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De voetbalclub Oterleek (1933-1936) 
 
Inleiding 
 
In de jaren ’30 van de vorige eeuw schoten de voetbalclubs in Nederland als 
paddenstoelen uit de grond. In talloze dorpen werd voor de eerste keer een 
voetbalclub opgericht met alle beperkingen van die tijd.  
Zo moest doorgaans een stuk bestaand weiland geschikt gemaakt worden om op te 
kunnen voetballen en was het nodig daarop de greppels te dempen en een vorm van 
drainage aan te brengen.  
Daarbij moest er natuurlijk ook nog een kleedgelegenheid in elkaar getimmerd 
worden (meestal zonder watervoorziening) en de overwinningen werden gevierd in 
de plaatselijke kroeg die dan maar even de functie kreeg van clublokaal.  
 
Vervolgens stond zo’n club voor de keuze bij welke bond zij zich wilden aansluiten.  
Op het platteland van Noord Holland ging de keuze in die tijd tussen de kleine 
Christelijke Nederlandsche Voetbalbond (CNVB), de behoorlijk grote Katholieke 
Diocesaan Haarlemsche Voetbalbond (DHVB) en natuurlijk de neutrale KNVB met 
haar onderafdeling NHVB. 
 
In 1933 begon het kennelijk ook in Oterleek te kriebelen en zette een groep 
enthousiastelingen zich aan de oprichting van een lokale voetbalclub.  
Veel ambitie zal men niet gehad hebben want het dorp was natuurlijk klein maar 
enthousiasme en gezelligheid zullen wel alles overheersend zijn geweest 
 
Het oprichtingsseizoen (1933 - 1934) 
 
Op woensdag 4 oktober 1933 was het dan zover. De lokale voetbalvereniging werd 
als Oterleeker Voetbal Club opgericht en het oprichtingsbestuur bestond uit J. Zwaan 
(voorzitter), P. Slot , G. Fransen, R. Boender en G. van Klompenburg. 
De eerste opgave was het vinden van een terrein wat geschikt gemaakt kon worden 
als voetbalveld.  
Met medewerking van de kerkelijke autoriteiten werd hiervoor het terrein, wat lokaal 
bekend stond als de Horn, beschikbaar gemaakt. De Horn was een stuk kerkeland 
(weiland) aan de oostkant van de Dorpsstraat tegen de Polderweg aan. 
Het veld werd met de lengteas parallel aan de Dorpsstraat aangelegd.   
De N.H. Kerk zorgde voor de benodigde potten om een draineersysteem aan te 
leggen.  
De huur bedroeg f 113 per jaar maar de nieuwe club verkreeg ook het recht om het 
veld onder te verhuren om het te laten beweiden door schapen. In die tijd trouwens 
een beproefde methode om het gras sowieso kort te houden. 
Aan de gemeente werd het verzoek gedaan om enige werklozen in het kader van de 
toen geldende werkverschaffing regels ter beschikking te stellen om het 
drainagesysteem aan te leggen. Dit verzoek werd overigens door de gemeenteraad 
van Oterleek alleen ter kennisgeving aangenomen zonder een positieve reactie. 
De toegang van het veld was via een pad tussen de panden Dorpsstraat 87 en 89 in 
en over een slootje kon met het veld betreden.  
Op Dorpsstraat  87 woonde de familie Klomp die haar schuur beschikbaar gesteld 
had als kleedruimte zonder stromend water. 
Nergens is sprake van het aanstellen van een trainer maar in de geest van die tijd zal 
dit wel onder leiding van òf een goedwillend bestuurslid òf bijvoorbeeld de 
aanvoerder vorm hebben gekregen.  
 
 
 



Loterij 
 
In de algemene vergadering van maandag 15 januari 1934 in het café van  
O. de Vries werd er besloten tot het houden van een loterij om de aanloopkosten van 
de jonge vereniging te dekken en werden er plannen ontplooid om van de 
trekkingsavond een feestelijke aangelegenheid te maken. 
Twee weken later werd bekend dat van de drie kandidaten die zich hadden 
aangemeld om het voetbal terrein te huren voor het weiden van schapen,  
D. Kay Czn de hoogste inschrijver was met f 62 per jaar. Aldus werd bijna de helft 
van de jaarhuur voor het voetbalveld zo weer gedekt. 
De loterij liep kennelijk als een speer want op zondagavond 4 februari 1933 werd 
reeds de trekkingsavond gehouden in aanwezigheid van wethouder Spaan. De 
hoofdprijs, zijnde een rijwiel, viel een inwoner van Alkmaar ten deel. 
 
Opening voetbalveld 
 
Op zondag 3 juni 1934 ging het dan gebeuren en kon het veld, wat in de krant als 
sportpark werd aangeduid, officieel worden geopend nadat de leden veel werk 
hadden verzet met het egaliseren en aanleggen van de drainage. Bij dit alles was 
hulp ondervonden van lokale gemeentelijke en kerkelijke autoriteiten terwijl ook de 
Oterleeker Spaarbank de helpende hand had toegestoken. 
Een luidspreker was speciaal geïnstalleerd om de sprekers overal hoorbaar te laten 
zijn want de verwachtingen ten aanzien van het aantal aanwezigen waren hoog. 
Het woord werd gevoerd door voorzitter Zwaan en burgemeester Huijser van 
Reenen. Laatstgenoemde verrichtte ook de aftrap van de wedstrijd Oterleek I tegen 
Ursem II waarin Oterleek I de overwinning naar zich toetrok. 
Na afloop had de prijsuitreiking plaats in café van Ham aan de Huigendijk waarna 
nog een gezellig bal volgde. 
 
 

 
 
Afbeelding: Ligging van het voetbalveld 



Het tweede seizoen (1934 - 1935) 
 
Half augustus 1934 vond de jaarvergadering plaats als voorbereiding van het eerste 
competitiejaar in haar bestaan. 
Naast allerlei praktische zaken die moesten worden geregeld was het hoofdbesluit 
toch wel de beslissing tot aanmelding bij de onderafdeling NHVB (Noord- 
Hollandsche Voetbal Bond) van de grote KNVB.  
De KNVB organiseerde de klassen 1 t/m 4 (in de 1e klasse speelden bv Ajax en 
Feyenoord) terwijl daaronder de onderbonden als de NHVB ook nog eens 4 klassen 
organiseerden. Als starter belandde Oterleek uiteraard in de 4e klasse onderafdeling.  
Het definitieve bestuur werd gekozen en bestond uit J. Zwaan (voorzitter), D. Kaaij 
(secretaris), P. Slot (penningmeester) en de commissarissen J. Slinger en G. van 
Klompenburg. 
Er werd besloten te starten met 1 senioren- en 1 adspirantenteam. Heel misschien 
had men ook een paar welpen (pupillen) maar als ze die al hadden dan speelden dit 
soort teams doorgaans alleen vriendschappelijk tegen buurtverenigingen en werd er 
bij bijna geen enkele club iets over vastgelegd. 
 
Kermiswedstrijden 
 
Tijdens de kermis in het weekend van zondag 19 augustus 1934 organiseerde de 
voetbalvereniging twee wedstrijden tegen Graftdijk die beide verloren gingen maar 
wel met een bevredigende publieke belangstelling wat hoop gaf voor de toekomst. 
Op de dinsdagavond werd nog tegen een slagerselftal uit Alkmaar gespeeld en ook 
deze wedstrijd ging verloren. De prijsuitreiking vond plaats in café van Ham waarna 
nog tot diep in de nacht werd gedanst. 
 
De competitie 
 
In het Algemeen Sportblad van 18 oktober 1934 staat vermeld dat de club officieel 
was toegelaten tot de NHVB. 
In het adressenboek van de NHVB werden als karakteristieken van de club 
genoemd: Terrein: einde Dorpsstraat, kleedlokaal bij het terrein.  
Shirt: blauw, broek: zwart. 
 
 

 
 
Foto: De heden nog bestaande schuur achter Dorpsstraat 87 die dienst deed als kleedruimte. 



 
Kennelijk was het wedstrijdschema in de vierde klasse E al vastgesteld op het 
moment dat Oterleek haar aanmelding deed want haar eerste wedstrijd speelde zij 
pas op 21 oktober 1934. Het werd meteen een knetterende thuisnederlaag tegen 
Alkmaarsche Boys V met 2-12. In die jaren was het overigens gebruikelijk dat 
standaardteams en lagere teams in dezelfde klasse speelden. 
Verder regen de meestal grote nederlagen zich aaneen en was het een weinig 
bemoedigend seizoen voor de Oterleekers tot begin april 1935 het eerste winstpunt 
(3-3) tegen Koedijk III kon worden genoteerd. 
Vervolgens werd aan het eind van de competitie dan ook nog de eerste overwinning 
behaald in de uitwedstrijd tegen Egmondsche Boys III maar dat kon niet voorkomen 
dat de mannen uit Oterleek op de onderste plaats in de competitie eindigden. Tegen 
datzelfde Egmondsche Boys liep Oterleek een boete op van f 5,-  wegens meedoen 
van de ongerechtigde speler K. Maijer. Dit was voor de arme club een fikse extra 
financiële dreun want eerder had men al een boete gehad van f 10,-  vanwege niet 
opkomen in de uitwedstrijd tegen ASV II en het te laat inleveren van de financiële 
gegevens door de penningmeester (f 1,-). 
In het Algemeen Sportblad vermeldde een krappe krediet positie van f 4,60 voor 
Oterleek na afloop van dit eerste competitieseizoen.  
 
 
Eindstand 1934-1935 
 
4e Klasse E der NHVB (NoordHollandse afdeling van de KNVB)   
Oudorp I  20 17 1 2 144-35 35 
ASV II (eindigde als MEVO II)  19 15 2 2 85-22 30 
Koedijk II  20 14 2 4 92-34 30 
Alkmaarsche Boys V 20 14 1 5 116-50 29 
Alkmaarsche Boys VI* 20 10 1 9 69-79 19* 
Ursem II  20 9 1 10 76-94 19 
Egmondsche Boys III  20 6 3 11 72-69 15 
Koedijk III 20 7 2 11 63-71 14 
Akersloot II 20 4 2 14 36-106 10 
Oudorp II  18 3 0 15 32-126 6 
Oterleek I  19 1 1 17 28-123 3 
 
* = 2 verliespunten wegens niet opkomen 
 
De wedstrijden MEVO II - Oudorp II en Oudorp II - Oterleek I werden niet gespeeld wegens “te laat in 
het seizoen”.  
 
 
Het wel en wee van Adspiranten a. 
 
De adspiranten van Oterleek draaiden een heel aardig eerste seizoen. Weliswaar 
werd de eerste wedstrijd met 5-2 verloren maar direct daarop haalden ze de eerste 
winst binnen tegen Alkmaarsche Boys d  in de eerste de beste thuiswedstrijd.  
Verder scoorden ze nog een gelijkspel en 6 overwinningen waarvan de 12-1 zege op 
DTS b meteen het uiteindelijk (positieve) clubrecord betekende. 
De enige dissonant was het niet opkomen in de uitwedstrijd tegen Alkmaarsche Boys 
d waarop de penningmeester weer diep in de buidel moest tasten voor het betalen 
van de bijbehorende boete. 
 
Op 30 juni 1935 werd er meegedaan aan de jaarlijkse adspirantendag met de 
resultaten: Oterleek a - Alcmaria d  2-1 en Oterleek a - Hollandia c 0-2 waardoor ze 
naast de zo begeerde speldjes grepen. 



Eindstand Adspiranten 1934-1935 
 
Adspiranten Klasse M   
Alkmaarsche Boys c  18 17 0 1 77-23 32 
Schoorl a  18 15 0 3 107-18 30 
Alcmaria Victrix d  18 13 2 3 61-18 28 
Akersloot a 18 10 3 5 76-28 23 
Alkmaarsche Boys d 18 8 1 9 41-46 17 
Oterleek a  18 7 1 10 49-48 15 
Alcmaria Victrix e  18 4 3 11 22-55 11 
Vrone b 18 4 3 11 18-78 11 
DTS b 18 3 2 13 20-86 8 
Uitgeest b  18 1 1 16 6-77 3 
 
 
Het derde seizoen  (1935 - 1936) 
 
Kermiswedstrijden 
 
Net als het jaar ervoor gaf de kermis van het weekend van 18 augustus 1935 weer 
alle gelegenheid om moed voor het nieuwe seizoen te verzamelen want de 
voetbalclub had weer een aantal twee wedstrijden georganiseerd. Eerst wisten de 
adspiranten op zondag verdiend van hun leeftijdgenoten van Grootschermer te 
winnen en vervolgens mocht , zoals de krant het schreef, OVC aantreden tegen VVU 
(Ursem). De Ursemmers trokken evenwel aan het langste eind. 
Maandagmiddag werd er een gekostumeerde veteranen wedstrijd gehouden tussen 
twee teams die als Ajax en Blauw Wit de strijd aanbonden. Het werd een hilarische 
wedstrijd waarbij alle toeschouwers zich enorm vermaakten. 
Op dinsdagavond was er nog de wedstrijd tussen Chevrolet Boys (van garage Met 
uit Alkmaar) en OVC  I die met 3-5 verloren ging waarna de prijsuitreiking plaats 
vond in Het Wapen van Oterleek (café van O. de Vries) en waarop de dansvloer 
massaal werd opgezocht. 
 
De competitie 
 
In september begon de competitie weer direct met een aantal nederlagen al waren 
de verschillen met de tegenstanders flink kleiner dan het seizoen ervoor. Er was zelfs 
een speler (N. Mulder), afkomstig van Vrone die Oterleek was komen versterken.  
Reeds in oktober kwam de eerste overwinning in de thuiswedstrijd tegen Akersloot II 
en wel een behoorlijke. Aan het Alkmaardermeer werd het 2-6 voor Oterleek. In 
november kwam daar nog een punt bij in de uitwedstrijd tegen Alkmaarsche Boys V. 
In december werd Akersloot II nu ook in de thuiswedstrijd te Oterleek met 6-3 aan de 
zegekar gebonden en werd er verder afstand genomen van de onderste plaats. 
Het nieuwe jaar begon echter bedenkelijk want bij de eerste uitwedstrijd (bij DTS II) 
kwam Oterleek niet opdagen en kreeg zij 2 extra verliespunten. Gelukkig werd een 
week later Oudorp II in een thuiswedstrijd met 6-2 verslagen en waren de extra 
verliespunten weer geneutraliseerd.  
Aan het eind van het seizoen bleek Oterleek beter te hebben gepresteerd dan het 
jaar ervoor daar zij zowel meer punten hadden behaald, geen laatste waren 
geworden als een veel beter doelsaldo scoorden. 
 
Dat moet de burger in het dorp moed hebben gegeven voor een volgend seizoen met 
nog meer progressie zou je zeggen want waar in het eerste competitiejaar de 
grootste uit- en thuisnederlagen werden geïncasseerd volgden in het tweede jaar  
de grootste uit- en thuisoverwinning. 



 

 
 
 
 
Foto: De westelijke sloot van het voetbalveld waarover men het veld betrad. Foto genomen in 
zuidelijke richting, links lag het veld. 
 
 
Eindstand 1935-1936 
 
 
4e Klasse F der NHVB (NoordHollandse afdeling van de KNVB)   
        
Koedijk II 14 13 1  0 90-23 27 
DTS III 14 9 1  4 62-33 19 
M.E.V.O. II 14 9 1  4 49-30 19 
Ursem II 14 8 1  5 39-45 17 
Alkmaarsche Boys V           14 6 2  6 46-34 14 
Oterleek I* 14 3 1  10 36-68 5* 
Oudorp II 14 2 1  11 28-65 5 
Akersloot II 14 2 1  11 23-75 5 
        
* = Oterleek I 2 verliespunten wegens niet opkomen tegen DTS III dd 5-1-‘36.  



 
Het was een seizoen wat weer passen en meten werd voor de penningmeester 
gezien het kredietsaldo van f 2,86 aan het eind van het seizoen. 
 
Het wel en wee van Adspiranten a 
 
De adspiranten draaiden een beduidend minder seizoen dan het jaar ervoor en 
wonnen in de, overigens kleine, competitie slechts drie wedstrijden. 
 
Eindstand Adspiranten 1935-1936 
 
Adspiranten Klasse M   
Alcmaria Victrix d  10 10 0 0 49-5 20 
Koedijk a  10 8 0 2 47-12 16 
DTS b  10 4 1 5 24-30 9 
Bergen b 10 4 0 6 28-15 8 
Oterleek a 10 3 1 6 21-29 7 
Uitgeest b*  10 0 0 10 2-80 -2* 

 
*= Uitgeest b 2 verliespunten punten wegens niet opkomen tegen Oterleek a 
 
Op de jaarlijkse adspirantendag op het Sportpark te Alkmaar haalde het 
adspirantenelftal nog de 2e ronde door een overwinning tegen KFC d  (1-0) maar 
moest vervolgens het onderspit delven tegen de leeftijdgenoten van Westfrisia c  (0-
3). 
 
 
De opheffing in 1936 
 
Kermiswedstrijd 
 
Opvallend was dat er in het kermisweekend van zondag 16 augustus 1936 al geen 
wedstrijden waren georganiseerd voor het eerste elftal en de adspiranten.  
Wel werd er op de dinsdagavond nog een gekostumeerde veteranenwedstrijd 
gespeeld tegen een elftal uit Stompetoren waar het publiek, ondanks de 4-5 
nederlaag, van harte van genoot waarna de prijsuitreiking wederom plaats vond in 
café de Vries. 
 
In de competitieoverzichten van de NHVB komt Oterleek in het seizoen 1936-1937 
nergens meer voor en ook werden er tijdens de kermis van zondag 15 augustus 
1937 geen voetbalwedstrijden meer georganiseerd zodat aangenomen mag worden 
dat de voetbalclub Oterleek reeds in de zomer van 1936 met niet vastgelegde reden 
is opgehouden te bestaan.  
De sportieve prestaties en het krappe ledental lieten in elk geval weinig ruimte om 
aan een glorieuze toekomst te kunnen denken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


