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Op 18 oktober 2022 zal TOS-Actief 110 jaar bestaan. Tot die tijd zullen we -in chronologische volgorde- 
mooie, leuke, bijzondere gebeurtenissen uit ons rijke historie beschrijven. 

 
Eerder verscheen een verhaaltje over:  

de oprichting en de fusie van TOS en Actief (1912 - 1939) – Deel 1 
https://website.storage/Data/TOSactief/RTE/Bestanden/MenuItem/201/TOS-Actief_110___oprichting.pdf 

 
  over TOS-Actief tijdens de oorlogsjaren – Deel 2 

https://website.storage/Data/TOSactief/RTE/Bestanden/MenuItem/201/TOS-Actief_110_oorlogsjaren_1939_-1945.pdf  
 
Dit keer het verhaal over de TOS-Actief tijdens de wederopbouw na de oorlog (1945 – 1960) – Deel 3  
Veel leesplezier! 

	

	

1945-1960: wederopbouw en Voorland 
H o e  N e d e r l a n d  e n  T O S  A c t i e f  e r  w e e r  b o v e n o p  k w a m  
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van wat later een van de drukste snelwegen van 
Nederland zou zijn, de A10. Deze ringweg zou 
behoorlijke gevolgen hebben voor het verblijf 
van TOS-Actief op  Voorland.

Naast de toegangsweg richting veld 8 van 
Voorland liep een sloot. Dat was ’s avonds een 
probleem, want die toegangsweg was nauwelijks 
verlicht. Op een avond kwam een nieuw lid zich 
tijdens de trainingsavond aanmelden. Na de trai-
ning en het daaropvolgende biertje vertrok hij. De 
voetballers die waren achtergebleven in de kantine 
hoorden al snel een plons en hard geschreeuw. 
Gealarmeerd renden ze naar buiten en zagen 
daar het nieuwe lid: in de sloot, onder het kroos. 
Al proestend en schreeuwend kwam hij uit de 
modder met zijn voetbaltas in de hand. Het was 
de eerste en de laatste keer dat hij in de omgeving 
van Veld 8 is gezien. Ook voor ervaren TOS-leden 

kon het lastig zijn het smalle toegangsweggetje en 
de sloot uit elkaar te houden; zeker in aangescho-
ten toestand, wat geen zeldzaamheid was. Was 
dat gelukt, dan kon het hek verderop, dat toegang 
gaf tot het sportcomplex, nog een extra hindernis 
vormen; ook daar was amper verlichting.
Die duisternis nodigde wel eens verkeerde 
lieden uit. De welvaart en diefstal gingen samen 
hand in hand bergopwaarts. Zo was er een 
inbreker die een drol achterliet omdat de span -
ning hem te veel was geworden, en een andere 
dief zou later een heleboel geluidsbanden inpik -

De inbreker werd gepakt 
op het Waterlooplein

het radioprogramma De familie Doorsnee moest 
schrappen en een minister door journalisten 
aangesproken werd met ‘excellentie’.
Nederland herrees dankzij hard werken en 
sober leven. En wat in het groot gebeurde, met 
de snel opbloeiende economie en een navenant 
groeiend zelfvertrouwen, dat gebeurde ook in 
het klein bij TOS-Actief. Ook in Amsterdam-
Oost nam de welvaart toe: in 1956 werd de tijd 

van een nieuw clubhuis. Het duurde even, maar 
in 1963 stond er een fonkelnieuw stenen club -
huis te schitteren op Voorland.  
Opnieuw slaagde TOS erin te overleven waar 
anderen ten onder gingen. In 1962 mocht de 

jaar volhouden in de laagste regionen van het 
Amsterdamse voetbal, dat deed geen club TOS-
Actief na. Aan de ene kant geen promotie, aan 
de andere kant geen faillissement. Vindingrijk 
en eigenzinnig, TOS ging altijd maar door. 
Toch stak altijd weer kritiek op: stonden de ‘leut 
& de neut’ niet te veel op de eerste plek? Er was 
geregeld sprake van teleurstelling over wat het 
vlaggenschip van de vereniging hoorde te zijn, het 

-
regeld met tien man moeten spelen: het was som-
mige Tossers wel degelijk een doorn in het oog.
En al snel kondigde de volgende bedreiging zich 
al weer aan: in 1962 werd gestart met de aanleg 

ken. De muziek op die bandjes was samenge -
steld door Rob Moerbeek, een van de toonaan -
gevende leden van de laatste decennia. Deze 
jongen uit Watergraafsmeer had zich in 1966, 
op zijn tiende, aangemeld als lid van TOS. Zes 
jaar later nam hij al het beheer van de kantine 
over. Elk bandje muziek had hem drie uur werk 
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De inbreker werd gepakt toen hij op het Water-

stuk verkocht had.
Maar ook overdag kwam er wel eens een onge-
node gast. Nooit meer zou Rob Moerbeek de 
politierechercheur vergeten, die een dief bleek 
te zijn. Zo zag je maar: op het oog keurige man-
nen met aktetassen konden zomaar een kleine 
honderd sleutels op zak blijken te hebben van 
allerlei kantines op Voorland en Middenmeer. 
Een nieuwe tijd kondigde zich aan. 

1972 was voor TOS-Actief weer een jubileum-
jaar. De Amsterdamse wethouder voor Sport, 
Harry Verhey van de Communistische Partij 
Nederland, schreef het voorwoord in het blauwe 
jubileumboekje. Hij riep het bestuur en de club 
op bij de les te blijven: “Nieuwe maatschap-
pelijke ontwikkelingen voltrekken zich; nieuwe 
levensopvattingen breken zich baan — vooral 
bij jonge mensen — en laten daarom ook niet 
de sport onberoerd.” 

Dat de prioriteiten van de politiek en het 

wel toen penningmeester Carel Smit in eerste 

instantie verheugd was te horen dat de gemeen-
teraad 800.000 gulden extra uittrok voor de 
jeugd. Smit zag een groot gedeelte van het geld 
al naar de voetballende jeugd van Amsterdam 
stromen, maar tot zijn grote verbazing, en zich 
langzaam ontwikkelende woede, bleek het 
geld bestemd te zijn voor de Damslapers en de 
Vondelparkjeugd. Waren hasjrokende hippies 
belangrijker dan gezonde sporters?
De mokkende Smit uitte zijn onvrede over 
onder andere de gemiste acht ton in oktober 
1972 in De Telegraaf, in een artikel met de kop 

2e elftal TOS 9 october 1955 
staand vlnr: D. Holter, Th. Flinkevleugel, H. Brouwer, J. Hoekstra, H. de Vries, T. Oudt

zittend vlnr:  Th. Maas, H. Muis, E. v/d Plaats, H. Webbers, C. Wurgelaar
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Harry Ulrich
Terreinknecht voor het leven
De terreinknecht op Voorland was 
een zekere Harry Ulrich. Doordat hij 
slecht verstaanbaar was, kon hij de 
jeugd wel eens schrik aanjagen. De 
kleine Benno Ringelberg, geboren in 
1962 aan de rand van de Pijp, was in 
ieder geval wel bang voor hem. Maar 
Harry deed veel ondankbaar werk 
voor de club en hoorde bij de stan -
daarduitrusting in de tijd van Voor -
land en Sportpark De Toekomst. 
Benno was voorbestemd om naar 
TOS te komen. Zijn drie broers voet -
balden er al en ook uit zijn straat en 
directe omgeving kwamen bekende 
TOS-families: Rennefeld, de Boer, 
Van der Plaats en Vlietstra. Hij liet 
zich niet afschrikken door Harry 
want hij is nog steeds bij de club. 
Harry niet meer, die is enkele jaren 
geleden overleden. Harry Ulrich was 
van oorsprong Duits en was klein en 
dik. Hij was als Duits soldaat tijdens 
de bezetting gelegerd in Amsterdam 
en had gedurende de oorlog nooit 
een schot gelost. Na 1945 bleef hij 
in Amsterdam hangen en raakte 
betrokken bij TOS-Actief. Ondanks 
dat hij vrouw en kinderen in Duits -
land had. Vanaf dag één was hij een 
enthousiast supporter langs de lijn, 
zowel bij junioren als senioren. 
Harry ging werken bij Heineken, wat 
zijn alcoholconsumptie flink deed 

toenemen. Ook bij TOS lustte hij 
wel een biertje. Dat had een groot 
nadeel. Zijn belangrijkste werk was 
lijnen trekken, en die lijnen gingen 
niet altijd even recht als Harry wat 
op had. Uiteindelijk ging hij over 
op Buckler, dat alcoholvrij was. Bij 
de bar stamelde hij dan iets onver -
staanbaars, wat dan door iemand 
die hem beter kende vertaald werd 
in zijn vaste bestelling, “Hij wil een 
Buckler en een Raider!” 
Harry zou meegaan naar Sportpark 
De Toekomst en hij verhuisde ook 
mee naar Sportpark Middenmeer. 
Hij woonde bij een kostjuffrouw en 
haar verslaafde zoon. Zijn hospita 
moet een chagrijnige tante zijn ge -
weest die hem financieel uitkleedde, 
terwijl hij na veertig jaar Heineken 
een goed pensioen had. Rond 2000 
werd de voorzitter van TOS, Rein 
Fransen, gebeld door de Sociale 
Dienst met de mededeling dat de 
heer H.W.Ulrich was overleden. De 
sociale dienst moest de begrafe -
nis betalen. Kennelijk had Ulrich 
niets meer — zijn enige ‘familie’ bij 
het graf waren twintig TOS-leden. 
De voorzitter van de club herdacht 
de jarenlange lijntrekker van TOS-
Actief met een toespraak. 
Harry Ulrich, erelid sinds 1973, werd 
74 jaar.

Harry Ulrich (ernaast Henk Jansen, achtergrond Rein de  Vries)

A1 kampioen 1966
staand vlnr: Jos Stam, M. 

Helfestijn, W. de Doop, G. 
Ringelberg, H. v/d Berg, F. v/d 

Rijn zittend vlnr:  P. v/d Berg, 
A. v/d Plaats, R. Houwelin-
gen, B. De Groot, C. Smit,  

W. Hoekstra, Moerbeek

21T O S - A c t i e f
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