
tal “juniores” dat bij Be Quick kwam voetballen groeide

gestaag. In het begin van de veertiger jaren beschikte Be
Quick dan ook over een A-,B-en C-team, die afwisselend
op zaterdagmiddag of op zondagmorgen voetbalden. Van
een eenmanscommissie groeide de jeugdbegeleiding uit
tot een echte juniorencommissie met Louis Inklaar als
voorzitter. Andere bekende jeugdbestuurders uit die tijd
waren: de heren Jo Kruit opvolger van Louis Inklaar als
voorzitter, Jan Bethlehem, H.P. Michielsen, A. Christ en
Joh. Witkamp. Tijdens en vlak na de oorlog wilden steeds
meer jongetjes voetballen, maar de moeilijkheid was nu
echter, hoe zij aan voetbalschoenen en een Be Quick -
shirt konden komen. Dit laatste kwam door de textiel-
schaarste destijds. In het Be Quick-Nieuws van die tijd
werd opgeroepen, niet meer gebruikte oude shirts af te
staan voor jeugdige spelertjes. Vaak werden er losse leren
noppen onder hoge schoenen geslagen en werd er op een
oud wit overhemd van vader een blauwe baan genaaid. 
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Gehele Be Quick - jeugd in 1942
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Afscheid van
m’n Be Quick-shirt
Uit het Be Quick - Nieuws van november 1946
“Verzoek: Oud-spelers, die nog een Be Quick - shirt in
hun bezit hebben, wordt verzocht dit te willen afstaan aan
jeugdige spelertjes.”

Daar lig je nu voor me
jij, blauw-witte kiel,
Voor mij was je meer 
dan een dood stuk textiel,
Met jou om mijn body
ja, dat is een feit,
voelde ik me zoo veilig
in iederen strijd.
Waar ik was, was jij ook,
jij vocht met me mee....
wij voelden steeds samen
het wel en het wee.

Nu heb je reeds jaren
een plaats in mijn kast,
als mooi “souvenir”
was je niemand tot last.
De textielnood is groot
en je baas wordt te oud,
daarom word je nu
aan een ander vertrouwd.
Dien and’re nu wil ik
Dit ééne slechts vragen:
“Tracht ook gij dit shirt
steeds met eere te dragen”.
Laat het getuigen
van menig succes;
Pakt aan dan, Be Quickers,
doen jullie de rest.

KEES KRABBEL.

In 1947 kwam er een D-jeugdteam bij dat in het eerste jaar
direct kampioen werd, met twaalf wedstrijden gespeeld en
achttien punten.
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Be Quick A seizoen 1945 - 1946 na het behaalde kampioenschap in Voorst
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In 1948 werd het A-team kampioen en nog wel ongesla-
gen. Van dit A-team braken T. Welmers, A. Laar, en
D. Welmers direct door naar het eerste elftal. Leider van
dit team was “Ome Jan” Bethlehem.
De opgaande lijn bij de jeugd was ingezet en werd duide-
lijk doorgetrokken. In 1950 werd het A-elftal wederom
kampioen en, wat voor de Be Quick-voetbalopleiding be-
langrijk was, wederom dienden zich spelers aan voor het
eerste elftal zoals Herman “Charlie” de Weerd, Dick ter
Maat, Fré Brinkman en Jan Welmers. Steeds meer aan-
dacht ging er uit naar de jeugd. De afdeling was sterk
groeiende. In het jubileumjaar 1952 had Be Quick al vijf
jeugdteams en ook twee pupillenteams, die echter alleen
in de zomermaanden vriendschappelijk speelden.
In het jubileumnummer, “50 jaar Be Quick”, stond: “De
jeugd in het middelpunt van de belangstelling”.” Er werd
veel voor de jeugdige Be Quickers georganiseerd: feest-
avonden, Sinterklaasavonden, deelname aan wandeltoch-
ten en natuurlijk het beroemde jeugd - sportkamp in Hoek
van Holland. Aandacht kreeg de jeugd ook bij de eigen Be
Quick-toernooien en bezoeken aan andere toernooien
zoals het Vitesse-toernooi, Max Boas-toernooi bij Robur
et Velocitas, het V.V.O-toernooi, het V.O.E.K.-toernooi en
het Zwaluwen-toernooi.
In juni 1953 legde de heer Joh. Kruit de voorzittershamer

van de jeugdafdeling neer, mede om vanaf september
1953 de jeugd vooral op zaterdag ging spelen en dat viel
niet te combineren met zijn werkzaamheden. De heer H.
Beekman nam zijn taak over.
Ome Jan Bethlehem was vanaf begin jaren 40 secretaris
van de jeugdafdeling en had in die hoedanigheid een groot
aandeel in het succes van de jeugdafdeling van toentertijd.
“Ome Jan” - welke Be Quicker herinnert zich hem niet -
was altijd op de Marsweg aanwezig, had altijd een goed
woord voor welk jongetje dan ook en was bovendien niet
alleen voetballeider, maar ook nog opvoeder. Veel voet-
ballertjes van die tijd hebben van hem geleerd wat de nor-
men en waarden in het leven zijn. Het was voor hem vaak
belangrijker dat je plezier in het spel had, dan dat je won.

“Ome Jan” Bethlehem

“Actief voetballer, grensrechter, scheidsrechter bij
de jeugd, lid van de hogere elftalcommissie, kanti-
nebeheerder, terreincommissaris, technisch verzor-
ger Be Quick-Nieuws, hoofdleider van de Be Quick
- jeugd in het K.N.V.B.-kamp te Hoek van Holland,
lid van de kampstaf van de K.N.V.B., bestuurslid en
vooral secretaris van de jeugdafdeling van Be
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Be Quick D seizoen 1953 - 1954
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Quick. Dat alles was Jan Bethlehem, Be Quicker in
hart en nieren”, aldus Henk van der Vegte, voorzit-
ter van Be Quick.
Het indrukwekkende aantal functies bekleed door
Jan Bethlehem, dertien om precies te zijn, zal maar
door weinigen geëvenaard of verbeterd worden. Er
zijn namelijk maar weinig mensen die zo in hun
vereniging opgingen als hij.
Jan Bethlehem werd op 20-jarige leeftijd in 1933 lid
van Be Quick. De buitengewone verdiensten van
Jan Bethlehem lagen zeker niet op het sportieve
vlak. Hij speelde afwisselend in het vierde en vijfde
elftal. Een enkele keer werd hij wel eens uitverko-
ren om in het derde team mee te voetballen.
Derhalve heeft hij nooit aspiraties gehad hoog te
voetballen. Voetballen deed hij louter voor zijn ple-
zier. Hij werd meestal opgesteld als doelverdediger.

In 1943 werd hij aangesteld als “nood - secretaris”
van de jeugdafdeling en dat hield hij ruim 25 jaren
vol. Toen men in bestuurlijke kringen eenmaal ont-
dekte over welke organisatorische talenten deze se-

cretaris van de jeugdafdeling beschikte, trok men
hem ook voor andere functies aan. Dertien jaar was
hij een trouwe verschijning langs de lijn als grens-
rechter van het eerste. Bij de technische verzorging
van het Be Quick-Nieuws was hij eveneens de ver-
antwoordelijke man en ook deze functie heeft hij
dertien jaar vervuld. Dertien (ja opnieuw) jaar lang
trok “Ome Jan”Bethlehem met de Be Quick - jeugd
mee naar Hoek van Holland, waar hij als hoofdlei-
der de verantwoording had over “zijn zonen”, zoals
hij de Be Quick - jongeren zag. Later heeft hij nog
drie jaar deel uitgemaakt van de Staf in dit
K.N.V.B.-kamp. Al die functies samen hadden tot
gevolg dat er maar weinig tijd overbleef voor zijn
tweede hobby, het vissen.
Op 10 juni 1968 werd “Ome Jan” benoemd tot
Erelid en speldde de heer Essing uit Zevenaar hem
tevens de Zilveren Bondsspeld van de K.N.V.B. op.
Be Quick mag trots zijn op deze verenigingsman,
die zeven dagen in de week in touw was voor zijn
club. Er zijn, vooral heden ten dage, te weinig
sportliefhebbers die zo voor hun club leven.
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Jan Bethlehem als leider in Hoek van Holland

Jan Bethlehem, vijfde van rechts als keeper in een
veteranenteam

Jan Bethlehem uiterst rechts met de gehele groep
in Hoek van Holland

“Ome Jan” (rechts) in 1981 op het nieuwe complex bezig
met het hoofdveld.
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De juniorenafdeling ontwikkelde zich steeds meer. Ook
het idee van de heer Weerkamp “de Politie - School-
voetbalcompetitie,” heeft gezorgd voor een ongekende
toeloop van jeugdige voetballers naar diverse Zutphense
clubs en dus ook naar Be Quick. 

In het begin van de jaren 60 was de heer Christ jeugd-
voorzitter en had de beschikking over tien jeugdleiders bij
de toen al zeven jeugdteams. De heren Toon Samuels,
Chiel Veerwater, Herman de Weerd en Jan Bethlehem be-
haalden het diploma jeugdtrainer c.q. jeugdbegeleider en
brachten het geleerde in de praktijk bij de diverse teams.
Er werd ook een talentengroep in het leven geroepen.
Veelbelovende spelertjes werden extra onderhanden geno-
men door de heer Faber, voormalig speler en trainer van
“F. V. C.” uit Leeuwarden. Het A-elftal werd getraind
door de hoofdtrainer van Be Quick, de heer Klein
Klouwenberg. In 1961 en 1962 werd het A-elftal kam-
pioen van de hoogste afdeling. Uit deze succesvolle groep
haalden acht spelers de hoofdselectie. Spelers uit die tijd
die lang in Be Quick 1 hebben gespeeld zijn Piet
Bethlehem (400 wedstrijden) en Frits Woltman (zo’n 375
wedstrijden).

Ook het C-elftal werd steeds weer kampioen. Spelers uit
dat team waren onder andere Joop Woltman, Alex van
Emst en Kees Samuels. De heer Wijtse Doevendans was
in die tijd de bezielende voorzitter van de jeugd met di-
rekte assistentie van Jan Bethlehem en Toon Samuels. De
jeugdafdeling groeide maar door en de opleiding werd
steeds professioneler.
Tijdens het 75-jarig jubileum schreef de toenmalige jeugd-
voorzitter H. Vlutters in het jubileumboek trots dat op dat
moment zo’n negen juniorenteams en vijf pupillenteams
ieder weekend hun wedstrijden speelden. Het was de gou-
den tijd van het jeugdvoetbal bij Be Quick. Diverse gedi-
plomeerde trainers leverden het ene na het andere talent
af voor de hoofdselectie. Kampioenschappen waren er
ieder seizoen legio. In 1976 werden het C1 en C2 kam-
pioen, terwijl het C1 onder leiding van Kees Samuels
eveneens promotie maakte naar de hoogste klasse. Voorts
werden het B1 en B2 onder leiding van Joop Janssen als-
mede het A1 selectieteam onder leiding van Wijtse
Doevendans en het A2 onder leiding van Hans Hietveld,
kampioen. 
Veel Be Quick-junioren werden uitgenodigd voor verte-
genwoordigende G.V.B. en K.N.V.B.-jeugdteams. Jan-
Willem Meerdink werd zelfs jeugd - international. Be
Quick B1 werd in zijn geheel uitgezonden om de G.V.B.
te vertegenwoordigen op een groot internationaal toernooi
in Duitsland, waaruit weer een uitnodiging kwam om
meerdere dagen op kosten van een Duits district, demon-
stratie-wedstrijden te komen spelen. Ook de scouts van
betaalde voetbal(organisaties) waren kind aan huis bij Be
Quick. Verschillende talenten zoals René Smit, Jan-Willem
Meerdink en Henk Bobbink, waagden de sprong.
Gelukkig voor Be Quick kozen anderen er voor, om bij
hun eigen vereniging te blijven spelen.
De heer Vlutters vroeg zich in 1977 in het jubileumboek
af: “Moeten we nu rusten op onze lauweren? Neen. Juist
doorgaan op dezelfde weg en proberen het nog beter te
doen. Naast het feit dat we voetballiefhebbers zijn en graag
een nieuwe Cruyff in ons midden willen opleiden, hebben
wij als Be Quick’s jeugdcommissie en als amateur nog een
andere taak, namelijk de jeugd iets mee geven voor later.
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De heer Weerkamp tijdens prijsuitreiking van het 
Politie-Schoolvoetbal

Be Quick A op V.V.O.-jeugdtoernooi in 1958

Trainer de heer Faber staande derde van links
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Ik noem net met opzet “amateurs”, omdat juist zij die om-
geving en dus ook de toekomst van het kind gedeeltelijk
in de hand hebben. Nu de jeugd opgroeit onder heel an-
dere omstandigheden dan pakweg twintig jaar geleden en
de evolutie op elk terrein zich wijzigt en de gevaren langs
heel andere kanalen op onze jeugd toekomen, moeten wij

ze daarvoor bescherming bieden in onze vereniging. We
zullen dus moeten voort gaan om het kind, wat voor een
klein stukje aan ons is toevertrouwd, te begeleiden zonder
dat het daardoor in zijn waardigheid wordt aangetast”. 
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Be Quick A1 seizoen 1974 - 1975

Trainingsavond D-jeugd aan de Marsweg
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Herman Vlutters

De heer Herman Vlutters werd in 1987 tijdens het
85-jarig jubileum benoemd tot Erelid. Hij was zo’n
tien jaren jeugdvoorzitter van Be Quick. Onder zijn
bezielende leiding beleefde Be Quick gouden tijden
met haar jeugd. Hij begreep de jeugd als geen ander

en kende zelfs alle jeugdleden bij naam en toenaam.
Naast gezelligheid gaf hij de aanzet tot meer presta-
tiegericht denken bij de jeugd. Deze aanpak heeft
geleid tot een enorme prestatiestijging in de 70-er
jaren. Na zijn periode als jeugdvoorzitter heeft
Herman Vlutters nog vele jaren als vice-voorzitter
deel uitgemaakt van het hoofdbestuur. In 1981
werd hij benoemd tot Lid van Verdienste van Be
Quick. Tijdens de buitengewone ledenvergadering
in 1987 werd besloten de te vroeg overleden
Herman Vlutters postuum tot Erelid te benoemen.
Hij was voor zijn overlijden daarvoor al genomi-
neerd.

In het kader van het 75-jarig bestaan werden er voor alle
jeugdteams feestelijkheden en jubileumtoernooien georga-
niseerd en bovendien ging de jeugd naar Parijs. Het sei-
zoen 1976-1977 was qua prestaties nog beter dan het vo-
rige. Het A-selectieteam werd weer kampioen en moest
spelen om het algehele kampioenschap van Gelderland,
dat gewonnen werd. Daarna deed het team mee aan het
algemeen kampioenschap van het Oosten op het Rohda
Raalte terrein en een week later in Zutphen op het
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Jan Willem Meerdink in het Nederlands elftal staande rechts. Uiterst links René van de Gijp aan het begin van een interland-
wedstrijd in de Kuip in Rotterdam.

Herman Vlutters in 1977 tijdens receptie ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan
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Be Quick’s jeugd in 1976
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Zutphania-terrein en werd ongeslagen kampioen, wat te-
vens promotie naar de Interregionale hoofdklasse bete-
kende.
Een groot gedeelte van de A-spelers die in 1976-1977

kampioen werden, vormde het eerste elftal dat in 1980
kampioen van de tweede klasse werd. 
Niet alleen in voetballend opzicht had Be Quick zijn
jeugdleden iets te bieden, ook op andere terreinen was ze
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Be Quick’s jeugd naar Parijs in 1977

Het elftal dat promoveerde naar de inter-regionale Hoofdklasse in 1977
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uiterst actief. Na het reeds gememoreerde jubileumreisje
naar Parijs gingen de junioren naar Duitsland, Engeland,
Italië en Oostenrijk. Ook activiteiten dichter bij huis waren
schering en inslag. Kampeerweekenden, zwemmen, diver-
se spel-activiteiten en vooral de jeugdvoetbalkampen,
eerst in Nunspeet en later in Hoek van Holland, spreken

nog steeds tot de verbeelding. Ook nu nog worden maar
al te graag oude herinneringen aan Hoek van Holland op-
gehaald.
“Als je een paar jongens bij elkaar zet die een paar kam-
pen hebben meegemaakt, kun je een boek schrijven”,
aldus “Ome Jan” Bethlehem in het jubileumboek van
1992.

Het bleef goed gaan met de jeugdafdeling. Het aantal ju-
nioren en pupillen bleef groeien. In mei 1980 werd Marcel
van Spankeren als honderdste pupil begroet door pupil-
lensecretaris Henry Janssen en voorzitter Bart van Osch. 
Be Quick vervulde, zeker wat de jeugdopleiding betreft, in
die tijd een hoofdrol binnen Zutphen. Bestuurlijk stond Be
Quick op een hoog peil, met onder andere de jeugdvoor-
zitters, H. Sigger sr, B. Hooiveld, L. Beumer, F. Woltman,
A. Calot en J. Vosmeijer. Er was eigenlijk steeds wel ie-
mand die de leiding op zich nam. Ook de pupillen-afde-
ling met secretarissen als Henry Janssen en Douwe Veen
stond garant voor kwaliteit.
In 1974 werd er begonnen met het aanstellen van gediplo-
meerde trainers, zoals Kees Samuels, Joop Janssen en
Thomas Werndley. Later volgden H. Hoopman, B.
Koolenbrander, J. Derks later trainer van Go-Ahead
Eagles, de K.N.V.B. en nu Glasgow Rangers, J. Steffens,
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Trainen in de sneeuw in 1978

Jeugdkamp in Nunspeet in 1949 Jeugdkamp in Nunspeet in 1949

Tijdens het jeugdkamp in Hoek van Holland in de 
begin 50-er jaren, gezamenlijk aan tafel De leiders bij elkaar voor een van de tenten
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Be Quick A kampioen in 1981

Be Quick A kampioen in 1983 - 1984

Jubileumboek Bijlage.qxd  08-04-2008  10:31  Pagina 196



H. Post, D. van Hardeveld, P. van Osch, G.J. van Soest,
F. Leushuis, J. Bos, H. Janssen, A. van de Spreng, F. van
Osch, H. Wisseborn, R. Mulder, E. Hulsman en anderen.

De prestaties waren en bleven goed, aan de lopende band
werden er kampioenschappen behaald. Zo werd het A
kampioen in 1983 en 1984. Meteen daarna volgde weder-
om promotie naar de Interregionale jeugd. Be Quick’s B1
onder leiding van Jan Steffens werd kampioen van het
Oosten, met spelers als Hans Holtman, Danny Janssen,
Stefan Jansen, Marcel van Spankeren en Peter van Osch,
later spelend in Be Quick 1. Maar heel langzaam werd het
minder, het aantal jongens dat voor Be Quick koos werd
door wat voor oorzaak dan ook steeds geringer.
In 1985 had Be Quick nog maar 95 juniorspelers en 98
pupillen.
In 1988 werd Hans Hietveld gehuldigd met de Zilveren
Bondsspeld van de K.N.V.B., met name voor al zijn acti-
viteiten bij de jeugd van Be Quick en de afdeling
Gelderland van de K.N.V.B.

Hans Hietveld

Hans Hietveld werd in 1952 lid van Be Quick. Het
was in juni 1953 dat Hans voor de eerste maal mijn
pad kruiste en dat was op het oude A.Z.C.- terrein
aan de Pollaan, alwaar we beiden onze eerste wed-
strijd voor Be Quick zouden spelen. Elf jongetjes
van tien en elf jaar vormden daar de ploeg aspiran-
ten die meteen als hun eerste wedstrijd “de derby”
moesten spelen. Mijn herinneringen gaan niet ver-
der dan de namen van vier medespelers namelijk
Hein Denekamp, Rob Frauenfelder, Paul Mulder
en .... Hans Hietveld. Hans viel meteen op, een
grote stevige jongen die die avond de best geklede
voetballer van ons Be Quickertjes was. Onze lei-
ders waren de heren Kruit, Bethlehem en Toebes.
Ik weet ook nog dat er bij ons twee spelers in lie-
pen die echt niet wisten of de bal rond of vierkant
was, een daarvan was Hans. Ja, we wonnen die eer-
ste wedstrijd, maar dat kwam zeker niet door Hans
Hietveld. Hoe het hem daarna is vergaan op voet-
balgebied, kan ik me met de beste bedoelingen niet
meer herinneren. In 1958 kruiste Hans ineens op-

197Zutphen

Be Quick A kampioen Hoofdklasse 1984 - 1985
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nieuw mijn pad, nu niet als voetballer, maar als een
van de chauffeurs, die Be Quick 1, waar ik toen in
speelde, naar Zwaagwesteinde zou vervoeren. Hans
had blijkbaar al zeer vroeg z’n rijbewijs gehaald en
reed in een voor die tijd hippe volkswagen. We ver-
trokken in colonne vanaf “Spaan” en hij mocht in
het midden rijden omdat hij de weg niet zo goed
wist. Toen Jan Freriks in Zwolle besloot om op een
rotonde voor het station aldaar, vier maal rond te

rijden, reed Hans trouw achter hem aan, accuraat
als hij toen al was. In die jaren werden Hans en ik
gestrikt om als jeugdleider te gaan fungeren van de
zich steeds maar uitbreidende jeugdafdeling. Don-
derdagsavonds kwamen dan “Ome Jan” Bethlehem
en Toon Samuels naar het veld alwaar je dan een
van de teams kon uitzoeken, die dan al opgesteld
waren en in een schrift genoteerd stonden. Voor
Hans was het jeugdvoetbal in het algemeen en bij
Be Quick in het bijzonder, het belangrijkste wat er
was. Via lid van de jeugdcommissie werd hij secre-
taris van Be Quick’s jeugdafdeling in 1961. Het be-
geleiden, besturen en leiding geven aan jeugdige
voetballers was zijn lust en z’n leven. Won een elf-
tal, dan werd er getracteerd. En welke jeugdspeler
heeft er niet een shirt, een broekje, een stel kousen,
een embleem of zelfs een paar voetbalschoenen
van hem gekregen. In Hoek van Holland was hij
vele jaren leider c.q. hoofdleider van de Be Quick-
jeugd. Naast zijn vele werk als secretaris, was hij lei-
der van het A1, na A - interregionaal en Ao het
derde A-team. Hans was van 1961 tot 1977 lid van
de jeugdcommissie en jeugdbestuur. In 1965 trad
hij toe tot de redactiecommissie en de terreincom-
missie. Deze baantjes deed hij respectievelijk tot
1969 en 1971. In 1978 werd Hans Hietveld be-
stuurslid, eerst twee jaren als tweede secretaris en
vanaf 1980 eerste secretaris (tot 1992). Vanaf 1980
deed hij tevens alle p.r. activiteiten van de vereni-
ging. In 1992 deed Hans vrijwillig een stapje terug
in overleg met de Werkgroep Herstructurering.
Vanaf 1992 werd hij wel secretaris van de sponsor-
en reclame- commissie en de activiteitencommissie.
Naast de vele functies die hij bij Be Quick vervulde
was Hans van 1964 tot 1988 secretaris
Streekcommissie pupillenvoetbal, eerst Zutphen en
Omstreken, later Dieren - Zutphen. Van 1973 tot
1979 secretaris junioren - voetbal van de Federatie
van Zutphense Voetbalverenigingen. Van 1984 tot
1988 lid pupillencommissie K.N.V.B. afdeling
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Hans Hietveld in 1988

Hans, in de kantine (rechts op de foto)

Hans derde van rechts tijdens een Kerstclubavond
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Gelderland. Vanaf 1985 was hij betrokken bij het
toto- en lottogebeuren bij de K.N.V.B.-afdeling
Gelderland. In 1977 werd Hans Hietveld benoemd
tot Lid van Verdienste en in 1987 werd hij tot Erelid
van Be Quick benoemd. In februari 1988 kreeg hij
voor al zijn werk voor Be Quick en de K.N.V.B.-af-
deling Gelderland verricht, de zilveren waarde-
ringsspeld uitgereikt.

Hans Hietveld was een duizendpoot en in alles wat
hij deed een perfectionist. Nooit was er achterstand
in zijn werk. Was er s’avonds een vergadering, dan
lagen de notulen van die vergadering meestal bin-
nen 24 uur bij een ieder in de bus. Dat was Hans
Hietveld ten voeten uit. Op 23 april 1996 overleed
Hans op veel te jonge leeftijd. De heer H.D. van de
Wilde schreef in een memoriam: 
“Wij zullen dit Erelid missen en hem gedenken als
een man, die verschrikkelijk veel voor Be Quick
heeft gedaan en vaak zichzelf wegcijferde in het be-
lang van zijn club. Hans is derhalve een belangrijke
man geweest in de historie van Be Quick”.

In juni 1994 speelden nog maar 18 junioren en 47 pupil-
len bij Be Quick. Het klinkt nogal zwaarmoedig, maar het
was een realiteit waar je als vereniging mee te maken kon
krijgen. Alles werd eraan gedaan om het verloren gegane
terrein terug te winnen. Diverse acties om weer jeugdle-
den te krijgen werden georganiseerd, bijvoorbeeld het
huis-aan-huis verspreiden van pamfletten met teksten als
“Voetballen doe je bij Be Quick” en “Voetballen begint bij
Be Quick”.
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Hans Hietveld werd in 1987 Erelid

Be Quick A jeugd in 1990 tijdens Hanzestedentoernooi
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Hans Gilhaus en Ruud Geels kwamen de jeugd trainen.
De pupillencontributie ging naar beneden, er werd een
busje speciaal voor het ophalen en terugbrengen van pu-
pillen uit Leesten aangeschaft. Er werd een nieuw jeugd-
bestuur gevormd met A. Calot voorzitter, F. Altena secre-
taris, J. Vosmeijer penningmeester, C. Mekers pupillense-
cretaris en R. van Nieuwenhoven, M. Woltman, P. van
Osch, Ph. Tesink - Korthuis en J. Dix als leden. Technisch

jeugdcoördinator was Peter van Osch. Een nieuw begin
met een stel gedreven mensen. Oudere jeugd was bij Be
Quick dun gezaaid, maar de aandacht werd op de pupil-
len gericht. Een voetbalvereniging begint bij de pupillen,
dus..... In samenwerking met de toernooicommissie wer-
den er prachtige toernooien georganiseerd als het I.N.G.-
Sportgala voor C-junioren en het Jaartsveld-toernooi voor
B-junioren. Aan deze twee toernooien deden teams mee
van Ajax, Feyenoord, P.S.V., Go Ahead Eagles, Twente,
De Graafschap, Willem II, Fortuna S.C., V.V.V. en veel
buitenlandse clubs. 

Voor de hoogste pupillen, het D, was er de Stations-
restauratie - toernooi en de E-en F-pupillen speelden wed-
strijden tegen regionale clubs, ook in toernooivorm.
Langzaam krabbelde Be Quick’s jeugdafdeling uit het dal.
De organisatie was weer ouderwets. Maar alles hing af van
de vraag of jeugdige spelers net als vroeger weer voor Be
Quick zouden kiezen. En...... mede door alle inspanningen
van het jeugdbestuur kwamen er weer mogelijkheden,
want steeds meer pupillen meldden zich aan. Oud-eerste-
elftalspelers als, Ruud Mulder, Peter ter Horst, Ruud
Barrée, Evert Teunissen en eerste-elftalspeler Francis
Opuku Agyman waren op dat moment trainers van de pu-
pillen. De toeloop van spelers naar Be Quick zette door.
Zozeer zelfs dat op een bepaald moment op organisato-
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Organisatoren Sportgala in 1995, met uiterst rechts, Jo
Vosmeijer

Be Quick D jeugdkampioen in 1999
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risch gebied niet alles in orde was. Te weinig leiding voor
te veel spelers, was een van de problemen.

In oktober 2000, werd er door het hoofdbestuur een
werkgroep jeugd ingesteld, met als doel, ervoor te zorgen
dat er binnen afzienbare tijd weer een gezonde jeugdafde-
ling zou zijn, met voldoende trainers, leiders en bestuur-
ders. Deze werkgroep bestond uit de heren Harm Jansen,
Gé de Jong en Adrie Kemper. In maart 2001 werd er door
deze heren een keurig informatie- boekje uitgegeven over
het reilen en zeilen van deze commissie. Er was onder an-
dere besloten een jeugdcoördinator aan te stellen. De heer
Roy Goyaerts zou die taak voorlopig op zich nemen. Op
8 maart 2001 werd er ook een activiteitencommissie voor
de jeugd gevormd. In april 2001 waren er circa 200 junio-
ren en pupillen lid van Be Quick, die getraind werden
door onder andere de heren, R. Mulder, F. Woltman, G.
Lieftink, F. Opuku Agyman, E. Teunissen, B. Tuinstra, C.
van Ommen, F. Duyn, D. ter Horst, F. Rotman, M.
Grotendijk, R. Grotendijk en R. Goyaerts. Leiders waren
de heren, A. Jansen, J. Olthuis, N. Wildering, R. Barrée,
D. Kok en J. Dix. De bedoeling was dat één en ander op
korte termijn uitgebreid zou worden. Als sponsor werd
gecontracteerd Geha Bouw en Techniek bv, die o.a. de ge-
hele jeugd van Be Quick-shirts ging voorzien. Deze echt
serieuze stap naar algeheel herstel van Be Quick’s jeugd-
afdeling is er een die van alle kanten werd toegejuicht en
die een goede toekomst ook ver na 2002 moet garande-
ren.

Be Quick heeft nu al zo’n negentig jaar getracht de com-
binatie voetbalspel, begeleiding, prestaties, plezier en de
jeugd iets meegeven voor de toekomst, in ere te houden
en met succes. In die negentig jaar hebben honderden

jeugdleiders, jeugdleidsters, trainers, bestuurders het aller-
beste van zichzelf gegeven, om het jongetje c.q. meisje aan
hem toevertrouwd, “iets om mee te geven voor hun toe-
komst, iets om later op terug kunnen kijken, als een on-
vergetelijke tijd”. Wij van Be Quick zijn vanaf de heer
Frans van Eijsden in 1912, tot aan nu veel dank verschul-
digd aan al diegenen, die meestal belangeloos, op wat van
manier dan ook, de jeugd van Be Quick hebben geholpen
hun weg in het “voetbal” en wat er bij het Blauw en Wit
nog belangrijker wordt gevonden, de juiste weg in het
leven te vinden, want.......”Be Quick is meer dan alleen
voetbal”! 

Atletiek

Naast voetballen heeft bij Be Quick ook een andere edele
sport in hoog aanzien gestaan, namelijk atletiek. De basis
voor een atletiekafdeling werd gelegd op zaterdagavond 16
mei 1916. Tijdens de ledenvergadering werd onder meer
besloten, “tot ernstige athletische oefeningen gedurende
het zomerseizoen”. Het aanwezige Erelid Mr. A.F. Graaf
van Rechteren Limpurg loofde twee bronzen medailles uit
voor de te houden wedstrijden in deze tak van sport. Het
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bleef aanvankelijk bij een loffelijk streven, want pas op de
algemene voorjaarsvergadering van zaterdagavond 17
april 1921, die gehouden werd in de bovenzaal van de
Nieuwe Sociëteit aan de Oude Wand, werd besloten een
commissie samen te stellen die de afdeling atletiek zou
gaan begeleiden. Die commissie kwam te bestaan uit de
heren Mr. P. Wildervanck - de Blécourt, J.W. Hoving en
W.A.M. Norp. De toenmalige voorzitter sloot de vergade-
ring, doch wekte de leden op die zomer, “geregeld aan de
athletiekoefeningen deel te nemen”. Op 21 september
1923 hield Be Quick een “onderlinge athletische dag”. De
deelname was groot en de prijzen bestonden uit fraaie
kunstvoorwerpen.

De winnaars waren:
- 100 meter hardlopen : G. van Dijk
- 400 meter hardlopen : G.C. van de Akker
- Hoogspringen : J. Hoogenkamp
- Speerwerpen : D.J. Assendorp
- Discuswerpen : W.A.M. Norp
- Kogelstoten : W.A.M. Norp 

Bij Be Quick groeide in het begin van de 30-er jaren de af-
deling atletiek langzaam maar zeker, mede door het vele
werk van Be Quick’s atletiekpionier Nico de Rooy.
Overigens was deze niet alleen plaatselijk, doch in het ge-
hele land als zodanig bekend. In de 30-er jaren bloeide de
atletiekafdeling welig en voorspoedig, met “cracks” als,
Bob Schillemans, Frits Boekaar, Evert Speek, Jan
Teunissen, Kuiper, Tinus Harbach, Lu Smolders, Henk
van den Berge, Jo Derksen en Gerrit Nagel. De Be
Quickers waren in die tijd al met de atletieksport ver-
trouwd geraakt, mede doordat Be Quick regelmatig atle-
tiekwedstrijden op het terrein aan de Marsweg hield.
Daarnaast manifesteerden de Be Quick - atleten zich vaak
en nadrukkelijk op atletiekbanen in en buiten de regio en
moest het al gek gaan als ze niet met lauweren overladen
thuiskwamen. Onder meer door de successen van Bob
Schillemans, Frits Boekaar en Henk van den Berge leefde
de atletiek in Zutphen op. Eerstgenoemde werd uitgeno-

digd voor internationale wedstrijden in Düsseldorf op 30
juli 1933. In 1934 waren er volop successen. Op de
Oostelijke kampioenschappen behaalde Be Quick twee
titels. Henk van den Berge won de 100 meter in twaalf
seconden en de 4x100 meter- estafetteploeg bestaande uit
Henk van den Berge, Evert Speek, Jo Derksen en Bob
Schillemans was de verzamelde concurrentie te snel af
met een nieuw clubrecord van 45,8 seconden. Tijdens de
Nederlandse kampioenschappen in het Olympisch
Stadion in Amsterdam waaraan werd deelgenomen door
een kleine Be Quick-afvaardiging die bestond uit Henk
van den Berge, Bob Schillemans, Jo Derksen en Evert
Speek en als supporter Henk Stoker, werden de volgende
resultaten gehaald: Bob Schillemans in de serie derde in
11,1 sec., en Henk van den Berge in de serie vijfde in 11,5
sec. De 4x100 meter serie in 45,1 sec. (nieuw clubrecord).
Het jaar 1934 was zonder meer succesvol voor Be Quick’s
atletiekafdeling. Tijdens de najaarsvergadering van Be
Quick op 14 september 1934 stak voorzitter Nico de Rooy
zijn waardering voor de geleverde atletiekprestaties niet
onder stoelen of banken. Op de lijst van beste prestaties
van Nederland in 1934 en het district Oost van de
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie stonden de vol-
gende Be Quickers vermeld:
100 meter:
Bob Schillemans 11,0 sec. (zevende landelijk)
Henk van den Berge 11,2 sec.

200 meter:
1. Bob Schillemans 23,8 sec.
2. Jo Derksen 24,6 sec.

4x100 meter:
1. Be Quick 45,1 sec. (zesde landelijk)

3000 meter: 
6. Jan Teunissen 10,32 min.

De estafetteploeg overtrof zichzelf op de Olympische dag
in juli 1935. Voor 60.000 toeschouwers liepen de atleten
van den Berge, Boekaar, Derksen en Schillemans opnieuw
een nieuw clubrecord, namelijk 44,8 sec. Het scheen ech-
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ter dat deze prestatie net iets te veel van het goede was,
want hierna stortte de atletiekafdeling ineen. In 1949
kwam er pas weer enig leven in de brouwerij. Op initiatief
van good old Bob Schillemans en dank zij het enthousias-
me van de atleten Henk de Rooy, Co Schut en Bartels
werd de atletiekafdeling nieuw leven ingeblazen. Na de
komst van Arie Nieuwenhuis werd de officiële erkenning
van de atletiekafdeling spoedig een feit. Gaandeweg werd
de wedstrijdagenda steeds voller. Bijna iedere zondag
namen Be Quickers aan wedstrijden deel. Echt spectacu-
laire resultaten werden er op landelijk niveau niet meer be-
haald, maar op regionale wedstrijden lieten de Be Quick -
atleten wel van zich horen. Bij een nieuwelingenwedstrijd
in Enschede won H. de Rooy de 3000 meter met Co
Schut op 1,2 sec. als tweede. Junior-lid F. Bartels werd
tweede op de 200 meter in 26,1 sec. Vanaf 1952 trainde
Arie Nieuwenhuis op dinsdag en zaterdag de “wederge-
boren” atletiekafdeling.

Er werd aan de hand van reeds geleverde prestaties een
voorlopige clubranglijst opgesteld (basis: toentertijd gel-
dende Olympische puntentelling):
1. Henk de Rooy 1500 meter 4.31.8 min 607 punten
2. F. Naber Verspringen 6.20 meter 602 punten
3. Ab Kingma 800 meter 2.10.9 min. 588 punten
4. A. Nieuwenhuis Verspringen 5,92 meter 538 punten
5. A. Bartels 100 meter 12,3 sec. 536 punten
6. M. Postma 200 meter 26,6 sec. 429 punten
7. Co Schut 3000 meter 10.57.4 min. 408 punten
8. H. Witzand Discus 27.94 meter 389 punten

Be Quick had zich toen al aangemeld bij de K.N.A.U. en
begon met 30 leden. Het officiële Be Quick atletiekkos-
tuum bestond uit een korenblauwe broek en een hemdje
zonder mouwen, waar op borsthoogte een horizontale
baan op gedrukt was.

Clubrecords eind 1952:
100 meter B. Schillemans 11,0 sec.
200 meter B. Schillemans 23,8 sec.
400 meter A. Bartels 58,2 sec.
800 meter A. Kingma 2.10.1 min.

1500 meter H. de Rooy 4.30.8 min.
3000 meter H. de Rooy 10.04.3 min.
5000 meter C. Schut 17.47.5 min.
Verspringen F. Naber 6,59 meter
Hoogspringen A.Kingma 1,67 meter
Discus A. Nieuwenhuis 30,85 meter
Kogelstoten L. Smolders 9,31 meter
4x100 meterploeg H. van den Berge/B. Schillemans

J. Derksen/F. Boekaar 44,8 sec.

In 1958 organiseerde Be Quick de Oostelijke Baankampi-
oenschappen op een grasbaan(!) op het Be Quick-terrein
aan de Marsweg, met in de hoofdrol, “Pa”de Rooy.
Atleten als Naber en Ad Laar deden van zich spreken. In
deze tijd had Be Quick verder de beschikking over talent-
volle lopers als Jan Schooltink (meermalen Nederlands
kampioen op de vijf en tien km), Arie Welmers en Sijmen
Schouten (100 meter sprint) en Dick Stern. Geale Lourens
manifesteerde zich nadrukkelijk als hinkstap-springer en
Tonny Schooltink werd Oostelijk Crosskampioen. Was het
zo dat vroeger voetballers ’s zomers gingen atletieken,
later kwam daar verandering in. Gezien het verschillende
karakter van beide sporten (team - individueel) ontston-
den er bij “omni - verenigingen” als Be Quick bepaalde
wrijvingen. Wellicht vonden de atleten niet altijd het nodi-
ge begrip bij hun voetballende medeleden (of omgekeerd).
Maar wat de precieze oorzaak ook geweest moge zijn,
begin zestiger jaren viel in navolging van zovele verenigin-
gen, ook voor de atletiekafdeling van Be Quick het doek.
Zonder anderen tekort te doen richten wij gaarne nog
even de schijnwerpers op de heer A. Nieuwenhuis, die in
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de vijftiger jaren Be Quick’s atletiekafdeling nieuw leven
ingeblazen had, en verder natuurlijk op Be Quick’s Ere -
voorzitter N.J.H. de Rooy, die met niet-aflatende ijver Be
Quick’s atletiekboot heeft weten drijvende te houden.
Oud-Be Quick-leden Co Schut en Jaap Faber richtten in
Almen een nieuwe atletiekclub op. Er moest een trainer
komen en jawel, de inmiddels 80-jarige Nico de Rooy
deed toen zijn intrede bij S.V. Almen. Ruim 50 jaar na de
oprichting van Be Quick’s atletiekafdeling was het over, dit
tot spijt van vele oud - Be Quickers. De sprint, de kogel,
de speer, de discus enz. waren voorgoed verleden tijd bij
Be Quick.

Nostalgie?

“Be Quick”, als ik jouw naam maar hoor,
gaat er iets door mij heen;
een schok, een gloed, een vreemd gevoel,
houd daar nu maar je hoofd bij koel,
het trilt me in de beenen.

Jouw kleuren fascineren mij,
dat blauw en wit der velden.
‘t Is als een stukje van mezelf;
Dappere vechters, jullie “elf,”
zijn onze groote helden. 

“Be Quick”, ’t is niet een simpel woord,
deez ‘ naam van vreugd en smarten;
‘t Is een begrip, een brok gevoel,
een strijdleus, ja slechts een groot doel.
Jij club van onze harten.

Een gedicht van Kees Knabbel uit Het Be Quick-Nieuws.
Een gedicht dat veel vertelt over hoe er vroeger over Be
Quick werd gedacht. In de afgelopen 100 jaar hebben dui-
zenden Zutphenaren inderdaad een schok, een gloed, een
vreemd gevoel gehad, als ze de naam Be Quick maar
hoorden. Hoe dat nu kwam zal altijd een onbeantwoorde
vraag blijven, want het is niet uit te leggen, het is een ge-
voel dat niet te beschrijven valt. Kwam het door de ver-
bondenheid van Zutphenaren onder elkaar of waren het
de blauw-witte stadskleuren, die vele Zutphenaren deed
besluiten een band, een speciale band met en bij Be Quick
op te bouwen. Be Quick had en heeft waarschijnlijk altijd
iets speciaals uitgestraald in de vorm van vriendschap,
sfeer en kameraadschap. Vele vriendschappen werden er
op de Varkensweide, de Pollaan, het Baankveld, de
Marsweg en nu het Zuiderpark, voor het leven gesloten.
Artikelen in oude Be Quick-clubbladen leren dat de hang
naar “Be Quick Zutphen” bij velen altijd is gebleven. Een
kleine keus uit de correspondentie via het Be Quick-
Nieuws, in willekeurige volgorde geplaatst, maakt duide-
lijk wat Be Quick voor velen heeft betekend.

Het Be Quick-gevoel
Uit het Be Quick-Nieuws van 1930:

Dat oud - Be Quick altijd nog zeer meeleeft met de huidi-
ge generatie, het treft ons steeds weer. Hoe is dit toch te
verklaren? De oud - leden kennen immers de tegenwoor-
dige spelers niet meer. Er is echter een grote overeen-
komst. Immers het “shirt” en de naam “Be Quick” zijn
door de tijden heen dezelfde gebleven. En elke Be
Quicker, of hij nu speelde op het terrein “vijf minuten
gaans voorbij de gasfabriek” of op het Baankveld lauwe-
ren oogstte, heeft door onze vereniging een behoorlijke
portie levensvreugde en vriendschap opgedaan.

Traditie
Uit het Be Quick-Nieuws van 1946:

Bram Kuiper, Zuuring (Zeus), Krik en Nico de Rooy, ter
Hogt (Hoy), van Rhoon, Louis Inklaar, “Jim” van Beest
enz. Velen van bovengenoemde klassiekers zijn niet meer
in Zutphen woonachtig. In het algemeen biedt onze stad
te weinig toekomstmogelijkheden. Enkele zijn reeds over-
leden. Ook Indië betekende in dien tijd een voortdurende
aderlating voor onze elftallen. De herinnering is vaak
mooier dan de werkelijkheid. Het zij zoo, maar niettemin
denken stellig vele van onze oud - leden, waar ook ver-
spreid ter wereld, bij tijd en wijle aan de gelukkige, onbe-
zorgde dagen van hun jeugd, toen de Be Quick - kiel nog
om de schouders gleed. Vele van deze “oud strijders”, die
Be Quick hebben helpen groot maken en ons een traditie
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hebben verschaft, onderhouden nog een onderlinge cor-
respondentie. Ver weg van hun schone IJsselstad, vormt
Be Quick nog de grote verbindingsschakel. Zij voelen zich
ook op afstand één met de grote Be Quick - familie en
horen daar ook bij. Dit alles is slechts mogelijk bij een
goed geleide vereniging.

Wat reünisten
schreven over de
reünie in 1947
* De herinnering van zovele figuren uit de oertijd van onze
club bracht het verleden weer in volle glorie voor het
voetlicht. Afstanden ten spijt, is de oude garde nog nauw
aan Be Quick verbonden.
* Voor mij was het de zesde maal dat ik een lustrum van
Be Quick meemaakte, maar het negende zal ik niet gauw
vergeten. En dan nog iets: “de Oudejaarsavond” moet vol-
gens mij van het “vijf jarenplan” en JAARLIJKS terugke-
ren.
*Een fantastisch Weekend, maar ik zou er heel erg op ge-
steld zijn dat wij niet eens in de vijf jaar, doch IEDER
JAAR zo een reünie houden van jong en oud!
*Onvergetelijke oudejaarsavond in grootse stijl. Prachtige
geest.
*Vriendschap één van de mooiste dingen bij Be Quick.
*Be Quickers ontmoet je op de gehele wereld.
*Het was tijdens ons onvergetelijk 45-jarig feest, dat ik
kennis nam van een brief van Mr. J.W. Woldring van de
Hoop, burgemeester van Katwijk, waarin hij mededeelde
helaas verhinderd te zijn de reünie bij te wonen, doch de

vorming van een reünistenclub voorstelde. Hij meende dat
de Graaf van Rechteren Limpurg een uitnemende figuur
zou zijn, om het initiatief hiervoor te nemen.

Kommentaar op .....
Als steeds heb ik ook het Be Quick-Nieuws van februari
1948 met bijzonder veel belangstelling gelezen en ik ont-
dekte daarin een spiksplinternieuwe medewerker namelijk
Vloeitje. Vloeitje schrijft: “Ik moet u iets bekennen, ik ben
geen goede Zutphenaar.” Meneer Kruit wekt ons altijd op,
voor Be Quick en voor Zutphen al onze krachten in te
spannen. Maar Vloeitje is niet erg vatbaar voor die op-
roep. Voor Be Quick wil hij alles doen, maar Zutphen laat
hem volkomen koud. Hij vindt het maar een akelig stad-
je.
Misschien mag ik als oud-inwoner van onze goede IJssel-
stad, Vloeitje eens op één of ander wijzen. Op de eerste
plaats, Be Quick en Zutphen zijn hecht met elkaar ver-
bonden. Ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan in 1942
heb ik er wijlen burgemeester Dijckmeester op mogen
wijzen als bijzonderheid, achter onze naam steeds (Z) te
schrijven, d.w.z. wij behoren bij Zutphen en ons binden
onverbrekelijke banden. Waarom, Vloeitje komen al die
Veteranen steeds zo gaarne naar Zutphen als er bij Be
Quick iets te doen is? Om Be Quick alleen? Neen, zij
komen naar Zutphen omdat dit aan hun jeugd kleur heeft
gegeven. Be Quick was niet alleen aan de Marsweg te vin-
den, maar de Be Quick - sfeer is overal, in de gehele stad.
Zutphen is Be Quick, Be Quick is Zutphen. 

Geschreven door de heer W.A.G.M. Meuleman in Be
Quick-Nieuws 1948.
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“Post” van alle kanten
De Indonesische post bracht ons een fraaie ansichtkaart
van ons oud-lid F.K. von Raesfeld Meijer die d.d. 16 ok-
tober j.l. uit Den Pasar schreef: “Voor vertrek op dienst-
reis las ik van de 2-0 overwinning op N.E.C. Bravo! Het
gaat goed zo. Beste wensen F.K. v. R.M.”

De Indonesische post bracht ons ook een brief van G.J.
Kiezebrink, die ook al in de wolken was over de Be
Quick-successen.

Zelfs uit Chicago (U.S.A.) ontvingen wij een geestdriftig
schrijven namelijk van ons oud-lid Ch. Elzinga, die met
stijgende belangstelling de verrichtingen van ons eerste
volgt.

Een brief uit Canada
Beste Be Quickers.
Niet zo lang geleden bezorgde Louis Inklaar mij een pret-
tige verrassing. Toen ik namelijk op een zaterdagmorgen
naar het postkantoor ging om mijn mail op te halen, vond
ik tussen mijn andere brieven het Be Quick-Nieuws.
Thuisgekomen duurde het niet lang of ik zat met mijn ge-

dachten in Zutphen en bij de Be Quick - familie. Hoewel
er geen afzender op het adres stond en ik geen hand-
schriftkundige ben, kon ik me toch niet vergissen in de
persoon die het mij stuurde, want het was geschreven met
dezelfde hand die mij zo’n twintig jaar geleden mijn eerste
aanschrijving stuurde, de toenmalige leider van het junio-
ren tiental. Jawel zoals ik schreef het junioren-tiental van
Be Quick, we hadden er op dat moment niet meer en ik
werd de elfde. Dit was voor mij een groot geluk, want er
werd niet gekeken of ik wel voetballen kon, het belang-
rijkste was om een elftal en niet een tiental te hebben. Ik
werd opgesteld als rechtshalf. Op deze plaats, zo werd mij
verteld, kon ik het minste kwaad doen, ik had namelijk vijf
personen voor me om de bal naar toe te trappen en vijf
achter me om de ballen op te vangen die ik miste, deze
laatste vijf hadden een drukke morgen.
Helaas bleef ik niet lang op deze ongevaarlijke plaats, het
noodlot wilde namelijk dat onze doelverdediger Henkie
van der Vegte te oud werd voor de junioren (ik heb hem
dit nooit helemaal kunnen vergeven) en aangezien mijn
naam ook met “van der” begint, werd ik aangewezen om
de opengevallen plaats in te nemen.
In plaats van vijf personen vóór me en vijf achter me te
hebben, had ik er nu alléén nog maar tien voor me en ach-
ter me was niemandsland. Ik mag met een gerust hart zeg-
gen dat ik in die tijd de achterspelers de beste training heb
gegeven die ze ooit konden verlangen. Ze wisten immers,
dat als zij een bal lieten gaan dit een zeker doelpunt ten-
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gevolge had. Evenwel al doende leert men en tegen de tijd
dat ik de backs zo goed getraind had dat er geen enkele
bal in mijn richting werd geschoten, begonnen we wed-
strijden te winnen en later toen ik overgegaan was naar de
senioren werden de junioren zelfs kampioen. Dat Louis
Inklaar toen al een grote steunpilaar van onze vereniging
was, blijkt wel uit het feit dat gedurende de periode dat ik
in de junioren speelde deze werd uitgebreid tot twee elf-
tallen. Andere personen die hier aan meewerkten en die ik
me kan herinneren waren Henk van den Berge, “Blom”
Hendriks, Jo Witkamp (toen al en still going strong), Jan
Bethlehem en waarschijnlijk nog veel meer goede Be
Quickers. Zoals jullie zien hebben vijf Canadese jaren de
herinneringen aan Be Quick niet kunnen verflauwen en in
dit verband zou ik graag tegen de jongens van het eerste
willen zeggen, dat hun prestaties niet alleen in de onmid-
dellijke omgeving van Zutphen worden gevolgd, maar
door Be Quickers over de hele wereld, dus win een paar
wedstrijden voor al die oud-Be Quickers en zorg dat je
wegkomt van de onderste plaats. Ik zou nog wel meer wil-
len schrijven, maar aangezien de redactiecommissie, zoals
ik las, al te veel kopy heeft, wil ik hun zorgen nog niet gro-
ter maken. Mochten er Be Quickers zijn die eens wat
meer van Canada willen horen laten ze mij dan schrijven
en ik zal proberen hun datgene te vertellen wat ze graag
willen weten.
Han(nie) van der Woude uit Canada.

Uit Be Quick-Nieuws 1947

Contact
Een briefje van “Jan”
Een kaartje van “Piet” 
Een telefoontje van “Theo”
Of wat dan ook al niet.
‘t Zijn alle symptonen
Van herstellend contact
Tusschen Be Quickers en vrinden
Waarop zolang reeds gewacht.

Ook gij in ons Insulinde 
Of waar g’ook moge zijn
Om met u weer te zijn verbonden
Dat vinden we fijn.
Wij, Be Quickers, wij brengen
U uit Zutphen onze groet
En wenschen, in deez’ moeilijke tijden
U het allerbeste toe.

Contact houden met Be Quick en Zutphen. Contact hou-
den met vrienden die net als jij maar één passie hadden
namelijk het “Blauw en Wit”. Met weemoed werd er maar
al te vaak afscheid genomen van Be Quick, Zutphen en
vrienden, door bijvoorbeeld verhuizingen naar elders in
Nederland of door emigratie naar het buitenland. Ook
spelers die te oud werden, vielen na hun actieve voetbal-
periode vaak in een diep gat. Hoe het kwam, niemand had
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daar een antwoord op, “Het Blauw en Wit bleef echter
trekken”. Buitenlandse leden of oud - leden werden mid-
dels een uitgebreide correspondentie en Het Be Quick-
Nieuws op de hoogte gehouden van het wel en wee van
Be Quick en ......Zutphen. De correspondentie Zutphen -
Buitenland kreeg navolging en ook in Nederland zelf nam
het steeds grote vormen aan. Het eerste absolute hoogte-
punt vond plaats in 1927 tijdens het 25-jarig bestaan. De
eerste echte grote reünie, bezocht door ontelbare vrienden
en oud - vrienden, gekomen van heinde en verre, deden
het besef toenemen dat er behoefte was elkaar vaker te
ontmoeten. Er ontstond een eerste reünistenvereniging,
die afsprak eenmaal in de vijf jaar tijdens een lustrum een
“Oudejaarsavond”, aan de vooravond van de grote
Lustrum-feestavond, te organiseren.
Na de grote reünies in 1947 en 1952 bloedde de eerste
echte reünistenvereniging langzaam dood. Toch bestond
er nog steeds de behoefte om met leden en oud - leden
samen te komen, en dit niet alleen bij een jubileum. De
roep om een club van oudere Be Quickers werd steeds
luider.

In de late zomer van 1963 ging de kogel door de kerk en
werd er tijdens een dineetje, natuurlijk door een paar ou-
dere Be Quickers, besloten dat er opnieuw iets moest
komen als een reünistenvereniging. En toen was die er
plotseling.

Hoe het eigenlijk
allemaal begon

In de late zomer van 1963 kwamen Ernst van Heeckeren,
Jo Evers en Zoem Mulder terug van een vakantie - ritje in
Duitsland. Bij het passeren van de markt zagen deze drie,
Louis Inklaar met zijn vrouw op het terras van de Negro
in het zonnetje zitten. Natuurlijk werd er meteen gestopt,
(want Be Quickers zoeken elkaar op) om nog even een af-
zakkertje te nemen. Na een paar borreltjes werd er beslo-
ten gezamenlijk een hapje te gaan eten bij Hotel Bakker in
Vorden. En zoals het altijd ging, er werd alleen over Be
Quick gepraat. Daar werd uiteindelijk laat in de avond be-
sloten opnieuw een Vriendenclub op te richten. Na veel
voorbereidend werk van vooral Zoem Mulder werd in ja-
nuari 1964 de allereerste convocatie verstuurd voor het
houden van de oprichtingsvergadering. Binnen drie dagen
had de nieuwe club al 55 leden.

Op voorschot of een en ander wel haalbaar was, werd er
een bestuur gevormd. De allereerste voorzitter werd Wim
Meuleman, penningmeester Wim (Strub) Hendriks, se-
cretaris Zoem Mulder en leden van het bestuur Henk
(Muis) Mulder, Jo Evers, Jopie Smolders en Toon
Doornberg. Het ging nu alleen nog om geld. Want een
penningmeester zonder geld “is als een vrouw zonder
buste”, aldus Zoem Mulder. Maar ook hier wist Zoem wel
raad op. Gebeld met Bram Vromen, Poemel Struyck,
Rooien Jo Beekman en Ernst van Heeckeren van Waliën
of zij beschermheer wilden worden van een club die ten
doel had, jaarlijks bij elkaar te komen in een “sfeer van ge-
moedelijkheid, vrolijkheid en gezapigheid” en bovenal om
een of twee maal per jaar in Zutphen oude vrienden te
ontmoeten en ook om Be Quick moreel en eventueel fi-
nancieel, bij te staan. Het antwoord van de heren was na-
tuurlijk JA!!

Nu moest het kind nog een naam hebben. Keuze genoeg,
zoals onder andere de Veteranenclub, de Reünisten van Be
Quick, “Oude l....club” enz.enz. Er werd uiteindelijk ge-
kozen voor “ Club Be Quickers van 35 tot 100”. “Als je
jonger dan 35 was, werd je niet aangenomen en ouder dan
100 jaar werd je prompt afgevoerd”, aldus de Zoem, die
tevens opmerkte, dat het eerste binnengekomen geld werd
gebruikt om een “gietertje te kopen om het kleine kas-
plantje te besproeien, zodat deze niet weer, als al eerder,
zou verdrogen.”
Na een moeilijk begin was er eindelijk, waar vele leden en
oud - leden al jaren naar gevraagd en op gehoopt hadden
een club van vrienden en oud-vrienden. De aanloop, van
leden en oud - leden van Be Quick bleef maar aanhouden.
De ledenaanwas nam zulke vormen aan dat het toenmali-
ge bestuur van Be Quick opperde, dat uit deze nieuwe
club wel eens een oppositiepartij kon ontstaan. Half-om-
half liep de club aan de leiband van het bestuur, ook al om
de reden dat clubvoorzitter, de heer Meuleman, in feite “te
ver wegwonend in Den Haag”, op afstand de club moest
leiden. De club groeide en bloeide. Een voorzitter als de
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35          100

Bijeenkomst van bestuursleden van de 
Club Be Quickers 35 - 100 in 1968
v.l.n.r. J.O. Meuris, A.G. Mulder, A.L. Baron van
Heeckeren van Waliën, J.G. Evers en W. Hendriks
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heer Meuleman kon hier er uiteindelijk niet mee content
zijn dat de meeste zaken langs hem heen gingen. De Club
Be Quickers 35 - 100 had geen huishoudelijk reglement,
of het zou een horeca - reglement moeten zijn, maar ook
dat was niet aanwezig. “De club leefde maar voor het va-
derlandweg”, aldus Zoem in het jubileumboek van 1977.
En Zoem ging verder: “Ook de verkiezing van een be-
stuurslid had nooit veel voeten in de aarde, want verkie-
zingen hadden we niet, we namen er maar een. Na het af-
treden van de heer Meuleman deelde ik aan een paar
mede - bestuursleden tijdens een wedstrijd van het eerste
mede, dat er een nieuwe voorzitter moest komen. Even
met de koppen bij elkaar, dan naar elkaar knikken en dan
uiteindelijk kreeg je drie ja-knikkers “Johnny, gefeliciteerd
jongen, jij bent de nieuwe voorzitter. We hopen dat je het
prima zult doen”. De eerste en enige keer dat Johnny
Meuris met de mond vol tanden stond. “Wat maken jullie
nou”? “Jong, jij bent vanaf heden de voorzitter van de
club.” Vanaf dat moment groeide de club sneller dan ooit.
In 1977 waren er al ca. 200 leden. Zo’n 23 jaren bleef
Johnny Meuris de uiterst actieve voorzitter, om in 1988
opgevolgd te worden door Cees Seevinck. En ook deze
keer werd er niet uitgebreid over geboomd, wie de nieu-

we voorzitter moest worden. Nee, ook Cees Seevinck
werd min of meer voor het blok gezet. Onder het mom
van “verjonging” van het bestuur, werd Cees door Johnny
Meuris gevraagd om deze “Unieke club in Nederland”,
verder te willen voorzitten. Na eerst enige aarzeling van
Cees z’n kant, had de Club Be Quickers 35 - 100 een nieu-
we 38-jarige voorzitter, die gezien zijn leeftijd ook weer
ruim 23 jaar mee kon. En in 2011 wijst Cees Seevinck wel
weer iemand aan om zijn taak over te nemen.
Ondertussen is onder leiding van Cees Seevinck het 25-
jarig  jubileum in 1989 herdacht en werd in 1999 uitge-
breid stilgestaan bij het 35-jarig bestaan van de club. Zoals
de traditie vraagt heeft de club nu zelfs een eigen insigne
en is zij volwassen geworden. De organisatie was en is
perfect.

Nu anno 2002 hebben meerdere oudere jongeren het heft
in handen, maar aan tradities is en wordt niet getornd.
Traditie is zeker de jaarlijkse boerenkoolavond, zonder de
dames. Ook een avond die (oud-)Be Quickers niet graag
missen. Hieronder een “verhinderingsgedicht” van Wim
Meuleman voor de boerenkoolavond die werd gehouden
in hotel Spaan in 1970.
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Het bestuur van de Club Be Quickers 35 - 100 in juni 1989 tijdens het 25-jarig bestaan. Zittend v.l.n.r. W. Doevendans, J.G.
Evers, C.A.J. Seevinck, J.O. Meuris. Staande v.l.n.r. J. Kraan, F. Woltman, A.H. Hendriks, A. van Osch en K. Samuels.
H.A.M. van den Berge ontbreekt op de foto.
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Boerenkoolavond
‘t Is of de duvel er meer speelt
en nimmer in mijn vreugde deelt.
Als ik in d’ IJsselveste eens wil klinken
en met oude vrienden een borrel drinken-
daarna boerenkool, ’t ruikt niet gek-
met Zutphense “wos” en Zutphens spek
Zeker van de zaak en heel geleerd
de 15e november genoteerd.
Uit de Zoem zijn tuin, vol groente en vee,
nam ik reeds een monster mee.
Drie dagen later wéér naar Zutphen gegaan
trof maar een enkele veteraan
en wel Kuiper, ook bekend als Jan,
bij de begrafenis van Henk Enterman. 

Ik zei nog: als ik het goed remember
ben ik er weer op 15 november.
Maar de duivel lachte en dacht: ’t zal niet gaan
voor jou géén boerenkool bij Spaan.
Er is iets anders aan de hand
jij moet drie dagen naar Engeland.
Als voorzitter van de K.N.V.B.
moet je daar naar een groot diner
bovendien, zo bericht de heer Wall,
ben je ook nog de gast van Arsenal.
Men speelt daar voetbal rush and kick
voor jou geen feest bij het oude Be Quick.

Ik heb wel de pest in, maar plicht is plicht
en zal dus met een vrolijk gezicht
in plaats van de IJSSEL en nog een paar beken
per vliegtuig de Noordzee oversteken.
Ik zend u allen, lieve mensen
veel plezier en d’allerbeste wensen.
Giet een aantal borrels door de keel
en vreet boerenkool, maar niet te veel.
En als u aan de vijfde jonge bent
denk dan aan uw ere - president
die in Londen, bij whiskey, met een korte snik
aan u denkt, en heel zacht zegt: HUP BE QUICK.

Naast de boerenkoolavond, dus alleen met mannen, zijn
er de beroemde, heerlijke uitstapjes met de dames, zoals
de boottochten naar Kampen en de Westerbouwing, de
wandelingen door onze stad Zutphen en de diverse ex-
cursies naar onder andere Mispelblom, Feyenoord, P.S.V.,
Duitsland (Oberhausen), Twente, enz.

Door de oprichting van deze in Nederland toch wel vrij
unieke club hebben veel oud-Be Quickers een doel, na-
melijk minstens eenmaal in het jaar terug naar Zutphen,
naar oude vrienden en naar Be Quick omdat deze club
nog steeds in hun gedachten voortleeft. De heer
Meuleman verwoordde het in 1948 zo: “Waarom komen
veteranen steeds zo gaarne naar Zutphen? Om Be Quick
alleen? Neen, zij komen naar Zutphen omdat Be Quick
aan hun jeugd kleur heeft gegeven.” Be Quick was niet al-
leen aan eerst de Varkensweide, de Pollaan, de
Emmersteeg, het Baankveld, de Marsweg, en later op het
Zuiderpark te vinden, maar de Be Quick-sfeer en -vriend-
schap was er overal in de gehele stad Zutphen! Zutphen is
Be Quick, Be Quick is Zutphen.

Een ding is zeker, het kleine plantje is uitgegroeid tot een
grote zonnebloem. Be Quick heeft in z’n bestaan duizen-
den leden gehad, probeer die maar eens te vinden, ver-
spreid als deze zijn over de gehele aarde. Velen van hen
zullen ook weer in 2002 in Zutphen zijn of in ieder geval
terugdenken aan het plezier en de vriendschap bij het
Blauw en Wit ondervonden.

Bij de Club Be Quickers van 35 tot 100 is altijd een plaats-
je gereserveerd voor “Oude Vrienden”. Moge deze onder-
linge band tot in lengte van dagen blijven bestaan.
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Boerenkoolavond 2000, v.l.n.r. de heren Witzand, Laar en
Melisie

Met de Club Be Quickers 35 - 100 in het Feyenoord stadion
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In september 1911 verscheen het eerste Be Quick-Nieuws.
“Een vereenigingsblad der Zutphensche Voetbal-vereeni-
ging BE QUICK”. Aanvankelijk op ongezette tijden.
“Losse nummers kosten vijf cent en Advertentiën vijf cent
per regel”. Het clubblad stond onder redactie van de se-
cretaris P.C.H. Dijkerman, initiatiefnemer tot het oprich-
ten van het blad. “Een poging slechts” is de kop van het
allereerste artikel. “’n Eigen vereenigingsblad voor Be
Quick? Is dat nu noodzakelijk? Noodzakelijk niet. We
kunnen er best buiten. Dat hebben we altijd gedaan tot
dusver. Wenschelijk is het echter wel. Vooreerst ligt het
immers volmaakt in de lijn van onzen tijd, waarin ieder
zoo graag schrijft en zoo graag in ruimen kring bekend
maakt wat hij wil en wat hij denkt. Maar in de allereerste
plaats is het bestuur van Be Quick van oordeel dat een
eigen vereenigingsorgaan in een bestaande behoefte voor-

ziet. In ’t kort - ons vereenigingsblad moet dienen bestuur,
leden en donateurs en buitenstaande voetbal enthousias-
ten meer met elkander in contact te brengen. Bij genoeg
vaste afnemers zal Het Be Quick-Nieuws in den boek-
handel van den heer J. Nijkamp, Beukerstraat, tegen be-
taling van vijf cent worden verkrijgbaar gesteld”.
De ups en downs van Be Quick hebben zich ook weer-
spiegeld in haar orgaan. Na de beginjaren onder leiding
van het bestuur gestaan te hebben, werd in 1917 de leiding
van het orgaan overgenomen door de heer J. Niemeijer,
daarvoor acht jaar voorzitter van Be Quick. Onder zijn lei-
ding werden er twee jaargangen uitgegeven. Daarna kon
Het Be Quick-Nieuws door geldgebrek twee jaar niet ver-
schijnen. In 1921 werd het Be Quick-Nieuws opnieuw
nieuw leven ingeblazen, dit maal door de heer W.A.M.
Norp, op dat moment secretaris van Be Quick. Ondanks
zijn vlotte pen en de talenten van Nico de Rooy als acqui-
siteur ging in 1924 Het Be Quick-Nieuws opnieuw ter
ziele. Na vijf jaar werd in 1929 opnieuw gestart met het
clubblad en weer onder redactie van de heer W.A.M
Norp. In 1932 nam de heer C. Nijhuis de redactie over.
Regelmatig verscheen het blad tot juli 1936, waarna het
opnieuw het slachtoffer werd van geldgebrek. Pas in no-
vember 1937 kwam er weer een nieuw Be Quick-Nieuws
uit, weer onder redactie van de heer Nijhuis. Een jaar
later, in november 1938, gaat de redactie over in handen
van de heer Henk ten Bosch, kort daarna bijgestaan en
later opgevolgd door de heer J.M. Kobus. Door mobilisa-
tiemoeilijkheden moest de uitgave “onder druk van de
nood der tijden” in februari wederom gestopt worden. In
januari 1946 werd met trots de herverschijning van Het Be
Quick-Nieuws aangekondigd. De moeilijke tijden werden
snel vergeten en onder redactie van de heren H.W. ten
Bosch, J.M. Kobus, W.A.M. Norp, J.M.G. Paap en
E.J.Speek ging men opnieuw van start.

’t Be Quick-Nieuws
Elke maand weer is er ‘n dag,
dat ik ’t Be Quick-Nieuws krijgen mag.
Voorwaar een blad dat ik waardeer,
want het verbindt me immer weer
met alles wat ik moest verlaten.
Ik zie, nu ’k niet meer ga door Zutphen’s straten,
geen bekende Be Quickers onder wie ik mij
bevond in ernst, in luim en zotternij.
Maar ’t Be Quick-Nieuws, zo ’k al zei,
is steeds de schakel tussen u en mij.
Doch buiten dit geeft het nog meer:
een raadsel is het deze keer.
Probeer het eens, luidde de raad,
en nu geen woord maar wel een daad,
deed me grijpen naar wat schrijfgerei.
De oplossing, ’k beken het, slaat ook op mij,
want ik vond na enig zoeken,
(ik kroop van schaam’t in alle boeken).
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Tijdens een van de wandelingen door Zutphen
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Hij die te laat is opgestaan,
moet heel de dag een drafje gaan.
Geen flauwe mop maar klare taal,
en daarom, leest dit nog éénmaal
en trekt aan, als deze schoen past.
Tot slot, bovenalles staat dit vast:
Waardering voor ’t Be Quick-Nieuws streven:
hét onderhoudt ’t contact, wáár wij ook leven.

Er kwam met de regelmaat van de klok een goed verzorgd
clubblad bij de leden terecht. Een gouden tijd voor Be
Quick. De prestaties van het eerste elftal waren uitzonder-
lijk goed, met recettes van enkele wedstrijden die even
groot waren als eerder (en ook later) een heel seizoen.
Men kon zich dus wat veroorloven, maar het zou niet eer-
lijk zijn, alleen de zeer hoge kwaliteit van Het Be Quick-
Nieuws uit die periode aan geld toe te schrijven, want de
redactiecommissie was meer dan prima voor haar taak be-
rekend. Met prachtige rubrieken en artikelen van goede
schrijvers en ook niet te vergeten, het uiterlijk van het blad
met mooi getekende illustraties en een prachtige cover.
Kortom, het blad uit die dagen zag er heel professioneel
uit.
Ruim acht jaren, tot juli 1954, ging het goed. Door geld-
gebrek hield Het Be Quick-Nieuws wederom op te be-
staan. Eerst in maart 1957 was er een basis gevonden
waarop, op bescheiden schaal, weer een clubblad kon
worden uitgegeven, in gestencilde vorm, maar veel regel-
maat zat er niet in het verschijnen ervan. Tot september
1959 kwamen er maar elf nummers uit. Alle reserves wer-
den alsnog aangesproken en zie, een herboren Be Quick-
Nieuws, in een nieuw jasje gestoken, aanschouwde het le-
venslicht onder aanvoering van de heren A. Nieuwenhuis
en H. Hazewold. Gedurende de volgende vier jaren kwam
het blad ononderbroken uit in dezelfde opzet. Alle leden
kregen het blad gratis thuisbezorgd en alle kosten werden
door de adverteerders gedragen. Hoewel een en ander
goed op de rails stond, waren er toch enkele zwakke pun-
ten. Het Be Quick-Nieuws moest namelijk gestencild wor-
den, wat toch wel een zware belasting was voor Ome Jan
Bethlehem, die elke maand zo’n 7000 velletjes moest af-
draaien. Begin 1963 bestond de clubbladcommissie uit de
heren A. Nieuwenhuis, G. Nagel, A. ten Pas en A.
Samuels. In datzelfde jaar werd G. Nagel opgevolgd door
de heer J.F. Harwig. Tot september 1965 verscheen het
clubblad keurig op tijd, maar ook nu kwam er een kink in
de kabel. De redactiecommissie zag het niet meer zitten,
mede door de hoge kosten en door gebrek aan medewer-
king van de leden bij het aanleveren van kopij. Na intern
overleg ontstond er toch weer een nieuwe enthousiaste re-
dactie met de heren J.J. Deuss, H. Hietveld, D.ter Maat,
H. Schmidt en D. Zuuring. In december 1965 verscheen
het eerste nummer van deze nieuwe redactie. Helaas kon-
den ook deze heren het schip niet drijvende houden en zij
besloten in 1966 na het gecombineerde oktober/novem-
bernummer er ook mee op te houden. Maar ook nu weer
was er in korte tijd een nieuwe redactie, bestaande uit de
heren M. van der Vegte, P. Zoomers, H. Schmidt, D.

Zuuring en H. Beekman, die het decembernummer 1966
keurig op tijd lieten verschijnen. In augustus 1969 nam B.
Hooiveld de taak van H. Beekman over. Op geregelde tij-
den kwam het Be Quick-orgaan nu uit. Er werden wel
eens gecombineerde nummers uitgegeven, meestal om
kosten te sparen of door gebrek aan nieuws. Tot mei 1973
bleef de redactie ongewijzigd, maar toen stopten een paar
commissieleden en gingen de heren M. van der Vegte en
B. Hooiveld alleen door. De heer M. de Rooy werd voor
het werven van advertenties aangetrokken. Met behulp
van enige vaste medewerkers als H. Janssen, H. Hietveld,
G. Klein Veldhuis en vooral C. Seevinck, die met zijn ar-
tikelen als: “Verhalen uit het dierenrijk” en “Pilspraat”
grote indruk maakte. C. Seevinck, op dat moment part-
time journalist bij het Zutphens Dagblad, nam in juni 1973
de taak van de heer M. van der Vegte over. Hij werd ge-
assisteerd door Anja Barrée, die de aangeleverde kopij uit-
tikte. A. Diseraad nam de acquisitie voor zijn rekening. In
oktober 1974 verscheen Het Be Quick-Nieuws in een
nieuw jasje. Vanaf dat moment kwam maandelijks een
goed leesbaar clubblad uit. Er waren ook dan steeds re-
dactiewisselingen, zo nam Bea Diseraad het typen van de
tekst over en was zij tevens redactielid, terwijl Frans
Velthuis in september 1975 ook tot de redactie toetrad.
Met de rubriek ”Op de korrel” leverde hij een belangrijke
bijdrage aan de kwaliteit van het orgaan. In september
1978 namen P. Bethlehem en F. Croes de taken van Bea
Diseraad en F. Velthuis over. Na veel druppels gemorst te
hebben, besloot “Sponsje” in november 1979 op te hou-
den met schrijven voor het Be Quick-Nieuws, een groot
verlies mede omdat in februari ook al “Gerrit van de Tak”
er mee ophield en met hem ook “Correspondent” en
“Pluisje”. Maar u raadt het al, al deze personages behoor-
den toe aan, “de Zoem”, de bijnaam voor de heer A.G.
Mulder. In 1979 verscheen als eerbetoon aan “de Zoem”,
een extra Be Quick-Nieuws, dat was omgedoopt in de
“Gerrit van de Tak-Special”. Op zaterdag 24 februari 1979
verscheen het volgende interview met de heer Mulder, in
het Zutphens Dagblad.
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Dick Zuuring en Fred Croes, twee ex-medewerkers van 
Het Be Quick-Nieuws
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“Zoem” houdt op met schrijven over Be Quick

“Ze noemen mij altijd de Zoem. Ook mijn vrouw
kent mij niet anders, want zij noemt mij ook altijd
zo. Heel enkel, misschien twee keer per jaar, zegt
mijn vrouw Tonnie, maar dan weet ik dat zij mij be-
lazert. Ze noemden mijn broer altijd Muis en op z’n
Zutphens is dat Moes. Dus werd ik precies anders-
om genoemd”.

Aan het woord is de 77-jarige A.G. Mulder uit
Zutphen. Sinds zijn vroege jeugd heeft hij zich altijd
ingezet voor de Zutphense voetbalclub Be Quick.
In 1925 werd hij lid, maar hij moest stoppen met
voetballen in 1939 wegens een rugblessure. Maar
toch bleef hij altijd lid. “Ja, natuurlijk” vertelt
Zoem, “het is nu zo, dat als ze vandaag ophouden
met voetballen, schrijven ze morgen een bedankje.
Dat vind ik erg triest. Als iemand bedankt, die al
vijftig jaar lid is, bel ik weleens op. Want dat vind ik
stom. Je bent ook een vereniging om hem omhoog
te brengen. Kan het niet lichamelijk, doe het dan
geestelijk. Ik kan liefde opbrengen voor de club.
Ik mocht vroeger van mijn ouders nooit voetballen.
Dan liep ik als kleine jongen achter de club aan. Ja
en dan kreeg ik op mijn donder omdat ik een hele

middag weggebleven was. De voetballerij begon
met buurtclubjes, die later overgingen in amateur-
clubjes. Want als een gezin uit de straat wegtrok,
gingen er soms vier spelers tegelijk weg. Daarna
ben ik lid geworden van Be Quick. Daar hecht je je
zó aan, dat valt met geen pen te beschrijven. Ik heb
nooit een bestuursfunctie gehad. Dat ging ook niet,
want mijn broer zat dertig jaar in het bestuur. Wel
ben ik actief geweest in allerlei commissies. Be
Quick is altijd een toonaangevende club geweest. Is
het nu ook nog”.

Afgunst
“De afgunst speelt de jongens nu wel parten.
Vroeger was het één bonk vriendschap, soms zat je
de hele dag in de trein. Daardoor kreeg je ook
vriendschap in het veld. De jongens steunden el-
kaar.”

Pluisje
Iemand die zich z’n hele leven heeft bezig gehou-
den met de edele voetbalkunst, kun je enige kennis
niet ontzeggen. Dat geldt dan ook voor Mulder,
ofwel Pluisje, ofwel Gerrit van de Tak, ofwel Cor-
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“Zoem” Mulder net lid van Be Quick, rechts “Zoem” tijdens de receptie ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan
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respondent, ofwel....noem maar op, want hij onder-
tekende zijn kopij voor de voetbalkrant met legio
namen.

“In 1930 begon ik voor het clubblad te schrijven.
Indertijd stond de redactiecommissie vrij sceptisch
tegen over mijn stukken. Ze tolereerden niet veel,
dat is nu gelukkig veel losser geworden. Ik wil veel
te snel schrijven, ik gun me er geen tijd voor.
Daarom spring ik ook veel van de hak op de tak,
alles wat ik in mijn gedachten heb schrijf ik meteen
op ook. Als ik twee vellen heb geschreven steek ik
altijd even een sigaretje op, want van zoveel schrij-
ven krijg ik altijd hoofdpijn. Wat ik schrijf, lees ik
ook nooit na. Als het clubblad bij mij thuis komt,
ben ik altijd nieuwsgierig naar wat ik heb geschre-
ven. In één periode schrijf ik altijd onder dezelfde
naam. Maar ook al heb je weer een andere naam,
de mensen weten toch wel wie het schrijft, want ik
heb een bepaalde stijl en het geschrevene heeft een
bepaalde sfeer. Weet je waar ik de pest aan heb?
Aan de prof-voetballers. Die worden gewoon ver-
kocht, het is eigenlijk slavenhandel. Nee, dat vind ik
droevig. Het is gek, vroeger begon een voetballer,
die een beetje uitblonk, een sigarenzaakje.
Overigens ook met succes. Maar nu beginnen ze al-
lemaal een bar. Ook heb ik een hekel aan trainers.
Ze kennen de mentaliteit van de jongens niet, want
ze ontmoeten elkaar niet. Vroeger ontmoette je el-
kaar altijd. Wij hadden dan ook geen trainer nodig.
Toen wij voetbalden, hadden wij ook geen verke-
ring; nu zag ik een junior - voetballer van het veld
afkomen, arm en arm met een meidje. Toen zei ik
nog: het moet niet slimmer worden”. 
Als laatste schriftelijke bijdrage aan Be Quick heeft
Mulder de laatste uitgave van Het Be Quick-
Nieuws - die volledig aan hem gewijd was - volge-
schreven. Dit blad werd hem afgelopen zaterdag
aangeboden, voordat het werd verspreid.

“Ik kan er wel mee doorgaan tot ik honderd ben,
maar ik houd ermee op omdat de vriendschap ver-
dwenen is. Na de wedstrijd gaan ze meteen weg,
dan vraag je je af waar je voor schrijft. Ik heb ge-
noeg met mezelf gevochten voordat ik het besluit
heb genomen. Als je die voorwoorden leest, ik wist
niet dat ik zo’n goed mens was. Gewoonlijk praten
ze over je als je al dood bent. Ik vind het leuk dat
ze het nu nog tijdens mijn leven doen. Met het vol-
schrijven van het clubblad heb ik afscheid geno-
men, want ik heb mezelf de pas afgesneden om
weer terug te komen. Maar ik blijf meeleven met
Be Quick, ik heb drie kleinzoons die ook voetbal-
len. Dus ik blijf erbij betrokken.”

A.G. Mulder

De heer A.G. Mulder, de “A” staat voor Anton, zijn
roepnaam was eigenlijk Tonny, maar niemand die
hem zo kent. De heer Mulder was beter bekend als
“de Zoem”. In 1925 werd de Zoem lid van Be
Quick en is dat zijn verdere leven “fanatiek” geble-
ven. Als speler heeft de Zoem nooit het eerste ge-
haald, wel speelde hij in het tweede, derde en vier-
de elftal. Het ging Zoem nooit echt om prestaties
wat hemzelf betrof, het ging hem om het plezier dat
hij samen met zijn vrienden had. Zijn onuitputtelij-
ke humor was weergaloos. In tegenstelling tot zijn
broer H.J. Mulder heeft hij nooit een bestuursfunc-
tie gehad. Wel is hij bijzonder actief geweest in al-
lerlei commissies. Vanaf ca. 1939 schreef de Zoem
vele jaren onder pseudoniemen als Correspondent,
Pluisje en Gerrit van de Tak, in Het Be Quick-
Nieuws. Na zowat vijftig jaren was dat in 1979 ge-
noeg geweest en gaf hij de pen door aan een ander.
Als eerbetoon werd er datzelfde jaar een “Gerrit
van de Tak-Special”, uitgegeven, met veel tekst
van..... In 1963 was de Zoem initiatiefnemer en me-
deoprichter van de “”Club Be Quickers 35 tot
100”. Hij was daarvan vele jaren secretaris en de
grote drijfveer bij deze unieke club, die hem ook te-
recht het Erelidmaatschap aanbood. In 1971 werd
hij Erelid van zijn club Be Quick!

In oktober 1979 verscheen het Be Quick-Nieuws
voor het eerst in haar bestaan in een kleiner for-
maat dan het A4-formaat, in verband met tegenval-
lende advertentie-inkomsten. Maar beter een klei-
ner formaat dan niet verschijnen, was het devies.
Na deze overbruggingsperiode kon het Be Quick-
Nieuws in oktober 1982 alweer uitgebracht worden
op het vertrouwde A4-formaat. De distributie van
het nieuws werd lange tijd gedaan door de heer
Gerrit Nagel alleen, maar vanaf 1982 door meerde-
re personen, onderverdeeld in wijken. Mede door
de geboorte van het Be Quick-weekblad “De
Knoert” bleef het aanleveren van kopij achter,
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zodat het steeds moeilijker werd een verantwoord
cluborgaan uit te brengen, aldus de hoofdredacteur.
Het maandblad werd mede daarom een kwartaal-
blad, met meer pagina’s en betere rubrieken. De re-
dactiebezetting veranderde nu met de regelmaat
van de klok. Zo hadden er steeds meer mutaties
plaats. Alleen Cees Seevinck bleef al die tijd be-
trokken bij het clubblad. We noemen verschillende
medewerkers van Het Be Quick-Nieuws in wille-
keurige volgorde: Luuk Beumer, H. Sigger sr, Henk
van Osch, Henry Janssen, Berty Woltman, Henk
Wissink, Ruud de Vries, Rob de Bruin, Remco
Samuels, Phia Tesink, mevrouw J. Vosmeijer, Marc
van der Linden, J. Ruikes, E. Teunissen, P.
Bethlehem, Douwe Veen en nog vele anderen met
als vaste rubriekschrijvers Felix Fancy, Hans gaat
op pad en J. Rebblok. 
In de 90-er jaren verscheen het Be Quick-Nieuws
vier maal per jaar, in het begin soms zes maal per
jaar. Het seizoen 2001-2002 is de 75e jaargang van
Het Be Quick-Nieuws, waarvan de heer Cees
Seevinck nu zo’n 30 jaargangen voor zijn rekening
heeft genomen. De noodzakelijkheid van Het Be
Quick-Nieuws heeft zich in de afgelopen 90 jaren
zeker aangetoond. Het nieuws heeft gezorgd voor
een band tussen de leden en Be Quickers die via
Het Be Quick-Nieuws waar ook ter wereld iets
over hun club konden lezen. Het nut bewijst zich
ook nu bij het samenstellen van dit jubileumboek,
doordat alle uitgaven van Het Be Quick-Nieuws
een fantastisch historisch geheel vormen, waarin
men, misschien wel 80% van Be Quick’s historie
kan terugvinden. In 1998 schonk P. Bethlehem aan
Be Quick alle Be Quick-Nieuwsen van 1933 tot
1980 die door zijn vader (Jan Bethlehem) waren ge-
spaard. Wij als Be Quickers zijn daarom veel dank
verschuldigd aan al diegenen die ervoor hebben ge-
zorgd dat steeds maar weer Het Be Quick-Nieuws
bij de leden in de brievenbus lag. Dank aan al die-

genen die als schrijvers, stencilaars, drukkers, sa-
menstellers, tekenaars, distributeuren, verdere me-
dewerkers en vooral de eindredacteuren, die steeds
weer de verantwoording op zich namen het club-
blad te doen verschijnen. Eén man is toch wel heel
lang aan het Be Quick-Nieuws verbonden, namelijk
de huidige hoofdredacteur, Cees Seevinck, die
vanaf 1973 deze functie uitoefent. Mede daarom
werd Cees Seevinck in 1992 tot Lid van Verdienste
benoemd. 

Cees A.J. Seevinck

Cees Seevinck werd in januari 1961, op 10-jarige
leeftijd, lid van Be Quick. Als junior heeft hij alle
jeugdelftallen doorlopen. In het seizoen 1968-1969
kwam hij vanuit de jeugd in het vierde elftal terecht,
waarin hij met spelers als Fred Croes, Adriaan
Castermans, Piet Bats, Dick Zuuring en anderen ie-
dere zondagmorgen fanatiek voor de punten knok-
te. Cees was een regelmatig scorende spits, die on-
danks dat hij bepaald geen recreatievoetballer was,
nooit hoger heeft gespeeld dan Be Quick 3. In het
begin van de jaren 70 schreef Cees de verslagen van
zijn team voor Het Be Quick-Nieuws. Niet veel
later waren de door hem geschreven rubrieken
onder de naam; “Verhalen uit het dierenrijk”en
“Pilspraat” zeer graag gelezen verhalen die konden
wedijveren met de succesvolle vaste rubrieken van
“Sponsje” en anderen. Toen in 1973 de heer M. van
der Vegte ophield met het redacteurschap van Het
Be Quick-Nieuws, hoefde er dan ook niet lang na-
gedacht te worden wie voor die opengevallen plaats
aangezocht moest worden. Cees, op dat moment
part-time journalist bij het Zutphens Dagblad, nam
de job aan en ging met veel enthousiasme aan de
slag. In oktober 1974 verscheen Het Be Quick-
Nieuws zelfs in een nieuw jasje gestoken, naar het
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idee van Cees. In 1976 verzocht het bestuur hem
om de verzorging op zich te nemen van een jubi-
leumkrant en een boek die in april 1977 zouden
verschijnen. Cees aarzelde geen moment en nam
ook deze uitdaging aan. In de introductie van dat
jubileumboek merkte Cees op: “Ik zou dat varken-
tje wel even wassen. Tenminste dat dacht ik toen.
Toen ik me echter meer bewust werd van de taak
die ik had, kwam meermalen het klamme zweet in
m’n handen te staan. Ik zal u uitleggen waarom. Je
maakt geen werkstuk voor de eerste beste club. Je
stelt je in dienst voor de Z.V.V. Be Quick, een ver-
eniging met een welhaast gouden verleden. Een
verleden waarin zo verschrikkelijk veel is gepres-
teerd, door ontzettend veel kundige mensen, dat je
bijna in paniek denkt, hoe moet ik dit niveau eve-
naren of tenminste benaderen?” In april 1977
kwam uiteindelijk een fantastisch jubileumboek uit
Cees z’n pen. Ook bij de jubilea in 1987 en 1992
stonden de jubileumuitgaven en jubileummagazines
onder zijn verantwoording. Nu anno 2002 is Cees
Seevinck nog steeds hoofdredacteur van Het Be
Quick-Nieuws. Tevens is hij lid van de jubileum-
commissie “Op weg naar 2002” en actief lid van de
Be Quick Business Club. En als elke donderdag
huis-aan-huis de Zutphense Koerier op de deurmat
valt, heeft Cees daarvoor met veel moeite weer 1/3
pagina tekst bij elkaar verzameld om Be Quick
onder de aandacht te brengen. Sinds 1988 is hij ook
nog voorzitter van de “Club Be Quickers 35 tot
100”. Op zondagmorgen tenslotte voetbalt hij, nu
wel als recreatievoetballer, maar nog steeds met de
wil om te winnen.
Ook dit jubileumboek en de uit te geven jubileum-
krant vallen weer onder zijn redactionele verant-
woording.
In 1992 werd Cees Seevinck, in het kader van het

90-jarig bestaan gehouden bijzondere ledenverga-
dering tot Lid van Verdienste benoemd. In 1977
schreef Cees: “Be Quick is voor mij een club die
mij voor een groot deel in beslag neemt!” Iets ver-
derop in hetzelfde artikel; “En ik kan me niet aan
de indruk onttrekken, dat alle Be Quickers ook in
hart en nieren Be Quicker zijn”. 
Als deze laatste zinnen al op iemand persoonlijk
zouden slaan, dan toch zeker op hem, want Cees is
“Be Quicker in hart en nieren”, iemand die alles
voor zijn club over heeft, dit nu al ruim veertig jaar!
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Het Be Quick-archief
Archieven zijn zo oud als het geschreven woord en zijn
een verzameling documenten of de bewaarplaats daar-
voor. Archieven zijn van het grootste belang voor bestuur,
rechtspraak en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast
zijn er particuliere archieven, onder andere van bedrijven,
kerkgenootschappen, families en verenigingen. Be Quick
heeft anno 2002 ook een prachtig archief, dat werd verza-
meld en geïnventariseerd door Kees Samuels. Hoe is het
idee ontstaan om een zo’n omvangrijk archief samen te
stellen? In 1976, één jaar voor het 75-jarig bestaan, tijdens
het schrijven van het jubileumboek en het verzamelen van
foto’s voor de verjaardagskalender, werd het gemis van
een goed geordend archief pas echt duidelijk gevoeld. Om
toch tot een goed resultaat te komen, werd er aan de leden
en oud - leden gevraagd of zij misschien nog oud materi-
aal over een bepaalde periode bewaard hadden. Tien jaar
later, in 1987, moest er wederom een beroep gedaan wor-
den op dezelfde groep, omdat het toenmalige eerste elftal
alle tot dan gemaakte foto’s van kampioenselftallen aan
het bestuur wilde aanbieden. Met veel moeite konden de
benodigde foto’s bij elkaar gezocht en even geleend wor-
den. 

Oud-voetballers moesten zelfs vaak de gehele zolder over-
hoop halen om die oude schoenendoos te vinden, waar de
foto’s in zouden kunnen liggen, want naar oude Be Quick
foto’s keken ze nu eenmaal niet iedere dag. Bij die zoek-
acties kwam er veel materiaal boven water. Bijvoorbeeld
bij “Zoem” Mulder haalde men een doos met prachtig
oud materiaal tevoorschijn. Ook “Ome” Jan Bethlehem
was een enorme verzamelaar van alles wat met Be Quick
te maken had, maar was enorm zuinig op deze spullen.
“Lenen mocht, als alles maar zo snel mogelijk terug
kwam.” Enorme stapels ingebonden Be Quick-Nieuwsen
stonden keurig gesorteerd in zijn boekenkast. Toen ont-
stond voor de tweede maal het idee een Be Quick - archief
aan te leggen. Een eerdere poging door de heer H.J.
Mulder was gestrand op onvoldoende medewerking van
derden. ’t Is eigenlijk jammer dat een club met zo’n rijke
historie geen goed archief heeft, dachten steeds meer
mensen. Omstreeks 1988 pakte Kees Samuels de hand-
schoen op en begon alles wat maar met Be Quick te
maken had te verzamelen. Het was eigenlijk net als vroe-
ger, toen je als junior nog voetbalplaatjes spaarde: als je
eenmaal met het virus besmet was, wilde je de gehele
serie. Zo is het ook gegaan met Kees. Toen hij eenmaal be-
gonnen was, moest het steeds mooier, beter, vollediger.
Geobsedeerd door Be Quick’s historie, bracht Kees bij-
voorbeeld vele uren door in het Stadsarchief om versla-
gen, standen en commentaren bij elkaar te zoeken vanaf
1902, toen op 10 april de eerste omwenteling van een Be
Quick - bal op de Varkensweide een feit werd. Hij heeft
Be Quickers en vooral oud - Be Quickers opgebeld om te
vragen om krantenknipsels, oude foto’s en ander belang-
rijk Be Quick - nieuws en dit materiaal toch vooral niet
weg te gooien, maar te bewaren of af te staan aan het aan
te leggen Be Quick - Archief.
Nu, anno 2001, nog geen jaar meer, vóór Be Quick haar
honderdste verjaardag gaat vieren, heeft Kees het Be
Quick-Archief fantastisch voor elkaar. Honderden ordners
met foto’s, teksten, boekjes, oude ledenlijsten, nieuws van
het bestuur, jaarverslagen, verslagen van ledenvergaderin-
gen en uitgegeven Be Quick-Nieuwsen, nagenoeg com-
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pleet (vanaf het eerste Be Quick-Nieuws in 1911), bedek-
ken de muren. Op speciaal gemaakte boekenplanken staat
het gehele archief, na een intensieve inventarisatie, keurig
gerangschikt op datum en jaartal, te pronken in de daar-
voor speciaal ingerichte kamer. Gelukkig maar dat er
zulke mensen zijn die van hun hobby hun levenswerk
maken. Al deze ordners en Be Quick-boeken zijn doorge-
bladerd om teksten te vinden, die de lezer waarschijnlijk
nog niet kent. Ze zijn genoteerd voor het jubileumboek,
dat best gezien mag worden als een bekroning van jaren
research van Be Quick’s Archivaris, Kees Samuels.

Kees Samuels

Kees Samuels werd in februari 1954, op 8-jarige
leeftijd lid, van Be Quick. Hij doorliep alle jeugd-
elftallen en maakte op 18-jarige leeftijd zijn debuut
in Be Quick 1. Kees speelde meer dan 300 wed-
strijden in dit team, met als hoogtepunten de twee
behaalde kampioenschappen. In het seizoen 1966-
1967, het kampioenschap van de tweede klasse en
in het seizoen 1970-1971 dat van de eerste klasse

met het daarbij behorende “toetje”, de wedstrijden
om het kampioenschap van Nederland.
Kees heeft na zijn carrière in Be Quick nog lange
tijd lager zijn balletje getrapt, onder andere in het le-
gendarische derde team, dat drie maal op rij het
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kampioenschap behaalde. In het begin van de 70-er
jaren behaalde Kees het trainersdiploma D en train-
de daarna vele jaren de jeugd met veel succes.
Tevens was hij secretaris van de pupillenafdeling. In
1967 werd hij benoemd tot Lid van het jaar. Na zijn
actieve periode bij Be Quick had hij nog een aantal
jaren zitting in de Technische Commissie. Kees was
verder bestuurslid / penningmeester van de “Club
Be Quickers 35 tot 100”. In 1996 werd hij lid van
de Jubileumcommissie “Op weg naar 2002”. In
1998 nam hij plaats in het bestuur van de Be Quick
Business Club. En....Kees blijft “clubarchivaris”,
een job waar enorm veel tijd in gaat zitten. Nog
steeds is hij te vinden in het gemeentearchief van
Zutphen. Daar pluist hij dan oude kranten of mi-
crofilms na op berichten over Be Quick. Mede
door de bemoeienissen van Kees heeft Be Quick
dit unieke jubileumboek kunnen uitgeven.

Damesvereniging,
onmisbare schakel
binnen Be Quick
“Nog niet zo lang geleden zat ik op een avond geheel on-
bevangen naar de televisie te kijken. Ergens in het land
waren op deze dag allerlei vrouwen bijeen om te discus-

siëren over het thema man - vrouw en de achterstelling
van de laatste in deze maatschappij. De betrokken omroep
gaf achtereenvolgens vele prominente dames de gelegen-
heid hun zegje over deze materie te doen. Nu doet het er
niet toe wie de dames waren, maar wel wat hun conclu-
sies waren na afloop van de discussie over dit thema. Alle
dames constateerden achterstand en discriminatie op vele
plaatsen. Hoe past dit thema thuis in de vereniging. De be-
stuurders vanaf 1902 tot bijvoorbeeld 1960 dachten er
geen ogenblik aan, dat er voor de zondagcompetitie ook
vrouwen nodig waren. Toen was de voetbalvereniging een
volledige mannenaangelegenheid. Maar nu in 1985 ken-
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nen we binnen de vereniging een vrouwenvereniging met
een eigen hiërarchie en vandaar uit besturen ze mee. Ik
hoef u echt niet op te sommen wat allemaal gedaan wordt,
als dit een weekend zou wegvallen zouden wij mannen el-
kaar gek aankijken. Over langere termijn zou dat desas-
treus zijn voor de vereniging”, aldus de heer H. Vlutters,
in het Be Quick-Nieuws van 1985.

In 1969 werd er door een paar dames, waarvan de man-
nen ’s zondags voetbalden, het idee geopperd om samen
iets te gaan doen voor Be Quick omdat dit al langere tijd
gebeurde bij Be Quick’s zusterverenigingen. Mevrouw Wil
van der Vegte-Kok vormde in korte tijd een grote groep
dames om samen een grote Bazar te organiseren. Vanaf
dat moment waren vrouwen niet meer weg te denken uit

Be Quick’s verenigingsleven. Vóór het initiatief tot het
houden van een bazar die de verenigingskas zou spekken,
waren er natuurlijk al dames actief in de kantine, maar
verder waren er nauwelijks dames werkzaam voor Be
Quick. Vanuit die eerste bazargroep is er een actieve vrou-
wengroep ontstaan die anno 2002 volledig geïntegreerd en
geaccepteerd is. De bazargroep, onder leiding van me-
vrouw Wil van der Vegte-Kok, is uitgegroeid tot een vol-
wassen damesclub. Waren er in de beginjaren nog wel
eens meningsverschillen met het bestuur en is er op een
bepaald moment zelfs een afscheiding ontstaan, de da-
mesgroep is eigenlijk na 1969 nooit meer weggeweest bij
Be Quick. In september 2001 bestond de huidige dames-
club zelfs alweer 25 jaar.

De doelstellingen zijn sinds 1969 niet veranderd, namelijk
Be Quick geldelijk en via werkzaamheden te ondersteunen
daar waar nodig en dit uit te voeren op een zo gezellig mo-
gelijke manier. Sinds 1969 hebben de volgende dames lei-
ding gegeven aan de damesvereniging: Wil van der Vegte,
Monique Voerknecht, Agnes Barrée (ad interim), Corrie
Bosveld, Mieke Martina, Didi Castermans, Meg Sleyster,
Suze Janssen, Annie Hooiveld en Francis Calot. Naast de
maandelijkse contactavonden werden er een enorm aantal
acties gehouden. Een greep uit deze acties zijn: Bazars,
Fancy Fair, Bloembollenverkoop, Handdoekenactie,
Kerstverkoop, Veldverloting en Modeshows.

Eenmaal in de maand worden er thema-avonden, met de-
monstraties van bijvoorbeeld make-up, bloemschikken en
volksdansen georganiseerd. Verder waren er diverse feest-
avonden, bingo-avonden en andere gebeurtenissen waar
de inbreng van de damesgroep niet meer weg te denken
viel. Hoogtepunten voor de dames waren de jaarlijkse uit-
stapjes naar bijvoorbeeld de Huishoudbeurs en bezoeken
aan andere bezienswaardigheden. De damesvereniging
heeft zijn waarde voor Be Quick de afgelopen jaren meer
dan bewezen. Sterker nog: de dames zijn een onmisbare
schakel in het reilen en zeilen geworden van Be Quick.
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In 1977 heeft een aantal Be Quickers ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan, een grammofoonplaat opgenomen
met echte Be Quick-songs. inmiddels is dezelfde opname
ook op cd in omloop gebracht. De teksten zijn ook nu nog
volop van kracht. De enige verschillen zijn dat Be Quick
thans 100 jaar bestaat en dat de “Marsweg nu toch wel erg
stil en verlaten is” althans voor ons Be Quick.
Maar we zijn ook nu nog “Als Be Quickers blij net als klei-
ne kinderen” en we roepen nog steeds “Vooruit Be Quick”
en “Be Quick moet vooraan”. Het is een zekerheid dat het
clublied “Leve Blauw en Wit” tijdens de festiviteiten rond
het eeuwfeest regelmatig zal klinken.
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In memoriam
Drie uur ’s nachts.
Alles is stil. De bomen bewegen nauwelijks, de takken iets
en de bladeren fluisteren in de wind.
De pas-de-troix van zon, aarde en maan beweegt zich naar
een lila-grijze lucht aan de kim in het oosten. Niet lang
daarna ontploft de zon in een, eerst nog schuchtere maar
daarna, oorverdovend stille explosie van licht en warmte.
Mens en dier maken zich op voor alweer een nieuwe dag.

Drie uur ’s nachts.
Alles is stil. De bomen staan stokstijf, de takken en de bla-
deren vergaan onder een laag sneeuw en ijs.
De pas-de-troix begint, maar is onzichtbaar. Alles blijft
nog lang donker en eentonig.
Mens en dier maken zich op voor de nieuwe dag, maar de
grauwe deken valt moeilijk af te schudden.

Licht en donker. Donker en licht. En daar tussenin een
oneindig palet variërend van licht- tot diepgrijs.
Het programmaboekje voor de mens en zijn omgeving.
We worden geboren, streven onze doelen na, bereiken die
al dan niet en komen tenslotte in een fase, waarin we terug
kijken en onszelf een rapportcijfer toekennen.

Zijn we goed geweest voor onze naasten? Hebben we een
bijdrage geleverd aan het welzijn van vrienden en colle-
ga’s? Heeft ons bestaan enig nut gehad?
Dat is het lot van de denkende mens.

Een staat, gemeenschap, club of vriendenkring kan dat
niet.. Een collectief heeft geen gemeenschappelijk denk-
vermogen. Het kan slechts hopen op een optelsom van
positieve gedachten, die uiteindelijk leiden tot een alge-
meen gevoel van welbevinden.
Het opgetogen aanlopen achter de fanfare, het gemeen-
schappelijk toejuichen van de nationale sportploeg of 
-held, bij elkaar kruipen bij natuurgeweld, samen protes-
teren tegen geweld en terrorisme.
Individueel geëngageerd, maar ook de mogelijkheid om
naar huis te gaan als het wel heel erg hard gaat regenen.

Veel mensen koesteren zekere idealen, zolang die hypo-
theek maar niet al te hoog wordt. Gauw wat roepen en
dan als de wiedeweerga weer op huis aan, want al te dicht-
bij komen mag het ook niet. Het zij zo en zal zo, denk ik.

In Memoriam. Dat staat boven dit artikel.
U kent mij. Breed van stof en moeilijk te bewegen al die
zijstraten te negeren.
Een in Memoriam heeft als kenmerk op een plechtige ma-

Be Quickers tijdens de herdenking in 1987 bij het graf van de heer Henk van der Vegte
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nier een persoon of groep de eer te geven die zij verdie-
nen. Gezien het feit dat een verscheiden altijd pijn en ver-
driet in zich herbergt, is de teneur van het gesproken of
geschreven woord meestentijds van treurige aard. Dat is
correct en daar dient niet aan getornd te worden.

Als wij tijdens onze Jubileumviering dan ook ons hoofd
buigen en een traan wegpinken ter nagedachtenis aan hen
die ons ontvallen zijn, dan strekt ons dat tot eer. Zo is het
en moet het blijven.

Maar, wie heeft na een begrafenis of crematie ook niet
meegemaakt, dat bij het plakje cake ineens de prachtigste
anekdotes over de overledene ter tafel kwamen?
Een overlijden is verschrikkelijk, maar de herinnering is
ook prachtig.

Bij de totstandkoming van dit Jubileumboek zijn duizen-
den en duizenden regels tekst en foto’s voorbij gekomen.
Huidige leden en nabestaanden zijn gehoord of hebben
spontaan hun herinneringen aan ons verteld en meer niet
dan wel, hadden hun verhalen een opgewekte ondertoon.
Ook al ging dat vaak over heengegane dierbaren.

Het is riskant, maar desondanks wilde ik dit In Memoriam
in die geest verwoorden.

Aan die HONDERD JAAR Z.V.V. BE QUICK hebben
bouwmeesters gewerkt, die stuk voor stuk hun gewicht in
goud waard zijn. Ze hebben gelachen en gehuild. Ze heb-
ben geknokt voor wat ze waard waren en uitbundig feest
gevierd.
Ze kwamen uiteindelijk in het eerste of niet. Trouwden,
emigreerden, werden wees, opa, weduwnaar en stierven.
Waren commissie- of bestuurslid. Vielen na een avondje
“Spaan” van de fiets, maar krabbelden weer overeind . En
altijd, altijd klonk het “Leve ons Be Quick”.

Helaas, maar onvermijdelijk hebben zovelen ons inmid-
dels verlaten. Dat gedenken we keer op keer, maar wie dit
boek uiteindelijk uit heeft, zal bevestigd krijgen wat hij of
zij al wel wist: Be Quick is een indrukwekkend en geluk-
zalig onderdeel van hun leven geweest. Die constatering
geeft mij kippenvel en tegelijk een hevig “Jippie”-gevoel,
want -na de zakdoek weer opgeborgen te hebben- over-
heerst het gevoel van blijdschap en de opkomende zon in
de zomer: die oorverdovende stille explosie van licht en
warmte. Voor alle overleden vrienden en vriendinnen zal
de zonsopgang, waar ze ook zijn mogen, toch voorname-
lijk blauw en wit gekleurd zijn.

We herdenken ze met genegen- en dankbaarheid, want
zonder hen hadden we heden ons Eeuwfeest niet kunnen
vieren. Kijk in Vrede op ons neer.
We zullen jullie nooit, maar dan ook nooit vergeten.

Cees Seevinck

Clublied zvv Be Quick
Komt jongelui vooruit heft nu ons clublied aan
En zingt uit volle borst ter ere onzer vaan
Ter eer der oudste voetbalclub van onze stad
Die steeds de liefde aller Zutphenaren had
Komt laat het klinken nu door ons gehele koor
Zodat een ieder onze jubeltonen hoor:
Ons Be Quick, ons Be Quick, ons Be Quick naar de eerste
klas!!

Refrein:
Leve Blauw en Wit, o laten w’allen daarvoor strijden
Leve ons Be Quick, zij de leus door aller tijden
Leve Blauw en Wit, laat een ieder dat steeds horen
Leve Blauw en Wit, ons Be Quick gaat nooit verloren.

En als wij spelen op ons eigen mooie veld
Als ieder speler zich daar weert gelijk een held
Zingt elk supporter, donateur en ieder lid
Die langs de lijn staat of in de tribune zit
Ook John Lieon aan de tap kijkt heel tevree
En achter het doel zingen junioren met ons mee:
Ons Be Quick, ons Be Quik, ons Be Quick naar de eerste
klas!!

Refrein

En vangt het seizoen en het trekken weder aan
Als wij dan na een overwinning huiswaarts gaan
Laat daarv’ren dan ons lied door ieder groot en klein
Op fiets, in stoomtram, autobus of in de trein
En als de locomotief dan stampend blaast en sist
Dan zingen stokers, conducteur en machinist
Ons Be Quick, ons Be Quick, ons Be Quick naar de eerste
klas!!

Refrein

Wij zweren allen vol van geestdrift en vol vuur
Een eed van trouw aan onze club en ons bestuur
Geen lid bepale zich tot roepen hup, hup, hup
Maar ieder werk’ en vecht’ en strijd’ voor onze club
Dan wordt het zeker weer zoals het vroeger was
Dan schalt ons strijdlied ’t volgend jaar in d’eerste klas
Ons Be Quick, ons Be Quick, ons Be Quick naar de eerste
klas!!

Refrein.
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Historie in cijfers

Seizoen 1902-1903 G.V.B.
Be Quick kampioen.

10-?? (70 voor 3 tegen).
Promotie naar de tweede klasse N.V.B.
Spelers: H. Luppes, H. Statius Muller, G. Philippi,
F. Fangman, H. Massink, L. Wilke, Th. Langholz,
L. Benschop, G. Kollewijn, H. Benschop, J. Uiterwijk,
A. Koppenol.

Seizoen 1903-1904 kampioen.

Eindstand competitie: tweede klasse N.V.B.
Be Quick 10-17 (34-12)
Robur et Velocitas 10-11
Z.V.V. Zwolle 10-11
Unitas Kampen 10-11
D.V.C. Deventer 10- 8
U.D.II 10- 2

Om het Oostelijk kampioensschap tweede klasse N.V.B.,
tevens Promotiewedstrijden.
1 / 2 De Tubanters 3-5
1 / 2 Wilhelmina 3-5
3 Be Quick 3-2
4 Velox 3-0
Spelers : Th. Langholz, H. Massink, J. Bouve,
J. Uiterwijk, J. Stern, F. Fangman, G. Philippi,
A. Koppenol, H. Luppes, H. Statius Muller.

Seizoen 1906-1907 kampioen.

Eindstand competitie: tweede klasse N.V.B.
Be Quick 10-17 (57-15)
Quick (N)2 9-12
Vitesse 2 9-11
O.D.O 8- 9
G.V.C. 8- 3
Gelria 10- 2

Om het Oostelijk kampioenschap tweede klasse N.V.B.
Be Quick - Quick Kampen 0-0
Quick Kampen - Be Quick 2-4
Om het kampioenschap van het Oosten en Zuiden.
Be Quick - NOAD (Breda) 2-0
Promotiewedstrijden.
Wilhelmina (Den Bosch) - Be Quick 6-0
Be Quick - Wilhelmina (Den Bosch) 1-3
Spelers: Lausada, A. Koppenol, G. Philippi, J. Stern,
C. Stern, H. Statius Muller, P. Beker, H. Massink, van
Polanen Petel, C. de Rooy, J. Uiterwijk.

Seizoen 1907-1908 kampioen.

Eindstand: competitie tweede klasse N.V.B.
Be Quick 12-19 (56-13)
Vitesse II 12-19 (43-26)
Eendracht 12-17
O.D.O. 11- 9
G.V.C. II 12- 7
Quick II 12- 6
U.D. II 11- 5

Om het Oostelijk kampioenschap tweede klasse N.V.B.
1 Be Quick 2-2 (4-3)
2 Tubantia 2-2 (4-4)
3 Robur et Velocitas 2-2 (4-5)
Om het kampioenschap van het Oosten en Zuiden.
Be Quick - ’t Zesde (Breda) 2-3
Spelers: C. de Rooy, N. de Rooy, H. Massink, C. Stern,
J. Stern, J. Uiterwijk, Garvelink, F. v.d. Sprong,
C. Statius Muller, Dijkerman, C. Olree, Beker, G. Briet,
Petit dit de la Roche.

Seizoen 1913-1914 kampioen.

Eindstand: competitie tweede klasse N.V.B.
1. Be Quick 10-14 (24-15)
2. Hengelo (O) 10-12
3. Enschede 10-11
4. Enschedese Boys 9-10
5. Wageningen 9- 8
6. V.V.O. 10- 3

Om het Oostelijk kampioenschap tweede klasse N.V.B.
Heracles - Be Quick 0-2
Be Quick - Heracles 5-2
Promotiewedstrijden:
P.W. - Be Quick 0-4
Be Quick - P.W. 3-1
(Be Quick gepromoveerd naar eerste klasse)
Spelers: Petit dit de la Roche, Wolters, R. Koopmans,
ten Doeschate, H. ter Hogt, C. de Rooy, N. de Rooy,
J. Willinck, Bram Kuiper, van Rhoon, G. Zuuring.

De ups en downs in 100 jaar Be Quick
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Seizoen 1922-1923 degradatie.

Eindstand competitie eerste klasse N.V.B.
1 Go Ahead 18-33
2 Heracles 18-24
3 Enschede 18-23
4 Quick (N) 18-19
5 Ensch.Boys 18-18
6 Hengelo (O) 18-15
7 U.D. 18-15
8 Theole 18-13
9 ZAC 18-12

10 Be Quick 18- 8 (14-47)
Spelers: W. Stroombeek, Jo Smolders, H. van Beest,
G. van Dijk, F. Holleman, J. Assendorp, W. Kuiper,
L. Inklaar, A. Vos, H. Bunsing, G. Draafsel, v.d. Akker,
J. Hachmang, M. Schut, J. Hordijk, C. de Rooy,
Rumpol, N. Meeuwsen, Colbert, Staleman, G. Zuuring,
H. Wesselink, Boezewinkel, Wildervanck de Blécourt,
Roetert, Tacke.

Seizoen 1925-1926 degradatie.

Eindstand competitie tweede klasse N.V.B.
1 Tubantia 18-33
2 Rigtersbleek 18-26
3 K.H.C. 18-22
4 P.E.C 18-19
5 Zwolse Boys 18-16
6 A.Z.C. 18-14
7 G.O.L.T.O. 18-14
8 Almelo 18-13
9 Geel Zwart 18-12
10 Be Quick 18-11 (25-56)

Degradatiewedstrijden eindstand:
1 Roda 4-6
2 Be Quick 4-4 (gedegradeerd)
3 Tubanters 4-2
Spelers: H. Classen, W. Vermeulen, C. de Rooy, H. van
Beest, H. Mulder, G. van Dijk, B. Trijber, Jo, Ben en
Lu Smolders, van Trigt, E. Beekman, N. Meeuwsen,
J. Hordijk, G. Zuuring, D. Kreijenbroek (NN),
Wildervanck de Blécourt, E. de Fielliettaz Goethart,
L. Inklaar, M. Schut, Schröder, A. Struyck, Paap.

Seizoen 1926-1927 kampioen.

Eindstand competitie derde klasse N.V.B.
1 Be Quick 14-26 (61-12)
2 D.L.O. 14-21
3 S.M.L. 14-20
4 A.V.W. 14-14
5 Doetinchem 14-13
6 Doesburg 14- 8
7 B.I.C. 14- 7
8 Arnhem 14- 1

Promotiewedstrijden eindstand:
1 Arnhemse Boys 4-5
2 Hertog Hendrik 4-4
3 Be Quick 4-3
Spelers: L. Smolders, E. Beekman, N. Meeuwsen,
G. van Dijk, A. Schröder, L. Inklaar, W. Hendriks,
H. Classen, G. Brouwer, Huendert, H. van Beest,
P. Michielsen, E. de Fielliettaz Goethart, C. Otten,
W. Vermeulen, H. Mulder, G. Zuuring. 

Seizoen 1927-1928 kampioen.

Eindstand competitie derde klasse N.V.B.
1 Be Quick 14-27 (54-6)
2 D.L.O. 14-22
3 V.V.O. 14-20
4 Doetinchem 14-15
5 Zutphania 14-13
6 B.I.C. 14- 8
7 Doesburg 14- 5
8 Humanitas 14- 2

Promotiewedstrijden eindstand:
1 Be Quick 4-8 (9-2)
2 T.E.C. 4-4
3 A.Z.C. 4-0
Be Quick gepromoveerd naar tweede klasse.
Spelers: Schukking, P. Michielsen, W. Hendriks,
L. Smolders, Meeuwsen, J. Lebbink, A. Schröder,
H. Classen, H. van Beest, G. van Dijk, W. Vermeulen,
G. Zuuring, J. Bosboom, L. Inklaar, Steinhaus,
H. Mulder, J. Schwartz, D. Kreijenbroek, E. Beekman,
A. Lammers, B. Trijber, Brouwer.
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Seizoen 1942-1943 kampioen.

Eindstand competitie tweede klasse N.V.B.
1 Be Quick 18-36 (79-22)
2 Zwolsche Boys 18-28
3 Z.A.C. 18-23
4 Sallandia 18-21
5 Roda 18-21
6 A.Z.C. 18-15
7 Robur et Velocitas 18-12
8 Labor 18-12
9 W.V.C. 18-10

10 Zutphania 18- 2

Promotiewedstrijden gingen niet door in verband met
oorlogsomstandigheden.
Spelers: J. Witkamp, T. ten Katen, J. Teunissen,
J. Altena, M. Scheffer, Jaap Klaaysen, W. en G. en
A. Doornberg, H. Harfterkamp, R. Stoker,
H. v.d. Berge, Martina, B. Helmink, W. Willemsen,
H. Kaspers, van Polvliet, G. Kastermans. 

Seizoen 1943-1944 kampioen.

Eindstand competitie tweede klasse K.N.V.B.
1 Be Quick 18-34 (64-20)
2 Zwolse Boys 18-26
3 A.Z.C. 18-23
4 Sallandia 18-19
5 W.V.C. 18-18
6 Roda 18-17
7 Labor 18-14
8 Z.A.C. 18-12
9 Robur et Velocitas 18- 9

10 Zutphania 18- 8

Promotiewedstrijden eindstand:
1 Be Quick 4-6
2 Vitesse 4-4
3 Borne 4-2
Be Quick gepromoveerd naar eerste klasse.
Spelers: M. Jochemsen, D. Top, R. ten Katen, 
H. v.d. Berge, G. Doornberg, W. Doornberg,
A. Doornberg, J. Klaaysen, H. Harfterkamp,
J. Denekamp, M. Scheffer, R. Stoker, L. Smolders,
B. Helmink, H. Kaspers, A. Christ, L. Bosveld,
Bosboom, G. Kastermans.

Seizoen 1948-1949 degradatie.

Eindstand competitie eerste klasse K.N.V.B.
1 A.G.O.V.V 20-26
2 Enschede 20-25
3 Heracles 20-23
4 Hengelo (O) 20-20
5 Enschedese Boys 20-20
6 Quick (N) 20-20
7 Wageningen 20-19
8 Zwolse Boys 20-18
9 Go Ahead 20-18

10 Be Quick 20-17 (27-39)
11 N.E.C. 20-14

Promotie/degradatiewedstrijden eindstand:
1 N.E.C. 8-14
2 Labor 8- 8 (16-11)
3 Be Quick 8- 8 (10-12)
4 NEO 8- 6
5 Gelria 8- 4
Be Quick gedegradeerd.
Spelers: D. Top, H. Harfterkamp, M. Scheffer,
M. Jochemsen, G. en W. Doornberg, A. Nauta,
M. Verhagen, J. Witkamp, B. Helmink, J. Teunissen,
J. Klaaysen, H. v.d. Berge, C. v.d. Heide, H. van der
Vegte, E. Luitink, T. Haaima, W. Meerdink, J. Meuris.

Seizoen 1949-1950 degradatie.

Eindstand competitie tweede klasse K.N.V.B.
1 Rheden 18-25
2 Labor 18-25
3 Z.A.C. 18-24
4 Sallandia 18-18
5 P.E.C. 18-17
6 Robur et Velocitas 18-16
7 W.V.C. 18-16
8 A.Z.C. 18-14
9 Be Quick 18-13 (27-37)

10 Doesburg 18-12

Promotie/degradatiewedstrijden eindstand:
1 Doesburg 6-8
2 Be Quick 6-7 (11-3)
3 Almelo 6-7 (11-8)
4 W.S.V. 6-2
Be Quick gedegradeerd.
Spelers: W. Doevendans, M. Scheffer, T. Haaima,
P. Steetsel, H. van der Vegte, D. Top, A. Nauta,
M. Jochemsen, J. Klaaysen, M. Verhagen, 
J. en A. Teunissen, Peereboom, H. Harfterkamp,
Brinksma, H. v.d. Woude, B. Helmink, G. Doornberg,
D. Welmers, E. Luitink, W. Meerdink, A. Laar.
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Seizoen 1950-1951 kampioen.

Eindstand competitie derde klasse K.N.V.B.
1 Be Quick 18-33 (73-26)
2 Veenendaal 18-24
3 C.H.R.C. 18-21
4 V.V.O. 18-20
5 O.A.B. 18-18
6 Gelria 18-18
7 M.V.R. 18-17
8 Oosterbeek 18-15
9 de Hoven 18- 9

10 R.V.W. 18- 5

Promotiewedstrijden eindstand:
1 Be Quick 4-6 (12-4)
2 Doetinchem 4-5
3 Nijmegen 4-3
4 Epe 4-3
5 Almelo 4-3
Be Quick gepromoveerd.
Spelers: M. Verhagen, A. Laar, A. Valks, M. Jochemsen,
J. Teunissen, W. Meerdink, J. Riethorst, A. Nauta,
D. Top, H. van der Vegte, M. Scheffer, P. Steetsel,
W. Doevendans, H. v.d. Woude, W. Willemsen,
G. Toebes, G. Brinkman, Peereboom, J. Sietsma,
D. Welmers.

Seizoen 1955-1956 kampioen.

Eindstand competitie tweede klasse K.N.V.B.
1 Be Quick 22-31 (47-29)
2 Veenendaal 22-29
3 S.D.O.U.C. 22-25
4 Theole 22-23
5 Esca 22-22
6 Ede 22-22
7 Quick (N) 22-20
8 Silvolde 22-20
9 Eendracht 22-20

10 S.C.H. 22-18
11 Dierense Boys 22-17
12 Germania 22-17

Promotiewedstrijden eindstand: 
1 Be Quick 6-9 (12-7)
2 Borne 6-7
3 H.S.C. 6-7
4 G.R.C. 6-1
Be Quick gepromoveerd.
Spelers:
J., T. en D. Welmers, W. Meerdink, H. Klaassen,
P. Steetsel, D. ter Maat, J. Teunissen, P. Wendt,
W. Doevendans, F. Brinkman, J. Witkamp, A. Laar,
H. Palm, A. en H. Samuels, J. Freriks, D. Top,
C. Lemke, G. Toebes, J. Buitenhuis, van Schooten,
Peereboom.

Seizoen 1956-1957 kampioen.

Eindstand competitie eerste klasse K.N.V.B. 
1 Be Quick 22-31 (71-44)
2 W.V.C. 22-30
3 Quick’20 22-26
4 Hengelo (O) 22-24
5 Zwaagwesteinde 22-23
6 W.V.V. 22-22
7 Robur et Velocitas 22-22
8 Sneek 22-21
9 Achilles Assen 22-18

10 W.A.V.V. 22-17
11 Borne 22-17
12 Arnhemse Boys 22-13

Om het kampioensschap van Nederland eindstand:
1 Maurits 4-5
2 Velox 4-4
3 Be Quick 4-3 (8-12)
Spelers: J., T. en D. Welmers. J. en A. Teunissen,
A. Laar, J. Witkamp, H. Klaassen, J. Freriks, C. Lemke,
H. de Weerd, D. ter Maat, A. en H. Samuels,
W. Meerdink, W. Winterink, W. Doevendans,
Peereboom, Vuijck, F. Brinkman.

Seizoen 1959-1960 degradatie.

Eindstand competitie eerste klasse K.N.V.B.
1 Quick (N) 24-35
2 W.V.V. 24-30
3 Sneek 24-28
4 Oosterparkers 24-27
5 Dos’19 24-27
6 Hengelo (O) 24-27
7 W.V.C. 24-27
8 ESCA 24-26
9 Alcides 24-20

10 Borne 24-19
11 Quick’20 24-17
12 V.D.Z. 24-15
13 Be Quick 24-14 (31-48) 
Be Quick gedegradeerd. 

Spelers: J. Freriks, W. Meerdink, G. en W. Winterink,
J. Buitenhuis, J. Janssen, S. Schouten, D. Welmers,
J. Witkamp, H. de Weerd, D. ter Maat, J. en A.
Teunissen, J. de Vries, H. Klaassen, A. en H. Samuels,
H. Wunderink, D. van Zoest, F. Brinkman, H. Wenke,
J. Reuvers, L. de Krom, C. v.d. Horst, M. Spiegelenberg.
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Seizoen 1966-1967 kampioen.

Eindstand competitie tweede klasse K.N.V.B.
1 Be Quick 22-34 (52-23)
2 V.D.Z. 22-27
3 W.A.V.V. 22-23
4 Ede 22-22
5 Theole 22-22
6 Robur et Velocitas 22-22
7 Achilles’29 22-21
8 Quick (N) 22-21
9 Dio’30 22-20

10 D.V.C.’26 22-19
11 T.E.C. 22-18
12 A.W.C. 22-15
Be Quick gepromoveerd naar eerste klasse.

Spelers: P. Bethlehem, A. van Osch, G. Swienink,
Jac. en J. en F. Woltman, W. Winterink, J. Janssen,
W. Duistermaat, D. ter Maat, K. Samuels, H. Coenders,
K. Jansen, A. van Emst, R. van Goor.

Seizoen 1970-1971 kampioen.

Eindstand competitie eerste klasse K.N.V.B.
1 Be Quick 22-37 (48-17)
2 Rietvogels 22-24
3 Quick’20 22-22
4 Ede 22-22
5 Hengelo (O) 22-22
6 Spcl. Enschede 22-21
7 Eilermark 22-21
8 R.K.H.V.V. 22-21
9 Victoria Boys 22-21

10 Dos’19 22-20
11 De Treffers 22-20
12 Rheden 22-13

Om het kampioenschap van Nederland eindstand:
1 Ceasar 5-7
2 Drachten 5-6
3 S.D.W. 5-6
4 Be Quick 5-5 (6-6)
5 R.V.C. 5-4
6 DESK 5-2
Spelers: P. Bethlehem, K. Jansen, J. Melisie, J. Janssen,
K. en P. Samuels, M. Bouwman, Jac., J. en F. Woltman,
A. van Emst, G. Swienink, W. Duistermaat, H. Sigger,
H. Bruyns, J. Sleijster, A. Calot, G. Klein Velthuis.

Seizoen 1974-1975 degradatie.

Eindstand competitie eerste klasse K.N.V.B.
1 Dos’19 22-28
2 Quick’20 22-27
3 De Bataven 22-27
4 Eilermark 22-26
5 Hengelo (O) 22-26
6 Achilles’29 22-26
7 Rietvogels 22-25
8 Rohda 22-25
9 W.V.C. 22-23

10 Helios 22-19
11 R.K.H.V.V. 22- 7
12 Be Quick 22- 5 (15-61)
Be Quick gedegradeerd naar tweede klasse.

Spelers: J. Wekking, M. Jochemsen, J. Janssen,
D. Addink, G. Gerritsen, A. Botterman, G. van
Kampen, H. Sigger, H. Leemans, P. en K. Samuels,
A. Junga, W. Scharrenberg, H. Borg, T. Werndley,
H. Hoen, H. Papperse, H. en A. Oosterhof, A. Calot,
H. Keijzer, W. Ooms, R. v.d. Blij, H. Ruikes, H. Vlutters,
S. Mulder, M. Hooiveld, W. Doevendans jr.

Seizoen 1979-1980 kampioen.

Eindstand competitie tweede klasse K.N.V.B.
1 Be Quick 22-33 (44-23)
2 Zwartemeer 22-30
3 NEO 22-25
4 EMOS 22-25
5 Heerde 22-25
6 M.S.C. 22-21
7 Rietvogels 22-19
8 P.H. 22-19
9 Rigtersbleek 22-19

10 De Tubanters 22-18
11 Eilermark 22-17
12 Vosta 22-13
Be Quick gepromoveerd naar de eerste klasse.

Spelers: Jaq., J. en P. Woltman, H. Vlutters,
W. Scharrenberg, J. van de Voorde, W. Ooms, M.
Jimmink, E. de Vos, A. Calot, B. van Amersvoort,
R. Bouwmeester, R. v.d. Blij, H. Klaassen, G. Helmsing.
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Seizoen 1984-1985 degradatie.

Eindstand competitie eerste klasse K.N.V.B.
1 De Zweef 22-32
2 Quick’20 22-27
3 Achilles’12 22-26
4 NEO 22-25
5 Quick (N) 22-23
6 Arnhemse Boys 22-21
7 Doetinchem 22-21
8 Longa’30 22-21
9 Dos’19 22-20

10 Vijdo 22-19
11 Be Quick 22-17 (30-42)
12 Ede 22-12
Be Quick gedegradeerd naar de tweede klasse.

Spelers: E. v. Dodewaard, J. Hulsman, W. de Weerd,
H. Bobbink, P. v. Belzen, E. en R. Penterman, 
J.H. de Boer, J. Ooms, J.W. Meerdink, Jac., J. en
P. Woltman, D. ter Maat jr., H. Hooiveld. R. Metselaar,
T. Barendsen, T. Lourens, W. Scharrenberg, R. v.d. Blij,
E. Franken, I. Etmon, H. Klaassen, E. Teunissen,
G. Helmsing, E. Boonstra, G. de Greef,
R. Bouwmeester, P. Meyer, R. Barrée, 
E. de Vos.

Seizoen 1989-1990 degradatie.

Eindstand competitie tweede klasse K.N.V.B.
1 T.E.C. 22-34
2 Drempt Vooruit 22-31
3 M.V.R. 22-25
4 Varsseveld 22-25
5 D.V.C.’26 22-23
6 V.D.Z. 22-23
7 Arnhemse Boys 22-21
8 Arnhemia 22-19
9 Driel 22-18

10 Gendringen 22-17
11 Spero 22-16
12 Be Quick 22-12 (28-48)
Be Quick gedegradeerd naar de derde klasse.

Spelers: W. Scharrenberg, A.J. Ooms, E. Bentsink,
R. Barrée, P. v. Belzen, B.R. Veen, J.W. Meerdink,
I. Etmon, H. Demirbas, J. Zwakhoven, D. Janssen, 
H. v. Spankeren, B. de Vos, C. Akdeniz, R. v.d. Bosch,
J. Ooms, H. Vlutters, W. Scheerder, E. Fukkink,
P. Woltman, H.P. ter Horst, A. Barendsen, W. Geerling,
H.H. v. Dodewaard, H. Hooiveld, M. Wenneker,
S. Jansen, M. Fielt, P. van Osch, R. Jongstra,
R. Willemsen, R. Mentink, E. Teunissen, F. Neerhof.

Seizoen 1997-1998 kampioen.

Eindstand competitie derde klasse K.N.V.B.
1 Be Quick 22-38 (47-37)
2 Gendringen 22-37
3 S.D.Z.Z. 22-37
4 M.V.R. 22-35
5 Doetinchem 22-31
6 A.Z.C. 22-29
7 S.D.O.U.C. 22-27
8 G.S.V.’38 22-26
9 Haaksbergen 22-26

10 Longa 22-26
11 Erica 22-24
12 Varsseveld 22-20
Be Quick gepromoveerd naar de tweede klasse.

Spelers: W. Bleijenberg, B. Bosveld, G. Vos, H. Holtman,
M. v. Spankeren, P. van Osch, P. en M. Gerritsen, 
J. van Leusden, R. Groot Jebbink, D. van Hilst,
I. Dokman, M. Feukkink, E. Weegman, S. van Cotthem,
S. Bouwman, L. Maurits, R. Samuels.
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Voorzitters
1902-1904 ??
1904-1906 Th. H. Langholz.
1906-1907 J. Koppenol.
1907-1915 J. Niemeijer.
1915 /aug. R. Koopmans.
1915-1923 J.J. Visser.
1923-1924 Th. Langholz.
1924-1926 J.B. Gosselaar - Beerta.
1926-1941 N.J.H. de Rooy.
1941-1946 W.A.G.M. Meuleman.
1946-1948 Th. C.M. Heymans.
1948-1950 L. Kraayenzank.
1950-1953 H.A.M. van den Berge.
1953-1959 A. Vromen.
1959-1963 A. Nieuwenhuis.
1963-1965 J.C. van de Water.
1965-1965 A. Vromen.
1965-1966 J.H. Meertens.
1966-1973 H.J. van der Vegte.
Waarvan J. Kraan 1 jaar ad-interim.
1973-1978 H. Barrée.
1978-1984 B. van Osch.
1984-1986 Ch. Veerwater.
1986-1993 H. Barrée.
1993-1998 H. de Wilde.
1998-1999 E. Bentsink, J. Immink, A. Peters ad-interim.
1999-heden A. Peters.

Secretarissen
1902-1904 ??
1904-1906 F. Fangman.
1906-1907 J. Gerritsen
1907-1910 C. de Rooy.
1910-1911 S. Woldring.
1911-1912 P.C.H. Dijkerman.
1912-1915 F.J. v. Eijsden.
1915-1917 J.J. Wolters.
1917-1918 F.J. v. Eijsden.
1918-1919 J.B. Gosselaar - Beerta.
1918-1919 E. Spier.
1919-1924 W.A.M. Norp.
1924-1926 N.J.H. de Rooy.
1926-1933 W.A.M. Norp.
1933-1943 J.M.G. Paap.
1943-1945 E.J. Speek.
1945-1947 J.M.G. Paap.
1947-1959 H.J. Mulder.
1959-1963 J.J.T. Witkamp.
1963-1972 H. Beekman.
1972-1978 B.M. Hooiveld.
1978-1980 H.J. Schmidt.
1980-1985 H. Hietveld.
1985-1986 A.H. Peters.

1986-1992 H. Hietveld.
1992-1999 J. Immink.
1999-heden W. Lieon.

Penningmeesters
1902-1904 ??
1904-1906 F. Fangman.
1906-1907 J. Gerritsen.
1907-1910 C. de Rooy.
1910-1911 S. Woldring.
1911-1912 F.J. Eijsden.
1912-1919 G.J. Dijkerman.
1919-1921 E. Willems.
1921-1923 D.H. Jordaan.
1923-1924 M.H. Revius. / M.J. Schut.
1924-1928 M.J. Schut. / C.L. Versteeg.
1928-1947 H. Hazewold.
1947-1953 T.H.C.M. Heymans.
1953-1959 A. Nieuwenhuis.
1959-1963 W. Doevendans.
1963-1968 J.F. Harwig.
1968-1970 J. Prost.
1970-1978 H.A. van Osch.
1978-1978 A. Diseraad.
1978-1983 H.A. van Osch.
1983-1987 H. Timmer.
1978-1988 A. Diseraad.
1988-1995 B. Hooiveld.
1995-2000 J.C. Diseraad.
2000-heden F. Woltman.

Bestuursleden / Commissarissen
W. Woldring, v.d. Hoop, G. Olree, G. Molenaar,
R. Koopmans von Raesfeld Meyer, C. Brands, Stuurop,
H. Maier, C. Willinck, H. Prins, D.J. Wöhrmann,
S.Elzas, M. Ubbens, R. Vergeer, Courbois, E. Willems,
v.d. Akker, W. v.d. Bosch, L. Wildervanck de Blécourt,
Lt. van Leeuwen, H. Massink, P.J. v. Douwe,
W.R.C. Kuiper, G. van Dijk, H.H. Knoppers, 
J. van Dijk, H.W.R. Wesselink, E.J. Muijderman, 
Th. J. Kurz, H.J.G. Hartong, G.F. Zuuring,
E.J. Hartman, H. Schwartz, D.J. Assendorp,
L. Smolders, J. Kruit, J.M. Witteveen, M. van der Vegte,
J. Freriks, J. Bethlehem, J.O. Meuris, J. Hartgers,
W. Meerdink, J. Bouwmeester, H.J. de Rooy, 
F. de Fielliettaz Goethart, A. Diseraad, C.H. Kieftenbelt,
A.M. Oosterhof, G. Bouwmeester, A.L. Bosma,
F.J. Woltman, J. Woltman, H. Sigger sr., L. Beumer,
A. Calot, H. Vlutters sr., P. Bats, A.A. Vriezenkolk,
Mevr. A. Dix-Hekkers, J. Vosmeijer, P. Bethlehem, J.A.
Fielt, J. Bos, E. Bentsink, H. Melkert, H. Ruikes, 
R. Barrée, R. de Bruin, A. Castermans, B.
Kraayenhagen, mevr. W. Altena-Koop.

Overzicht, bestuurders 1902-2001
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Ere-leden Z.V.V. Be Quick
G.J. Dijkerman, Th. Langholz, P.C.H. Dijkerman,
A.F. van Rechteren Limpurg, Th. Petit dit de la Roche,
F. van Eijsden, J.J. Visser * tevens Ere-voorzitter *,
Chr. G.J. de Rooy, F.A. Holleman, W.R.C. Kuiper,
W.A.M. Norp, G.F. Zuuring, N.J.H. de Rooy * tevens
Ere-voorzitter *, L. Inklaar, H.J. Mulder, H. Hazewold,
W.A.G.M. Meuleman, A. Vromen, J. Bethlehem,
A.G. Mulder, H.J. van der Vegte, J. Kruit, B.J. Hietveld,
H.J. Schmidt, H. Vlutters, J.M. Witteveen, H. Beekman,
W. Doevendans, W. Meerdink, J.G. Nagel, B.M.
Hooiveld, A. van Osch, A.H. van Osch, H.J. Barrée.

Leden van Verdienste
H.A.M. van den Berge, W.A.C. Vermeulen, H.
Hazewold, D.J. Assendorp, W.A.G.M. Meuleman, H.J.
Mulder, J.Th.C.M. Heymans, A. Vromen, J. Witteveen,

J. Bethlehem, A. Nieuwenhuis, J.G. Nagel,
M. Bouwmeester, B.M. Hooiveld, M. Ubbens, J. Kruit,
W. Doevendans, J. v.d. Wilt, J. Kraan, A. Calot,
H.J. Barrée, A.A.J. Diseraad, A.H. van Osch,
M.H. Janssen, J. Janssen, H. Hietveld, W. Meerdink,
A. van Osch, H. Beekman, H. Groote Haer,
H.J. Schmidt, H. Vlutters sr., F. Croes, A.C. Samuels,
H. Sigger sr., M.J. Veerwater, Mevr. G. de Rooy-van
Oene, P. Bethlehem, P.J. van Belzen sr., J. Dix, K. Jansen
sr., A.W.C. Ooms, D.H. Veen, Mevr. M.G. Hissink -
Kroezen, C.A.J. Seevinck, J. Vosmeijer, 
J. Woltman.

Spelers van Verdienste
P. Bethlehem, J. Woltman, Jac. Woltman, W.
Doevendans, J. Welmers, W. Meerdink, P. Woltman.

Bestuur 2002.

Staande v.l.n.r. J.W. Altena-Koop, H. Kraaijenhagen, A.N. Castermans, W.P. Lieon, G. de Jong.
Zittend v.l.n.r. R. Barrée, A.H. Peters, F.J. Woltman
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