
A.V.V. 
(Alkmaarsche Voetbal Vereeniging) 

1904 - 1908 
De eerste jaren 

A.V.V. was een zogeheten jongensclubje maar ze kwamen in los verband als vriendengroep al 

in 1903 samen om te voetballen.  

De jongensclubjes waren clubjes van jongens die als groep een naam verzonnen en als zij een 

stuk weiland of grasvlakte mochten gebruiken of huren dan maakten zij daar met 

provisorische doelen een speelveld van. Daarop voetbalden ze dan onderling of speelden een 

potje tegen een ander jongensclubje wanneer het zo uitkwam. Soms was er een ouder iemand 

die de zaken voor ze regelde maar niet altijd.  

 

Toen de groep vriendjes steeds groter werd en ze elkaar steeds vaker troffen om te voetballen 

kwam het idee op om van hun groep een club met heuse naam te maken.   

En zo gezegd zo gedaan: A.V.V. werd opgericht op 12 februari 1904. 

 

A.V.V. had inderdaad alle eigenschappen van zo’n jongensclub. Zo moest er een kleine bal 

gekocht worden van opgespaarde gelden. Maar dat was niet voldoende want ze wilden met 

een echte bal trappen. 

Er werd dus een intekenlijst gemaakt en de jongens van de lagere school gingen bij de 

bekende Alkmaarse ingezetenen rond voor een bijdrage. 

Dat de “echte” bal er kwam hoeft eigenlijk niet vermeld te worden want in Alkmaar’s veste 

klopte menig warm hart voor de jongens die zo spontaan met hun wensen voor de dag 

kwamen (uit de herinneringen van George Scalé, oud-penningmeester van A.V.V.). 

 

Zij moesten dat wel zo doen want competities voor hun leeftijdsgroep bestonden nog niet en 

bovendien waren de verplichtingen die aan het meedoen aan een competitie met zich 

meebracht, niet aan de jongelieden besteed.  

Bovendien hanteerde de enige Alkmaarse vereniging die aan competitievoetbal deed 

(Alcmaria Victrix) een minimum leeftijd van 13 jaar. 

Op die leeftijd stapten de jongeren dan ook doorgaans over naar die vereniging.  

Zo niet de leden van A.V.V.!  

Die hadden echt binding met het door hen opgerichte clubje en bleven ook gewoon lid toen ze 

de middelbare schoolleeftijd bereikten. 

 

Bij de oprichting van A.V.V. waren betrokken: Jan Elmert de Wit als bestuurslid 

materiaalcommissaris die later ook de lijnen trok, penningmeester George Scalé (later 

voorzitter van Alcmaria Victrix) en bestuurslid/speler Willem de Lange. 

 

Spelers van A.V.V. waren: Marinus Lutterot, Steven Boelmans ter Spill, Max Wielage, Bertus 

en Lex Faessen, Willy Witteveen, Nanne Wassenaar, Charles de Frenne, Corts, Ansingh, Jaap 

van den Berg, Zeeger van Arnhem, Dré de Vries, K. Millaard, Raoul Delachaux,  

Jan Kuymans, Piet Booy, Wim de Lange, Nico Koning, George Scalé en P. Duinker.  

Hieronder bevonden zich verschillende, later zeer bekende Alcmarianen.  



Fiks waren de moeilijkheden in het begin en men kon alleen met veel inspanning op 

financieel gebied overleven.  

Wekelijks achter de contributie aanjagen en de mensen die donaties hadden toegezegd 

meerdere keren aan hun belofte blijven herinneren, net zo lang tot ze betaald hadden, waren 

wekelijkse praktijk na de oprichting. 

Zo kon dan juist de veldhuur van een veld aan de Zandersloot voldaan worden. Maar de 

structuur kwam er in en in de loop van de jaren werd de kaspositie elk jaar steviger. 

In 1906 was het over met de losse wedstrijdjes waar men best zelfvertrouwen had getankt en 

trok men de stoute schoenen aan door zich aan te melden bij de Noord-Hollandse Voetbal 

Bond om met één team aan de competitie deel te nemen en zich met bestaande verenigingen 

van naam te meten. 

Meteen was ook een beter veld nodig en men huurde op het middenterrein van de oude oost-

west gelegen paardenbaan een veld naast dat van Alcmaria Victrix en wel het zuidelijke veld. 

1906-1907 

Het werd een seizoen waarin A.V.V. maar een bescheiden rol speelde en behalve de eindstand 

is er weinig bekend over het reilen en zeilen in dit seizoen. 

De enige bekende uitslag is A.V.V. – Volharding 3-4. Toch wel een goed resultaat tegen de 

kampioen! 

 

                         NHVB 2e Klasse 1906-1907 

1 Volharding 1 10 8 2 0 18 30-11 

2 V.V.V. 2 10 6 1 3 13 33-22 

3 D.E.C. 2 10 5 1 4 11 24-19 

4 A.V.V. 1 10 4 1 5 9 34-25 

5 Transvaal 1 10 4 1 5 9 28-24 

6 V.Z.V.V. 2 10 0 0 10 0 11-59 

 

Volharding kwam uit Hoorn (naamloos opgericht in 1898 en sinds 1901 Volharding geheten) 

en was de eerste naam van Hollandia. Die naam moesten ze veranderen toen ze in 1909 naar 

de NVB promoveerden omdat daar al een andere vereniging Volharding bestond.  

DEC (D.E.V. Eendracht Combinatie) uit Amsterdam. D.E.C. was zelf al een fusievereniging, 

ontstaan door het samengaan van D.E.V. (Door Eendracht Vereenigd) en Eendracht.  

D.E.C. fuseerde in 1982 met B.P.C. (Be Quick Pollux Combinatie) tot D.N.C. (De Nieuwe 

Combinatie). De voetbaltak ervan ging in 1992 ter ziele en de rugbytak ging voort tot daar in 

2004 ook een einde aan kwam. 

V.V.V. (Veni, Vidi, Vici) kwam uit Amsterdam en bestond van 1902 tot 1909.  

Transvaal kwam uit Zaandam. Was in 1898 in Wormerveer opgericht als De Bal. Ging 

vervolgens Wilhelmina heten en later (ca 1903/1904) Transvaal. Transvaal ging in 1907 op in 

Z.V.V.  

V.Z.V.V. (Vereenigde Zaandamsche Voetbal Verenigingen) kwam uit Zaandam en was in 

1904 een fusie tussen Z.V.V. en vv Zaandam. Ging in 1907 weer Z.V.V. heten. 

 

 

1907-1908 



Sportief zou dit een goed seizoen zijn voor de jongens. Zij lieten zien dat ze het eerste 

competitiejaar behoorlijk wat hadden opgestoken en draaiden in de top van hun competitie 

mee tegen elftallen die gemiddeld soms ruim acht jaar ouder waren. 

                      NHVB 2e Klasse 1907-1908 

1 V.V.V. 2 12 10 0 2 20 51-15 

2 H.V.V. 2 12 9 1 2 19 34-19 

3 A.V.V. 1 12 8 1 3 17 55-22 

4 D.E.C. 2 12 5 0 7 10 38-35 

5 K.V.V. 1 12 4 1 7 9 24-38 

6 Z.V.V. 2 12 3 0 9 6 18-50 

7 Alcmaria Victrix 2 12 1 1 10 3 16-62 

 

H.V.V. (Haarlemsche Voetbal Vereniging) kwam uit Haarlem. Ging in 1912 H.S.V. 

(Haarlemsche Sport Vereniging) heten en de vereniging werd in 1927 ontbonden. 

K.V.V. kwam uit Krommenie en was een voorloper van het latere K.V.V. wat in 1917 werd 

opgericht en in 1999 met G.V.O. fuseerde tot Sporting Krommenie. Er is nog een club K.V.V. 

geweest in 1915-1916 maar die kwam uit Koog aan de Zaan.  

Z.V.V. (Zaansche Voetbal Vereniging uit 1900) kwam uit Zaandam (in 1990 gefuseerd met 

ZFC tot Hellas Sport) 

 

 

 



Aan het eind van de competitie 2007-2008 zouden de twee enige Alkmaarse clubs die aan 

competitievoetbal deden met elkaar verstrengeld raken en dat kwam zo. 

Alcmaria Victrix had een bijzonder goed seizoen gedraaid en was kampioen geworden van de 

Derde Klasse NVB.  

In de daarop volgende promotiewedstrijden ging het evenwel mis en verspeelde Alcmaria de 

promotie naar de Tweede Klasse wat toen het op één hoogste Nederlandse niveau was. 

Binnen Alcmaria was niet iedereen ongelukkig met het feit dat de promotie niet was bereikt 

want men voorzag een verzwakking van het kampioenselftal omdat de bezetting van een 

aantal posities het jaar erop beduidend minder sterk zou zijn. 

Alcmaria Victrix had namelijk een vrij groot verloop van voetballers omdat veel goede 

spelers na het behalen van het H.B.S. diploma de stad verlieten om elders een goede baan te 

vinden. 

 

 

Lidmaatschapskaart van A.V.V. 

 

Steker nog: men begon men bij Alcmaria Victrix zelfs te twijfelen aan de kans op aardige 

prestaties in het aanbrekende nieuwe seizoen in de derde klasse en de zorgen namen toe. 

Wat was het geval?  

Alcmaria had altijd een toetredingsleeftijd gehanteerd van minimaal 13 jaar.  

De jeugd die jonger was, was in 1903/1904 begonnen om met elkaar te voetballen en had 

A.V.V. opgericht. Vervolgens bleven ze daar lid van ook al hadden ze gezien hun leeftijd over 

kunnen stappen naar het meer aansprekende Alcmaria Victrix (ze waren inmiddels 14 á 15 

jaar oud). Het gevolg was dat Alcmaria vanaf de oprichting van A.V.V. weinig toevoer van 

jong fris bloed had gekend en dat dreigde zich nu te gaan wreken. 

In de NHVB competitie 1907-1908 was A.V.V. in dezelfde klasse ingedeeld geweest als 

Alcmaria Victrix 2 en had zich duidelijk de sterkste van de twee getoond (zowel in de 



eindstand als tijdens de onderlinge wedstrijden waarvan die bij A.V.V. thuis zelfs met 14-2 

werd gewonnen).  

Daar kwam nog bij dat men ondertussen de clubkas behoorlijk gevuld had en de toekomst 

werd dus door de jongens met vertrouwen tegemoet gezien.  

 

De eerste fusiepoging 

Bij Alcmaria lag de situatie behoorlijk anders en men voorzag een weinig florissante toekomst 

als er niet op korte termijn een flinke aanwas van talentvolle jeugd zou optreden. Veel tijd had 

men niet, gezien de start van de ophanden zijnde nieuwe competitie, en men besloot A.V.V. 

subiet een voorstel te doen tot samengaan en zo geschiedde. 

Het bestuur van A.V.V. riep hierop een bijzondere ledenvergadering uit om dit voorstel te 

bespreken en er werd heftig over gestreden. 

Sommigen wilden wel in de grote club opgenomen worden omdat dat hen de kans bood om 

op het hoog niveau in de Nederlandsche Voetbal Bond te kunnen spelen.  

Anderen waren al te zeer gehecht aan het clubje dat ze op eigen kracht en met veel geduld en 

liefde hadden opgebouwd om het voetstoots prijs te geven.  

Daar kwam nog bij dat gaande de vergadering de weinig rooskleurige financiële positie van 

Alcmaria Victrix in de discussie werd betrokken en het resultaat was dat een samengaan 

éénparig werd afgestemd.  

 

Daarmee was de kous echter niet af! 

 

Het bondsbestuur had ondertussen in de Tweede Klasse een vrijgevallen plek beschikbaar en 

besloot, ter promotie van het voetbal in Noord-Holland noord, die aan Alcmaria Victrix toe te 

kennen. 

 

Dit bondsbesluit bereikte Alcmaria echter pas eind augustus 2008 tijdens de kermisdagen en 

het bestuur  was daar in eerste aanleg zeer mee in hun nopjes en de invitatie werd aanvaard. 

De euforie was echter van korte duur want nu was de spelerssituatie pas echt nijpend! 

 

De tweede fusiepoging 
 

Omdat hun eerdere voorstel unaniem was afgewezen door de ledenvergadering van A.V.V. 

besloot het Alcmaria bestuur om het over een andere boeg te gooien en direct contact te 

zoeken met invloedrijke A.V.V.-ers om die eerst te overtuigen van de voordelen van een 

samengaan der beide clubs.  

De gedachte was dat dan de rest van A.V.V. wel zou volgen. 

 

Op de avond van 10 september 1908 werden twee belangrijke A.V.V.-ers (Marinus J. Lutterot 

en Jan de Wit) tijdens een wandeling door de stad op de schouders getikt door een bestuurslid 

van Alcmaria en terstond werden ze uitgenodigd om in café van dhr Tellingen (café 

Lievendag aan de Nieuwesloot) van gedachten te wisselen.  

Daar binnengetreden troffen ze een indrukwekkende delegatie aan van het Alcmaria Victrix 

bestuur in de personen van Alcmaria voorzitter Jur Hoek, HBS leraar Gaston Delachaux, 

notaris Emile Gouverne, apotheker Molenaar en de heren A.J. Stikkel en J.J. Swets, voorwaar 

een gewichtig gezelschap.  



Ook waren tot verrassing van de twee argeloze A.V.V.-ers hun clubgenoten Willem de Lange 

en penningmeester George Scalé reeds aanwezig. 

 

De Alcmaria preses hield een geweldige toespraak waarna de heer Stikkel er nog het één en 

ander gloedvol aan toevoegde. Zij schetsten een prachtige toekomst op een prachtige 

accommodatie wanneer de beide clubs zouden samengaan. 

Ondanks de indrukwekkende woorden van de hooggeplaatste heren lieten de jeugdige 

A.V.V.-ers zich niet inpakken en vroegen tijd voor beraad. Men zag in dat het samengaan 

goede kansen bood maar de hoge nood van Alcmaria bood hen eveneens kansen. 

De jonkies van A.V.V. vroegen een pauze aan voor onderling beraad. 

Omdat het nog vroeg in de avond en dus nog licht was vond het beraad van de jonge leden 

van A.V.V. plaats in een aan het café grenzende tuin en na een stevige discussie werden ze 

het eens over de eisen waarmee de afgevaardigden van Alcmaria die zelfde avond nog zouden 

worden geconfronteerd. 

 

Willem de Lange had zich opgeworpen als woordvoerder van de geformuleerde eisen tot 

samengaan. 

 

De eisen van de jongelui (15 en 16 jaren oud!) aan de heren van Alcmaria Victrix voor 

acceptatie van het samengaan luidden: 

 

1. Voor de naam van a.v. Alcmaria Victrix de V van Vereenigde te plaatsen zodat de 

volledige naam zou worden V.A.V.V. Alcmaria Victrix. 

2. Aan alle leden van A.V.V. (waarvan slechts zeer weinigen de reglementair 

voorgeschreven leeftijd van 16 jaar hadden) het volledige stemrecht toekennen. 

3. Twee hoofdbestuurszetels voor A.V.V.-ers. 

4. Beide clubs starten samen met een schone lei (Alcmaria had schulden en A.V.V. een 

gezonde clubkas). 

 

Met heel veel genoegen werden deze eisen aan de andere zijde van de tafel niet ontvangen 

maar toch accepteerde men het voorstel van de snotneuzen. 

 

Triomfantelijk deden de vertegenwoordigers van de jongensclub verslag aan hun leden en 

vooral eis nummer 4 viel in goede aarde.  

Meteen werd op 16 september 2008 een gezellige avond georganiseerd waardoor de bodem 

van de clubkas weer in zicht kwam terwijl Alcmaria zich nog erg moest inspannen om geld 

binnen te krijgen om financieel neutraal aan het seizoen te beginnen.  

De bezittingen van A.V.V. zoals voetbalmateriaal werden wel gewoon ingebracht in de 

nieuwe combinatie. 

 

De beslissing om samen te gaan met A.V.V. pakte goed uit voor Alcmaria.  

Max Wielage en Steven Boelmans ter Spill werden meteen vaste eerste elftal spelers terwijl 

Charles de Frenne, Lutterot, Ansingh en Corts in het tweede team werden opgenomen en de 

lagere teams vrijwel geheel uit oud-A.V.V.-ers bestonden. 

Enige jaren later zou het Alcmaria Victrix bestuur voor een groot deel uit voormalige A.V.V.-

ers bestaan.  

 

Het samengaan van A.V.V. en a.v. Alcmaria Victrix werd besloten op donderdag 10 

september en bekrachtigd op woensdag 16 september 1908 en de naam van a.v. Alcmaria 



Victrix werd officieel geregistreerd als V.A.V.V. Alcmaria Victrix waarbij V.A.V.V. staat 

voor Vereenigde Alkmaarsche Voetbal Vereeniging.  
 

Er was weer een gezonde NVB voetbalclub in Alkmaar! 

 

(voor de inhoud van dit artikel mocht worden geput uit het archief van Alcmaria Victrix en het 

persoonlijk archief van Jan Visser, waarvoor dank) 


