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Voor een goed begrip van de ontwikkelingen van het Katholieke voetbal in ons dorp  
zal allereerst kort worden ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het voetbal in 
Nederland. Hierin wordt ook een beknopt overzicht gegeven van de vele bonden die 
zich naar goed Nederlands model in de loop der tijd ontwikkelden en waarvan 
uiteindelijk de KNVB als enige overbleef. 
Vervolgens wordt ingegaan op de geschiedenis van de club zelf. 
 
 
1. Voetbalontwikkeling in Nederland. 
 
Nadat de voetbalsport in Engeland was uitgevonden waaide deze na enige tijd over 
naar ons land en ontstonden vrij snel daarna de eerste voetbalclubs. In onze regio 
was dat HFC uit Haarlem (opgericht door de toen 13-jarige (!) Pim Mulier in 1879) als 
oudste club van Nederland. In die tijd was sport voorbehouden aan de betere klasse 
en in dat tijdbeeld kan voetbal beschouwd worden als een elitesport waarbij men af 
en toe onderlinge wedstrijden speelde.  
Pim Mulier nam 10 jaar later als 24-jarige in 1889 het initiatief tot de oprichting van 
de NVAB. Na afstoting van de atletiektak (de letter A) ging de bond in 1895 verder 
als een alleen op voetbal gerichte bond NVB (vanaf 1929: KNVB vanwege 
Koninklijke erkenning ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan). 
 
Dit betekende echter niet dat zij het alleenrecht had op het organiseren van 
wedstrijden en competities want de concurrentie was hevig. In 1894 werden 
bijvoorbeeld ook al de respectievelijke Haagsche en Rotterdamsche Voetbalbond 
gesticht en die vonden het wel best dat er al een bond was  gevormd die zich 
opwierp als de nationale bond maar ze trokken zich daar niets van aan en gingen 
onafhankelijk hun gang.  
In onze regio werd in 1902 door een drietal clubs (ZVV uit Zaandam, HSV Sport uit 
Hoorn en Alcmaria Victrix uit Alkmaar) de Noord Hollandsche Voetbalbond (NHVB) 
opgericht die aansluiting/erkenning zocht en kreeg bij de NVB maar daarbij overigens 
wel haar zelfstandigheid behield. 
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Rond de eeuwwisseling bestonden er zo naast de NVB 20 regionale bonden 
waarvan de laatste in 1924 door de NVB werd erkend. Ze bleven echter wel hun 
eigen competities organiseren. De erkenning door de NVB was onder andere nuttig 
omdat dit er in elk geval voor zorgde dat het spel volgens éénduidige spelregels werd 
gespeeld en schorsingen en royementen van elkaar werden overgenomen. 
Bovendien was de NVB als enige bond zo handig geweest om erkenning te vragen 
bij de FIFA zodat zij als enige organisatie ook internationaal werden erkend en als 
enige erkende internationals mochten leveren. 
Om het hele sportpalet compleet te maken bestonden er ook nog andere, deels 
principieel gerichte, bonden zoals de Arbeidersvoetbalbond (NASB,1929), de 
Kantoorvoetbalbond, de Interacademiale Voetbalbond, de communistische Rode 
Sport Eenheid (RSE, 1933-1935) en nog wel meer. 
 
Het evenwicht in de sportorganisaties was in die dagen echter nog ver te zoeken wat 
mede werd ingegeven door het feit dat Nederland, zeker in het begin van de vorige 
eeuw, sterk verzuild was en zo ontstonden er rond 1900 typisch Katholieke clubs.  
Zo kon het bestaan dat er wedstrijden werden gespeeld tussen het Katholiek 
Amsterdams elftal en het Katholiek Rotterdams elftal en zelfs was er een Katholiek 
Nederlands elftal dat overigens geen internationale erkenning had. 
 
De oprichting van de Katholieke voetbalbonden was een tegenslag voor de NVB 
aangezien er een grote groep clubs ging ontstaan waar zij geen directe zeggenschap 
over had.  
 
In 1925 had de NVB een tweede tegenslag gekregen toen in de regio Den Haag een 
aantal principiële tegenstanders van zondagvoetbal (o.a. de Protestants Christelijke 
Bond) zich in het ZMA (Zaterdag  Middag Voetbal) verenigden. In 1929 werd dit 
landelijk met de oprichting van de CNVB. 
In 1916 was ook al de Roomsch Katholieke voetbalFederatie  (RKF) opgericht die 
alle katholieke competities ging organiseren. 
 
Kortom: een overzicht van de voetbalsport leek in die jaren op een legpuzzle met 
vele stukjes. 
 
Uiteindelijk kreeg de KNVB in 1940 ongevraagde hulp van de Duitse bezetter die het 
sportleven zwaar onder druk zette om zich niet vanuit gezindten te verenigen maar 
vanuit de sport zelf.  
Als de bonden er zelf niet in zouden slagen te fuseren dan was de vrees dat de  
bezetter een Duitser zou benoemen voor dit fusiedoel. Deze dreiging wenste men in 
Nederland voor te blijven en er werden zelf initiatieven genomen om tot gedragen 
samengaan te komen. 
Dit leidde uiteindelijk tot een aantal fusies waarin ook de RKF (vlak voor de oorlog 
ca.  47.500 leden) betrokken werd, waarna vanaf 1 augustus1940 de (K)NVB in 
Nederland de enige Bond werd. Dit was qua datum wat laat om alle competitie-
indelingen geheel te wijzigen voor het seizoen 1940-1941 zodat de DHVB (zie 
volgende pagina) indelingen in met name de lagere klassen nog gewoon werden 
aangehouden. NHVB, DHVB, Chr. VB en NASB fuseerden binnen de NHVB. 
 
Toen was het definitief over met het aparte voetbal vanuit gezindtes en werd het 
Nederlands elftal ook bereikbaar voor spelers die voordien niet in KNVB competities 
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speelden. Dit is er de reden van dat voor de oorlog bv nooit een Volendammer in het 
Nederlands elftal heeft gespeeld. 
 
 2. Organisatie Katholiek voetbal 
 
Nadat een paar jaar ervoor ( 27 dec 1916) in Brabant al een Roomsch-Katholieke 
Voetbalbond werd opgericht volgde op 7 september 1919 de oprichting van de 
Diocesaan Haarlemsche VoetbalBond (DHVB). Deze beschikte direct al over een 
enorm groot invloedsgebied daar het Diocees (bisdom) zich uitstrekte van Texel tot 
Walcheren en waarbinnen zich uiteraard ook Oudorp bevond. 
Aangezien deze beweging zich in alle 5 bisdommen (Haarlem, Utrecht, Breda, 
Roermond, „s Hertogenbosch) voltrok werd, om het spelniveau hoger te krijgen, in 
1932 besloten om voor de beste clubs een overkoepelende landelijke Diocesane 
competitie in te voeren: de IVCB (Interdiocesane Voetbal Competitie Bond) waarin 
vanuit onze regio b.v. de al reeds jaren bestaande Katholieke club Volendam 
speelde. 
 
Aldus waren de volgende bonden actief:  
 
- RK Limburgse Voetbalbond 
- RKVB Aartsbisdom Utrecht 
- Diocesaan Haarlemsche Voetbalbond 
- RKVB Bisdom Den Bosch 
- RKVB Breda. 
 
Het oprichten van een nieuwe bond was een eerste stap maar hoe kom je aan een 
zo groot mogelijk aantal clubs binnen zo‟n Diocees? De gedachte was dat eigenlijk 
elke plaats waar zich een redelijke Rooms Katholieke gemeenschap bevond een 
voetbalclub zou moeten hebben. 
 
Een groepje mensen (met name de Volendammer A. Mühren) ging in de loop van de 
jaren ‟20 aan het werk om de parochiale geestelijkheid te animeren zodat de 
oprichting van Katholieke clubs werd bevorderd.  
Gericht werden de Pastoors en Kapelaans van de diverse parochies middels vaak 
lange fietstochten bezocht en gevraagd om hier werk van te maken. Zij vonden 
echter lang niet altijd een willig oor in de diverse pastorieën. Dit had vaak te maken 
met het principieel tegenstander zijn van sportuitoefening, discussies over lengte en 
kleur van de broeken enzovoort. In deze tijd bijna niet voor te stellen. 
 
In de loop van de tweede helft van de twintiger jaren kwamen de diverse episcopaten 
in het land voor een dilemma te staan.  
Aan de ene kant waren er binnen die organen tegenstanders die het beoefenen van 
sport niet tot een stichtende vorm van tijdsinvulling rekenden maar aan de andere 
kant was voetbal onder de jeugd zo populair geworden dat zij zich massaal 
aanmeldden bij neutrale clubs waarbij de geestelijkheid haar zicht en controle op de  
jeugd kwijt dreigde te raken. Algemeen vond men dat deze dreiging zou moeten 
worden omgebogen en het antwoord werd gevonden in de instelling van 
confessionele sportbonden. Vervolgens stuurden de bisdommen in die zin hun 
geestelijkheid dan ook aan. Zo rond 1930 begon dan ook echt massaal de oprichting 
van Katholieke voetbalclubs in Nederland. 
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Legendarisch in die zin was het besluit van de Wormerse pastoor Kooij om vanwege 
de clubactiviteiten van WSV‟30 de middagkerkdienst af te schaffen en deze naar de 
avonduren te verplaatsen. In veel parochies werd dit voorbeeld gevolgd om zo op de 
zondagmiddag voetbalwedstrijden mogelijk te maken. 
 
Aangezien de meeste contacten met het jongensdeel van de jeugd in die dagen via 
de kapelaans liepen (omdat die veel contacten hadden binnen de Sint Jozefgezellen) 
mag het niet verbazingwekkend zijn dat bij veel toen opgerichte clubs de lokale 
kapelaan als oprichter staat vermeld.  
Tevens is daardoor te begrijpen dat bij veel clubs de afkorting RK voor de naam 
kwam te staan, vooral bij de verenigingen die als clubnaam een afkorting 
hanteerden. Dit werd nog eens extra versterkt toen in 1940 de voetbalbonden 
fuseerden en er meerdere clubs met dezelfde naam binnen de KNVB werden 
samengebracht. Ook toen werd het voorvoegsel RK bij verschillende verenigingen 
alsnog ter onderscheiding in de naamgeving ingevoerd. 
In Oudorp begon men bij SDW  overigens zonder dit officiële voorvoegsel. 
 
 
Publicaties 
 
De resultaten van de verschillende competitiewedstrijden en bestuurlijke 
mededelingen vonden vanaf de oprichting van het Katholieke voetbal plaats middels 
de volgende uitgaven: 
- Ons Sportblad (1915-1921) 
- De Sport-Illustratie (1921-1941) (Drukkerij Spaarnestad (t/m 1923), NV Eigen 
Drukkerij (t/m 1926), Drukkerij Lumax (t/m 1941)). Vanaf 29 oktober 1935 verscheen 
dit blad zowel in een noordelijke als een zuidelijke editie. 
Deze bladen bevinden zich onder andere in het Katholiek Documentatie Centrum 
(KDC) te Nijmegen (www.kdc.kun.nl) en verder in een paar particuliere 
verzamelingen. 
Verder zijn de edities van het Katholieke Noord-Hollands Dagblad van die jaren een 
bron van informatie (aanwezig in Regionaal Archief Alkmaar). 
 
Diocesaan Haarlemsche Voetbalbond 
 
Omdat het bisdom zeer groot van omvang was werd de DHVB onderverdeeld in drie 
afdelingen, te weten: 

- Afdeling Noord (districten Amsterdam, Haarlem, Noord-Holland) 
- Afdeling Midden (districten Gouda, Den Haag, Leiden) 
- Afdeling Zuid (districten Rotterdam, Zeeland) 
De districten brachten afzonderlijke jaarverslagen uit.  

 
De reeks van Katholieke clubs in Oudorp begint dus met SDW (1921-1930), 
vervolgens VVO (1931-1937) en daarna Kolping Boys (1939 tot heden).  
Hierbij moet wel worden aangetekend dat het Katholieke deel van de bevolking van 
Zuidend (tussen Oudorp en Sint Pancras gelegen en bij de gemeente Koedijk en de 
St Laurentiusparochie van Oudorp behorende), zich logischerwijs oriënteerde op een 
Katholieke club in Oudorp in plaats van op het neutrale Vrone uit Sint Pancras.  In 
Sint Pancras woonden namelijk practisch alleen mensen met een Christelijke of 
neutrale achtergrond. 

http://www.kdc.kun.nl/
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Afbeelding: Het officieel orgaan van de Roomsch Katholieke voetbal Federatie 
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3. SDW (1921-1930) 
 
De oproepen van de lokale geestelijkheid hadden in 1921 reeds succes toen Frans 
Hes, Klaas Wester (de vader van aannemer Jan Wester), A. Verduin, Jaap Wester 
en A. Oud de koppen bij elkaar staken om de vereniging Sterk Door Wilskracht op 15 
maart 1921 op te richten als nieuwe club binnen de katholieke DHVB.   
Overigens kwam de clubnaam SDW veelvuldig voor bij meerdere bonden in die tijd. 
Er werd gekozen voor een mooi blauw (met beetje groen) shirt en rode broek. De 
kousen waren dwars gestreept.  
Omdat de parochie Oudorp ook het Katholieke deel van Sint Pancras en Zuidend 
omvatte mag het niet verrassend heten dat bij de zoektocht naar een geschikt stuk 
grasland om te voetballen, een beschikbaar weiland in het Zuidend, dat tot de 
gemeente Koedijk, hoorde uitermate welkom was.  
Tegenwoordig behoort Zuidend tot Sint Pancras. Het begon bij het Bleekerslaantje in 
de Nollen tot net ten zuiden van waar de Boeterslaan in Sint Pancras ligt.  
De club startte op een terrein even ten zuiden van de huidige Meeuwenlaan in Sint 
Pancras hetgeen van Simen Dekker (Bovenweg 201) was en naast zijn huis was 
gesitueerd.  
Het was wel van een matige kwaliteit hetgeen het afstaan ervan voor 
voetbaldoeleinden vergemakkelijkte. Het werd ook al gebruikt voor evenementen 
zoals voor de voorstellingen van een rondreizend circus. 
In het eerste voetbalseizoen ontstond zowaar ruzie met de buren vanwege het feit 
dat veelvuldig hun tuin moest worden betreden om er ballen uit op te halen en daarbij 
gewas werd beschadigd (tja, ballenvangers bestonden in die tijd nog niet!). 
Op een gegeven moment ging de buurman zelfs op wacht staan om de eerste de 
beste bal die in zijn moestuin landde in beslag te nemen hetgeen ook gebeurde.  Het 
begrip reservebal was in die dagen nog niet algemeen gangbaar dus zat men direct 
zonder bruin monster en de wedstrijd lag stil. 
C. vdGragt sprong over het prikkeldraadhek om hem de bal afhandig te maken 
hetgeen lukte maar hij kwam er letterlijk niet zonder kleerscheuren van af toen hij op 
weg naar het veld weer over het prikkeldraad trachtte te springen hetgeen grote 
hilariteit opwekte. 
 
Vervolgens werd er uitgeweken naar het Bleekerslaantje (in de Nollen, nu 
Achterwegpad) tussen waar nu Cor de Wit woont en het huis van Geijteman (vroeger 
Turkstra) aan de Achterweg waar op een zeer zanderig terrein de wedstrijden 
werden afgewerkt. Op dat moment zetelde de club dus precies op de grens van 
Koedijks en Oudorps grondgebied. 
Met vereende krachten werd dit veld door de leden zo vlak mogelijk gemaakt en men 
trachtte het veld een groener aanzien te geven door het planten van een zeer 
hardnekkig kruipend onkruid genaamd Kweek. 
Het veld beviel echter maar zeer matig waarna de club opgelucht in 1924 gebruik 
kon gaan maken van een stuk land, naast dat van Weel, tegenover Café Rust Wat 
dat  ook als club- en kleedlokaal fungeerde.  
Verkleed werd er later echter ook in een grote schuur die wat verderop naast café 
Spoorzicht stond. 
Leden en aandeelhouders (met name de lokale middenstand) hielpen om het veld zo 
goed mogelijk afgezand te krijgen en met een speciale aandelenactie werd ook een 
eenvoudige maar doelmatige afhekking van het enige veld gerealiseerd.  
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Daarnaast werd er een kleine toko ingericht waar snoep en koek werd verkocht om 
zo de clubkas te spekken. 
Ofschoon volledig voortkomend uit de parochie Oudorp, kan je bij de lokatie van de 
velden ook de insteek kiezen dat de club deel uitmaakt van de geschiedenis van 
Koedijk of Sint Pancras.  Het is maar hoe je het ziet. 
 
Historisch was de actie van Jo Tames (later had hij een verf- en behangzaak op de 
Laat in Alkmaar) die met zijn linkerbeen het doel miste maar wel door een ruit van de 
woning van Aaf Wester aan de Bovenweg schoot waarbij de bal op de etenstafel 
belandde. Gelukkig was Jaap Wester lid van het bestuur van SDW en werd er 
genoegen genomen met vervanging van het glas door een op maat gemaakt oud 
broeiraam. 
 
Tijdens een bezoek aan een wedstrijd maakte de Geestelijk Adviseur, Kapelaan 
Bouwen ophef over het feit dat niet alle leden de broek tot over de knie droegen en 
eiste een kledingvoorschrift in dezen. Hij schreef een ledenvergadering uit over dit 
item omdat hij vond dat het maar eens uit moest zijn met die moderniteiten. 
De leden echter weigerden hierin mee te gaan waarna de kapelaan boos de 
vergadering verliet en nooit meer iets met de vereniging te maken wilde hebben. 
Tevens weigerde de man verder om huisbezoeken af te leggen bij de leden van de 
halsstarrige voetbalclub.  
Te kort bevonden broeken en niet dichtgeknoopte shirts zorgden overigens in die 
dagen ook bij andere clubs voor soortgelijke discussies. 
Of dit de aanleiding vormde of dat de kleine competities en relatief verre 
uitwedstrijden bij de DHVB een rol speelden is niet te achterhalen maar na afloop 
van de competitie in 1923 stapte SDW over naar de neutrale NVB. 
De club bleef SDW heten maar werd in de competities aangeduid als Oudorp 
vanwege het feit dat het Amsterdamse SDW al lid was van de bond. 
 
Verre uitwedstrijden werden, indien mogelijk, met de bus (soms trein) gedaan maar 
als het even kon was de fiets hét vervoermiddel in die jaren. 
De eerste keer dat het gezelschap met een bus naar een uitwedstrijd ging was ook 
het onthouden waard. Deze lijndienstbus van de firma Tuinman en Kok (gestart in 
1923/24) begaf het namelijk pardoes maar gelukkig precies voor de deur van café 
Schiringkas. In de loop van de middag werd de kastelein stoeiendervoort opgesloten 
in de kelder en de leden hadden vrij spel aan de bar. Dit werd als wangedrag hoog 
opgenomen zozeer zelfs dat veldwachter Bleyendaal en burgemeester Bos zich 
ermee bemoeiden en waarbij linksbuiten C. Groot als aanstichter werd aangewezen.  
Ook een volgende uitwedstrijd naar Hoorn ging de mist in omdat het hele elftal in de 
verkeerde trein stapte (halte Sint Pancras bestond van 1896 tot 1938 en kort weer 
van 1940 tot 1944 op last van de Duitsers) en in Zaandam uitkwam. 
 
Café Rust Wat had in 1921 eerst Jan Beers als eigenaar en vanaf 1924 Huib Beers 
die er, als grensrechter van SDW, om bekend stond vooral van de buitenspelregel 
een volledig eigen interpretatie te hebben (dit is dus van alle tijden!). Dit gold 
overigens ook voor zijn vervanger, schoenmaker J. de Graaf, maar die was dan wel 
zo aardig om reparaties aan ballen en voetbalschoenen gratis voor de club uit te 
voeren.  
Overigens was het behelpen met het voetbalveld in die tijd omdat het betreffende 
terrein gedurende een aantal jaren (1924 en 1925) doordeweeks werd 
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onderverhuurd aan buurman P. Bijpost (Bovenweg 243) om er zijn paarden te laten 
grazen. Dit bracht evenwel wat broodnodige extra centen (f25 aan huur per jaar) in 
de kas. 
Begin 1927 kwam de deurwaarder aan de deur bij het café dat zo zijn hele inventaris 
bij een executoire verkoop kwijtraakte waardoor de club geen lokaliteit meer had. 
Dit had allemaal weinig met het spelpeil op zich te maken want de club schotelde 
ondertussen aandeelhouders en publiek leuke wedstrijden voor en spoedde zich 
twee keer in haar bestaan naar een kampioenschap waarbij eerst Bergen en een jaar 
later GrootSchermer zich gewonnen moesten geven. 
Toen men uit tegen GrootSchermer (nu GSV) het kampioenschap behaalde werd  
deze prestatie op de kermis van Rustenburg uitgebreid gevierd. 
Later was er uiteraard een kampioensfeest in het van eigenaar gewisselde clublokaal 
Rust Wat wat zodanig uit de hand liep dat zes selectiespelers besloten om maar in 
de kapberg van P. Groothuizen te gaan slapen in plaats van dat thuis te doen maar 
ze togen de volgende morgen wel rechtstreeks naar Oudorp ter kerke. 
 
Na die tijd echter begonnen de financiële perikelen. Het betalingsmoreel van de 
leden verslechterde zienderogen en zelfs een speciaal ingestelde inningsavond voor 
contributie (op zondag in de schuur van Klaas Wester aan de Bovenweg) kon de 
leden er niet toe verleiden de wekelijkse contributie van 15 centen af te dragen.  
Het Bestuur onder leiding van doelman en voorzitter Nic. Wortel (de vader van Siem 
Wortel)  besloot om er in 1930 de brui aan te geven. Omdat de gelden van de 
aandeelhouders (25 of 10 gulden per man) niet konden worden terugbetaald werd er 
maar besloten om alle gewonnen medailles en bekers onder hen te verloten en zo 
kwam er een einde aan de eerste voetbalclub van Oudorp.  
Dat gold overigens in die dagen voor wel meer van hun tijdgenoten zoals 
bijvoorbeeld: LVV (Limmen), ESV (Egmond Binnen), Excelsior (Anna Paulowna) en 
LWVC (Lutjewinkel). 
 
Feitelijk heeft SDW nooit meer dan 3 elftallen gehad, gezien de uitslagen in het 
Noord-Hollandsch Dagblad (SDW 3 was waarschijnlijk het Juniorenteam). 
 
De uitslagen en wedstrijdaankondigingen stonden in het NHD maar redelijk 
willekeurig door de week verspreid. Zo kon je bv op woensdag een vermelding van 
een competitietussenstand tegenkomen terwijl de eindstand van zo‟n competitie 
gewoon weg niet verscheen. Kortom: journalistiek was het in die tijd een beetje een 
rommeltje op sportgebied. Een wedstrijdverslag op woensdag was ook vrij normaal 
en dat er bijvoorbeeld pas op de zaterdag na het speelweekend uitslagen stonden 
vermeld in plaats van op maandag kwam ook regelmatig voor. 
Spelersnamen vond men in elk geval minder interessant dan de posities in het veld 
en zo las men veel vaker dat de middenvoor had gescoord dan bv Jan Jansen (als 
die midvoor zo zou hebben geheten). 
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De sportieve prestaties 
 

1921-1922 
 
De DHVB telde aan het begin van het seizoen 50 clubs en 95 elftallen. Dit betekent 
dat elke club gemiddeld twee elftallen had wat de kleine schaal die het voetbal in die 
jaren had, duidelijk maakt. 
 
De eerste wedstrijd in het bestaan van SDW was een vriendschappelijk potje dat  
met veel verwachting tegemoet werd gezien. Kennelijk moest er nog een heleboel 
worden geleerd want de wedstrijd tegen Rood-Wit uit Alkmaar (bespeler van het 
Alkmaarsche Sportpark) ging met  0-4 verloren. 
 
Aangezien de DHVB pas in 1919 was opgericht waren de competities in 1921 nog 
niet erg groot. Er waren dit seizoen jaar ca 2000 voetballers aangesloten. 
 
Via een artikeltje in de Schager Courant haalt SDW voor het eerst de pers op 31 
maart 1921 waar gewag wordt gemaakt van de resultaten van de Paaswedstrijden bij 
VVV uit Sint Pancras (zo werd Vrone in de krant geduid).  
SDW I won met 1-3. Waarschijnlijk was dat de eerste wedstrijd in het bestaan van 
SDW. 
De krant stelde de nieuwe club voor als “bestaande uit jongen uit Oudorp en Koedijk” 
(bedoeld werd het Zuidend). 
 
Verder speelde SDW vooral regelmatig vriendschappelijke potjes met haar eerste 
en/of  tweede elftal tegen DTS en Vrone (VVV). 
 
27 december 1921verschijnt er zowaar een verslagje van een vriendschappelijk 
wedstrijdje. Het betrof een medaillewedstrijd tegen V.V.V  
“V.V.V. I trok ‟s namiddags 2 uur naar het veld van S.D.W. te Oudorp. Het maakte binnen 10 

minuten zijn 1ste doelpunt. „t 2e verkreeg het door een onhandigheid van S.D.W.‟s keeper, 
terwijl deze het derde doelpunt niet kon houden. Alzoo rust met 3-0. 
Na de rust wist S.D.W. een goal te plaatsen en daar beide elftallen aan elk toegekende 2-tal 
corners geen winst wisten te halen, eindigde de match met 3-1 en won V.V.V. de medaille. 
Het spel werd door minstens 250 belangstellenden gevolgd.”  
 
Op 10 april 1922 verschijnt er zowaar een klein echt eerste verslagje van een 
competitiewedstrijd in de Alkmaarsche Courant onder de kop:  
 
VOETBAL TE OUDORP: 
“Zondag jl was SDW I uit Oudorp de gast van SDE uit Krommenie-Wormerveer op 
uitnoodiging van de laatste, daar er de vorige maal slechts een uur was gespeeld en met 
uitslag 0-0. Begunstigd door het goede weer heeft SDW eens laten zien, dat zij ze ook weten 
te overwinnen; 7 minuten na het winnen van den toss, wist Boots met een mooi schot te 
doelpunten, 1-0 en na half-time de links-binnen, zodat de uitslag nu werd: 2-0 in het voordeel 
van SDW I. 
Op Assendelft behaalde SDW een overwinning van 9-0.  
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Enkele uitslagen uit dat seizoen: 
 
Zo  5  maart 1922  1 uur : SDW1  - SDO 4  3 – 2 Scheidsrechter D. Toorenburg  
Zo  9 april 1922  1 uur : SDE 4  - SDW 1  0 – 2 Scheidsrechter Pauwels 
Zo  9 april 1922  3 1/2 uur : SVA 2  - SDW 1  0 – 9 Scheidsrechter Pauwels.  
De eerste wedstrijd op 9 april betrof het uitspelen van een half uur in 
Krommenie/Wormerveer waarna men doorreisde naar Assendelft om de 2e maar dan 
volledige wedstrijd van die dag te spelen. De scheidsrechter reisde kennelijk vrolijk 
mee naar zijn volgende wedstrijd. 
 
De stand halverwege de competitie (18 jan 1922) was: 
 
4e Klasse A DHVB      

        

1. SDO IV  4 3 1 0 7 10-4 

2. ADO III  4 3 0 1 6 10-4 

3. SDE IV  5 2 1 2 5 7-8 

4. SDW I  4 1 0 3 2 6-8 

5. SVA II  3 0 0 3 0 2-11 

    

Vervolgens zette SDW een inhaalrace in die vier achtereenvolgende overwinningen 
bracht en een mooie tweede plek opleverde. 
 
De eindstand van dat seizoen luidde: 
 
4e Klasse A DHVB      

        

1. ADO III  8 7 0 1 14 32-4 

2. SDW I  8 5 0 3 10 22-11 

3. SDO IV  8 4 1 3 9 16-12 

4. SDE IV  8 3 1 1 7 11-11 

5. SVA II  8 0 0 8 0 3-46 

        

SDE kwam uit Krommenie-Wormerveer en was een voorloper van vv Saenden. 

ADO is het huidige ADO'20.     

SDO kwam uit Beverwijk      

   

 
Waarschijnlijk promoveerde SDW door die tweede plek omdat in de klasse erboven 
ADO II al speelde en ADO III dus niet kon promoveren. 
 
Het aanvangstijdstip van de wedstrijden was nogal variabel en zo kon het eerste 
team van SDW zowel om 11 uur, om 1 uur als om half 3 moeten starten met haar 
wedstrijden.  
Veel geduld moesten de voetballers ook opbrengen want door de kleine competities 
zaten er soms weken tussen de verschillende wedstrijden.   
 
In de Sportillustratie was elke week wel te lezen over uitgedeelde boetes aan 
verenigingen vanwege administratieve fouten en het regelmatig niet aanwezig zijn 
van de voorgeschreven kalklijnen (boete: f 2,50). SDW kwam niet in dit soort 
mededelingen voor zodat ze een zorgvuldige (ons onbekende) secretaris moeten 
hebben gehad in dat eerste jaar. Misschien kostte het boetevrij houden van de 
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vereniging hem veel moeite want in augustus 1922 valt te lezen dat SDW een 
nieuwe secretaris aanmeldt bij de DHVB, zijnde de heer F. Kunst. 
 
In dat eerste jaar bracht SDW drie elftallen op de been maar alleen van het eerste 
team stonden er uitslagen in de Sportillustratie.  
Het 2e en 3e team waren kennelijk niet aansprekend genoeg en werden door de 
NoordHollandsche onderbond als afdeling van de DHVB in competitieverband alleen 
regionaal georganiseerd vanuit een kantoor te Alkmaar.  
 
 
De DHVB vond het zelf kennelijk ook jammer dat de competities nog zo klein waren 
in de beginjaren en men organiseerde aan het eind van het seizoen serie- en 
propagandawedstrijden. Op 15 mei staat in het NHD dat de volgende teams zich 
hadden ingeschreven voor seriewedstrijden van het district Alkmaar: 
Eerste afdeeling: V.A.F.C. 4, V.A.F.C.5, Geel-Zwart 1, SDW 1, LVV 1, ZPC 1 en 
Vitesse 1. 
Tweede afdeeling: V.A.F.C.6, V.A.F.C.7, Geel-Zwart 2, SDW 2, LVV 2, Vitesse 2 en 
SDW 3. 
Bij de loting op zaterdagavond 13 mei lootte SDW 1 vrij en moest SDW II het tegen 
Geel-Zwart II opnemen onder leiding van scheidsrechter van der Aakster. 
SDW III  moest de degens kruisen met VAFC 6 o.l.v. scheidsrechter Zeegers. 
De wedstrijden werden gehouden op zondag 21 mei op het terrein van LVV aan de 
Hogeweg te Limmen en werden opgeluisterd door muziek. LVV had slechts 1 veld en 
aangezien er in de katholieke bond niet voor 12 uur mocht worden gevoetbald in 
verband met de kerkgang op zondagochtend konden er op die middag vanaf half 
twee maximaal 4 wedstrijden van 1 uur worden afgewikkeld  en kwam dus niet elk 
team aan de beurt (elke afdeeling leverde nl 3 wedstrijden op). 
 
Men speelde ook om prijzen: “Reeds thans zij medegedeeld dat voor elke afdeeling 
vier medailles zijn beschikbaar gesteld”. Dat schoot lekker op voor de prijzen kast: 
vier van de zeven ingedeelde teams gingen met een medaille naar huis. 
De volgende wedstrijden zouden zijn op Hemelvaartsdag 25 mei op het veld van 
Geel-Zwart in Bergen en op zondag 28 mei op een nader te bepalen veld. 
 
Op zaterdag 20 mei stond er nog eens een extra voorbeschouwing en opwekking in 
de krant: “Alles bijeengenomen gelooven we wel te mogen spreken van een mooien middag 

voetbal. Laten nu de respectieve elftallen zorgen voor een flink aantal supporters. Een 
fietstocht georganiseerd en men trekt naar Limmen. 
Zeker rekenen we op een druk bezoek vanuit Limmen en Castricum. We twijfelen niet, of het 
zal stormloopen, als we bovendien nog mededeelen, dat een fanfarecorps door vrolijke 
opgewekte muziek de stemming er danig in zal houden”.  

 
In die jaren waren er niet al te veel evenementen op zondag dus zal het best kunnen 
kloppen dat de belangstelling voor de wedstrijden groot zou worden.  
 
Helaas, helaas moesten de wedstrijden op Hemelvaartsdag wegens “al te grooten 
hitte” worden uitgesteld. Een danige tegenvaller voor de organisatoren die het 
Katholieke voetbal wilden promoten. 
Op Zondag 28 mei zou het dan gaan gebeuren op het veld van Geel-Zwart aan de 
Geestweg in Bergen en omdat het weer zich nog steeds van zijn beste kant liet zien 
werd besloten om de wedstrijden 2x20 minuten te laten duren. 
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In de Eerste Klasse had V.A.F.C. 5 ondertussen afgehaakt en in de Tweede Klasse 
waren de teams SDW 2 en SDW 3 niet meer ingedeeld. 
SDW 1 zou onder leiding van scheidsrechter Smit moeten spelen tegen de  winnaar 
van Vitesse 1 tegen V.A.F.C 4. Na die wedstrijd zouden ze in 
verliezers/winnaarswedstrijden terecht komen. 
 
Het NHD bleef op 27 mei 1922 onverminderd enthousiast: “Er komen morgen dus niet 

minder dan 121 verschillende spelers op het groene veld. Over gebrek aan afwisseling hoeft 
men dus waarlijk niet te klagen. Na afloop der wedstrijden heeft de prijsuitreiking plaats in 
het patronaatsgebouw St Jan. Ten slotte deelen wij nog mede dat het populaire 
Harmoniecorps van Bergen de wedstrijden zal opluisteren. Laten nu velen toonen, het te 
waardeeren, dat er morgen goede partijen voetbal gespeeld worden”.  
 

Naast bovenstaande serie/propagandawedstrijden bestond er ook in die jaren het 
zogeheten Zilveren Tak toernooi waaraan SDW deelnam. 
Op 14 mei vond hiervoor de derde wedstrijd plaats: “Gisteren had de ontmoeting plaats 

tusschen S.D.W. I en V.V.A.IJ. I . Voor de rust stond het 2-0 voor S.D.W. en na afloop der 
wedstrijd 4-3 voor S.D.W. I. Het vriendschappelijke in dezen wedstrijd viel verschrikkelijk 
tegen”. 

 
 
Uitslagen: 
S.D.W. I - V.A.F.C. III  1-1 
S.D.W. I – S.V.A. I  4-3 
S.D.W. I - V.V.A.IJ. I  4-3 
 
Dat niet alleen SDW 1 de aandacht trok blijkt uit het volgende verslagje op maandag 
15 mei 1922: 
 
Voetbal te St. Pancras 
Zondag was S.D.W III de gast van D.T.S. III. Te half 5 was de uittrap. Spoedig zette de 
middenvoor een goal, even daarna nog een. Kwart over 5 ging de rust in met als stand 0-2 in 
het voordeel van S.D.W. Na rust had S.D.W. voor den wind en wist de middenvoor er nog 
twee goals bij te zetten. Er werd van beide kanten hard gewerkt. Te 6 uur floot de 
scheidsrechter af. 
Waarschijnlijk gaat het hier om een oefenwedstrijd op het terrein van Vrone (opgericht in 
1920) en wel tegen DTS (net als SDW opgericht in 1921). Enigszins vreemd is dit wel omdat 
DTS uit Oudkarspel een neutrale vereniging was en SDW katholiek. 

 
 

1922-1923 
 
De DHVB was gegroeid van 50 naar 80 clubs en telde 193 competitie elftallen. 
 
Gedurende het seizoen 1922/1923 meldde de DHVB bijna juichend dat vanuit Den 
Helder RKHV zich aangemeld had (voorloper van vv Helder, later gefuseerd met 
HRC tot FC Den Helder waarbij later ook WGW zich aansloot).  
Aangezien bijna alle clubs ten noorden van Schagen zich aangesloten hadden bij de 
NVB en de WFVB (Westfriese Voetbalbond (1921-1925)) die hun eigen competities  
organiseerden had deze Helderse vereniging wel een geïsoleerd bestaan binnen de 
DHVB.    
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Vanwege de promotie in het vorige seizoen kwam SDW uit in de Derde Klasse A van 
de DHVB en was ingedeeld met RCIJ 2, ADO 2, SDE 3, SVA 1, Vitesse 1, SDO 3 en 
WFC 2  zodat in vergelijking met het jaar ervoor (8 competitiewedstrijden) zes 
wedstrijden meer zouden moeten worden gespeeld. Uiteindelijk zou men door 
terugtrekkingen niet verder komen dan 10 wedstrijden. 
 
In de 2e seizoenshelft trok SDE 3 zich ook nog terug zodat men maar met 6 teams 
overbleef. 
 
In november 1922 werd een speler van SDO 3 voor een maand geschorst vanwege 
het bedreigen van scheidsrechter G. Neelen. Tevens werd SDO 4 geheel uit de 
competitie genomen vanwege het gezamenlijk bedreigen van dezelfde 
scheidsrechter in een daarop volgend weekend tijdens ADO 3 – SDO 4. 
Kennelijk is dit fenomeen al van alle tijden. 
 
Op woensdag 6 december valt in Sportillustratie nr 44 te lezen dat SDW de eerste 
boete in haar bestaan oploopt, zijnde 5 gulden, vanwege het opstellen van de 
ongerechtigde speler Jb. Verduin in de wedstrijd SDW1 – SDE 3. Of de uitslag  
gehandhaafd bleef stond er niet bij maar aan het eind van het seizoen had SDW in 
elk geval twee punten in mindering. 
In december 1922 roept de DHVB in haar orgaan de Westfriese clubs op om zich 
aan te sluiten bij de DHVB. Er speelden nl katholieke clubs in de Westfriese 
Voetbalbond (pas opgericht in 1921) en men wilde die graag onder de vlag van de 
DHVB te plaatsen. Men biedt zelfs aan om eventueel een apart district West 
Friesland daarvoor in het leven te roepen als men er bezwaar tegen zou hebben om 
aan de onderafdeling in Alkmaar te worden toegevoegd. 
 
Drie clubs uit West Friesland melden zich aan het eind van 1922 aan bij de DHVB, te 
weten: SVW uit Nibbixwoud, Wognum en  S en W uit Hoogwoud.  Vanuit de rest 
komt er weinig reactie maar de DHVB bereidt alvast een aparte klasse voor 
Westfriese clubs voor het seizoen 1923 – 1924 voor.   
 
Een krantenverslag uit dat seizoen 
 
Woensdag 24 januari 1923 (Noord Hollandsch Dagblad) 
 
Voetbal te Oudorp SDW I - WFC II 
Te 2 uur laat de scheidsrechter de heer G. Molenaar uit Hoorn de elftallen opstellen. 
Wijkeroog raakte met den wind in den rug. Het liet zich aanzien dat SDW het zwaar te 
verduren zal krijgen. 
WFC is in de meerderheid en maakt al spoedig het eerste puntje. Tot de rust blijven ze in de 
meerderheid maar weten het niet in doelpunten om te zetten dankzij de goede verdediging 
van SDW. Na rust volgt een gelijk opgaand spel, de keepers krijgen eenige ballen te 
verwerken maar zijn beiden in goede conditie. 
SDW verandert haar opstelling en dat brengt succes. 
De linksback komt voor, neemt den bal, rent door alles heen en maakt den gelijkmaker. 
Nog een groot kwartier is er te spelen, van beide zijden wordt er nu hard gewerkt. 
WFC mist nog een paar mooie kansen en als de scheidsrechter het einde blaast is de stand 
gelijk. Beide partijen kunnen hiermee tevreden zijn. 
De scheidsrechter floot uitstekend. 
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Eindstand 1922 – 1923 
 
3e Klasse A DHVB      

        

1. Vitesse 1 10 8 1 1 17 31-11 

2. ADO 2  10 6 2 2 14 22-8 

3. WFC 2  10 4 3 3 11 23-21 

4. SVA 2  10 3 4 3 10 22-21 

5. SDO 1  10 1 2 7 4 6-18 

6. SDW 1  10 1 2 7 2* 12-37 
SDE 3 en RCIJ 2 teruggetrokken 
 

WFC is niet de voorganger van Fortuna Wormerveer maar stond voor Wijckeroogse Football Club.  

Zij werden opgeheven in het seizoen 1928-1929.      

SVA is de voorloper van het huidige SVA Assendelft.     

Vitesse is het huidige Vitesse'22.       

 
Stand DHVB competitie 
 
Tussenstand 19 mei 1923 junioren  

1. Geel Zwart 2                          16-28  

2. SDW 2                                   14-19 
3. Vitesse 3                                16-19 
4. Geel Wit 1                              16-17 
5. SDW 3                                   13-12                                                          

6. LVV 2                                    11-10                                                                    

7. ESV 1                                    15-10 

8. Geel Zwart 3                         15-9 

9. LVV 3                                    15-7 

 
LVV was een voorloper van vv 
Limmen.         

ESV kwam uit Egmond Binnen en was een voorloper van St. Adelbert.     

Geel Zwart was de voorganger van Berdos (1922-1927). Het huidige Geel Zwart ('t Zand) stamt uit 1930. 

Het lijkt er op dat men juniorenteams gewoon doornummerde na de senioren maar ze wel in een aparte  

juniorenklasse onderbracht.         

 
NHD 14 februari 1923 Sport en Spel 
 
Het programma voor a.s. zondag 18 februari luidt als volgt: 
Oudorp SDW II – LVV II om half 1  Scheidsrechter Zeegers. 
(LVV kwam uit de Langereis) 

In verband met het feit dat op meerdere plekken het 40-urengebed gehouden wordt 
kan voor a.s. zondag slechts één wedstrijd worden vastgesteld. 
 
NHD Woensdag 14 maart 1923 Sport en Spel 
 
Wegens den Stillen Omgang worden voor a.s. zondag 18 maart geen wedstrijden 
vastgesteld. 
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NHD Dinsdag 20 maart 1923 Sport en Spel 
 
VAFC I – Alkmaar I   2-0   (Alkmaar = latere Go Ahead‟18) 
Bovengenoemde elftallen speelden gisteren een spannenden wedstrijd op het terrein van 
SDW aan de Achterweg te Sint Pancras. Voor deze match was door SDW voor den winnaar 
een fraaie lauwertak beschikbaar gesteld, voor den verliezer een medaille. 
Als de scheidsrechter de elftallen in het veld roept hebben zich een 500-tal belangstellenden 
om de lijn geschaard. Ieder der beide clubs werd vergezeld door ruim een honderdtal 
supporters. VAFC wint den toss en wenscht het westelijk doel te verdedigen. 
Na den aftrap gaat Go Ahead dadelijk tot den aanval over en laat den keeper reeds dadelijk 
visschen, maar wegens buitenspel wordt dit punt geannuleerd. 
Beurtelings werden de beide doelen bestormd maar de keepers zijn beide in goede conditie. 
Van beide zijden worden verschillende corners genomen maar deze brachten niets op. 
Voor de rust brengt Go Ahead den bal nog eens mooi op, de linksbuiten schiet, de keeper 
redt vallende. 
Nadat Donders, de linksbuiten van VAFC nog een keihard schot gelost heeft, dat rakelings 
wordt naast geschoten, breekt de rust aan met een blanco stand. 
Na de rust is VAFC reeds dadelijk in de meerderheid, en is geregeld voor het Go Ahead 
doel, maar de keeper weet van geen wijken en houdt op een schitterende wijze zijn doel 
schoon. 
Het Go Ahead doe, wordt zwaar beschoten maar haar doelverdediger is niet te verschalken. 
Nog 7 minuten valt er te spelen. Go Ahead heeft niets meer in te brengen. De strijd wordt op 
haar helft gestreden. 
Het staat vast: doelpunten kunnen niet uitblijven. Na enig over en weer getrap bemachtigt 
Donders het leder en schiet met een schuin onhoudbaar schot in. 
Go Ahead tracht nog hardnekkig gelijk te maken maar slaagt daar niet in. 
VAFC speelt schitterend en de midvoor Hoebe brengt den stand 1 minuut voor het einde op 
2-0. VAFC heeft wel verdiend met 2-0 gewonnen . 
Scheidsrechter Bouwman leidde matig. 
Na afloop had de takuitreiking plaats in café De Vriendschap te Oudorp. Nadat wederzijds 
een dankwoord was uitgesproken door de aanvoerders en het SDW bestuur bleef men nog 
enige tijd gezellig bijeen. 

  
De Junioren van SDW maakten vanwege hun tweede plaats een prima seizoen mee 
al werd GeelZwart met een straatlengte voorsprong kampioen. 
 
 
Hiermee besloot SDW haar optreden binnen de Katholieke DHVB. 
 

Naast de competitiewedstrijden werd er ook vele vriendschappelijk gevoetbald met 
alle elftallen in de vorm van medaillewedstrijden of seriewedstrijden (kleine 
tournooien). 
Zo werd er gedurende dit seizoen door de 3 elftallen van SDW tegen NVV (Vrone) 
een keer of 6 gevoetbald maar ook tegen DTS, SEW, GeelZwart (voorloper van 
Berdos) en Holland (voorloper van LSVV). 
Bijzonder goed deed SDW het in de bekerwedstrijden bij Stormvogels te Spanbroek 
waar hen pas een halt werd toegeroepen in de finale tegen Forward uit Hoorn (4-1 
verlies). 
De prijsuitreiking aldaar werd verricht door Dhr van Dijk als competitieleider van de 
Westfriesche VoetbalBond waar Stormvogels toen in speelde. 
Op 15 augustus 1922 haalde SDW nog op negatieve wijze de krant door niet te 
komen opdagen bij de serie wedstrijden van Quosego in Schagen temeer omdat de 
Schagense club al eerder coulant was geweest en SDW uitstel had geven vanwege 
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de Oudorper Kermis. Dat SDW op zaterdagavond afzegde voor de wedstrijd van de 
dag erop viel uiteraard in bijzonder slechte aarde. 
 
In mei 1923 organiseerde SDW voor het eerst haar eigen seriewedstrijden en na een 
gelijkspel tegen Holland I viel de wedstrijd tegen Vrone letterlijk in het water vanwege 
een wolkbreuk. 
 
Zelfs in juli 1923 werd er vrolijk doorgevoetbald in een aantal wedstrijden tegen 
Vrone l. 

 
 
 
Foto uit 1923: kleine Siem Wortel (de latere VVO speler en Kolping Boys supporter) met moeder voor 
het door de leden aangelegde hek van SDW. Vader Nic Wortel was voorzitter van SDW. 

 
 

1923 -1924 
 

 
De DHVB was weer gegroeid van 80 naar 99 clubs verdeeld over 227 elftallen.  
SDW zou daar niets van merken want zij hadden zich aan het eind van het seizoen 
1922-1923 aangemeld bij de landelijke NVB (onderafdeling NHVB). Dit zal in de 
parochie Oudorp vele voorhoofden hebben doen fronsen.  
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De kleine DHVB competities en het relatief verre reizen zullen hiervoor wel de reden 
zijn geweest. Men had zich ook bij de toen bestaande Westfriesche voetbalbond 
WFVB kunnen aansluiten maar die competities speelden zich een behoorlijk stuk 
naar het noorden af dus ook dat zal te bezwaarlijk zijn geweest in vergelijking met 
het voetballen rondom Alkmaar.  
 
Voor de geschiedenis van de Westfriesche Voetbalbond verwijzen we naar een apart 
stuk hierover op de Kolping Boys web site. 
In het Algemeen Sportblad stond op 9 augustus 1923 dat als nieuw lid van de NHVB 
was aangenomen: SDW te Oudorp met als secretaris C. de Groot.  
Th. Kunst Jbz van de bovenweg te Oudorp stond als verenigings contactpersoon en 
consul te boek. 
Omdat SDW uit Amsterdam al lid was van de bond werd het SDW uit ons dorp in de 
competitie simpelweg aangeduid als Oudorp, niet te verwarren met de latere 
voetbalclub Oudorp uit het Ooievaarsnest . 
In het adresboek staat dat Oudorp (SDW) consul en contactpersoon Th. Kunst Jbz 
Bovenweg te Oudorp was en dat “het costuum een blauw jersey met roode broek 
betrof“. 
 
Als kersverse NHVB club was de eerste actie van SDW het organiseren van een 
wedstrijd tussen twee gecostumeerde  elftallen ter gelegenheid van de Zuidender 
kermis op 19 september gevolgd door de traditionele wedstrijd tegen Vrone 
 
 
NHD dinsdag 25 september 1923 Sport en Spel 
 
Voetbal te Oudorp 
Zondag waren de beide elftallen van SDW weer in volle actie op het voetbalveld. Wist SDW I 
verleden Zondag haar nabuur Vrona(!) II met 4-2 de nederlaag te bezorgen thans was ze in 
het veld tegen BSV van Bergen maar verloor met 2-1. Deze nederlaag is onverdiend maar 
het spelen met 10 man en ander pech was hier de grootste oorzaak van. 
SDW II klopte vorige week KFC II van Koedijk met 5-0 en speelde zondag tegen BSV III en 
bezorgde BSV een nederlaag van 3-0. 

 
NHD donderdag 4 oktober 1923 VAFC hoekje 
 
Programma 
1e Adsp (a) SDW – VAFC  (SDW had dat jaar dus wel een jeugdteam, al stonden er geen 

uitslagen in het NHD).  
 
NHD dinsdag 9 oktober 1923 Sport en Spel 
 
Voetbal te Heerhugowaard 
DTV I – SDW 1 Oudorp 1-4 
 
 
NHD donderdag 4 oktober 1923 VAFC hoekje 
 
Programma 
2e Adsp (b) SDW – VAFC  (SDW had dat jaar dus ook nog een tweede jeugdteam, al stonden  

ook daarvan geen uitslagen in het NHD).  
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Op 30 oktober kwam de RK voetbalvereniging KIOS uit Noord Scharwoude op 
bezoek en deelden beide teams met 2-2 de punten. 
 
NHD dinsdag 13 november 1923 Sport en Spel 
 
Voetbal te Oudorp 
Zondag speelde SDW I te Sint Pancras tegen Vrona II (!) en keerde thuiswaarts met een 2-0 
overwinning die verdiend was. 

 
Rijper Nieuws en advertentieblad 29-11-1924 
 
Groot-Schermer. 
Zondag speelde de voetbalclub alhier tegen die van Oudorp en moest het tegen haar 
afleggen met 3-4. 
 
NHD maandag 10 december 1923 Sport en Spel 
 
Voetbal te Oudorp 
SDW I wist gisteren haar tegenstander voor de bovenste plaats BSV II maar liefst met 8-0 
naar huis te zenden. Hiermee is haar bovenste plaats verzekerd. 
SDW II speelde te Alkmaar tegen VAFC VI en won daar met 2-0. 

 
NHD 24 februari 1924 
 
Voetbal te Oudorp 
 
Zondag speelde SDW I tegen DTS II te Oudkarspel. Een kwartier speelde SDW met 8 man 
waar DTS gebruik van maakte om de stand op 1-0 te brengen. Het verdere gedeelte werd 
gespeeld met 10 man maar nu kon DTS het niet lang volhouden en het einde bracht SDW 
een 3-1 overwinning . Na dezen wedstrijd is SDW in deze afdeeling voor goed kampioen. 

 
NHD maandag 10 maart 1924 
 
Oudorp Voetbal 
 
SDW  I – HSV I  0-1. SDW II – BSV III   0-3. 
SDW speelde zondag te Heiloo een vriendschappelijken wedstrijd.  Een gelijkspel had beter 
de verhoudingen weergegeven. Maar toch kan SDW tevreden zijn daar haar tegenstander 
een klasse hooger speelt en nog wel dingt naar de bovenste plaats. 
SDW II leed tegen BSV III te Bergen voor den bond een gevoelige nederlaag en verloor met 
3-0. 

 
Om even bij te komen van de inspanningen van de competitie werd er in april maar 
weer eens tegen Vrone gespeeld hetgeen met een 0-8 eindstand de grootste 
nederlaag ooit tegen de buren opleverde. 
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Foto: Gekostumeerde wedstrijd van SDW op het veld langs het Bleekerslaantje (tussen Herenweg en 
Achterweg in De Nollen, vlakbij de spoorlijn Alkmaar – Den Helder, nu Achterwegpad geheten).  
 
Foto is genomen naar het oosten in de richting van de Achterweg. Matroos staand vierde van rechts 
met snor is Jan Oud. Verder staan op de foto J. Bleeker, J. van Stipriaan, Cees Beerse, Cees Oud zijn 
vader, J. van Baar en “kleine Jan”.,  

 
Algemeen Sportblad 18 mei 1924 
 
Seriewedstrijden te Bergen 
 
Vrone 2 – SDW 1   2-1 
Er werd aan beide kanten flink aangepakt en tot het eind kenmerkte deze wedstrijd zich door vurig 
spel. Over het geheel genomenwas SDW iets in de meerderheid doch het grootste struikelblok voor 
hen was de Vrona keeper. Vrona wist 2 en SDW 1 maal te doelpunten. 
Alzoo heeft Vrona zich in de volgende ronde geplaatst en als het goed is spelen ze tegen hun eerste. 

 
De adspiranten van SDW bekampten de leeftijdgenoten van Alcmaria Victrix maar 
hun uitslag werd de lezers onthouden. 
 
NHD Zaterdag 24 juni 1924 
 
Bij het 5-jarig jubileum van de DHVB wordt het in een artikel in de krant betreurd dat 
VAFC uit Alkmaar en SDW uit Oudorp zich het voorgaande jaar hebben afgewend 
van de DHVB en zich hebben aangesloten bij de neutralen (KNVB). 
 
 
Nieuwe penningmeester 
Op 31 augustus 1924 treedt Arie Beers als nieuwe penningmeester aan. Hij beklaagt 
zich in zijn jaarverslag over kalenderjaar 1924 over het feit dat de contributies en de 
ontvangen entreegelden niet te controleren waren vanwege slordig boekhouden van 
zijn voorganger.  
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Op dezelfde dag werd ook het nieuwe veld tegenover café Rust Wat in gebruik 
genomen met een veteranenwedstrijd tijdens de kermis die door 55 betalende 
toeschouwers werd bijgewoond. 
De huur van het nieuwe veld bedroeg f52 per jaar. 
Naast het veld bevond zich ook een consumptietent die voor een bedrag van f20 was 
verhuurd aan S. Hoogeboom. 
 
In het Algemeen Sportblad werd vermeld dat aan SDW een boete van f5,- was 
opgelegd wegens het niet aanwezig zijn op de algemene vergadering van de NVB te 
Alkmaar 
 
De eindstand dat jaar luidde als volgt: 
 
5e Klasse A NHVB       

        

SDW (Oudorp)1 8 6 1 1 13 29-7 

Bergen 2*  8 5 0 3 8 26-16 

DTS 2  8 4 0 4 8 17-23 

DTV 1  8 2 2 4 6 10-19 

Vrone 2  8 1 1 6 3 9-26 

 
GrootSchermer 1 en Ursem 1 teruggetrokken 

DTV kwam uit Heerhugowaard zuid  

 
6e Klasse D NHVB  Junioren     

        

Alcmaria Victrix 14 13 1 0 27 63-4 

Bergen  14 11 1 2 23 30-7 

VAFC a  14 8 1 5 17 28-32 

Heiloo  13 3 5 5 11 15-10 

Schoorl  11 4 1 6 9 16-27 

SDW (Oudorp) 13 2 0 11 4 10-46 

VAFC b  14 0 2 12 2 5-54 

VAFC was een voorloper van AFC'34. 

      

Het jaar werd besloten met deelname aan de seriewedstrijden van Holland in Noord 
Scharwoude die SDW na een gelijkspel tegen RoodWit en een 3-0 winst op Holland 
als winnaar afsloot. 
 

1924 -1925 
 
Financiële perikelen 
 
Er werd in dit seizoen in de eerste competitiehelft tot 31 december 1924 een bedrag 
van f116,34½  aan entreegelden binnengehaald.  
Het financieel resultaat aan het eind van boekjaar 1924 was krap positief: f19,10½ op 
een totaal aan inkomsten van f762,45. 
Dit kon echter slechts worden bereikt door het uitgeven van aandelen van f25,-  (Jac 
Wester, Klaas Wester, A.J. Verduin, H. Kroonenburg) en f10,-  (E. de Groot, C. 
Beerse, J. Oud Jzn, D. Louwen Dzn, G. Smit en T. Westmeijer). Dit was met name 
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nodig om de materiaalkosten te betalen van het door de leden zelf gerealiseerde 
omheining van het veld alsmede ook de consumptietent. 
Er werden dat jaar 701 toegangskaartjes van f0,15 verkocht en ook nog 238 
kinderkaartjes a f0,05.   
 
De belangstelling viel niet tegen en dat werd ook ingegeven door het feit dat SDW 
een voortreffelijk seizoen kende n voor het tweede opeenvolgende jaar kampioen 
werd en ook nog ongeslagen bleef 
De penningmeester beklaagde zich erover dat er een flinke contributie achterstand 
was waardoor de volgende personen op de zwarte lijst belandden: Nic. Beerse,  
Joh. Brakenhoff, Jan Brammer, Henk Brammer, Cor Brammer, Cor Hoebe,  
Frans Kunst Frzn, Dirk Louwen, Aldert Oud, Piet Oud, Cor Vader, Jac Venneker,  
Jan Woutering en Piet Woutering.  
 
In januari 1925 werd er voor het eerst tegen SVV uit Schoorl geoefend en de 
verslaggever vond ”SDW een flinke club bestaande uit sportieve krachten die de 
onzen op een 0-1 nederlaag tracteerden”. 
 
In april werden seriewedstrijden georganiseerd, een soort kleine bekercompetitie. 
Deze werden per poule bij een bepaalde vereniging georganiseerd en aan het eind 
van dit seizoen was SDW kennelijk aan de beurt met de volgende wedstrijden: 
 
GrootSchermer 1 – Heiloo 1 
VAFC 2 – DTS 2 
Holland 2 – Dijkers 2 
Vrona 2 – Oudorp 1(SDW) 
RoodWit 2 – Holland 1 
Zilvermeeuwen vrij  
Dijkers was een vereniging uit Zaandam. 

 
Over bovenstaande  wedstrijd van SDW vinden we het volgende in de krant van 9 
april 1925: 
 
In deze wedstrijd zien we hoe SDW het onderspit moet delven. Vrone maakt na een kwartier spelen 
de eenigste goal in deze wedstrijd en hoeveel schoten de SDW voorhoede ook op doel ga alles ging 
over en naast of belandde veilig in de handen van de keeper. 
SDW ligt er de eerste de beste keer al uit. Menigeen had anders verwacht. 
 

Op 14 mei 1925 was er weer sprake van seriewedstrijden en hier verging het SDW 
beter: 
RoodWit 2 – Oudorp 1  0-2 
Schoorl  1 - Oudorp 1 (door Oudorp gewonnen gegeven)  
 
Een derde prijs achter Schoorl 1 en VAFC 3 was voor SDW 1. Dit bescheiden succes 
viel in het niet bij de prestaties van SDW in de competitie waarin zij alle 
tegenstanders hun hielen lieten zien en ongeslagen de eindstreep bereikten. 
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SDW elftalfoto van rond 1925 : staand vijfde van links is Gerrit Dekker, de fietsenmaker van „t 
Zuidend, 2

e
 rij knielend in het midden Jan Louwen (vader van Nico, Arie, Ren etc) , doelman is Jaap 

Venneker (vader van Cor en Jaap). 
Voor de namen van de anderen houden wij ons aanbevolen (contactpersoon: Dick Veel) 

 
De eindstand na afloop van dit seizoen luidde: 
4e Klasse C NHVB       

        

SDW (Oudorp) 1 16 15 1 0 31 48-12 

GrootSchermer 1 16 10 1 5 21 58-26 

SOVV 1  16 8 3 5 19 55-31 

VAFC 3  16 8 1 7 17 25-32 

RoodWit 2 16 5 4 7 14 24-38 

Schoorl 1  16 5 3 8 13 24-30 

Zeevogels 2 16 4 3 9 11 20-45 

DTS 2  16 4 2 10 10 35-38 

Alkmaar 3  16 3 2 11 8 16-53 

 
SOVV was afkomstig uit Spierdijk/Opmeer.    

RoodWit was een Alkmaarse club die op het Sportpark speelde.  

Grootschermer was de voorloper van GSV.    

Schoorl was een voorloper van Duinrand S.    

Alkmaar ging later Go Ahead'18 heten en ging later op in DFS Alkmaar.  
   

In het adresboek 1925 van de bond komen we de beschrijving van de ligging van het 
veld tegen:  
“Vanaf halte Sint Pancras 1 minuut. Vanaf Alkmaar met autobus.  
Kleedlokaal tegenover ‟t terrein (café Beers)”.  
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(Met halte Sint Pancras werd de treinhalte bedoeld die toen net ten noordoosten van de kruising 
Bovenweg/spoorlijn Hoorn/Den Helder) bestond.   

Arie Beers (Bovenweg Sint Pancras) was ondertussen consul geworden en J. Oud 
Pzn (Benedenweg Sint Pancras) was contactpersoon namens de vereniging. 
 
Ook was het korps van clubscheidsrechters indrukwekkend.  
De volgende namen komen we tegenop de lijst van scheidsrechterdeclaraties: Cor 
Vader, Frans Kunst, P. Oud, Nic Beerse, Cor Brammer, Henk Brammer, Jan 
Brammer, Jac Venneker, D. Louwen, Cor Hoebe, Johan Brakenhoff en A. Oud.  
 
Het totaal aantal seniorenleden van SDW bedroeg ongeveer 30 man. 

 
1925 -1926 

 
In het jaarverslag van penningmeester Beers van 1 februari 1926 over het jaar 1925 
valt te lezen dat het 1e en enige elftal in de winter onderaan stond in klasse 2C maar 
dat toch in de 25 thuiswedstrijden die er in dat jaar werden afgewerkt f459,13 aan 
entree werd binnengehaald ofwel zo‟n 100 betalende toeschouwers per wedstrijd. 
Er werden nog twee aandeelhouders van f10,- aangetrokken in de personen van P. 
Zuurbier en Kl. Oud.  Zodoende had de club een totaal aandelenkapitaal van f180,- 
De garantiestelling daarvan bestond uit de terreinschutting, de materialenvoorraad 
en de gewonnen prijzen van de club. 
Joh. Oud Jnz had dat jaar voor eigen rekening op de terreinschutting een 
bovenvlecht met juffers (steunpalen) geplaatst die echter zijn eigendom bleven 
zolang de club de kosten ervan niet zou hebben afgelost.   
 
Complimenten werden uitgedeeld aan de materiaalbeheerders Jac de Graaff en Cor 
Oud vanwege hun zuinige beleid.  
De huur van het veld zou in het voorjaar van 1926 weer opnieuw verpacht gaan 
worden bij inschrijving aangezien P. Bijpost had aangekondigd zijn ket (paard) te 
willen gaan opruimen. 
 
Het jaar werd in augustus begonnen met het organiseren van nederlaagwedstrijden 
en het resultaat van de eerst wedstrijd tegen DTS (0-9 verlies) beloofde weinig goeds 
voor het komende seizoen. 
 
De ledenlijst bestond uit de volgende namen: Arie Beers, Jacob Beerse, Cor Beerse, 
Jan Beerse, Jacob Brammer, Piet Groothuizen, Jan Louwen, Cor Oud, Jac Schröder, 
Cor Schröder, Joh. Tamis, Dirk Trompetter, J. Verduin, Kl. Jan Verduin,  
Jan Woutering, Piet Woutering, W. Zoon, Jan Oud, Jac Berkhout, Jan Brammer, 
“blinde” Willem Stoop, Jac Venneker, C. Werring, J. Groothuizen, Cor de Wit,  
P. Koomen, Klaas Bruin: totaal 27 seniorenleden. 
 
G. Hoogeboom had de huur van de consumptietent overgenomen van S. 
Hoogeboom. 
 
Enthousiast geworden over het iets stijgende ledental werd een tweede elftal 
ingeschreven in Klasse 4C maar de spelers werden al snel met de harde 
competitiewerkelijkheid geconfronteerd door de volgende ervaringen: 
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Vrone 2 – Oudorp 2 6-0 
Schoorl 2 – Oudorp 2 10-0 
Oudorp 2 – Vrone 2 2-5 
Nieuwe Niedorp 2 – Oudorp 2 22-0 
Hierna zag men er geen gat meer in en werd het tweede elftal teruggetrokken 
 
Het vijf-jarig bestaan van de club werd luister bijgezet met een feestavond, al gaf de 
onderste plaats daar weinig aanleiding toe want na de terugtrekking van het tweede 
en de onderste plaats van het eerste team viel er dat jaar bar weinig te vieren. 
 
De eindstand luidde als volgt: 
 
3e Klasse C NHVB       

        

        

Bergen 1  18 13 1 4 27 60-27 

DTS 1  18 11 4 3 26 45-20 

Zeevogels 1 17 11 4 2 24 45-22 

NVV 1  18 11 1 6 23 74-41 

Vrone 1  18 11 1 6 23 57-30 

Holland 1  18 6 1 11 13 32-44 

Heiloo 1  18 6 1 11 13 30-43 

CSV 1  18 5 3 10 13 38-70 

SOVV 1  17 4 2 11 10 33-66 

SDW (Oudorp) 1 18 2 2 14 6 22-71 

 
Holland was de voorloper van LSVV 

NVV was de eerste naam van vv Nieuwe Niedorp 

 

1926 -1927 
 
Het seizoen begon met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Voorwaarts (het 
latere LSVV). Deze club was de voortzetting van het katholieke deel van de club 
Holland. De andersdenkenden van die club hadden zich aangesloten bij DTS uit 
Oudkarspel. 
In januari 1927 constateert de penningmeester in zijn jaarverslag tevreden dat het 
eerste elftal het vrij goed doet in 2C. Door allerlei herindelingen bleek dat SDW 
ondanks de laatste plaats van het jaar ervoor een klasse hoger werd ingedeeld. 
Het spelpeil bleek aanzienlijk verbeterd en een stabiele plaats in de middenmoot leek 
hem zonder meer haalbaar. 
Het aantal thuiswedstrijden en dus de recette viel tegen. Aangezien men het jaar 
daarvoor vele tegenstanders in het Zuidend had uitgenodigd en men dat nu weer 
wilde luidde het antwoord de meeste keren: “kom nu eerst maar eens naar ons”. 
 
De contributiebetaling van f0,15 cts per week verliep volgens penningmeester Arie 
Beerse schandalig slecht. 
Het aantal verkochte entreekaartjes bedroeg in 1926 totaal 919 stuks hetgeen voor 
13 thuiswedstrijden dus op gemiddeld 70 toeschouwers neerkwam waarover de 
penningmeester tevreden was. 
De huur van het veld was na het stoppen van P. Bijpost voor enige maanden 
overgenomen door Klaas Oud. 
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De ledenlijst voor de senioren bestond uit: Arie Beers, Jac Beerse, Cor Beerse,  
Jan Beerse, Jac Berkhout, Klaas Bruin, Piet Groothuizen, Jan Louwen, Jan Oud, 
Cor Oud, Jac Schröder, Cor Schröder, Dirk Trompetter, Jan Verduin,  
Kl. J.Verduin en W. Zoon ofwel 16 leden. 
De kosten voor de terreininrichting met schutting en consumptie tent bedroegen in 
1924 in totaal f475,- en de laatste termijn van deze schuld (f75,-) werd in dit seizoen 
afgelost  waardoor er alleen nog schulden bestonden bij J.Oud Jzn (f15,-) en Jac. 
Wester (f53,39). 
De penningmeester verwachtte die ook binnen een jaar te kunnen aflossen en zelfs 
te kunnen beginnen met het uitloten van enige aandelen. 
 
Hij was zelfs zo enthousiast dat hij in zijn jaarverslag de club aanraadde een 
feestavond te geven die alle voorgaande avonden in gloed en luister zou overtreffen. 
In vergelijking met de resultaten van het jaar daarvoor gaf de eindstand in de 
competitie daar wel alle aanleiding toe want zij waren een stabiele middenmoter 
gebleken. 
 
Eindstand 1926-1927: 
 

2e Klasse C  NHVB       

        

DTS 1  14 10 2 2 22 61-14 

Zeevogels 1 14 8 4 2 20 36-17 

NVV 1  14 8 3 3 19 51-33 

Heiloo 1  14 7 3 4 17 46-16 

SDW (Oudorp) 1 14 4 4 6 12 36-39 

Vrone 1  14 6 0 8 12 30-36 

Westfrisia 3 14 2 8 8 8 31-56 

Hollandia 4 14 1 0 13 2 23-103 
 
 
 

1927 -1928 
 
Sportief gezien werd dit weer een aardig jaar.  
Men kon wederom slechts 1 elftal op de been brengen  maar de resultaten waren 
heel behoorlijk. Dit zou moed moeten geven voor het volgend seizoen maar het was 
kennelijk voor het kleine bestuur een bijna wekelijks gevecht om het voortbestaan 
van de vereniging door de slechte betalingsdiscipline van de leden. 
Op 23 augustus is Oudorp/SDW afgevoerd van de lijst van stemgerechtigde leden 
van de voetbalbond. 
In het Algemeen Sportblad viel in de NVB rubriek te lezen:  
 “Het spijt ons te moeten memoreeren dat de vereniging Oudorp bij gebrek aan 

belangstelling van haar leden geen bestaansrecht meer had en alzoo als lid van onzen Bond 
heeft moeten bedanken. Dit spijt ons ten zeerste, omreden deze vereniging behorende tot de 
goede en bovenal prettige leden van onzen Bond”. 
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De stand aan het eind van het seizoen luidde als volgt: 
 
2e Klasse C  NHVB       

        

NVV 1  14 10 1 3 21 48-9 

Vrone 1*  14 10 2 2 20 38-20 

Westfrisia 3 14 8 2 4 18 44-22 

SDW (Oudorp) 1 14 8 1 5 17 35-24 

Hoorn 1  14 6 1 7 13 35-30 

Alkmaar 2  14 5 1 8 11 25-41 

Schoorl 1  14 5 0 9 10 36-27 

Hollandia 4 14 0 0 14 0 7-95 

        

 
1928 -1929 en 1929-1930 

 
Waarschijnlijk bestond het sportieve leven van SDW in die laatste twee seizoenen uit 
het spelen van slechts vriendschappelijke wedstrijden die op ad hoc basis door de 
overgebleven bestuursleden werden georganiseerd. 
Eigenlijk was de club in actieve zin in 1928 opgehouden als voetbalvereniging omdat 
in die laatste jaren per keer weer een elftal bij elkaar geraapt moest worden om een 
wedstrijdje te spelen.  
Uiteindelijk raakte daar de lol ook van af en gaf het restant van het bestuur de pijp 
definitief aan maarten. 
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Enige tegenstanders en tijdgenoten van SDW teams 
 
Rood Wit uit Alkmaar. Speelde op Gemeentelijk Sportpark in de jaren „20 
SDE uit Krommenie/Wormerveer (1912) (later RKVV Saenden). 
SDO uit Beverwijk. 
ESV uit Egmond Binnen (voorloper van St Adelbert). Kreeg in oktober ‟23 een nieuw 
veld gelegen aan den Doelen  
ADO uit Heemskerk, later ADO‟20. 
LVV uit Limmen (voorloper van OranjeWit, later vv Limmen). Op vrijdag 6 juli 1923 
werd het nieuwe sportterrein van LVV aan de Rijksstraatweg nabij de Limmertol 
geopend   
ZPC (Zalige Petrus Canisius) uit Amsterdam (1921-1999). 
Geel-Zwart uit Bergen (voorloper van Berdos). 
Grootschermer. Dit was een club die tegelijk bestond met GSV (Oost Graftdijk) dat 
in 1921 werd  opgericht 
WFC  (Wijckeroogse Football Club) uit Velsen Noord. 
Vitesse uit Castricum, later Vitesse‟22. 
RCIJ uit IJmuiden. 
Holland uit Noord-Scharwoude. 
KIOS uit Noord Scharwoude 
Geel Wit uit Den Helder (voorloper van WGW wat in 2009 opging in FC Den Helder). 
Had in 1923 geen eigen veld en speelde alle wedstrijden uit. 
Zeemeeuwen uit Egmond aan de Hoef (1923)  (waarsch. voorloper van Zeevogels)  
DOS uit Broek op Langedijk of Heerhugowaard (van den Langendijk stond er achter) 
Concordia uit Anna Paulowna 
Stormvogels uit Spanbroek (jaren ‟20) 
Sparta uit Wognum (voorloper van Spartanen) en ook uit Schagen 
BVV uit Benningbroek 
DEVO uit Den Helder 
WFC uit Wieringerwaard 
MVK uit Blokker (opgeheven 1933) 
KFC uit Koedijk 
DTV uit Heerhugowaard Zuid. Op 27 mei 1923 was de openingswedstrijd van het 
veld in Heerhugowaard zuid tegen VVV uit Oude Niedorp. Uitslag:  1-0  
Dosko uit Oudesluis 
SVW uit Nibbixwoud 
SEW (ook S en W) uit Hoogwoud. Katholieke club die in 1923 ter ziele ging 
HFC (Hoogwouder Football Club) uit Hoogwoud 
VVM uit Medemblik 
VCL (VoetbalClub Langereis) uit Hoogwoud/Opmeer (later HOSV) 
Stormvogels uit Hoogwoud. Was gedurende 8  jaar de naam van het latere 
Grasshoppers 
Meervogels uit Zaandam 
WZV uit Wijk aan Zee (opgeheven 1924) 
WitRood (later Spirit) uit Hoogkarspel  
DSO (voorganger van RKEDO) uit De Goorn 
Quick uit Alkmaar rond 1910 opgericht. Katholieke club voor de volkswijken 
RKAFC uit Alkmaar even na 1910 opgericht. Katholieke club voor 
middenstandsklasse. 
VAFC  uit Alkmaar Opgericht in 1920 uit fusie van Quick en RKAFC 
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ARC uit Alkmaar. Opgericht in 1920. Fuseerde met VAFC in 1934 tot RKAFC (later 
AFC‟34) 
NVV kwam in 1920 voort uit een fusie tussen de clubs NVC en DTS en was de naam 
van vv Nieuwe Niedorp tot 1935.  
Atlas (Den Helder)  
Batavier (Den Helder) 
SVS (ergens uit de noordkop) 
VVH (Voetbalvereniging Heiloo, 11 maart 1921 tot 10 november 1929) was de 
voorganger van HSV dat op 1 juni 1930 werd opgericht. 
Dijkers uit Zaandam 
S.O.D.A. uit Westerland 
O.V.V. uit Oudeschild 
Z.V.V. uit Zuid Scharwoude 
 
Er moet worden aangetekend dat de krant soms ook wel slordig was met de namen.  
Men gaf bijvoorbeeld aan dat Egmond Binnen een wedstrijd speelde. Waarschijnlijk 
bedoelde men in dat geval ESV. Zo gaf men wel vaker de dorpsnaam aan een club 
bij de uitslagen terwijl  de echte naam anders luidde. Soms moest men wel als er 
reeds een club in de bond onder dezelfde naam actief was. 
 Op 8 feb 1924 staat bijvoorbeeld in de krant (NHD) als wedstrijd: VAFC Adsp. A 
tegen Oudorp Adsp. Met Oudorp werd hier SDW bedoeld want de vv Oudorp werd 
pas 10 jaar later opgericht.  
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De schitterende oorkonde hierboven werd door de voetbalclubs van de DHVB aangeboden aan de 
Bisschop van Haarlem Monseigneur Callier ter gelegenheid van zijn 50-jarig priesterfeest in 1922. 
SDW bestond toen net 1 jaar. Waarschijnlijk worden alleen de clubs die een bijdrage hadden gestort 
voor het kado met name genoemd en we zien vele, vaak niet meer bestaande, verenigingen vermeld. 
Het wapen van Oudorp is wel in de rand verwerkt (linksonder (met 3 rozen) maar de kas van SDW liet 
kennelijk geen feestdonatie aan de Bisschop toe (bron: De Sportillustratie augustus 1922). 


