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Voorwoord 
 
Wie had dat gedacht? De V.V. Vierpolders bestaat 75 jaar!  
Een prestatie van formaat als je terugdenkt aan de roerige periodes die de vereniging heeft doorstaan. 
Zeker als je er bij stil staat dat in die 75 jaar ook een wereldoorlog en diverse grote crisissen in de 
wereld zijn geweest.  
Wat moet het moeilijk zijn geweest om juist in die periodes door te gaan en gelijk is dat 
weer kenmerkend voor de volharding waarover Vierpoldenaren en mensen die onze vereniging een 
goed hart toe dragen blijken te beschikken. 
Regelmatig vallen er immers toch al gerenommeerde verenigingen rond ons heen af. 
Alleen met een sterke wil, geduld en enthousiasme van velen kun je zover komen en hebben we dit 
bereikt. 
Ook nu nog is die sterke drang, een zelfstandige vereniging te blijven met zo veel mogelijk leden uit 
de Vierpolderse gemeenschap en directe omgeving, de drijfveer dat er toekomst blijft. 
Het lijkt een rustige tijd doch juist nu is er buiten het voetbalgebeuren ook nog zo veel anders dat leuk 
is om te doen en waar mensen ook mee bezig zijn. 
 
Toch zie ik met vertrouwen de toekomst tegemoet. 
Er zal altijd behoefte blijven naar sporten binnen je eigen leefgemeenschap en onze V.V. Vierpolders 
verricht daarin een sleutelrol, gedragen door veel enthousiaste leden. 
  
Ik wil iedereen bij deze bedanken voor zijn of haar bijdrage in die 75 jaar dat onze vereniging bestaat 
en wil besluiten met de oproep de vereniging te blijven steunen, onderhouden en uitbouwen zodat we 
over 25 jaar een heus eeuwfeest kunnen vieren. 
  
Namens het bestuur nogmaals een ieder bedankt en wij hopen dat u van deze jubileumuitgave zult 
genieten en later nog eens zult inkijken als aandenken! 
  
A. van de Graaf 
Voorzitter V.V. Vierpolders 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ter inleiding 
 
In het liedje "Het dorp" zingt Wim Sonneveld over de jeugd die 's avonds bij elkaar klit met petticoat en 
beatlehaar. Ieder dorp had vroeger, en vaak nu nog wel zo’n plaats waar de jeugd, zonder bepaalde 
afspraak, elkaar ontmoet.  
In Vierpolders was dat in vroeger tijden, de dertiger jaren van de vorige eeuw, vóór de fietsenmakerij 
van Walbeek. Daar praatte en stoeide men wat met elkaar, werden nieuwtjes uitgewisseld, werden 
vriendschappen gesloten en werden pinda's gegeten. Die pinda's werden in één van de drie 
grutterswinkels, die Vierpolders toen telde, gekocht en werden op straat gedopt. Na een mooie 
zomeravond, als het druk was geweest voor de zaak, had de vrouw van Walbeek veel werk om de 
pindadoppen van de stoep te vegen. Als je 's avonds om zeven uur naar huis kon gaan dan had je 
geluk gehad. De verdiensten waren in die tijd ook navenant. Voor het meer dan de klok rond 
verrichten van zwaar boerenwerk werd aan de jonge knechten Fl. 2,50 per week betaald. Daarbij werd 
er van uitgegaan dat de jongens thuis aten. 
 
Rond 1870 werd het voetbal in Nederland vanuit Engeland geïntroduceerd. Met name in de jaren na 
1900 nam het spel aan populariteit toe mede doordat het als een geweldig “kijkspel” ervaren werd.  
Het spel was in die tijd persoonlijker, individueler. Maar het verassende , het onberekenbare in het 
voetbalspel, dat heeft mede de populariteit veroorzaakt. Bovendien zal ook de volksaard ongetwijfeld 
een rol hebben gespeeld, een volksaard die ook in Vierpolders onmiskenbaar aanwezig was.  
In de dertiger jaren van de vorige eeuw ontstond dan ook hier de voetbalvereniging V.S.C., niet veel 
later Voetbalvereniging Vierpolders genaamd. 
 
Als niet Vierpoldenaar een historie van 75 jaar voetbal in Vierpolders beschrijven leek een behoorlijke 
kluif. Toch kon een 75 jarig jubileum niet zonder een stukje geschiedschrijving en vanuit die gedachte 
ben ik in eerste instantie aan het verzamelen gegaan. Natuurlijk had de voorbereiding maanden 
eerder van start moeten gaan maar dat blijkt pas als je er mee gaande bent. 
In 1972 is er bij het 40 jarig bestaan van de vereniging, de oudere leden zullen het zich wellicht nog 
herinneren, een boekje uitgegeven: “sportvereniging Vierpolders 1932-1972” door A. J. Dogterom en 
T.W.P. van de Meer. Dit boekje heeft nu als basis gediend voor hetgeen nu voor u ligt.  
Aangevuld met foto’s en anekdotes uit het bijzonder uitgebreide en rijke archief der vereniging waarin 
ik vele uren heb zitten spitten en lezen. 
 
Uiteraard zullen er stukken zijn waarbij de ouderen onder ons de “wenkbrauwen zullen fronsen” omdat 
het wellicht niet helemaal klopt. Toch heb ik getracht steeds zoveel als mogelijk de informatie correct 
weer te geven maar misschien is dat niet altijd conform hetgeen gepasseerd is geweest. 
 
Ook voor wat betreft de laatste 5 jaren, die nog redelijk “vers” zijn in vergelijking met de periode 
daarvoor, zijn door tijdgebrek helaas niet uit de verf gekomen maar dat maken we in 2032 zeker goed! 
 
Tenslotte hoop ik dat u aan deze speciale jubileum editie van de weekbrief minstens zoveel 
leesplezier zult beleven als het plezier waarmee ik een en ander samengesteld heb. 
 
 
Vierpolders 15 mei 2007 
 
 
 
V.M.M. de Koning 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1932-2007  75 jaar vv Vierpolders 
 
 
De jaren 1933 – 1939   
 
Hoe begon als V.S.C. en hoe het uitgroeide als Vierpolders 
 
De oprichting 
 
In de moeilijke dertiger jaren van de vorige eeuw ziet VSC, enkele maanden later na de oprichting 
reeds genaamd de Voetbal Vereniging Vierpolders in 1932 het eerste “levenslicht” 
 
Begin juni 1932 werd in het toenmalige tramcafé van Bram Jansen aan de Nolle, de latere Suzebar en 
nu café de 10e Penning, een bijeenkomst belegd waar tot de oprichting van voetbalvereniging “V.S.C” 
werd besloten.  
De wieg der vereniging heeft dus op “de Nol”gestaan zoals dat heet. En dat was niet voor niets deze 
plek aangezien de jeugd in de dorpskern best wel voetbal-minded waren echter in die tijd was het 
wettelijk verboden om op de openbare weg een balletje te trappen. De toenmalige dorpsveldwachter 
nam met regelmaat de zogenaamde gummiballetjes in beslag, saillant detail was dat die veldwachter 
Bal heette van achternaam. Ook werd er wel eens clandestien een stuk weiland gekraakt om een 
balletje te trappen echter het duurde zelden langer dan een half uur of de betrokken boer joeg de 
jeugd van zijn wei af. 
 
De jongens van “de Nol” hadden het wat dat betreft beter getroffen omdat boer Willem Scheygrond 
hen niet wegjoeg als zij aan het voetballen waren op diens wei langs de tramlijn. 
En dat was dan ook het sein dat de jongens uit het dorp ook s’avonds naar “de Nol” trokken om te 
voetballen. Op enig moment was er zelf de beschikking over een echte leren voetbal! 
Voor de beeldvorming: er werd gespeeld op een wei met greppels en overwegend op houten klompen 
terwijl neergelegd jassen de doelpalen vormden. 
 
Het is dan ook dat uit dit “ongeregelde gebeuren” halverwege 1932 een echte voetbalclub ontstaat 
met Cor van Walbeek als voorzitter, Abram de Troye als secretaris en Wim Roskam Hz als 
penningmeester. Als commissaris werden C. ’t Mannetje en Joh. Langendoen benoemd. 
De clubkleuren werden blauw-zwart en bepaald werd dat de contributie 5cent per week zou bedragen 
tot 16 jaar en 15 cent per week voor boven de 16 jaar. 

 
De eerste ledenlijst van het seizoen 1933-1934, zoals die zich nog in het verenigingsarchief bevindt: 
“de kleuren zijn blauw zwart terwijl het clubkostuum bestaat uit jersey-blauw en zwarte broek. Het 
terrein is gelegen te Vierpolders ( in de kom der gemeente) te bereiken met tram, bus of fiets”. 
Opvallend genoegd spreken de verplichte ledenlijsten welke aan het begin van elk seizoen aan de 
Nederlandse voetbalbond toegestuurd werden maar liefst tot 1946 over 15 juni 1932 als 
oprichtingsdatum (…), pas vanaf 1946 staat overal 1 juni 1932 vermeld. 
 
Direct na de oprichting in juni 1932 stapt het bestuur naar Willem Scheygrond om te vragen of de wei 
bij de tramlijn door de vereniging gehuurd kon worden om zodoende de greppels te draineren en te 
dempen. Omdat Willem Scheygrond aanstonds was zijn boerderij te verkopen ging dit plan niet door 
maar als alternatief mocht de club van Willem Scheygrond gedurende een jaar gratis een stuk wei 
gebruiken wat aan de Waterweg gelegen was ( de Groene Kruisweg bestond nog niet), gedraineerd 
en al dus direct bruikbaar. In tussen kreeg het bestuur daarmee een jaar de tijd om een ander terrein 
te zoeken. 
Er werden doelpalen en ballen aangeschaft en Cor Kip van OVV werd bereid gevonden de jongens 1 
avond per week te trainen tegen een salaris van Hfl. 1,00 per keer.  
 
 
 
 
 



 
De ledenlijst van 1933-1934 bevatte 45 namen van leden waarvan slechts 2 van buiten Vierpolders, te 
weten Tinte. 
En zo kon het gebeuren dat Voetbalvereniging Vierpolders, zoals V.S.C. inmiddels op last van de 
Nederlandse Voetbalbond officieel genaamd was in het najaar van 1932 ingeschreven werd als 
Vierpolders 1 in de eilandencompetitie afdeling B tezamen met ploegen als Zuidland, Abbenbroek, 
PFC, Rockanje, Nieuw-Hellevoet en OVV. 
 
De eerste overwinning uit de Nieuwe Brielsche Courant 7-6-1932: 
 “Nieuwenhoorn – Zondagmorgen werd alhier een vriendschappelijken wedstrijd gespeeld tussen 
Nieuwenhoorn 2 en VSC 1 uit Vierpolders. De gasten toonden zich in dezen match nogal doortastend 
te zijn, welke doortastendheid hun een 3-2 overwinning bezorgde”. 
 
Nieuwe Brielsche Courant 10-6-1932: 
OVV nieuws: “a.s. zaterdagavond om 7 uur speelt OVV 5 alhier tegen de VSC-juniores uit 
Vierpolders”. De uitslag van deze wedstrijd stond enkele dagen later in het NBC: 7-2 voor OVV. 
 
 
Jan van de Heuvel  (Waterweg) 
Jan werkte mee aan de oprichting van de voetbalclub Vierpolders. Hij speelde zelfs mee en als de dag 
van gisteren herinnert hij zich nog de eerste wedstrijd welke gespeeld werd tegen een elftal van wit 
Rood Wit.  (seizoen 1933-1934, hier staat Jan ook op de eerste ledenlijst) Jan stond toen in het 
doel, maar hij wist zich geen raad met de poeiers van ene Rinderknecht, waardoor zijn team met 18-0 
verloor!  
 
Jo de Kruis 
Vrije tijd heeft Jo weinig gekend. Als het even kon voetbalde hij in het tweede elftal van Vierpolders, 
waar een heel gezellige sfeer heerste. Hoezeer zijn maats op hem gesteld waren, bleek eens toen Jo 
in de vroege morgenuren op een zondag van zijn werk kwam. Zijn vrouw wachtte hem op met de 
mededeling dat hij een oproep had ontvangen om in Rotterdam te gaan spelen. "Je gaat toch zeker 
niet", vroeg Jannetje. "Waarachtig wel ", antwoordde Jo, "ik heb beloofd dat ik mee zou spelen als ik 
niet hoef te werken, dus ik ga". Op het tramstationnetje van Vierpolders stonden zijn speelmakkers al 
te wachten. "Zou hij in de tram zitten", zo vroeg men zich af. En jawel, Jo was er bij met een slaperig 
hoofd. "Jongens", sprak de elftalleider, "allemaal je muil houden want Jo moet slapen". Al snurkend 
arriveerde Jo in Rotterdam. Een ander voorval dat hij niet vergeten is, de beslissingswedstrijd tegen 
DKS 2. Een minuut voor het einde kreeg Vierpolders bij de stand 1-1 een penalty toegewezen. Jo, 
specialist in het nemen van strafschoppen, pakte de bal en legde die op de stip. De aanvoerder kwam 
echter op hem af. "Wat kom jij doen", vroeg Jo. 
"Ik ga zelf die pinantie nemen", luidde het antwoord van de aanvoerder. "Een kratje pils als je 
opmietert", brieste Jo. Maar nee hoor, de aanvoerder was onvermurwbaar en schoot tot ergernis van 
Jo de bal naast het doel. 
      Bron: website van de Catharina Stichting Welzijn Ouderen 
 
Het bestuur zat intussen ook niet stil en per 1 september 1932 werd van Jan Blok een stuk weiland 
gehuurd. “Het weiland is gelegen aan den Rattendijk nabij de woning van den verhuurder”. 
De huur bedroeg Hfl 162,50 per jaar gedurende de eerste  jaren. 
 
Vanaf het voorjaar van 1933 waren de leden een paar maanden lang in de weer in de avonduren om 
de gehuurde wei te draineren, egaliseren en af te rasteren en zelfs een kleedgelegenheid werd 
gebouwd. Ook werd een bruggetje aangelegd “opdat niet iedereen bij Jan Blok over het erf naar de 
voetbalwei hoefde te gaan”. 
In augustus 1933 werd het nieuwe veld aan de Rattendijk ( later hernoemd in Veckdijk en Dorpsdijk) in 
gebruik genomen en zo nam de jonge voetbalvereniging Vierpolders hiermee bezit van de 2e locatie 
alweer in haar prille bestaan. Als dank werd een kist met 100 sigaren aan Willem Scheygrond 
overhandigd voor het gratis mogen gebruiken van zijn wei aan de Waterweg gedurende het eerste 
jaar.  
 



 
“Vierpolders 1”   24 september 1933 

 
 vlnr staand: Wim Biesheuvel, Rien Lugtenburg, Henk Biesheuvel, Piet Berkhout, Izaak de Man, 
 Arie Lieve, Cor Berkhout, Cor ‘t Mannetje.  

Gehurkt vlnr: Siem Berkhout, Arend Kwak, Piet de Man, Hannes Langendoen.  
 
Aan de eilandencompetitie 1933/34 kon met twee elftallen deelgenomen worden. Reeds in dit eerste 
volledige seizoen behaalde het 1e elftal het kampioenschap dat uitbundig gevierd werd in het 
toenmalige café Cassa, later ook wel bekend geworden als de Koperen Ketel. Het kampioenschap 
had echter ook zijn keerzijde want nu mocht niet meer aan de eilandencompetitie deelgnomen worden 
en werd het 1e ingedeeld in de 3e klasse van de R.V.B., hetgeen een reiskostenprobleem zou gaan 
opleveren. 
 
In september 1934, het 2e seizoen van Vierpolders, toog het 1e elftal dan ook voor de eerst maal per 
stoomtram naar Rotterdam. Er wordt gespeeld met totaal drie elftallen. De ledenlijst van 1 augustus 
1934 telt 51 leden. 
 
Het seizoen 1934/35 wordt best goed afgesloten met een 4e plaats gevolgd door het kampioenschap 
in 1935/36 van de 3e klasse A. Vanaf dit seizoen kon ook het vervoer beter geregeld worden dankzij 
de aanleg van de Groene Kruisweg, eind 1934, en een overeenkomst met Rien Lugtenburg welke 
over luxe touringcars beschikte. De luxe zat hem met name in de verkorting van de reistijd van een 
halve dag ten opzichte van het stoomtrammetje richting Rotterdam. 
Later werd voor het vervoer ook gebruik gemaakt van de Parlor Cars van Vermaat’s Autobedrijf aan 
de Straatweg in Nieuw-Hellevoet. Voor een luxe Parlor Car “voorzien van 18 ruime comfortabele 
vooruitrijdende zitplaatsen” voor de reizen naar Rotterdam, Schiedam en Poortugaal werd Hfl. 16,00 
per keer betaald. 
 
In deze jaren kon overigens van een kantine op de “voetbalwei” nog niet gesproken worden.  
Wel was er een zogenaamde “consumptietent” welke door het bestuur bij inschrijving in pacht aan een 
uitbater uitgegeven werd. Een van de bepalingen van de pacht was dat “de huurder de tent moest 
schoonhouden”. 
 
Vanwege het behaalde kampioenschap in 1936 werd het seizoen 1936/37 gespeeld in de 2e klasse 
RVB en eindigde Vierpolders op plaats 6 van 8 deelnemende teams. 
Het bestuur is in het seizoen 36-37 nog altijd ongewijzigd van samenstelling zoals het was na de 
oprichting. 
 
Feestavonden werden ook zo nu en dan georganiseerd blijkens een schrijven van 28-2-1936 waarin 
de RVB wordt gevraagd het 1e elftal vrij te houden van het spelen “eener competitiewedstrijd” op 
zondag 15 maart 1936 vanwege een feestavond de avond ervoor. 
 
 
 



De term “voetbalwei” of “de spelers gaan de wei weer in” moet ongetwijfeld uit deze tijd stammen.  
In een brief aan de bond schrijft secretaris de Troye: “ingesloten doe ik u toekomen een afschrift van 
het huurcontract van de door ons gehuurde weide welke is ingericht als sportterrein”… 
 
In de zomermaanden van 1936 wordt gedurende de zomerstop een onderlinge competitie gespeeld 
met als inzet een wisselbeker. Deelnemende verenigingen zijn Spido ( voormalige voetbalvereniging 
uit Zwartewaal), Zuidland, Abbenbroek, Rockanje, Nieuw-Hellevoet en Vierpolders. De 
scheidsrechters welke secretaris de Troye uitnodigt worden als volgt aangeschreven:”nu vraag ik u 
beleefd namens de besturen van voornoemde verenigingen of u zich als scheidsrechter beschikbaar 
zoudt willen stellen, zulks tegen vergoeding”. 
 
Op de ledenlijst van 15 juli 1936 worden 49 leden vermeld. Tussen 1934 en 1937 werd steeds met 3 
elftallen gevoetbald en de ledenlijst van 15 juli 1937 vermeldde 34 leden, een behoorlijke 
achteruitgang kennelijk als gevolg van de moeilijke economische tijden. 
 
Inmiddels ging de economische crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw ook niet aan Vierpolders 
voorbij, niet aan vereniging noch aan bevolking. De contributieschulden namen onrustbarend toe, 
donateurs bedankten uit financiële noodzaak, een trainer kon niet betaald worden en ook de algehele 
animo om te voetballen daalde onder en door de beroerde omstandigheden. 
 
De competitie van 1937/38 werd uiteindelijk toch nog met 2 elftallen gespeeld maar het eerste haalde 
niet meer dan een voorlaatste plaats. 
Het bestuur is dan nog immer ongewijzigd terwijl de ledenlijst nog maar 34 leden telt op 15 juli 1937. 
Op 15 juli 1938 telt de vereniging 35 leden. 
Ondanks herhaaldelijk aandingen van de bond levert Vierpolders in het seizoen 37/38 wederom geen 
cursist voor de “amateur-clubleidercursus” die de bond verplichtte aan de voetbalclubs. Als reden 
werd aangevoerd: “De financiële positie der vereeniging is dermate achteruitgegaan dat deze extra 
onkosten onmogelijk gedragen kunnen worden”. In werkelijkheid was er, afgezien van de financiële 
perikelen, gewoon niemand bereid om elke maandagavond naar het Rotterdamse te reizen. 
Vierpolders kwam er mee weg na een keurige brief van de secretaris aan de bond. 
 
In het seizoen 1938-1939 formeerde de RVB onder druk van de diverse verenigingen een 2e klasse A 
met louter clubs van de eilanden. Dit omdat met name de stadsclubs betoogden vanwege de 
reiskosten niet meer bij machte te zijn om wedstrijden buiten de stad te spelen. 
PFC werd de kampioen van deze competitie waarin Vierpolders als 5e eindigde met 10 punten uit 12 
wedstrijden. 
 
 
De jaren 1939 – 1945  De mobilisatie en de oorlog 
 
Het mobilisatiejaar 1939 werd een rampjaar voor heel voetballend Nederland, Vierpolders dus niet 
uitgezonderd. Veel voetbalclubs zowel in als buiten Rotterdam moesten noodgedwongen hun 
activiteiten staken of gingen zelfde voorgoed ter ziele.  
Het heeft maar een haar gescheeld of de “Vierpolders” was een van hen geweest. Met de grootste 
moeite kon nog net een elftal op de been gebracht worden om deel te nemen aan een soort 
noodcompetitie in een afdeling met 5 eilandenclubs. 
 
Het seizoen 1939/40 telt Vierpolders op de ledenlijst van 15 juli 1939 dan ook nog maar 21 leden. 
Ook in het bestuur treedt in 1939 voor het eerst een wijziging op: Joh. Langendoen wordt tot 
penningmeester benoemd en volgt hiermee W. Roskam op.  
Cor van Walbeek is nog altijd de voorzitter terwijl Abram de Troye de functie van secretaris vervult. 
In mei 1940 volgden de oorlogsdagen en de bezetting van Nederland door de Duitse Weermacht. Te 
midden van alle rampspoed was er het lichtpuntje dat de gemobiliseerde soldaten weer thuis kwamen. 
Maar in het algemeen had men in die tijd wel andere dingen aan het hoofd dan voetbal. 
 
Wonderlijk genoeg organiseerde de R.V.B. voor het seizoen 1940/41 een normale competitie waarbij 
Vierpolders was ingedeeld in een 2e klasse met maar liefst 7 andere Rotterdamse verenigingen. Het 
eiland Voorne-Putten was echter door de Duitsers tot “Sperrgebiet” verklaard, hetgeen betekende dat 
alleen degenen die daar woonden doorgelaten werden. De Rotterdamse clubs konden dus niet naar 
Vierpolders komen met als gevolg dat alle 14 wedstrijden in Rotterdam gespeeld moesten worden. 
Niet zo gek dat met dat seizoen dan ook op de laatste plaats eindigde van de ranglijst met 5 punten. 
Er werd slechts 1 wedstrijd gewonnen, 3x gelijkspel en 10x verlies.  



In deze competitie werd tegen verenigingen gespeeld met illustere namen als Eureka, Schiedamsche 
Boys, RCR, CJS, ZVC, Demos en W.B.. 
Op de ledenlijst van 24 augustus 1940 worden 33 leden vermeld.  
 
Het seizoen 1941-42 is aanstonds. De ledenlijst van 26 juli 1941 telt 35 namen. 
Het bestuur dat aan het seizoen begint bestaat nog altijd uit voorzitter C. van Walbeek, secretaris A. 
de Troye en penningmeester Joh. Langendoen. Echter op 28 januari 1942 deelt het bestuur mede dat 
Abram de Troye, secretaris van het eerste uur, zijn functie heeft neergelegd en opgevolgd is  
door J. Heindijk. 
In december 1941 is het bestuur genoodzaakt uitstel van contributiebetaling bij NVB te Rotterdam aan 
te vragen door de belabberde financiële situatie. Het bestuur wil eerst de pachtsom van Hfl 70,= zien 
te betalen en ook moet er nog een nieuwe bal van 20 gulden worden aangeschaft. Moeilijke tijden. 
Gedurende de winter van 41/42 worden er op donderdagavond clubavonden in de zaal van Cassa 
gehouden. Biljarten, dammen en klaverjassen waren de voornaamste bezigheden op deze avonden. 
 

 
Elftalopgave december 1941 

 
De competitie van 41/42 wordt door Vierpolders 1 als 3e beëindigd achter Rockanje en Nieuwenhoorn 
met 21 punten uit 16 gespeeld. Vierpolders 2 eindigt als 9e en laatste met 16 gespeeld (2x winst, 14x 
verlies) met maar liefst 2 verliespunten!  
In 1942 mochten ook de bewoners van Voorne-Putten het eiland niet meer op of af tenzij je in het 
bezit was van een vergunning. En helaas kreeg je die niet om te kunnen voetballen. De competitie  
Van 41/42 werd daarom als eilandencompetitie gespeeld waarin alle 1e en 2e elftallen in een groep 
ondergebracht waren. 
Vermeldenswaardig is verder nog dat op 6 mei 1942 de secretaris Heindijk een brief ontvangt van dhr. 
G.Kabel van het Burg. Egter Wissekerkplein te Den Briel welke namens voetbalclub SDO uit Brielle (!) 
vraagt of er op maandag de 2e pinksterdag tegen de juniores van Vierpolders gevoetbald kan worden 
op het veld van Vierpolders. De afloop hiervan is niet vermeld. 
 
Dan op 4 mei 1942 krijgt de club een behoorlijke dreun te verwerken als het bestuur een briefje van  
notaris C. van den Blink uit Brielle ontvangt middels welk briefje na tien jaren de huur van de 
voetbalwei per 1 september 1942 wordt opgezegd door verhuurder Jan Blok. De voetbalwei, een stuk 
weiland achter het huis van de verhuurder aan de Rattendijk, was sinds 1932 van Jan Blok gehuurd 
waarbij Blok al die tijd het recht had gehad om dieren te weiden als er niet gespeeld werd…”wanneer 
het gras te lang wordt mag de verhuurder een paard of 2 koeien erop weiden” luidde een zinsnede uit 
het huurcontract. En volop geweid werd er al die tijd met als gevolg dat er soms letterlijk tussen de 
vlaaien gevoetbald werd. 
 
Toen bleek dat met geld en goede woorden er geen verandering viel te brengen bij Blok werd om raad 
gevraagd bij de RVB die de zaak doorverwees naar de NVB. Hierop verscheen er uiteindelijk een in 
W.A.-uniform gestoken heer uit Den Haag, de Algemeen Gemachtigde voor de Sport,  voor een 
gesprek met de burgemeester, het bestuur van de club en Jan Blok over de terreinmoeilijkheden. Dit 
gesprek liep uiteindelijk op niets uit mede omdat de “Haagse meneer” diverse dreigementen ging uiten 
om Blok te dwingen de huuropzegging ongedaan te maken. Het bestuur van de voetbalvereniging, de 



heren van Walbeek en Heindijk, hebben de man uiteindelijk te verstaan gegeven dat men in 
Vierpolders zo niet gewend was om op een dergelijke manier met elkaar om te gaan en dat het 
bestuur daar niet aan wenste mee te werken. 
Nadat Blok vertrokken was volgde er door de overige leden van het gezelschap een wandeling door 
het dorp met de heer uit Den Haag waarbij van Walbeek en Heindijk niet links of rechts dorsten te 
kijken van schaamte. Maar mee moesten ze van de Haagse heer die wilde onderzoeken of er ook nog 
andere mogelijkheden waren. En hierbij viel zijn oog op de wei van Willem Mol aan de Kerkweg. 
Mol werd ontboden op het gemeentehuis en bleek in beginsel niet ongenegen om de bedoelde wei 
voor voetbalveld af te staan mits hij voor al zijn andere weiland vrijstelling van “scheurplicht” kreeg 
hetgeen hem door de Hagenees direct toegezegd werd. Zijn andere eis was dat de gemeente 
Vierpolders als huurster zou optreden en hier ging de burgemeester rap mee akkoord. Aldus zo leerde 
de geschiedschrijving “kreeg deze huiveringwekkende middag toch nog een happy end”. 
 
Het duurde nog enkele maanden voor alles op papier ook rond was met als gevolgd dat op 1 
september 1942 wel het kleedlokaal en het toegangsbruggetje naar de Kerkweg overgeplaatst waren 
maar aan het veld zelf nog niets gedaan was. 
Het veld zou door de Ned. Heide Mij. Gedaan worden in werkverschaffing en alhoewel alle 
toezeggingen daarvoor binnen waren was er na 1,5 jaar nog helemaal niets aan het veld gedaan 
omdat vanwege de arbeidsinzet in Duitsland er geen mensen beschikbaar waren. 
 
In de seizoenen 1942/43 en 1943/44 konden er dan ook geen thuiswedstrijden gespeeld worden en 
het is aan de sympathieke hulp van “Nieuwenhoorn” te danken dat er toch aan de competitie 
deelgenomen kon worden omdat Vierpolders daar haar thuiswedstrijden speelde. 
 
De ledenlijst van 8 augustus 1942 telt 38 leden en op 10 augustus 1943 waren dat 28 leden met de 
speciale aantekening dat vier leden “in het buitenland verblijven”. 
In 1942 kost een “zigzag excelsior super nr.5 compleet” voetbal Hfl. 22,50. een aardig bedrag in die 
tijd. 
 
Dat in Brielle mogelijk meerdere voetbalverenigingen actief zijn geweest bewijst een briefje van 3-
augustus 1942 van DBL in het archief: “of DBL a.s. zondag tegen Vierpolders juniores kan spelen op 
terrein Vierpolders”. Het briefje is ondertekend door A. Stougje, de aanvoerder van DBL.  
DBL stond voor “De Brielse Leeuw”…wellicht een idee als naam voor de aanstaande in Brielle? 
 
Het terrein aan de Kerkweg bleef evenwel niet helemaal ongebruikt. In 1942 kreeg de vereniging er 
een korfbalafdeling bij. De reden van de oprichting van de korfbaltak was dat het bestuur van de 
voetbalclub bang was dat er in het relatief kleine Vierpolders een 2e sportvereniging, voor korfbal, bij 
zou komen. “hierdoor werd voorkomen dat er twee vereenigingen zouden komen die elkaar stellig ten 
gronde zouden hebben gewerkt” aldus een brief van het bestuur aan de NVB op 18 augustus 1942. 
Op 3 oktober 1942 verzoekt de SV Vierpolders de Nederlandse Korfbalbond om de SV Vierpolders als 
lid te willen inschrijven. 
En zo kwam het ervan dat men in Vierpolders niet meer van de voetbalvereniging maar van 
sportvereeniging Vierpolders ging spreken dit werd op de ALV van 7 augustus 1942 door de 35 
aanwezige leden bekrachtigd. 
  
De korfballers(sters) konden dus wel aan de Kerkweg spelen omdat het speelveld net tussen twee 
greppels in uitgezet kon worden. Men had een eigen eilandencompetitie waaraan in 1942/43 met twee 
twaalftallen werd deelgenomen en in 1943/44 met Eén twaalftal. In laatstgenoemd seizoen kon ook de 
voetbalafdeling nog maar 1 elftal op de been brengen. 
Deze terugval was met name te wijten aan de schaarste aan goederen (en levensmiddelen) die 
almaar toenam in bezet Nederland. De winkels waren leeg, voetbalschoenen en kleding was nergens 
meer te koop zodat de aanwas van nieuwe leden tot nul gereduceerd was. Daarbij moesten ook 
steeds meer jongens stoppen met voetballen omdat ze geen schoenen meer hadden en ook een 
speelbal was een museumstuk geworden. Oude ballen werden tot in het oneindige opgelapt, nieuw 
waren ze allang niet meer te krijgen. 
 
In de algemene ledenvergadering van 9 juni 1943 wordt Abram de Troye, oud secretaris, tot het 
eerste erelid der vereniging benoemd. 
 
In het voorjaar van 1944, toen iedereen de hoop op de aanleg van een sportveld al had opgegeven, 
deed jan Hokke Cz het aanbod om het terrein te draineren en te egaliseren. Dit aanbod werd met 
beide handen voor de leden aangegrepen en Hokke ging met zijn helpers aan de slag. Gelukkig had 
de club in het najaar van 1942 en begin 1943 met de nodige vergunningen van de Duitsers alle 



benodigde materialen al kunnen aanschaffen die hiervoor nodig waren. Te koop was het in 1944 niet 
meer. 
Toen het veld in mei 1944 klaar was werd er door de Duitse bezetter een verbod tot beoefening van 
alle veldsporten uitgevaardigd en zo kon met het veld nog niet in gebruik nemen en moesten alle 
activiteiten gestaakt worden. 
De ledenlijst van 28 juli 1944 telt 28 leden en nu worden 6 leden opgevoerd die in het buitenland 
verblijven met diverse Duitse steden als verblijfsplaats. 
Daarna kwam de beruchte hongerwinter gedurende welke tijd iedereen maar een doel voor ogen 
stond: trachten te overleven! 
Toen in mei 1945 de bevrijding kwam bleek dat het bestuur op zijn post gebleven was en ook de 
voetbalvereniging alle ellende had weten te overleven. 
 
 
De jaren 1945-1959 
    
Op 3 juli 1945 werd de dertiende algemene ledenvergadering gehouden met aanwezig 39 leden. Een 
speciaal woord van welkom was er voor de leden die uit Duitsland teruggekeerd waren. 
Voorzitter C. van Walbeek deelt mede dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt “vanwege gedragingen 
van verschillende leden”. Tijdens de vergaderingen lukte het de leden echter de heer van Walbeek 
van zijn besluit af te brengen waarmee hij zich weer herkiesbaar stelde. J. Heindijk moest wel worden 
opgevolgd aangezien hij Vierpolders als gemeente ging verlaten. 
Van Walbeek en Langendoen werden resp. als voorzitter en penningmeester herkozen en W. 
Hameeteman zou J Heindijk opvolgen als secretaris. 
In deze vergadering werd eveneens besloten om een trainer aan te trekken. 
 
Op 1 juni 1946 telt de vereniging 33 leden. 
ALV 19 juni 1946: Het voorstel van het bestuur om J.H. Heindijk, oud-secretaris, te benoemen tot 
erelid wordt door de ALV unaniem aangenomen. 
Op voorstel van L. de Pijper wordt besloten een prijzenkastje aan te schaffen en dit te doen ophangen 
in de zaal van Han Cassa aangezien de gewonnen prijzen nu op een bord bij van Walbeek lagen.Ook 
een voorstel om een heining van gaas te plaatsen om de ballen te doen keren wordt aangenomen. De 
heer A. de Man nam dit werk aan voor de som van Hfl. 50,= 
 
1947/48 
Vierpolders krijgt 15 jaar na oprichting een nieuwe voorzitter. De notulen van de ALV werden 
ondertekend door de heer L.J. Steyl als voorzitter en de heer I. Siefers als secretaris.  
Rees de vraag wanneer deze heren in het bestuur gekomen waren want dit bleek niet uit notulen van 
eerdere vergaderingen.   
Echter uit de notulen van de extra ALV van 9 april 1947 blijkt dat de heren C.van Walbeek en 
W.Hameeteman inmiddels hadden bedankt als bestuurslid. De reden van dit bedanken kwam in deze 
notulen niet goed tot uitdrukking maar aangenomen kan worden dat het voor C. van Walbeek 
waarschijnlijk “oud zeer” vanuit het verleden was tussen voorzitter en leden. De heer Steyl had van 
Walbeek opgevolgd en I Siefers had de pas aangetreden Hameeteman alweer opgevolgd. 
In de extra LV van 9 april 1947 werd de heer van Walbeek dan ook bedankt door al hetgeen hij in de 
eerste 15 jaar van het bestaan had gedaan. 
 
Op de ALV van 25 juni 1947 wordt C. van Walbeek, oud-voorzitter, tot erelid benoemd. 
Het seizoen 1947/48 is de club met 2 elftallen in de competitie geweest. 
Op 29 juli 1947 telt Vierpolders 36 leden. 



 
 Junioren elftal 1947      bron: Vierpolders in vroeger tijden 
 

staand vlnr Koos Touw, Arie van Marion, Marie van der Schelde, Jan Lobs, Leo Poldervaart. gehurkt vlnr:  
Maarten Blok, Jan Hokke Abzn, Cor den Engelsman, Jan Poldervaart, niet bekend en zittend: Arie Mol 

 
Per 1 juni 1947 wordt de korfbaltak opgeheven en het lidmaatschap bij de korfbalbond opgezegd. 
E.e.a. wegens gebrek aan animo voor het korfbal. Vierpolders is weer een voetbalvereniging. 
 
Voor het seizoen 1948/1949 werd de ALV gehouden op 8 juni 1948 met 25 aanwezige leden.  
Joh. Langendoen wordt als penningmeester herkozen. In augustus 1948 telt de ledenlijst 48 namen.  
Het seizoen 1948/49 neemt Vierpolders deel aan de competities met 2 elftallen, de groet zit er weer 
een beetje in. Met WRW uit Brielle wordt overeengekomen dat WRW haar thuiswedstrijden op het 
veld in Vierpolders kan spelen daar hun veld gerenoveerd moest worden. 
Vierpolders ging dit seizoen voor het eerst in gelijke blauwe shirts spelen, het bestuur was erin 
geslaagd om 20 nieuwe shirts aan te schaffen voor Hfl. 145,= 
 
Voor het seizoen 1949/50 werd voor het reizen van Vermaat’s autobedrijf gebruik gemaakt in plaats 
van de lokale garagist Lugtenburg. In de ledenvergadering van 9 september 1949 verzoekt de 
voorzitter de leden zich in de aanstaande competitie zich netjes en behoorlijk tegen scheidsrechter en 
tegenstander te gedragen. Toen al… 
Dit seizoen werd afgesloten met de volgende statistieken:  
3 ereleden, 35 werkende leden, 10 rustende leden, 10 juniorleden en 200 donateurs.  
De ALV van 13 juni 1950 werd geleid door wnd. Voorzitter A. de Man in het bijzin van 29 leden. 
 
De volgende ALV had plaats op 5 juni 1951. Het seizoen 1950/51 zat er dus alweer op.  
In dit voorbije seizoen was de heer J. Westdijk de wnd. Voorzitter aangezien L.J. Steijl nog niet in het 
bestuur was teruggekeerd vanwege ziekte. 
Het eerste elftal eindigde in de competitie op de 2e plaats met 1 punt achterstand op de kampioen 
Singelkwartier. De veldtraining werd verzorgd door C Pruijsers. 
Opvallend was dat er dat seizoen geen boetes aan de vereniging werden opgelegd wegens 
overtredingen al was Vierpolders daar zelf wel scheutig mee geweest: maar liefst 6 leden kregen een 
straf opgelegd welke later in voorwaardelijke straffen omgezet werden met een proeftijd van een jaar 
ingaande 1 juni 1951…helaas vemeldt de geschiedenis niet wat deze heren op hun kerfstok hadden. 
 
Ook het seizoen 51/52 was J. Westdijk de wnd. voorzitter. 
De huur van het sportterrein van de gemeente Vierpolders was weer voor 8 jaar zeker gesteld en 
kwam er een inmiddels verplichte hoge afrastering achter de doelen. 
Het vervoer werd nu door Luveto verzorgd en de scheidend burgemeester van Vierpolders werd bij 
zijn vertrek een vulpotlood namens de voetbalvereniging aangeboden. 
Aan het einde van het seizoen was het eerste weer op de 2e plaats geëindigd en het tweede elftal op 
de 3e plaats. In die tijd werd gedurende de zomerstop ook gevoetbald en organiseerde de 



voetbalverenigingen in de buurt een zogenaamde eilandencompetitie. Vierpolders haalde hier deze 
keer slechts 1 schamel puntje binnen. 
Met 57 leden werd het seizoen alweer iets groter gegroeid afgesloten. 
 
1952/53 was het seizoen dat voorzitter L.J. Steijl na een afwezigheid van 2 jaar door ziekte weer 
terugkeerde in ons midden. De heer Westdijk die de waarnemer was geweest werd herkozen als 
gewoon bestuurslid. Vierpolders kreeg als gemeente een nieuwe burgemeester welke met een 
versierde wagen, voorstellende de sportvereniging, feestelijk binnengehaald zou gaan worden, ja zo 
ging dat toen. 
In maart 1953 werd van onze vereniging weggenomen het trouw lid Maarten Blok. Hem overkwam 
een noodlottig ongeval tijdens reddingsacties gedurende de watersnoodramp in Zeeuws Vlaanderen. 
Het eerste had kennelijk een ticket voor de 2e plaats want dat was de eindstand met 16 uit 20 aan het 
einde van het seizoen. Het 2e kon dat ook vonden ze, werden nl. ook 2e. 
 

 
 Vierpolders 1 1953 
 Vlnr staand: Henk Biesheuvel, Jan Poldervaart, Jan Lobs, Jaap Hokke, Adrie Luijendijk, Dirk van Bergen en 
 Rinus vd Scheld. Zittend vlnr: Kees van Pelt, Han Cassa, Piet Roos, Arie Mol, Wim Berkhout 
 
1953/54 was weer een seizoen zonder straffen uitgedeeld door de KNVB. Afgesloten werd met 46 Sr. 
Leden en 16 jr. leden.  
Vermeldenswaardig was nog het volgende: “de grootste sensatie bracht de wedstrijd SOAG-
Vierpolders waarbij een van de spelers, D. van Bergen,  met 2 rechterschoenen in Rotterdam 
arriveerde. Uiteindelijk heeft onze doelman Arie Mol deze beide schoenen aangetrokken en wonnen 
we met 1-3”. 
De training vond plaats onder leiding van B. ’t Hart uit Brielle en gereisd werd er weer met Vermaat 
aangezien het uitstapje naar Luveto geen succes was geworden. 
Het seizoen 53/55 was geen best seizoen gezien de resultaten van de beide elftallen.Ook bij de 
nederlaag series in Nieuw-Beijerland, Rozenburg en Oudenhoorn werd geen succes geboekt. 
Een poging van het bestuur om in samenwerking met de kleuterschool en de oudercommissie een 
aanvraag in te dienen voor de aanleg van een waterleiding is niet gelukt. De club besloot toen maar 
om zelf de aanvraag in te dienen voor de aanleg en het maken van een wasgelegenheid. 
In het seizoen 55/56 is dhr Bonnefaas uit Schiedam de trainer en haalt het 1e team 13 punten 18 
wedstrijden. De junioren hebben niet aan de competitie deelgenomen omdat verscheidene te jong 
waren. Inmiddels telt de vereniging 70 leden en 19 junioren. 
In het voorjaar van 1955 was er een behoorlijke vooruitgang: er werd een wasgelegenheid met 4 
kranen en een waterleiding aangelegd. 
 



 
dames 1955      dames 1956 

 
 
In 1957 wordt bij het 25 jarig jubileum van Joh. Langendoen als bestuurslid stilgestaan. 
Het seizoen 1957/58 eindigt verder niet best aangezien het 1e elftal vanwege de laatste plaats 
degradeerde naar de 3e klasse. Het 2e elftal werd teruggetrokken wegens gebrek aan spelers. 
Op bescheiden wijze werd het 25 jarig bestaan van de club gevierd waar bij de herdenking hiervan de 
vereniging diverse bloemstukken en “bedragen in couvert” ontving. 
Trainer was Dhr. Vuijk uit Rotterdam. 
 
 

 
      Het veld aan de Kerkweg rond 1960                                                              foto: Arie Mol 
 
 
De jaren 1960-1972 
 
De jaren zestig begon Vierpolders met een renovatie van het veld welke rampzalig uitgevoerd was. 
Dat had kennelijk zijn weerslag op de thuiswedstrijden aangezien het seizoen 1959-60 slechts 3 
punten thuis binnengehaald werden. 
Overigens speelde in dit seizoen WRW ook weer haar thuiswedstrijden bij Vierpolders. 
Het seizoen 1960/61 werd weer met 2 elftallen gespeeld waarbij het eerste het niet onaardig had 
gedaan. Tevens werd het veld voorzien van een afrastering op kosten van de gemeenten. Gereis 
werd bijna als vanouds met Vermaat’s Autobedrijf. 
Tevens begon de tand des tijds te knagen aan het kleedlokaal wat “niet best” meer was. 
 
Vanaf 1961 moet de vereniging behoorlijk dieper in de buidel tasten voor de huur van het sportveld. 



Waar eind jaren 50 nog Hfl. 100,15 werd betaald aan de gemeente was de huur in 1962 inmiddels 
opgelopen naar Hfl. 400,15. 
In de ALV van 6 augustus 1962 stelt Joh. Langendoen zich na bijna 30 jaar als bestuurslid niet meer 
verkiesbaar. 
Het seizoen 62/63 bracht 2 elftallen op de zondag voort en een A en een C elftal op de zaterdag 
waarbij de C gelijk dat jaar kampioen werd. 
Zoals zovaak eindigde het eerste weer eens op de 2e plaats dit keer met 2 punten achter kampioen 
Meeuwenplaat. 
De secretaris H. Biesheuvel was van mening dat Vierpolders kampioen had kunnen worden als de 
strafschoppen beter benut waren geweest het afgelopen seizoen: “van de 4 strafschoppen ging er 
geen een in en dat wilde wat zeggen…” 
In het seizoen 63/64 bracht voor het eerst 3 elftallen op de zondag op de been. Het was inmiddels 
geen wonder dat het eerste elftal alweer op de tweede plaats eindigde, zo ook het 2e.  
Er waren ook een B en een C, helaas met tegenvallende resultaten. 
Er werd voor het eerst verlichting aangebracht, dat wil zeggen 2 lichtmasten werden op het veld 
geplaatst alsmede verlichting in de kleedlokalen met name voor de trainingen. 
 
Het seizoen 1964/65 werd een gedenkwaardig seizoen.  
Na liefst 3 seizoenen achtereen op een 2 plaats te zijn geëindigd wist Vierpolders nu wel het 
kampioenschap binnen te halen. Het eerste werd op een platte wagen feestelijk rondgereden door het 
dorp en tevens werden spelers en bestuur door de burgemeester J. Bosch toegesproken, een 
burgemeester die s’middags tijdens de kampioenswedstrijd Victoria – Vierpolders in Rotterdam ook op 
het veld aldaar aanwezig was! Klinkende cijfers want met 1-7 werd deze wedstrijd gewonnen. Dat 
waren nog eens tijden.  
Op de kampioensreceptie op 19 juni 1965 kwamen 106 bezoekers af naast oa de burgemeester en 
een afgevaardigde van de RVB. Tevens was dhr Reinders van WRW aanwezig welke namens zijn 
club een wedstrijdbal schonk. Ook dit seizoen werd er met een B en een C team gespeeld. 

 
Huldiging kampioen 1965 

 
 

1965/66 werd een seizoen met 3 elftallen op de zondag en een A elftal op de zaterdag. 
De groei van vv Vierpolders werd nu ingezet. 
Om ook aan de benodigde wekelijkse informatie te komen werd “Blauw-zwart” uitgegeven, het 
sportblad van de vv Vierpolders. Wekelijks een stencil vol met aankondigingen, verslagen etc 
samengesteld door “Manus Voetbal”. 
 
Tijdens de ALV van 27 juni 1966 wordt H.J. Siefers als opvolger van J Westdijk tot voorzitter gekozen. 
Voor het seizoen 66/67 wordt A. vd Reijden uit Brielle als trainer aangesteld. 
Aan het einde van dit seizoen stelde de vaste grensrechter Lugtenburg zich niet meer beschikbaar na 
vele jaren de vlag gehanteerd te hebben. 
 
Seizoen 67/68 werd met 4 elftallen op zondag gespeeld alsmede een A elftal op de zaterdag. 
In de ALV van 17 juni 1968 wordt H. Biesheuvel niet meer herkozen als secretaris en wordt hij door de 
zelfde vergadering tot erelid benoemd. 
 



 
 Vierpolders 1968               foto: Jan Noordermeer 
 Staand vlnr: Manus Siefers, Jaap Noordermeer, Frans .., Wim Roest, Dick Klok, Wim de Haard, Henk Roskam,  

Wim Roskam, zittend vlnr: Jan Noordermeer, Aad de Knegt, Adrie Mol, Ies ’t Mannetje, Kees Steijl, Jaap Endhoven 
 
 
Het seizoen van 1968/69 heeft Vierpolders gespeeld met 5 elftallen, 3 juniorenteams en pupillen.  
De vereniging blijft maar groeien en maar het terrein en accommodatie aan de Kerkweg groeien niet 
mee, sterker, dat gaat een te krap jasje vormen voor de vereniging. In overleg met gemeente wordt 
een terrein aangewezen aan de Coosenhoekstraat waar net een hele nieuwbouwwijk was verrezen. 
Echter het zou nog enige tijd gaan duren eer het zover was. Ook de financiële middelen van de toen 
nog zelfstandige gemeente Vierpolders was beperkt en de voorkeur werd gegeven om eerst het 
Dorpshuis te bouwen waarna de voetbal pas aan de beurt zou komen. 
 
In de ALV van 16 juni 1969 werd H.J. Siefers als voorzitter herkozen. Als penningmeester werd M.D 
Steijl gekozen en secretaris de heer A. Looij. 
Dhr. Roskam was niet meer verkiesbaar en werd voor zijn lange loopbaan van vele jaren, oa als 
voorzitter en penningmeester, binnen de club bedankt. 
Dhr Gaanderse wordt voor het seizoen 69-70 aangesteld als trainer. 
 
Tijdens de ALV van 6 juli 1970 wordt de bouwcommissie in het leven geroepen om de bouw van de 
nieuwe kantine te begeleiden. Hierin worden gekozen de heren W. Poldervaart, T. van de Meer, de 
Ligt, L.J. Steijl en W. Lugtenburg. 
Eerder, tijdens het voorjaar van 1970 is de voorbereiding gestart van het nieuwe terrein wat door de 
sportraad van de toenmalige gemeente Vierpolders al in de vijftiger jaren gepland was waar het nu 
kwam. 
 
Het seizoen 1971/72 werd Vierpolders uitgebreid met een afdeling damesvoetbal. Helaas moest aan 
het einde van het seizoen vastgesteld worden dat van de 22 dames aan het begin er nog maar 14 
overgebleven waren aan het einde. Overwinningen bleven helaas uit, slechts tweemaal werd een 1-1 
gelijkspel behaald. 
Op de ALV van 2 augustus 1971 wordt T. van der Meer de nieuwe secretaris als opvolger van de niet 
meer verkiesbare A. Looij. Tevens wordt door deze vergadering besloten dat de opening van het 
nieuwe sportveld aan de Coosenhoekstraat zal geschieden door de heer Siefers. 
 
Op 1 juni 1972 wordt het 40 jarig bestaan van de vereniging gevierd. Naast de gebruikelijke receptie 
was er een feest in de avonduren. Op dat feest werd door de leden een stencilmachine aan het 
bestuur aangeboden.  
Tevens werd het boekwerk “Sportvereniging Vierpolders 1932-1972” ter gelegenheid van het 40 jarig 
bestaan gepresenteerd. Met name dit boekwerk is van grote waarde als in 2007 dit verslag 
geschreven wordt. 



 
 
Aan de Coosenhoek vanaf 1971 
 
Na de periode Rattendijk van 1932 tot 1942 en vanaf 1942 aan de Kerkweg volgt met de start van het 
seizoen 1971/72 een nieuw hoofdstuk in de historie van de vv Vierpolders. 
Een geheel nieuw sportterrein, nieuwe kantine, trainingsveld en 2 speelvelden zullen in gebruik 
genomen worden aan de Coosenhoekstraat aan de rand van de inmiddels aldaar gereed zijnde 
nieuwbouwwijk. 

 
          Werkzaamheden ter voorbereiding voor de bouw van de nieuwe kantine in 1970. 
           Links Dhr L.J Steijl, voorzitter bouwcommissie, rechts  Vierpolders voorzitter H.J. Siefers.    

      Foto: Vierpolders in vroeger tijden dl.2 
 
Dat de bouw niet zonder slag of stoot ging bewijst het volgende: de burgemeester mevr. Bosch had 
een kleedgelegenheid voorgesteld die de bouwcommissie afkeurde. Echter het voorstel van de 
bouwcommissie daarentegen was in de ogen van het college veels te groot van opzet. “Maar ook de 
Vierpoldenaars zijn doordouwers als het erop aankomt”, na eindeloos overleg kwam datgene uit de 
bus waaraan de leden in maart 1971 aan zijn gaan bouwen en wat in oktober 1971 klaar was. 
Ook wilde de gemeente eerst maar 1 veld aanleggen. Veel overleg en druk op de gemeente leverde 
toch uiteindelijk 2 velden en een oefenveld op. 
Het werd uiteindelijk een sportcomplex waarvoor zowel gemeente als vereniging voor hebben moeten 
“vechten”. Ondanks de vaak heftige discussie werd de burgemeester bij haar vertrek naar Olst 
uitvoerig bedankt voor de samenwerking. 
Op 1 oktober 1971 startte de officiële pacht van het terrein en de opening van het complex vond 
plaats op 2 oktober 1971.  
De opening van de velden werd verricht door Dhr. Engelsma. De Kantine werd officieel geopend door 
de voorzitter Manus Siefers die dat verrichte door een bal dwars door de met papier afgeplakte deur 
naar binnen te schieten. 
De vereniging komt op een nieuwe piek wat betreft spelende teams: maar liefst 7 elftallen gaan de 
competitie in. 
 
De eerste officiële thuiswedstrijd van Vierpolders 1 vond plaats op 10 oktober 1971 tegen Garibaldina 
waarbij de thuisclub met 4-1 won. Het was de eerste winst na 5 wedstrijden. Uiteindelijk zou 
Vierpolders 1 thuis ongeslagen blijven tot 15 september 1973 !!  
Smeetsland bracht Vierpolders met 0-1 toen de eerste thuis nederlaag toe. 
Even is er in deze periode ook sprake van dat er een senioren zaterdag elftal op de been gebracht 
gaat worden, dit gaat echter op het laatst niet door. 
 
In de ALV van 17-8-1973 draagt de bouwcommissie het beheer van de accommodatie over aan het 
bestuur. Dhr Gaanderse wordt aangesteld als trainer voor komend seizoen. 
 



 
 
Het seizoen 72/73 wordt een nieuw hoogtepunt in aantal teams. Een A, B, liefst 4 D elftallen en 3 E-
teams alsmede een damesteam gaan de competitie in en op de zondag 7 elftallen. De vereniging 
bloeit als nooit tevoren, de uitbreiding van Vierpolders als dorp is duidelijk te merken. 
Vierpolders 1 eindigt deze competitie als 2e achter FCN66. Slechts 1 wedstrijd werd dit seizoen 
verloren, bij USC uit, en dat kostte de ploeg van Vierpolders achteraf ook gelijk het kampioenschap. 
Een keurige vereniging was Vierpolders toen ook, geen enkele strafzaak had de club dit seizoen bij de 
KNVB. 
Er werd ook tot 2x toe een beslissingswedstrijd aan de Coosenhoek gespeeld tussen Rockanje en 
Hekelingen. Met 2100 betalende (!) toeschouwers werd een absoluut record in dat opzicht gevestigd, 
nooit eerder had Vierpolders zoveel bezoekers over de vloer gehad.  
Bij de 2e wedstrijd kwamen 1300 toeschouwers op af mede door het veel mindere weer t.o.v. de 
eerste wedstrijd. 
 
 
Het seizoen 1973/74 kenmerkt zich door de autoloze zondag. 
Voor de 2e keer op rij, waar hebben we dat eerder gelezen, mist Vierpolders op 1 punt achterstand op 
Smeetsland het kampioenschap. Desondanks volgt toch promotie naar de 2e klasse. 
Op de ALV van 23-8-1974 krijgt Dhr Gaanderse een horloge aangeboden, hij ging naar SNS. Het 
ledental heeft zich gestabiliseerd en het bestuur verwachtte geen verdere groei meer voor de 
komende jaren. 
 
 
Seizoen 1974/75 brengt een nieuwe trainer: Dhr van ’t Hof en nieuwe trainers brengen vaak wat, zo 
ook van ’t Hof. Vierpolders 1 promoveerde naar de hoogste klasse van de RVB afdeling Rotterdam. 
Na de promotie van vorig seizoen was Vierpolders weer als 2e geëindigd dit seizoen wat een knappe 
prestatie was. Hoe stabiel de ploeg was bleek wel uit de stand gedurende de competitie, het hele 
seizoen was plaats 2 voor Vierpolders. 
Totaal waren 5 elftallen actief alsmede 11 jeugdteams en een meisjesteam. 
 
 
Seizoen 1975/76 blijft van t’Hof aan als trainer en ook de A en de B is hij er bij gaan doen. 
Het wordt waarschijnlijk eentonig maar Vierpolders lijkt als eeuwige 2e door het leven te moeten gaan, 
ook dit seizoen eindigt Vierpolders 1 als tweede echter wel in de eerste klasse nu!  
Het 3e en 4e werd wel kampioen. Gespeeld werd met 5 teams op zondag en 9 jeugdteams op 
zaterdag. De damesafdeling werd per 1-10-1976 opgeheven. 
Pasen 1976 werd doorgebracht bij/in het Duitse Mosbach. 
 
 
1976/77: W. Poldervaart wordt op 26-8-1977 benoemd tot erelid vanwege zijn verdiensten voor de 
club alsmede krijgt hij tevens de zilveren KNVB speld uitgereikt door de KNVB. 
Voor het eerst blijkt dat de kantine met verlies gedraaid heeft. 
L. van ‘t Hof zwaait na dit seizoen af en zijn opvolger als trainer van het eerste wordt Dhr. Burger. 
In dit derde en laatste seizoen onder van t Hof heeft Vierpolders 1 een behoorlijke terugslag gehad, er 
werd zelfs gevoetbald om degradatie te voorkomen wat in Vierpolders’ voordeel uitpakte. 
Vierpolders 3 scoorde dit seizoen ook een leuk record: maar liefst 36 verschillende spelers had dit 
team nodig om het seizoen uit te spelen. 
Er werd met totaal 7 teams op zondag gespeeld. De gehele jeugd had met wat leegloop te kampen 
aan het eind van het seizoen omdat in Zwartewaal het jeugdvoetbal weer leven werd ingeblazen en 
de Zwartewaalse jeugd veelal in eigen dorp ging voetballen. 
De secretaris besluit de ALV met de opmerking dat hij hoopte dat de leden de douchekoppen zouden 
laten zitten in het vervolg. Werden nl. vaak eraf gehaald om meer wateropbrengst te hebben. 
 



 
           staand vlnr: Rinus Roobol, Arie Looij, Jaap Enthoven, Rinus de Jong, Jan Geilvoet, Joop Bijl, 
                                             Henk Lieshout, Dick Donkers, Ies Roest 
                  Zittend vlnr: Air Vis, Puck Kruidenier, Sjon vd Broek, Luuk Biesheuvel en Dirk Enthoven  
 
1977/78: Volgens de schrijver van het verslag betreffende vv Verpolders 1 had het weinig zin om 
achterom te kijken; “de rillingen liepen over zijn rug”. Er wordt slechts vooruitgeblikt en gehoopt op een 
beter seizoen voor Vierpolders 1. Trainer Burger draait zijn laatste seizoen bij Vierpolders. 
Gespeeld werd met 6 teams op de zondag, het 2e wist kampioen te worden. Tevens waren voor het 
eerst 2 zaalvoetbalteams actief. In de jeugd hadden we een B1, B2, een C, D1, D2 en een E. 
In mei 1978 wordt de kantine gehuurd door de RSG uit Brielle om examens af te nemen en per 1-2-
1978 stijgt onder veel commotie de prijs van de gehaktbal naar Hfl 1,50. 
 

 
             Vierpolders 2 kampioen 1977-78 
             Vlnr staand: Wim Poldervaart, Felix Riesenbeek, Jaap Noordermeer, Arie Hokke, Jo Pegels, 
             Jaap Endhoven, Jan Dijkstra, Leen Mol, Chris Man in ’t Veld, zittend: Arie Visser, Steenbergen, 
                            Sjaak ?, Aad Steenbergen 
 
 
1979-80: Simon Verhoeven maakt zijn entree als trainer voor de selectie alsmede de A,B en C. 
2 zaalvoetbalteams aan het begin van het seizoen, aan het einde werden de activiteiten in de zaal 
weer opgeheven. 
Puck Kruidenier zou graag meer hulp zien bij het ophalen van oud papier…toen al… 
De jeugdafdeling bestond uit 1a, 2xB, 1c, 2xD en 1 E. 
 
1980/81: Het seizoen 80-81 bracht een bekende als trainer: Dhr.G.Gaanderse was terug. Met aan het 
einde een gewonnen beslissingswedstrijd promoveerde Vierpolders 1 naar de 1e klasse RVB. De 
juniorentraining werd door Dhr vd Gaag verzorgd. Het ledental stond op 268 waarvan 127 jeugd. 
Tevens 132 donateurs. Mede dankzij het oud-papier (!) een financieel goed seizoen. 



Op de ALV van 28-8-1981 zijn 30 leden aanwezig. Het voorstel om T. v.d.Meer te benoemen tot erelid 
stuit vanuit de vergadering op enig verzet. Na stemming zijn slechts 10 leden voor dus voorstel 
afgewezen. Ook het voorstel om hem tot lid van verdienste te benoemen strandt op slechts 11 leden 
voor. 
Hei seizoen 80/81 wordt voor het eerst ook door een F-team in de voorjaarscompetitie namens 
Vierpolders deelgenomen en ook is er weer een meisjesteam gaan spelen. 
 
1981/82: Tijdens een buitengewone ALV op 18-5-1982 wordt het voorstel van het bestuur de om 
heren C. t Mannetje, Joh. Langendoen en A. Quak, allen bestuursleden van het eerste uur, tot erelid 
te benoemen aangenomen. E.e.a. zal plaatsvinden tijdens de receptie op 4 juni 1982 welke voor het 
50 jarig jubileum gehouden zal worden. 
Ook wordt vanaf heden shirtreclame toegestaan “mits de verenigingskleuren behoorlijk gehandhaafd 
blijven”. Gerard Gaanderse is de trainer van de selectie. 
Het 50 jarig jubileum wordt op zaterdag 5 juni middels een reünie met barbecue en feestavond gevierd 
voor leden en oud leden. 
Het is ook de tijd dat “de gehele jeugd voor het aanschaffen is van een flipperkast en bestuur hier niet 
gelukkig mee is”. 
In september 1981 gaat de prijs van de gehaktbal naar Hfl. 1,75. 
 

 
        Feestprogramma 50 jarig jubileum 
 
1982/83: Dit seizoen zien we een nieuwe trainer: Sjoert Kooistra. Vierpolders 1 draait helaas een 
slecht seizoen en ondanks een aardige eindsprint ontkomt het niet aan degradatie. 
Vierpolders staat bekend om het van oudsher organiseren van een bedrijf- en veteranen toernooi. In 
mei 83 gaat dat niet door vanwege de renovatie van veld 2. 
In november 82 stijgt de prijs van de gehaktbal verder: Hfl 2,00. 
 
1983/84: Vierpolders 1 heeft weer lekker gedraaid, nu onder trainer J. van Oosten. Promotiekansen 
werd pas op het einde van het seizoen verspeeld. Er waren 7 teams op de zondag actief. 
In de ALV van 4-7-1984 is Manus Siefers, voorzitter sinds 1966, niet meer herkiesbaar als voorzitter. 
Na 18 jaar voorzitterschap neemt Siefers afscheid van al zijn taken binnen de vereniging wegens het 
aanvaarden van een functie bij de KNVB. Een behoorlijke aderlating voor de VV vierpolders daar 
Manus bekend stond om zijn brede inzet voor Vierpolders. Hij debuteerde ooit als 15 jarige in 
Vierpolders 1 om vervolgens 20 jaar in het eerste te blijven spelen. 
Op 16 november 1984 wordt Manus Siefers een afscheidsreceptie aangeboden en ruim 200 gasten 
worden ontvangen. Namens de leden der vv Vierpolders werd een echte Gazelle fiets overhandigd, en 
nog een voor zijn vrouw Bep. Sprekers waren o.a. Burgemeester de Ronde van Brielle die hem de 
eremedaille in zilver opspeldde. Tevens werd Manus Siefers benoemd tot erelid van de vv Vierpolders 
wat in de ALV van 4-7-1984 reeds door de leden aangenomen was. 
Op de ALV van 4-7-1984 werd L. Mol benoemd tot de nieuwe Voorzitter. 
 



1984/85: Dit seizoen werd gespeeld met 6 elftallen op de zondag.  
Vierpolders 1 werd weer getraind door J. van Oosten. 
 
1985/86: Na meer dan 20 jaar de kantine gerund te hebben stoppen dhr en mevr. Luyendijk met hun 
activiteiten. J. v.d. Gaag is dit seizoen de trainer van Vierpolders 1. 
In de zomer van 1986 wordt veld 1 gerenoveerd. De rommelmarkt levert Hfl 17.062,= op. 
 
1986-87:C.van Dorst traint Vierpolders 1 dit seizoen.  
Vanwege een verder teruglopend ledental werd in de jeugdafdeling samenwerking gezocht en 
gevonden met Zwartewaal. Er wordt weer een dameselftal opgericht. 
 
1987-88: C.van Dorst degradeert met Vierpolders 1 in zijn 2e jaar. 
In de competitie waren 5 teams actief naast een dames elftal op de zondag wat het einde van de 
competitie niet heeft gehaald. 
Bij de jeugd werd voor de B samengewerkt met Zwartewaal, de B kwam voor de winter uit als 
Vierpolders en na de winter werd als Zwartewaal gespeeld. Er was nog wel een C een E en een F 
team maar de jeugdafdeling was inmiddels behoorlijk geslonken. Op nieuwjaarsdag 1988 wordt word 
het eerst een nieuwjaarswedstrijd gespeeld tussen Vierpolders 1 en Vierpolders Oud. 
Op 18-4-1988 is er een extra ALV waarin L.Mol als voorzitter wegens studie tussentijds moet aftreden. 
C. Westdijk wordt als kandidaat voorgedragen en gekozen als de nieuwe voorzitter. 
 
1988/89: Vierpolders 1 weet met C. van Dorst in zijn 3e seizoen als trainer net niet te promoveren, de 
3e plek is daar aan het einde van de competitie. Totaal waren er 5 seniorenteams. 
Heymans Transport lost Centrum Vierpolders Datsun als shirtsponsor voor Vierpolders 1 af. 
De samenwerking in de jeugd met Zwartewaal had een vervolg, beide verenigingen schoven de hele 
jeugd op 1 hoop en formeerden hieruit voor Vierpolders een A1, C1 en F1 en Zwartewaal kreeg een 
B, D en F2 toebedeeld. Daarnaast had Vierpolders nog een eigen E. Helaas moest het A team 
wegens wanordelijkheden uit de competitie teruggetrokken worden. 
 
1989-90: C. van Dorst is voor het 4e seizoen de trainer van de selectie. 
Vierpolders 1 werd kampioen dit seizoen. 5 seniorenteams waren actief. 
De nieuwjaarswedstrijd Vierpolders 1 – Vierpolders Oud werd 0-1 voor de oudjes door een doelpunt 
van Jan de Snayer. 
De samenwerking met Zwartewaal voor de jeugd wordt iets afgebouwd. Voor de pupillen was het niet 
meer nodig. Vierpolders kreeg nu de B toebedeeld, de A ging onder de vlag van Zwartewaal 
voetballen. De D voetbalde de ene helft van het seizoen als Zwartewaal, na de winter als Vierpolders. 
 
1990-91: Dit seizoen start Vierpolders weer met een zaalvoetbalteam en die mannen deden het goed 
door meteen kampioen te worden. Vierpolders 1 eindigt in de reguliere competitie op een 7e plaats. 
De A speelt dit seizoen weer als een combinatie met Zwartewaal. 
Voorzitter C. Westdijk treedt tussentijds af en Nico Heijmans wordt door de ALV van 16 september 
1991 zijn opvolger. 
In diezelfde ALV wordt door het bestuur bevestigend geantwoord op een vraag of er een 
samenwerking met SC Voorne komt? Inderdaad waren er gesprekken geweest oriënterend van aard 
tussen SC Voorne, Zwartewaal en Vierpolders maar nadat de gemeente toegezegd had dat zij een 
samengaan niet zou afdwingen waren alle gesprekken weer afgebroken. 
 

 
 September 1990 vlnr: Leo Poldervaart, Leen vd Linden, Bas Penning, nb, Rinus de Jong, Nico Heijmans,  
 Joop Poldervaart, nb, Daan van Gilst, Jaap Noordermeer, Puck Kruidenier, Leen vd Boogaard, Jan Geilvoet, 
 Koert Janisch, Rens vd Haspel, Adrie Mol en Eef Forman. 



1991-92: Er wordt met 6 teams op de zondag gevoetbald en Vierpolders 1 eindigt in de eerste klasse 
A als 6e met 20 uit 20. Vierpolders 5 wist kampioen te worden met een aardig doelsaldo: 114-39. 
De jeugd bestaat uit een B, C, D, 3x E en een F. Ook is men in de zaal actief. 
In maart 1992 wordt het jeugdbeleidsplan 2000 van Vierpolders gepresenteerd en ook gaat er in het 
voorjaar van 1992 een jeugdbestuur van start met als voorzitter I. Kuys, T. de Graaf als secretaris en 
T. de Kievit als penningmeester. 
232 leden telt de lijst dit seizoen, Heijmans Transport was de sponsor van Vierpolders 1. 
In 1992 wordt het 60 jarig bestaan gevierd en de verbouwing van de bar zoals deze nu nog bestaat 
wordt aangekondigd. 
 
1992-93: 7 teams nemen dit seizoen deel aan de diverse competities. Daarnaast 2 zaalvoetbalteams 
en 6 teams in de jeugdafdeling waar de D1 de KNVB beker binnen weet te slepen.. 
 Het bestuur spreekt de verwachting uit dat men verwacht de 300 ledengrens te kunnen bereiken 
binnen enkele jaren. 
Triest bericht arriveert als op 4-2-1993 de trainer J. Molendijk door een hartstilstand getroffen wordt. 
Zijn opvolger werd H.J. van Dongen. 
 
1993/94: 7 teams op zondag en inmiddels 7 teams jeugd op zaterdag. Dat met 2 zaalvoetbalteams 
maakt dat er 265 leden op de lijst staan. 
Vierpolders 1 eindigt het seizoen onder H. van Dongen als 6e met 32 uit 26 in de 1e klasse B.  
Op 25 september 1993 brengt de KNVB bus een bezoek aan Vierpolders in verband met een 
voetbalclinic waarbij 160 kinderen aanwezig waren. 
De jeugd is weer aan het groeien vooral omdat er in Zwartewaal geen pupillen meer actief waren. 
Op 23 december 1993 geeft het bestuur een uitgebreide presentatie over wat de “privatisering” nou 
precies inhield want dat hield de gemoederen als maanden bezig. 
In maart 1994 gaat de weekbrief in plaats van 1x per week naar 1x per 2 weken als uitgave. 
Bestuurlijk is het een moeilijk seizoen: T. de Graaf en B. van Bijsteren treden tussentijds af, van 
Bergen aftredend niet herkiesbaar, Dhr Kuys treedt vervolgens tussentijds af en nog eens 2 
bestuursleden dreigen af te treden als de ALV de “herstructurering” aanneemt 
De ALV van 29-9-1994 neemt die herstructurering inderdaad aan en dat hield in dat er nieuwe 
statuten aangenomen werden, zou het bestuur van 9 naar 5 leden inkrimpen en zou er meer met 
commissies gewerkt gaan worden waarboven het bestuur dan stond. 
 
1994/95: 7 teams op zondag, 7 jeugdteams en 1 zaalvoetbalteams. De ledenlijst is stabiel met 260 
namen. 3 kampioenen bracht dit seizoen: Vierpolders 4, de E2 en de E3. Vierpolders 1 werd 9e met 19 
uit 22 en een doelsaldo van 27-40. 
In de ALV van 3 oktober 1995 geeft Nico Heijmans aan dat ivm zijn werkzaamheden het seizoen 
1995/96 zijn laatste seizoen als voorzitter zou worden. 
 
1995/96: Vierpolders 1 werd dit seizoen door Norbert Lindlbauer getraind. 
Op 4 juni 1996 is er een extra ALV ivm het tussentijds aftreden van Nico Heijmans. Het bestuur stelt 
voor G. van der Borden te benoemen als voorzitter waarmee de ALV akkoord gaat. Per 1-11-1996 
wordt A. van de Graaf tot secretaris benoemd. 
De rommelmarktcommissie draagt ook haar steentje bij, een bedrag van Hfl. 17.800,= wordt aan het 
bestuur overhandigd met de wens om het geld aan 2 doelen te besteden: deels voor de viering van 
het 65 jarig bestaan en deels om de kosten van de verbouwde bar te dekken. 
 
1996-97: Vierpolders 1 gaat dit seizoen over naar de KNVB indeling en daarin komt Vierpolders in de 
6e klasse te spelen. Na 7 seizoenen neemt Han van Dommelen afscheid, hij gaat bij Spijkenisse aan 
de slag. Norbert Lindlbauer beleeft zijn 2e seizoen met Vierpolders. 7 teams op zondag nog altijd en 
een gelijk aantal op zaterdag in de jeugd waar de trainers Remy Sitaram en Jan de Jong actief zijn. 
Op 24 mei 1997 wordt het 65 jarig bestaan gevierd met band en tent. Door het bestuur wordt een 
aparte toernooicommissie in het leven geroepen en Vierpolders 1 maakt aan het einde van het 
seizoen alsnog promotie, een beetje gelukkig, naar de 5e klasse door het wegvallen van een ander 
team.  
In verband met de oplopende werkdruk geeft het bestuur aan dat men van 5 bestuursleden weer naar 
7 leden wil. 
 
1997-98: Vierpolders 1 komt met Lindlbauer uit in de 5e klasse. Voor Lindlbauer zou dit het laatste 
seizoen in Vierpolders zijn aangezien in Januari 1998 Wil Broxks door het bestuur als zijn opvolger 
wordt benoemd voor het nieuwe seizoen. Lindlbauer haalt uiteindelijk vanwege tegenvallende 
resultaten het seinde van het seizoen niet en wordt voortijdig heengezonden. 
Vierpolders 4 en 6 werden kampioen alsmede ook de D1. 



 
In de jeugd blijft het ledental goed op niveau, men spreekt zelfs van lichte groei echter bij de zondag 
teams wordt voor het eerst in jaren een teruggang geconstateerd. 
De nieuwjaarswedstrijd op 4 januari 1998 wordt tussen Vierpolders 4 en 6 gespeeld. 
 
1998-99: Wederom 5e klasse voor Vierpolders 1 nu onder Wil Broxks. Op de zondag is de 
achteruitgang ingezet: 5 teams zijn actief en in de jeugd 6 teams. 
 
1999-00: Vierpolders 1 haat het 2e seizoen onder Broxks in.  
Niet voor het eerst, en waarschijnlijk ook niet voor het laatst, luidt het bestuur de noodklok omdat er 
meer bestuursleden moeten komen. Er wordt naarstig gezocht naar een nieuwe penningmeester 
alsmede ook een opvolger voor voorzitter van der Borden die vanwege zijn gezondheid moest 
aftreden en nog ad interim tot aan de winterstop actief bleef. 
Vierpolders 4 en 6 spelen de nieuwjaarswedstrijd. 
 
2000-01: Vierpolders weet toch weer 6 teams op de zondag op de been te brengen en Vierpolders 1 
voetbalt onder Wil Broxks. In de jeugd zijn 6 teams actief. 
Het seizoen start met G. vd Borden als voorzitter echter tijdens de nieuwjaarstoespraak op 7 januari 
2001 neemt deze afscheid als voorzitter van Vierpolders. Voor deze gelegenheid schenkt hij de 
vereniging een wisselbeker met een nader toe te kennen bestemming en spreekt tevens de hoop uit 
dat Vierpolders nog eens promoveert naar de 4e klasse. 
Arie van de Graaf neemt vanaf 1 januari 2001 het voorzitterschap waar naast zijn functie als secretaris 
dit bij gebrek aan een opvolger. Hiermee ontstaat de situatie dat voor het eerst in de historie van de 
vereniging het dagelijks bestuur slechts uit 2 personen komt te bestaan. 
Vierpolders 1 heeft goed gepresteerd dit seizoen onder Broxks. Op 13 mei 2001 moet Vierpolders een 
beslissingswedstrijd spelen tegen Birlik op neutraal terrein. Inzet is het kampioenschap en promotie 
naar de 4e klasse. Zou van der Borden dan toch…? 
Deze wedstrijd werd in Abbenbroek gespeeld en bleek erg spannend te zijn, na 2x 45 minuten stond 
er 2-2 op het scorebord. Helaas moest Vierpolders in de verlening zijn meerdere erkennen in Birlik dat 
de 3-2 weet te maken. Vierpolders 1 haalt dit seizoen uit 20 wedstrijden 42 punten. 
 
2001-02: De samenwerking met Broxks bevalt beide partijen dermate goed dat reeds in  
december 2000 bekend gemaakt was dat Broxks nog een seizoen zou blijven. 
Door een samenloop van omstandigheden kreeg van der Borden toch zijn wens vervuld, Vierpolders 
zou dit seizoen in de 4e klasse gaan spelen, dit door een samenvoeging van 2 districten door de 
KNVB waarbij West II gevormd werd. In het 69 jarig bestaan van Vierpolders was dit tot nu toe het 
hoogste niveau waarop gevoetbald werd. 
Echter de 4e klasse bleek toch een behoorlijke kluif en Vierpolders speelt onderin anoniem mee. 
In januari 2002 maakt het bestuur bekend dat Wil Broxks aan het einde van dit seizoen na 4,5 jaar 
Vierpolders de vereniging zal verlaten. Zo is tussen beide partijen in goede harmonie afgesproken. 
Jim Raaymakers was zijn opvolger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Overzicht ereleden  
 
09-06-1943 A.A. de Troye  oud secretaris 
19-06-1946 J.H. Heindijk  oud secretaris 
25-06-1947 C. van Walbeek  oud voorzitter 
27-06-1966 J. Westdijk  oud voorzitter 
17-06-1968 H.W. Biesheuvel oud secretaris 
17-08-1973 L.J. Steijl  oud voorzitter 
17-08-1973 W. Roskam  oud voorzitter, oud penningmeester 
26-08-1977 W. Poldervaart  oud 2e secretaris 
04-06-1982 C. ’t Mannetje  oud bestuurslid 
04-06-1982 Joh. Langendoen oud penningmeester 
04-06-1982 A. Quak  oud bestuurslid 
04-07-1984 H.J. Siefers  oud voorzitter en diverse functies 
04-07-1984 A. Luijendijk  oud kantine beheerder 
09-10-1985 C. Man in ’t Veld oud bestuurslid 
16-10-1989 A. de Reijer  oud secretaris 
17-10-1990 I. Kuys-Vingerling oud bestuurslid 
17-10-1990 J. Hameeteman  40 jaar diverse functies ondersteunend. 
29-09-1994 D. van Bergen  oud bestuurslid 
03-10-1995 P. Kruidenier  oud bestuurslid 
22-10-1996 K. Janisch  oud bestuurslid, huidig penningmeester 
22-10-1996 C. Kuys   oud secretaris 
 
 
 
 
Overzicht leden van verdienste 
 
17-08-1973 J.J. de Ligt  oud lid bouw- en beheerscommissie 
01-03-1990 C. van Endhoven oud penningmeester 
01-06-1992 A. Mol   oud consul 
 
 
 
 
Bronnen:  
 
Weekbrieven 
Sportvereniging Vierpolders 1932-1972 door A.J. Dogterom en T.W.P. v.d. Meer 
Verslaglegging historie door J.H. Heindijk 
Verslaglegging historie door A.J. Dogterom 
Verenigingsarchief 
Streekarchief 
Privé collecties: Arie Mol, Pleun de Koning, Jan Noordermeer, Jan Geilvoet, T. vd Meer, C. Kuys 
Catharina Stichting Welzijn Ouderen, http://www.swob.info   
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