
WAT VOORAF GING, VAN AJAX TOT DE VERGUTDE PEZERIK,

1931-1939.

In de jaren kort na de Eerste \ilereldoorlog kwam de Heumense jeugd bijeen op een open

plek in het bos, niet ver van het jachthuis van de excentrieke Jan J. Luden, om er de vrije
tijd door te brengen. Yaak werd er......gekorfbald, een sport van Nederlands fabrikaat. Na

verloop van tijd hadden echter enkele stoere jonge knapen steeds meer zin om te gaan

voetballen, en zo geschiedde. Al gauw werden er onderlinge wedstrijden gespeeld. Nu echter

niet meer in het bos, maar op nde Hugt" bij de splitsing van Maas en Maas-Waalkanaal.

De toenemende belangstelling voor het voetbal op "de Hugt" was voor Gerrit Bloem het sein

om medio l93l een 40-tal jonge mannen aan te schrijven om naar het gymnastieklokaal in

Heumen te komen om over de oprichting van een vereniging te praten. De vergadering

leverde voldoende leden op om te kunnen starten met een heuse voetbalclub.

Initiatiefnemer Bloem was geboren in Amsterdam en het was hem niet ontgaan dat "zijn"
AJAX juist voor de 3e maal kampioen van Nederland geworden was. Het voorstel van Gerrit
Bloem om ook AJAX te gaan heten, werd direct goedgekeurd en ook de clubkleuren werden

rood-wit. Na de vergadering nam AJAX uit Heumen contact op met met de Diocesane R.K.
Voetbalbond van het bisdom 's-Hertogenbosch. In de Katholieke Sport-illustratie van

dinsdag l5 september l93l vinden we het volgende bericht:

Níeuwe vereeniging:

Naam:

Gevestigd te:

Secretaris:
Clubkleuren:
Terreinligging:

Kleedgelegenheid:

Ajax.
Heumen.

G. Bloem, Dorpstraat, Heumen.

Rood-wit shirt.
In den hoek gevormd door Maas enllraalkanaal.
Bij calé Huybers links af den Dijk volgen.

In een der 4 cafés in de buurt.

Bestuursleden in de Ajax-periode waren naast Gerrit Bloem: Jan Megens, Tijn Huybers, Jan

Verhoeven, Meester Hilgers en Jo van den Hoogen.

Er werden enkele oefenwedstrijden gespeeld en voor ieder seizoen gaf Gerrit Bloem enkele

trainingen, die bestonden uit wat gymnastiekoefeningen. Als aanvoerder werd Jan Megens

aangewezen, die later nog een belangrijke rol zou gaan spelen bij het voetbal in Heumen.

Binnen het bisdom's-Hertogenbosch werd Ajax voor het seizoen l93l-1932 ingedeeld bij
het district Nijmegen in de Reserve 3e klasse C. Op 4 oktober vond de eerste officiële
wedstrijd plaats: AJAX tegen STB, het latere Brakkenstein, uitslag l-1.
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Eindstand seizoen l93l-1932. 3e klasse C.

l. Patronaat Alverna
2. BVC 3
3. SFC

4. Juliana

5. STB

6. Union 4

7. PSV

8. Noviomagum 4

9. Ajax
10. Jonge \ilerkman

I l. Tubantia 3

20 3l
20 29

20 24

20 23

20 20

20 19

19 16

20 15

19 14

20 14

20 13

Het begin was er, de belangstelling voor het voetbal nam toe. Yoor het seizoen 1932-1933

kwam er nog een Ajax-team bij. Het eerste jaar had men op "de Hugt" gevoetbald, maar nu

er twee teams waren moest er wel een beter terrein komen. Caféhouder Huybers kwam met

de oplossing. Hij stelde een weiland ter beschikking ongeveer waar nu (anno l99l) de Graaf
Lodewijk Ruiters gehuisvest zijn.

In 1933 wordt er door de sinds enkele jaren in Heumen wonende kunstenaar Jac. Maris een

foto van Ajax I gemaakt.

AJAX 1 1933.

Achter v.l.n.r.: Jan Verhoeven, Meeeter Hilgers, Dorue Keeseler, Frans Noy, Hein van Summeren, Jan Megena èn

Gerrit Bloem.

Midden: Henk van Haren, Dorus Noy, Frana de Valk, Jo van lJzendoorn en Jacob Sickert.

Voor: Cornelis Lamers, Frits Weber en Tien Poos.
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Eindstand seizoen 1932-1933. 3e klasse B.

l. Groesbeekse Boys

2. Treffers 3

3. DVS
4. YYLK2
5. Juliana
6. STB

7. Ajax
8. LYC

l. Juliana
2. Ajax
3. Patronaat Alverna
4. OYC 2
5. Blauw Wit 3

6. PSY

7. Brakkenstein 3

8. SCE 3

In 1933 neemt Jo van den Hoogen de fuctie van secretaris over van Gerrit Bloem en levert

Ajax ook een officiële scheidsrechter: Gerrit de Yalk. Hij werd opmerkelijk vaak aangesteld

bij de Groesbeekse verenigingen.

Het seizoen 1933-1934 was voor Ajax I een goed seizoen. Juliana uit Malden bleef de

Ajacieden juist voor, maar de 2e plaats betekende toch promotie voor de Heumenaren.

Eindstand seizoen 1933-1934 3e klasse A'

t4 23

t4 20

t4 20

t4 14

t4 t2
t4 l0
147
146

t4 23

t4 2l
t4 20

t4 16

t4 13

t4 l0
146
143

16 24

16 23

16 22

16 19

16 18

16 15

16 ll
168
164

Ajax 2 behaalde in de

3e klasse F een fraaie

3e plaats.

Ajax 2,8e plaats 3e Klasse C

I. DYS

2. Concordia

3. Meerwijk
4, EYC

5. Kolping
6. OYY
7, DSO

8. Juliana

9. Ajax

De2e klasse blijkt voor Ajax I een veel te zware klus, degradatie is onvermijdelijk.

Eindstand seizoen 1934-1935 2e klasse A.
Ajax 2,5e plaats 3e Klasse D
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ÀJAX 2 1934.

Staand v.l.n.r.: Tijn Huybers, Tinue Àrts, Gerrit Noy, Jan de Valk, Frans de Valk, Frans Hubberg.

Zittend: Cornelie Lamere, Harry Huybers, Harry de Valk. Thei Reuvers, Harry Kuiltjes, Peter Corneligaen.

De degradatie van het le elftal en de crisistijd hebben voor Ajax ook gevolgen. Men moet

een elftal inleveren. In augustus 1935 besluit men de naam te veranderen in Sportclub
Heumen (S.C.H.)

Eindstand seizoen 1935-1936. 3e klasse E.

l. Eendracht 3

2. Juliana 2

3. Nederasselt

4. B.Y.Y.2

5. S.C.H.

6. O.V.V.2
7. Niftrik

De bestuursleden werken keihard om het ledental weer op te voeren. Gerrit Bloem werkt op

de Nyma-fabriek te Nijmegen en slaagt er in collega's naar de Heumense voetbalclub te
halen. Daarnaast kwamen Piet de Pin uit Gennep en de gebroeders Piet en Gerrit Bouwhuis

uit Mook over. Dit laatste was de reden, dat in 1936 de naam \ileer veranderd werd :

Sportclub Heumen-Mook (S.C.H.M.).
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De inzet van de bestuursleden werd beloond, er

competitie.

Eindstand seizoen 1936-1937. 3e klasse A.

namen weer tlvee teams deel aan de

S.C.H.M. 2, 5e plaats 3e Klasse Cl. Alverna 2

2. Hatert2

3. S.C.H.M.

4. S.C.E.3

5. Treffers 3

6. D.Y.O.

7. Noviomagum 3

t2 2t

t2 t4

t2 13

t2il
t2 l0
129
126

Het feit dat zoveel leden niet uit Heumen kwamen, bevorderde de sfeer niet. De jaren voor

de 2e lVereldoorlog u/aren economisch slechte tijden, er was een grote werkloosheid en veel

leden waren niet meer in staat de contributie op te brengen. In augustus 1937 werd de

voetbalclub opgeheven. De aanwezige materialen werden onder de leden verkocht. Zo

werden de doelpalen voor / 5,- verkocht aan Harrie de Valk, die ze als bouwmateriaal

verwerkte in zijn huis, waar zn als zodtnig nog steeds dienst doen.

De drang om te voetballen bleef echter. In 1939 staÍfie een onderlinge competitie tussen de

verschillende buurtschappen. "Het Dorp", 'de Molenhoek'en nhet Yosseneind" beschikten

over een eigen elftal. Het team van'het Yosseneind'had wel de mooiste naam: De Vergulde

Pezerik.
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31 mei l94l

DE HISTORIE VAN 1941 TOT 1991

Op 3l mei 1941, de zaterdag voor Pinksteren, wordt de Heumensche

Voetbalvereniging'H.S.V." opgericht. Belangrijkste initiatiefnemer en

motor achter het voetbal in Heumen was Jan Jaspers sr., maar ook

mensen als Hent Arts en Toon Dullemans leverden in deze periode een

belangrijke bijdrage. De naam H.S.V. werd slechts enkele maanden

gedragen. Op aandrang van geestelijk adviseur Pastoor Brekelmans

werd de naam gewijzigd in RKYV Heumen.

De oprichting vond plaats in de oorlogsjaren, een zeer moeilijke tijd.
Zo ook voor RKVV Heumen men startte met f 40,- in kas, een

overschot van de voetbalclub van voor de oorlog.

Het eerete elftal van RKVV Heumen in 1941.

Staande v.l.n.r.: Frans Corneliseen, Thé Cornelissen, Jan Cornelissen, Rein Jetten, Tien

Poos en Piet de Valk.

Zittend: Herman van IJsendoorn, Thé Vroom, Leo van lJzendoorn, Ton Spanjaards, Lin

Corneliesen.

Lang duurde de voetbalpret niet, want begin 1942wordt de vereniging

door de Duitse bezetter als staatsgevaarlijk betiteld. In Heumen waren

borden van de Wehrmacht verwijderd en muren met anti-Duitse leuzen

beklad. De voetbalvereniging werd beschouwd als de kwade genius

achter deze voorvallen. In een door Rijkscommissaris Seyss-Inquart
persoonlijk ondertekende brief worden alle activiteiten van de

vereniging verboden.

De vereniging bleef bestaan, maar de activiteiten werden opgeschort

tot na de bevrijding, toen er voor het eerst weer een wedstrijd werd

gespeeld tegen een team samengesteld uit geallieerde Militairen.
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24 mei 1946 Secretaris Jan Robbers ontvangt van de Nederlandsche Yoetbalbond de

volgende mededeling:

Wij hebben de eer (J namens het bestuur van de N.Y.B. te berichten, dat

de naam (Jwer vereeniging reeds in 1941, zie olficieel orgaan no.

93-tg4l, is geregistreerd als "Heumen", hetwelk in de e.v. OÍficiële
Mededelingen gepubliceerd zal worden.llij makenU er voor de goede

orde op attent, dat Uwe vereeniging nu in door alle haar te spelen

wedstrijden verplicht is onder den geregistreerden naam uit te komen

en dezen ook in alle correspondentie te gebruiken.

Na de oorlog startte men met volle moed. De competitie werd

begonnen met twee teams, een seniorenteam en voor het eerst een

jeugdelftal. Sjef van der Heyden werd aangesteld als trainer en

molenaar Antoon Jetten schonk een aantal meelzakken, \ilaarvan shirts

werden gemaakt.

1946

Het eemte jeugdelftal van RKVV Heumen.

Achter v.l.n.r.: Henk Jansen, Wim Cornelissen, Gerard Klabbere, Jos Paau, Antoon

Reuven, Wim Jansgen Bouwmeester, Frans Jetten en Frane Cornelissen (leider).

Voor: Geert Verhoeven, Bert Reuvers, Leo Verhoeven en Thé Jansen.

1947 Sportief gezien waren de eerste jaren niet erg succesvol, enerzijds

omdat men erg hoog was ingedeeld (le Klasse) en anderzijds omdat

een groot aantal leden als militair naar Nederlands Indië was vertrok-
ken. Het eerste seizoen, dat volledig werd afgewerkt (1946-I947) werd

afgesloten met een laatste plaats. Er werd slecht één winstpunt

behaald, maar dat moest weer worden ingeleverd, omdat men \vegens
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1948

februari 1949

niet opkomen bij een competitiewedstrijd twee punten in mindering

kreeg.

De derby Heumen - Malden werd in ere hersteld. Yoor Malden verliep

het seizoen succesvol, men werd ongeslagen kampioen. Het enige punt

werd verspeeld aan ..... Heumen, dat toch weer als laatste eindigde.

Deze wedstri.ld, die een zeer onsportief karakter droeg en voortdurend

moest worden onderbroken, eindigde in 0-0.

De belangstelling voor het voetbal nam fors toe en in het seizoen

t948-1949 slaagde men erin liefst 4 teams op de been te brengen.

Omdat er zou worden gestart met de bouw van een betonfabriek (later

NY Natubim), werd door de Domeinen, de eigenaresse van het veld bij
de kanaalbrug, de huur opgezegd. Nog voordat RKVV een nieuwe

bestemming had gevonden werd begonnen met de graafwerkzaamhe-

den. Hierop verscheen in februari 1949 in het dorpsblad 'Yan Eigen

Hert' dat toentertijd in Heumen werd uitgegeven, de volgende

noodkreet:
De voetbalvereniging verkeert in nood! Neen Heumenaren, wij hoeven

geen feest te vieren van uw seld.Wii komen geen huis-aan-huis-actie

houden voor nieuwe goalpalen, ballen,shirts of iets van die aard. Dit
§.O.§.-sein is ook niet gericht tot alle Heumenaren. Neen, wie de schoen

past, hi j (oÍ zij ) trekke hem aan.Wii ziin een vereniging, die momen-

teel tot í:í:n der beste,meest bloeiende clubs in uw dorp behoort. Moet nu

zo'n club, die op zaterdag- en zondagmiddagen onze Heumense iongens
wat aÍleiding, lichameliike oefening enz. geeft, over de kop? Neen, is

ons (en Uw?) antwoord. Hier is onze dringende vraag. Geef ons een

ggschikt veld te leen. Ons bestuur weet ze te liggen. Reeds meerdere

malen hebben ze aangeklopt, doch......tevergeefs! Dit is zeer iammer.
Wij zagen verschillende supporters langs de lijn als er een wedstrijd

was, die deze noodkreet opvangen. Is dit dan onwil? Neen, zeggen wii
weer, dit is het bekende af schuivingssysteem wat nu onze club met haar

ondergang bedreigt.lïii willen voetballen, maar als men dat moet doen

met de knieën in de modder gaat zo langzamerhand de animo er af .

Daarbij dan nog de discussie na iedere wedstrijd tussen voetballer en

moeder oÍ zuster; "Hoe kriege we die rommel wer schon !"
lïe voelen dat tl er om lacht, maar het is niet plezierig. Daarom

nogmaals: lïie helot ons aan een nieuw terrein ?

Uiteindelijk ging men over naar een terrein aan de Maasstraat, dat in

de oorlog dienst had gedaan als legerkampement, en nog vol zat met

tanksporen. Met man en macht werd er gewerkt om het veld te

egaliseren. Toen dit karwei na vele weken was geklaard werd het

terrein door de eigenaar dankbaar teruggevorderd. Hierdoor was een
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mei 1951

juli 1951

nieuwe verhuizing noodzakelijk, en naar later zou blijken was dit ook

de laatste niet.

RKVV Heumen viert haar l0-jarig bestaan. De vereniging werd

toegesproken door voorzitter Arts, meester Kennis en geestelijk

adviseur pastoor Yan den Wildenberg. Ter gelegenheid van het

jubileum werd er bij de N.H. kerk een verenigingsfoto gemaakt.

De gehele vereniging op de foto ter gelegenheid van het lO-jarig beetaan:

Geert Verhoeven, Toon Derks, Joe Paau, \tim Jangeen Bouwmeester, Herman van

IJzendoorn, Gerrit ivillemsen, Hent Noy, Hans Kennie, Bert Reuvers, Lin Verhoeven, Piet

de Valk, Lin Verhoeven, Koos Janegen Bouwmeester, H. Pauwela, Lin Arta, Herman de

ValL, Piet Jaspers, Jo Reuvera, Leo van IJzendoorn, H. Gietman, Broer Kuiltjes, Frana

Corneliaren, Piet de Valk, Hent Jansen, Leo Verhoeven, Cor Verhoeven, Frans van den

Iloogen, Tien Gerrite, Hent Arts, Jan Jaspers sr', Toon Dullemans, Thé Jansen, Fried

Derka, Jan Jaspera, Herman Janasen Bouwmeester, Àlbert Keaseler, Àlbert willema, Tiny

Verhoeven, Willy Pooa, Frans Verhoeven, Piet Paau, Tiny Poos, Piet Jansaen, Jan

Janssen.

Tien Gerrits begint aan ziin eerste periode als bestuurslid van RKYV
Heumen. Gedurende een groot aantal jatenzal hij als secretaris mede

het gezicht van de vereniging bepalen.

De vereniging kan haar eerste kampioenschap vieren: De A-junioren
tekenden voor dit succes.

Inmiddels speelde men op een terrein van Herman Janssen Bouwmees-

ter aan de Dorpsstraat, omkleden gebeurde bij café de Yalk.

1952
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1953 Wederom een succesvol jaar voor RKVV Heumen.Het eerste elftal

wordt kampioen in de 2e Klasse A.

In dit seizoen wordt de legendarische uitwedstrijd gespeeld tegen me-

de-kampioenskandidaat Krayenhoff. Tijdens de tweede helft slaat een

Krayenhoff-speler de Heumense grensrechter Piet Jaspers een tand uit

de mond. Mede door toedoen van de Heumense supporters ontaarde de

wedstrijd in een massale kloppartij. De politie moest er aan te pas

komen om de gemoederen te bedaren. De wedstrijd eindigde uiteinde-

lijk in 3-4 voor Heumen. De volgende dag hoort een inwoner van

Heumen op de Nijmeegse Markt twee Krayenhoff-mensen over die

wedstrijd napraten: "Als je die boeren een klap geeft, krijg je er tien

terug." Er vinden enige bestuurswisselingen plaats, twee mannen van

het eerste uur stoppen er mee. De functie van Jan Jaspers als beheerder

van de centen wordt overgenomen door Marinus Derks, en Toon

Dullemans verlaat Heumen.

Het kampioenachap van 1953.

Staande: Marinue Derks, Piet Poos, Hana Kennie, lYillem de Valk, Koos Jansgen

Bouwmeeeter, Jo Reuvers, Cor Verhoeven, Geert Verhoeven, Joe Paau, Scheidsrechter,

Bert Reuvers, Lin Paau, Frans van den Hoogen, Jan Paau, Piet Jaspera, Frans

Verhoeven, Broer Kuiltjes.
Zittend: Frana Peperzak, \ililly Poos, Leo van IJzendoorn, Lin Verhoeven, Gerrit Paau,

Tien Gerrits.

1954 Voor de 3e maal in 3 jaar een verhuizing en nu naar de Overasseltse-

weg op een terrein van Hannes stoffelen.

augustus 1954 Jaarlijks werd in Haps het gerenommeerde streekvoetbaltoernooi om

de Zilveren Roos gehouden, een toernooi dat alleen toegankelijk was
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1955

mei 1956

juli 1956

voor verenigingen die in de KNVB speelden. Doordat een van de

deelnemers verstek moest laten gaan, werd afdelingsclub Heumen

uitgenodigd. De deelnemende verenigingen u/aÍen: Hapse Boys, J.V.C'

(Cuyk), Boxmeer, Volharding (Yierlingsbeek), Gennep, DSY (St'

Anthonis), Constantia (Wanroy) en Heumen.

Na overwinningen op Hapse Boys (2-0) en Gennep (3-l) kwam

Heumen op 3l juli 1954 uit in de finale tegen DSY. In een volgens de

Gelderlander niet hoogstaande wedstrijd kwam na de verlenging de

eindstand l-l op het score-bord. op 20 augustus werd de finale

overgespeeld. Na een ruststand van 0-2 in het voordeel van DSV

sleepte een na rust herboren en over het algemeen dominerend Heumen

een 3-2 overwinning uit het vuur.

Als enige deelnemer uit de onderafdeling leverde Heumen hiermee

tegenover de deelnemende tweede, derde en vierde klassers een

uitmuntende prestatie.

Jan Megens, in de Ajax-periode bekleedde hij die functie ook al,

wordt voorzitter.
Na het legendarische treffen in 1953 bleef er bij het publiek veel

interesse bestaan voor de duels tegen Krayenhoff, zoals blijkt uit de in

het kasboek van penningmeester Derks verantwoorde entreegelden bij
de thuiswedstrijden:

ll maart Heumen - Alverna f 10,15

17 maart Heumen - O.V.C. - 9,95

25 mazrt Heumen - Krayenhoff - 48,69

8 april Heumen - O.S.C. - 4,50

22 zpril Heumen - Hernani - 7,45

Als titelverdediger wordt weer de finale van het Zilveter^ Roos-toer-

nooi bereikt. Deze wedstrijd tegen Blauw-Geel (Veghel), waarin

Heumen nog een penalty mist, gaat met 2- I verloren.

In sportief opzicht was er een succes: Het 3e elftal werd kampioen.

De Gelderlander van 3l juli 1957 meldt dat de jaarvergadering van

RKVV Heumen zeer slecht bezocht werd, er waren zelfs 3 leden te

weinig om over een nieuwe bestuurssamenstelling te kunnen Stemmen.

Financieel gezien ging het de vereniging voor de wind, het jaar werd

afgesloten met een overschot van f 912,18 onder meer doordat het

georganiseerde fancy-filr f l.l I 1,76 opbracht.

Op zondag 16 september 1956 viert Juliana uit Malden haar 25-jarig

bestaan. Heumen I speelt de jubileumwedstrijd tegen Juliana I en wint

met maar liefst 5-0.

september 1956
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1957

1958

1959-1960

Het le elftal eindigt op de lOe plaats, hetgeen degradatie naar de 2e

klasse betekent. Met het doel de terugkeer naar de le klasse te bewerk-

stelligen wordt Jaap Schipper als nieuwe trainer aangetrokken. Het

bestuur liet weten dat in het vervolg er een scherpe controle zou zijn
op het trainingsbezoek.

Ook uit een ander oogpunt is 1957 een wat minder vreugdevol jaar. In
het verslag van de jaarvergadering is opgenomen dat 8 leden "ontslag

namen", 6 leden werden geroyeerd, waaronder I bestuurslid.

Het bestuur onderkent de toegenomen belangstelling van de jeugd voor

de voetbalsport. Er wordt een speciale secretaris voor het jeugdvoetbal

aangesteld in de persoon van Leo van IJzendoorn, die later ook nog een

aantal jaren de voorzittershamer zal hanteren. De minimumleeftijd
wordt verlaagd van 12 naar 8 jaar, het pupillenvoetbal doet zijn
intrede.

\,
I l*.

§

Het eergte pupillen-team van Heumen begtond uit de volgende spelera:

Staand v.l.n.r. Hemmie Corneligeen, Henk Kroes, Paul Kennis, Jozef Paau, Edgard

Kerkhoffen Tonnie van IJzendoorn

Zittend v.l.n.r. Piet Toonen, Theo Cornelissen, Rob Daanen, José Willeme en Corry Noy.

Het eerste team voert lange tijd de ranglijst aan, maar wordt geen

kampioen. De belangrijke thuiswedstrijd tegen Erlecomse Boys wordt
met 3-4 verloren. Er is echter toch een aansprekend sportief resultaat,

doordat het 2e elftal er in slaagt het kampioenschap te veroveren.

r. "ïi}

§ï
*,r
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l4 september 1960 Het nieuwe sportterrein aan de Looistraat wordt in gebruik genomen.

Het programma vooÍ deze feestdag ziet er als volgt uit:

196t

8 iuni 1961

22 augustus 1961

12.30 uur: Optocht van café Huybers naar het sportter-

rein door de voetbalvereniging Heumen en

Overasseltse Boys, voorafgegaan door fanfare

"Vlijt en Yolharding".
Plechtige inzegening van het toernooi door

de geestelijk adviseur, pa§toor J.v.d. Wilden-

berg.

Aanvang toernooi met deelname van Heu-

men, Overasseltse Boys, Malden en Een-

dracht.

12.45 uur:

13.00 uur:

RKVV Heumen krijgt hiermee voor het eerst in de geschiedenis de

beschikking over een eigen accommodatie. De laatste jaren heeft men

zich met primitieve velden moeten behelpen, desondanks is men allen

zeer erkentelijk, die voor de wedstrijden een terrein afstonden. Het

nieuwe sportterrein omvat naast het ruime voetbalveld een zeer mooi

trainingsveld, dat tevens als speelveld voor junioren-wedstrijden dienst

kan doen. Daarnaast wordt begonnen met de bouw van een kleedlokaal.

De A-junioren behalen het kampioenschap en door de wijziging in de

klasse-indeling in de afdeling Nijmegen, is de 3e plaats die Heumen

behaalt ruim voldoende voor promotie naar de eerste klasse.

In de Staatscourant, nr. 109, wordt bekend gemaakt dat bij besluit van

l7 april 1961, nr. 19, de Rooms Katholieke Voetbalvereniging'Heu-
meÍl'r, gevestigd te Heumen, Koninklijke goedkeuring heeft gekregen.

'Ik voel me als een makelaar in voetbalterreinen' zei burgemeester

W.J.F.M. Baron van Hugenpoth tot Aerdt, toen hij op zondag 22

augustus l96l het sportterrein aan de Looistraat officieel opende, want

later op de dag deed hij hetzelfde bij Overasseltse Boys. In Heumen

verrichtte hij de aftrap voor de openings-wedstrijd tegen Milsbeek.

De officiële opening vindt pas plaats een jaar na ingebruikname van

het sportveld, omdat nu ook het kleedlokaal klaar is. In de Gelderlan-

der staat hierover dan het volgende:

Dit tokaal biedt werkelijk alle comfort aan de spelers en heeft naast

een kleedruimte, een vergaderzaaltje, wasgelegenheden en toiletten.

Alles voorzien van elektriciteit en waterleiding. Het gebouw werd met

materiële steun van enkele zakenlieden door de leden zelf in de

avonduren opgebouwd. Dit getuigt van een goede teamgeest en ware

geestdrift onder de leden.
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1964-1965 Het competitieverloop ondervindt veel hinder van de weersomstandig-

heden. In tegenstelling tot de lagere - en jeugdteams slaagt het eerste

elftal er onder leiding van Frits Farber wel in de competitie in zijn
geheel uit te spelen, Men moet echter genoegen nemen met een plaats

in de onderste regionen.

ln Heumen wordt een dameskorfbalvereniging opgericht, die medege-

bruiker wordt van het sportpark aan de Looistraat. De korfbalvereni-
ging speelt haar competitiewedstrijden op het trainingsveld.

RKVV Heumen viert haar 21'jarig jubileum met een druk bezochte

receptie en een jubileumtoernooi. Het geheel was zeer geslaagd, alleen

was het voor de vereniging een teleurstelling dat er geen afvaardiging

van de K.N.Y.B. aanwezig was. Tijdens de receptie werden er veel

kado's aangeboden, waaronder een wedstrijdbal en een elektrische

klok. Winnaar van het jubileumtoernooi werd Rood lYit, dat in de

stromende regen Malden na strafschoppen de baas bleef.

1966

10 juli 1966

Voorzitter Leo van lJzendoorn wordt gefeliciteerd door geeetelijk adviseur Pastoor van

den lVildenberg. De overige bestuursleden op de foto zijn: Hem Cornelissen, Tien Gerrits,

lVim van Rossum en Tiny de Groot.

1967 Een tragisch jaar. Heumen I heeft een moeilijk seizoen, de laatste

wedstrijd tegen Dynamo moet beslissing brengen over degradatie. He-

laas verliest Heumen deze thuiswedstrijd, waardoor we voor ruim l0
jaar worden verbannen naar de kelder van het afdelingsvoetbal, de

tweede klasse.
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1968

augustus 1969

januari 1969

augustus 1969

Na een seizoen waarin Heumen I zich enigszins herstelt van de

degradatie, wordt voor de tweede maal afscheid genomen van trainer

peperzak, die ook in de jaren vijftig bij RKYV Heumen aktief was.

De naam Frans Peperzak wordt anno l99l nog steeds met gÍote eerbied

uitgesproken.

t.

Het le elftal in 1968: Frans Peperzak, Wim Krouwel, Piet Verhoeven' Piet Peters' Jos

Kerstjena, Theo Derks, Henk Peters, Joep Poos, lVilly Poos, Jos Janeen, Willy Verhoeven'

Tiny Verhoeven, H. Zwikker.

Er wordt gestart wordt met een nieuwe aktiviteit, die ruim 20 jaar

later nog steeds op de verenigingsagenda staaf het buurttoernooi'

In samenwerking met dameskorfbalvereniging Heumen brengt RKVY

Heumen het huis aan huis blad "sportnieuws Heumen" uit. Al snel

treden meerdere verenigingen toe, en verandert de naam in "De

Sprint'.'De Sprint" zal bestaan tot 1980.

Het jaarlijks toernooi voor le elftallen van RKVV Heumen wordt

gewonnen door Juliana uit Malden, vooral door toedoen van een zeer

talentvolle midvoor: Frans Thijssen.

Eigen succes is er voor de B-junioren, die het jeugdtoernooi in Mook

winnen.

Na een uitwedstrijd tegen Kolping ontstaat er een meningsverschil

tussen spelers van het eerste elftal en het bestuur over de inzet van

jeugdspelers. Naar aanleiding hiervan voelen voorzitter en secretaris

zich gedwongen hun portefeuilles ter beschikking te stellen.

Ëíy
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september 1969
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14 novembe:1970

t97t-1972

Er wordt een kontaktavond georganiseerd voor leden van korfbal- en

voetbalclub in zaal Gisbers. Hein Willems schrijft daarover in de

Sprint:

De opkomst was, zowel dames als heren, groot genoeg om verzekerd te

zijn van een gezellige avond. Behalve Bingo was er ook een quiz tussen

twee delegatie's van de Korfbalclub en Yoetbalclub, welke met ruime

cijÍers door de voetballers gewonnen werd. Naarmate de tijd verstreek,

steeg de stemming, mede door het gevoelige optreden van disciockey

"Has' die in z'n eentje een heel orkest verving. Laten we hopen dat het

bij een volgende gelegenheid nog drukker en gezelliger zal worden.

Na een periode geen trainer gehad te hebben, wordt op I december

l97l Theo van Lieshout aangesteld als trainer. Desondanks herhaalt het

eerste elftal haar prestatie uit 1946-1947. \Yederom wordt het seizoen

afgeloten met slechts één winstpunt. Doordat ook nu weer door de

K.N.V.B. t\ilee punten in mindering worden gebracht, sluit men het

seizoen af met lege handen. De slechte prestaties worden door het

bestuur toegeschreven aan de slechte trainingsopkomst van de spelers.

Om uit de malaise te komen, wordt er voortaan 2x pet week getraind

en worden er jeugdspelers aan de selectie toegevoegd.

Voor het eerst is er sprake van een aparte secretaris voor wedstrijden:

Jan Jaspers jr. neemt deze taak op zich.

Tien Gerrits wordt voor zijn vele werk voor de vereniging geiierd met

de benoeming tot ere-lid.

Het C-juniorenelftal van 1973:

Staande v.l.n.r.: Jan Roelofs, Twan Jetten, Gerrie Beelen, Peter Huybers, Fons Kiihnen,

Erik Poor en Àrie de Valk (trainer).

Zittend: Paul Kiihnen, Peter Verhoeven, Theo van Ooyen, Twan Keseeler en Johnnie van

Dijk.
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1973

1974

september 1974

mei 1975

september 1975

aptil1976

De eerste aslnzet voor een succesvolle periode van RKYY Heumen

wordt gegeven door een talentvol jeugdelftal dat in dit jaar haar eerste

van in totaal vier opeenvolgende kampioenschappen bij de C- en B-

junioren behaalt.

Er is een ernstig geschil tussen voetbal- en korfbalvereniging over de

hoogte van de huurprijs voor het gebruik van de accomodatie. Het

geheel zit gecompliceerd in elkaar mede door het feit dat het geld voor

de bouw van de accomodatie (2 kleedkamers en een toilet) door een

gezamenlijk georganiseerd fancy fair bijeen gebracht werd. uiteinde-
lijk zal dit leiden tot verhuizing van de korfbalclub naar het sportter-

rein aan de Dorpstraat.

In de Sprint worden door secretaris Cees van Hassel de gelukkig steeds

in grotere getalen opkOmende toeschouwers verzocht geen woorden, en

zelfs geen woordjes te willen meespreken met de wedstrijdleiding, en

het coachen van de spelers over te laten aan trainer Tommy Kersten.

lVie in de afgelopen jaren wedstrijden van onze vereniging heeft

bijgewoond kan zelf beoordelen in hoeverre er aan dit verzoek gehoor

is gegeven.

Tijdens de algemene ledenvergadering van23 mei 1975 wordt Jos Paau

gekozen tot de nieuwe voorzitter van de vereniging. Deze vergadering

levert een hevige discussie op over de hoogte van de contributie, die

uiteindelijk onder protest als volgt wordt vastgesteld:

Senioren f 6,-- per maand

Jeugd 14 - 18 jaar - 3,25 per maand

Jeugd tot 14 jaar - 2,50 per maand

Naast veldvoetbal wordt het zaalvoetbal bij RKVY Heumen geïntrodu-

ceerd. Yoor het eerst neemt er een team deel aan de zaalvoetbalcompe-

titie van de K.N.Y.B. in de regio Wijchen.

Het vierde kampioenschap op rij van het Bl-junioren-elftal wordt

door velen gezien als het meest opmerkelijke uit de historie van de

vereniging. In de hoogste klasse (Junioren B-70) kwamen gerenom-

meerde K.N.Y.B.-clubs als Quick, Hatert en S.C.E. er niet aan te pas.

In een rechtstreeks duel om het kampioenschap werd, voor de ogen van

vele toeschouwers, N.E.C.-Bl volkomen verdiend met 2-0 verslagen.
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iuni 1976

1977

30 april 1978

Na het seizoen wordt in cafó Kanaalzicht het 3s-jarig jubileum

gevierd. Tijdens deze avond worden \ililly Poos, Leo van lJzendoorn,

Lin Paau en Jan Jaspers gehuldigd in verband met hun (minimaal)

25 - jarig lidmaatschaP.

De jubilariseen met hun echtgenotea'

Het gaat goed met de vereniging, steeds meer supporters bij de

wedstrijden. Onder de bezielende leiding van trainer Theo Sewalt lijkt

het le elftal lange tijd kampioen te gaan worden. wedstrijden tegen

gevreesde ploegen als Krayenhoff en D.B.K. gaan echter onnodig

verloren, waardoor men uiteindelijk als tweede eindigt'

Eindelijk slaagt Heumen I er in, na25 jaar, weer een kampioenschap

in de wacht te slepen. Met een jong team werd een geweldig resultaat

behaald. Maar bijna zou wel op een heel curieuze manier de titel uit

handen zijn gegeven. Op weg naar de uitwedstrijd tegen mede-

kampioenskandidaat S.D.O.O. in Heteren verloor men elkaar uit het

oog. Na omzwervingen door de gehele regio bleek geruime'tijd nadat

de wedstrijd had moeten beginnen, dat men nog steeds geen elftal bij

elkaar had. Heumen was zelfs genoodzaakt verzorger Martien van Leur

op te stellen, maar won desondanks met 3-0.

Jammer was het dat chris spanjaards, door een beenbreuk tegen Avios

voor het verdere seizoen werd uitgeschakeld. Na de 3-0 overwinning

tegen Niftrik op 30 april 1978 keerde een grote file toeterende auto's

in feeststemming naar Heumen waar Fanfare Vlijt en Yolharding de

spelers opwachtte en na een serenade een muzikale triomftocht maakte
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mei 1978

april 1979

met els einddoel café Kanaalzicht, x,aar na een welverdiende koffieta-

fel het feest tot in de kleine uurtjes werd voort5ezet.

De kampioenen:

Achter: willy Poos, Martien van Leur, Twan Jetten, Leo Thijeaen, Antoon de valk, Jan

Janaaen, Jozef Paau en Theo Sewalt.

voor: chris spanjaarda, Peter Verhoeven, Paul Kiihnen, Ton Jetten, Fonr Kiihnen, Piet

lllijnakker en Gerry Paau.

Onder leiding van de weer in het bestuur als jeugdsecretaris terugge-

keerde Marinus Derks en jeugdtrainer Jan de Beyer wordt de eerste

buitenlandse trip georganiseerd. De A-, B- en c-junioren nemen in

mei 1978 deel aan een toernooi in Korbach (BRD).

De Bl-junioren, die de ondankbare taak hadden het goede elftal uit

voorga:rnde jaren op te volgen, kweten zich uitstekend van deze taak,

en werden overtuigend kamPioen.

sv HEUI{E}I 50 - 35



§§*ri\N§

Boven: Het clubhuis in aanbouw.

Links: Voorzitter Jos Paau spreekt bij

de opening van het clubhuie'
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juni 1979

1980

mei 1981

6 juni 1981

12 september 1981

omdat de vereniging steeds meer onderdak biedt aan leden die niet

van Rooms Katholieke huize zijn, wordt door de algemene ledenverga-

dering besloten de naam te veranderen in S.Y. Heumen.

Er treden een aantal nieuwe bestuursleden aan die een belangrijk

aandeel zouden leveren bij de voorbereiding en realisatie van het

nieuwe sportpark. Albert Willems wordt wedstrijdsecretaris, en Broer

Kuiltjes begint aan zijn tweede termijn als penningmeester, hij
vervulde deze functie in de jaren vijftig ook al eens. Marian Gerrits-

Nicolasen wordt het eerste vrouwelijke bestuurslid, en krijgt het

secretariaat onder haar hoede. Leo van lJzendoorn, die gedurende ruim

20 jmr verschillende bestuursfuncties heeft vervuld, wordt benoemd

tot ere-lid.

Door de bouw van de Yeldschuur in Malden is het weer mogelijk

zaalvoetbalteams in te schrijven, S.Y. Heumen meldt I team aan dat

meteen ook kampioen wordt.

Tijdens de paasdagen van 1980 worden leden van de Engelse jeugd-

voetbalvereniging Sunbury Celtic in Heumen ondergebracht. Het begin

van een uitstekende relatie, getuige de lange reeks van uitwisselingen

die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.

Heumen I doet onder leiding van trainer Peter van Steenveldt een gooi

naar het kampioenschap. De beslissing moet vallen tijdens de een na

laatste uit-wedstrijd bij concurrent Eendracht. Heumen geeft goed

tegenstand, maar de derby wordt met 3-l in het voordeel van de

Mookenaren beslist.

In café Kanaalzicht wordt een receptie gehouden ter gelegenheid van

het 40-jarig bestaan. De vereniging valt nu ook de officiële K.N.V.B.-
vlag ten deel, die bij dit jubileum hoort.

De nieuwe accommodatie aan de Maasstraat wordt geopend. De

vereniging keert terug na ruim dertig jaar terug naar vrijwel dezelfde

plaats waar ook al in 1949 werd gespeeld. De opening van het nieuwe

sportpaÍk wordt verricht door burgemeester Franz Grienberger. Hij
onthult de naam van het Sportpark "De Toppenberg". Het clubhuis

wordt grotendeels in eigen beheer gebouwd. Het bestuur en een aantal

zeeÍ gewaardeerde vrijwilligers maken overuren om de zaak op tijd
klaar te hebben. Maar het resultaat is er ook naar: een accommodatie

om trots op te zijn!
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mei 1982

r983

1984

Het2e elftal levert een fraaie prestatie door het kampioenschap in de

3e klasse voor zich op te eisen.

Op 22 mei 1982 vindt in Heumen het eerste internationale jeugdtoer-

nooi plaats. Het zou de start worden van een indrukwekkende reeks,

tijdens de jubileumweek van het 50-jarig bestaan zal de negende editie

worden afgewerkt.

Jeugdeecretaris Marinue Derke reikt de prijzen uit.

Het bestuur doet verwoede pogingen leden te werven om zodoende op

het sportpark een 2e speelveld te krijgen. Deze inspanningen hebben

succes, er is een 6e elftal bijgekomen, en er wordt gestart met de

aanleg van een nieuw speelveld. Er worden 2 nieuwe cornmissies in het

leven geroepen: De evenementenkommissie en de terreincommissie.

Het 3e elftal wordt kampioen en het le elftal bereikt onder trainer
Tinie Branje de 2e plaats, hetgeen recht geeft tot het spelen van

promotiewedstrijden. Men is echter direct uitgeschakeld door verlies

tegen Unitas.
Op 2 en 3 juni 1983 vindt voor de eerste maal het door de evenemen-

tenkommissie georganiseerde familie-toernooi plaats.

Een dubbelslag: zowel het 3e als het 4e elftal slagen erin het karnpioen-

schap binnen te halen.

Marinus Derks legt zijn taak neer, en wordt benoemd tot ere-lid. Hij
wordt als jeugdsecretaris opgevolgd door Piet Wijnakker.
De K.N.V.B. afd. Nijmegen bestaatT5 jaar.
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7 augustus 1984

30 april 1985

1986

Het nieuwe hoofdveld wordt in gebruik genomen. Burgemeester

Grienberger verricht de aftrap voor de wedstrijd tegen eerste divisie-

club N.E.C. Na een leuke wedstrijd winnen de profs met 7-0.

Onder de nieuwe trainer, Gerard van Halen, beleeft Heumen I een

fantastisch seizoen met aantrekkelijk aanvallend voetbal en wordt met

ruime voorsprong kampioen. Tijdens de kampioensreceptie wordt

elftalleider Willy Poos benoemd tot lid van verdienste.

Het Kampioena€lftal van 1985:

Staande v.l.n.r.: Ton Alkerman, Gerry Paau, Twan Jetten, Nico van de Groee, Chris

Spanjaarda, John Kesaeler, Gerard van Halen (trainer), Peter Jaspere, Renó Roelofs.

Zittend: Ton Jetten, Willy Poos (leider), Theo Kroea, Fons Kiihnen, Wim Derks, Peter

Verhoeven, Erik Poos, Peter de Valk.

(Niet op de foto: IVilbert Kennig en Mike van Vugt).

Er is inmiddels, in nauwe samenwerking met de korfbalclub, gestart

met een clubblad: de Topper.

Heumen I boekt goede resultaten in de Hoofdklasse: Nu is echter het

ook gepromoveerde Rood Wit te sterk.

Theo Kaus wordt aangetrokken als trainer voor de jeugd.

Bestuurslid Albert Willems treedt af en wordt benoemd tot ere-lid.
S.V. Heumen zorgt voor een gezellige avond voor de ouderen van

Heumen middels een uitvoering door het Nijmeegs Opera- en Operette

Gezelschap.

t987
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1988

1989

r990

Het eerste elftal begint onder Henk Janssen het seizoen uitstekend,
maar eindigt na een ongelukkige winterperiode op de vierde plaats.

Het jaarlijks terugkerend jeugdtoernooi is, door de inzet van de

jeugdcommissie en een enthousiast team van jeugdleiders, inmiddels

uitgegroeid tot een groot internationaal verbroederingsfeest.

De vereniging verliest in Marian Gerrits-Nicolasen, die na l0 jaar het

bestuur verlaat, een voortreffelijk bestuurslid. Zij wordt benoemd tot
ere-lid.
Heumen 4 brengt een bezoek aan Polkowice in Polen. Zij zijn onder
de indruk van de gastvrijheid die ze daar genieten.

Er zijn kampioenschappen voor de C-junioren en het eerste zaalvoet-
balteam.

Henk Spanjaards, jarenlang jeugdleider en bestuurslid wordt benoemd

tot ere-lid.

Het eergte taalvoetbalteam dat zowel in 1990 ala 1991 kampioen werd.

Staande: Henk Janssen, Theo Noy, Roderik Smita, Nico van de Groes, Theo Kroes, Gerrit
Zwiteerloot, Henk Leenders,

Zittend: S/ilbert Laurant, Erik Poos, Theo van Ooyen, John Paau, Gerry Paau.
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februari l99I Door de aanleg van een lichtinstallatie rond het hoofdveld krijgt "De

Toppenbergn een nog fraaier aainzien. S.Y. Heumen mag zich gelukkig

prijzen met een zeer actieve terreincommissie, al vele jaren geleid door

Willy Poos, die tesamen met een aantal gewaardeerde vrijwilligers (in

S.Y. Heumen-jargon: "de snoeiploeg') er voor zorgt dat de accommo-

datie er steeds perfect bij ligt. In het clubgebouw is de zaak eveneens

uitstekend voor elkaar door de inzet van beheerder Johan Fliervoet en

zijn kantinedames.
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april 1991

Kantinebeheerder Johan Fliervoet achter de bar van het clubhuis.

Het eerste zaalvoetbalteam presteert uitstekend, en behaalt het tweede

kampioenschap op rij.
Op het veld doet het eerste elftal, waar de kans om kampioen te

worden verdwenen is, onder leiding van Henk Evers verwoede

pogingen om nog een plaatsje in de nacompetitie te verwerven.

24 mei-1 juni 1991 Tijdens een jubileumweek met vele aktiviteiten herdenkt S.Y. Heumen

haar oprichting 50 jaar geleden, op 3l mei 1941.
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