
DFS	  Alkmaar	  (2002-‐2006)	  
	  

	  
	  

1. Inleiding.	  
De	  lange	  aanloop	  naar	  de	  fusie	  

	  
Begin	  jaren’90	  werd	  door	  de	  gemeenteraad	  van	  Alkmaar	  besloten	  om	  de	  randweg	  bij	  De	  Ommering	  
te	  verbreden	  waardoor	  kantine,	  kleedkamers	  en	  een	  deel	  van	  de	  velden	  van	  Go	  Ahead’18	  moesten	  
worden	  opgeofferd.	  	  
In	  1992	  werd	  Go	  Ahead’18	  uiteindelijk	  gedwongen	  om	  de	  verhuizing	  naar	  het	  sportpark	  Hoornse	  
Vaart	  te	  aanvaarden	  en	  samen	  met	  FC	  Huiswaard	  bespeler	  te	  worden	  van	  het	  sportpark	  waar	  sinds	  
1978	  FC	  Huiswaard	  het	  alleen	  voor	  het	  vertellen	  had	  gehad.	  
Bij	  die	  start	  in	  1992	  was	  FC	  Huiswaard	  de	  grootste	  van	  de	  twee	  clubs	  met	  21	  teams	  en	  Go	  Ahead’18	  
stelde	  daar	  14	  teams	  tegenover.	  	  
Feitelijk	  waren	  de	  clubs	  tot	  elkaar	  veroordeeld	  (bv	  bij	  het	  afspreken	  van	  de	  veld	  bezetting,	  
kleedkamers,	  sleutelbeheer,	  afgelastingen	  etc)	  maar	  het	  waren	  natuurlijk	  ook	  concurrenten	  met	  een	  
zeer	  verschillende	  clubcultuur.	  	  
Go	  Ahead’18,	  een	  echte	  arbeidersclub	  en	  Huiswaard,	  een	  mengeling	  van	  mensen	  uit	  de	  regio	  
Haarlem	  en	  Amsterdam	  die	  in	  de	  provinciestad	  Alkmaar	  waren	  komen	  wonen.	  
Antwoorden	  op	  vragen	  als:	  wie	  doet	  het	  onderhoud,	  wie	  houdt	  contact	  met	  de	  gemeente	  aangaande	  
zaken	  die	  het	  hele	  complex	  aangingen	  etc.	  ,	  het	  liep	  allemaal	  moeizaam.	  
Ook	  het	  gezamenlijk	  onderhoud	  aan	  bijvoorbeeld	  de	  kleedkamers	  kwam	  niet	  goed	  van	  de	  grond	  en	  
geleidelijk	  verpauperde	  het	  complex.	  	  
	  
Erg	  veel	  liefde	  voor	  elkaar	  was	  er	  zeker	  in	  de	  aanloop-‐	  en	  beginperiode	  niet	  te	  bespeuren.	  	  
Dat	  zou	  anders	  moeten	  vonden	  de	  beide	  besturen	  en	  zij	  zetten	  zich	  reeds	  in	  het	  voorjaar	  van	  1992	  
aan	  tafel	  om	  verkennende	  gesprekken,	  overigens	  zonder	  mandaat	  van	  hun	  ledenvergaderingen,	  te	  
voeren	  over	  een	  mogelijk	  samengaan.	  	  
Van	  de	  kant	  van	  FC	  Huiswaard	  waren	  dat	  Wim	  Jonker,	  Martin	  van	  Ravenzwaay	  en	  Jan	  Oppedijk	  
terwijl	  de	  delegatie	  van	  Go	  Ahead’18	  bestond	  uit	  Peter	  Koster,	  Hannes	  Baron	  en	  Jan	  den	  Engelsman.	  
Het	  feit	  dat	  de	  gemeente	  liet	  weten	  geen	  budget	  beschikbaar	  te	  hebben	  om	  de	  extra	  kosten	  bij	  een	  
fusie	  te	  verlichten	  en	  dat	  Go	  Ahead’18	  zich	  beriep	  op	  het	  hebben	  van	  de	  oudste	  rechten	  en	  vast	  te	  
willen	  blijven	  houden	  aan	  haar	  naam	  maakten	  dat	  de	  gesprekken	  toen	  op	  dood	  spoor	  terecht	  
kwamen.	  	  
	  
Waar	  Go	  Ahead’18	  vervolgens	  redelijk	  stabiel	  bleef,	  zakte	  het	  aantal	  teams	  van	  FC	  Huiswaard	  verder	  
naar	  slechts	  10	  in	  1996.	  	  
	  
	  



	  
	  

Het	  bestuur	  van	  FC	  Huiswaard	  richtte	  zich	  toen	  wederom	  tot	  dat	  van	  Go	  Ahead’18	  om	  te	  komen	  tot	  
een	  fusie.	  
De	  clubbesturen	  werden	  het	  in	  grote	  lijnen	  wel	  eens	  met	  elkaar	  maar	  de	  traditietrouwe	  
ledenvergadering	  van	  Go	  Ahead’18,	  die	  er	  al	  jaren	  aan	  gewend	  was	  om	  een	  kleine	  vereniging	  te	  zijn,	  
stemde	  het	  met	  emoties	  beladen	  voorstel	  af.	  
	  

	  
	  

Afbeelding:	  De	  indeling	  van	  het	  sportpark	  Hoornse	  Vaart	  in	  1992	  bij	  het	  gezamenlijk	  gebruik	  



Het	  FC	  Huiswaard	  bestuur	  ging	  zich	  meteen	  bewust	  richten	  op	  eigen	  ledenaanwas	  en	  dat	  had	  best	  
enig	  succes.	  De	  groei	  kwam	  er	  weer	  wat	  in.	  	  
	  
Nu	  was	  het	  kennelijk	  de	  beurt	  aan	  Go	  Ahead’18	  om	  door	  het	  ijs	  te	  zakken	  en	  toen	  zij	  in	  2001	  nog	  
maar	  7	  teams	  op	  de	  been	  kon	  brengen	  ontstond	  er	  ook	  bij	  hen	  draagvlak	  om	  het	  tot	  een	  fusie	  te	  
laten	  komen.	  De	  gesprekken	  daarover	  liepen	  direct	  voortvarend	  zodat	  men	  al	  op	  22	  mei	  2002	  de	  
oprichtingsvergadering	  kon	  houden.	  	  
Na	  drie	  keer	  was	  er	  eindelijk	  fusiesucces	  maar	  of	  dit	  een	  succes	  zou	  blijven	  was	  echter	  de	  grote	  
vraag!	  Het	  samengaan	  was	  voor	  beide	  partners	  eigenlijk	  nog	  de	  enige	  overgebleven	  optie	  om	  kans	  te	  
kunnen	  maken	  op	  overleven.	  	  
	  
Opvallend	  genoeg	  zou	  de	  vroegere	  penningmeester	  van	  FC	  Huiswaard,	  maar	  nu	  in	  de	  functie	  van	  
wethouder	  van	  Sportzaken,	  Henk	  Eggermont,	  een	  sturende	  rol	  in	  spelen	  bij	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  
de	  fusie.	  	  
	  
De	  nieuwe	  club	  ging	  Door	  Fusie	  Sterk	  Alkmaar	  gaan	  heten	  en	  het	  bestuur	  had	  duidelijke	  plannen.	  
	  
	  

2. De	  periode	  van	  bestaan	  
	  

Er	  was	  werkelijk	  een	  goed	  gevoel	  bij	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  beide	  voormalige	  clubs	  om	  de	  
fusieclub	  tot	  een	  succes	  te	  gaan	  maken.	  	  
Het	  probleem	  was	  echter,	  dat	  naast	  het	  opzetten	  van	  de	  nieuwe	  organisatie,	  ook	  de	  financiën	  op	  
orde	  gebracht	  moesten	  worden.	  	  
Met	  name	  FC	  Huiswaard	  had	  een	  schuldenpositie	  en	  had	  in	  het	  verleden	  al	  een	  paar	  keer	  uitstel	  van	  
betaling	  aan	  de	  gemeente	  Alkmaar	  moeten	  vragen	  maar	  van	  de	  gezonde	  financiële	  positie	  van	  circa	  
	  f	  30.000	  waarmee	  Go	  Ahead’18	  eind	  1991	  naar	  sportpark	  Hoornse	  Vaart	  kwam	  was	  ook	  	  
weinig	  meer	  over.	  	   	  
Het	  was	  een	  grote	  teleurstelling	  voor	  de	  nieuwe	  club	  dat	  daarom	  de	  gemeente	  het	  voor	  hen	  
geplande	  kunstgrasveld	  in	  2003	  in	  de	  ijskast	  schoof	  omdat	  de	  levensvatbaarheid	  van	  DFS	  Alkmaar	  
nog	  met	  teveel	  vraagtekens	  omringd	  was.	  
Daarnaast	  verheugde	  men	  zich	  bij	  de	  nieuwe	  vereniging	  ook	  al	  op	  de	  mogelijke	  komst	  van	  
handbalvereniging	  AHC	  Kolping	  naar	  hun	  complex	  om	  op	  het	  voormalig	  veld	  van	  HV	  Huiswaard	  te	  
gaan	  handballen.	  Dit	  is	  er	  echter	  ook	  nooit	  van	  gekomen.	  
	  
Sportieve	  resultaten	  
De	  club	  begon	  met	  acht	  jeugdteams	  in	  2002	  maar	  daar	  waren	  er,	  slechts	  twee	  jaar	  later,	  in	  2004	  nog	  
maar	  twee	  van	  over.	  Alleen	  de	  seniorenafdeling	  was	  zeer	  goed	  bezet	  met	  vijftien	  teams.	  	  
Sportief	  succes	  zou	  de	  fusie	  niet	  brengen.	  Integendeel	  zelfs,	  in	  het	  eerste	  seizoen	  2002-‐2003	  
degradeerde	  het	  eerste	  zondag	  elftal	  naar	  de	  zesde	  klasse.	  
In	  het	  seizoen	  2003-‐2004	  werd	  in	  die	  lagere	  klasse	  zelfs	  een	  plek	  bij	  de	  onderste	  vier	  hun	  deel.	  Het	  
zaterdagteam	  deed	  het	  beter	  en	  promoveerde	  na	  hun	  vierde	  plek	  dat	  jaar	  naar	  de	  vierde	  klasse.	  
Wat	  echter	  minder	  was,	  was	  de	  daling	  van	  het	  aantal	  teams	  van	  26	  naar	  22	  teams	  terwijl	  men	  
uitgegaan	  was	  van	  groei	  om	  naar	  een	  goede	  toekomst	  toe	  te	  werken.	  
	  
Dan	  moest	  het	  maar	  het	  jaar	  er	  op	  gebeuren	  maar	  de	  ontwikkeling	  zette	  door	  en	  ze	  moesten	  het	  met	  
5	  teams	  minder	  doen.	  	  
Zeer	  zorgelijk	  was	  ook	  dat	  er	  geen	  enkel	  pupillenteam	  was	  overgebleven.	  	  
In	  dat	  seizoen	  2004-‐2005	  deed	  Zondag	  1	  het	  goed	  met	  een	  derde	  plek	  maar	  Zaterdag	  1	  ontliep	  
ternauwernood	  degradatie.	  	  



In	  2005	  was	  het	  aantal	  teams	  ten	  opzichte	  van	  het	  beginjaar	  2002	  gehalveerd	  en	  bedroeg	  nog	  maar	  
13	  teams.	  De	  hele	  jeugdafdeling	  bestond	  nog	  slechts	  uit	  één	  B-‐juniorenteam.	  
Zaterdag	  1	  hield	  het	  na	  vier	  achtereenvolgende	  nederlagen	  voor	  gezien	  en	  trok	  zich	  terug.	  
Het	  eerste	  zondag	  elftal	  werd	  nog	  wel	  tweede	  en	  mocht	  nacompetitie	  spelen	  als	  derde	  
periodekampioen	  en	  dat	  was	  dan	  ook	  het	  laatste	  sportieve	  wapenfeit.	  
	  	  
In	  2004	  waren	  ondertussen	  de	  structuur	  en	  financiële	  discipline	  die	  daarbij	  vereist	  is	  nog	  steeds	  niet	  
van	  de	  grond	  gekomen	  zodat	  het	  nakomen	  van	  de	  verplichtingen	  steeds	  moeilijker	  werd.	  
De	  gemeente	  dreigde	  de	  stekker	  in	  2005	  al	  uit	  de	  vereniging	  te	  trekken	  maar	  gaf	  de	  club	  respijt	  als	  zij	  
zich	  zou	  laten	  bijstaan	  door	  de	  Sportraad	  Alkmaar	  en	  de	  KNVB	  om	  de	  kas	  weer	  op	  orde	  te	  brengen.	  	  
Dit	  gebeurde	  inderdaad	  maar	  in	  2006	  meldden	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  beide	  ondersteunende	  
partijen	  dat	  zij	  het	  hopeloze	  van	  hun	  missie	  inzagen	  en	  gaven	  hun	  opdracht	  terug	  waarna	  de	  
gemeente	  bij	  monde	  van	  wethouder	  Hans	  Meijer	  het	  contract	  met	  de	  vereniging	  met	  spijt	  opzegde.	  
	  
DFS	  Alkmaar	  was	  voorgoed	  historie	  geworden.	  	  
	  

	  
	  

Afbeelding:	  Het	  DFS	  terrein	  in	  2012	  met	  op	  de	  voorgrond	  de	  Oudorperhout	  
	  

	  

3. De	  periode	  na	  de	  opheffing	  van	  DFS	  Alkmaar	  
	  
De	  beste	  velden	  van	  Alkmaar	  hadden	  plots	  geen	  vaste	  bespeler	  meer	  en	  het	  verval	  van	  de	  
accommodatie	  zette	  verder	  door.	  	  
Het	  verfwerk	  van	  het	  DFS	  complex	  werd	  steeds	  havelozer	  en	  houtrot	  ging	  vrijelijk	  haar	  gang.	  	  
De	  inventaris	  kwam	  voor	  een	  groot	  deel	  bij	  grof	  vuil	  terecht	  en	  archiefstukken	  in	  de	  oud-‐
papiercontainer.	  	  
Niets	  meer	  van	  waarde	  van	  de	  fusieclub	  bleef	  er	  in	  de	  gebouwen	  over.	  De	  gemeentelijke	  Dienst	  
Sportzaken	  beperkte	  zich	  alleen	  tot	  het	  noodzakelijk	  onderhoud	  aan	  velden	  en	  bosschages	  en	  zo	  lag	  



het	  complex	  er	  al	  die	  jaren	  verloren	  bij	  met	  een	  bijzonder	  troosteloze	  accommodatie,	  kapot	  en	  deels	  
weggehaald	  hekwerk	  en	  prima,	  maar	  weinig	  gebruikte,	  velden.	  
	  
In	  2009	  werd	  het	  vijfde	  veld	  definitief	  aan	  de	  voetbalbestemming	  onttrokken	  toen	  daarop	  het	  
Outdoor	  Park	  Hoornse	  Vaart	  werd	  aangelegd	  dat	  in	  september	  van	  dat	  jaar	  werd	  geopend.	  
Er	  meldden	  zich	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd	  nieuwe	  verenigingen	  die	  behoefte	  hadden	  aan	  onderdak	  en	  
ruimte	  zoals	  drakenbootvereniging	  United	  Dragons	  die	  al	  in	  september	  2006	  de	  Go	  Ahead’18	  kantine	  
tot	  haar	  domein	  mocht	  maken	  en	  in	  de	  van	  alles	  ontdane	  voormalige	  FC	  Huiswaard	  kantine	  later	  
haar	  krachthonk	  inrichtte.	  
In	  de	  zomerperiode	  trainden	  er	  regelmatig	  Alkmaarse	  voetbalverenigingen	  en	  sv	  Vrone	  wanneer	  hun	  
velden	  wegens	  renovatie	  tijdelijk	  niet	  beschikbaar	  waren.	  	  
Kolping	  Boys	  werd	  een	  semipermanente	  gebruiker	  van	  het	  voormalig	  Go	  Ahead’18	  hoofdveld	  voor	  
jeugdtrainingen	  en	  zo	  bleef	  de	  voetbalbestemming	  enigszins	  behouden.	  
	  	  
Daarnaast	  verschenen	  kaatsvereniging	  KV	  Alcmaria,	  herdershondenvereniging	  VDH,	  modelhelikopter	  
club	  EVA,	  onderwatersportvereniging	  Deltaduikteam	  Alkmaar	  en	  paintball	  club	  Reforce	  op	  het	  terrein	  
om	  daar	  hun	  sport	  te	  bedrijven.	  
Intussen	  was	  het	  de	  gemeente	  Alkmaar	  wel	  duidelijk	  dat	  de	  velden	  zwaar	  onderbezet	  waren	  qua	  
gebruik	  en	  in	  2012,	  toen	  al	  helder	  was	  dat	  het	  Medisch	  Centrum	  Alkmaar	  geen	  gebruik	  zou	  maken	  
van	  het	  aangeboden	  DFS	  terrein,	  werd	  door	  de	  gemeente	  een	  nieuw	  toekomstplan	  voor	  het	  terrein	  
ontwikkeld.	  
Op	  basis	  van	  het	  uitgangspunt	  dat	  50%	  van	  het	  terrein	  een	  sport	  bestemming	  zou	  krijgen	  en	  50%	  
voor	  woningbouw	  bestemd	  werd	  mocht	  een	  breed	  samengestelde	  adviesgroep	  van	  gebruikers	  en	  
belanghebbenden	  de	  gemeenteraad	  voeden	  met	  hun	  gezamenlijke	  visie.	  
Eind	  2013	  werd	  het	  besluit	  in	  de	  gemeenteraad	  bekrachtigd.	  	  
De	  International	  Childrens	  Games	  is	  uiteindelijk	  in	  juni	  2015	  het	  laatste	  evenement	  op	  de	  velden	  van	  
DFS	  Alkmaar.	  	  
	  
Na	  die	  herinrichting	  zal	  niets	  meer	  herinneren	  aan	  de	  voetbalclub	  DFS	  Alkmaar.	  
De	  naam	  echter	  leeft	  nog	  wel	  voort	  omdat	  in	  2007	  de	  wielerclub	  DFS	  Alkmaar	  (Door	  Fietsen	  Sterk)	  is	  
opgericht	  met	  de	  basis	  vanuit	  de	  gelijknamige	  voetbalclub.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  
	  

	  
	  
	  

	  



	  



De	  competitieresultaten	  van	  DFS	  Alkmaar	  	  
2002-‐2003	  
Zondag	  5e	  Klasse	  A	  (laagste	  klasse	  was	  7e	  klasse)	  

	   	  

1 
 

Vrone  22   17        
2   3     53    59 - 20     

2 
 

Koedijk  22   16   
4   2     52    73 - 23     

3 
 

VZV  22   12  7   3    43    46 - 33     
4 

 

BKC  22    9  7   6    34    44 - 31     
5 

 

Con Zelo   22   11  1  10    34    46 - 41     
6 

 

JVC  22    9  5   8    32    49 - 37     
7 

 

Geel Zwart '30  22    6  5  11    23    30 - 41     
8 

 

Watervogels  22    5  7  10    22    25 - 44     
9 

 

Succes  22    5  6  11    21    20 - 35     
10 

 

WMC  22    6  3  13    21    27 - 65     
11 

 

Callantsoog  22    6  2  14    20    39 - 60     
12 

 

DFS Alkmaar  22    4  3  15    15    23 - 51     
	  

Zaterdag	  5e	  Klasse	  B	  (laagste	  klasse	  was	  5e	  klasse)	  

	  

1 
 

KFC   20   18   0  2  54  108 - 26     
2 

 

VSV   20   15   0  5  45    60 - 25     
3 

 

Alcmaria Victrix   20   12   3  5  39    58 - 42     
4 

 

HSV Sport 1889   19   11   3  5  36    63 - 36     
5 

 

Kwadijk   20   11  1  8  34    72 - 49     
6 

 

DFS Alkmaar   20    9  3  8  30    61 - 54     
7 

 

Schoten vv   19    9  2  8  29    61 - 60     
8 

 

ADO '20   19    3  2 14  11    27 - 77     
9 

 

Westfriezen   19   4 4 11  10   35 - 61  *-6    
10 

 

Wherevogels De   20   2 4 14  10    32 - 96     
11 

 

Wijk aan Zee    20   2 2 16    8    28 - 79     
	  

	  



2003-‐2004	  
Zondag	  6e	  klasse	  A	  (Laagste	  klasse	  was	  7e	  Klasse)	  

	  

1 
 

  Nieuwe Niedorp  22   15   2   5   47   70 - 28     
2 

 

Hugo Boys  22   14   2   6  44   66 - 35     
3 

 

Sint Boys  22   13   3   6  42   46 - 35     
4 

 

Sint Adelbert  22   12   3   7  39   56 - 49     
5 

 

Wiron  22   11   4   7  37   50 - 32     
6 

 

Winkel  22    9   5   8  32   42 - 40     
7 

 

Petten  22   10   1   11  31   51 - 58     
8 

 

KSV Heerhugowaard  22    9   3   10  30   42 - 55     
9 

 

DFS Alkmaar  22    7   4   11  25   38 - 40     
10 

 

Oudesluis  22    6   2   14  20   28 - 48     
11 

 

Flevo  22    4   4   14  16   39 - 69     
12 

 

Kaagvogels  22    4   3   15  15   29 - 68     
	  

Zaterdag	  5e	  klasse	  B	  (laagste	  klasse	  was	  5e	  klasse)	  

	  

1 
 

Kwadijk    18   15   2    1   46   87 - 17  *-1    
2 

 

HYS    18   14   2    2   44   70 - 25     
3 

 

Zouaven De    18   11   3    4   36   36 - 23     
4 

 

DFS Alkmaar    18    7   7    4   28   49 - 40     
5 

 

ADO '20    18    6   4    8   22   45 - 70     
6 

 

Schoten vv    18    6   3    9   21   39 - 45     
7 

 

Bloemendaal    18    5   2   11   17   30 - 53     
8 

 

Alcmaria Victrix    18    5   2   11   17   39 - 62     
9 

 

Wherevogels De    18    4   1   13   13   28 - 59     
10 

 

Wijk aan Zee    18    3   2   13   11   26 - 55     
	  

	  

	  

	  



2004-‐2005	  
Zondag	  6e	  klasse	  A	  (laagste	  klasse	  was	  7e	  klasse)	  

	  

1 
 

DWOW   24   15   4    5  49   55 - 29     
2 

 

Sint Adelbert   24   13   4    7  43   74 - 47     
3 

 

DFS Alkmaar   24   12   4    8  40   41 - 34     
4 

 

Flevo   24   12   3    9  39   53 - 39     
5 

 

KSV Heerhugowaard   24   12   3    9  39   47 - 36     
6 

 

Wiron   24   12   2   10  38   55 - 50     
7 

 

Sint Boys   24   11   3   10  36   59 - 48     
8 

 

Dirkshorn   24   11   3   10  36   46 - 41     
9 

 

Succes   24   10   4   10  34   35 - 27     
10 

 

Vesdo   24    8   7    9  31   36 - 40     
11 

 

Winkel   24    8   4   12  28   43 - 54     
12 

 

Oudesluis   24    6   4   14  22   30 - 66     
13 

 

Callantsoog   24    3   1   20  10   26 - 89     
	  

Zaterdag	  4e	  klasse	  A	  (laagste	  klasse	  was	  5e	  klasse)	  

	  

1 
 

DZS   24   17   6    1   57   98 - 25     
2 

 

Hollandia   24   17   4    3   55   97 - 26     
3 

 

Asonia   24   16   2    6   50   74 - 31     
4 

 

Vrone   24   16   2    6   50   73 - 37     
5 

 

SVAP '74   24   12   5    7     41   65 - 49     
6 

 

Flamingo's '64 De   24   11   4    9   37   63 - 58     
7 

 

Purmerend FC   24   11   3   10   36   70 - 63     
8 

 

Blokkers De   24    9   5   10   32   66 - 69     
9 

 

Zouaven De   24    7   3   14   24   46 - 61     
10 

 

KGB   24    6   5   13   23   45 - 83     
11 

 

West Frisia   24    5   2   17   17   39 - 94     
12 

 

DFS Alkmaar   24    3   3   18   12   41 - 96     
13 

 

Always Forward   24    4   0   20   12   38 - 123     
14 

 

Kwadijk    0    0   0    0     0     0 - 0     
	  

	  



2005-‐2006	  
Zondag	  6e	  klasse	  C	  (laagste	  klasse	  was	  6e	  klasse)	  

	  

1 
 

Meervogels '31   21   19  1    1  58   74 - 16     

2 
 

DFS Alkmaar   21   13  4    4  43   76 - 36     
3 

 

Wijk aan Zee   21   12  4    5  40   54 - 44     

4 
 

WBSV   21    8  3   10   27   44 - 49     

5 
 

Knollendam   21    7  6    8   27   33 - 41     
6 

 

Jisp   21    6  1   14   19   49 - 80     
7 

 

Monnickendam   21    4  3    14   15   26 - 54     
8 

 

SSV   21    2  4   15   10   28 - 64     
	  

Zaterdag	  4e	  klasse	  A	  (laagste	  klasse	  was	  5e	  klasse)	  
	  
	  
Uitslagen:	  
3/9/2005:	  DFS	  Alkmaar	  –	  Westfrisia	  1-‐2	  
10/9/2005:	  Opperdoes	  –	  DFS	  Alkmaar	  10-‐0	  
17/9/2005:	  DFS	  Alkmaar	  –	  SVAP’74	  2-‐8	  
24/9/2005:	  BOL	  –	  DFS	  Alkmaar	  7-‐1	  
Op	  maandag	  3	  oktober	  2005	  viel	  in	  de	  Alkmaarse	  Courant	  te	  lezen	  dat	  DFS	  Alkmaar	  haar	  eerste	  
zaterdagmiddagteam	  terugtrok	  uit	  de	  competitie.	  
	  
	  


