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Voorwoord 
 
Oudorp kent op dit moment alleen de voetbalvereniging Kolping Boys maar dit is niet de enige club 
die ons dorp (nu deel van Alkmaar) gekend heeft.  
Meerdere clubs hebben in de loop der jaren in Oudorp het levenslicht gezien maar hebben om 
uiteenlopende redenen hun bestaan weer moeten opgeven.  
Zo zijn in het Ooievaarsnest neutrale clubs actief geweest (ASV- MEVO en Oudorp-De Randers) 
en in het dorp zelf ook nog eens twee katholieke clubs nl. SDW en VVO.  
In dit artikel wordt alleen ingegaan op de tweede Katholieke club die Kolping Boys voorging, te 
weten VVO (1931-1937), de opvolger van SDW dat in 1930 ter ziele ging. 
Voor een overzicht van de ontwikkelingen van het Nederlandse voetbal en met name het 
Katholieke voetbal in ons dorp wordt verwezen naar de geschiedenis van SDW. 
 
Heroprichting voetbalclub in Oudorp 
 
Het werd binnen de Sint Jozefgezellen als een bitter gemis ervaren dat er sinds de teloorgang van 
SDW in 1930 geen Katholieke voetbalclub meer bestond in het Oudorpse. Kapelaan Westerkamp 
van de Sint Laurentiusparochie zag dat ook in en begon direct weer alles in het werk te stellen om 
tot de oprichting van een nieuwe voetbalclub te komen en dat lukte. 
De naam werd Voetbal Vereniging Oudorp en wederom werd gekozen voor een afkorting net als 
bij haar voorganger SDW  
Afkortingen als namen voor voetbalclubs zijn typisch iets wat in geen land zo vaak voorkomt als in 
Nederland al zijn er ook enkele bekende clubs in het buitenland die zich daarvan bedienen zoals 
bv HSV,  AEK Athene,  CSKA Moskou en MSV Duisburg. 
 
Men begon weer geheel opnieuw met ook een nieuw shirt dat zwart-wit gestreept was (vgl het 
Italiaanse Juventus). 
Het Bestuur bestond uit Nic Wortel (Voorzitter), hoofdonderwijzer van de Laarschot (secretaris) en 
de bestuursleden Dorus Wester en Siem Venneker. 
Onderwijzer van der Laarschot was de drijvende kracht achter de club en hij zat elke thuiswedstrijd 
in de steeg tussen zijn huis (ook het huis van de latere hoofdmeester Nuijens) en de St 
Jozefschool achter een tafeltje toegangskaartjes te verkopen. Af en toe wisselde hij het verkopen 
van kaartjes af met Piet Bijman wanneer zijn taak als secretaris hem elders nodig maakte. 
Daarnaast zorgde Nic Wortel voor de ballen en hij trainde hij ook de jeugd. 
 
Bekende namen van eerste elftalspelers waren back Jan Klanker, back Piet Groothuizen, 
doelmannen Jan Brammer en Siem Blom, midvoor Bep van Kooten, middenvelders Piet Schröder 
en Jan Tamis, spil Jan Verduin terwijl Dorus Wester grensrechter en masseur was. Dat laatste was 
echt uniek in die tijd.  
Cees Wortel was een voorhoedespeler met regionale faam die zich door niets liet stoppen. Zo 
werkte hij bij Dirkshorn eerst de keeper in het doel om vervolgens te scoren waarna hij na de 
wedstrijd tegen het woest geworden Dirkshornse publiek moest worden beschermd. Later brak hij 
zijn been en werd het weer rustiger op de Noordhollandse velden. Cees was in het 1e team 
terechtgekomen doordat hem meer kwaliteiten werden toegedicht dan oud-SDW-er Gerrit Dekker 
(de latere fietsenmaker van het Zuidend). Toen deze laatste dan ook gepasseerd werd in de 
elftalopstelling, pakte hij zijn spullen en stopte acuut met voetballen.  
 
Enige namen van (jeugd)spelers uit die tijd zijn: Siem Wortel, Willem Hoogeboom, Siem 
Commandeur,  Gerrit Slijkerman, Jan van der Giesen, Willem en Herman Rensen, Dirk Hes, Jan 
Rood (kip), Piet vd Maat (Westerstraat huis Piet Grootjes), Klaas van Veen, Hannes Dekker 
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Verenigingsfoto VVO Oudorp ca 1935 
 
Staand vlnr: Cor Schröder, Jan Klanker, Jan Verduin, Piet Groothuizen, Jan Tamis, Siem Blom, 
Piet Schröder, Jaap Brammer, Cor Oud, Arie Ursem. 
Daarvoor vlnr: Cor Hes, Siem Venneker, Jaap Schröder, Wim vdLaarschot, NN, NN, Meester 
vdLaarschot, Arie van Baar, Jacob van Baar 
Derde rij van boven: Cor Dekker , … Smit, Klaas van Baar, NN, NN, Hannes Dekker, … Dekker,  
Gerrit Dekker. 
Onderste rij: Hoogeboom, Hes, Quant (?), NN, NN, Pé Baltus, Bijman??  
 
Ofschoon het in die jaren niet ongebruikelijk was dat de trainingen door eigen leden werden 
verzorgd kon VVO trots melden dat zij erin waren geslaagd om een trainer van buitenaf aan te 
trekken. Het was Rinus Michels, afkomstig van Alkmaarsche Boys (ook opgericht in 1931). 
De fanatiekste supporter van VVO was wel de Oudorpse fietsenmaker Cor Jonker die elke 
wedstrijd (uit en thuis) van de partij was.  
 
Dit gold ook voor de vrouw van secretaris van de Laarschot maar die had een heel andere reden.  
Die kwam voort uit het feit dat dat de enige manier was om haar man in de gaten te kunnen 
houden en na afloop mee naar huis te krijgen in plaats van dat hij een wedstrijd nabespreking in 
Café Morsch (later Meereboer/Bar Nico) zou bijwonen.  
 
De jongere spelers hadden als clubgebouw het parochiehuis dat tegen de vroegere st Jozefschool 
was aangebouwd en waar de Gezellenvereniging haar onderkomen had. Later werd daar in de 
zestiger jaren de Beatbunker ingericht waar veel bekende bands optraden alvorens het gehele 
schoolgebouw rond 1970 werd gesloopt. 
 
VVO speelde eerst op een veld tegenover waar nu snackbar Lobo staat aan de Herenweg. Dit 
weiland was van de Christelijke boer Vethaak die er na een paar wedstrijden, na zijn aanvankelijke 
toestemming, achter kwam dat er ook op de zondag wedstrijden zouden worden gespeeld. Vanuit 
zijn geloofsachtergrond verbood hij toen het gebruik van dit weiland door de jonge voetbalclub. 
Kennelijk was dit weiland toch voorbestemd om sportveld te worden want veel later, in 1961, werd 
hierop het nieuwe (en inmiddels weer vorige) hoofdveld van Kolping Boys ingericht. 
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Goede raad was duur. Gelukkig lag er nog een weiland achter het parochiehuis en de St Jozef 
lagere school op de plek waar nu seniorenwoningen staan. 
Het veld was vanaf het schoolplein via een steeg te bereiken waarbij het veld kon worden betreden 
door een dam in de sloot die er rondom lag. Het veld was eigendom van de St Laurentiusparochie 
en vandaar dat de huur betaald moest worden aan kerkmeester Toon de Boer.  
Het trekken van lijnen ging in die tijd heel eenvoudig en er werd met de hand losse kalk gestrooid 
om zo op het weiland nog iets van een zichtbare veldlijn te creëren. 
Verder moest het veld voor een wedstrijd nog zoveel mogelijk worden ontdaan van geitenkeutels 
aangezien Willem Henstra uit Alkmaar er door de week zijn geiten op weidde. 
 
 

 
 
 
Foto: Onderwijzer en secretaris vdLaarschot op zondagmiddag, kaartjes verkopend voor een thuiswedstrijd 
van VVO. Het veld van VVO ligt (niet zichtbaar) in de lengte op de achtergrond in het verlengde van het pad 
waar hij aan zit. Aan het eind van dit hellende pad moest men  eerst over een sintelveldje en vervolgens 
over een dam in de sloot naar het enige veld van de club. De kleedkamers waren direct achter dhr 
vdLaarschot links om de hoek. 
 
 
Het veld werd in 1931 eerst op maat gebracht door een extra vuilstort aan de noordzijde met 
daarover weer grond.  
Ofschoon het veld werd omringd door sloten was de afwatering zo slecht dat er om de paar jaar 
takkenbossen werden ingegraven om de afwatering te verbeteren. Het hoeft geen betoog dat dit 
de vlakheid van het terrein niet ten goede kwam. 
Veel geluk was de club in die crisisjaren niet beschoren want 4 jaar na de oprichting ging zij in 
1935 ter ziele en ofschoon er direct een herstart werd gemaakt kwam het definitieve einde twee 
jaar later in 1937. Kasproblemen lagen hieraan ten grondslag want de contributie van 10 ct per 
week bleek voor velen in die jaren teveel. De contributie werd al wekelijks opgehaald (taak voor de 
aanvoerder) want als er een contributieschuld van enkele weken was ontstaan dan werd die in de 
praktijk zelden meer geneutraliseerd. 
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Niet iedereen had in de crisisjaren nog voetbalschoenen zodat het regelmatig voorkwam dat die 
onderling moesten worden geleend voor het spelen van een wedstrijd. 
Alle attributen waren in 1937 totaal versleten en er was geen geld om ze te vervangen zodat het 
eind kwam met niet in te lossen schulden. 
Het veld werd door de gemeente direct weer verpacht aan een boer om er schapen te weiden en 
het enige dat aan de club herinnerde waren twee doelen. 
 
Sportief succes was er in 1935. 
Op maandag 4 maart 1935 viel in de krant te lezen dat VVO 1 thuis met 4-3 van Geel Zwart uit ’t 
Zand had gewonnen waarna de kampioensvlag gehesen mocht worden. 
Vervolgens moest er in een soort nacompetitie van twee 2e Klasse kampioenen (VVO en St 
George uit Spierdijk) en de degradant uit de eerste klasse (SEW uit Nibbixwoud) in competitievorm 
worden gestreden om 2 plaatsen in de eerste klasse DHVB, afdeling Alkmaar. 
 
Op zaterdag 18 mei van dat jaar versloeg VVO in de laatste wedstrijd SEW in Nibbixwoud met 6-0 
en promotie was een feit. 
Overigens was het in die jaren echt niet zo dat er op de maandag een verslag in de krant stond 
van de wedstrijden van het afgelopen weekend. Vaak stond dat de zaterdag erop pas in de krant 
als een soort voorbeschouwing van de komende wedstrijd van dat volgende weekend.  
 
Het aantal elftallen van VVO was op het hoogtepunt drie seniorenteams, 1 junioren en een 
adspirantenteam. Het derde elftal bediende zich bij uitwedstrijden nogal eens van de vrachtwagen 
van Piet Schot waarbij er 13 man in de laadbak plaats namen en ze zo de plaats van hun 
tegenstanders bereikten. 
 
 
 
Lidmaatschapskaart DHVB 
 
Bijgaand een afbeelding van de lidmaatschapskaart van de DHVB ondertekend door de algemeen 
secretaris Dhr Gerbrand Kruyver. De heer Kruyver was een drijvende kracht voor de Katholieke 
bond vanwege zijn drukke bestuursfuncties door de week en zijn scheidsrechterschap in het 
weekend. Daarnaast was hij actief als bestuurslid (en later erevoorzitter) van VVZ te Zaandam 
(inmiddels opgegaan in Hercules Zaandam). 
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De Omvang van de DHVB 
 
Onderstaand word aangegeven hoe groot de Diocesaan Haarlemsche VoetbalBond in de 
jaren van VVO eigenlijk was. 
 
 
 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937  
         
Senioren 5250 6373 7471 7835 8618 8289 7725  
Junioren 2915 5180 4918 5530 5740 5467 5364  
         
In 1931 waren er over heel Nederland ca 30.000 Katholieke voetballers actief. 
         
         
De afdeling Noord organiseerde in 1931 de volgende 
competities:   
         
1e Klasse A Res. 1e Klasse       
2e Klasse A,B Res. 2e Klasse A,B     
3e Klasse A,B Res. 3e Klasse A,B,C,D     
  Res. 4e Klasse A,B,C,D,E,F,G,H,I,J   
         
Binnen de afdeling Noord organiseerde district Noord-Holland de juniorencompetities 
 
 

1931-1932 
 
Van dit eerste clubseizoen zijn geen competitiegegevens aangetroffen in De Sportillustratie zodat 
we er van uit mogen gaan dat de jonge vereniging in het jaar na haar oprichting zelfstandig 
vriendschappelijke wedstrijden organiseerde tegen buurtverenigingen. 
Dat gebeurde in die jaren wel vaker bij clubs in het eerste jaar van hun bestaan en het was een 
goede manier om na te gaan of de leden wel net zo enthousiast bleven als bij de 
oprichtingsvergadering en om zo vast te stellen of er sprake was van een goede basis voor 
continuïteit voor de club.  
 
Op 3 mei 1932 zien we voor het eerst een  uitslag van VVO in de Schager Courant te weten 
Voorwaarts 2 – VVO 2  2-1 en op 14 juni 1932 VVO 3 – Voorwaarts 3  2-2. 
 
 

Wervingsactie DHVB 
 
In het begin van de jaren ’30 waren diverse mensen in het Bisdom actief om katholieke jongeren 
bij een katholieke club te krijgen en daarnaast waren er andere initiatieven zoals de onderstaand 
weergegeven sluitzegelactie om de aandacht op aanmelding bij het Katholieke voetbal te vestigen.  
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1932-1933 
 
VVO 1 draaide dit seizoen keurig mee in de laagste klasse van het district Noord Holland van de 
DHVB in een competitie waarin gemiddeld bijna 5 doelpunten per wedstrijd konden worden 
begroet. 
 
VVO 2 miste zelfs op een haar na het kampioenschap van dat seizoen maar het leverde  de 
mannen het seizoen erop wel een hogere indeling op. 
 
VVO 3 had wel de nodige moeite in hun competitie en van de Junioren hadden de B-tjes een 
moeizaam jaar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foto  VVO Junioren 1932 (achter op het origineel staat Adspiranten) 
 

Staand: Jacob van Baar, Jo Bos, Arie Zijp, Nic van de Giesen 
Midden: Herman Schipper,  Jan Wester, Henk Kramer 

Zittend: Tom Bos, S. Schipper, Klaas Hoogeboom, Klaas van Baar, Piet de Vries 
 

Schipper en Zijp kwamen van ARC (voorganger AFC’34). 
 

Foto is genomen op het complex van Meervogels in Akersloot 
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3e Klasse B Noord 
    	   	  1. Zeevogels 1 12 8 3	   1	   19 43-19 

2. USV 1 
 

12 7 2	   3	   16 31-15 
3. VVO 1 

 
12 6 4	   2	   16 31-32 

4. VIOS 1 
 

12 4 3	   5	   11 27-26 
5. Berdos 1 12 4 1	   7	   9 27-32 
6. Meervogels 1* 12 3 2	   7	   6 21-29 
7. SVA 1 

 
12 2 1	   9	   5 16-43 

      	   	  USV was de voorloper van het huidige FC Uitgeest. 
 
 

	   	  Res 4e Klasse F Noord 
      1. VIOS 2 

 
10 9 0	   1	   18 81-14 

2. VVO 2 
 

10 8 1	   1	   17 54-14 
3. Con Zelo 2 10 4 2	   4	   10 32-25 
4. SVW 2 

 
10 4 0	   6	   8 34-33 

5. Geel Zwart 2 10 3 1	   6	   7 25-42 
6. Rood Wit 2 10 0 0	   10	   0 3-101 

        SVW ging later SVW'27 heten. Rood Wit was eerdere naam van VZV uit ‘t Veld. 
Dit was het eerste jaar van Geel Zwart uit 't Zand, daarvoor heetten ze Geel Rood. 
 
 
B-Junioren 
(Adspiranten) 

      1. SVW b 
 

12 9 1	   2 19 37-11 
2. ARC b 

 
12 8 1	   3 17 38-18 

3. Berdos b 12 7 1	   4	   15 42-14 
4. Zeevogels b 12 6 1	   5 13 31-21 
5. Voorwaarts b 12 4 1	   7 9 18-29 
6. ESV b 

 
12 2 2	   8 6 17-37 

7. VVO b 
 

12 2 1	   9 5 15-51 
 
Aan het eind van dit seizoen werd meester J.M. van der Laarschot secretaris van VVO. 
 
 

1933-1934 
 
De competitie van VVO 1 zou zeer succesvol  verlopen aangezien het elftal in de 
promotie/degradatie competitie belandde met HSV 1, Con Zelo 1 en Purmerend 1.   
Er werd met 5-3 gewonnen van Con Zelo en met 5-1 verloren van Purmerend. Na het terugtrekken 
van HSV 1 was een beslissingswedstrijd tegen Purmerend noodzakelijk die gespeeld werd bij  
(D) R.E.O. in de Rijp.  
De uitslag daarvan is niet bekend maar het seizoen erop was VVO 1 in een hogere klasse 
ingedeeld en dus gepromoveerd. 
 
Het tweede elftal van VVO zorgde waarschijnlijk voor een enorme verrassing door direct het 
kampioenschap op te eisen van de Derde Klasse in het eerste jaar nadat zij gepromoveerd waren. 
Een prestatie die door de krant (NHD) vooral op het conto van trainer J. van Oeffelt werd 
geschreven. 
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Van de Junioren is alleen een eindstand van Junioren C gevonden. Kennelijk had men ook dat jaar 
dus meerdere Junioren elftallen. Het was geen best jaar voor de C-jongens. 

 

 
 

Foto genomen op het zijschoolplein van de St Jozefschool (deel Bewaarschool) 
 

Staand vlnr: Jack van Baar, Jan Tamis, Jan Klanker, Piet Schröder, Cor de Wit, Arie Quant(?), scheidsrechter uit 
Heerhugowaard 

Middelste rij: Andries Duinmeyer, Cor Schröder, Cor Dekker, 
Voorste rij: Cor Oud, Siem Blom, Jan Brammer 

 
Overigens verscheen in 1933 opeens de club Kolping Boys uit Leiden in de DHVB competities 
Centrum en zij speelden tot en met 1936 in de DHVB. 
 
Eindstanden 1933-1934: 
 
2e Klasse A Noord 

	   	   	   	   	   	  1. Oranje Wit 1 12	   9	   0	   3	   20	   43-‐18	  
2. USV 1 12	   7	   2	   3	   18	   32-‐23	  
3. VVO 1 

	  
12	   6	   1	   5	   17	   21-‐18	  

4. WSV 1 
	  

12	   4	   4	   4	   8	   26-‐34	  
5. Zeevogels 1 12	   4	   1	   7	   8	   32-‐28	  
6. Con Zelo  1 12	   3	   3	   6	   7	   15-‐26	  
7. HSV 1 

	  
12	   1	   5	   6	   6	   16-‐28	  
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Res. Klasse 3D Noord 
    	   	  1. VVO 2 

 
10 8 1	   1	   17 40-23 

2. Zeevogels 2 10 7 0	   3	   14 42-29 
3. Berdos 2 10 6 1	   3	   13 34-18 
4. Voorwaarts 2 10 6 0	   4	   12 31-21 
5. Stormvogels 2 10 2 0	   8	   4 22-31 
6. Con Zelo 2 10 0 0	   10	   0 12-59 
VIOS 2 en Victoria 2 teruggetrokken 

 	   	  Stormvogels kwam uit Spanbroek. 
	   	   

 
Res. Klasse 4F Noord 

	   	   	   	   	   	  1.	  Vitesse	  3	   12	   9	   3	   0	   21	   60-‐8	  
2.	  HSV	  2	  

	  
12	   4	   4	   4	   12	   31-‐21	  

3.	  VVO	  3	  
	  

12	   5	   2	   5	   12	   25-‐32	  
4.	  ADO	  4	  

	  
12	   3	   6	   3	   12	   23-‐32	  

5.	  VVE	  3	  
	  

12	   3	   5	   4	   11	   21-‐21	  
6.	  DEM	  4	  

	  
12	   5	   0	   7	   10	   29-‐40	  

7.	  SVA	  3	  
	  

12	   2	   2	   8	   6	   25-‐60	  

	   	   	   	   	   	   	   	  VVE	  kwam	  uit	  Wijk	  aan	  Zee.	  
	   	   	   	   	   

Junioren afd M Noord 
    	   	  1. Berdos b 10 8 2	   0 16 44-11 

2. HSV b 
 

10 6 3	   1 15 35-8 
3. VVO b 

 
10 4 3	   3 11 17-18 

4. Zeevogels b 10 4 0	   6 6 21-24 
5. VVO c 

 
10 2 2	   6 6 12-35 

6. SVW b 
 

10 1 0	   9 2 11-44 
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1934-1935 
 

  

 
 
    Meervogels a 

         
 
 
VVO 1 (1935); 
Staand vlnr: Jaap Brammer, Kapelaan Velzeboer, Dorus Wester, ….Verduin, …Verduin, nn, nn, Cor de 
Wit(?) 
Knielend: nn, nn, Cor Groothuizen (in 1937 naar Ned Indië), Joop Tames, Jan Tamis, Piet Rood 
Aan het eind van het seizoen 1934-1935 komen we, ondanks dat er geen competitiestand vermeld 
werd in de krant, een aantal bijzondere uitslagen tegen en wel de volgende: 
 
2 maart 1935  VVO 1 – Geel Zwart 1  4-3  (VVO Kampioen) 
 
In die tijd promoveerde de kampioen niet altijd rechtsreeks. Ook VVO moest wedstrijden spelen 
tegen de kandidaat degradant van de klasse erboven (SEW) en een collega kampioen (St George 
uit Spierdijk). 
 
Promotie/degradatiewedstrijden 
 
23 maart 1935    St George 1 -  VVO 1  0-2 
 
VVO 1 – SEW 1  5-1 
 
27 april 1935  SEW 1 – St George 1  2-1 
 
VVO 1 – St George 1 (verlies voor VVO) 
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28 mei 1935  SEW 1 – VVO 1  0-6 
 
VVO en St George promoveren naar de 1e Klasse. SEW degradeert uit de 1e Klasse.                                                      
 
 
 
 

 
 

Foto genomen op het VVO-veld achter de St Jozefschool. Op de achtergrond de ambachtsmolen van 
Oudorp. 

 
Staand vlnr:  Jan Brammer, Cor Oud, Dirk Groothuizen, Bout de Koning, ….Pieterse, Dorus Wester 

Middelste rij: Cor Schröder, Jan Verduin, Jan Tamis 
Voorste rij: Piet Groothuizen, Siem Blom, Jan Klanker 

 
 
2e Klasse B Noord 

 	   	   	   	   	  1.	  VVO	  1	  
	  

12 9 1 2	   19 39-‐19	  
2.	  WSV	  1	  

	  
12	   8	   2	   2	   18	   47-‐24	  

3.	  VIOS	  1	  
	  

12	   6	   1	   5	   13	   38-‐30	  
4.	  Zeevogels	  1	   12 5 2 5	   12	   31-‐35	  
5.	  Geel	  Zwart	  1	   12 4 1 7	   9	   40-‐40	  
6.	  HSV	  1	  

	  
12 4 0 8	   8	   26-‐44	  

8.	  AFC	  1	  
	  

12 2 1 9	   5	   19-‐48	  

	   	   	   	   	   	   	   	  AFC	  ging	  later	  RKAFC	  heten.	  
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Res 2e Klasse A Noord 
	   	   	   	   	   	  1. Always Forward 2 12 9	   3	   0	   21	   41-‐12	  

2. VVO 2 
	  

12	   8	   2	   2	   18	   59-‐29	  
3. De Valken 2 12	   3	   7	   2	   13	   29-‐20	  
4. Berdos 2 12 4	   4	   4	   12	   44-‐33	  
5. SEW 2 

	  
12 4	   3	   5	   11	   37-‐29	  

6. Westfriezen 2 12 2	   3	   7	   7	   19-‐52	  
7. KGB 2 

 
12 1	   0	   11	   2	   12-‐66	  

 
 
Res 4e Klasse C Noord 

	   	   	   	   	   	  1.	  ZAP	  2	  
	  

8	   5	   1	   2	   11	   28-‐16	  
2.	  Hollandia	  2	   8	   5	   0	   3	   10	   15-‐32	  
3.	  VVO	  3	  

	  
8	   4	   1	   3	   9	   23-‐33	  

4.	  SVW	  2	  
	  

8	   3	   2	   3	   4(-‐4)	   21-‐22	  
5.	  Geel	  Zwart	  3	   8	   1	   0	   7	   2	   23-‐27	  
Con	  Zelo	  2,	  SOS	  2	  en	  Rood	  Wit	  2	  teruggetrokken.	  

	   	   	  S.O.S	  was	  de	  naam	  van	  Hugo	  Boys	  in	  de	  beginjaren.	  
	  

	   	   	  Indeling Junioren 
	   	   	   	   	   	  Junioren afd D Noord 

VVO a 
 AFC a 
 HSV a 
 Oranje Wit a 

ESV a 
 Zeevogels a 

Berdos a 
  

 
 
 

1935-1936 
 
Het zou een lastig jaar worden voor VVO in de hogere klasse maar uiteindelijk werd de degradatie 
toch vermeden. 
Dat het al minder werd met de vereniging ondanks dat ze kampioen waren geworden bleek uit het 
feit dat er niet nog een jaar een derde elftal kon worden ingeschreven en dat de club het tweede 
elftal gedurende de competitie terug moest trekken. 
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Foto:  V.V.O. 2 gefotografeerd op het zijschoolplein van de Katholieke bewaarschool van Oudorp. 
Staand vlnr: J. van Baar, Herman van Etten, Dirk Groothuizen, Broer van Veen, Dirk Cornelissen, Joop Kieft. 
Midden vlnr: Klaas Groothuizen, Jan Verduin, Leo van Etten. 
Zittend vlnr met de peuken: Arie Ursem, Dirk van Veen, Cor Groothuizen 
(Dirk Cornelissen draagt een petje omdat zijn hoofd vanwege een weddenschap kaal geschoren was). 
 
Eindstand 1935-1936: 
 
1e Klasse A Noord 

 	   	   	   	  1. Voorwaarts 1 16 13	   1	   2	   27	   47-19 
2. Oranje Wit 1 16 9	   2	   5	   20	   31-26 
3. KGB 1 

 
16 8	   3	   5 19 35-29 

4. St George 1 16 8	   2	   6	   18	   38-32 
5. Purmerend 1 16 6	   2	   8	   14	   33-43 
6. ESV 1 

 
16 6	   1	   9 13 27-39 

7. VVO 1 
 

16 6	   0	   10 12 38-39 
8. USV 1 

 
16 5	   1	   10 11 35-42 

9. Sparta 1 16 4	   2	   10 10 26-41 
 
           
Sparta was de voorloper van het huidige Spartanen.             
Spartanen heette nl van 1929 - 1938 Sparta.            
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Res 3e Klasse B Noord 
	   	   	   	   	   	  1.	  Voorwaarts	  2	   16	   11	   3	   2	   25	   60-‐20	  

2.	  HSV	  2	  
	  

16	   11	   2	   3	   24	   51-‐25	  
3.	  Berdos	  3	   16	   6	   2	   8	   14	   44-‐46	  
4.	  Zeevogels	  3	   16	   6	   1	   9	   13	   39-‐44	  
5.	  Oranje	  Wit	  3	   16	   1	   2	   13	   4	   20-‐79	  
VVO	  2	  teruggetrokken	  

	   	   	   	   	   	  
 

          

1936-1937             
 
Over dit laatste jaar van de club is niet veel bekend. 
Het eerste elftal was net als vorig jaar ingedeeld in de 1e klasse. 
Door de terugtrekking van het tweede elftal was dit automatisch aan klasse lager ingedeeld. 
 
1e Klasse A Noord Res 4e klasse A Noord 
Zeevogels 1 

 
AFC 3 

	   	  KGB 1 
  

ZAP 2 
	   	  De Valken 1 

 
VVO 2 

	   	  Purmerend 1 
 

ESV 2 
	   	  VVO 1 

  
SOS 2 

	   	  St George 1 
 

SVW 2 
	   	  ESV 1 

  
Hollandia 2 

	  USV 1 
  

AFC 4 
	   	  Oranje Wit 1 

	   	   	   	   
Het rommelde echter nogal binnen de club met als gevolg dat het bestuur het niet meer zag zitten 
en de vereniging ophief voordat de competitie zou beginnen.  
 
Echter in de loop van het seizoen werd VVO weer opgericht, speelde enige wedstrijden voor de 
DHVB competitie met zijn eerste elftal om daarna weer van het toneel te verdwijnen.  
 
3e Klasse B Noord 

	     	   	   	  1.	  Victoria	  1	   10	   10	   0	   0	   20	   39-‐13	  
2.	  SRC	  1	  

	  
10	   6	   0	   4	   12	   32-‐20	  

3.	  Hollandia	  1	   10	   5	   0	   5	   10	   25-‐17	  
4.	  Con	  Zelo	  1	   10	   4	   0	   6	   8	   22-‐29	  
5.	  Rood	  Wit	  1	   10	   4	   0	   6	   8	   18-‐29	  
6.	  Geel	  Zwart	  1	   10	   1	   0	   9	   1	   15-‐43	  
Sint	  Bavo	  1	  en	  VVO	  1	  teruggetrokken	  

	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Sint	  Bavo	  kwam	  uit	  Ursem.	  

	   	   	   	   	   
 
 
Daarbij zakte de vereniging ook nog eens door de bodem van de clubkas heen en zo zat Oudorp 
weer zonder Katholieke voetbalclubclub totdat op 23 april 1939 Kolping Boys zou worden 
opgericht. 
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Foto 1965: Linksonder de twee velden van Kolping Boys (tot 1978). Daar direct boven dwars 
ertegenaan het veld van VVO. Op de foto rechtsboven aan de andere kant van de ringvaart ligt nu 
het huidige complex van Kolping Boys.  


