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0. Inleiding 
 

Het is zo’n honderddertig jaar geleden dat er in Alkmaar voor het eerst gevoetbald 
werd. 
Dat gebeurde op terreintjes die niet de bestemming van sportveld hadden en die, 
tegen de normen van heden afgezet, totaal niet voldeden aan de eisen. 
Dat mocht niet verhinderen dat er veel plezier werd beleefd aan het spelletje voetbal. 
In Alkmaar werd de injectie niet gegeven door de start van een officiële vereniging 
maar het waren de jongensclubjes die voetbal adopteerden en populair maakten. 
Deze jongensclubjes maakten onderling uit wanneer ze een potje gingen spelen en 
waar dat gebeurde.  
Bekende plekken waren de Paardenmarkt en De Krocht (officieel De Kroft genoemd). 
De Krocht (betekenis: hooggelegen zandgrond of akker) mogen we beschouwen als 
de geboortegrond van de voetbalsport in Alkmaar en dat stuk gras tussen de 
zuidmuur (in januari  2020 gesloopt) van gevangenis Schutterswei en de Joodse 
begraafplaats zou hebben verdiend om te mogen blijven voortbestaan als 
gemeentelijk sportmonument. 
Helaas is het de laatste jaren heringericht en voor de helft getransformeerd tot 
parkeerterrein en de andere helft kunnen we bestempelen als wandelgroen. 
Op De Krocht kon het voorkomen dat meerdere groepjes tegelijk aan het voetballen 
waren en elk had een deel van het terrein geclaimd voor hun onderlinge wedstrijdje. 
Regelmatig liepen de wedstrijden door elkaar als de bal weer eens niet de bedoelde 
koers volgde en de grotere jongens wezen de kleintjes meestal wel op hun mindere 
plaats. 
De spelregels waren er in die tijd meer om mee om te gaan dan om ze na te leven. 
Kortom, het was een speelspektakel van jewelste op de woensdagmiddag en in het 
weekend. 
Later werden, vanuit de eerdere jongensclubjes, echte verenigingen opgericht en 
Alcmaria Victrix was daar de eerste van en zeker na de Eerste Wereldoorlog volgden 
er veel meer. 
Soms werd een veldencomplex gedeeld maar vaak hadden de clubs een eigen veld 
met afzetting en kleedkamers en soms al een tribune. 
Tot eind jaren ‘40 speelde het Alkmaarse voetbal zich alleen af in de zuidwest hoek 
(Sportpark en Westerweg).  
Toen werd de Overdie erbij betrokken en in de jaren zestig ook de westrand 
(Alcmaria Victrix en RKAFC). Vervolgens kwamen er ook nieuwe velden in de 
zuidoost hoek aan de Heiloërdijk (Go Ahead’18) en in de beginjaren ’70 werd de 
Alkmaarse veldencapaciteit aan de zuidkant van de Heiloërdijk vergroot met het 
nieuwe complex van Flamingo’s’64.  
Eind jaren’70 waren de noord- en oostkant van de gemeente aan de beurt met de 
nieuwe sportparken De Nollen (Kolping Boys) en Hoornsevaart (FC Huiswaard) en 
als laatste, begin jaren ’80 het nieuwe sportpark De Weijdt (sv Koedijk). 
 
Het doel van dit verhaal is om duidelijk te maken welke stukken grond in Alkmaar een 
rol hebben gespeeld in het Alkmaarse voetballeven en welke verenigingen daar hun 
eigen historie hebben geschreven. 
 

 

                                                                                                                          Dick Veel  

                                                                                                                          februari 2020 



1. Alcmaria Victrix 
 

Bij de oprichting in 1898 startte Alcmaria Victrix op De Krocht en was er officieel 
huurder van zodat ze hun wedstrijden niet meer hoefden te delen met andere clubjes 
en groepjes.  
Ingaande 1901 werd dat stuk terrein officieel gehuurd van de gemeente Alkmaar, 
startende met f 20 per jaar maar na twee jaar wilde de gemeente er al f 29 per jaar 
voor hebben.  
Erg effen was het veld niet. Dicht bij de gevangenismuur waren twee diepe kuilen en 
vooral voor de tegenstanders vormden deze een niet geringe handicap.  
Kleine vlaggetjes gaven de hoeken van het veld aan en de doel”palen” waren niet 
meer dan staken met een dikte van twee vingers met een touw als “lat”. 
Kleedgelegenheid was er daar niet en toen Alcmaria Victrix in 1902 de eerste 
competitiewedstrijden ging spelen werd er gewoon verkleed bij het veld en de kleren 
werden, net zo gemakkelijk, aan het hek van de Joodse Begraafplaats gehangen. 
Een groot nadeel was dat er vaak ballen, al dan niet opzettelijk, over de gevangenis 
muur verdwenen.   
Beroemd werd de wedstrijd tussen Alcmaria Victrix 1 en Ajax 2 waarvan de 
oorspronkelijke toedracht uit de Alcmaria Victrix geschiedenis de lezer niet 
onthouden mag worden omdat die een prachtig beeld geeft van de situatie van toen. 
 

“Aan de wedstrijd Alcmaria – Ajax II uit het seizoen 1903/4 is een niet 

onvermakelijke geschiedenis verbonden. Het lukte bij die gelegenheid ons 

Alkmaarders wonderwel. Korte tijd na de rust kwamen wij al in de buurt van de 

dubbele cijfers. De Amsterdammers, die naar Alkmaar waren gekomen met het 

idee de kaasboertjes eens voetbal te leren, vonden dat zeker niet prettig en 

begonnen op vrij duidelijke wijze hun opzet te tonen. Voor de wedstrijd was hun 

verteld, dat men altijd rekening had te houden met de gevangenismuur, omdat 

de ballen nooit dezelfde dag werden teruggegeven, doch altijd pas bij de avond-

ronde door de gevangenbewaarders werden verzameld.  

Er waren drie ballen aanwezig en “toevallig” trapte de olijkerd Croon 

(overigens een goede roeier die in de Amstel-vier ‘Wielsma-Jansen-Höfte-Croon 

en twee Wielsma-Croon’ de Hollandsche eer hoog hield) alle drie ballen achter 

elkaar over de muur. Er viel niets anders te doen dan met 9 -0 in ons voordeel te 

staken, want er was nergens een vierde bal te krijgen.  

Een maand later werd de wedstrijd overgespeeld bij welke gelegenheid Ajax met 

“slechts” 5 – 0 verloor, zodat de Amsterdammers door hun grappenmakerij toch 

werkelijk een voordeeltje wisten te behalen. “ 
  
U leest het goed: AZ is niet de eerste club uit Alkmaar die last had van Ajax! 
 
Het was duidelijk dat De Krocht geen ideaal voetbalterrein was en men keek uit naar 
wat beters. 
In 1904 huurden de Alcmarianen een veld van de heer Pijper aan de Wilhelminalaan 
(deel van huidig ziekenhuisterrein, zie ook Go Ahead’18) en in 1905 gingen ze toch 
weer terug naar De Krocht (Kroft) in de veronderstelling dat er met de gemeente 



betere afspraken gemaakt konden worden omtrent (verlaagde) huur en het inrichten 
als een beter wedstrijdterrein met faciliteiten als afzetting en kleedruimte. 
Ofschoon de huur werd afgesloten tot 1 januari 1906 namen ze al in oktober 1905 
hun intrek aan de Zandersloot op een redelijk vrij liggend weiland. 
In feite was dat terrein gewoon een stuk grasland in bezit van een Alkmaarse notaris. 
 
 

 
Afbeelding: De Krocht met rechts de gevangenismuur en aan de overkant de huizen 

waarachter de beide velden van RKAFC lagen. 

 
Je kon er komen via een bruggetje vanaf de Zandersweg maar ook vanaf de 
Nieuwpoortslaan.  
Het lege stuk grasland werd dus eind 1905 als het enige speelveld voor Alcmaria 
Victrix in gebruik genomen. Het jeugdige clubje A.V.V. ging er ook spelen en beide 
clubs hadden daar één veld. 
Alcmaria Victrix speelde op het linker (noordelijke) veld en A.V.V. op het rechter 
(zuidelijke) veld. 
De velden waren, in tegenstelling tot de huidige situatie, oost-west georiënteerd en 
aan de zuidkant lagen later de paddock en de open tribune. 
In 1907 was in Alkmaar ook de voetbalclub Holland opgericht die al snel aan de weg 
timmerde en haar weg omhoog vond.  
Holland kwam voort uit gymnastiekvereniging De Halter. 
Zij speelde op de door Alcmaria verlaten De Krocht haar wedstrijden maar dat veld 
voldeed niet aan de eisen van de Nederlandsche Voetbal Bond waar Holland al heel 
snel in speelde. Men oefende druk uit op de gemeente om tot een beter veld te 
komen.  
In november 1907 kreeg Holland toestemming om op het A.V.V. veld wedstrijden te 
spelen en op 12 november 1908 kreeg de inmiddels fusieclub V.A.V.V. Alcmaria 
Victrix daar officieel gezelschap van Holland en bleef Holland op het zuidelijke A.V.V. 
veld spelen. 



In 1914 werd daar ook een paardenbaan met een lengte van 500 meter (15 m breed) 
op aangelegd die bijna rond van vorm was en waarbinnen ruimte bleef bestaan voor 
de twee voetbalvelden. Het totale terrein van paardenbaan en voetbalvelden was ca 
3 hectares groot en aan de zuidkant ervan lag nog particulier grasland. 
 
De paardenbaan was afgezet met paaltjes met touwen ertussen en dat was tevens 
dus de primitieve afrastering van de voetbalvelden. 
In december 1918 kocht de gemeente Alkmaar het complete terrein en in 1919 nog 
verschillende aanliggende percelen zodat de totale terreingrootte toenam van ca 3 
naar 6,5 hectares 
. 

Op Hemelvaartsdag 13 mei 1920 werd het nieuwe sportpark geopend en het bestond 
uit een tweetal voetbalvelden met op de kopse kanten halfrond algemene 
sportstroken en een 90 °gedraaide paardenbaan van 680 meter rondom de 
voetbalvelden. 
De voetbalvereniging Holland was helaas al in 1916 overleden. Maar in 1919 werd 
een nieuwe Alkmaarse voetbalvereniging opgericht, namelijk Rood Wit en zij werden 
ook bespeler van het nieuwe sportpark. Rood Wit en Alcmaria Victrix huurden daar 
beide veldcapaciteit. Op de twee halfronde groenstroken aan de kopse kanten 
konden kleinere voetbalvelden worden ingericht. Rood Wit begon op zo’n klein veld 
aan de zuidkant. 
In 1928 werd Rood Wit wegens het niet nakomen van haar financiële verplichtingen 
door de bond geroyeerd waardoor Alcmaria Victrix de enige bespeler werd. 
De velden werden door de gemeente ook aan circussen en bijvoorbeeld voor 
motorwedstrijden verhuurd waardoor de velden er na zo’n evenement erbarmelijk bij 
lagen tot verdriet van de voetballers. 
 

 
Afbeelding: De situatie met de oude tribune aan de oostzijde in 1926. Twee centrale 

voetbalvelden zijn duidelijk te herkennen aan de doelen. Daar tussenin één doel van een 
jeugdveldje aan de kopse kant (Bron: Regionaal Archief Alkmaar) 

 
In 1930 werd de nieuwe (huidige) tribune van architect Jan Wils gebouwd en toen in 
1933 de Sportlaan werd aangelegd werd dat voortaan de officiële entree naar het 
sportpark.  
In mei 1947 werd de drassige grasbaan rondom de voetbalvelden vervangen door 
een sintelbaan waardoor de paardenwedstrijden niet meer van de weergoden te 
duchten hadden. 
Op zaterdag 14 augustus 1954 vond om 18.00 uur in het gemeentelijk sportpark de 
allereerste profvoetbalwedstrijd van Nederland plaats tussen Alkmaar en Venlo. 



Alcmaria Victrix zou vierenveertig jaar lang, tot 1964, in het Gemeentelijk Sportpark 
spelen. 
In 1964 werd het Sportpark verlaten en werd Jong Holland meteen de volgende 
bespeler van het Sportpark. 
 
In september 1964 werd eindelijk het nieuwe complex van Alcmaria in het Hoefplan 
geopend. Het bestond uit zes velden en een schoolsportveld waarvan een deel uit 
gravel bestond waarop de elftallen trainden. Later werden er in de zomermaanden 3 
tennisvelden op uitgezet. 
Ter gelegenheid van de fusie met handbalvereniging AVA met Alcmaria Victrix op 1 
januari 1997 werd hierop een officieel handbalveld aangelegd. Na de teloorgang van 
de handbalafdeling in 1998 en latere herschikking van de velden in 2007 is dit stukje 
terrein nu onder het huidige A-veld terecht gekomen. 
  
 
  

 

Afbeelding: De velden van Alcmaria Victrix in 1964 
 

In de zomermaanden werd op het zesde voetbalveld een honk- en softbalveld 
uitgezet. Het vijfde veld was toen als buitenveld voor de voetbaltak in gebruik en het 
gelijktijdige honkballen en voetballen leverde levensgevaarlijke situaties op en 
langzamerhand gaf de voetbaltak dit veld op. 
In 1979, kwamen er echte honk/softbalvelden op die twee velden en in 2004 leverde 
Alcmaria nog eens een veld in om de aanleg van een derde, nu fullsize, honkbalveld 
mogelijk te maken.  
In 2007 werd het A-veld van kunstgras voorzien en wat naar het zuiden verschoven 
(de handbaltak was er immers niet meer) zodat ook een goede parkeergelegenheid 
op het eigen complex kon worden gecreëerd. 
 



 
Afbeelding: het oude eerste sportpark in 1917 met de kleine Alcmaria Victrix tribune (Bron: 
Regionaal Archief Alkmaar) 

 

 
Afbeelding: De onverharde Zanderslootweg in 1915. (bron: Regionaal Archief Alkmaar) 
 



 
Ansichtkaart: Het oude toegangsbruggetje naar het Gemeentelijk Sportpark in 1916. 
 

Afbeelding: krantenprent uit 1930 met de toegang vanaf de Nieuwpoortslaan. (Bron: 
Regionaal Archief Alkmaar) 



 
Afbeelding: Het nieuwe Gemeentelijk Sportpark in 1920. Links boven nog het bruggetje dat 
toegang gaf tot het oude veld van Alcmaria Victrix dat daarvoor oost-west lag. (Bron: 
Regionaal Archief Alkmaar) 

 
 

 



 
Afbeelding: Het sportpark met op de achtergrond het stadion De Hout van AZ. 

 

 
Afbeelding: Het huidige complex van Alcmaria Victrix met de drie voetbal- en drie 

honkbal/softbalvelden (Bron: Alkmaarsche Courant)  



2. Alkmaarsche Boys 
 
Alkmaarsche Boys is opgericht in 1931 als afsplitsing van Alcmaria Victrix.  
Dat was meteen een groot probleem want waar moesten ze spelen? Het aantal 
speelvelden in Alkmaar was zeer beperkt dus goede raad was duur.  
Oud-Alkmaarsche Boys voorzitter Jan Goudsblom woonde in een boerderij aan de 
Heiloërdijk en vond de eigenaar van een stuk weiland, dhr. Matthijssen (van de n.v. 
Nooitgedacht), bereid om dat stuk grond beschikbaar te stellen aan de jonge club om 
op te trainen en te spelen. Het kostte f 150 huur per jaar en de leden bouwden er zelf 
een kleedgebouwtje en maakten het speelklaar. 
Het veld lag in de lengte langs de Heiloërdijk 
Op 4 oktober 1931 werd de openingswedstrijd gespeeld tegen Meervogels1 op 
“Sportterrein Heiloërdijk”. Een veld met twee doelen en kleedgelegenheid met 
stromend water en langs de Heiloërdijk een schutting zodat je van de weg af niets 
van de wedstrijd kon zien. Niet helder is of het veld aan de Heilooër of de Alkmaarse 
kant lag. 
De oude Heiloërdijk was toen nog echt een dijk door de weilanden van de Overdie. 
Tegenwoordig is daar niets meer van te herkennen, alleen de straatnaam duidt er 
nog op. Ze waren blij met het stuk grasland maar het was wel echt behelpen want het 
barstte van de kluiten en de afwatering was niet best.. 
 

 
Afbeelding: Alkmaar in 1945. Links de Heiloërdijk (met de vier boerderijen). De Overdie is 

nog ongerept weiland en de Vondelstraat bestond alleen nog op tekening. 

 
De zelfwerkzaamheid bij het in orde maken van het sportveld was groot en dat ze 
deden dat alles zo netjes mogelijk en waren trots toen de werkzaamheden waren 
afgerond en er een redelijk voetbalveld was ontstaan. 
Maar het veld liet hen bijzonder in de steek en werd met de week slechter 
bespeelbaar.  
Reeds in januari en februari 1932 speelden zij daarom hun thuiswedstrijden bij 
Alkmaar (Go Ahead) op het terrein tegenover de Kalkovensweg en bij ARC (latere 
RKAFC terrein aan de Westerweg). 



In maart 1932 verhuisden ze daarom al naar een locatie in de gemeente Heiloo 
omdat er in Alkmaar geen veld beschikbaar was.  
Het zal pijn gedaan hebben binnen de jonge vereniging. Met veel inspanning hadden 
ze met leden en bestuur een compleet voetbalveld met alles wat erbij hoorde in orde 
gemaakt op een stuk weiland en vervolgens bleek het veld met geen mogelijkheid 
bespeelbaar te krijgen. 
In Heiloo konden twee velden bij het Blockhovepark beschikbaar worden gemaakt 
voor de jonge vereniging. Het betrof een speelveld en een oefenterrein. 
Ze lagen in het verlengde van de Rector Frederiklaan tussen de Westerweg (toen 
nog een schelpenpad) en de spoorlijn.  
De velden lagen dwars op de Westerweg en de spoorlijn in oost-westelijke richting. 
De toegang lag in het verlengde van de Rector Frederiklaan in het Blockhovepark, 
precies tussen de twee velden in. 
Deze locatie is nu nog te herkennen, zie bijgaande afbeelding. 
 

 
Afbeelding: links tussen de spoorlijn en de huizen aan de Westerweg lagen de twee Heiloose 

velden van Alkmaarsche Boys.  
 

Ofschoon de gemeente Alkmaar hen geen sportgelegenheid bood zat het de 
gemeentebestuurders wel dwars dat een Alkmaarse vereniging in Heiloo haar 
onderkomen had. 
 
Die situatie duurde tot 1948. 
In dat jaar kreeg Alkmaarsche Boys de beschikking over een nieuw veld aan het 
begin van de Sportlaan en dat zou in 1954 mede het hoofd (en eerst ook trainings-
veld) van Alkmaar'54 worden (en later dus van AZ’67).  
Eerder lag hier de houten, 166 meter lange, Alkmaarse wielerbaan van 1934 tot 1940 
in de lengte langs de Sportlaan. 
Hier speelden overigens alleen het eerste en tweede elftal van Alkmaarsche Boys. 
De overige Alkmaarsche Boys elftallen verlieten Heiloo pas toen er vier nieuwe 
velden aan het eind van de Cort van der Lindekade in 1949 in de Overdie 
beschikbaar kwamen. In 1956 zou de neutrale zaterdagvereniging Rood Wit Alkmaar 



(RWA) ook nog twee seizoenen op de oude velden in Heiloo voetballen tot de 
vereniging werd opgeheven in 1958. 
Een centraal kleedkamergebouw stond aan de kant van de Camphuysenkade ( aan 
de zuidkant van het tweede veld gerekend vanaf de Cort vd Lindekade).  
Dat waren slechte velden die ’s zomers keihard en ’s winters veel te nat waren.  
Daar kwam pas na een grote opknapbeurt door het gemeentelijk sportbedrijf in 1952 
een einde aan.  
 

 
Afbeelding: Het nieuwe hoofdveld in De Hout in 1948 

 

De nieuwe velden lagen in de nog onbebouwde Overdie tussen de groene 
weilanden. De toegang was vanaf de Cort van der Lindekade omdat in die tijd de 
Vondelstraat nog niet was aangelegd en om de vier de velden heen lag alleen 
weiland. 
Er was geen enkele beschutting en de gezelligheid was ver te zoeken. De leden 
spraken al snel van voetballen op Nova Zembla en Siberië als ze het over hun eigen 
complex hadden 
 
Hier speelden al hun lagere elftallen, zij het dat ze het sportcomplex moesten delen 
met RKAFC en Jong Holland. Jong Holland maakte al gebruik van het eerste 
sportveld vanaf de Cort van der Lindekade en RKAFC van het tweede veld. 
De lagere elftallen van Alkmaarsche Boys speelden op de twee uiterst ongezellige 
oostelijke velden. 
 
Ze waren bijzonder tevreden met de locatie aan de Sportlaan, zo vlak bij de 
binnenstad, maar ontwikkelingen in het Nederlandse voetballand zouden hen op een 
vervelende manier treffen. 
In 1954 was er in Alkmaar namelijk een profclub opgericht die niet over een eigen 
terrein beschikte en die had al snel haar oog laten vallen op de hoofdaccommodatie 
van Alkmaarsche Boys zodat die uiteindelijk moesten wijken. 



De gemeente zegde botweg het contract voor de huur op en verhuurde het mooie 
veld mede aan profclub Alkmaar. 
Ingaande 1954 kwam de nieuwbakken profclub Alkmaar (vanaf 25 november 1954 
Alkmaar’54 geheten toen KNVB en beroepsvoetbalbond NBVB fuseerden) dus  bij 
hen inwonen en twee jaar lang deelden beide clubs het veld. In de eerste maanden  
was het nog enigszins te dragen omdat de profclub vaak op zaterdag speelde. 
Maar al snel werd, na de legalisering van het semi-profvoetbal, de zondag hun 
reguliere speeldag. 
Alkmaar’54 kreeg ernaast nog een veld om te trainen maar ook Jong Holland mocht 
daar voor wedstrijden gebruik van maken. 
Kortom: Alkmaarsche Boys zat goed klem en de verhoudingen met de gemeente en 
Alkmaar’54 waren ernstig verstoord. 
 
Uiteindelijk kon Alkmaarsche Boys in 1956 vertrekken naar de Overdie waar de twee 
velden die hun lagere elftallen al bespeelden werden gerenoveerd en waar ze een 
nieuwe tribune, kantine, toegangsfaciliteiten en eigen kleedgelegenheid ten zuiden 
van de grens tussen het derde en vierde veld kregen zodat ze weer bijna baas waren 
over hun eigen velden (bijna omdat Jong Holland en RKAFC elftallen er ook nog 
voetbalden).  
Toen de Vondelstraat eindelijk was aangelegd kon je vanaf die straat over een 
houten bruggetje de eerste twee velden bereiken en daarna, wederom over een 
bruggetje, de verste twee velden. 
Verder richtte de gemeente langs het hoofdveld een staantribune van perronblokken 
aan de oostkant voor ze op. De overdekte tribune is nog aanwezig en de 
staantribune is heden een lange verhoging langs het hoofdveld.  
In 1960 vertrok RKAFC en in 1964 Jong Holland en zo kwamen alle vier de velden  
beschikbaar voor Alkmaarsche Boys en werd de toegang tot het complex verlegd 
naar alleen de Camphuysenkade. 

 

De Overdie werd in vlot tempo volgebouwd en het ledental bereikte grote hoogte 
zodat er extra speelcapaciteit nodig was. 
Ingaande 1977 kwamen er op de plek van het meest oostelijke veld twee gedraaide 
velden bij zodat de club vanaf dat moment over vijf velden beschikte. 
 

 
Afbeelding: De velden in de Overdie en de nieuwe kleedkamers en clubhuis van 

Alkmaarsche Boys in 1956. 



In 2001 werden de twee gedraaide velden voorzien van een Wetra grasmat en aan 
het begin van het seizoen 2002-2003 zijn de twee westelijke velden, langs de 
Vondelstraat, afgestaan voor bouw van de sporthal, korfbalveld, handbalveld en 
kinderboerderij. 
Zodoende resteren heden drie velden waarvan één volledig kunstgras (hoofdveld). 
 

 
Afbeelding: Stadsplattegrond met de vier velden van Alkmaarsche Boys rechts van het 

midden. 

 

 
Afbeelding: Aanleg van de Wetra toplaag op het vierde en vijfde veld in 2001. 



 
Afbeelding: In één overzicht de veldensituatie van Alkmaarsche Boys. Diagonaal loopt de Heiloërdijk 
waaraan het eerste veld lag (A). Links, tussen de spoorlijn en de Westerweg de twee veldenin Heiloo 
(B). Het derde veld is het latere stadion De Hout (C) en bij Electrisch gemaal (D) in het midden van de 
kaart zouden later de vier velden van 1949 aangelegd worden. 
 

  
Afbeelding: de huidige veldensituatie in de Overdie. Van de twee velden die vroeger langs de 
Vondelstraat (linksboven) lagen is niets meer terug te  zien. Een korfbalveld, handbalveld, 
sporthal Oosterhout en een deel van de kinderboerderij hebben er bezit van genomen. 
 

Van het oude Alkmaarsche Boys veld aan de Sportlaan (en dus ook AZ67 (stadion 
De Hout)) resteert alleen nog een plaquette ter plekke. 



3. RKAFC/AFC’34 
 

De voorgangers van het huidige AFC’34 waren Quick (arbeidersjongens) en het 
vroege RKAFC (middenstandsjongens). In 1919 werd de katholieke Diocesaan 
Haarlemsche Voetbal Bond (DHVB) opgericht en beiden hadden wel zin om daaraan 
mee te doen en bundelden hun krachten: VAFC was geboren. 
Omdat de DHVB in hun voorbereidingsjaar zat en nog geen competitie kon 
aanbieden meldde de club zich aan bij de Noord-Hollandsche Voetbal Bond NHVB. 
In het eerste jaar konden ze nog niet terecht op het gemeentelijk sportpark maar 
vanaf 1920 wel en ze speelden daar precies één seizoen. 
In 1921 verhuisden ze naar een veld dat tegenover De Krocht tussen de huizen aan 
de Westerweg en de spoorlijn in lag en wel dwars op de spoorlijn. Op zondag 2 
oktober 1910 had de oude club Holland dit terrein tegenover De Krocht al in gebruik 
genomen als speelveld. 
In 1925 werd hun katholieke tegenhanger ARC opgericht en die speelde op hetzelfde 
veld.  
In 1929 werd VAFC opgeheven en werd ARC de enige bespeler. 
In 1933 trof ARC hetzelfde lot maar dat duurde niet lang want vanuit de leden van 
ARC werd op 1 december 1933 RKAFC opgericht.  
Later zou men als officiële oprichtingsdatum 1 juni 1933 gaan hanteren. 
RKAFC ging op hetzelfde veld spelen en groeide snel.  
Het veld lag achter café Sportlust (van A. Verberne, later café Molenkamp). 
 

 
Afbeelding: Café Sportlust aan de Westerweg. Hierachter speelden ARC en later RKAFC. 



 

 
Afbeelding: Het RKAFC veld aan de Westerweg achter het café. Achter het verste doel loopt 
de spoorlijn Alkmaar-Heiloo en over die spoorlijn lag hun tweede veld tussen de weilanden. 
 

In 1946 werd een stuk weiland achter de spoorbaan als tweede veld in gebruik 
genomen. Dit veld was van zeer slechte kwaliteit en de onbewaakte overgang over 
het spoor zorgde voor veel bezorgdheid binnen de club (oversteken alleen onder 
toezicht van de begeleider!!).  
Het veld lag in de lengte langs de spoorbaan. 
 
In 1949 kwamen nieuwe velden in de Overdie gereed waar ook Jong Holland en 
Alkmaarsche Boys gebruik van maakten.  
Eén van die velden noemde RKAFC haar nieuwe B-veld en aan de Westerweg lagen 
dus voortaan hun A-veld en hun voormalige B-veld over de spoorlijn, voortaan C-veld 
genoemd. 
 
In 1960 verhuisde RKAFC naar het huidige complex aan de Robonsbosweg.  
Zij kregen daar vier nieuwe velden: drie speelvelden en een wat kleiner 
jeugdspeelveld. 
De toegang naar het nieuwe complex liep via het dijkje langs de Kromme Sloot 
richting de Munnikenbosmolen vanaf de Oude Hoeverweg. 
 



 
Afbeelding: Veel belangstelling in 1949 bij de eerste wedstrijd met de nieuwe tribune aan de 
Westerweg. 
 

 
Afbeelding: Het complex van AFC’34.  

Het noordwestelijke(bovenste)  veld is heden afgestaan aan rugbyclub ARUFC. 
Het noordoostelijke hockeyveld van A.M.H.C. was in 1959 t/m 1964 in gebruik bij RKAFC, in 

1959 nog voor wedstrijden en vanaf 1960 tot 1964 voor trainingen. 



 
In de eerste jaren was er nog geen licht en werd er bij de buren van de 
hockeyvereniging getraind (toen hockeyde men nog op gras).  
Dat duurde een paar jaren tot ze in 1964 verlichting kregen op hun eigen complex. 
In 1971 werd de Robonsbosweg aangelegd en kreeg het complex de huidige 
toegang. In datzelfde jaar werd RKAFC omgedoopt in AFC’34.  
In 1976 kreeg de vereniging er aan de noordkant twee volwaardige speelvelden bij 
en het veldje naast het hoofdveld werd voor de helft een gravel trainingsveld. 
In 2005 kreeg AFC’34 het eerste kunstgrasveld op haar E-veld. 
Van de voormalige velden aan de Westerweg is het oude A-veld nu groen en vol met 
graven achter het Yarden uitvaartcentrum te zien. Het C-veld is helemaal verdwenen 
onder huizenbouw van de wijk Hoefplan.  
 

In 2016 kreeg AFC’34 haar tweede kunstgrasveld (hoofdveld) en daardoor stopte 
AFC’34 met het huren van het meest noordwestelijke veld en dat werd in gebruik 
genomen door de rugby vereniging ARUFC en zo heeft de voetbalvereniging sinds 
dat moment vier speelvelden. 

 

 
Afbeelding: Toegangswijziging bij AFC’34. Voortaan niet meer via de Krommeslootdijk maar 
via de nieuw aangelegde Robonsbosweg. De Oude Hoeverweg werd doorsneden door de 

nieuwe Martin Luther King weg en het meest oostelijke veld van de hockeyvereniging AMHC 
zou worden gedraaid zodat de hockeyers toch hun vijf velden behielden. 

 
 
 



 
Afbeelding: Het complex van AFC’34 in 2008 (uit Historie AFC’34). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Ayyildizspor 
 
Deze club met Turkse wortels werd in 1980 opgericht als zomeravond 
voetbalvereniging en promoveerde al snel twee keer zodat het idee ontstond dat er 
meer voor ze zou kunnen zijn weggelegd en ze meldden zich in 1983 aan bij de 
afdeling Noord-Holland als veldvoetbalvereniging. 
Zij speelde van 1983-1985 haar competitiewedstrijdjes op de velden van waar toen 
en nu nog alleen de rugbyclub ARUFC zit aan de Robonsbosweg.  
Dit waren ook dezelfde velden als waar daarvoor FC Huiswaard in haar eerste jaren 
speelde.  
Voorheen lagen daar vier velden en ook korfbalvereniging Celeritas (opgericht in 
1965) maakte daar gebruik van. 
De twee noordelijke velden waren de speelvelden van Ayyildizspor en FC Huiswaard 
en zijn later overgedaan aan Camping Alkmaar omdat Celeritas (medegebruiker van 
die twee velden) in 1998 naar De Groene Voet in Alkmaar noord verhuisde en de 
velden dus vrij kwamen.  
FC Huiswaard was al in 1977 verhuisd naar sportpark De Hoornse Vaart. 
 
 

 
Afbeelding: Het veld van Ayyildizspor (Celeritas) aan de Robonsbosweg.  

 
In 1985 meldde Ayyildizspor zich af als deelnemer aan de veldvoetbalcompetitie en 
ging verder als alleen zomeravond voetbalvereniging en speelde in dat verband op 
het veldje achter het asielzoekerscentrum aan de Picassolaan.  
Tussen de gebouwen van het AZC en de Martin Luther Kingweg zie je nog het 
groene gebiedje waar dat veld lag.  
In 2009 stopten ze met alle voetbal activiteiten in de buitenlucht. 
 
 



 
Afbeelding: Het veldje in het Hoefplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. FC Huiswaard 
 

 
FC Huiswaard werd weliswaar opgericht op 15 juni 1973 maar er werd pas in 1974 
aan de competitie deelgenomen.  
De jeugd speelde het eerste jaar op het veld dat korfbalvereniging DSO en de 
handbalclubs Alkmaar en AOG deelden aan de Westerweg. 
Oorspronkelijk was dat het hoofdveld van RKAFC tegenover De Krocht. 
 
Het deelnemen aan de competitie was mogelijk omdat de gemeente Alkmaar hen 
had toegestaan om het schoolspeelveld aan de Jan de Heemstraat/Willem Kalfstraat 
(tussen de huidige Willem Kalfstraat en het spoor) te mogen gebruiken.  
Nu is daar huizenbouw en vind je er niets meer van terug.  
Op dat ene veld speelde de vereniging met ca 250 leden haar wedstrijden maar 
groeide al gauw uit haar jasje en op dat enige veld konden niet meer alle wedstrijden 
worden afgewikkeld. 
Na drie jaar kreeg de FC Huiswaard in 1977 mede de beschikking over de velden 
van Celeritas aan de Robonsbosweg (vier jaar later kwam Ayyildizspor hen daar 
gezelschap houden). 
Die twee velden bestaan niet meer en zijn samengevoegd bij Camping Alkmaar toen 
Celeritas in 1998 nieuwe velden kreeg in de Groene Voet in Alkmaar Noord.   
 

 
Afbeelding: Sportpark Hoornsevaart 



 
Afbeelding: de “FC Huiswaard” velden. Eén veld als gast bij korfbalclub DSO en de 

handbalclubs Alkmaar en AOG en één veld bovenaan de afbeelding ,het schoolsportveld 
aan de Jan de Heemstraat/Willem Kalfstraat) 

 
 
In 1978 kwamen ze naar sportpark Hoornsevaart en kregen daar vier velden en een 
trainingsveld. 
Een bijzonderheid was hun westelijke (vijfde) veld bij het zwembad Hoornsevaart.  



Dat was in de zomer een speelweide die hoorde bij het buitenbad van het zwembad 
en in herfst, winter en voorjaar was het een voetbalveld voor FC Huiswaard waar je 
over een bruggetje naar toe moest. 
Tegenwoordig is dat nog te herkennen want er is nu Outdoorpark Hoornsevaart op 
ingericht.  
Heden resteert nog slechts het oostelijke veld als schoolsportveld en ook Kolping 
Boys en kaatsvereniging Alcmaria maken er tegenwoordig gebruik van.  
De rest van de velden vormen nu de woonwijk Nieuwe Vaart. 
In 1992 kwam ook Go Ahead’18 gebruik maken van het complex en moest het 
afgeslankte FC Huiswaard de velden met hen delen.  
Na de fusie met Go Ahead’18 in 2002 tot DFS Alkmaar kwam er in 2006 een einde 
aan alle voetbalactiviteiten daar ter plekke toen de gemeente de stekker uit DFS 
Alkmaar trok wegens grote huurachterstand.  
 
 

 
Afbeelding: De veldensituatie van FC Huiswaard 

 
 
 



 
Afbeelding: Herindeling van sportpark Hoornse Vaart bij de komst van Go Ahead’18 
 
 

 
Afbeelding: Het complex van FC Huiswaard en Go Ahead’18 in 1996. Tussen het hoofdveld 
van FC Huiswaard en de huizen liggen het clubhuis van Go Ahead’18 (wit) en de 
accommodatie van FC Huiswaard (rood). 
 
 
 



6. s.v.Koedijk 
 

Het eerste voetbalveld in Koedijk was dat van K.V.V. (1922-1924) en dat lag (bron: 
Jan Slikker) bij de Sluismolen en de Koedijker vlotbrug, vijf minuten lopen in de 
richting van Alkmaar vanaf de tramhalte Koedijk zuid (Tramlijn Alkmaar-
Warmenhuizen) en vlakbij de toenmalige kalkovens daar ter plekke.  
Alles bevond zich ten westen van het Noord-Hollands kanaal. 

 
Koedijk speelde bij de oprichting in 1930 op een veld in Koedijk-Noord net achter de 
huizen langs de Kanaaldijk.  
Tegenwoordig is dat een speeltuin en nog steeds een groen stukje in de woonwijk. 
Dat veld voldeed echter niet en de gemeente besloot een nieuw terrein voor de 
voetbalclub aan te leggen op dezelfde hoogte maar meer naar het oosten. 
Dat veld werd in 1953 als nieuw sportveld in gebruik genomen en is heden ten dage 
nog steeds in gebruik als schoolsportveld. 
Toen rondom het oude dorp Koedijk de nieuwbouw van Alkmaar-Noord plaats vond 
had dat grote gevolgen voor de kleine club.  
Een enorme groeistuip was het gevolg van de nieuwe bewoning en Koedijk had 
ruimte nodig die de gemeente een stuk meer naar het zuiden vond aan het eind van 
het eeuwenoude Daalmeerpad. 
 
In 1980 kreeg Koedijk een nieuw complex, De Weijdt geheten en kon daar 
beschikken over drie velden en een brede oefenstrook naast het A-veld. 
Daarbij werden ook twee handbalveldjes opgeleverd. 
In 1985 kwam daar aan de oostkant nog een vierde veld bij waarop in de 
zomermaanden ook softbal werd gespeeld.  
Helaas is deze softbaltak in 2015 opgeheven bij gebrek aan leden. 
In 2003 kreeg sv Koedijk, samen met Kolping Boys, het eerste kunstgrasveld (rubber 
fill-in) in de gemeente Alkmaar. 
Het C-veld van Koedijk kreeg die eer. De stap naar kunstgras op het A-veld werd 
toen nog als te risicovol gezien. 
In 2008 werd kunstgras (rubber ingestrooid) op het hoofdveld aangelegd en in 2018 
werd dit vervangen door een hybride veld (10% kunststof, 90% gras) 
Het B-veld werd in 2015 voorzien van een kunstgrasmat met kurk. 
 
In 2014 werd het kleine veld ten noorden van de kantine ook van kunstgras (kurk) 
voorzien. 



 
Afbeelding: Onderaan is het huidige complex van sv Koedijk en bovenaan in de afbeelding 

het tweede veld (1953-1980) (B). Links daarvan (tussen de Schoolstraat en de Kanaaldijk) is 
nog het groene restant van het eerste veld (1930-1953) (A) te zien.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



7. Kolping Boys 
 

Toen Kolping Boys op 23 april 1939 werd opgericht, lag er achter de St. Jozef lagere 
school nog het oude veld van voorganger V.V.O. en dat kon direct worden bespeeld. 
Voorganger VVO (jaren ’30) speelde ook op het kleine speelveld achter de lagere 
school en voorganger SDW daarvoor (in de jaren ’20) op een veld, langs wat nu het 
Achterwegpad is, bij de grens van Oudorp en Sint Pancras. 
Dat veld lag aan de (toen Pancrasser) noordkant van dat pad in oost-west richting. 
 
In 1956 werd dit kleine veld door de bond afgekeurd omdat het niet voldeed aan de 
minimale afmetingen en na eerst nog twee dispensatiejaren zou het eerste elftal 
daarna drie jaar lang (1958-1961) haar thuiswedstrijden bij v.v. Vrone in Sint Pancras 
spelen. 
 

 
Afbeelding: de twee velden van Kolping Boys in Oudorp centrum in 1967. Vlak daarboven 
het kleine oude veld waarop inmiddels een noodschooltje was neergezet. 
 

 
De gemeente Oudorp zag ook wel in dat dat zo niet langer kon. Het was ten slotte 
ook voor de kleine gemeente een aanfluiting en ondernam actie. 
In 1961 zouden er volgens de plannen twee nieuwe velden met een kleine 
trainingsstrook in het centrum van Oudorp gereed komen en daar zou Kolping Boys 
tot november 1978 haar wedstrijden spelen. 
In 1963 werd handbalvereniging Kolping opgericht en werd medebespeler van de 
trainingsstrook maar zij moest wijken toen de voetbalclub in 1971 daarop een 
Nissenhut bouwde. Begin ‘jaren ’70 was het dorp Oudorp enorm gegroeid en 
ontstond er bij de vereniging daardoor een veldentekort hetgeen bij de gemeente 
Oudorp werd aangekaart. Die had door alle annexatieperikelen met Alkmaar wel wat 
anders aan haar hoofd dan hen daar in tegemoet te komen. 



Na de annexatie in 1973 werd de zaak in de Alkmaarse gemeenteraad aangekaart 
en met succes. De plannen voor het nieuwe sportpark De Nollen mochten verder 
ontwikkeld worden en er kwam budget vrij.  
Toen Kolping Boys in 1978 verhuisde naar sportpark De Nollen kwam de 
handbalvereniging weer terug in Oudorp-Centrum en kreeg er twee verharde veldjes 
en als clubhuis de oude kantine van Kolping Boys. 
Toen die in 1985 verbrand was kreeg de handbalclub er een eigen kantine en 
kleedkamers tot ze, moe van al het vandalisme, op aandringen van de gemeente 
naar sportpark Oosterhout vertrok en daar al snel al als AHC Kolping in 2007 haar 
Waterloo vond. 
 
 

 
Afbeelding: De oude twee velden van Kolping Boys in het centrum van Oudorp, heden een 

groen parkje. Het wandelpad (Kolpingpad) links herinnert nog aan de voetbal- en de 
handbalclub. 

 
In 1978 verhuisde vereniging Kolping Boys naar het huidige sportpark De Nollen 
waar het de beschikking heeft over vijf en een half veld waarvan 2 ½ veld in 
kunstgras is uitgevoerd. 
In 2003 kreeg Kolping Boys haar eerste (rubber ingestrooide) kunstgrasveld (B-veld).  
Dit was tevens het eerste kunstgrasveld in de gemeente Alkmaar (samen met een 
veld bij vv Koedijk). 
In 2010 volgde een kunstgrasmat op het A-veld (wederom met rubber als infill 
materiaal) en in 2014 werd het kleine F-veld bij de ingang van ons complex voorzien 
van kunstgras met kurkdeeltjes in plaats van rubber. 
Dat loste de problemen met de trainingscapaciteit bij Kolping Boys bijna geheel. 
Voor de capaciteit die de vereniging nog tekort kwam werd er het Vaart veld (oude 
hoofdveld van Go Ahead’18) gehuurd dat in 2016 compleet gerenoveerd met nieuw 
gras, drainage en verlichting met clubhuis (United Dragons) met volledige 
voorzieningen ter beschikking kwam. 
 



 

 
Afbeelding: Sportpark De Nollen in 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Flamingo’s ’64 
 

Toen in 1964 Flamingo’s als tweede Alkmaarse club met katholieke signatuur werd 

opgericht beschikte het nog niet over een veld.  

Onderdak werd gevonden bij de firma Buighout die daar al een grasveld had liggen 

dat door de gemeente werd omgezet in een heus voetbalveld, volledig gevlakt en 

met nieuwe graszoden. 

Ook hadden ze bij Buighout een kantine en mocht men er douchen. 

Het veld was door verhoging van de grondwaterstand (vanwege de aanleg van de 

Zandput) vaak een grote modderpoel waardoor Flamingo’s al heel snel 

thuiswedstrijden in het Sportpark bij Jong Holland mocht spelen.  

Dat sportpark lag er op zondag toch verloren bij, behalve als er gekoerst werd. 

In de Overdie zat er flinke groei in de wijk, zelfs zoveel dat er een nieuwe katholieke 

kerk nodig was. Groei was er dus ook bij Flamingo’s zodat al snel extra capaciteit 

moest worden gevonden.  

Niet ver daar vandaan lagen daar al de voetbalvelden van Go Ahead’18 en het 

ledental van die club maakte dat zij niet al hun drie velden echt nodig hadden zodat 

de gemeente daar ruimte zag voor de jonge vereniging. 

Zodoende kon Flamingo’s in het seizoen 1965-1966 ook beschikken over 

veldcapaciteit bij de buren. 

Vanaf dat moment konden ze over één veld op het Go Ahead ’18 complex 

beschikken terwijl Go Ahead’18 zelf nog aan de Westerweg speelde omdat de 

accommodatie, die via zelfbouw werd gerealiseerd, nog niet af was. 

 

Het spreekt voor zich dat de situatie niet ideaal was, zeker omdat er geen eigen 

clubhuis was en men voor een biertje moest  “inwonen” in de Go Ahead kantine. 

In 1971 verhuisde Buighout naar Culemborg en was hun kantine niet meer 

beschikbaar en moest men echt inwonen bij Go Ahead’18. 

 



 
Afbeelding: De locatie van het Buighoutveld 

 

Op 27 augustus 1972 werd het huidige complex opgeleverd en kon men 

beschikken over vier broodnodige velden. 

Dat ging jarenlang goed maar in de jaren ’90 zette de daling van het aantal leden 

door en kwam er speelruimte vrij op het complex. 

In 1999 werd een overeenkomst met AZ getekend. AZ zou de beschikking krijgen 

over de vier velden en Flamingo’s’64 mocht er blijven voetballen en trainen met al 

haar teams maar diende zich te schikken in de tijden die AZ daarvoor vrijgaf.  

In 2002 legde AZ kunstgras aan op het B- en C-veld en startte daar met trainingen 

voor haar jeugd. Jong AZ speelde haar thuiswedstrijden op het Flamingo’s A-veld. 

Daar stond tegenover dat AZ de velden onderhield en Flamingo’s’64 de velden 

vijfentwintig jaar lang gratis zou mogen gebruiken.  

Tot een gehoopte echte samenwerking met AZ is evenwel het niet gekomen. 

Na veel discussie met Stadionbeheer AZ werd het kunstgras in 2017 eindelijk 

vernieuwd. 

In 2027 loopt het samenwerkingscontract dus af en moeten de Flamingo’s een 

oplossing voorhanden hebben. 

In 2016 opende AZ haar nieuwe trainingscomplex in Zaanstad en bleef Flamingo’s 

als enige bespeler van de velden over. 

Er lagen op dat moment op sportpark ’t Lood twee kunstgrasvelden en twee 

grasvelden. AZ staakte het onderhoud aan het D-veld (gras) dat snel in slecht 



onderhouden natuurgebied veranderde en Flamingo’s had toen nog drie velden 

over en dat is zo tot op de dag van vandaag. 

 

 

 
Afbeelding: De velden van Flamingo’s langs de Ommering. Links het huidige complex, 

daarboven het drie velden van Go Ahead’18 en rechts het veld van Buighout. In het 

midden de Zandput. 

 

Flamingo’s kreeg een aantal jaren inwoning van een paar teams van jeugd 

opleidingsvereniging Animo maar dat bloedde in 2019 weer dood. 

  

 

 
Afbeelding: Het Buighoutveld met op de achtergrond de fabrieksgebouwen van 

Buighout (uit Historie Flamingo’s ’64). 

 

 

 



 
Afbeelding: Het Buighoutveld. De twee huizen links staan nog steeds bij de 

Leeghwaterbrug aan het Noord-Hollands Kanaal. Rechts is nog net de slagboom te 

zien van de brug. Het Buighout terrein werd later in bezit genomen door grotthandel 

VEN en later weer door groothandel Sligro. (uit Historie Flamingo’s ’64) 

 

 
 

 

Afbeelding: Het AZ stadion en het trainingscomplex bij Flamingo’s ’64 in één beeld 

gevangen. 

 
 

 

 



 

Afbeelding: Het slecht onderhouden D-veld op ’t Lood in januari 2017 (Nieuwsarchief 

Flamingo’s’64). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. MEVO en De Randers 
 
MEVO (eerst ARC geheten) en De Randers (eerste naam was vv Oudorp) waren 
buren van elkaar. De achterban van MEVO kwam van het Schermereiland en die van 
De Randers uit het Ooievaarsnest. 
Het Ooievaarsnest was toen nog lang niet zo bebouwd als heden. 
Hun velden lagen in de lengte naast elkaar. 

 

 
Afbeelding: De velden van De Randers en MEVO (en Kolping Boys). 

 

MEVO hield in 1939 op te bestaan en dat gaf na de oorlog De Randers de kans om 

één veld van goede afmetingen aan te leggen over de twee bestaande velden heen 

in 1947.  

De Randers stopte in 1955 en het veld viel na enige tijd ten prooi aan huizenbouw na 

eerst nog als weiland en ijsbaan (IJsbaan Ackermann) te hebben bestaan. 

 

 



 
Afbeelding: het veld van vv Oudorp (later De Randers). Op de achtergrond het dorp Oudorp 

met de spits van het terpkerkje (bron: collectie Barten). 

 

 

 
Afbeelding: Het gedraaide veld van vv De Randers in de jaren’50. 

 



10. Jong Holland 
 

Jong Holland heeft een nogal zwervend bestaan geleid in Alkmaar. 

Na de oprichting in 1933 huurden ze een veld in de hoek Groeneweg/Bergerweg en 

wel aan de westelijke (Bergense kant) ervan en daar zouden ze vrij lang gebruik van 

maken. 

Met man en macht was dat stuk weiland door leden en bestuur omgetoverd tot een 

voetbalveld. 

Het lag parallel aan de Groeneweg en de toegang was ook vanaf die weg.  

Tegenwoordig is het weer weiland.  

In het seizoen 1937-1938 en de eerste paar wedstrijden van seizoen 1938-1939 

maakte op zondag voetbalvereniging Spoorvogels (Alkmaarse spoorlui) ook gebruik 

van dat veld. 

 
Afbeelding: Locatie Jong Holland veld in de hoek Bergerweg-Groeneweg 

 

In 1949 werd door de gemeente Alkmaar een aantal velden aangelegd in de 

maagdelijke Overdie aan het eind van de Cort van der Lindekade en zowel RKAFC 

als Jong Holland als Alkmaarsche Boys maakten daar gebruik van.  

Jong Holland was al wat eerder dan gepland weg van hun veld aan de Groeneweg 

maar kon nog niet terecht aan de Overdie. Gelukkig konden ze gebruik maken van 

de oude velden van Alkmaarsche Boys in Heiloo omdat die club in 1948 een nieuw 

veld kreeg in de Alkmaarder Hout maar een jaar later kon Jong Holland dan toch 

terecht op de Overdie. 

Later volgden nog een zwerftocht langs andere Alkmaarse voetbalvelden voordat ze 

in 1964 op het Alkmaarse Gemeentelijk Sportpark terecht kwamen waar Alcmaria 

Victrix toen juist afscheid van had genomen.  



Toen Alcmaria Victrix in 1964 vertrok van het Gemeentelijk Sportpark werd Jong 

Holland meteen de nieuwe gebruiker van de drie velden en dat is tot op de dag van 

vandaag nog steeds zo. Tegenwoordig liggen daar drie velden met kunstgras. 

Samenvatting van de velden van Jong Holland 
 

1933 - 1948: Groeneweg, hoek Bergerweg 
 
1948 - 1949: Westerweg Heiloo (oude velden Alkmaarsche Boys) 
 
1949 - 1955: velden in de Overdie (samen met RKAFC en Alkmaarsche Boys) 
 
1955 - 1961: een veld in de Overdie  en een veld tussen het Zomerbad en het 
hoofdveld dat Alkmaarsche Boys en profclub Alkmaar(later AZ) eerst deelden. Vanaf 
1956 speelde daar alleen de semi-profclub.  
Het Jong Holland veld was het latere trainingsveld van AZ in De Hout aan de 
Sportlaan.  
Het eerste elftal van Jong Holland speelde daar, de rest speelde in de Overdie. 
 
1961 – 1963: De oude RKAFC velden aan de Westerweg samen met Go Ahead’18 
voor de senioren en de Overdie voor de jeugdteams. De velden aan de 
Regulierslaan (zie Go Ahead’18) werden toen uitwijkvelden voor zowel Jong Holland 
als Go Ahead’18 als het onverhoopt eens nodig of gewenst was.  
Het voormalige tweede veld van RKAFC aan de andere kant van de spoorlijn was 
namelijk ook niet geweldig. 
In januari 1963 zegde de gemeente het gebruik van de Regulierslaan velden op 
vanwege de aanstaande opspuitwerkzaamheden tbv fase 2 van de aanleg van het 
Oranjepark. Jong Holland en Go Ahead’18 mochten het schoolsportveld aan de 
huidige Willem Kalfstraat/toen Jan de Heemstraat (zie kaart bij paragraaf over FC 
Huiswaard) voortaan gebruiken. Jong Holland gebruikte dat veldje voor de rest van 
het seizoen 62-63 inderdaad als B-terrein ipv het Regulierslaanveld. 
 
1963 – 1964: Voor het seizoen 1963-1964 was de veldensituatie als volgt: A-terrein 
achter café Molenkamp aan de Westerweg (1e elftal). B-terrein: het 1e terrein in de 
Overdie vanaf de Vondelstraat (Sen + Jun). C-terrein: terrein aan de Jan de 
Heemstraat (Adspiranten en Pupillen). 
 
1964 – heden: Sportpark (voormalige velden Alcmaria Victrix) 
 
In het seizoen 1979-1980 werd het Sportpark grondig gerenoveerd. Jong Holland 
maakte dat hele seizoen gebruik van het oude complex van Kolping Boys in het 
centrum van Oudorp. Toen ze in september 1980 weer terugkeerden naar Alkmaar 
maakten ze in de winter van 1980 voor trainingen nog wel gebruik van de Nissenhut 
die er op het oude Kolping Boys complex nog stond. 
 
In 2015 is het groter wordende Jong Holland gebruik gaan maken van veldcapaciteit 
bij Alkmaarsche Boys omdat ze op het Gemeentelijk Sportpark een meer dan de 
maximale capaciteit aan wedstrijden op één dag te verwerken kregen. Ook voor 
trainingen werd uitgeweken naar de velden van Alkmaarsche Boys. 
 
 



11. Go Ahead’18 
  

Bij de oprichting in 1918 maakte Go Ahead’18 gebruik van De Krocht als 

wedstrijdveld. 

In 1920 gingen spelen op een veld dat pal achter café Brittanje aan de 

Wilhelminalaan lag. Ooit speelde Alcmaria daar ook al een jaar. 

Het veld lag parallel aan de Wilhelminalaan. 

Café Brittanje stond op de plek waar nu de fietsenstalling van het Noordwest 

ziekenhuis is. De oude Cadettenschool maakte ook gebruik van dat veld. 

 

 
Afbeelding: Het veld aan de Wilhelminalaan achter clubhuis café Brittanje (eig. Swager). Op 

de achtergrond de zuidelijke zijmuur van de kadettenschool.  

 

In 1922 veranderde Go Ahead haar naam in Alkmaar op last van de voetbalbond 

omdat er al een gelijknamige vereniging met die naam in Deventer bestond.  

 



 
Afbeelding: Het veld achter café Brittanje (van Swager) aan de Wilhelminalaan. 

 

Na een korte mislukte fusiepoging met Rood Wit in 1927 volgde een echte fusie met 

VAFC en zo ontstond de nieuwe voetbalclub VAFC-Alkmaar die eerst achter café 

Verberne aan de Westerweg speelde. 

In 1927 betrokken ze een nieuw veld, ook aan de Westerweg.  

Dat veld lag aan de oostkant van de Westerweg recht tegenover de Kalkovensweg 

en wel dwars op de weg.  

Nu staan daar de huizen van het Oranjekwartier (Koninginnelaan). 

Lang duurde het bestaan daar niet want in 1929 werd VAFC-Alkmaar opgeheven.  

In april 1930 werd Alkmaar echter weer opnieuw opgericht en hield haar veld aan de 

Westerweg tegenover de Kalkovensweg aan. 

 

In het seizoen 1939-1940 nam een elftal in Alkmaar gelegerde militairen onder de 

naam Oranje Wit deel aan de noodcompetitie van de Noord-Hollandse Voetbal Bond. 

Zij speelden hun thuiswedstrijden op dat Kalkovensweg veld van vv Alkmaar.  

Toen de oorlog uitbrak was het afgelopen met dat elftal. 



 
Afbeelding: In het midden bij “Kp 44”zien we rechts daarvan het veld van Go Ahead recht 

tegenover de Kalkovensweg (A). Beneden daarvan loopt de Regulierslaan langs het 

Sportpark tussen de Kennemerstraatweg en de Westerweg. Ten noorden daarvan lagen de 

twee tijdelijke velden van Go Ahead (B) toen ze hun veldje tegenover de Kalkovensweg 

moesten verlaten (voor de aanleg van het Oranjepark). C is het oude RKAFC-veld aan de 

Westerweg en D is De Krocht. 

 

In 1954 veranderde Alkmaar haar naam in Go Ahead’18 omdat de nieuwe profclub in 

de stad officieel Alkmaar (later Alkmaar’54) ging heten. 

Begin oktober 1958 moest Go Ahead’18 verhuizen omdat villawijk Het Oranjepark 

werd uitgebreid en ze kwamen ca 100 meter verder terecht op twee tijdelijke velden 

op de noord-oost hoek Regulierslaan/Westerweg maar dat zou niet lang duren.  

De velden werden aangeduid met “Regulierslaan A” en “Regulierslaan B”. De velden 

lagen in de richting zuid-noord dus dwars op de Regulierslaan. 



In 1960 verhuisde RKAFC van haar velden aan de Westerweg naar haar huidige 

complex aan de Robonsbosweg en kwamen haar beide velden dus vrij. 

Go Ahead’18 speelde bij het begin van het seizoen ’60 – ‘61 nog aan de 

Regulierslaan. 

De bebouwing van de nieuwe villawijk rukte op en de gemeente wilde de handen 

daar vrij hebben voor opspuitwerkzaamheden op de laaggelegen velden.  

Men besloot dat Go Ahead’18 direct voortaan op het oude RKAFC complex moest 

spelen.  

 

Beide Regulierslaan velden zouden in de plannen van de gemeente uiteindelijk zo 

ten prooi vallen aan huizenbouw. 

Ook moesten ze nog dulden dat Jong Holland ook op het oude RKAFC veld en wel 

op zaterdag daar speelde.  

Dat beviel Go Ahead ’18 allerminst: geen baas op eigen complex!  

Omdat er ter plekke één goed veld lag en één zeer matig veld aan de andere kant 

van de spoorlijn was het de vraag wie er op zaterdag voorrang kreeg.  

Uiteindelijk werd de oplossing gevonden in het geven van toestemming aan Go 

Ahead ’18 om voorlopig toch nog één veld aan de Regulierslaan te mogen blijven 

gebruiken tot het terrein echt nodig zou zijn voor de verdere bouw van het villapark 

Oranjepark.  

Die uitwijkmogelijkheid duurde tot januari 1963 toen Go Ahead (en Jong Holland) de 

Regulierslaan velden niet meer mochten gebruiken omdat ze snel voor woningbouw 

moesten worden opgespoten. 

In voornoemde maand werd door de gemeente aan Jong Holland en Go Ahead’18 

het schoolsportveld aan de Jan de Heemstraat aangeboden voor wedstrijden.  

Of Go Ahead’18 daar ook echt speelde is onduidelijk. 

Die situatie op het oude RKAFC veld achter het café van Molenkamp zou vijf lange 

jaren duren. 

Ook bij de Westerweg zou huizenbouw plaats gaan vinden en Go Ahead ’18 zou 

daar dus niet kunnen blijven en verplaatsing voor de groenwitten naar de Heiloërdijk 

in 1966 bleef uiteindelijk als eindoplossing over. 

Eindelijk hadden ze een mooi eigen complex met alle voorzieningen die er bij 

hoorden.  



 
Afbeelding: Alkmaar- (Go Ahead’18) bestuur op het Kalkovensweg-veld. 

 



 
Afbeelding: De situatie in ca 1964. Het veld van Go Ahead tegenover de Kalkovensweg (F) is 

verdwenen onder nieuwbouw van het Oranjepark. Links loopt de Westerweg en tussen de 

spoorlijn en de Westerweg zien we nog het oude RKAFC veld met tribune (A) en over de 

spoorlijn het tweede RKAFC veld (G). Daar tegenover, aan de andere kant van de 

Westerweg valt naast de gevangenis nog de oude Krocht (B) te zien. Helemaal links onder 

nog de plek waar de twee velden voor Go Ahead aan de Regulierslaan lagen (D). Het 

hoofdveld van AZ (C) en het Sportpark waar toen Alcmaria Victrix net was vertrokken (E). 

Het trainingsveld van AZ (H) was het veld waar ook Jong Holland speelde. 

 

In 1966 kregen ze dan eindelijk dus een mooi eigen complex aan de oude Heiloërdijk 

en het bestuur verheugde zich daar zeer op de beloofde drie velden. 

Helaas voor hen hadden ze de pech dat juist twee jaar daarvoor Flamingo’s ’64 was 

opgericht dat al snel met veldennood kampte. 



De gemeente besloot dat op het nieuwe Go Ahead’18 complex twee velden door Go 

Ahead ’18 mochten worden bespeeld en dat het derde veld bestemd was voor 

gebruik door de jonge vereniging Flamingo’s ‘64.  

Die situatie zou tot 1972 duren toen Flamingo’s haar eigen nieuwe sportpark ’t Lood  

kon betrekken en Go Ahead eindelijk baas over haar eigen drie velden werd. 

Daar zouden ze blijven tot de gemeente ze in 1991 dwong om, in verband met de 

aanstaande verbreding van de Ommering, te verhuizen naar sportpark Hoornsevaart 

waar ze het complex moesten delen met FC Huiswaard. 

Het meest oostelijke veld daar werd hun hoofdveld. Het noord-veld was het 

hoofdveld van FC Huiswaard en de andere velden deelden ze. 

In 2002 fuseerden de beide clubs en was het over met Go Ahead´18 en vier jaar later 

met de fusieclub DFS Alkmaar ook  

 

 
Afbeelding: De drie velden van Go Ahead’18 aan de Ommering. 

 

Van het Hoornsevaart complex resteert heden alleen nog hun achtergelaten 

hoofdveld dat in gebruik is voor schoolsport en verder verhuurd wordt aan 

buitensportverenigingen (bijvoorbeeld aan Kolping Boys). 

Het wrange van die verhuizing was dat na de verbreding van de Ommering bleek dat 

de weg langs in plaats van over hun complex liep en ze eigenlijk om die reden niet 

weg hadden gehoeven. De gemeente wilde echter de handen vrij hebben om de 

speelvelden te ontwikkelen en daar hebben ze een aantal bedrijven (waaronder Mc 

Donalds) maar zeker niet de leden van Go Ahead’18 gelukkig mee gemaakt. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12. Alkmaar’54/AZ (’67) 
 

Uit de geschiedenis van de velden van Alkmaarsche Boys en Jong Holland is al 
duidelijk waar Alkmaar’54 speelde.  
Het Alkmaarsche Boys veld (later stadion De Hout) deelden de semiprofclub 
Alkmaar’54 en Alkmaarse Boys twee jaar lang (1954-1956) tot Alkmaarsche Boys 
naar de Overdie moest verhuizen.  
Dat gold ook voor het trainingsveld dat door het eerste elftal van Jong Holland en 
Alkmaar’54 werd gedeeld. 
 
In 2006 verhuisde AZ naar het nieuwe stadion aan de Kooimeer waar het ook een 
groot trainingsveld kreeg waar ook wedstrijden werden gespeeld van bv jeugd naast 
de wedstrijden die, qua afspraak bij Flamingo’s ’64, plaats vonden 
 

 
Afbeelding: Het nieuwe stadion van AZ met het trainings/wedstrijdveld. 
 
Na het faillissement van Hoofdsponsor DSB vond het bestuur van AZ een paar jaar 
later toch weer de kracht om naar voren te kijken en ontwikkelde plannen voor een 
compleet nieuw trainingscomplex. Dit ging echter moeizaam. 
Men had het oog laten vallen op het complex van rugbyclub ARUFC en voetbalclub 
AFC’34 en de gemeente wilde ook mee investeren bij beide amateurverenigingen 
maar AZ had meer pijlen op haar boog. 
Uiteindelijk bleek het niet mogelijk om de wensen van AZ en de mogelijkheden van 
de gemeente Alkmaar met elkaar te verenigen. 
De schok bij de gemeente was groot toe AZ in mei 2014 de voorbereidingen voor 
een complex in de Westrand afbrak en aankondigde gebruik te gaan maken van het 
aanbod van de gemeente Zaanstad om het trainingscomplex in de Kalverhoek daar 
ter plekke te gaan aanleggen en daar ook alle wedstrijden van jong AZ en de AZ 
jeugd te gaan spelen. 
De gemeente spande nog een kort geding aan maar verloor dat en bleef met lege 
handen achter en dat gold ook voor Flamingo’s’64 die geen enkele AZ activiteit meer 



mochten herbergen en AFC’34 moest ook flink slikken toen bleek dat van alle 
voorpret over een upgrade van hun voorzieningen niets over zou blijven. 
Later renoveerde de gemeente overigens wel de kleedkamers bij AFC’34 en zette 
een prachtige nieuwe tribune neer omdat de eredivisie vrouwenvoetbalclub vv 
Alkmaar (voormalige Telstar vrouwenelftal)  daar op 1 juli 2017 kwam inwonen. 
 
Op[ 6 juni 2014 werd het contract tussen AZ en de gemeente Zaanstad getekend. 
In de zomer van 2016 werd het nieuwe trainingscomplex van AZ in Zaandam in 
gebruik genomen en vonden er, behalve de wedstrijden van het eerste team van AZ, 
geen enkele wedstrijd en training meer plaats in Alkmaar. 

 

 
Afbeelding: De niet gerealiseerde plannen voor een AZ trainingscomplex in de Westrand in 
2011. 
 

 
Afbeelding: De Kalverhoek in de gemeente Zaandam. 



13. Ter afsluiting 
 

Dit overzicht had niet zo compleet tot stand kunnen komen zonder de inbreng cq 
medewerking van Ben van Vliet (Alkmaarsche Boys), Peter Gerritsen (Alcmaria 
Victrix), Bert Muis (HVA), Gerard Krom (AFC’34), Peter de Rover (Jong Holland), 
Jacques Peetoom (Flamingo’s ’64) en Roel van Halst (Koedijk) waarvoor hartelijk 
dank.  
 
De stad Alkmaar (inclusief Koedijk en Oudorp) heeft zo in de loop van de 
geschiedenis 62 verschillende voetbalvelden gekend voor haar amateurclubs. 
Heden, in 2020, zijn er daar nog 27 van over.  
 
Als het aan de gemeente Alkmaar ligt wordt dit aantal, als het maar enigszins 
mogelijk is, nog verder ingedikt.  
 
De toekomst zal het leren. 

 


