
De eerste voetbaljaren in Alkmaar 
 

Always Forward 
 

In Alkmaar schrijven we het jaar 1894 toen er voor het eerst kennisgemaakt werd met de 
voetbalsport.  
De Alkmaarse Rijks H.B.S. had in die dagen een bijzonder goede naam. Het gevolg daarvan 
was dat van heinde en verre studenten naar Alkmaar togen om les te krijgen aan die HBS. In 
hun eigen woonplaats had een aantal van hen reeds kennis gemaakt met de voetbalsport en ze 
vonden dat zo leuk dat ze in Alkmaar de sport ook introduceerden. 
Ze verenigden zich als Football en Cricketclub en kozen de daarvoor de naam Always 
Forward, in de wandelgangen A.F. genoemd. Op zondag 4 maart 1894 vond op het terrein 
naast boerderij Noord West in Heiloo de eerste gedocumenteerde Alkmaarse voetbalwedstrijd 
plaats tussen Cadetten FC en Always Forward (uitslag 2-1 voor de Cadetten). Dat weiland bij 
Overbosch lag tussen boerderij Noord West (boer J. Bakker) en het bos van boerderij Cranenbroek (nu 
Vredenoord). 
 

 
Afbeelding (juni 2020): Het terrein van de eerste Alkmaarse voetbalwedstrijd op 4 maart 1894. Het 
betreffende weiland ligt tussen het bos van boerderij Cranenbroek (rechts) en boerderij Noord West en 
haar bomen (links en midden). Om er te komen moest je voor de boerderij NoordWest langslopen en 
dan over een slootje heen om op het weiland van de wedstrijd te komen.  
 
Later in het jaar 1894 speelde A.F. nog eens een wedstrijd in Alkmaar op dat stuk weiland bij 
Overbosch (= het gedeelte van het Heiloër Bos ten westen van de spoorlijn) tegen het 



Amsterdamse Quick (in 1907 opgeheven). De latere Alcmariaan Pear Keuter putte over de 
wedstrijd als volgt uit zijn geheugen: bij beide partijen speelde een broer van mij mee die het 
speciaal op de ander gemunt scheen te hebben zodat ze elkander beurtelings ter aarde 
werkten. Dit eindigde ermee dat er gestopt moest worden om één van beiden weer op te 
kalefateren. Zijn eerste indruk van het voetbalspel was dan ook dat de bal maar een heel 
bijkomstige rol speelde. 
Always Forward werd dus voor het merendeel gevormd uit de hogere klassen der Rijks HBS. 
Het Alkmaarse voetbal is dus eigenlijk als schoolvoetbal begonnen daar zowel de 
Cadettenschool als de Rijks HBS middelbare scholen waren. 
Het aantal leden schatte M. A. de Lange in zijn terugblik ter gelegenheid van het 40-jarig 
jubileum van Alcmaria Victrix op 16 á 20.  
Bekende spelers waren onder andere Jules van der Linde, de beroemde back van de latere 
landskampioen R.A.P. en midvoor Martens.  
Andere leden waren Max Bouwerman, Willy Simon Thomas, Henri Lau, gebroeders Cock, 
Mannetje van Hasselt, Chris Meurs, Jaap Halff, Willem Smit, Ko Pasman, Delprat, Jan 
Bossert, Bernard Schouten, Henk van den Berg, Marius Bosman, Piet ter Spill en de 
gebroeders de Lange,  
Men speelde tot de oprichting van Alcmaria Victrix op het veld achter de gevangenis (De 
Krocht). 
 

 
Afbeelding: Het weiland in Heiloo waar de eerste Alkmaarse voetbalwedstrijd plaats vond 
(rode hoofdletter A) 



 
Afbeelding: De situatie van het weilandveld in de omgeving van het Heiloër Bos (Landgoed 
Nyenburgh). 
 
Op hetzelfde weiland vonden in 1910 de historische vliegdemonstraties plaats waarvoor 
duizenden Alkmaarders waren uitgelopen. Het vliegtuig werd ter plekke in elkaar gezet van 
latten en doek en de machine steeg op richting Bergen. De grote mensenmassa keek ademloos 
toe. Het was het eerste vliegtuig dat ze in hun leven zagen. 
 

Excelsior 
 
De jochies van de lagere school leeftijd vonden het bijzonder interessant om te kijken naar de 
verrichtingen van de HBS leerlingen van Always Forward en daardoor ontstond er eveneens 
animo onder hen. Zoveel zelfs dat ze met zijn zevenen in 1896 de voetbalclub “Excelsior” 
oprichtten.  
Namen uit die oprichtingsperiode van Excelsior zijn de jongens van Trotsenburg, Albert de 
Lange, Schouten, Wim Mesman en Kees Boek. 
Ze speelden op het kleine veldje naast de Kattenberg, waartoe er vergunning aan de heer Jhr. 
Mr. P. van Foreest was gevraagd en verkregen. 
Al spoedig verdubbelde het ledental. 
Maar het was telkens een hele tippel vanuit de stad naar het Kattenbergveldje en reeds het 
volgende jaar 1897 werd er door hen toenadering gezocht tot Always Forward waarin een 
aantal oudere broers van de jongens speelden.  
Het gevolg daarvan was dat zij als junioren in deze vereniging werden opgenomen. 
In een kleine club als Always Forward toen was, waren er op de speeldagen amper jongens 
genoeg voor het vormen van twee elftallen zodat men wel verplicht was oud en jong door 
elkaar heen op te stellen. 



 
De oudere leden van Always Forward hadden er evenwel al gauw genoeg van steeds te 
moeten samenspelen met hummels van twaalf en dertien jaar oud waarover zij als het ware 
telkens struikelden.  
Er ontstond een ontevredenheid die ten slotte uitmondde in de wens een afzonderlijke club te 
stichten waar die broekies buiten gehouden konden worden. 
 
 

Alcmaria Victrix 
 

Deze plannen rijpten in december 1897 en hadden tot resultaat dat tot oprichting van een 
nieuwe voetbalvereniging, Alcmaria Victrix geheten, werd besloten. 
Door hun goede connecties met de oudere leden werden Kees Boeke en Albert de Lange als 
enige junioren tegelijk in de nieuwe vereniging opgenomen. 
Always Forward had hierdoor minstens twee-derde van haar ledental aan Alcmaria verloren. 
Daar het veld achter de gevangenis tevens door de nieuwe vereniging vanaf 1 januari 1898 
was gehuurd voor 25 gulden per jaar, had Always Forward (waar alleen de jochies in waren 
overgebleven) over dat veld geen beschikking meer en bleven ze nog enige tijd dan hier en 
dan daar spelen. 
 
Na verloop van één á twee jaren, nadat weer de oudste leden van Alcmaria Victrix na hun 
eindexamen uit Alkmaar waren verdwenen en het verschil in jaren en in lengte niet meer zo 
groot was, traden ook de overgeblevenen tot Alcmaria Victrix toe. 
Als lid van Always Forward speelden de leden in de zomermaanden cricket en ofschoon 
Alcmaria Victrix als voetbal en cricketclub werd opgericht heeft zij cricket nooit in haar 
werkprogramma opgenomen. 
 
De huurders van De Krocht waren in die tijd Alcmaria Victrix en de Schutterij (éénmaal ’s 
avonds per week). 
Als er op De Krocht wedstrijden gespeeld werden dan verkleedde men zich aan de kant van 
de Israëlitische begraafplaats en hing de kleren gewoon aan het hek. 
 
Dit hek vormde de ene zijlijn en de muur van gevangenis Schutterswei de andere.  
Een doel was snel gemaakt door tussen twee bomen een touw te spannen en verder werden de 
kuilen in het veld bij de muur van de gevangenis als vaststaand feit geaccepteerd.  
Dat de doelen niet van dezelfde grootte waren werd maar ook voor lief genomen. 
Wat later werden er dunne doelpalen gebruikt met een touw als lat en verschenen er 
vlaggetjes op de hoekpunten van het veld. 
 
Niet zelden ontstonden er conflicten als wandelaars met kroost het openbare terrein wilden 
bewandelen terwijl er groepen jongens bezig waren met hun wedstrijdjes en beiden niet van 
wijken wisten. 
 
Pas toen in 1902 de Noord-hollandsche VoetbalBond was opgericht door vertegenwoordigers 
van Z.V.V., Sport (Hoorn) en Alcmaria Victrix vonden de eerste competitiewedstrijden in de 
stad Alkmaar hier plaats.  
 

 



Steeds Voorwaarts 
(uit de herinneringen van Pear Keuter (archief Alcmaria Victrix)) 

 
Op een woensdagmiddag in 1896 was De Krocht weer druk bezocht door allerlei groepen 
voetballende jochies. Daaronder bevonden zich ook de achtjarigen Pear Keuter, Thé Lau, 
Emiel Gouverne en Bronne ter Spill. 
De eerste twee waren gewoon komen kijken naar al die spelende jongelui en de laatste twee 
waren met hun oudere broers meegekomen en hadden een balletje wat van elastiek gemaakt 
was.  
Al gauw waren de vier met elkaar aan het voetballen en werden er vervolgafspraken gemaakt 
om in een hoek van het veld met elkaar te spelen en van lieverlee sloten meer jongens zich bij 
hen aan zodat het een hele groep werd. De elastieken balletjes van 30 cent konden niet op 
tegen al dat enthousiasme en menige “wedstrijd” werd voortijdig beëindigd doordat het 
balletje de geest gegeven had. 
Een grote stap werd gezet doordat de broer van Pear een keer uit Amsterdam een heuse 
voetbal had meegebracht en deze aan hem cadeau deed.  
Groot was het enthousiasme van de jonkies en elk beschikbaar uurtje werd er gevoetbald. Niet 
alleen op De Krocht maar bijvoorbeeld ook op de Paardenmarkt. 
Later bekende namen als van Beek, Eilard en Maas van der Feen (de latere tennisser die 
Nederland in 1924 op de Olympische Spelen zou vertegenwoordigen) sloten zich aan. 
De jochies met de echte lederen bal werden in een hoek van De Krocht door de ouderen 
geduld maar met de groei van de groep nam ook de ergernis over de hinder door de 
medegebruikers toe en werd van hen ook een bijdrage verlangd voor het gebruik van het veld. 
 
Oef, dat was vervelend maar aan de andere kant voelde de jonge groep zich daardoor ook wel 
serieus genomen.  
De eis tot betaling van pacht maakte een soort verenigingsvorm noodzakelijk en aangezien de 
vader van Emiel Gouverne notaris was, werd hem om hulp gevraagd en die kwam er. 
Ten huize van de familie Gouverne werd er een heuse voetbalvereniging opgericht waarvoor 
de naam Steeds Voorwaarts (de parallel van het al bestaande Always Forward) werd 
aangenomen en de jonge zoon van de notaris, Emiel Gouverne, werd tot voorzitter 
gebombardeerd. 
De aanwezige clubleden, die in leeftijd varieerden van acht tot tien jaar, glommen van trots, 
zittend aan de grote tafel van de notaris. 
Er moest natuurlijk een reglement zijn en de meeste bepalingen werden, met een air als waren 
ze er zelf de uitvinders van, uit het reglement der ouderen gestolen.  
Als jongensclub zag Steeds Voorwaarts het licht met de initialen S.V. op de trui. De overige 
straatjeugd maakte hier soms wat anders van: SchoorsteenVegers en nog minder fraaie 
combinaties.  
 
Vooral stemmen was iets wat ze prachtig vonden.  
Echter niet mondeling maar vóór alles schriftelijk. Er werd al het mogelijke verzonnen om 
maar schriftelijke stemmingen nodig te maken, die met groot vertoon van geheimzinnigheid 
geschiedden. 
Zowat elk lid kreeg een baantje zodat haast de hele club aanvankelijk in het bestuur zat! 
Later werd dit om praktische redenen veranderd.  
Pear Keuter werd benoemd tot derde captain en vond achteraf at hij er als eigenaar van de 
enige verenigingsbal wel erg bekaaid van af was gekomen maar ja de grootste praatjesmakers 
gingen er met de leukste functies vandoor en aan jonge praatjesmakers was geen gebrek. 



Vergaderen werd door de lagere school kameraadjes ook bijzonder interessant gevonden. 
Eens was er weer zo’n vergadering die door Ko Bossert werd voorgezeten.  
Deze keer vond die bijeenkomst plaats ten huize van Klaas Conijn in het Kennemerpark. 
Ko was een kordaat voorzitter en toen een lid zich op een gegeven moment misdroeg kreeg de 
boosdoener vijf cent boete. 
Ontzet door deze geweldige bestraffing hief het betreffende lid een heftig gehuil aan waarop 
de voorzitter terstond de boete verhoogde naar tien cent.  
Dit ging de financiële draagkracht van de beklagenswaardige ver te boven, zijn gehuil werd 
hartverscheurend en op algemeen verzoek trok de voorzitter de boete maar weer in waarmee 
dit incident ook weer gesloten was. 
Inmiddels waren ze met de vaste bespeler van De Krocht (onzeker of dit Always Forward of 
al Alcmaria Victrix was, in elk geval wel rond 1898) een overeenkomst aangegaan waarbij ze 
het recht kregen om gedurende de wintermaanden, met uitzondering van de zondagen, waarop 
de ouderen een thuiswedstrijd moesten spelen, een hoek van het veld te bespelen.  
Op dit hoekje krioelden ze met zijn allen dooreen.  
De Krocht was groot genoeg en aan een hoek hadden de jongens voldoende. 
Als de groten soms te veel naderden dan hielden de kleinen even op en zo hielp de een de 
ander. 
 
Soms, als de bal over de gevangenismuur was verdwenen of lek werd, deden de ouderen hen 
het vererende voorstel om met hen samen te spelen en vooral de jonge Pear voelde zich 
hoogst vereerd dat de, in zijn ogen, grote heren zich verwaardigden om met zijn bal te spelen. 
 
Op de middagen waren er ze zo somtijds wel met zo’n veertig (!) jongens een partijtje over 
het hele veld aan het spelen. De jonkies van Steeds Voorwaarts die er tussen mochten lopen 
waren al trots als ze een bal konden aanraken in al dat geweld. 
  
De bal van Pear kreeg echter door het vele gebruik wel een zeer merkwaardig uiterlijk.  
Door het vele spelen op het grind van de Paardenmarkt en het trappen op het kolengruis van 
de Harddraverslaan (waar de bal eens een etmaal in een hoge boom had gehangen) sleet de 
buitenbal geleidelijk weg en kwam er gat na gat in.  
Aan lappen dachten ze niet en zo werd het stellig de meest haveloze bal waar ooit mee 
gevoetbald is. De buitenbal hing ten slotte als een vod om de binnenbal. 
De binnenbal was de meest merkwaardige die Pear (later materiaalcommissaris bij Alcmaria 
Victrix en dus kenner) ooit in zijn leven zou tegenkomen.  
De binnenbal was van lichtgrijs rubber en zo verbazend sterk dat ze zelfs toen de buitenbal 
meer gat dan leer was nooit lek raakte en de bal bovendien zijn ronde vorm behield. 
Ze amuseerden zich er evenzeer mee en de gehavende bal werd meer gewaardeerd dan de 
grote elastieken bal waar een ander lid eens trots mee kwam aanzetten. 
 
Het was dan ook een zwarte dag in het bestaan van de club toen Pear door nieuwsgierigheid 
bevangen en gewapend met een grote fietspomp eens wilde onderzoeken hoe groot de 
binnenbal wel zou kunnen worden in een ultieme test. 
Deze bereikte inderdaad een angstwekkende grootte, totdat…. tot hevige schrik der 
huisgenoten, dit geliefde voorwerp met een geweldige knal aan flarden sprong. 
 
De aanschaf van een nieuwe voetbal sloeg natuurlijk een groot gat in de verenigingskas. Er 
moesten dan ook middelen worden bedacht om de kas te versterken en dat zou door het 
werven van donateurs moeten.  
Ook kregen ze het grootse idee om de burgmeester het beschermheerschap aan te bieden. 



Met zijn drieën gingen ze met de mooie maar nog maagdelijke lijst naar de burgemeester 
maar dicht bij zijn woning zonk de moed de kleine Pear in de schoenen zodat hij de twee 
anderen aanbood dat zij alleen deze ere-taak op zich zouden nemen. 
De gestrengheid ( onduidelijk is of Maclaine Pont of Ripping werd bedoeld, die wisselden 
elkaar in 1899 af) vond het inderdaad een grote eer maar met een kwinkslag verwees hij ze 
naar de vader van één van de jongens die wethouder was en op wiens weg dat meer lag.  
Ook deze had echter weinig animo zodat ze het maar zonder beschermheer deden. 
Ze kregen echter wel donateurs en het werd ten slotte een vrij bloeiend clubje. 
 
Natuurlijk kwam het vrij spoedig tot wedstrijden en op De Krocht waren de adspiranten van 
het Hoornse Sport de eerste tegenstanders en ze werden met 2-1 verslagen. Ook een clubje uit 
Den Helder waarvan de jongens gemiddeld en kop groter waren en met dedain neerkeken op 
de kleine jongens moest er met 5-0 aan geloven. 
Ook waren er ondertussen oudere jongens uit de hoogste klas van de lagere school bij Steeds 
Voorwaarts aangesloten, onder andere Ko Bossert, Jan Kuypers, Ber Loman, P.L. de Lange 
en Hans de Lange waardoor er ook werkelijk twee elftallen konden worden samengesteld en 
er werd heel aardig gespeeld. 
Zodra de spelers echter de leeftijd van dertien jaar hadden bereikt, konden ze lid worden van 
Alcmaria Victrix en dat deed menigeen.  
Als één der eersten betrof dat voorzitter Ko Bossert en P.L. de Lange die ondanks hun jonge 
leeftijd snel in het eerste elftal van Alcmaria belandden. 
Zo liep de clubje leeg en toen dat uiteindelijk ook met de laatste dragende krachten gebeurde 
was rond 1900 gebeurd met Steeds Voorwaarts. 
 

A.V.V. 
(Alkmaarsche Voetbal Vereeniging) 

 
Het was evenwel niet gedaan met de jongensclubjes want er waren jongelingen zat die graag 
voetbalden al was het niet in competitieverband. Vooral onder de lagere schooljeugd was het 
rennen achter een bal bijzonder populair. 
 
In 1903 kwam alweer zo’n groepje jongen om te voetballen bij elkaar en zo werd zo dan weer 
een jongensclubje opgericht dat zich in 1904 A.V.V. ging noemen en na een aantal 
succesvolle jaren in 1908 samenging met Alcmaria Victrix. 
Voor verdere informatie, zie de geschiedenis van A.V.V. 

 
C.F.C. 

(Cadetten Football Club) 
 
In 1893 werd in Alkmaar de Cadettenschool gesticht. Een belangrijk onderdeel van de 
opleiding van de jonge militairen was sport en zij hadden een eigen veld op de plek waar nu 
Huize Westerlicht staat.  
De opleiding duurde twee jaar en had dezelfde status als de laatste twee jaar aan de H.B.S. 
Na afloop van die twee jaar werd de studie vervolgd aan de Koninklijke Militaire Academie 
(KMA) in Breda. 
Het was een elftal wat van jaar tot jaar dus nogal wisselde van samenstelling, maar toch waren 
ze telkens in staat om een zeer goed elftal in het veld te brengen wat zich goed kon meten met 
de bestaande verenigingen van die dagen en waar men graag tegen oefende.  



Vooral conditioneel waren de Cadetten ijzersterk. 
Het was een zeer populair team om tegen te oefenen aangezien je verzekerd kon zijn van 
grote tegenstand en dus moest alles uit de kast worden gehaald om een resultaat te kunnen 
boeken.  
Daarnaast was hun veld van beduidend betere kwaliteit van het kaalgetrapte veld De Krocht 
en speelden de Alkmaarse ploegen er graag. 
In 1924 werd de cadettenschool opgeheven en was het dus ook over met het voetbal elftal 
ervan.  
 

 
Het cadettenelftal in 1893 op hun eigenveld achter de cadettenschool. Op de achtergrond de 

Molen van Piet. Waarschijnlijk de oudste voetbalfoto van Alkmaar (bron NIMH) 
 



 
Voetbalelftal Cadettenschool in 1893 (bron: NIMH) 

 

 
Het veld van de cadettenschool in ca 1920 (bron NIMH) 



Holland 
 

In 1909 kreeg Alcmaria Victrix concurrentie toen de voetbalclub Holland werd opgericht en 
ook deel ging nemen aan competitievoetbal.  
Zij hielden dat vol tot 1916 en bleven nog even bestaan maar speelden toen alleen nog wat 
vriendschappelijke wedstrijdjes tot ze in 1918 samengingen met Alkmaar. De combinatie, 
A.H.C. genaamd, hield het echter maar een paar maanden vol.  
Zie voor verdere informatie de geschiedenis van Holland. 
 

Quick en RKAFC 
 

Vóór 1910 was ook binnen de katholieke gemeenschap enthousiasme te ontstaan voor voetbal 
en kwam het tot de oprichting van katholieke jongensclubjes.  
Er was evenwel nog geen katholieke bond (die ontstond pas in 1919) en dus beperkten de 
clubjes zich tot oefenen en het spelen van onderlinge- en vriendschappelijke potjes.  
Dat er twee clubjes waren komt omdat de jongens uit de arbeiderswijken Quick al hadden 
opgericht.  
 
Wat later werd door jongeren uit de middenstandklasse rond 1910 RKAFC opgericht. Deze 
clubjes sloegen in 1919 de handen ineen en fuseerden onder de naam V.A.F.C. 
Voor verdere informatie, zie de geschiedenis van V.A.F.C. 
 
 

Alkmaar 
 
In 1911 hield de voetbalclub Holland in Alkmaar een aantal zogeheten seriewedstrijden. 
Hieraan nam ook een andere Alkmaarse vereniging met de naam S.D.O. deel. 
In augustus 1913 meldde de club zich aan bij de Noord-Hollandsche Voetbalbond. 
Kort daarna nam deze vereniging de naam Alkmaar aan en ging competitie voetbal spelen. 
In 1918 ging de club samen met de restanten van Holland en vormden ze de fusieclub A.H.C. 
die weer zeer snel werd opgeheven. 
Voor meer informatie, zie de geschiedenis van S.D.O./Alkmaar. 
 

Blauw Wit 
 

In 1914 werd wederom een nieuwe club opgericht.  
Deze had haar achterban in de arbeidersmilieus en werd door het latere Go Ahead als haar 
voorganger beschouwd.  
Ze ging bijzonder voortvarend van start en had in het seizoen 1914-1915 een viertal elftallen. 
In 1916 ging ze alweer ter ziele maar twee jaar later stond in 1918 een behoorlijk aantal van 
haar voormalige spelers aan de wieg van een nieuwe pasgeborene: Go Ahead (later Alkmaar 
en weer later Go Ahead’18 geheten). 
Het kan best zo zijn dat de mobilisatie onder de leden in verband met de eerste wereldoorlog  
ten grondslag lag aan de opheffing.  
Ook Alcmaria en Holland hadden hier onder te lijden 
De club beperkte zich tot het spelen van vriendschappelijke potjes.  



 
Herman Elfring verhaalt in 1921 in een terugblik in het Algemeen Sportblad van een aardige 
anekdote uit die jaren: 
 
Het was een keer dat het eerste elftal een wedstrijd in zicht had.  
Voorzitter Siem had het maar niet verder kunnen brengen dan het tweede team. Het eerste 
was echter zijn ideaal.  
Nu was krijtlijnen trekken in die tijd een beroerd vak. 
Langs officiële weg werd Siem bericht dat de rechtshalf plaats hem te deel zou vallen indien 
hij het baantje van krijtlijnen trekken en doelpalen zetten voor zijn rekening zou nemen.  
De hele week deed hij geen oog dicht.  
Zondagmorgen om half acht was Siem al uit de veren en om acht uur stond de eerste goalpaal 
al. Siem werkte zich in het zweet. 
De krijtlijnen waren zo recht als men ze daar nog nooit gezien had en de lat van elk doel lag 
zuiver waterpas op de beide doelpalen. 
Om kwart voor twee stond Siem al op zijn plaats, zijn schoenen keurig glimmend. Om even 
over tweeën riep scheidsrechter Kaagman het Alkmaarse en Zaandamse elftal de wei in. 
Juist op dat moment verscheen de vermeend afwezige eerste elftalspeler Wim van der Mee 
om de hoek van de gevangenis muur en spoedde zich met koffer naar de openluchtgarderobe 
van het hek van de begraafplaats. 
Ko Heems, de aanvoerder, zag dat en liep op de nietsvermoedende Siem af en beduidde hem 
dat zijn tegenwoordigheid nu niet langer een noodzaak was. 
 
Zijn toenmalige medespelers memoreerden zijn gang naar de zijlijn nog jarenlang, zelden had 
iemand zich op het voetbalveld zo vernederd moeten hebben gevoeld als Siem, het was te erg. 
Diezelfde avond lag er een vlammende brief bij de secretaris van Blauw Wit waarin hij zijn 
diensten voor de club opzegde. 
De volgende middag volgde een mildere tweede brief waarin hij zijn diensten voor het tweede 
elftal wel weer aanbood maar daar zou het voortaan bij blijven. 
 



 
 

 
Uit Algemeen Sportblad 14 januari 1926 

 
 
 
 



Ten slotte 
 

Talloos waren dus de clubjes die in allerlei verband gebruik maakten van De Krocht. Veelal 
naamloos maar soms ook niet.  
Het krioelde vaak van de spelers. Soms gaven de spelers die twee voetbalschoenen hadden er 
eentje te leen aan een kameraadje en speelden beide met slechts één schoen hun partijtje, als 
er maar gevoetbald kon worden. 
Zo was er ook nog een clubje, De Volharding geheten, wat op 7 december 1913 
vriendschappelijk tegen Sparta (het latere vv Schagen) speelde en met 1-0 won.  
 
Pas na de eerste wereldoorlog kwam er een einde aan deze cultuur van bijna alleen 
vrijblijvend voetballen in min of meer los verband. 
 
In Alkmaar werd dit vorm gegeven door de oprichting van echte competitie verenigingen als 
Go Ahead (1918), V.A.F.C. (1919), Rood Wit (1919), Blauw Wit (1920) en A.R.C. (1925) 
naast het toen nog altijd bestaande Alcmaria Victrix waarmee het tijdperk van de 
jongensclubjes werd afgesloten.  
Net als de competitie voorgangers zoals A.V.V. , Holland en Alkmaar waren ze allen 
overigens geen lang leven beschoren.  
Ook Go Ahead niet wat in 1927 als Alkmaar fuseerde met V.A.F.C. en welke fusieclub in 
1929 teloor ging. In 1930 werd Go Ahead/Alkmaar echter door de oud-leden weer opnieuw 
opgericht. 
 
Alleen Alcmaria Victrix doorstond alle stormen al scheelde het in 1912 een haar of zij zou 
ook zijn opgeheven.  
Pas in 1931 kreeg Alcmaria gezelschap van een vereniging die ook tot op de dag van vandaag 
nog bestaat, zijnde Alkmaarsche Boys, zij het dat dat een afsplitsing was van ontevreden 
Alcmarianen.  
 
 

(Voor dit artikel werd veelvuldig geput uit het archief van Alcmaria Victrix, waarvoor dank) 
 


