
1920-1921	

	

In 1919 was de eerste Alkmaarse katholieke voetbalclub opgericht die aan competitievoetbal 
mee ging doen, te weten V.A.F.C. 
Omdat er in 1919 nog geen katholieke competitie bestond had V.A.F.C zich opgegeven bij de 
neutrale Noord-Hollandsche Voetbal Bond en nam zo deel aan de competitie 1919-1920. 
In de loop van het seizoen 1919-1920 ging de in 1919 opgerichte katholieke Bond DHVB aan 
de slag om deelname te bewerkstelligen aan hun eigen competitie waar de DHVB in 1920 
mee wilde beginnen. 
De promotie hiervoor liep vooral via de verschillende parochies ofschoon niet elke geestelijke 
positief stond tegenover de voetbalsport.  
In Alkmaar had men succes.  
V.A.F.C. meldde zich voor het nieuwe seizoen 1920-1921 aan bij de nieuwe bond en er 
meldde zich ook nog een nieuwe Alkmaarse katholieke vereniging aan, Blauw Wit geheten. 
 
Dit Blauw Wit had overigens niets te maken met het jongensclubje Blauw Wit wat rond 1915 
bestond en wat door het neutrale Go Ahead/Alkmaar als hun voorganger werd beschouwd. 
 
De competities van de DHVB waren klein van opzet vanwege het overzienbare aantal 
verenigingen wat zich had aangemeld. Het was dan ook geen verrassing dat Blauw Wit en 
V.A.F.C. (3) elkaar in de competitie tegenkwamen en zo had Blauw Wit haar derby.  
	

1920-1921				       

DHVB	
Klasse	
4B	 	     

       
V.A.F.C.	3	 10	 9	 0	 1	 18	 42-10	
S.D.O.	3	 10	 6	 1	 3	 13	 39-14	
V.A.F.C.	4	 10	 4	 1	 5	 9	 18-28	
Blauw	Wit	1	 10	 2	 2	 6	 6	 15-27	
S.D.E.	3	 10	 4	 0	 6	 6*	 12-21	
A.D.O.	2	 10	 3	 0	 7	 6	 13-39	

 

V.A.F.C. (Vereenigde Alkmaarsche Footballclub) was een fusievereniging die in 1919 ontstond toen 
de katholieke voorgangers Quick en R.K.A.F.C. samengingen. V.A.F.C. werd in 1927 opgeheven toen 
ze fuseerde met de vereniging Alkmaar (v/h Go Ahead). Blauw Wit sloot zich na het seizoen 1920-
1921 aan bij V.A.F.C en hield daarmee toen op te bestaan. 
S.D.E. (Sterk Door Eendracht) kwam uit Krommenie-Wormerveer en was de voorloper van het 
huidige Saenden. Opgericht in 1912 en opgeheven in 1924. Heropgericht in 1931. 
S.D.O. kwam uit Beverwijk en was opgericht in 1919. Ging in 1923 een korte periode Meerenstein 
heten en werd vervolgens reeds in 1923 sv Beverwijk.  
A.D.O. is het huidige A.D.O.’20. 



Ofschoon	het	enige	elftal	van	Blauw	Wit	in	de	allerlaagste	klasse	was	ingedeeld,	behaalden	
ze	slechts	een	bescheiden	klassering	en	bleven	ze	in	de	eindstand	ver	verwijderd	van	de	
kampioen,	nota	bene	het	derde(!)	elftal	van	V.A.F.C.	
	
Kennelijk	zag	men	in	dat	het	lastig	zou	worden	om	een	aansprekend	elftal	op	de	been	te	
brengen	en	werd	het	beter	geacht	zich	aan	te	sluiten	bij	de	gelijkgestemden	van	V.A.F.C.	en	
zo	gezegd,	zo	gedaan.	
	
Hiermee	kwam	een	einde	aan	het	korte	bestaan	van	de	tweede	katholieke	Alkmaarse	
voetbalvereniging.	
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