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1. Historische beschrijving* 
 

 
In de geschiedenis van SDW Oudorp werd al geschreven dat SDW zich in 1923 
aansloot bij de Noord-Hollandse Voetbalbond NHVB. 
Er was echter nog een alternatief in Noord-Holland maar daar kozen de Oudorpers 
niet voor en dat was de neutrale Westfriesche Voetbalbond, de WFVB.  
Waarschijnlijk was de reden dat deelname aan de competities van de WFVB inhield 
dat men de wedstrijden niet dicht bij huis rondom Alkmaar af kon werken in 
competities van aansprekende omvang. De WFVB verenigde eigenlijk alleen de 
clubs van het noordwesten van West Friesland in zich (zie kaartje op omslag) en de 
aansluitende gebieden daarbuiten. 
 
Mede door de eerste wereldoorlog, die in ons land tot een algehele mobilisatie 
leidde, kwamen honderden jonge Westfriezen in contact met andere delen van ons 
land en met andere Nederlanders. Dit had tot gevolg dat er in de jaren na 1918 - en 
niet alleen en uitsluitend in West Friesland- veel veranderde. En dan nog bovendien 
in een tamelijk snel tempo.   
Andere oorzaken kan men vinden in de nieuwe onderwijsvormen. Een deel van de 
Westfriese plattelandsjeugd trok naar scholen in de centra: naar Schagen, Alkmaar , 
Hoorn en Enkhuizen. 
De dorpen waren niet langer meer vrijwel gesloten gemeenschappen. Dingen van 
elders deden hun intrede. 
In feite is het zo dat alleen de degenen die geboren zijn vòòr 1910 (en dat is nog 
slechts een honderdjarige enkeling) het echte leven van het oude West-Friesland 
nog hebben geproefd. 
Een leven waarin de auto nog slechts sporadisch voor kwam, waarin waterleiding en 
riolering in de dorpen ontbraken, waarin de petroleumlamp  op de lange 
winteravonden het huis matig en de straten minimaal verlichtte en waarin de kolen- 
en houtkachel centrale posities in de vaak kleine woningen innamen. 
In dat oude West-Friesland was er óók al sprake van sport, al was het een geheel 
andere sportwereld dan die we thans kennen. 
Er waren kolfbanen, er waren kegelclubs en er waren gymnastiekverenigingen. 
Vooral de gymverenigingen hebben er - in hun daarvoor ongeschikte zaaltjes bij 
petroleumverlichting - voor gezorgd dat ook de minder bedeelden buiten hun 
dagelijks werk om nog iets “hadden”. 
Wie ging kolven, kegelen of biljarten behoorde doorgaans tot de klasse die over wat 
meer aardse goederen beschikte. 
 
De gedemobiliseerde soldaten, die terugkwamen in hun dorp, de jongeren die de 
ULO, de Hogere Burgerschool of de universiteit bezochten; zij wilden ook in hun 
woonplaats sport beoefenen. 
Sportgerichtiheid, die in eerste instantie nog enkele korfbalclubs deed ontstaan (aan 
de Langedijk, in Nieuwe Niedorp en in Hoogwoud), maar die al spoedig tot het 
voetballen beperkt bleef. 
 
Wie er kranten uit die jaren op na slaat vindt onder de rubriek plaatselijk nieuws 
vrijwel iedere maand wel een bericht over de oprichting van één of andere 
voetbalvereniging.  
 
*Bronvermelding: De tekst van dit hoofdstuk is, met toestemming, (grotendeels) overgenomen 
uit het artikel: ’De roemruchte jaren van de Westfriesche Voetbalbond door Jaap van Zoonen, 
(één van de oprichters van VVV uit Oude Niedorp) gepubliceerd in ‘West-Frieslands Oud & 
Nieuw’ 1984 (51e bundel van het Westfries Genootschap te Hoorn) 
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Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen hadden al één of meer voetbalclubs maar nu werden 
ze ook opgericht op het platteland. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het 
westelijk deel van West-Friesland veel meer in beweging was dan het oostelijk deel. 
Het is uitermate moeilijk om daar een verklaring voor te vinden. 
 
Er is wel eens verondersteld dat het rooms-katholicisme, dat in oostelijk West-
Friesland een sterk bolwerk had, hiervan als oorzaak zou kunnen worden 
aangevoerd maar dat is niet 1 op 1 aantoonbaar. Daar staat tegenover dat in de 
Westfriesche Voetbalbond vanaf het begin ook enkele specifiek rooms-katholieke 
clubs actief zijn geweest. 
Mogelijk kan dit verklaard worden vanuit het feit dat de competities van de 
toenmalige katholieke Diocesaan Haarlemsche Voetbal Bond nog niet zover in West-
Friesland reikten en tegenstanders in Westfriesland zelf sowieso lekker dichtbij 
waren. 
Ofschoon rond 1910 de oprichting van kleine clubs op het Westfriese platteland 
reeds plaatsvond begon In de jaren 1920 en ’21 in het Westfriese land de opmars 
van Koning Voetbal. Vraag niet hoe! 
Van een overkoepelende organisatie was op dat moment geen sprake. Elke club 
leefde op zichzelf. 
De secretarissen hadden enig contact en dan werd er een wedstrijd uitgeschreven. 
Soms loofde een plaatselijke middenstander een medaille of lauwertak uit en traden 
de clubs daarom tegen elkaar in het strijdperk. 
Pogingen om door de NoordHollandse Voetbalbond (NHVB), opgericht op 3 
september 1902 door de stadse verenigingen Alcmaria Victrix, VVZ Zaandam en 
Sport te Hoorn, serieus te worden genomen leden schipbreuk. 
Daarbij moet men weten dat de toonaangevende voetbalclubs in die tijd een zware 
stem hadden in de bond, behoorlijk elitair van karakter waren en vaak nog een 
ballotagecommissie hadden.  
De NHVB wenste zich niet met die “boerenkluppies uit de Westfriese klei” te 
bemoeien. 
 
 Eigen Bond! 
 
In 1921 werden de stemmen die riepen om een eigen organisatie steeds luider. Er 
waren toen al clubs in onder andere Schagen en Nieuwe Niedorp. 
Er kwamen clubs bij in Anna Paulowna (BFC en Excelsior), op (het toen nog) eiland 
Wieringen (Succes), in Wieringerwaard, in Oudesluis, in Winkel, in Hoogwoud, in 
Oude Niedorp, in Spanbroek, een tweede club in Schagen (Quos Ego); nadien ook 
nog in Sijbekarspel-Benningbroek, in Barsingerhorn en in Kolhorn. 
Na tal van besprekingen in kleine kring was daar in 1921 plotseling een organisatie; 
de WestFriesche Voetbalbond. 
Tot voorzitter werd gekozen Dirk Breebaart (toen nog student, later burgemeester 
van van de gemeente Callantsoog, later Zijpe). Secretaris werd Leonard Kleiterp 
(leraar aan de ULO school te Winkel), leider Pers en Propaganda werd Henk Hilbrink 
(hoofd van de lager school te Nieuwe Niedorp); competitieleider werd Anton J. van 
Dijk uit Nieuwe Niedorp. 
Mr. Dr. Jan Buiskool te Schagen, Jan Schenk  van de Meeldijk, Jaap Stammes uit 
Oudesluis en Fievez uit Anna Paulowna completeerden het bestuur. 
 
In de Schager Courant van 29 november 1921 staan in het artikel over de oprichting 
andere namen dan van mijnheer van Zoonen noemde, zie onderstaande tekst  
“Tot voorzitter werd gekozen Dirk Breebaart (toen nog student, later burgemeester 
van van de gemeente Callantsoog, later Zijpe). Secretaris werd K. Leguit (Schagen). 
Administrateur werd van Mook (Wieringerwaard), 
Commissaris-voorzitter elftalcommissie werd L. Melchior (Schagen). 
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S. Koorn (Hoogwoud) werd penningmeester en Leonard Kleiterp (leraar aan de ULO 
school te Winkel) werd commissaris-voorzitter van de protestcommissie. 
Competitieleider werd Anton J. van Dijk uit Nieuwe Niedorp.” 
 
De competitiecommissie werd als volgt door verkiezing samengesteld: D. van Stralen 
(Opmeer), Gerling (Hoorn), D. Breebaart (Kolhorn) en van Mook (Wieringerwaard). 
Zij gingen over zowel de competitiewedstrijden als de seriewedstrijden.  
De protestcommissie kreeg de volgende samenstelling: Anneveldt (Schagen), C. 
Klink (Winkel), K. Leguit (Schagen) en Jac. Van Stralen (Spanbroek). 
 
De nieuwbakken voorzitter besloot de oprichtingsvergadering met de constatering 
dat op de eerste plaats de leden komen die hun activiteiten op het groene veld 
vertonen en daar de eer van hun club verdedigen en pas op de tweede plaats de 
bestuurderen die hen ten dienste staan. 
 
Van het archief van de Westfriesche Bond is - helaas - niks bewaard gebleven zodat 
de reconstructie uit overlevering en het archief van (met name) de Schager Courant 
heeft moeten plaatsvinden. 
 
Het bestuur van de nieuwe bond wist overigens wel van wanten! Kort na de 
oprichting draaide de competitie op volle toeren. 
 
Wie de start van de competitie van de Westfriesche Voetbalbond niet heeft 
meegemaakt kan zich geen voorstelling maken van de veranderingen die dit voor het 
leven van de gemiddelde dorpsbewoner met zich meebracht. 
Terwijl elk dorp tot op dat moment vrijwel geheel op zichzelf leefde, moesten de 
voetballers er vrijwel elke zondag op uit met in hun kielzog een schare (meestal 
fietsende) supporters, wier enthousiasme vooral in de eerste jaren bijkans geen 
grenzen kende. 
Aangezien er in de eerste jaren in de regel ook gedurende de zomermaanden werd 
gevoetbald - tijdens kermissen en in seriewedstrijden -  kan gerust worden gesteld 
dat de Westfriezen van toen elkaar door de wedstrijden onder auspiciën van de bond 
pas echt leerden kennen. 
 
Schager Courant 
 
Dat dit van groot belang was voor de ontwikkeling van de streek werd uitermate goed 
begrepen door de toenmalig uitgever van de Schager Courant, Piet Trapman.  
Na uitvoerige besprekingen met voorzitter Dirk Breebaart van de WFVB stelde hij 
gedurende het voetbalseizoen elke donderdag ruimte in zijn krant beschikbaar voor 
het publiceren van wedstrijdprogramma’s, verslagen, standen en verdere 
mededelingen. 
Zomaar een aantal hoogtepunten uit die beginjaren waarover in de krant verslag 
werd gedaan. 
De wedstrijd van een vertegenwoordigend bondselftal tegen NVV Nieuwe Niedorp, 
de eerste kampioen van de bond, een wedstrijd die gespeeld werd in Barsingerhorn 
op de dag dat Borculo door een wervelstorm werd getroffen. Seriewedstrijden in 
Oude Niedorp waaraan werd deelgenomen door het kampioenselftal van Nieuwe 
Niedorp, Sparta (Schagen), MFC (Medemblik) en Andijk. De twee laatstgenoemden 
behoorden niet tot de Westfriesche Voetbalbond maar mochten wel meedoen.  
Zulke evenementen trokken enorm veel bezoekers. 
Het had er alle schijn van dat de Westfriesche Voetbalbond vaste grond onder de 
voeten kreeg en het bestuur trok er hard aan.  
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Toen competitieleider van Dijk gedurende het seizoen stopte werd Willem J.F. van 
Erp uit Schagen (hospes van café “Het Ouden Slot”) zijn opvolger. 
Er werden spelregelcursussen gegeven, scheidsrechters werden opgeleid en 
voorlichtingsavonden gegeven. 
 
Bestuursleden waren altijd bereid om te fluiten wanneer er een beroep op hen werd 
gedaan. Niks was hen teveel. 
Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoeveel werk er door hen belangeloos werd verzet. 
Wie de onkostenrekeningen van de KNVB van nu vergelijkt met die van de 
Westfriesche Voetbalbond van toen zal een glimlach niet kunnen onderdrukken. 
Zoveel voetbalplezier bij zo weinig kosten toen, tegen zoveel voetbalberoerdigheid bij 
de miljoenenomzet thans. 
 
Na enkele jaren verschenen er echter enkele donkere wolken aan de hemel. 
Van Erp vertrok als competitieleider en Jaap van Zoonen uit Oude Niedorp volgde 
hem op. 
Een probleem bijvoorbeeld was het eerste elftal van Nieuwe Niedorp, een zeer sterk 
team, dat steeds beslag legde op de kampioenstitel, maar nooit kon promoveren. 
Als extra klasse werd nog een overgangsklasse ingesteld maar dat bracht toch niet 
de gewenste oplossing. 
Het elftal van Nieuwe Niedorp was gewoon te sterk: de Westfriesche Voetbalbond in 
feite ontgroeid. 
 
Jalousie 
 
Er kwamen aanvragen uit oostelijk West-Friesland, de Langedijk en de Duinstreek 
om lid te mogen worden. 
Op korte termijn konden die aanvragen echter nog niet worden gehonoreerd temeer 
niet omdat men van de kant van de Noord-Hollandse Voetbalbond steeds grimmiger 
tegen het succes van de Westfriesche Voetbalbond begon aan te kijken. 
Op een gegeven ogenblik kwam voorzitter Breebaart zelfs met de mededeling dat 
het bestuur van de NHVB een verbod had uitgevaardigd voor NHVB clubs om 
wedstrijden te spelen tegen teams van de WFVB! 
Deze, toen al regenteske, houding van deze onderafdeling van de (K)NVB luidde 
voor de Westfriesche Voetbalbond het begin van het einde in. 
Grote broer zou het kleine broertje wel eens even wegpesten! Of dat in het belang 
van de ontwikkeling van de voetbalsport was bleek vanuit dit éénzijdige machtsspel 
van ondergeschikt belang gevonden te worden. 
’t Is nog gelukt ook! 
Wat de uiteindelijke reden van deze verbitterde houding is geweest is nooit duidelijk 
geworden. Jalousie en behoud van macht lijken de hoofdfactoren te zijn geweest. 
Zelfs in het gedenkboek, dat in 1962 bij het 60-jarig bestaan van het georganiseerde 
voetbal in onze provincie werd uitgegeven heeft men het niet kunnen opbrengen om 
te vermelden dat er in westelijk West-Friesland een organisatie is geweest- de 
Westfriesche Voetbalbond - die buitengewoon veel heeft betekend voor de 
ontwikkeling van de voetbalsport op dit stuk platteland toen de “Noordhollandsche” 
zich voornamelijk wenste bezig te houden met de voetbalsport in de grotere plaatsen 
en de direct omringende clubs. 
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Ultimatum 
 
Oud-competitieleider Jaap van Zoonen putte in 1983 uit zijn herinnering zo ongeveer 
het volgende: 
Ik herinner me nog zeer levendig de vergadering die het bestuur van de WFVB in de 
zomer van 1925 hield in “De Fortuin” in Barsingerhorn. 
Voorzitter Dirk Breebaart deponeerde een brief van de NHVB op tafel, waarin bij 
wijze van ultimatum werd meegedeeld dat op het spelen van wedstrijden van clubs 
uit de NHVB tegen die van de WFVB een geldboete werd gesteld. 
De NHVB toonde zich voorts “in alle goedheid” bereid  om de gang van zaken in het 
werkgebied van de WFVB over te nemen. 
In een te houden gecombineerde bestuursvergadering zou zoiets snel geregeld 
kunnen worden.  Maar die vergadering is er nooit gekomen!!  
Het NHVB bestuur was slechts bereid om Jaap Stammes uit Oudesluis in hun 
midden op te nemen als medebestuurder ( en enige representant van de WFVB). 
Door deze, min of meer, chantage zat er voor het bestuur van de  Westfriesche 
Voetbalbond niets anders op dan te capituleren en hiermee was het einde aan een 
geweldige periode gekomen. 
Nooit is er een woord van dank door de NHVB uitgesproken en ging men aan de 
haal met de, via fikse opofferingen van een aantal zeer bevlogen bestuurders, 
bereikte resultaten voor het voetbal in West-friesland. 
Talloos waren de tochten per fiets naar de bestuursvergaderingen en de wedstrijden 
waarbij vooral de vreugde van de sport voorop stond en niet de hoog opgedreven 
onkosten nota’s van tegenwoordig. 
 
 
 
 
Het allereerste initiatief 
 
Reeds op 26 juni 1915 had de propagandacommissie van de NHVB een vergadering 
in Hoorn belegd om de wenselijkheid van de oprichting van een Westfriese afdeling 
onder haar vleugels te bespreken om het reizen naar uitwedstrijden tot hanteerbare 
afstanden te beperken zodat alle tegenstanders per fiets zouden kunnen worden 
bereikt. Er werd een commissie benoemd die alles in het werk zou stellen om tot de 
oprichting van zo’n afdeling te komen bestaande uit D. Jongejans (Zaandam),  
Jb Bakker (Hoorn), D. Kernkamp (Hoorn), H. Dade (Enkhuizen),  
J. Dubois (Enkhuizen) en D. Langereis (Medemblik).  
Men verwachtte al om in oktober van dat jaar te gaan starten met een competitie. 
Er werd van uitgegaan dat de clubs uit de Westfriese dorpen zich weldra zouden 
aansluiten en dat het een succes zou worden.  
 
Dat de clubs van noord-west Westfriesland in 1921 zelf tot de oprichting van een 
eigen bond zouden besluiten bewijst echter het tegendeel. 
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2. De sportieve jaren van de WFVB 
 

1921-1922 
 
Het eerste teken van leven van de bond betrof een aankondiging in de Schager 
Courant van 6 november 1921 van een bijeenkomst om tot een 
oprichtingsbespreking van een Westfriese voetbalorganisatie te komen, gevolgd door 
een verslag van de leden vergadering van de vereniging L.W.F.C uit Lutjewinkel op 
23 november 1921 waarin drie man werden afgevaardigd naar de te houden 
oprichtingsvergadering van de latere Westfriesche voetbalbond. 
 
Deze vergadering vond plaats in café ”Ceres ” in Schagen op zondag 27 november 
1921. De bedoeling was dus om de kleinere en zwakkere clubs van het Westfriese 
platteland te organiseren en in competitieverband tegen elkaar te laten uitkomen en 
daarnaast de clubs te ondersteunen bij hun individuele pogingen om binnen hun 
gemeenten acceptabele sportterreinen tot stand te laten komen. 
Op de oprichtingsavond traden direct de volgende clubs toe: Sparta uit Schagen, 
Stormvogels (SOVV) uit Opmeer, WFC uit Wieringerwaard, VVV uit Oude Niedorp, 
HFC uit Hoogwoud, OVV uit Oudesluis en KFC uit Kolhorn. 
 
Sparta was wel een beetje vreemde eend in de bijt omdat het eerste elftal in de 
NHVB bleef spelen en de lagere teams in de WFVB. 
 
Op de oprichtingsavond werden de ontwerpstatuten vastgesteld en lichtte dhr. L. 
Melchior een met de NHVB gehouden gesprek toe.  
In dat gesprek ontraadde dhr. van Brussel, hoofdbestuurslid van de NHVB de 
oprichting van een Westfriese bond en stelde voor om de clubs onder de vleugels 
van de NHVB hun competities te laten spelen. Het oprichtingsbestuur had, in overleg 
met vertegenwoordigers van de clubs, die suggestie afgewezen omdat het belang 
van de kleine clubs het best zou zijn gediend met een bond met veel lokale kennis.  
Voor samenwerking met de NHVB was men echter wel maar men vreesde de 
invloed die de (K)NVB op haar onderafdeling NHVB zou hebben en diens afspraken 
zomaar zou kunnen overrulen. 
Mocht blijken dat een club het niveau van de kleine  WFVB zou ontstijgen dan zou 
men zich neer kunnen leggen bij het feit dat bijvoorbeeld het eerste elftal van zo’n 
club aansluiting zou zoeken bij de sterkere competities van de NHVB. 
Vervolgens werd het huishoudelijk reglement goedgekeurd en werden de spelregels 
van de NVB  als basis overgenomen. 
Het inleggeld van de clubs werd vastgesteld op f15,- en het bestuur zegde toe om de 
inleggelden te willen gaan benutten om in de gemeenten betere sportterreinen voor 
elkaar te kunnen krijgen. 
 
Dat het de bond ernst was om de aangesloten verenigingen te ondersteunen  bleek 
wel uit het verslag van de propagandavergadering van KFC Kolhorn waarop de 
voorzitter van de WFVB, Dirk Breebaart (zelf inwoner van Kolhorn), hielp om de 
aanwezigen te enthousiasmeren om lid of donateur te worden van de jonge 
Kolhornse club.  Dit leverde zes nieuwe leden en acht donateurs op. De vice-
voorzitter van KFC, dhr Gerling, legde het competitiereglement van de WFVB uit en 
er was zelfs iemand van de Nederlandse Voetbalbond aanwezig om de algemene 
spelregels uit te leggen. Kennelijk waren de verhoudingen toen nog goed of zag de 
NVB ze allerminst als concurrent. 
Dhr. Gerling zou dat seizoen ook deel uitmaken van de competitiecommissie. 
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Voor het jaar 1921 voorbij was meldde zich nog een aantal verenigingen als lid aan 
te weten: NVV uit Nieuwe Niedorp, NAC uit Abbekerk, LWVC uit Lutjewinkel, 
Voorwaarts uit Barsingerhorn en het katholieke Quos Ego uit Schagen. 
 
Op zaterdagavond 24 december 1921 kwam de competitiecommissie ten huize van 
C. Kooiman te Nieuwe Niedorp bijeen onder voorzitterschap van competitieleider A. 
van Dijk.  
Het bestuur had het voornemen om eens rustig te beginnen met de wedstrijden van 
de bond en in een halve competitie tegen elkaar uit te komen en eens te bezien hoe 
dat zou gaan. 
De competitiecommissie besloot van dat eerste voornemen tot een halve competitie 
af te zien en het aandringen van een aantal clubs te honoreren om er een hele 
competitie van te maken.  
Vervolgens werd er geloot voor de wedstrijden van de competitie. 
 
Op 8 januari 1922 zou het eerste programma worden afgewikkeld met  de volgende 
wedstrijden om 2 uur: 
NVV1 tegen Sparta 2 
Stormvogels 1 - HFC 1 
WFC 1 - KFC 1. 
Voorts werd afgesproken de Westfriese bladen te benaderen ter opneming van de 
wekelijkse competitieprogramma’s. 
  
Direct werd de kersverse voetbalbond al geconfronteerd met de herkenbare 
competitieproblemen. Zo kwam voor het programma van zondag 15 januari VVV 2 uit 
Oude Niedorp niet opdagen voor de wedstrijd tegen haar buren van NVV 2 en mocht 
Sparta 3, in Wieringerwaard aangekomen, ontdekken dat  er noch de scheidsrechter 
noch tegenstander WFC 2 aanwezig was. 
 
Half februari al maakt competitieleider van Dijk bekend te stoppen met zijn 
activiteiten en W. van Erp uit Schagen volgt hem op. 
 
Eind februari maakte de WFVB middels voorzitter Breebaart een exclusieve afspraak 
met de pers. Voortaan zouden haar programma’s  uitsluitend worden aangeleverd 
aan en gepubliceerd in de Schager Courant  en het Nieuwsblad voor Westfriesland.  
 
Op 6 mei 1922 verscheen er een lange ingezonden brief in de krant van captain J. 
van Zoonen van VVV over het zeer ruwe spel van LWVC hetgeen van die zijde weer 
een tegenbrief opleverde met het advies dit soort zaken bij de bond aanhangig te 
maken in plaats van het voeren van een publieke discussie in de krant.  
Op dit soort dingen zat de jonge bond natuurlijk niet te wachten. 
Wat ook tegenviel was het terugtrekken van een drietal teams uit de 2e klasse B 
tijdens de competitie en het terugtrekken van kampioen NAC voor de 
kampioenscompetitie. Waarschijnlijk werd NAC uit Abbekerk in de maand juni 1922 
juist opgeheven. 
 
Verder verliep de eerste competitie relatief goed. Men mocht zich verheugen in 
toenemende toeschouwers aantallen en ook waren er telkens grote scharen 
supporters op de fiets hun ploeg achterna gereisd om ze te ondersteunen bij 
uitwedstrijden, kortom het voetbal leefde daar bijzonder. 
 
Het sterke elftal van NVV uit Nieuw Niedorp was onbetwist de beste en werd met 
goed voetbal ongeslagen kampioen. 
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Ook na de competitie bleef de WFVB aan propaganda doen en zo speelde het 
bondselftal op 25 juni ter gelegenheid van de Schager kermis een wedstrijd tegen 
Sparta 1. Overigens was het in die tijd heel gebruikelijk om gedurende de zomer 
allerlei wedstrijden te organiseren buiten competitieverband om. 
Deze wedstrijd eindigde in een 1-0 overwinning voor Sparta 1 voor zeer talrijk publiek 
waardoor zij de door de WFVB aangeboden draagmedailles wonnen. 
 
Het bondselftal was bij die gelegenheid als volgt samengesteld door de leden van de 
elftalcommissie: 
Doel: M.J. Porte (LWVC), linksback: H. Kappers (NVV), rechtsback: G. Smits 
(LWVC), linkshalf: J.W. Koning (NVV), spil: G. Kat (LWVC), rechtshalf: Joh. 
Kouwenberg (Quosego), linksbuiten: Jb. Kouwenberg (Quosego), linksbinnen: H. de 
Boer (NVV), middenvoor: H. Wilbrink (NVV), rechtsbinnen: H. Peereboom (NVV), 
rechtsbuiten: P. de Boer (HFC) 
Reserves: doel: D. Waal (SOVV), back: C.P. Kroon (HFC), half: A. Mol (SOVV), 
linksvoor: W. van Stralen (SOVV), rechtsvoor: C. Groet (NVV),  
Grensrechter: S. Breebaart (Kolhorn) 
Scheidsrechter: dhr A. Smorenberg uit Alkmaar 
 
Een ander fenomeen was het feit dat clubs in die tijd nog in protest konden gaan 
tegen de uitslag van een wedstrijd en zo had ook de Westfriesche Voetbalbond een 
heuse protestcommissie die dat jaar bestond uit: voorzitter H. Wilbrink, secretaris D. 
Breebaart C. Klink en L.F. Kleiterp,  
Op 8 juli deed deze commissie nog uitspraak in een tweetal laatste protestgevallen 
zodat pas daarna de officiële eindstanden van het afgelopen seizoen konden worden 
vastgesteld. 
 
De zondag erop werd om half 11 werd vervolgens nog de afgevaardigden 
vergadering in Schagen belegd  om met de clubs de gang van zaken van het 
afgelopen seizoen te evalueren en om de vormgeving van het nog komende seizoen 
met elkaar in te vullen. 
 
Op 29 juni hield de pas opgerichte vereniging Excelsior in Breezand in de Vlas en 
Korenbeurs haar eerste vergadering. Ter plekke waren ook de heren D. en S. 
Breebaart aanwezig en de aanwezigen besloten zich aan te sluiten bij de WFVB. 
  
 
  
Eindstanden 1921 - 1922 
 
Klasse	  1	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   N.V.V.	  I	   14	   13	   1	   0	   27	   73-‐9	   1.93	  
2	   Quosego	  I	   14	   9	   4	   1	   22	   41-‐15	   1,57	  
3	   S.O.V.V.	  I	   14	   8	   3	   3	   19	   32-‐20	   1,36	  
4	   Sparta	  II	   14	   6	   2	   6	   14	   24-‐22	   1,00	  
5	   L.W.V.C.	  I	   14	   5	   3	   6	   13	   33-‐22	   0,93	  
6	   H.F.C.	  I	   14	   3	   3	   8	   9	   23-‐39	   0,50	  
7	   V.V.V.	  I	   14	   2	   1	   11	   5	   8-‐56	   0,36	  
8	   K.F.C.	  I	   14	   1	   1	   12	   2	   4-‐55	   0,22	  
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Klasse	  IIA	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   Sparta	  III	   6	   6	   0	   0	   12	   24-‐1	   2,00	  
2	   W.F.C.	  II	   6	   2	   1	   3	   5	   8-‐15	   0,83	  
3	   Quosego	  II	   6	   2	   0	   4	   4	   9-‐12	   0,67	  
4	   O.V.V.	  I	   6	   1	   1	   4	   3	   1-‐14	   0,50	  
	  	  	  	  	  KFC	  II	  
teruggetrokken	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Klasse	  IIB	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   N.A.C.	  I	   4	   4	   0	   0	   8	   16-‐2	   2,00	  
2	   S.O.V.V.	  II	   4	   1	   0	   3	   2	   9-‐9	   0,50	  
3	   N.V.V.	  II	   4	   1	   0	   3	   2	   5-‐14	   0,50	  

	  
W.F.C.	  I	  ,	  LWVC	  II,	  V.V.V.	  II	  en	  S.O.V.V.	  III	  
teruggetrokken	   	   	   	   	  

 
Kampioenscompetitie	  voor	  promotie	  naar	  de	  1e	  klas	   	   	  

1	   Sparta	  III	   2	   2	   0	   0	   4	   10-‐0	   2,00	  
2	   N.A.C.	  I	   2	   0	   0	   2	   0	   0-‐10	   0,00	  

(N.A.C.	  kwam	  tweemaal	  niet	  opdagen	  er	  verloor	  reglementair	  met	  5-‐0)	  
 
 
 

1922-1923 
 
Het jaar werd geopend met de eerste jaarvergadering op zondag 6 augustus 1922 
om half 11 ’s morgens in “Ceres” te Schagen waarbij alle clubs waren 
vertegenwoordigd alsmede de nieuw toegetreden vereniging D.O.S.K.O. uit 
Oudesluis. 
Al duurde het vorig seizoen slechts een half jaar toch waren er heel wat kinderziektes 
te overwinnen geweest. Voorzitter Breebaart memoreerde de vele protesten, niet 
handhaven van boetes, onvoldoende functionering van de scheidsrechter, teveel 
bestuurswisselingen en veronachtzaming van het huishoudelijk reglement. 
De wedstrijden op zich waren wel een succes en daarbij hebben de spelers en de 
vele supporters zich prima vermaakt. 
Secretaris Leguit deed verslag van de gehouden bestuursvergaderingen en 
penningmeester Koorn presenteert  een batig saldo van f 70,74. 
Het entreegeld voor nieuwe clubs wordt verlaagd naar f 5,- en per team wordt 
voortaan f 10,- aan inschrijfgeld geheven. 
Eveneens werd besloten voor het komende seizoen af te zien van degradaties. 
 
Relatie met de NHVB 
 
In de jaarvergadering kwam ook de verhouding met de NHVB aan de orde. Recent 
had namelijk de WFVB en brief ontvangen waarin zij door de NHVB werd gevraagd 
zich te ontbinden. Het bestuur vroeg middels een motie toestemming aan de 
vergadering om het repliek te baseren op een algehele instemming met de 
voortzetting van de zelfstandige status van de WFVB. 
Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.  
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Bestuurssamenstelling 
Competitieleider van Dijk was tijdens het korte seizoen na een conflict over de 
geldigheid van in de winter gespeelde wedstrijden afgetreden en was opgevolgd door 
dhr. Van Erp. In de vergadering ontstond een fikse discussie over het matig  
functioneren van de heer van Erp en er gingen stemmen op vanuit de clubs om dhr 
van Dijk weer in zijn functie aan te stellen. 
In de stemming tussen de heren van Erp en van Dijk viel met 12 tegen 11 stemmen 
uit in het voordeel van de laatste zodat die weer zitting nam in het bestuur. 
 
Nadat alle stemmingen waren verricht zag het bestuur er voor het komende seizoen 
als volgt uit:  
Voorzitter: D. Breebaart 
Competitieleider: A. van Dijk 
Secretaris: L. Kleiterp 
Penningmeester S. Koorn 
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Administrateur: Beets   
Protestcommissiezaken: L. Melchior  
Elftalcommissiezaken: H. Wilbrink  
 
De commissies werden als volgt bemand: 
 
Competitiecommissie: F. Becker, S. Breebaart, A. Deutekom, Jac van Stralen 
 
Protestcommissie: H. Wilbrink, L. Kleiterp, D. Breebaart, J. van Zoonen Dzn 
 
Elftalcommissie: S. Koorn, G. Smit, Jb Gouwenberg, Jb. Van Zoonen Azn 
 
Financiële commissie: J. van Zoonen Azn, J.Hart, J. Blanken 
 
Het seizoen werd ingezet met 26 teams (tegen 18 het jaar ervoor) en met 14 
verenigingen (een groei van 3). 
 
In december 1922 vergaderde het bestuur in Barsingerhorn bij dhr van Stipriaan 
waarbij een brief van de NHVB werd behandeld waarin werd gevraagd om 
medewerking te geven aan onderhandelingen die tot doel zouden moeten hebben 
om tot een geleidelijke ontbinding van de Westfriesche Voetbalbond te komen.  
Men besloot de brief voor kennisgeving aan te nemen en het volgende agendapunt, 
zijnde de wedstrijd tussen Sparta en het WFVB bondselftal op 2e Kerstdag, te 
bespreken. 
 
In december kwam er ook een verzoek van de DHVB aan de katholieke clubs om 
zich af te scheiden van de WFVB en zich aan te sluiten bij de DHVB 
Aan dit verzoek werd gene gehoor gegeven.  
 
De protestcommissie had ook een (te) drukke taak vanwege de vele protesten. Zo 
werd op 6 januari besloten de wedstrijd NVV II - VVV II over te laten spelen omdat de 
wedstrijd afgewikkeld was op een veld zonder lijnen. 
Dat ook de scheidsrechters toen al bloot stonden aan kritiek blijkt uit het feit dat de 
vereniging Voorwaarts zonder blikken of blozen de bond na een met 3-2 verloren 
wedstrijd voorstelde scheidsrechter Klink voortaan van al zijn taken te ontheffen.    
 
Op de bestuursvergadering van 6 maart 1923 in café Bakker te Winkel werd er 
besloten tot het houden van wisselbekerwedstrijden en werd het organisatie comité 
geïnstalleerd: D. Breebaart, J. van Zoonen Az (voorzitter), L.F. Kleiterp (secretaris), 
J. Beeker (penningmeester) en de leden J. Stammes (DOSKO),  
C. van Oorschot (Excelsior), C. Schoen (BVV) en W. Groenewoud (Stormvogels) 
15 van de 26 aan de competitie begonnen teams zouden zich uiteindelijk inschrijven. 
 
Tussendoor werd begin april 1923 nog het nieuwe veld van HFC (wat zij moesten 
delen met korfbalclub UDI) geopend met de wedstrijd HFC tegen SEW. Hierbij waren 
zowel de WFVB als de RKVB uitgenodigd. SEW was overigens een katholieke 
Hoogwoudse club, niet te verwarren met het in 1929 opgerichte SEW in Nibbixwoud.  
 
Uitslagen bekertoernooi (* bij gelijkspel ging de uitspelende ploeg door): 
 
1e ronde 
Excelsior II - HFC I*  0 - 0 
Excelsior I - KFC I 2 - 1 
NVV I - NVV II  4 - 2 
VVV I - LWVC I*  0 - 0  
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DOSKO II - Sparta III  1 - 2 
Stormvogels I - DOSKO I  4 - 0 
Voorwaarts I - DFC I  4 - 0 
LWVC vrij 
2e ronde 
Sparta III* - LWVC  LWVC niet opgekomen 
VVV I - Voorwaarts I  1 - 2 
DOSKO I - Excelsior I  5 - 1 
NVV I - HFC I* 2 - 2  
 
Uitslagen halve finales niet bekend 
 
Finale: Voorwaarts I - DOSKO I  3 - 1 
 
Op 15 mei werd weer een bestuursvergadering gehouden  in café Bakker te Winkel 
waarbij de elftalcommissie, die als enige taak had om spelers te beoordelen op hun 
geschiktheid om in de selectie van het bondselftal te worden opgenomen, flink werd 
uitgebreid. 
Toegevoegd werden J. Stammes (Kolhorn), M. IJff (Dirkshorn), N. Otsen (Kolhorn) 
en P. Crum sr (Anna Paulowna). 
Tevens werd besloten een collectieve verzekering aan te vragen bij de 
verzekeringsmaatschappij West Friesland te Alkmaar. 
 
Het seizoen werd besloten met een wedstrijd tussen de kampioenen van 2A en 2B te 
Oude Niedorp die in een gelijkspel (1-1) eindigde. 
 
Op 21 augustus verschijnt er een bericht over de jaarvergadering van  Voorwaarts in 
de krant waarin bekend werd gemaakt dat de Barsingerhornaren besloten hadden tot 
de aanschaf van doelnetten. Kennelijk was het in die nog tijd geaccepteerd om 
zonder netten te spelen!!  
 
De voetbalvereniging BlauwWit uit Winkel meldde zich als nieuw lid aan maar zou 
voorlopig alleen maar uitwedstrijden spelen daar men niet over een eigen terrein 
beschikte. Zij was een voortzetting van het opgeheven LWVC uit Lutjewinkel. 
Wat later zou de club een eigen veld in Winkel krijgen. 
 
 
Eindstanden 1922-1923 
 
Klasse	  1A	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   N.V.V.	  I	   16	   14	   1	   1	   29	   56-‐16	   1,81	  
2	   Stormvogels	  I	   16	   10	   1	   5	   21	   48-‐18	   1,31	  
3	   D.O.S.K.O.	  I	   16	   7	   5	   4	   19	   20-‐16	   1,19	  
4	   V.V.V.	  I	   16	   6	   5	   5	   17	   25-‐20	   1,06	  
5	   Excelsior	  I	   16	   6	   5	   5	   17	   17-‐14	   1,06	  
6	   Voorwaarts	  I	   16	   7	   0	   9	   14	   23-‐38	   0,88	  
7	   B.V.V.	  I	   16	   3	   5	   8	   11	   24-‐37	   0,70	  
8	   H.F.C.	  I	   16	   3	   4	   9	   10	   23-‐47	   0,60	  
9	   L.W.V.C.	  I	   16	   2	   2	   12	   6	   14-‐42	   0,40	  
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Klasse	  2A	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   Sparta	  III	   12	   10	   1	   1	   21	   51-‐10	   1,75	  
2	   D.O.S.K.O.	  II	   12	   6	   3	   3	   15	   21-‐13	   1,25	  
3	   W.F.C.	  I	   12	   6	   2	   4	   14	   33-‐18	   1,17	  
4	   Quosego	  II	   12	   5	   3	   4	   13	   39-‐15	   1,08	  
5	   Excelsior	  II	   12	   5	   2	   5	   12	   26-‐16	   1,00	  
6	   Sparta	  IV	   12	   4	   1	   7	   9	   26-‐30	   0,75	  
7	   Excelsior	  III	   12	   0	   0	   12	   0	   2-‐93	   0,00	  
Quosego	  III	  teruggetrokken	  
 
 
Klasse	  2B	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   D.F.C.	  I	   16	   14	   1	   1	   29	   65-‐5	   1,81	  
2	   K.F.C.	  I	   16	   11	   2	   3	   24	   42-‐16	   1,50	  
3	   N.V.V.	  II	   16	   9	   3	   4	   21	   44-‐20	   1,31	  
4	   Stormvogels	  II	   16	   9	   3	   4	   21	   42-‐19	   1,31	  
5	   V.V.V.	  II	   16	   7	   5	   4	   19	   37-‐11	   1,19	  
6	   B.V.V.	  II	   16	   5	   3	   8	   13	   26-‐40	   0,81	  
7	   Voorwaarts	  II	   16	   4	   3	   9	   11	   31-‐40	   0,69	  
8	   K.F.C.	  II	   16	   1	   2	   13	   4	   11-‐67	   0,25	  
9	   L.W.V.C.	  II	   16	   2	   0	   14	   4	   9-‐87	   0,25	  
 
 
De laagste elftallen waren overigens vaak juniorenelftallen van de betreffende clubs. 
 
 

1923-1924 
 
 
Op zondag 26 augustus vond de algehele jaarvergadering plaats in Barsingerhorn in 
de kolfbaan van dhr N. de Jong. 
Dertien verenigingen hadden een afgevaardigde gestuurd en burgemeester  K. 
Breebaart van Barsingerhorn was ook aanwezig hetgeen bijzonder op prijs werd 
gesteld. 
 
Wederom kwam de relatie met de NHVB aan bod.  
De NHVB heeft het op ons bestaan gemunt sprak voorzitter D. Breebaart en raadde 
de clubs aan om niet individueel met de NHVB te gaan praten maar dit aan het 
bestuur van de WFVB over te laten. De NHVB was overigens voor de vergadering 
uitgenodigd maar had niets van zich laten horen. 
Aan de kampioenen van de diverse klassen werden medailles en kruisen uitgereikt 
alsmede de wisselbeker aan Voorwaarts als de eerste bekerwinnaar van de bond. 
 
Penningmeester S. Koorn presenteerde een kleine plus van f 84,28 en de voorzitter 
meldde verheugd dat twee nieuwe clubs (Concordia, Anna Paulowna en BFC, 
Breezand) zich hadden aangemeld als lid van de bond. 
 
Vervolgens was de bestuursamenstelling aan de beurt. S. Koorn, Beets en van Erp 
stopten als bestuurslid en van Dijk wilde alleen doorgaan bij een bepaalde 
vergoeding hetgeen werd afgewezen. 
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Na de stemming zag het bestuur er als volgt uit: 
 
Voorzitter: D. Breebaart 
Competitieleider: J. van Zoonen 
Secretaris (+ vice-vz): L. F. Kleiterp 
Penningmeester Jb. Stammes 
Administrateur: H. Wilbrink 
Protestcommissiezaken: J. Schenk Az 
Elftalcommissiezaken: M. Porte  
 
 
De commissies werden als volgt bemand: 
 
Competitiecommissie: K. Schenk, S. Breebaart, Jb van Stralen, F. Becker,  
W. Kistemaker en van Oirschot 
 
Protestcommissie: H. Wilbrink, L. Kleiterp, D. Breebaart, G. Jonker 
 
Elftalcommissie: Klink, Koelemeijer, P.J.A. Koks, Smits 
 
Financiële commissie: J. Bakker Jz, C. Rus, G.N. Rentenaar 
 
Dhr Melchior wordt benoemd tot erelid vanwege zijn vele oprichtingswerk en de 
vergadering wordt om half 8 (!!) gesloten.Voor de competitie hadden zich 34 teams 
ingeschreven hetgeen er acht meer waren dan het jaar  ervoor. De groei zat er nog 
steeds in! 
Ook was het aantal aangesloten verenigingen gegroeid van veertien naar zestien. 
 
De elftalcommissie zou het ook maar druk krijgen dat jaar want er werden door het 
bondselftal meerdere wedstrijden gespeeld zoals in september tegen Stormvogels, in 
oktober tegen Quosego, in december tegen een Hoorns selectie-elftal, in mei tegen 
een Anna Paulowna polderelftal, in juni zowel het Vrone toernooi als tegen 
Stormvogels en afsluitend in juli tegen MFC. Overigens kregen de spelers wel een 
reiskostenvergoeding voor die wedstrijden en de centrale training. 
 
Dat er nog steeds discussie was met de NHVB blijkt wel uit de aankondiging van de 
wedstrijd Sparta I tegen WZV (Wijk aan Zee) begin november die geleid zou worden 
door dhr Katoen, voorzitter van de NHVB die met het oog op de na de wedstrijd 
volgende bespreking tussen de NHVB en de WFVB aanwezig was. 
 
In de week voor de kerst was er een bestuursvergadering in café Bakker te Winkel 
die in een niet al te beste stemming verliep.  
Allereerst was er veel irritatie in het bestuur over het zeer regelmatig niet opkomen 
van teams bij de met zorg vastgestelde wedstrijden en ten tweede had secretaris 
Kleiterp zijn functie ter beschikking gesteld wegens een hoog opgelopen conflict met 
de voetbalvereniging Stormvogels.  
Uiteindelijk bleek onder aandringen van de rest van het bestuur dat hij dan toch 
voorlopig wilde aanblijven waarmee de dreigende bestuurscrisis was afgewend. 
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Uitslagen bekertoernooi: 
 
1e ronde 
Concordia I - Excelsior I  1 - 2 
BlauwWit I - HFC I  4 - 2 
Stormvogels I - Voorwaarts I  4 - 2 
NVV II - WFC I  1 - 5 
NVV I - VVV I  8 - 3 
DFC I vrij 
 
2e ronde 
Excelsior I - WFC*  (WFC gaat door) 
BlauwWit 1* - Stormvogels I  2 - 0 
DFC I - NVV I*  (NVV gaat door) 
 
 
Plaatsingsronde voor finale 
BlauwWit I - NVV I  0 - 2 
 
Finale 
NVV I - WFC I 3- 1 
 
Het seizoen werd sportief besloten met diverse seriewedstrijden bij de meerdere 
clubs en daarnaast schreef het bestuur atletiekwedstrijden uit voor de leden van de 
bond die op 26 juni zouden worden gehouden. 
 
 
 
Eindstanden 1923 – 1924 
 
Hoofdklasse	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   Stormvogels	  I	   10	   6	   4	   0	   16	   34-‐17	   1,60	  
2	   N.V.V.	  I	   10	   6	   1	   3	   13	   33-‐18	   1,30	  
3	   D.O.S.K.O.	  I	   10	   5	   2	   3	   12	   33-‐12	   1,20	  
4	   Excelsior	  I	   10	   4	   2	   4	   10	   11-‐17	   1,00	  
5	   H.F.C.	  I	   10	   3	   2	   5	   8	   18-‐26	   0,80	  
6	   Voorwaarts	  I	   10	   0	   1	   9	   1	   8-‐37	   0,10	  
	   Sparta	  III	  en	  Quosego	  I	  teruggetrokken	   	   	   	  
 
 
Overgangsklasse	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   Concordia	  I	   14	   11	   1	   2	   23	   41-‐11	   1,64	  
2	   BlauwWit	  I	   14	   10	   1	   3	   21	   54-‐25	   1,50	  
3	   V.V.V.	  I	   14	   9	   1	   4	   19	   44-‐17	   1,37	  
4	   B.V.V.	  I	   14	   6	   3	   5	   15	   31-‐33	   1,07	  
5	   N.V.V.2	   14	   6	   1	   7	   13	   32-‐25	   0,92	  
6	   D.F.C.	  I	   14	   3	   2	   9	   8	   24-‐46	   0,56	  
7	   B.F.C.	  I	   14	   2	   3	   9	   7	   11-‐38	   0,50	  
8	   Stormvogels	  II	   14	   3	   0	   11	   6	   15-‐56	   0,45	  
	   K.F.C.	  I	  teruggetrokken	   	   	   	   	   	  
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Tweede	  Klasse	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   W.F.C.	  I	   12	   11	   0	   1	   22	   64-‐7	   1,85	  
2	   D.O.S.K.O.	  II	   12	   9	   0	   3	   18	   51-‐11	   1,50	  
3	   Excelsior	  II	   12	   8	   0	   4	   16	   45-‐12	   1,33	  
4	   D.F.C.	  II	   12	   6	   0	   6	   12	   26-‐26	   1,00	  
5	   Sparta	  IV	   12	   4	   1	   7	   11	   23-‐44	   0,90	  
6	   Voorwaarts	  II	   12	   3	   1	   8	   7	   21-‐51	   0,60	  
7	   Concordia	  II	   12	   0	   0	   12	   0	   0-‐74	   0,00	  
	   Quosego	  II	  teruggetrokken	   	   	   	   	   	  
 
Klasse	  3A	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   Excelsior	  III	   8	   5	   2	   1	   12	   27-‐17	   1,50	  
2	   D.O.S.K.O.	  III	   8	   5	   0	   3	   10	   33-‐12	   1,25	  
3	   Sparta	  V	   8	   3	   1	   4	   7	   10-‐19	   0,87	  
4	   W.F.C.	  II	   8	   2	   2	   4	   6	   18-‐31	   0,75	  
5	   B.F.C.	  II	   8	   1	   3	   4	   5	   9-‐22	   0,60	  
	   B.F.C.	  III	  teruggetrokken	   	   	   	   	   	  
 
Klasse	  3B	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   BlauwWit	  II	   4	   3	   0	   1	   6	   24-‐5	   1,50	  
2	   K.F.C.	  II	   4	   3	   0	   1	   6	   12-‐7	   1,50	  
3	   Voorwaarts	  III	   4	   0	   0	   4	   0	   3-‐27	   0,00	  
	   D.F.C.	  III	  en	  K.F.C.	  III	  teruggetrokken	   	   	   	   	  
 
 
Klasse	  3C	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   V.V.V.	  II	   6	   5	   0	   1	   10	   20-‐3	   1,66	  
2	   N.V.V.	  III	   6	   4	   0	   2	   8	   16-‐3	   1,33	  
3	   B.V.V.	  II	   6	   2	   0	   4	   4	   7-‐23	   0,66	  
4	   H.F.C.	  II	   6	   1	   0	   5	   2	   6-‐20	   0,33	  
	   B.V.V.	  III	  en	  Stormvogels	  III	  teruggetrokken	   	   	   	  
 
Promotiecompetitie	   	   	   	   	   	   	  
1	   V.V.V.	  II	   3	   2	   0	   1	   4	   4-‐3	   1.33	  
2	   BlauwWit	  II	   2	   1	   0	   1	   2	   4-‐8	   1,00	  
3	   Excelsior	  III	   3	   1	   0	   2	   2	   9-‐5	   0.66	  

 
 

1924-1925 
 
 
De jaarvergadering werd op zondag 13 augustus in café Bakker te Winkel gehouden 
(aanvangstijdstip 10.15 h!!). Dertien van de aangesloten verenigingen waren met 
afgevaardigden aanwezig.  
Op een contractvoorstel vanuit de WFVB om samen te werken met de NHVB was 
niet gereageerd waarbij de voorzitter aantekende dat de bond rustig zelfstandig 
verder kon gaan op de ingeslagen weg na en alle zaken onder controle had. 
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Verder was het bestuur verontrust over de terugloop van het ledental bij meerdere 
verenigingen. Daarentegen was men tevreden over de toegenomen populariteit van 
de WFVB vanwege het organiseren van atletiekwedstrijden als overbrugging van de 
zomerperiode en men raadde de clubs zelf ook aan daar initiatieven voor te nemen 
in hun eigen dorpen, vooral voor de spelers van de lagere elftallen.  
Ook adviseerde de voorzitter om de prijzen voor vriendschappelijke wedstrijden 
bescheiden te houden want des te kostbaarder de prijzen des te groter de kans dat 
een wedstrijd in een veldslag zou eindigen. 
Het aantal wedstrijden van het Bondselftal was afgelopen seizoen wel wat veel 
gebleken dus daar zou men selectiever mee omgaan in de toekomst. 
Financieel eindigde de bond wederom positief met een saldo van f 75,04. 
Het bondsbestuur zou worden uitgebreid naar 9 leden waarbij de competitie– en 
elftalcommissie tevens zouden worden opgeheven. 
Na de stemmingen zag het bestuur er als volgt uit: 
 
Voorzitter: D. Breebaart 
Competitieleider: J. van Zoonen 
Secretaris (+ vice-vz): L. F. Kleiterp 
Penningmeester: S. Koorn Pz  
Administrateur/redacteur: H. Wilbrink 
Hoofdconsul: J. Schenk Az 
Elftalcommissiezaken: J.A.E. Buiskool  
Bondselftal en materiaal: A. Weijers 
Assessor/2e  hoofdconsul : Jb. Stammes 
 
De commissies werden als volgt bemand: 
 
Protestcommissie: L. F. Kleiterp, Mr H. de Boer,S.H. vdVeen, G. N.Rentenaar 
 
Financiële commissie: C. van Oorschot, S. Breebaart, C. Bestevaer 
 
Op zondag 20 augustus 1924 organiseerde de WFVB wederom een atletiekdag voor 
de leden van alle aangesloten clubs te Barsingerhorn waaraan 12 van de 15 
aangesloten clubs meededen. Het was een serieuze zaak waarvoor zelfs 
trainingsdagen in diverse plaatsen waren georganiseerd om de voetballers te 
bekwamen in de kneepjes van de diverse atletieknummers. De dag was een enorm 
succes en ondanks de entreeprijs van 30 cent was er een talrijk publiek aanwezig. 
Door dit succes zou het bestuur later voor gaan stellen om de WFVB toe te laten 
treden tot de Noordhollandsche Athletiekbond. 
 
In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kampte het bestuur met 
bezettingsproblemen aangezien  secretaris en vice-voorzitter Kleiterp in militaire 
dienst moest (hij bleef wel hand- en spandiensten doen). Administrateur Wilbrink 
nam diens taken over. 
Daarnaast gaf het weer aangetreden bestuurslid Koorn aan zijn benoeming niet te 
kunnen aanvaarden en in zijn plaats werd G. Timmer benoemd als assessor 
(bestuurassistent). 
Verder had de NHVB een contract toegestuurd om de WFVB toe te laten treden tot 
die bond maar omdat ze dan volledig hun zeggenschap zouden verliezen werd de 
brief wederom slechts ter kennisgeving aangenomen 
 
De competitie zou zondag 28 september weer beginnen en met 15 clubs en 30 
teams was sprake van een stabilisatie in omvang. 
Wel werd het als een enorme teleurstelling ervaren dat bij het behalen van het 
kampioenschap de club Stormvogels vorig seizoen direct was toegetreden tot de 
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NHVB en geen deel meer zou uitmaken van de komende WFVB competities. Ook 
V.V.V. uit Oude Niedorp zou men voorlopig niet meer terugzien vanwege de 
opheffing na afloop van het vorig seizoen. 
 
De competities zouden met weinig noemenswaardige gebeurtenissen worden 
afgewikkeld op het protest na van de wedstrijd Concordia – NVV waarvan het 
gelijkspel werd omgezet in een overwinning voor Concordia hetgeen precies het 
verschil maakte voor het kampioenschap van laatstgenoemde. 
Een andere zaak was het eind februari 1925 schorsen van de vereniging HFC uit 
Hoogwoud vanwege het willens en wetens opstellen van een geschorste speler. 
 
Het weer werkte kennelijk erg mee want de seriewedstrijden van de bond werden al 
eind februari gestart toen de competitie er dus al op zat. 
 
Ook dit jaar kwam het bondselftal op 2e Kerstdag tussen te lijnen om een wedstrijd 
tegen Sparta I af te werken. Later zouden ze in mei ook aantreden voor de 
traditionele wedstrijd tegen kampioen Concordia. 
Ook werd er dat jaar weer een bekercompetitie georganiseerd waarvoor slechts 10 
teams zich inschreven. Uiteindelijk werd D.O.S.K.O. bekerwinnaar door BFC met 3-1 
te verslaan.  
 
Het voorjaar stond bol van de vriendschappelijke wedstrijden en het bestuur was zich 
ook al weer aan het opmaken van de atletiekdag.  
 
Het einde 
 
Toch rommelde het in het bestuur. Het toekennen van het protest waardoor 
Concordia kampioen werd zorgde voor discussie en ook de schorsing van HFC 
droeg niet bij aan bestuurlijke rust. Daarnaast kwam eind april het definitief afhaken 
van oud-secretaris Kleiterp bij de bond. 
Echter de grootste dreun werd uitgedeeld door de NHVB zelf die zijn clubs verbood 
om tegen teams vanuit de WFVB te spelen. Een aantal clubs (Sparta en Succes) 
speelde met teams zowel in de NHVB als de WFVB en die moesten hun teams 
terugnemen en dat gold ook voor Voorwaarts wat al van plan was met het eerste 
team over te stappen naar de NHVB. 
 
Het bestuur zag haar aantal clubs steeds kleiner worden en de isolering van de bond 
was compleet. Hier konden de toegewijde bestuurders niet tegen op en men legde 
zich bij de situatie neer door het uitschrijven van een opheffingsvergadering op 25 juli 
1925 te Barsingerhorn. 
 
In die vergadering werden de kampioenen van dat seizoen nog met medailles en 
lauwertakken gehuldigd en waren slechts de verenigingen BFC, Concordia, 
Voorwaarts, BlauwWit en DOSKO vertegenwoordigd. De rest had de handdoek 
kennelijk al in de ring geworpen. 
De shirts van het bondselftal gingen in bewaring om een eventueel nieuw op te 
richten club aan tenues te helpen. 
Wat nog wel een venijnige ingezonden brief in de krant opleverde was de stelling van 
het zittende bestuur dat zij het resterende kassaldo onder elkaar mochten verdelen. 
De aanwezige clubs protesteerden hier heftig tegen maar het bestuur wierp dat van 
zich af door te stellen dat anders hetzelfde bedrag gemoeid zou zijn met nog niet 
ingediende nota’s van onkosten van hun kant.  
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De clubs NVV, Excelsior, Concordia, DOSKO, BFC, Succes en Voorwaarts gingen 
over naar de NHVB om daar het nieuwe district Westfriesland te vormen. 
 
 
Eindstanden 1924 - 1925 
 
Hoofdklasse	  	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   Concordia	  I	   12	   10	   0	   2	   20	   31-‐17	   1.66	  
2	   N.V.V.	  I	   12	   9	   1	   2	   19	   47-‐19	   1.60	  
3	   Excelsior	  I	   12	   6	   3	   3	   15	   31-‐16	   1,25	  
4	   Succes	  I	   12	   7	   0	   5	   14	   33-‐25	   1,18	  
5	   Voorwaarts	  I	   12	   4	   1	   7	   9	   17-‐22	   0,75	  
6	   D.O.S.K.O.	  I	   12	   2	   1	   9	   5	   18-‐22	   0,42	  
7	   BlauwWit	  I*	   12	   0	   1	   11	   -‐1	   12-‐65	   -‐	  
	   H.F.C.	  I	  geroyeerd	   	   	   	   	   	   	  
 
 
Overgangsklasse	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   W.F.C.	  I	   10	   9	   1	   0	   19	   50-‐10	   1,90	  
2	   B.F.C.	  I	   10	   7	   2	   1	   16	   28-‐15	   1,60	  
3	   N.V.V.	  II	   10	   4	   2	   4	   10	   21-‐28	   1,00	  
4	   Sparta	  III	   10	   3	   2	   5	   8	   14-‐29	   0,80	  
5	   P.S.V.	  I*	   10	   1	   2	   7	   2	   12-‐28	   0,20	  
6	   B.V.V.	  I***	   10	   1	   1	   8	   -‐3	   10-‐30	   -‐	  
	   D.F.C.	  I	  teruggetrokken	   	   	   	   	   	  
 
 
Tweede	  Klasse	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   Excelsior	  II	   10	   8	   0	   2	   16	   29-‐7	   1,60	  
2	   K.F.C.	  I	   10	   6	   1	   3	   13	   20-‐24	   1,30	  
3	   B.F.C.	  II	   10	   5	   1	   4	   11	   20-‐15	   1,10	  
4	   D.O.S.K.O.	  II	   10	   4	   1	   5	   9	   17-‐15	   0,90	  
5	   Sparta	  IV	   10	   4	   1	   5	   9	   15-‐21	   0,90	  
6	   Succes	  II	   10	   0	   2	   8	   2	   9-‐28	   0,20	  
	   Voorwaarts	  II	  en	  P.S.V.	  II	  teruggetrokken	   	   	   	  
 
 
 
Derde	  Klasse	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   N.V.V.	  III	   6	   6	   0	   0	   12	   18-‐6	   2,00	  
2	   B.F.C.	  III	   6	   3	   0	   3	   6	   12-‐15	   1,00	  
3	   Concordia	  II	   6	   2	   0	   4	   4	   14-‐7	   0,80	  
4	   W.F.C.	  II***	   6	   1	   0	   5	   -‐6	   5-‐50	   -‐	  
	   Voorwaarts	  III	  en	  Excelsior	  III	  teruggetrokken.	  H.F.C.	  II	  geroyeerd	  
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Kennelijk bleef het bestuur van de WFVB toch nog enigszins bij elkaar want zij waren 
betrokken bij de oprichting van de Westfriesche Athletiekkring in 1926. 
In juli van dat jaar verstuurde men aan elke club die lid was geweest van de bond 
een brief met het verzoek om zich (met in het achterhoofd de succesvolle 
atletiekdagen uit het verleden) daarbij aan te sluiten. Voorzitter Breebaart zou later 
burgemeester worden van Callantsoog en een rol gaan vertolken in de Westfriese 
atletiekwereld. 
 
3. Hoe gingen de clubs verder? 
 
Hieronder volgt een wel zeer divers overzicht van clubs die lid waren van de 
Westfriesche Voetbalbond en die soms het bestaan niet hebben weten te 
continueren alsmede clubs die heden ten dage een nog zeer levendig bestaan 
kennen. 
 

1. BFC uit Breezand/Anna Paulowna. Na de oprichting in 1923 traden ze in 
1925 toe tot de NHVB en wijzigden hun naam in Breezand. In 1930 fuseerden 
ze met vv Kleine Sluis tot het huidige BKC. 

2. BlauwWit uit Winkel. De clubnaam ontstond in augustus 1923 en ze was een 
voortzetting van LWVC. De club hield op te bestaan in 1925 en veertien jaar 
lang was er in het dorp geen voetbalclub. Pas op 4 juni 1939 werd het huidige 
vv Winkel als opvolger opgericht. 

3. BVV uit Benningbroek. Opgericht in de winter van 1921. De club werd in 1925 
opgeheven. 

4. Concordia uit Breezand. Opgericht in de zomer van 1923. Bij toetreding tot 
de NHVB werd de naam Anna Paulowna. Bij de overstap van de NHVB naar 
de katholieke DHVB werd de naam in 1930 veranderd in het tegenwoordige 
ZAP. 

5. DFC uit Dirkshorn. Opgericht in het vroege voorjaar van 1921. Zij hielden in 
1924 op te bestaan. In 1931 werd in het dorp het huidige vv Dirkshorn 
opgericht 

6. DOSKO uit Oudesluis. Opgericht op 26 november 1921. Zij stapten in 1925 
over naar de NHVB en gingen toen vv Oudesluis heten wat heden nog altijd 
bestaat. 

7. Excelsior uit Kleine Sluis. Opgericht in juni 1922. In 1925 stapten ze over 
naar de NHVB en wijzigden hun naam in VVAP. Een jaar later volgde de 
tweede naamswijziging naar vv Kleine Sluis wat in 1929 stopte met 
competitievoetbal maar wel bleef bestaan en in 1930 met een goedgevulde 
kas fuseerde met Breezand tot BKC.  

8. HFC uit Hoogwoud. Opgericht in  1920. In 1925 werd de naam gewijzigd in 
HSV en traden ze toe tot de NHVB. Op 30 juni 1930 werd in het dorp 
opvolger HOSV opgericht onder de eerste naam LVC (Langereis-Veenhuizen 
Combinatie). 

9. KFC uit Kolhorn. Opgericht in de zomer van 1921. Ze stopten ermee in 1925 
toen ze alleen nog een tweede elftal hadden. Pas op 13 juni 1945 werd er 
weer een voetbalvereniging in het dorp opgericht, het huidige vv Kaagvogels. 

10. LWVC uit Lutjewinkel. Opgericht in in de zomer van 1921. De club hield al in 
1923 op te bestaan en ging verder als BlauwWit met een veld te Winkel. 

11. NAC uit Abbekerk. Deze club hield al in 1922 op te bestaan en haar opvolger, 
het huidige ALC, werd pas op 5 augustus 1947 opgericht. 

12. NVV uit Nieuwe Niedorp. Opgericht op 1 oktober 1920. Stapte in 1925 over 
naar de NHVB. In 1934 wijzigden ze op last van de bond de naam in het 
huidige vv Nieuwe Niedorp bij de promotie naar de vierde klasse KNVB. 

13. OVV uit Oudesluis. Deze was de naam van de lokale club uit Oudesluis die 
werd gehanteerd tot van 26 november 1921 (oprichtingsdag WFVB) tot 1922 
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waarin de naamgeving DOSKO werd en later vv Oudesluis (bij toetreding tot 
de NHVB in 1925).      

14. PSV uit Petten. Opgericht in 1924 en verdwenen in 1928. In 1930 werd het 
huidige SV Petten haar opvolger (soms nog aangeduid als PSV). 

15. Quos Ego (Latijn: Ik zal je..) uit Schagen. Als Katholieke club opgericht in 
1919. Zij hielden op te bestaan in 1928 en in 1930 werd opvolger SRC 
opgericht. 

16. SOVV Stormvogels uit Spanbroek. Opgericht in 1919. Bij overstap naar 
NHVB werd in 1925 de naam SOVV. Zij hielden het vol tot 1927. In de jaren 
’30 werd opvolger Meeuwen opgericht wat ook weer ter ziele ging. Op 22 
augustus 1946 werd opvolger RKVVS (nu VVS’46) onder de naam 
Spanbroek opgericht. 

17. Sparta uit Schagen. Opgericht op 7 mei 1911. In 1931 omgedoopt tot            
vv Schagen. 

18. Succes uit Hippolytushoef. Opgericht op 17 mei 1924. Zij gingen in 1925 over 
naar de NHVB. De vereniging bestaat tot op de dag van vandaag.  

19. Voorwaarts uit Barsingerhorn. Opgericht in op 18 augustus 1922. Zij gingen 
in 1925 onder de naam Barsingerhorn over naar de NHVB en hielden in 1928 
op te bestaan. In 1930 werd opvolger DES opgericht wat het 4 jaar uithield. 
Vervolgens kwam het tot een heroprichting in 1935 waarna DES in 1940 
definitief ophield te bestaan. 

20. VVV (Veni, Vidi, Vici) uit Oude Niedorp. Opgericht op 28 oktober 1921. Hield 
in de zomer van 1924 op te bestaan. 

21. WFC uit Wieringerwaard. Opgericht op 2 februari 1920. Bij de overstap naar 
de NHVB in 1925 veranderde de naam in het huidige vv Wieringerwaard. 
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Bijlage a. De consuls van de WFVB 
 
 
 

1. B.F.C.: dhr .F.P. de Wilde te Breezand 
2. Concordia: dhr. G. Timmer te Anna Paulowna 
3. Excelsior: dhr. H. Stellingwerf te Anna Paulowna 
4. D.O.S.K.O.: dhr. K. Buik/A. Wisse te Oudesluis  
5. Succes: dhr. C. van Duin te Hippolytushoef 
6. P.S.V.: dhr. Bijlsma te Petten 
7. W.F.C.: dhr. K. Schenk te Wieringerwaard 
8. K.F.C.: dhr. G. Blom/M. Halfweg te Kolhorn 
9. D.F.C.: dhr. E. Brommer te Dirkshorn 
10. Voorwaarts: dhr. J. Schenk Az/S.Breebaart te Barsingerhorn 
11. BlauwWit: dhr. J. Mantel/R. Bilstra te Winkel 
12. N.V.V.: dhr. J. Peereboom te Nieuwe Niedorp 
13. B.V.V.: dhr. D. van der Kade/J. Reuhman te Benningbroek 
14. H.F.C.: dhr. S. Koorn Pzn te Hoogwoud 
15. Sparta: dhr. Jb. Rus/W. Roggeveen te Schagen 
16. Quos Ego: dhr. P.J.A. Koks te Schagen 
17. V.V.V.: dhr. M. Beets te Oude Niedorp 
18. Stormvogels: dhr. J. Koelemeij te Spanbroek 
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Bijlage b. De scheidsrechters van de WFVB 
 
Er was een opvallend groot scheidsrechterskorps van ca 70 man actief in de 
vier jaren van het bestaan waaronder bijna alle bestuurderen van de WFVB. 
 
 
Dhr. H. Kappers uit Hoorn 
Dhr. A. Hartkoorn uit Hoorn 
Dhr. S. Koorn Pzn uit Hoogwoud 
Dhr. C. Klink uit Winkel 
Dhr. S. Breebaart uit Kolhorn 
Dhr. H. Wilbrink uit Nieuwe Niedorp  
Dhr. D. Breebaart uit Kolhorn  
Dhr. B. Visser uit Anna Paulowna 
Dhr. L. Koster uit Nieuwe Niedorp  
Dhr. Jb. Van Zoonen uit Oude Niedorp 
Dhr. D.J. Compas uit Abbekerk 
Dhr. J. Nap uit Barsingerhorn 
Dhr. C. Oudejans 
Dhr. E. Voorman uit Oudesluis 
Dhr. J. van Kooten uit Anna Paulowna  
Dhr. J. Wijtenburg uit Schagen  
Dhr. A. van Dijk uit Nieuwe Niedorp 
Dhr. C. Asjes 
Dhr. J. Blaauboer Gzn 
Dhr. D. Duinker uit Den Helder 
Dhr. N. van Herwerden 
Dhr. J. Stammes uit Oudesluis 
Dhr. H. Oosterman 
Dhr. G. Kistenmaker uit Wieringerwaard 
Dhr. H.B. Helleman uit Oude Niedorp 
Dhr. J. Molenkamp uit Anna Paulowna 
Dhr. D. Harder 
Dhr. E. Brommer 
Dhr. D. van Twuiver 
Dhr. F. Plantinga uit Winkel 
Dhr. C. Mallet 
Dhr. K. Schenk uit Wieringerwaard 
Dhr. J. Kaan 
Dhr. G. Smits 
Dhr. Van der Leijn 
Dhr. J. Voorman uit Oudesluis 
Dhr. C. Dekker  
Dhr. C. van Mook uit Wieringerwaard 
Dhr. Schellinger 
Dhr. A. Wiedijk 
Dhr. P. Keet te Schagen 
Dhr. C. Boerman 
Dhr. P. Wijn te Winkel 
Dhr. F. Becker 
Dhr. J. Kaper 
Dhr. H. Koorn 
Dhr. W. Woud  
Dhr. C. van Oorschot uit Breezand 
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Dhr. A. Windt 
Dhr. H. van Zoonen 
Dhr. L.F. Kleiterp uit Winkel 
Dhr. G. Smit 
Dhr. A. Deutekom 
Dhr. M. Smeets 
Dhr. F. Jongbloed 
Dhr. Jb. Speets 
Dhr. W. van Straalen uit Benningbroek? 
Dhr. C. Schoen uit Benningbroek 
Dhr. A. Brantenaar 
Dhr. J. Bruinsma 
Dhr. J. Volkers 
Dhr. C. van Duin uit Hippolytushoef 
Dhr. A. Veltman uit Hippolytushoef 
Dhr. J. de Beurs 
Dhr. H.W. Freeke 
Dhr. G. Jonker 
Dhr. J. Jongejan uit Schagen. 
Dhr. J. van Stralen uit Spanbroek? 
Dhr W. Dol uit Den Helder 
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De Waterlandsche Voetbalbond 
 
 

Een parallel met de Westfriesche Voetbalbond 
 

 
Op zondag 3 juli 1921 vond in Watergang de oprichting plaats van de Waterlandsche 
Voetbalbond.  
De redenen ervoor waren exact dezelfde als die golden voor de initiatieven om te 
komen tot de oprichting van de WFVB.  
Ook daar heerste grote ergernis vanwege het gebrek aan belangstelling en 
betrokkenheid van de grote NHVB om wat voor de voetbalinitiatieven van de kleine 
clubs in Waterland te betekenen. 
 
Bijeengekomen waren vertegenwoordigers van S.D.O. (Ilpendam),  
Purmersteijn (Purmerend), V.V.L. (Landsmeer), Victoria (Volendam),  
V.D.W. (Broek in Waterland), GroenWit (Monnikendam), Watervogels (Watergang) 
en E.V.C. (Edam). 
 
De NHVB had ook een uitnodiging (met uitvoerige toelichting) ontvangen voor deze 
vergadering maar had niet eens de moeite genomen om daar op te reageren zodat 
de vertegenwoordigers van de zeven clubs alleen nog maar werden gesterkt in hun 
mening om zelfstandig te worden. 
De vergadering werd geleid door dhr. W.P. Stolp uit Ilpendam als voorzitter van de 
voorbereidingscommissie. 
 
Men werd het eens over het oprichten van een eigen bond en het organiseren van 
een eigen competitie. Het bestuur ging bestaan uit 5 personen vanuit Purmersteijn, 
V.V.L., Victoria, S.D.O. en Watervogels onder voorzitterschap van dhr. C. van Baar 
van Purmersteijn. 
 
Op woensdag 10 augustus 1921 vond een tweede vergadering plaats over de 
concrete invulling van de plannen. Kennelijk was de NHVB geschrokken van de 
voortvarendheid waarmee de clubs verder wilden met elkaar want deze keer waren 
er drie heren van de NHVB aanwezig op de vergadering. 
Tegenover dat drietal werden nogmaals de door het bestuur van de Waterlandsche 
bond in oprichting. Naast het gebrek aan betrokkenheid en begrip van de zijde van 
de NHVB werden de verre reizen en een lopende “kwestie” tussen de NHVB en 
Purmersteijn  als argumenten aangevoerd. 
Toch ontstond er toenadering tussen beide partijen en werd er een oplossing 
gevonden door de Waterlandsche Voetbalbond als orgaan tussen de clubs te laten 
bestaan maar de organisatie van de competities aan de NHVB over te laten. 
 
De Waterlandsche bond zou een eigen orgaan gaan verspreiden en gebruik maken 
van ruimte in de krant De Waterlander voor aankondigingen van programma’s en 
uitslagen  
 
Op dinsdag 18 oktober 1921 was een vervolgvergadering met alle inmiddels 
aangesloten verenigingen. Daarbij waren ook een aantal nieuwelingen aanwezig, te 
weten: OFC (Oostzaan), I.V.V (Ilpendam), D.W.V. (Nieuwendam),  
V.V.S. (Schellingwoude) , Z.V.V. (Zunderdorp), Geelzwart (Purmerland) en Excelsior 
(Durgerdam).  
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De competitie die de zondag er op van start zou gaan werd in die vergadering 
vastgesteld en de vertegenwoordigers van de NHVB gaven instructie over hoe de 
wedstrijdsecretarissen en consuls dienden te werken. Daarnaast werd een aantal 
verenigingsconsuls officieel aangesteld. 
Tevens werd door de NHVB een aantal clubs te verstaan gegeven dat zij van naam 
dienden te veranderen: 
Dit betrof V.V.L. (-> Landsmeer), Z.V.V. (-> Zunderdorp),  
V.V.S (-> D.E.V->Schellingwoude), GeelZwart (-> Purmerland),  
GroenWit (-> Brinio->Monnikendam), Excelsior (-> Durgerdam),  
S.D.O. (->Ilpendam) en Victoria (->RKAV Volendam).  
 
Uiteindelijk werd de volgende Waterlandse competitie indeling vastgesteld: 
 
Klasse 1A: Watervogels I, Landsmeer III, O.F.C. III, I.V.V. I, D.W.V. IV, D.E.V. I en 
S.D.O. II 
 
Klasse 1B: V.D.W. I, Volendam I, Purmersteijn IV, Purmerland I, Brinio I en E.V.C. II 
 
Klasse 2A: Watervogels II, I.V.V. II, D.E.V. II, Landsmeer IV en O.F.C. IV 
 
Klasse 2B: Zunderdorp I, Durgerdam I, V.D.W. II, Volendam II en Brinio II 
 
Adsp A: Volendam, Purmersteijn, E.V.C en Brinio 
 
Adsp. B: V.D.W., Landsmeer, I.V.V. en Purmersteijn 
 
Al snel liep de competitie onder de auspiciën van de NHVB zo goed en kwam men 
zo snel nader tot elkaar dat gedurende het seizoen de Waterlandsche Voetbalbond 
een zachte dood stierf waarvan misschien alleen een soort overlegorgaan van de 
Waterlandse voetbalclubs binnen de NHVB over bleef.   
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De Heldersche Voetbalbond 
 
 
 In het begin van de vorige eeuw was er al sprake van de beoefening van de 
voetbalsport in Den Helder. De organisatie ervan lag in handen van de 
Volksweerbaarheid.  
Dat was een burgerinitiatief (soort vereniging)vanuit de 19-de eeuw dat zich vooral 
met schietoefeningen bezig hield om in geval van nood (aanval van overzee op de 
Nederlandse kust) in eerste aanleg het verdedigingswerk op zich te kunnen nemen. 
Men vond deze organisaties langs de hele kust. In 1900 werd de Helderse afdeling 
opgericht die in het eerste jaar van haar bestaan direct betrokken was bij de 
oprichting van de sportvereniging H.B.S.  
Op 20 april 1901 lezen we in de krant dat er op het Galgenveld in Huisduinen een 
voetbaltoernooi zou worden georganiseerd waaraan de voetbalafdelingen van de 
volgende verenigingen zouden deelnemen: O.K.K. (Oefening Kweekt Kunst), H.B.S., 
en Pro Patria.  
Het Galgenveld was het enige voetbalveld waar de wedstrijden van de 
Volksweerbaarheid werden afgewikkeld. 
Op 8 september 1901 zou in Den Helder ook nog de voetbalvereniging Leonidas 
(naar de koning van Sparta) worden opgericht. In 1903 zouden die ook tegen de 
andere clubs gaan spelen in wedstrijden voor de Volksweerbaarheid georganiseerd. 
In mei 1902 zou nog weer zo’n toernooi worden georganiseerd waaraan naast 
O.K.K. en H.B.S. ook H.G.I (Hard Gaat Ie)  deelnam. 
In januari 1903 meldt de voorzitter van de Volksweerbaarheid afd Den Helder dat 
weer twee clubs zich hadden aangesloten te weten: U.D.I. (Uitspanning Door 
Inspanning) en de onderofficiers-voetbalclub der artillerie. 
Het voetbal was in die tijd zeer primitief. Het was meer een sportuitoefening alleen 
voor de spelers en geen kijkspel. Men speelde op uiterst primitieve velden.  
 
Er werd in de eerste jaren niet in competitieverband gespeeld maar wel werden 
regelmatig gewone wedstrijden georganiseerd tussen bovengenoemde clubs waarbij 
zich in 1904 ook de voetbalclub ”van Speyk” schaarde. 
In 1904 werd ook al een kleine competitie georganiseerd waarvan de stand op 6 juni 
1904 als volgt luidde: 
 

1. HBS 8 punten met 15 goals 
2. HGI  5 punten met 12 goals 
3. UDI  4 punten met 8 goals 
4. Leonidas 3 pnten met 9 goals 

Tegendoelpunten werden toentertijd dus niet erg relevant gevonden. 
 
Er bestond al wel een protestcommissie waarbij clubs protest konden aan  
tekenen tegen een wedstrijduitslag. 
De laatste competitiewedstrijd tussen HGI en HBS (ook wel aangeduid met SHBS 
met de S van Sportvereniging) werd afgelast omdat het muziekkorps dat de wedstrijd 
zou opluisteren verhinderd was. In plaats daarvan werd een wedstrijd op het 
Galgenveld georganiseerd tussen HBS 1 en Concordia (adelborstenclub). 
In  1903 bestond Leonidas 3 jaar en organiseerde een toernooi tussen alle 1e en 2e 
klassers van de bij de Volksweerbaarheid (V.W.B.H.) aangesloten clubs. Hierbij 
stelde de Volksweerbaarheid de materialen en het veld ter beschikking. De club 
loofde aan het winnend team een verguld- en een normaal zilveren medaille uit. 
 
In 1906 verscheen een nieuwe vereniging genaamd Eendracht ten tonele. 



 30 

Men organiseerde vriendschappelijke wedstrijden maar ook werd er een aanzet 
gegeven tot een bescheiden competitie. 
 
De stand in de kleine halve competitie in mei 2006: 
 

1	   H.G.I.	   2	   2	   0	   0	   4	   6-‐3	   2,00	  
2	   Leonidas	   2	   1	   0	   1	   2	   4-‐4	   1,00	  
3	   H.B.S.	   2	   0	   0	   2	   0	   3-‐6	   0,00	  

 
Een jaar later was de competitie al wat uitgebreider en de tweede elftallen speelden 
een eigen soortgelijke competitie 
 
In maart 1907 luidde de stand in de 1e klasse als volgt (men speelde een halve 
competitie omdat toch niemand een eigen veld had): 
 

1	   H.G.I.	   4	   4	   0	   0	   8	   23-‐5	   2	  
2	   S.H.B.S.	   4	   2	   0	   2	   4	   20-‐11	   1	  
3	   Leonidas	   4	   1	   1	   2	   3	   7-‐18	   0,75	  
4	   van	  Speyk	   3	   1	   0	   2	   2	   6-‐24	   0,67	  
5	   A.F	  &	  H.C.	   3	   0	   1	   2	   1	   5-‐8	   0,33	  

 
 
 
 
De Heldersche Voetbalbond wordt geboren 
 
In 1907 zag de Volksweerbaarheid het voetbal niet meer als een kernactiviteit en 
zaten de voetballers zonder enige vorm van organisatie. 
Op 13 september 1907 vond in café  De Paal te Den Helder de 
oprichtingsvergadering plaats van de Heldersche Voetbalbond met als Dagelijks 
Bestuur: L.S.M. van Eendenburg (voorzitter), W. Schippers als commissaris en W.C. 
van Kalken (secretaris/penningmeester). 
Men vond ook 12 mensen bereid om als scheidsrechter op te treden 
Aan de Polderweg werd een geschikt stuk grond van eigenaar Stroomer gevonden 
wat voor vier maanden en f 50 mocht worden gehuurd waar de wedstrijden zich 
zouden gaan afspelen. Verdere vrijwilligers van het eerste uur waren Polling, Bak, 
Doorman en J. vdPol. 
 
Er werd begonnen met 6 teams en het was in die vroege tijd niet ongebruikelijk dat 
verenigingen uit slechts een enkel team bestonden. 
Hoe dan ook: de competitie werd netjes afgewerkt en de kleine bond hield aan haar 
activiteiten een eervolle uitnodiging over om met ene vertegenwoordigend elftal deel 
te nemen aan seriewedstrijden in Alkmaar waar zij het tot de finale wisten te brengen 
die tegen Haarlem III krap met 3-2 verloren werd. 
 
Het zou een kort bestaan van slechts drie jaar voor de Heldersche Voetbalbond 
worden waarna in elk geval HFC als HFC Helder overging naar de NHVB 
waarbinnen het nog tot een zeer aansprekende vereniging zou uitgroeien. 
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Eindstanden der competities 
 
1907-‐1908	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   Hard-‐Gaat-‐Ie	   8	   6	   1	   1	   13	   26-‐8	  
2	   H.B.S.	   8	   4	   3	   1	   11	   25-‐7	  
3	   A.F.&H.C.	  III	   8	   5	   1	   2	   11	   32-‐10	  
4	   Leonidas	   8	   2	   1	   5	   5	   18-‐19	  
5	   Sommelsdijk	   8	   0	   0	   8	   0	   2-‐59	  
	   't	  Noorden	  teruggetrokken	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
1908-‐1909	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
1	   A.F.&H.C.	  II	   5	   4	   1	   0	   8	   17-‐6	  
2	   Leonidas	   6	   2	   2	   2	   6	   13-‐13	  
3	   H.B.S.	   4	   2	   2	   0	   4	   10-‐8	  
4	   H.G.I.	   5	   0	   3	   2	   2	   12-‐22	  
	   (H.G.I.	  =	  Hard-‐Gaat-‐Ie)	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
1909-‐1910	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   1e	  klas	   	   	   	   	   	   	  
1	   H.F.C	  I	   6	   5	   0	   1	   10	   30-‐6	  
2	   H.B.S.	  I	   6	   4	   0	   2	   8	   21-‐10	  
3	   A.F.&H.C.	  II	   6	   3	   0	   3	   6	   10-‐15	  
4	   H.F.C.	  II	   6	   0	   0	   6	   0	   4-‐34	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   2e	  klas	   	   	   	   	   	   	  
1	   H.B.S.	  II	   6	   5	   1	   0	   11	   24-‐6	  
2	   H.F.C.	  III	   6	   2	   2	   2	   6	   12-‐13	  
3	   Sparta	   6	   1	   1	   4	   3	   10-‐16	  
4	   H.F.C.	  IV	   6	   0	   2	   4	   2	   4-‐25	  
 
- HFC was het resultaat van de fusie tussen Leonidas en Hard-Gaat-Ie (later werd de 
naam HFC Helder, in 2001 met HRC gefuseerd tot FC Den Helder). 
- A.F.&H.C. was de Adelborsten Footbal & Hockey Club. 
- Sparta was een club uit Den Helder 
 
 
Een tweede initiatief 
 
In 1915 had de stad Den Helder voor haar grootte bijzonder veel 
voetbalverenigingen. Het probleem was echter dat de meeste van die clubs zonder 
eigen terrein zaten en zich dus moeilijk met elkaar konden meten. Om hier wat aan 
te doen en gezamenlijk sterker te staan kwam men tot elkaar en op maandag 30 
augustus 1915 kwam het tot de heroprichting van de Heldersche Voetbalbond. 
Op die avond sloegen HFC, Victoria, Leonidas, Olympia, HVV, Ajax, Quick en 
Sportclub de handen ineen om samen een competitie te organiseren los van de 
NHVB.  
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HFC bleef met haar eerste en tweede team echter in de NHVB spelen omdat die op 
een dusdanig hoog niveau waren beland dat er geen passende tegenstanders in Den 
Helder en omgeving zelf meer waren. 
HFC had zelf twee terreinen (aan de Strooweg en de Bolweg) ter beschikking en 
wilde die best met de anderen delen.  
De juist opgerichte bond nam zich voor om snel een competitie te organiseren waar 
ook clubs uit de omgeving aan zouden mogen deelnemen. 
 
Men ging voortvarend van start en reeds een week later, op zondag 5 september 
1915, werden al de eerste onderlinge ontmoetingen vastgesteld op de beide HFC 
terreinen. 
 
Terrein Bolweg: 
10.00 h. HFC III – Quick  4-0 
12.00 h. Ajax – HFC IV   5-2 
 
Terrein Strooweg: 
09.00 h. Leonidas – Olympia  9-0 
11.00 h. Sportclub – Leonidas II  2-6 
14.30 h. Victoria – HVV  1-3 
  
Vervolgens sloot HBS zich met het derde en vierde elftal aan en kon men ook over 
het veld van HBS op het terrein Tuindorp beschikken. Ook van HBS bleven het 
eerste en tweede team in de NHVB competitie voetballen. 
 
De NHVB vond de ontwikkeling van een eigen Heldersche Bond maar niets en zocht 
toenadering. Toen zij hadden toegezegd dat de clubs op dezelfde voorwaarden 
tegen elkaar konden blijven spelen met als enige verschil dat dit onder de vleugels 
van de NHVB zou plaatsvinden ging met overstag.  
In februari 1916 werd in een voorjaarscompetitie begonnen binnen de NHVB en was 
er een eind gekomen aan het zelfstandig bestaan. 
 
Voor een aantal clubs had dit toetreden de consequentie dat men van naam diende 
te veranderen en zo werd de naam van Quick veranderd in S.S.S.,  Ajax werd Helder 
Vooruit, Victoria werd omgedoopt tot Victori en Leonidas kreeg de naam Mobilia.  
Zij vormden samen met SHBS en Helder de nieuwe competitie die van de NHVB de 
naam mocht blijven dragen van Heldersche Voetbalbond. 
Victori, Sportclub en de vereniging Nieuwediep zouden overigens in 1920 fuseren tot 
HRC. 
De naam van de competitie verwaterde langzaam naar afdeling Helder en 
Heldersche Competitie totdat ze in 1919 een normale regionaal ingedeelde 
competitie werd zoals we die heden te dage ook nog zien binnen de KNVB. 
In 1919 waren intussen ook de clubs Zeemacht, Landmacht, Concordia, Trekvogels, 
Blauw Wit, van Speyk, 26 LWI, HBZVS en Stormvogels in het Helderse (weer) ten 
tonele verschenen.  
In vergelijking met de vier clubs die Den Helder heden rijk is (FC Den Helder, HCSC, 
Zeemacht en Watervogels) toch wel een erg groot aantal verenigingen, zeker voor 
een stad van (toen) die omvang. 
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De Alkmaarsche Voetbalbond 
 
 
Op 9 september 1932 verscheen volkomen onaangekondigd vlak voor de start van 
de competitie onderstaande oproep in de Alkmaarsche Courant: 

 

 
 
De dag erop gaf een redactionele reactie in dezelfde krant te zien waarin heftig de 
noodzaak van een Alkmaarse voetbalbond naast de KNVB en de NHVB werd 
betwist. 
Men kon zich voorstellen dat er behoefte kon zijn aan een zomercompetitie van 
bijvoorbeeld fabriekselftallen maar om daarom een bond op te moeten richten……..? 
De krant vreesde voor versnippering van de huidige 3 Alkmaarse clubs (bedoeld 
werden Alcmaria Victrix, Alkmaarsche Boys en Go Ahead/Alkmaar) en riep op om 
dat dwaze idee overboord te gooien. 
 
Of het commentaar in de krant er werkelijk toe deed of dat er sowieso nauwelijks een 
club in dit initiatief was geïnteresseerd zal wel nooit duidelijk worden maar feit is wel 
dat het bij de advertentie is gebleven en de Alkmaarsche Voetbalbond nooit aan een 
oprichtingsstap is toegekomen. 
 
Overigens kreeg de krant geen gelijk met haar vrees voor versnippering bij de 
oprichting van meer Alkmaarse clubs want reeds in 1933 volgde de oprichting van 
csv Jong Holland en een jaar later RKAFC (nu AFC’34) die heden nog een gezond 
bestaan leiden. 
 
 


