
V.A.F.C.-Alkmaar 
1927-1929  

 
Op 28 juli 1927 werd tijdens een gezamenlijke vergadering van Alkmaar (Go Ahead)  en 
V.A.F.C. de fusie bekrachtigd van beide verenigingen tot V.A.F.C.-Alkmaar.  
Het gebrek aan financiën was een grote zorg van beide clubs. Daarnaast ontbrak het hen aan 
aansprekende tegenstanders zoals in het verleden H.R.C., Alcmaria Victrix 2 en K.V.V. die 
voor een goede publieke belangstelling (en dus extra in komsten) zorgden (er was geregeld 
sprake van meer dan 800 toeschouwers). 
Ook had de gedwongen verhuizing van het veld aan de Wilhelminalaan naar het veld aan de 
Westerweg de lust bij toeschouwers en leden voor een aardig deel weggenomen door de 
afgelegen ligging. 

Ze speelden op het veld aan de Westerweg wat volgens het adressenboek van de NHVB op 15 
minuten gaans van het station lag. 
Alkmaar liet haar tenue varen en het V.A.F.C. tenue werd het tenue van de nieuwe fusieclub. 
Het bestuur riep meteen de jeugdleden op om per man twee donateurs voor de nieuwe club 
binnen te halen en door middel van advertenties werden voetballers opgeroepen zich als lid 
aan te melden.  
Men was van mening dat er door de combinatie van de clubs een pittig eerste elftal kon 
worden geformeerd en men was men tevreden over veld en kleedkamers en het, voor het veld 
gelegen, café wat als clubhuis goede diensten deed. 

Het Algemeen Sportblad werd aangenomen als officieel verenigingsorgaan en de oude 
Alkmaar-rubriek “Om en Nabij de Waagtoren” werd weer als clubrubriek in ere hersteld met 
Herman W. Elfring (Koningsweg 36) als redacteur. 
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Bestuurlijk werd de club vlot en compleet bemand. Het bestuur bestond uit Frans Vester, 
(voorzitterz, oud-secretaris van Alkmaar), Gerrit Sougé (secretaris), J.A. Nijhuis 
(penningmeester), Q. Jonker (vice-voorzitter) en J. Knip, S. Pasma, C. Jole en C. Burger als 
commissarissen.  

Bij de penningmeester konden op Westerweg 274 de nieuwe shirts worden verkregen. 

De heuse jeugdcommissie werd gevormd door: C. Nijhuis (voorzitter), G. Polak (secretaris) 
en S. Bruggeling (lid). 

De elftalcommissie ten slotte werd gevormd door: Q. Jonker (voorzitter), A. Boots (secretaris) 
en G. Polak, G. Erkamp en L Pauwels als leden. 

Bestuurlijk stond de vereniging goed in de steigers en vervolgens moest het sportieve gedeelte 
nog worden ingevuld. Er werden proefelftallen geformeerd en in wedstrijden zou de 
elftalcommissie overtuigd moeten worden van de kwaliteiten van de individuele spelers 

 

 

Kon van V.A.FC. nog worden gezegd dat het een katholieke vereniging was die in 
competities van de neutrale bond NHVB speelde, na de fusie met de neutralen van Alkmaar 
was daar natuurlijk helemaal geen sprake meer van en verloor de achterban van V.A.F.C. 
vanaf dat moment de oorspronkelijke signatuur van de club. Dit zal wel wat leden hebben 
gekost maar bij welke fusie spelen historische emoties niet? 

1927-1928 

Op zondag 14 augustus 1927 vond de eerste oefenwedstrijden van het voorlopig eerste en 
tweede plaats tegen A.V.V. Romein uit Amsterdam en leverde meteen twee nederlagen van 
respectievelijk 2-4 en 1-3 op. Het eerste elftal bestond uit acht voormalig V.A.F.C. spelers en 
drie oud-Alkmaar spelers: Kooge, D. Sougé, Venneker, Lensen, Ploeger, Bosman, Haakman, 
Op de Weegh, de Nijs, Knip. 

 

 



Ook werd de jeugd beloofd te worden getrakteerd op oefenwedstrijden maar het vinden van 
tegenstanders wilde aanvankelijk nog niet erg lukken. Uiteindelijk kon er helaas geen 
jeugdelftal voor de competitie worden ingeschreven. Dat was geen best voorteken voor de 
club op de lange termijn bezien. 

Een volgend stel tegenstanders voor het eerste en tweede elftal werd wel gevonden voor 
zondag 28 augustus 1927 maar de uitslagen gaven de elftalcommissie heel veel reden tot 
nadenken. 

V.A.F.C. Alkmaar 1 - Zaandijk 1 0-7 ! 

V.A.F.C. Alkmaar 2 – Heiloo 2 1-8 ! 

Dat was verre van hoopgevend maar het toenemend ledental gaf wel hoop en er werd ook een 
derde elftal ingeschreven door secretaris Gerrit Sougé voor de competitie. 

De selecties bestonden uit: 
V.A.F.C.-Alkmaar 1: H. Kooge, Dirk Sougé (aanvoerder), Th. De Boer, P. Lengers, G. 
Ploeger, J. Knip, A. Haakman, J. de Groot, A.B. de Looze, N. van Os, W. Donders, W. 
Winters. 
V.A.F.C.-Alkmaar 2: B. Groot, B. op de Weegh, N. Venneker, Th. Nierop Groot. J. van Os, 
B. Koelman, Jac Schut, Jb. De Nijs, C. de Nijs, J. Kuis, D. Booij. 
Nierop Groot was overgekomen van Alcmaria Victrix. 
V.A.F.C.-Alkmaar 3: P. Bosman, W. Butter, P. Hoeben, Vermeulen, N. Boots, J. Hassink 
 
Eind september ontstond er binnen de club een discussie over welk café als clublokaal moest 
worden vastgesteld. 
Bij het eigen veld aan de Westerweg was weliswaar een prima café voorhanden maar voor de 
doordeweekse avonden werd de afstand toch te bezwaarlijk gevonden en was een café in of 
vlakbij de binnenstad te prefereren. Er werd zelfs een clublokaalcommissie ingesteld om tot 
een keuze te komen 
De clublokaalcommissie moest een keuze maken uit Café Royal, Café Swager, Café Verberne 
en De Karseboom die zich allen aangeboden hadden. Er was dus veel belangstelling van de 
Alkmaarse horeca om de club binnen te halen.  

Uiteindelijk zouden de bestuursvergaderingen en de clubavonden voortaan in Café Verberne 
worden gehouden. 

Men had zin in de competitie. Als voorbeeld moge de uitwedstrijd naar HRC 3 dienen. Met 4 
autobussen reisde men naar Den Helder (2-1 verlies). Bij thuiskomst stonden nog eens velen 
de bussen op te wachten voor de uitslag.  

De drie elftallen deden het in de competitie best aardig en speelden stabiel in de middenmoot 
mee, al was de 0-13 recordnederlaag van het derde, juist tegen stadgenoot Alcmaria Victrix 5, 
een pijnlijke dissonant.  
In de uitslagenoverzichten vond de NHVB de verenigingsnaam kennelijk te lang en hanteerde 
men als clubnaam overal voor het gemak alleen “Alkmaar”. 
Met de clubavonden ging het allengs minder want zij werden matig bezocht terwijl ze voor de 
onderlinge band juist zo belangrijk werden gevonden door het bestuur. 
Voor de opleving ervan besloot het bestuur om biljartwedstrijden te organiseren maar ook dat 
had maar beperkt resultaat. 
 



De club liet zich in november 1927 nog wel van haar goede kant zien vanwege een collecte 
voor de nabestaanden van scheidsrechter P.G. Hartland (die na korte ziekte overleed) die 
f12,30 opbracht. 

In januari 1928 verschijnt, na een aantal weken van ontbreken, eindelijk weer eens de 
clubrubriek Om en Nabij de Waagtoren. In de rubriek werd geklaagd over het gebrek aan 
kopij en bijna wanhopig riep redacteur Herman Elfring het bestuur, bij name van Frans Vester 
en Dirk en Gerrit Sougé, op om ook eens wat te schrijven. 
Dat hielp helaas niet want de rubriek zien we vanaf dat moment niet meer terug. 
 
Ook financieel ging het de club minder en ze moest in februari 1928 beschaamd de bond 
berichten dat ze haar toezegging voor een geschenk ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan 
van de NHVB niet kan nakomen (bodem kas in zicht?) 
 
Bij de eerste selectiewedstrijden voor het NHVB elftal werden in maart 1928 de volgende 
spelers van V.A.F.C-Alkmaar uitgenodigd: H. Kooge, J. van der Meulen, W Winter, J. 
Lengers, J. Kuis en Dirk Sougé waarvan uiteindelijk Dirk Sougé (rechtsback), J. Lengers 
(stopperspil), J. Kuis (linksbinnen) en H. Kooge (reserve-doelman) deel uitmaakten van het 
definitief afdelingselftal. 
 
In de competitie deden drie de teams het redelijk en eindigden allen in de middenmoot 
 
NHVB Klasse 1A 

     
         1 Alcmaria Victrix 3 14 9 3 2 21 34-24 

 
2 H.R.C. 3 

 
14 10 1 3 21 40-17 

 
3 Helder 2 

 
14 9 2 3 20 45-23 

 
4 V.A.F.C.-Alkmaar 1 14 7 3 4 17 57-30 

 
5 W.F.C. 3 

 
14 5 3 6 13 36-32 

 
6 K.V.V. 2 

 
14 4 3 7 11 33-50 

 
7 Z.F.C. 4 

 
14 2 1 11 5 28-54 

 
8 Bergen 1 

 
14 2 0 12 4 25-68 

       
H.R.C.	  (uit	  1920)	  kwam	  uit	  Den	  Helder	  en	  fuseerde	  met	  Helder	  (uit	  1909)	  in	  2001	  tot	  FC	  Den	  Helder.	  
In	  2009	  sloot	  W.G.W.	  zich	  daar	  ook	  bij	  aan.	  
W.F.C.	   (uit	   1907	  als	   fusie	   van	  Olympia	   en	   Sparta)	   kwam	  uit	  Wormerveer	   en	   fuseerde	   in	   2003	  met	  
Q.S.C.	  (uit	  1915	  als	  fusie	  van	  Quick	  en	  Sparta)	  tot	  Fortuna	  Wormerveer.	  
K.V.V.	  (uit	  1917)	  kwam	  uit	  Krommenie	  en	  fuseerde	  met	  GVO	  (uit	  1924)	  in	  1999	  tot	  Sporting	  
Krommenie.	  
Z.F.C.	  (uit	  1904)	  kwam	  uit	  Zaandam	  in	  fuseerde	  in	  1990	  met	  Z.V.V.	  (uit	  1900)	  tot	  Hellas	  Sport.	  
	  
	  	  

 

 

 



NHVB                     Klasse 2C 

         1 Nieuwe-Niedorp 1 14 10 1 3 21 48-9 
 

2 Vrone 1 
 

14 10 2 2 20* 38-20 
 

3 West-Frisia 3 
 

14 8 2 4 18 44-22 
 

4 Oudorp 1 14 8 1 5 17 35-24 
 

5 Hoorn 1 
 

14 6 1 7 13 35-30 
 

6 V.A.F.C.Alkmaar 2 14 5 1 8 11 25-41 
 

7 Schoorl 1 
 

14 5 0 9 10 36-27 
 

8 Hollandia 4 
 

14 0 0 14 -2* 7-95 
 

Oudorp	  heette	  eigenlijk	  S.D.W.	  (Sterk	  Door	  Wilskracht)	  en	  bestond	  van	  1921	  tot	  1930.	  
Schoorl	  heette	  eerst	  S.V.V.	  (opgericht	  in	  1920)	  en	  fuseerde	  in	  1990	  met	  Duinranders	  tot	  Duinrand	  S.	  
Hoorn	  bestond	  van	  1927	  tot	  1930	  en	  was	  de	  voetbalclub	  van	  de	  Hoornse	  Rijks	  HBS.	  

 

NHVB Klasse 4B 
     

         1 Alcmaria Victrix 5 12 12 0 0 24 100-11 
 

2 Vrone 2 
 

12 8 2 2 18 43-26 
 

3 V.A.F.C.Alkmaar   3 12 6 1 5 13 31-42 
 

4 Nieuwe-Niedorp 2 12 5 2 5 12 35-36 
 

5 Hoogkarspel 1 
 

12 3 2 7 8 17-53 
 

6 D.T.S. 3 
 

12 3 1 8 7 19-38 
 

7 Heiloo 2 
 

12 0 2 10 2 13-52 
 

Hoogkarspel	  heette	  eigenlijk	  Zwaluwen	  (opgericht	  in	  1925	  en	  opgeheven	  in	  1927).	  De	  opvolgers	  
waren	  in	  1930	  Wit-‐Rood	  (katholiek)	  en	  in	  1932	  H.E.O.	  (Hoogkarspel	  en	  Omstreken,	  neutraal).	  Beide	  
clubs	  fuseerden	  in	  1968	  tot	  Spirit’30.	  
Heiloo	  (eigenlijk	  V.V.H.)	  bestond	  van	  1921	  tot	  1929	  en	  is	  de	  voorganger	  van	  H.S.V.	  wat	  in	  
1930	  werd	  opgericht.	  

 

 

1928-1929 

Bij gebrek aan de eigen clubrubriek valt er over dit seizoen weinig te melden behalve dat 
V.A.F.C.-Alkmaar het vroegere V.A.F.C. qua resultaat imiteerde en ook weer tweede werd. 

De selecties voor de hoogste twee teams bestonden dit seizoen uit: 



V.A.F.C.-Alkmaar 1: H. Kooge, D. Sougé, J. Haakman, J. Klaver, W. Donders, J. de Moor, 
N. van Os, P. de Boer, W. Winter, J. Kuis, A. Haakman 
V.A.F.C.-Alkmaar 2: W. Beemsterboer, N. Venneker, B. Op de Weegh, J. van Os, B. 
Koelman, J. Licht, J. Hassing, P. Hoeben, W. Molenkamp, J. Brauneck, N. Bood 
 
Nadat ook W. Donders aanvankelijk werd geselecteerd werden in de definitieve selectie voor 
het NHVB elftal de volgende spelers opgenomen: Dirk Sougé (linksback), J. Kuis (linkshalf), 
W Winter (midvoor) en Gerrit Sougé (reserve-doelman). 
 
In juni 1929 houdt V.A.F.C.-Alkmaar nog een loterij om de magere clubkas te spekken en in 
juli stelt secretaris G. Sougé van V.A.F.C.-Alkmaar nog een medaille beschikbaar voor de 
adspirantendag op 7 juli 1929 die op de terreinen van Alcmaria Victrix en VAFC-Alkmaar 
werd gehouden. Zijn voorbeeld werd gevolgd door de heer Verberne, gerant van het 
clublokaal van VAFC-Alkmaar. 

In augustus is V.A.F.C.-Alkmaar nog vertegenwoordigd (met 2 stemmen) op de 
bondsvergadering maar dat blijkt uiteindelijk de laatste daad van de club geweest te zijn want 
op 29 augustus 1929 komt bij de NHVB een schrijven binnen van VAFC-Alkmaar waarin 
wordt meegedeeld dat deze vereniging is opgeheven.  

De NHVB reageert met de mededeling dat onderzocht zal worden of hieraan nog wat te doen 
is en er zal met de bestuursleden worden gesproken. 

Het Alkmaarse voetballandschap bestond toen nog slechts uit het katholieke A.R.C. en het 
neutrale Alcmaria Victrix. 

Het is onbekend of het nog tot een gesprek is gekomen maar V.A.F.C.-Alkmaar was wel 
verleden tijd.  
Dat zou niet gelden voor Alkmaar want de Go Ahead-ers richten zich in april 1930 opnieuw 
op.	  	  

 
Medaille van VAFC-Alkmaar (archief afc’34) 

 

 



1928-1929 Klasse 1A N.H.V.B. Gesp. Gew Gel. Verl Pnt Doelsaldo 

1 D.T.S. 1 14 12 1 1 25 64-27 

2 VAFC-Alkmaar 1 12 8 0 4 16 52-27 

3 Texel 1 13 7 1 5 15 41-34 

4 W.G.W. 1 11 6 1 4 13 33-30 

5 Helder 3 13 6 1 6 13 26-51 

6 N.V.V. 1 14 3 4 7 10 36-45 

7 Vrone 1 14 1 5 8 7 24-38 

8 Bergen 1 13 2 2 9 6 28-52 

W.G.W.	  uit	  Den	  Helder	  (uit	  1947)	  fuseerde	  in	  2009	  met	  FC	  Den	  Helder.	  Haar	  voorloper	  in	  de	  jaren’20	  
was	  Geel-‐Wit.	  	  	  
N.V.V.	  was	  de	  eerste	  naam	  van	  Nieuwe	  Niedorp	  
Bovenstaande	  stand	  is	  de	  tussenstand	  op	  20	  januari	  1929	  aangevuld	  met	  gevonden	  uitslagen.	  

 

1928-1929 Klasse 2C N.H.V.B. Gesp. Gew Gel. Verl Pnt Doelsaldo 

1 Hoorn 1 13 12 1 0 25 58-10 

2 West-Frisia 3 12 8 2 2 18 36-10 

3 D.T.S 2 12 8 2 2 18 30-19 

4 Alcmaria Victrix 4 14 7 0 7 12 65-37 

5 Schoorl 1 14 5 0 9 10 26-48 

6 Hollandia 3 14 3 2 9 8 25-57 

7 Andijk 1 14 3 1 10 7 27-48 

8 VAFC-Alkmaar 2 13 2 2 9 6 21-59 

Andijk	  (uit	  1928)	  fuseerde	  in	  2014	  met	  Asonia	  (uit	  1964)	  tot	  Sporting	  Andijk.	  
Bovenstaande	  stand	  is	  de	  tussenstand	  op	  20	  januari	  1929	  aangevuld	  met	  gevonden	  uitslagen.	  

	  	  
	  
 

 

 

 

 



1928-1929 Klasse 4B N.H.V.B. Gesp. Gew Gel. Verl Pnt Doelsaldo 

1 Heiloo 2 13 10 1 2 21 69-21 

2 Beemster 2 13 10 0 3 20 37-19 

3 Hoorn 2 13 10 0 3 20 76-23 

4 Nieuwe Niedorp 2 13 8 0 5 16 55-17 

5 D.T.S. 3 13 5 0 8 10 16-51 

6 VAFC-Alkmaar 3 13 4 1 8 9 42-52 

7 Andijk 3 11 1 0 10 2 11-74 

8 H.S.V. 2 9 0 0 9 0 15-64 

H.S.V.2	  kwam	  uit	  Hoogwoud	  (en	  trok	  zich	  na	  9	  wedstrijden	  terug,	  effect	  niet	  in	  stand	  verwerkt)	  
Bovenstaande	  stand	  is	  de	  tussenstand	  op	  20	  januari	  1929	  aangevuld	  met	  gevonden	  uitslagen.	  

	  
	  
	  
	  

 


