
vv Spoorvogels (1937-1938) 
 
Op 22 juli 1937 staat in voetbaltijdschrift Het Groentje : aangemeld als lid: nieuwe 
vereeniging Spoorvogels uit Alkmaar. Ze werden in de krant aangeduid als spoorlui 
(waarschijnlijk werknemers van de Spoorwegen). 
Secretaris dhr K. Meyerink, Leliestraat 9. Consul: dhr D.M. Broekhoven. 
Op 12 augustus 1937 werd de vereniging aangenomen als lid van de Noord-Hollandse 
Voetbal Bond.  
Het veld, waar Jong Holland ook ooit gebruik van maakte, was gelegen aan de Groeneweg 
tegen de gemeente grens met Bergen aan. Volgens het adresboek van de NHVB een half uur 
gaans vanaf station Alkmaar.  
Het clubtenue was: shirt: wit, broek: zwart. 
Het eerste seizoen draaiden zij bescheiden mee in de competitie onder de naam VVS. 
 
4e Klasse D  NHVB 1937-1938   
        
DTS 3  16 15 0 1 30 95-14 
Oudorp 2  15 13 0 2 26 109-13 
Alkmaarsche Boys 5 16 9 0 7 18 50-59  
Schagen 4  14 8 2 4 18 72-28 
Grootschermer 2 16 6 1 9 13 54-101  
VVS 1 16 6 0 10 12 31-62  
Alkmaar 4  15 5 1 9 11 44-52 
Akersloot 2 16 3 1 12 5* 39-92  
Graftdijk 2  16 2 1 13 5 25-93 
*=2 punten in mindering 
 

1938-1939 
 
VVS was voor deze competitie met haar enige elftal ingedeeld bij Bergen 3, Dirkshorn 2, 
Nieuwe Niedorp 3, Alkmaarsche Boys 5, DTS 4 en Akersloot 2 in de 4e Klasse D. 
De competitie werd ingezet met een 2-1 winst op Dirkshorn 2 gevolgd door een 3-1 
nederlaag tegen Alkmaarsche Boys 5.  
Kennelijk was de club toen al in financiële problemen gekomen want zij liep tegen een boete 
van f5 aan wegens het niet tijdig voldoen van de rekening van de NHVB., 
Na op 16 oktober 1938 met 2-2 thuis gelijk te hebben gespeeld tegen DTS 4 kwam het elftal 
vervolgens bij de uitwedstrijd tegen Nieuwe Niedorp 3 niet opdagen. 
Secretaris W.J. Bouwmeester meldde eind november aan de NHVB dat het enige elftal zich 
terugtrok uit de competitie. 
Op 8 december 1938 werd de vereniging door de NHVB vanwege de terugtrekking nog 
getrakteerd op een boete van f10, waarna Spoorvogels definitief deel uitmaakte van de 
Alkmaarse voetbalgeschiedenis. 
Kennelijk had Spoorvogels wel voor een heel seizoen de huur van het veld al betaald aan de 
gemeente Alkmaar omdat het (RK)AFC bestuur op 7 feb 1939 laat weten: “de kwestie met de 
Spoorvogels over het juniorenterrein vraagt dringend een oplossing. Ons bod zal mogelijk 
wat verhoogd kunnen worden daar een nieuw veld veel grotere kosten met zich meebrengt. 
(kennelijk maakte (RK)AFC gebruik van het Spoorvogelsterrein en was er een kwestie over de 
hoogte van de vergoeding voor het gebruik ervan.) 


