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Seizoen 1950-1951

Door de invoering van de nieuwe derde klasse in oost stonden er maar 14 competitiewedstrijden 
op het programma. Op zaterdag 16 september ging voor W.H.C. de competitie van start met een 
uitwedstrijd in Rijssen tegen Excelsior ‘31, een duel dat in een 1-1 gelijkspel eindigde. Een week 
later stond de herhaling van de beslissingswedstrijd van enkele maanden geleden voor de titel van 
vorig jaar op het programma, W.H.C.-Nunspeet. Het werd geen revanche voor de Nunspeters, die 
kansloos met 4-0 verloren van een uitstekend spelend W.H.C. De doelpunten kwamen op naam 
van Jan Goudbeek 2x, H. Immeker en Van ‘t Ende. Deze overwinning leidde tot zeer optimistische 
geluiden in het blauwwitte kamp. Dit jaar moesten de Wezepers ook weer voor het kampioenschap 
gaan, was de algehele tendens. Maar al gauw bleek dat de ploeg niet zo sterk meer was als vorig 
seizoen of de concurrentie was natuurlijk beter geworden. S.C. Genemuiden overtroefde de 
Wezepers met een duidelijke 4-0 zege en ook Sparta E. Klopte W.H.C. in eigen huis met 0-1. Op 
14 oktober stond er een belangrijke partij op het programma. Het nog puntloze D.E.S. was de 
gastheer in Nijverdal voor de Wezepers. Zou de thuisclub winnen dan had men weer aansluiting 
met W.H.C. Zaak dus voor de blauwwitten om dit te voorkomen. In een enorme spannende 
wedstrijd won W.H.C. uiteindelijk met een doelpunt verschil, 2-3 en kon men weer wat ruimer 
ademhalen. Wat de onderste plaatsen betreft. Dat deze zege niet het begin was voor betere 
prestaties bewezen wel de twee ruime nederlagen tegen D.V.S. ‘33 (1-4) en D.O.V.O. (4-0). Nee, 
het liep niet echt bij de kampioenen van vorig seizoen. Een van de oorzaken was dat men de 
weelde van oud-kampioen zijn niet goed kon verdagen. Het was alsof men dacht dat nu alles 
vanzelf ging. Het leek de omgekeerde wereld in vergelijking met het vorige seizoen. Toen streed 
W.H.C. om het kampioenschap en nu, halverwege de competitie stonden de Wezepers op de een 
na laatste plaats voor D.E.S. dat een punt had, W.H.C. had er vijf. Een ploeg zou dit seizoen 
degraderen naar de vierde klasse.

De eerste returnwedstrijd van de tweede helft van de competitie was gelijk een kraker: thuis tegen 
D.E.S. Een overwinning zou W.H.C. naar de middenmoot brengen, maar bij verlies zou het er nog 
sombere uitzien voor de blauwwitten. Het verschil zou het zelfde blijven als voor het duel, namelijk 
vier punten want ondanks verwoede pogingen om het winnende doelpunt te maken bleef het bij 
een 2-2 gelijkspel, wat toch wel tot enige tevredenheid leidde bij de Wezeper supporters. Dat het 
Ermeloese D.V.S. ‘33 kampioensaspiraties had bleek wel in de met 5-1 verloren wedstrijd in 
Ermelo. De Wezepers kregen alle hoeken van het veld te zien. Bijna twee maanden later hervatte 
W.H.C. op 20 januari 1951 de competitie weer met een thuiswedstrijd tegen D.O.V.O., dat wel zeer 
gemakkelijk met 0-3 won. Doordat D.E.S. haar eerset overwinning had geboekt (tegen Excelsior 
‘31 met 1-0), was de voorsprong van W.H.C. nog maar twee punten, terwijl de Nijverdallers ook 
nog een wedstrijd minder hadden gespeeld. Ook Excelsior ‘31 zat in de hoek waar de klappen 
vielen en stond met een punt meer boven de Wezepers. Op 27 januari stonden beide ploegen 
tegenover elkaar in Wezep met als inzet de degradatiezone te verlaten. En voor het eerst sinds 14 
oktober kon er eindelijk weer gejuicht worden op het W.H.C.-sportpark. De Wezepers wonnen met 
4-1 en lieten sporadisch zien waardoor ze vorig seizoen kampioen waren geworden. Toch zag de 
toekomst er nog niet rooskleurig uit. Met nog drie duels te gaan had men nu wel vier punten 
voorsprong op nummer laatst D.E.S. maar deze ploeg had ook een duel minder gespeeld en het 
programma dat nog in het verschiet lag loog er ook niet om: Nunspeet, S.C. Genemuiden en 
Sparta E. Daarbij nog vermeld dat Nunspeet en Sparta E. De nummers een en twee op dat 
moment in de competitie waren en dus nog voor hun kampioenskansen moesten vechten. Op 3 
februari was Nunspeet het eerst aan de beurt en weer bleek W.H.C. een echte ‘angstgegener’ voor 
de thuisclub te zijn. Na de eerdere 4-0 zege behaalde W.H.C. nu een verdienstelijk 1-1 gelijkspel 
en was daarmee de morele winnaar. Maar de Wezepers waren er nog lang niet, want tot 
verschrikking van alles wat W.H.C. een warm hart toedroeg, werd de thuiswedstrijd tegen S.C. 
genemuiden met 0-1 verloren. Winst had de ploeg van trainer Brandsma in veiligheid gebracht, 
maar nu was het afwachten wat de concurrent D.E.S. zou doen. Deze behaalde uit de laatste twee 
wedstrijden drie punten, zodat de stand op 24 februari als volgt was: twee ploegen konden nog 
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degraderen, W.H.C. en D.E.S. De Wezepers hadden nog een punt voorsprong met allebei nog een 
wedstrijd te gaan. Nog pikanter was dat beide ploegen uit moesten naar kampioenskandidaat 
nummer een Sparta E., dat op dat moment de punten nog hard nodig had. W.H.C. kreeg een 
psychologisch voordeel daar het duel in Enschede werd afgelast, zodat D.E.S. eerst naar 
Enschede toe moest en de Wezepers dus rustig konden toekijken wat men in de laatste wedstrijd 
moest doen om aan degradatie te ontsnappen. Nog een voordeel voor W.H.C. was dat als Sparta 
E. Zou winnen van D.E.S. en men kampioen was en D.E.S. de Wezepers niet meer kon inhalen. 
Spanning alom dus in Wezep, Nijverdal en natuurlijk in Enschede! Lang bleef D.E.S. in d erace 
maar uiteindelijk won Sparta E. Toch met 4-2 en werd dus kampioen. Ook in Wezep was het feest 
want het laatste duel in Enschede was niet meer van belang. Dat er geen belang meer was tegen 
Sparta E. Bleek wel uit de uitslag van 6-0 voor de nieuwe kampioenen. Het contrast met vorig 
seizoen was wel heel groot. Toen werd het feest vanwege het kampioenschap, nu was er feest 
vanwege handhaving. Ja , het kan gauw verkeren in het voetbal.
Eindstand Derde klasse Oost - Seizoen 1950-1951
Sparta E. 14 11 1 2 23 51-19
Excelsior '31 14 7 2 5 16 34-36
Nunspeet 14 6 3 5 15 25-22
D.O.V.O. 14 6 2 6 14 29-32
D.V.S.’33 14 6 2 6 14 37-41
S.C. Genemuiden 14 4 5 5 13 25-24
W.H.C. 14 3 3 8 9 17-35
D.E.S 14 2 4 8 8 24-33
Seizoen 1951-1952

De seizoensopening was allesbehalve florissant. S.C. Genemuiden won op 8 september met 2-5 
In Wezep ondanks dat de ruststand nog 2-2 was met W.H.C.-doelpunten van Jan Goudbeek en 
Gert Jan Bastiaan. Na een 2-1 nederlaag In Veenendaal tegen D.O.V.O. pakte W.H.C. op 29 
september haar eerste punten thuis tegen Excelsior ‘31 door met 3-1 te winnen. De Wezeper 
doelpunten kwamen op naam van Gert jan Bastiaan, Jan van Diepen en Jan Goudbeek. Bij de rust 
was de stand trouwens nog 0-1 in het voordeel van de Rijssenaren. Nieuwkomer D.O.S. ‘37 uit 
Vriezenveen liet zien dat men uit het goede hout was gesneden en versloeg de blauwwitten met 
4-2. Het was aan Wezeper zijde een dramatisch slechte wedstrijd. Veel spelers dachten dat ze 
alleen op het veld stonden en bleven maar mannetjes van de tegenpartij proberen te omspelen. Dit 
lukte sommigen wel, maar na een of twee spelers moest ook nummer drie weer gepasseerd 
worden i.p.v. dat er w eer overgespeeld naar een ploeggenoot, die er duidelijk beter voor stond. Na 
een verdienstelijk 1-1 gelijkspel tegen oud-kampioen Sparta E. Was het op 20 oktober eindelijk 
raak voor Nunspeet, dat die lastige Wezepers met 2-0 versloeg. In de maand november werden 
maar twee wedstrijden gespeeld, maar het leverde wel twee overwinningen op. Veenendaal werd 
met 5-2 en D.V.S. ‘33 met 1-2 verslagen, zodat de Wezepers konden opstomen richting de 
middenmoot. Daar men met het returnprogramma was begonnen kon het gebeuren dat W.H.C. in 
december weer tweemaal moest spelen tegen de boven beschreven tegenstanders. De resultaten 
waren nu wat minder. Tegen Veenendaal kon men nog met een 1-1 gelijkspel wegkomen mede 
dankzij invaller Jan Willem Wolff, die de geblesseerde Jan Fijn verving, en het enige Wezeper 
doelpunt maakte. Maar de Ermeloers versloegen W.H.C. nu wel in eigen huis met 1-2. Ook de 
eerste wedstrijd in het nieuwe jaar 1952 ging verloren. Het was een uiterst spannende wedstrijd in 
Genemuiden tegen S.C. dat tenslotte toch aan het langste einde trok door met 4-3 te winnen. Ten 
opzichte van vorig seizoen stonden de Wezepers er wel wat beter voor, maar voor een 
hosannastemming was de stand er ook niet naar. W.H.C. stond op de zevende plaats met acht 
punten, gevolgd door nummer acht D.V.S. ‘33 met eveneens acht punten en nummer laatst was 
Veenendaal met vier punten. Alleen de nummer laatst zou degraderen. Er stonden voor de 
blauwwitten nog vijf duels op het programma. Er zouden dus nog wel enkele punten gehaald 
moeten worden om niet weer, zoals vorig seizoen, in de problemen te komen. Tegen excelsior ‘31 
leek het daar niet op, gevolg een zware 5-1 nederlaag, waarbij W.H.C. al na een kwartier met een 
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4-0 achterstond stond. De Wezeper eer kon nog worden gered door Jan van Diepen. Na het 2-2 
gelijkspel tegen D.O.V.O. stonden er nog drie wedstrijden te wachten voor de Wezepers. De 
W.H.C.-doelpunten in deze wedstrijd waren van Jan van Diepen en Jan Goudbeek. Deze wedstrijd 
in Wezep begon trouwens veertig minuten te laat daar de ploeg uit Veenendaal bij Apeldoorn 
motorpech had gekregen. Dat het geen pretje was bewees het weer wel die dag: flinke sneeuw en 
hagelbuien! Vijf punten was het verschil met nummer laatst Veenendaal. Winst thuis tegen het 
verassend goed spelende D.O.S. ‘37 zou W.H.C. in veiligheid brengen, zodat de laatste twee duels 
zonder zorgen konden worden uitgespeeld. En de blauwwitten deden wat ze moesten doen, 
winnen. Na zelfs op een 0-2 achterstand te zijn gezet kwam men zeer sterk terug en won men met 
3-2. W.H.C. was in veilige haven beland. Kampioenskandidaat Sparta E. Liet zien waarom men zo 
hoog genoteerd stond. W.H.C. kwam er niet aan te pas en ondanks het goede keeperswerk van 
Arie Wolff werd het een 3-0 nederlaag. In de laatste competitiewedstrijd stond alleen de sportieve 
eer nog op het spel. Daar de tegenstander rivaal Nunspeet was wilden de Wezepers er nog wel 
eventjes tegen aan gaan, met in hun achterhoofd de eerdere 2-0 nederlaag in Nunspeet. Deze 
stand werd zelfs overtroffen door met 3-0 te winnen, zodat het onderlinge duel toch in een 3-2 
zege in Wezeper voordeel was geeindigd, althans zo werd na afloop gesproken door de W.H.C.-
supporters. Ondanks het feit dat W.H.C. als nummer zeven was geëindigd en onderaan stond in 
de middenmoot was het verschil met de laatste ploeg Veenendaal, dat zou degraderen, maar liefst 
negen punten. Qua stand dus eigenlijk een niet zo goede positie, maar qua aantal punten was 
men toch redelijk tevreden in het Wezeper-kamp. Dit aantal moest volgend seizoen verbeterd 
worden zodat men weer een stevige positie in de middenmoot kon innemen, maar het liefst zag 
men toch een subtop positie. In ieder geval was men t.o.v. het volgende seizoen licht optimistisch.
Eindstand Derde klasse Oost - Seizoen 1951-1952
Sparta E. 16 12 2 2 26 50-24
S.C. Genemuiden 16 12 1 3 25 56-34
D.O.V.O. 16 9 3 4 21 32-23
D.V.S. ‘33 16 6 3 7 15 30-33
Excelsior '31 16 5 4 7 14 37-25
Nunspeet 16 6 2 8 14 23-35
W.H.C. 16 5 3 8 13 30-37
D.O.S.'37 16 5 2 9 12 27-32
Veenendaal 16 1 2 13 4 14-56
Seizoen 1952-1953

W.H.C. begon het seizoen uitstekend. Nieuwkomer Apeldoorn werd op 13 september gelijk met de 
neus op de feiten gedrukt. De Wezepers wonnen met 5-2 na een van W.H.C.-zijde uitstekende 
wedstrijd. De Apeldoorners moesten duidelijk wennen aan het niveau hoger, maar zouden in de 
loop van de competitie snel wennen (zie de eindstand boven). Na het 1-1 gelijkspel tegen D.O.S. 
‘37 moest titelfavoriet S.C. Genemuiden er op eigen veld aan geloven met een 1-2 nederlaag. Het 
was een historische overwinning, daar de Wezepers nog nooit eerder in Genemuiden hadden 
gewonnen in competitieverband. Het was dan ook groot feest bij de supporters, die aanwezig 
waren in de tapijtstad en later terugkeerden in Wezep. Tegen Excelsior ‘31 leek de volgende 
overwinning tot stand te komen daar W.H.C. door doelpunten van G. Goudbeek en Jan Willem 
Wolff op een 2-0 voorsprong was gekomen. De tweede helft werd te gemakkelijk opgevat met als 
gevolg dat de Rijssenaren toch nog een punt konden meenemen uit Wezep (2-2). Op 11 oktober 
moest ook kampioen Sparta E. Het onderspit delven door de kracht van de Wezepers. Met 
uitblinkende spelers als doelman Arie Wolff, rechtsbuiten Jan Willem Wolff en middenvoor Jannes 
van ‘t Ende won W.H.C. deze thriller met 0-1 door een doelpunt in de 35e minuut van het kanon 
Jannes van ‘t Ende. Deze speler stond in de omgeving bekend om zijn keiharde schot. Er werd 
zelfs gezegd dat hij zo hard schoot, dat menig keeper van de tegenpartij, met bal en al de goal 
inviel. Ook ging het verhaal de ronde dat hij menig doelnet aan flarden had geschoten met zijn 
‘vuurpijlen’. De vuurproef voor de Wezepers kwam en week later toen koploper D.E.S. op bezoek 
kwam voor het gevecht om de eerset plaats. Beide teams waren nog ongeslagen. Het liep uit op 
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een deceptie voor de blauwwitten die door doelpunten van Zwiers en Wieldraayer voor D.E.S. met 
0-2 verloren. Ook de wedstrijd tegen D.O.V.O. eindigde in een nederlaag (2-1) zodat de eerste 
plaats zeer ver weg viel. Met twee gelijke spelen tegen respectievelijk D.V.S. ‘33 (1-1) en Nunspeet 
(2-2) werd de eerste helft van de competitie afgesloten. De Wezepers stonden op een gedeelde 
tweede plaats met zeven punten achterstand op koploper D.E.S. uit Nijverdal.

In zeer slechte weersomstandigheden werd D.O.V.O. met 2-1 verslagen en was de tweede plats 
nu alleen in handen van W.H.C. Ook het onderaan staande Nunspeet, dat slechts een punt had 
veroverd en nog wel tegen W.H.C., kreeg nu een nederlaag te verwerken met 4-2. Wilde W.H.C. 
nog een rol van betekenis spelen dan moest de uitwedstrijd tegen koploper D.E.S. in Nijverdal 
gewonnen worden. De achterstand was drie punten, maar de Nijverdallers hadden wel twee 
wedstrijden minder gespeed dan de blauwwitten. Alleen bij een overwinning zou er nog een beetje 
hoop zijn voor een kans op de titel. Bij verlies zou het seizoen in principe afgelopen zijn daar de 
kans op degradatie ook niet aanwezig was door de grote punten achterstand van Nunspeet. Het 
werd een ware thriller in Nijverdal waar beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. Bij de rust was 
de stand nog in evenwicht, 2-2. Na de pauze kwam de apotheose van het duel. D.E.S. liep uit naar 
een 5-2 voorsprong en stond W.H.C. alleen in de slotfase nog een doelpunt toe, 5-3 en einde van 
de kampioenaspiraties van de Wezepers. Ook Excelsior ‘31 deed nog een duit in het 
gedemoraliseerde zakje van de blauwwitten door met 4-3 te winnen in Rijssen. Na drie weken rust 
werd er wederom gelukkig weer gewonnen van S.C. Genemuiden met 2-1. Op 28 maart kreeg 
W.H.C. een zeperd te verwerken thuis tegen Sparta E., dat gemakkelijk met 1-4 won. Van enige 
samenhang in het elftal van W.H.C. was weinig te zien, iedereen voetbalde weer eens voor zich 
zelf. Tegen D.V.S. ‘33 kon men zelfs niet eens scoren door gebrek aan overleg in de voorhoede. 
Ieder voor zich was het motto, het was alleen jammer dat de geel-zwarten uit Ermelo wel het net 
eenmaal konden vinden, zodat ook deze wedstrijd in een nederlaag eindigde. Nee, de spirit was 
totaal verdwenen bij W.H.C. De laatste twee competitieduels zouden zelfs de grootste nederlagen 
worden van het seizoen. Het laaggeklasseerde D.O.S. ‘37 had in Wezep geen enkele moeite met 
W.H.C. en won zeer verdiend met 0-4. Het gemor langs d de lijn was goed hoorbaar bij het 
ontevreden publiek. Op 16 mei kwam er gelukkig een einde aan deze martelgang. Maar men 
moest nog wel eerst even flink in het stof bijten, want tegenstander Apeldoorn, dat nog belang had 
voor de tweede plaats, wilde er nog wel even tegenaan gaan. Ze hebben het geweten bij W.H.C. 
Gevolg was de grootste nederlaag van het seizoen, 5-1.

Tot aan de winter leek het zeer goed te gaan met de Wezepers en men stond zelfs op de tweede 
plaats, daarna volgde een dramatisch slecht voorjaar, waarin de ploeg naar de achtste plaats 
afzakte. Vier punten werden in de laatste acht duels behaald, zodat W.H.C. net als vorig seizoen 
wederom bij de onderste ploegen eindigde. Het verwijt wat regelmatig in de krant stond te lezen 
dat de Wezepers als het goed gaat teveel met het hoofd in de wolken gingen lopen, daar zat een 
grote kern van waarheid in.
Eindstand Derde klasse Oost - Seizoen 1952-1953
D.E.S. 18 14 3 1 31 65-28
Apeldoorn 18 11 3 4 25 41-31
S.C. Genemuiden 18 9 4 5 22 55-33
Excelsior '31 18 8 4 6 20 47-42
D.V.S.’33 18 7 4 7 18 40-49
Sparta E. 18 6 5 7 17 39-34
W.H.C. 18 6 4 8 16 30-40
D.O.V.O. 18 6 3 9 15 36-44
D.O.S.'37 18 6 2 10 14 32-34
Nunspeet 18 0 2 16 2 20-70
Seizoen 1953-1954
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Net als vorig seizoen begon W.H.C. sterk aan de start van de competitie. Op zaterdag 12 
september werd S.C. Genemuiden op een verdienstelijk 1-1 gelijkspel gehouden met een doelpunt 
van Jan Goudbeek. Genemuiden-doelman De Lange was de pechvogel van de dag daar hij in het 
begin van de wedstrijd in botsing kwam met Jannes van ’t Ende en met een zware hoofdwond het 
veld moest verlaten. Een week later bewees W.H.C. dat het weer mee wilde gaan tellen in het 
oostelijk voetbalgebeuren. Kampioen D.E.S., dat vorig seizoen maar 1 wedstrijd had verloren, 
moest in eigen huis de zege aan W.H.C. laten, 2-3. Jannes van ’t Ende bracht W.H.C. met twee 
doelpunten aan een 0-2 voorsprong. Nadat Ponstein van D.E.S. met eveneens twee treffers de 
stand weer in evenwicht had gebracht lukte het doelman Arie Wolff een strafschop tegen te 
houden van dezelfde speler. Ook de Wezepers kregen een strafschop te nemen en deze werd wel 
tot een doelpunt verheven door Jan Goudbeek. Een zeer knappe prestatie van de blauwwitten 
waar menigeen het die week over had. Alsof de ploeg vleugels had gekregen door deze prestatie 
werd Excelsior ’31 met ruime cijfers verslagen, 6-2. Dat overmoed schaad bleek in Enschede 
tegen Sparta E. waar W.H.C. dacht de overwinning in de knip te hebben om alsnog met 5-3 te 
verliezen. Even dachten de Wezepers de hele wereld aan te kunnen maar men werd weer keihard 
op de grond teruggezet. Maar het zonnetje bleef schijnen voor W.H.C. Koploper Apeldoorn werd 
met 1-0 verslagen door een treffer van Jannes van ’t Ende. Jan Goudbeek had de score tot 2-0 
kunnen opvoeren maar hij miste een uitgelezen kans door het missen van een strafschop. Op 17 
oktober volgde een 1-4 overwinning op S.V.V.N. met o.a. twee doelpunten van Jan Goudbeek, 
waardoor de blauwwitten op de gedeelde eerste plaats kwamen samen met de tegenstander van 
een week later, D.V.S. ’33. Voor het eerst sinds het seizoen 1949-1950 stond er voor de Wezepers 
weer een eerste plaats op het spel. Bij de rust was de stand 3-1 in het voordeel van W.H.C. met 
treffers van Jan Willem Sellies, Jannes van ’t Ende (2x) en voor de gasten Bakker. Toen De Gier er 
in de 75e minuut 3-2 van maakte steeg de spanning tot grote hoogte, maar W.H.C. hield stand en 
was de trotse koploper geworden.

Door de 3-2 winst stond W.H.C. voor het eerst sinds drie jaar weer alleen boven aan de ranglijst. 
De krant schreef dat de Wezepers, na drie mindere jaren, weer helemaal terug waren en dat men 
terdege rekening moest houden met de kampioensaspiraties van de Veluwenaren. D.O.S. ’37 
pakte een week later een puntje van de Wezepers, wat nu als koploper als een verliespunt moest 
worden gezien. W.H.C. sloot de eerste ronde van de competitie uitstekend af door in Veenendaal 
met 2-3 te winnen van het zeer sterke D.O.V.O. Door twee verdedigingsfouten van de W.H.C.-
achterhoede (tweemaal werd er teruggespeeld op doelman Arie Wolff, die net met het uitlopen 
bezig was en dus de bal langs zich heen zag gaan) leek niets een zege van D.O.V.O. in de weg te 
staan. Door J. Blok en Jan van Diepen kwamen de Wezepers toch weer terug naar 2-2. Drie 
minuten voor tijd was het Willem van Ommen die een schitterende aanval afrondde en de 
dolgelukkige Wezepers met een overwinning van het veld liet stappen. Een ongekende weelde dus 
voor W.H.C. op de eerste helft van de competitie. Met twee punten voorsprong stond men aan de 
leiding voor Apeldoorn en drie punten voor op S.C. Genemuiden en D.V.S. ’33. Twee weken later 
volgde de returnwedstrijd tegen D.O.V.O. dat in een 1-1 gelijkspel eindigde. In de laatste wedstrijd 
van 1953 zou W.H.C. de koppositie verstevigen tegen D.O.S. ’37 was de algemene stemming 
onder de W.H.C.-supporters. De ploeg uit Vriezenveen stond bijna op de laatste plaats en had nog 
maar één keer gewonnen. Maar wat was het ongeloof en de verbazing groot toen de 
scheidsrechter voor het laatste eindsignaal floot. Ondanks een storm van aanvallen op het 
Vriezenveense doel was de eindstand 0-1 in het voordeel van D.O.S. ’37. S.C. Genemuiden en 
Apeldoorn waren nu gelijk gekomen met de blauwwitten, zodat het nog spannend zou worden in 
het nieuwe jaar 1954.

Op 16 januari werd het eerste duel in 1954 zeer doelpuntrijk in Ermelo tegen D.V.S. ’33. Liefst acht 
doelpunten werden er genoteerd, eerlijk verdeeld over beide ploegen, 4-4. Een week later volgde 
er een deceptie thuis tegen het onderaanstaande S.V.V.N., dat nog geen wedstrijd had gewonnen, 
maar na 90 minuten voetbal in Wezep, wel, 3-4. Ook Excelsior ’31, dat bij de onderste ploegen 
behoorde, versloeg het verbouwereerde W.H.C. met 5-2 en weg waren de kampioensillusies van 
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de Wezepers. Tegen drie ploegen die onderaan stonden had W.H.C. alle wedstrijden verloren, een 
gegeven dat veel vaker naar voren zou gaan komen in de toekomstige historie van de club. Het 
moet een kwestie van onderschatten zijn of men kan niet met de favorietenrol omgaan. Maar 
opvallend zou het blijven in de roemruchte historie van W.H.C. Ook D.E.S. pakte een puntje mee 
uit Wezep door een 1-1 gelijkspel en nog steeds had W.H.C. in het nieuwe jaar niet gewonnen. De 
definitieve knock-out van de Wezepers volgde op 24 april in Genemuiden waar het kansloos met 
4-1 zou verliezen en W.H.C. definitief was uitgeschakeld voor de titel. S.C. Genemuiden 
daarentegen pakte de koppositie. Ook Apeldoorn won van W.H.C. met 2-0 en bleef daardoor 
hopen op het kampioenschap. Op zaterdag 15 mei stond de laatste wedstrijd voor W.H.C. op het 
programma thuis tegen Sparta E. Men sloot de competitie toch nog goed af en behaalde een 2-1 
overwinning (de eerste van 1954!). Maar toen was het duidelijk al veel te laat. Ondanks het zeer 
slechte presteren in het nieuwe jaar werd men toch nog vierde, een positie terug in de subtop van 
het oostelijk voetbal, na drie magere jaren. Toch bleef de nare nasmaak hangen omdat men het 
zelf uit handen had gegeven na een schitterende eerste seizoenshelft.
Eindstand Derde klasse Oost - Seizoen 1953-1954
S.C. Genemuiden 18 12 3 3 27 56-19
Apeldoorn 18 12 2 4 26 42-24
Sparta E. 18 9 3 6 21 38-30
W.H.C. 18 7 5 6 19 39-39
D.E.S. 18 8 3 7 19 32-33
D.O.V.O. 18 7 3 8 17 31-34
Excelsior’31 18 5 5 8 15 37-51
D.V.S.’33 18 6 2 10 14 45-52
D.O.S.’37 18 4 5 9 13 26-43
S.V.V.N. 18 4 1 13 9 26-47
Eindstand Derde klasse Oost - Seizoen 1954-1955
S.C. Genemuiden 18 12 3 3 27 53-23
V.V.O.G. 18 10 4 4 24 38-24
Apeldoorn 18 10 2 6 22 33-31
D.E.S. 18 8 5 5 21 41-33
D.O.V.O 18 7 6 5 20 27-29
W.H.C. 18 7 4 7 18 40-33
Excelsior '31 18 5 7 6 17 39-43
D.V.S.’33 18 6 1 11 13 35-52
Sparta E. 18 4 1 13 9 34-52
D.O.S.'37 18 3 3 12 9 26-46
Seizoen 1955-1956

W.H.C. ging de competitie 1955-1956 met vertrouwen tegemoet door enkele goede resultaten in 
de voorbereiding. De Wezepers begonnen op zaterdag 17 september om kwart over vier dan ook 
sterk aan de competitie. Even leek het mis te gaan toen het sterke Apeldoorn al na 20 minuten op 
een 0-2 voorsprong stond maar nog voor de rust was de stand alweer gelijk getrokken door 
Jannes van ’t Ende en Jaap van de Bosch. Na de pauze walsten de Wezepers over Apeldoorn 
heen, uitslag 6-2, mede door doelpunten van A.H. Kasperink, Jaap van de Bosch en tweemaal 
Jannes van ’t Ende.Na de 2-3 winst op S.V.V.N. kon W.H.C. zich op 1 oktober opmaken voor het 
25-jarig jubileumfeest van de vereniging. Dat de feestavond van vrijdag 7 oktober geen invloed had 
op de resultaten bewees W.H.C. een dag later tegen Excelsior ’31 dat met 5-1 van het veld werd 
gespeeld. Veel W.H.C.-supporters togen op 15 oktober richting Enschede voor de topper tegen 
Sparta E. dat op de eerste plaats stond. Na een 0-0 ruststand scoorden Jan Willem Sellies en Jan 
Goudbeek zodat W.H.C. op een comfortabele 0-2 voorsprong stond, maar binnen drie minuten 
was het alweer 1-2 met nog een kwartier te gaan. Mede dankzij het voortreffelijke keeperswerk van 
Arie Wolff kon W.H.C. met een zwaar bevochten zege naar huis. De week erop was er weer een 
topper. D.E.S. had de eerste plaats van Sparta E. overgenomen en was ook nog ongeslagen. Door 
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een doelpunt in de 30e minuut van Jannes van ’t Ende won W.H.C., onder grote publieke 
belangstelling, deze topper en stond zonder puntverlies bovenaan in de competitie. Dat de ploeg 
deze weelde niet kon dragen werd een week later duidelijk in Veenendaal tegen D.O.V.O. Toen 
Jannes van ’t Ende vlak voor rust de 2-1 maakte gooide de ploeg uit Wezep in de tweede helft 
alles op de aanval om de gelijkmaker te forceren. De achterhoede liet haar taken varen wat tot 
resultaat had dat drie vlijmscherpe counters van D.O.V.O. in doelpunten veranderden. Het werd 
uiteindelijk 6-2 voor de Veenendalers. Na een 3-1 zege op D.V.S. ’33 was het gebeurd met de 
titelaspiraties van de Wezepers. Op het in die tijd altijd slechte veld (vooral na een regenbui) van 
S.C. Genemuiden werd kansloos met 3-0 verloren. Wel dient gezegd te worden dat de Wezepers 
zeer gehandicapt waren door diverse blessures. Ook de laatste wedstrijd voor de winter ging 
verloren bij V.V.O.G. met 3-2 ondanks het feit dat Jannes van ’t Ende met twee doelpunten de 2-0 
achterstand goed had gemaakt. In de laatste minuut trok V.V.O.G. toch aan het langste eind.

Op 14 januari werd weer begonnen met de tweede helft van de competitie. D.V.S. ’33 nam 
revanche door nu met 2-1 te winnen. W.H.C. was de gehele wedstrijd sterker (cornerverhouding 
12-3 voor de Wezepers) maar wegens te weinig productiviteit en het soms op rugbylijkende spel 
van D.V.S. ’33 liet men de punten in Ermelo. Toen viel ineens de winter in en kon er tot 10 maart 
niet gevoetbald worden. De Wezepers maakten gebruik van het gymnastieklokaal voor 
indoortraining.

Het duel op 31 maart tegen S.V.V.N. leverde vier Wezeper doelpunten op, maar wel eerlijk 
verdeeld over beide ploegen, 2-2. Jan van Diepen en Herman de Groot schoten in eigen doel. 
Doordat W.H.C. weinig meer kon gebeuren qua titel of degradatie besloot de elftalcommissie om 
de ploeg te gaan verjongen. Tegen S.C. Genemuiden liep dit faliekant verkeerd af, resultaat een 
1-6 nederlaag. Een week later ging al het al wat beter. D.E.S. werd met 2-4 verslagen met o.a. 
twee doelpunten van de een week eerder debuterende Kees van Pijkeren.

De Wezepers eindigden in de middenmoot.
Eindstand Derde klasse Oost - Seizoen 1955-1956
S.C. Genemuiden 18 11 5 2 27 57-24
Sparta E. 18 13 1 4 27 48-26
Apeldoorn 18 8 6 4 22 34-32
D.E.S. 18 9 3 6 21 37-26
V.V.O.G. 18 8 3 7 19 44-32
D.O.V.O. 18 17 4 7 18 38-38
W.H.C. 18 8 2 8 18 38-41
S.V.V.N. 18 3 5 10 11 40-49
Excelsior '31 18 5 0 13 10 33-60
D.V.S.’33 18 3 1 14 7 28-69
Seizoen 1956-1957

Door een nieuwe reorganisatie binnen de K.N.V.B. met de vierde en derde klassen kon er dit 
seizoen niet gedegradeerd worden. Twee oud-gedienden, doelman Arie Wolff en Herman de 
Groot, waren na elf jaar trouwe dienst gestopt met voetballen in het eerste elftal. Na een gelijkspel 
tegen V.V.O.G. (1-1) en een mooie zege op D.O.V.O. met 4-1, met een hattrick van Jannes van ’t 
Ende en een doelpunt van Jaap van de Bosch, ging het minder met de Wezepers. In zes duels 
behaalde W.H.C. maar 1 punt. Tegen Excelsior ’31 scoorde de Rijssense midvoor alle vijf 
doelpunten in de met 5-1 verloren wedstrijd van de blauwwitten. In het verslag van de Elburger 
Courant van dinsdag 16 oktober over de verloren wedstrijd tegen Sparta E. (2-5) stond te lezen dat 
het nu toch eindelijk eens tijd werd dat de Wezepers een verzorger bij de wedstrijden zouden 
moeten hebben. Elke W.H.C.-speler, die geblesseerd was, werd door de verzorger van Sparta E. 
geholpen. Net als vorig jaar kreeg W.H.C. thuis tegen kampioen S.C. Genemuiden weer een grote 
nederlaag te verwerken. Vorig seizoen was het 1-6 en nu 3-7. Op 3 november was er eindelijk 
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weer een W.H.C.-zege te begroeten en wel bij promovendus Go Ahead uit Kampen. In de 3e 
minuut had Jannes van ’t Ende de Wezepers op voorsprong gebracht maar in de 20e en 21e 
minuut scoorde de Kampenaren tegen. ’Zou het dan toch weer mis gaan?’, dachten de vele 
meegereisde W.H.C.-supporters. Maar na de pauze was er een herboren ploeg in het veld die via 
Jan Goudbeek, Willem van Ommen en Jannes van ’t Ende een 2-4 overwinning in de wacht 
sleepte. Ook tegen koploper V.V.O.G. kwam W.H.C. achter te staan, nu met 1-3. Jannes en Gerard 
van ’t Ende brachten de stand na rust weer in evenwicht, zodat er een puntje in Wezep bleef. Wat 
er in Kampen binnen een minuut gebeurde (twee doelpunten voor Go Ahead K.) was ditmaal ook 
in Wezep het geval. Jannes van ’t Ende had de Wezepers nog wel aan de leiding gebracht maar 
zoals gezegd binnen een minuut was het ineens 1-2, met na de pauze nog een doelpunt van Go 
Ahead K. Een kwartier voor tijd kon Jan Goudbeek nog wat terug doen maar verder dan een serie 
aanvallen kwam W.H.C. niet. In december 1956 werd er een supportersvereniging opgericht. Een 
van de taken van deze supportersvereniging was om er voor te zorgen dat W.H.C. een ’echte’ 
trainer zou kunnen krijgen.

Op 26 januari werd de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen het onderaanstaande 
Excelsior ’31, waar uit nog met 5-1 was verloren. Dit vroeg natuurlijk om revanche. Het werd een 
heerlijk spektakelstuk met als uitslag 6-3 voor de Wezepers, die de junioren Kees en Rini van 
Pijkeren hadden opgesteld. Ook het sterke D.E.S. had moeite met de jeugdige W.H.C.-spelers. Via 
een strafschop van Jannes van ’t Ende kwam W.H.C. in de 20e minuut op een 0-1 voorsprong. De 
ploeg vocht wat het waard was maar kon niet vermijden dat de Nijverdallers nog voor rust op 
gelijke hoogte kwamen. Dat het geluk die dag niet bij de Wezepers was bewees het eigen doelpunt 
in de tweede helft waardoor D.E.S. een zwaar bevochten overwinning behaalde. Maar de ploeg 
had door de inbreng van de jeugdige spelers meer frisheid en elan gekregen zoals de andere 
ploeg uit Nijverdal, S.V.V.N., bemerkte op 16 februari. W.H.C. won met 5-3 door treffers van Willem 
van Ommen, Jan Goudbeek, Gerard van ’t Ende en tweemaal Jannes van ’t Ende. Ook Apeldoorn 
moest er aan geloven met 3-0 met wederom twee doelpunten van Jannes van ’t Ende en een 
eigen doelpunt van Apeldoorn. In deze wedstrijd moest de jeugdige doelman De Groot in de basis 
beginnen voor de geblesseerde Jan Toebast. Toch ging voor de Wezeper voetballers de competitie 
als een nachtkaars uit. Op 23 maart werd met 3-0 verloren bij S.C. Genemuiden en het seizoen 
werd op 4 mei afgesloten met een gevoelige 4-0 nederlaag in Enschede bij Sparta E.

De blauwwitten eindigden op een zevende plaats met 13 punten. Het was een soort 
overbruggingsjaar geweest waarin jonge spelers zich in de selectie konden spelen zonder dat dit 
van invloed was op de prestaties (er kon zoals al eerder aangegeven niet gedegradeerd worden). 
Al deze jonge talenten zouden in de toekomst van W.H.C. nog van grote betekenis worden. Maar 
daarover meer in de jaren zestig.
Eindstand Derde klasse Oost - Seizoen 1956-1957
S.C. Genemuiden 18 13 0 5 26 70-25
V.V.O.G 18 10 6 2 26 50-30
D.O.V.O. 18 11 2 5 24 59-31
D.E.S. 18 11 0 7 22 33-31
Go Ahead K. 18 10 1 7 21 48-39
Sparta E. 18 9 0 9 18 51-36
W.H.C. 18 5 3 10 13 41-52
S.V.V.N. 18 4 4 10 12 33-55
Apeldoorn 18 5 1 12 11 30-70
Excelsior '31 18 3 1 14 7 32-78
SEIZOEN 1957-1958

De eerste nederlaag kreeg W.H.C. te verwerken in bijzondere omstandigheden.De A-griep had in 
Nederland haar intrede gedaan en diverse W.H.C.-spelers lagen ziek op bed in plaats van op het 
veld in Wageningen waar W.H.C. tegen S.K.V. moest spelen. Oud-doelman Arie Wolff moest de 
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plaats innemen van de eveneens zieke Jan Toebast. W.H.C. verloor met 2-1. In de thuiswedstrijd 
tegen Apeldoorn stond W.H.C. met de rust 2-3 achter. In de tweede helft stormde W.H.C. op het 
doel van Apeldoorn af, 45 minuten lang. Doelkansen waren er genoeg voor de blauwwitten maar 
bijna elke aanval werd afgevlagd wegens vermeend buitenspel door de grensrechter. Om hun 
woede en onbegrip te laten zien ging halverwege de tweede helft Jannes van ‘t Ende, na weer een 
wegens buitenspel afgekeurd doelpunt, bovenop zijn tegenstander zitten om te laten zien aan de 
grensrechter dat er wel degelijk nog een Apeldoornse verdediger aanwezig was. Niet alleen de 
W.H.C.-spelers waren woedend maar ook het talrijke publiek dat zich na afloop massaal richting 
grensrechter begaf, die zich op verstandelijke wijze zeer snel richting kleedkamer begaf. Veel, veel 
later kon de beste man onder begeleiding huiswaarts keren, een woedende menigte achterlatend.
‘De Penaltywedstrijd’

Op zaterdag 23 november moest W.H.C. tegen Ermelo dat op dat moment nog geen punt had. Het 
werd een zeer merkwaardig duel. Door Jannes van ‘t Ende kwam W.H.C. op een 0-1 voorsprong 
maar nog voor de pauze hadden Sterk en Nieuwenhuizen de Ermeloers op een 2-1 voorsprong 
gezet. In de tweede helft gebeurde het... Driemaal kreeg Ermelo een strafschop te nemen, allen 
wegens handsgevallen van de W.H.C.-verdedigers. De eerste twee werden gestopt door doelman 
Jan Toebast. Maar in de 80e minuut was hij wel kansloos tegen strafschop nummer drie. W.H.C. 
verloor met 3-1 en Ermelo behaalde haar eerste punten.

Opvallend was dat de Wezepers na een serie slechte resultaten weer enkele oud-spelers had 
opgesteld die op een lager niveau acteerden, onder hen o.a. Jan Goudbeek en Jan Willem Wolff. 
Een schitterende prestatie leverde W.H.C. op 18 januari in Nunspeet door de gelijknamige 
vereniging, die op de tweede plaats stond, te verslaan. Bij de rust leek het er echter niet op dat de 
Wezepers met de punten na huis zouden gaan, liefst 3-0 stond men achter. Niemand geloofde 
meer in de kansen voor W.H.C. In de rust pepte good-old Jan van Diepen, inmiddels 38 jaar oud, 
de spelers op. En het ongelooflijke gebeurde: Jannes van ‘t Ende maakte er 3-1 van en toen kwam 
het tijdperk van Jan van Diepen zelf door maar liefst drie doelpunten achtereen te scoren, een 
glaszuivere hattrick dus. Nunspeet stond erbij en keek ernaar. Hoe was dit mogelijk? Nog was de 
doelpunthonger van W.H.C. niet gestild. Jannes van ‘t Ende en Jan Goudbeek brachten de 
eindstand op 3-6. Onder luid gezang begaven de W.H.C.-supporters zich huiswaarts om het goede 
nieuws te melden aan het thuisfront.

Langzamerhand begon W.H.C. uit de onderste regionen te vertrekken richting middenmoot met 
o.a. een zevenklapper tegen V.R.C. (7-0). Al met al en vooral door de goede resultaten in de 
tweede helft van de competitie kon W.H.C. het seizoen afsluiten met een mooie derde plaats.
Eindstand Derde klasse A - Seizoen 1957-1958
D.O.V.O. 16 12 3 1 27 54-32
Go Ahead K. 16 7 4 5 18 41-34
W.H.C. 16 7 3 6 17 45-36
S.K.V. 16 7 3 6 17 34-29
Nunspeet 16 7 3 6 17 40-40
Apeldoorn 16 7 1 8 15 41-46
V.R.C. 16 5 3 8 13 28-43
D.T.S. ‘35 16 4 4 8 12 29-35
D.V.S. ‘33 16 4 0 12 8 29-46
SEIZOEN 1958-1959

W.H.C. start de competitie met 3 seniorenelftallen. De openingswedstrijd tegen S.K.V. op 6 
september werd met 0-2 gewonnen. Aan het eind van de maand, na 4 speeldagen, stond W.H.C. 
samen met S.C. Genemuiden, ongeslagen bovenaan.
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De topper tegen S.C. Genemuiden ging voor de Wezepers helaas verloren met 4-2. Voor het eerst 
sinds 13 jaar stond op 18 oktober weer de derby tegen aartsrivaal O.W.I.O.S. in competitieverband 
op het programma. De eindstand was bij rust al bereikt: 2-3 in het voordeel van de Oldebroekers, 
ondanks twee doelpunten van Kees van Pijkeren. W.H.C. had in dit duel veel pech want 
topschutter Jannes van ‘t Ende was geblesseerd en J. De Groot scheurde zijn kuitspier.

Ondanks een 5-1 overwinning op Wilhelmina S.S.S. met vier doelpunten van Jan Goudbeek, zou 
W.H.C. toch worden uitgeschakeld voor de zaterdagbeker. Op 15 november won W.H.C. op een 
zeer zwaar veld, dat totaal ongeschikt was voor goed voetbal, in Harskamp met 3-5. De laatste 
wedstrijd van 1958 ging op 22 november verloren tegen D.O.S. Kampen met 0-4.

W.H.C. begon de hervatting van de competitie met een 4-2 zege op Nunspeet. Toen was het even 
gebeurd met het voetbal. Koning Winter deed haar intrede zodat het tot maart duurde voordat er 
weer enigszins gevoetbald kon worden.
Maart 1959

Het begon weer een beetje te lopen bij de Wezepers. Drie overwinningen werden er behaald tegen 
o.a. D.O.V.O. met 3-1 waarbij Jannes van ‘t Ende alle doelpunten voor W.H.C. maakte.
Mei 1959

Na een slechte periode sloot W.H.C. de competitie toch in stijl af met drie overwinningen. De 
laatste wedstrijd was een kraker want S.C. Genemuiden kon in Wezep kampioen worden. W.H.C. 
deed haar sportieve plicht en won met 3-0 waardoor men op een fraaie 3e plaats eindigde achter 
D.O.V.O. en S.C. Genemuiden. Door de winst van W.H.C. moesten de Genemuidenaren een 
beslissingsduel spelen tegen D.O.V.O. om het kampioenschap (3-2 voor S.C. Genemuiden).
Eindstand Derde klasse A - Seizoen 1958-1959
D.O.V.O. 18 14 2 2 30 66-25
W.H.C. 18 13 1 4 27 60-24
S.C. Genemuiden 18 11 2 5 24 40-27
Go Ahead K. 18 11 2 5 24 44-33
D.O.S.K. 18 10 1 7 21 43-27
O.W.I.O.S. 18 6 4 8 16 40-39
Nunspeet 18 5 5 8 15 35-45
V.R.C. 18 4 4 10 12 34-51
S.K.V. 18 1 4 13 6 17-60
D.T.S. ‘35 18 1 3 14 5 15-63
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