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Seizoen 1960-1961

Op zaterdag 3 september werd begonnen met de nieuwe tweede klasse, het hoogste 
zaterdagvoetbal van die tijd. De start was uitstekend voor W.H.C. door in Veenendaal met 3-4 te 
winnen van de kampioen van vorig seizoen. Na een 3-2 achterstand maakte Freman Goudbeek in 
de 80e minuut de gelijkmaker, even later gevolgd door de winnende treffer van Dirk van Diepen. 
Door deze overwinning van W.H.C. kwam een eind aan een periode van bijna drieënhalf jaar dat 
D.O.V.O. thuis ongeslagen was. Na vier speeldagen stonden de Wezepers met vier overwinningen 
bovenaan.

De eerste nederlaag leed W.H.C. op 8 oktober in Kampen tegen D.O.S. Kampen. De Wezepers 
werden de eerste helft volledig overrompeld door de aanvalsgolven van de Kampenaren. Grote 
plaaggeest voor de Wezeper verdediging was Pim de Waal, die driemaal scoorde. Na de 
theepauze kon W.H.C. de bakens iets verzetten maar kon niet voorkomen dat de nederlaag opliep 
naar 5-1. Een historische zege behaalde W.H.C. op 22 oktober met in de hoofdrol Dirk van Diepen. 
Op een zeer glad veld, onder slechte weersomstandigheden, kwam W.H.C. door Freman 
Goudbeek, Kees van Pijkeren en Gerard van ‘t Ende op een 1-3 voorsprong. Toen kwam het ‘Van 
Diepense tijdperk’, zoals de kranten schreven. Voor rust zou Dirk van Diepen tweemaal scoren op 
aangeven van Dries Kroes en na de pauze zou hij er nog een glaszuivere hattrick aan toevoegen. 
Liefst vijf doelpunten in een met 1-8 gewonnen wedstrijd!

Dat succes en teleurstelling in de sport dichtbij elkaar lagen bewees de wedstrijd op 19 november 
tegen S.C. Genemuiden wel. W.H.C. verloor volkomen verdiend met 1-4. Linksbuiten Dirk van 
Diepen faalde hopeloos, schreef de krant. Ja, het kan gauw verkeren in de voetbalsport. 
Halverwege de competitie stonden W.H.C. en D.E.S. samen bovenaan, gevolgd door S.C. 
Genemuiden dat vier punten minder had maar ook twee duels minder had gespeeld. Het gegeven 
dat S.C. Genemuiden in die tijd minder duels had gespeeld dan de rest was normaal. Na een 
goede regenbui was het terrein in Genemuiden vaak onbespeelbaar geworden en moest men vaak 
aan het eind van de competitie veel duels inhalen. De eerste returnwedstrijd op 26 november 
tegen D.O.V.O. werd wederom een overwinning. Tweemaal Jan van ‘T Ende en Freman Goudbeek 
brachten een 4-0 zege voor de blauwwitten.

De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar werd met 1-0 gewonnen van Oranje Nassau al ging het zeer 
moeizaam.

De mooie eerste plaats ging na de nederlaag tegen Enter Vooruit verloren. De wedstrijd tegen 
Excelsior ‘31 leek net als het eerste duel tussen beide ploegen op een doelpuntrijke match te 
worden. Na 23 minuten spelen was d stand al 2-2, maar daarna stokte de productie bij beide 
teams. Op 25 maart verdween W.H.C. definitief van de eerste plaats toen werd verloren van 
S.V.Z.W. met 4-2. De krant schreef dat W.H.C. klasse genoeg had voor een kampioenschap, maar 
de kracht miste om terug te vechten na een plotselinge achterstand. Er was te weinig mentale 
hardheid binnen de selectie van de Wezepers.

Om de eerste plaats terug te kunnen veroveren moest er gewonnen worden van koploper D.E.S. 
Voor 2.000 toeschouwers werd al gauw duidelijk dat de Wezepers er niet meer in geloofden. Bij de 
rust was de stand al 4-1 voor de Nijverdallers en met nog een doelpunt erbij in de tweede helft 
werd er een eindstand bereikt van 5-1. Einde titelaspiraties voor W.H.C.! In het duel tegen 
kampioenskandidaat S.C. Genemuiden kwam W.H.C., na een 2-0 achterstand bij de rust, in de 
tweede helft goed terug door doelpunten van Freman Goudbeek en Jannes van ‘t Ende. Vier 
minuten voor het einde werd het duel toch gewonnen door S.C. Genemuiden na een dribbel van 
Johan van der Haar, 3-2. De laatste wedstrijd tegen Go Ahead K. Ging ook verloren en daarmee 
ging de competitie voor W.H.C. als een nachtkaars uit. Een ongeïnteresseerd W.H.C., dat met veel 
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invallers speelde, zag de Kampenaren in de laatste tien minuten door twee gelukkige doelpunten 
van de 16-jarige Kiel nog voorbij zich komen en kon de competitie dus niet afsluiten met winst.
Eindstand Tweede klasse Oost - Seizoen 1960-1961
S.C. Genemuiden 18 12 2 4 26 47-36
D.E.S. 18 9 6 3 24 42-24
D.O.S.K. 18 8 6 4 22 47-31
W.H.C. 18 8 3 7 19 40-35
Enter Vooruit 18 8 3 7 19 34-30
D.O.V.O 18 6 5 7 17 36-31
S.V.Z.W. 18 7 3 8 17 36-38
Go Ahead K. 18 6 3 9 15 37-44
Excelsior '31 18 4 3 11 11 26-54
O.N. Almelo 18 3 4 11 10 15-

Op zaterdag 29 oktober 1960 werd de opening verricht van de nieuwe kleedkamers en het 
clubhuis. De officiële opening werd verricht door burgemeester J.H. Luiting Maten. Hiervoor 
ontving hij de sleutel uit handen van één der jongste W.H.C.-leden. Veel sprekers wensten W.H.C. 
geluk met het nieuwe gebouw. Muzikale medewerking werd verleend door de muziekvereniging De 
Eendracht en de drumband van Cees Bos. Voorzitter A. Schute sprak zijn vreugde uit over de 
nieuwe accommodatie. Ter gelegenheid van deze ingebruikname werd een wedstrijd gespeeld 
tegen zondageersteklasser Z.A.C. uit Zwolle. De uitslag was 1-2 voor de Zwollenaren.

Drie W.H.C.-spelers mochten hun kunnen vertonen in het Oostelijk zaterdagelftal. De uitverkoren 
spelers waren Kees van Pijkeren, Dirk van Diepen en Freman Goudbeek. Deze laatste speler 
scoorde eenmaal op 12 november in Wezep voor 3.000 toeschouwers in de wedstrijd tegen de 
noordelijke collega’s.

Aan het eind van dit seizoen werd de Ledenvergadering gehouden. Bij de bestuursverkiezing 
werden de heren A. Schute, J.G. Fijn en H.W. de Klerk herkozen. Tevens werd besloten dat leden 
van 65 jaar, die tenminste 15 jaar lid waren, een gratis contributiekaart kregen.

In de zomer trad W.H.C. aan in het Big Dutchman-toernooi en door ondermeer overwinningen op 
O.W.I.O.S. (4-1), Nunspeet (3-2) en Elburger S.C. (5-1 en 6-3) werd deze trofee gewonnen door 
de blauwwitten.
Seizoen 1961-1962

Daar O.W.I.O.S. gepromoveerd was stond er op 16 september weer de gemeentelijke derby op het 
programma. Onder zeer grote belangstelling op sportpark Stuivezand werd het een wedstrijd waar 
de defensies van beide ploegen oppermachtig waren. Het begon en eindigde derhalve dan ook in 
een 0-0 eindstand. Een week later behaalde W.H.C. haar eerste overwinning en wel op S.V.Z.W. 
met 0-2 door doelpunten van Dirk van Diepen en Freman Goudbeek. Tijdens de gewonnen 
wedstrijd tegen D.E.S. liep de rechtsback van de Nijverdallers een blessure op aan de 
halsslagader. Tegen D.O.S.K. werd met 0-2 verloren waardoor beide Kamper clubs Go Ahead K. 
en D.O.S.K. van W.H.C. hadden gewonnen. Op 26 november nam W.H.C. revanche door in 
Kampen met 0-3 te winnen van Go Ahead K. Door doelpunten van tweemaal Jan van ’t Ende en 
de 16-jarige Jan Kroes, die zijn eerste W.H.C.-doelpunt maakte, nog niet wetende dat er in de 
toekomst nog velen zouden volgen. Op 20 januari stond W.H.C. in Nijverdal tegen oud-rivaal 
D.E.S. zeven minuten voor tijd nog met 3-2 achter. Het publiek maakte reeds aanstalten om het 
terrein te verlaten toen W.H.C. nog voor een sensationeel slot zorgde. Toen stopper Te Kolstee van 
D.E.S. bij een onschuldige aanval van de Wezepers niet resoluut opruimde was het Jan van ’t 
Ende, die met een listig schot doelman Woudsma kansloos passeerde en daarmee zijn derde 
doelpunt in deze wedstrijd maakte, 3-3. Nog geen twee minuten later deed linksbinnen Heimen 
Hagendoorn de vreugde in het W.H.C.-kamp tot honderd procent stijgen, door in vrije positie, vanaf 
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de rand van het strafschopgebied, met een prachtig schot voor 3-4 te zorgen, hetgeen voor de 
D.E.S.-ploeg een einde maakte aan alle illusies. Na een zeer slechte eerste helft tegen Enter 
Vooruit waar de Wezepers op een 0-3 achterstand waren gezet, kwamen de blauwwitten zeer 
goed terug door Jan Kroes en H. van Ommen, maar ondanks diverse kansen bleef de stand van 
2-3 gehandhaafd. Op een onbespeelbaar veld speelden het nog ongeslagen S.C. Genemuiden en 
W.H.C. een leuke pot voetbal met als resultaat een verdienstelijk gelijkspel van 3-3. De Wezeper 
treffers kwamen op naam van tweemaal Jan Kroes en Evert Leurink. Freman Goudbeek was de 
gevierde man in de derby tegen O.W.I.O.S., dat met 2-0 werd gewonnen. In de 39e minuut nam 
W.H.C. de leiding. Na goed voorbereidend werk van Jan Kroes liet Freman Goudbeek doelman 
Wittingen met een prachtig schot kansloos, 1-0. Na zeven minuten in de tweede helft liep W.H.C. 
verder uit. Doelman Wittingen van O.W.I.O.S. wist ver voor zijn doel de bal voor de toestormende 
Jan Kroes weg te slaan. De bal kwam echter bij Freman Goudbeek die ineens inschoot, 2-0. Na 15 
competitiewedstrijden was al wel duidelijk dat S.C. Genemuiden wederom kampioen zou worden 
maar er was nog een hele strijd gaande wie er tweede zou kunnen worden. Samen met D.O.V.O., 
D.O.S.K. en S.V.Z.W. vocht W.H.C. om deze troostprijs. Twee van de drie concurrenten kwam 
W.H.C. nog tegen. Thuis tegen S.V.Z.W., waarbij de Wezepers met vijf invallers aantraden, was 
een doelpunt vlak voor tijd van Jan Cardol niet genoeg om een 1-2 nederlaag te voorkomen.

Mede door de harde wind in de uitwedstrijd tegen D.O.S.K. kwamen de Kampenaren voor rust op 
een 2-1 voorsprong, twee daarvan kwamen voort uit een strafschop, één voor de Wezepers en 
één voor de Kampenaren. De tweede helft, toen W.H.C. de wind mee had, werd ontsierd door vele 
incidenten, waarbij arbiter Hendriks krachtiger had moeten optreden. D.O.S.K. stelde de zege van 
3-1 veilig door nog eenmaal te scoren. In de laatste thuiswedstrijd kon S.C. Genemuiden weer 
kampioen worden door 1 punt te halen. In een aantrekkelijke wedstrijd kon W.H.C. weer een 
gelijkspel behalen, zodat de kampioen dit jaar dus niet van de Wezepers hadden kunnen winnen. 
Bij W.H.C. maakte de zeer jeugdige Bennie van ’t Ende zijn debuut. Het spel dat hij etaleerde was 
uitstekend en werd bekroond met de gelijkmaker, 2-2. Na 20 minuten had Kees van Pijkeren de 
Wezepers via een strafschop aan de leiding gebracht. Enkele minuten later maakte S.C. 
Genemuiden gelijk. Een aarzeling in het rechter verdedigingsblok van W.H.C. werd door Van der 
Haar jr. resoluut afgestraft. Nog voor rust werd een fout van Kees van Pijkeren wederom door Van 
der Haar jr. met een keihard schot in de benedenhoek, met een kansloze doelman Jan Toebast 
achterlatend, in een 1-2 voorsprong voor S.C. Genemuiden omgezet. Na de pauze wilden de 
Genemuidenaren de wedstrijd snel beslissen door met een offensief te beginnen, maar doelman 
Jan Toebast was een sta in de weg. Het doelpunt viel aan de andere kant. Een op maat gegeven 
bal van Jan van ’t Ende werd door Bennie van ’t Ende prachtig onder de lat gekopt. Genoeg echter 
voor de Genemuidenaren, die andermaal het kampioenschap van de hoogste afdeling van het 
oosten hadden behaald. Direct na afloop was er een bloemenhulde van W.H.C., waarbij zij de 
felicitaties overbrachten aan de kampioenen.

De Wezepers waren op de vijfde plaats geëindigd en hadden door in de laatste drie wedstrijden 
iets meer punten te pakken zelfs nog veel hoger kunnen eindigen.
Eindstand Tweede klasse Oost - Seizoen 1961-1962
S.C. Genemuiden 18 11 5 2 27 58-31
D.O.V.O. 18 11 2 5 24 54-34
D.O.S.K. 18 9 2 7 20 41-33
S.V.Z.W. 18 8 3 7 19 34-32
W.H.C. 18 6 5 7 17 34-38
D.E.S. 18 7 3 8 17 33-40
D.E.T.O. 18 5 5 8 15 35-44
Enter Vooruit 18 5 4 9 14 32-44
O.W.I.O.S. 18 5 4 9 14 37-50
Go Ahead K. 18 5 3 10 13 40-51
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Na afloop van de competitie speelde W.H.C. weer voor het Big Dutchman-toernooi. Ditmaal werd 
de eerste plaats niet behaald, deze eer was weggelegd voor O.W.I.O.S., maar opvallend was wel 
de 8-1 overwinning op Nunspeet. Vier W.H.C.-spelers waren uitgenodigd voor het Noord-Veluws 
elftal dat in Wezep tegen een Kamper elftal speelde. De Veluwenaren wonnen deze partij met 5-3 
met in de gelederen Evert Leurink, Roelof Pap, Dries Kroes en Rini van Pijkeren.

Tijdens de Ledenvergadering werd besloten het bestuur uit te breiden van 9 tot 11 leden. De heren 
H.J. van Dijk en H. Linde werden herkozen en het bestuur werd gecompleteerd met de heren E. 
Vredeveldt en J. Wolff. De volledige samenstelling zag er toen als volgt uit: voorzitter A. Schute, 
secretaris H.J. van Dijk, penningmeester J. van Unen, 2e voorzitter H.W. de Klerk, 2e secretaris J. 
Wolff, 2e penningmeester H. Linde, commissarissen B. Kroeze en J.G. Fijn, algehele controle E. 
Vredeveldt, kleding en shirts J.G. Wolff en tenslotte secretaris junioren H. Westerink.

Verder werd nog besloten om een nieuwe prijzenkast aan te schaffen. Het bestuur had dus 
duidelijk vooruitziende blikken (zie de komende jaren).
Seizoen 1962-1963

Voor het eerst in haar geschiedenis maakte W.H.C. kennis met ploegen uit het westen van het 
land. Het zou de ploeg uit Wezep goed bevallen. De eerste overwinning werd op de tweede 
speeldag behaald bij Hoogvliet met 0-2. Deze beide doelpunten werden gescoord door twee 
jeugdige spelers namelijk Gerrit Wessels en Henk Fijn. W.H.C. was in deze wedstrijd zeer 
gehandicapt want vier basisspelers ontbraken. Verheugend was dat de jeugd zijn kans greep en 
een beginnende basis begon te vormen voor de komende succesjaren. Na de 2-0 overwinning op 
Zuidvogels door doelpunten van Evert Leurink en Gijs Bijsterbosch stond W.H.C. op de tweede 
plaats achter koploper Heerjansdam met een punt achterstand. Op zaterdag 6 oktober verloor 
W.H.C. met 2-0 van V.V.O.G. Op zich geen schokkend nieuws maar opvallend was wel dat de 
Harderwijkers onderaan stonden met nog geen enkel punt en dat het al anderhalf jaar geleden was 
dat de ploeg een thuiswedstrijd had gewonnen. De eerste kennismaking met het Rotterdamse 
Zwart Wit ’28 was op 20 oktober. Ook toen al was deze ploeg een moeilijke tegenstander voor de 
Wezepers. Kees van Pijkeren maakte in de laatste minuut nog gelijk. De Rotterdammers waren 
een klasse beter dan W.H.C. Later in de geschiedenis zouden beide ploegen het nog vaak met 
elkaar aan de stok krijgen. Door drie nederlagen op rij kwamen de Wezepers in de problemen want 
de voorsprong op rode lantaarndrager V.V.O.G. was nog maar twee punten. De wedstrijd 
Heerjansdam - W.H.C. had twee geheel verschillende speelhelften. In de eerste helft kon W.H.C. 
het juiste spel niet vinden en werd volkomen overrompeld door Heerjansdam dat door drie 
doelpunten van midvoor Van Workum op een 3-0 voorsprong kwam. Na rust een sterk aanvallend 
W.H.C. dat echter niet verder kwam dan een doelpunt van Gerrit Wessels. Een veel sterker W.H.C. 
verloor thuis ongelukkig van koploper Spakenburg met 1-2. Nadat Roelof Pap in de 63e minuut de 
gelijkmaker had gescoord leek het erop dat de Wezepers zouden doordrukken, maar onverwacht 
scoorde Spakenburg de winnende treffer uit een spaarzame counter. Op 1 december, vlak voor de 
winter inviel, stond er voor de Wezepers een belangrijke wedstrijd op het programma en wel thuis 
tegen Hoogvliet dat onderaan stond met twee verliespunten meer dan W.H.C. Voor rust was het 
een zeer matige wedstrijd. Na rust pakte W.H.C. de zaken beter aan en nam al spoedig een 2-0 
voorsprong door doelpunten van Evert Leurink en Heimen Hagendoorn. Toen Hoogvliet tegen 
scoorde werd het toch nog spannend, maar Evert Leurink zorgde vijf minuten voor tijd voor 
opluchting. Hij pikte de bal in het centrum op, passeerde de spil en schoof de bal langs de ver 
uitgelopen doelman Hordijk in het doel, 3-1.

De lange winterstop, die bijna vier maanden duurde, had W.H.C. goed gedaan want de allereerste 
wedstrijd tegen S.S.S. werd op 23 maart met 6-1 gewonnen, tevens de grootste overwinning van 
het seizoen. De doelpuntmakers in dit duel waren Heimen Hagendoorn 2x, Freman Goudbeek, 
Kees van Pijkeren, Roelof Pap en Gerrit Wessels. In de uitwedstrijd tegen Zuidvogels in Huizen 
leek W.H.C. na 20 minuten een zekere nederlaag tegemoet te gaan. Door twee prachtige 
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doelpunten van de middenvoor stond Zuidvogels toen al met 2-0 voor. W.H.C. herstelde zich 
echter en met de rust was het alweer 2-2, wat tevens ook de eindstand zou worden. Op 6 april zou 
W.H.C. revanche nemen op V.V.O.G. Van te voren stond reeds vast dat het duel niet aan de 
verwachtingen zou kunnen voldoen, er stond namelijk een zeer sterke wind van doel tot doel. De 
thuisclub paste zich tenslotte het beste aan bij de omstandigheden en bleek ook over meer 
schotvaardigheid te beschikken dan haar tegenstander en daarom was de 2-0 zege (Roelof Pap 
en Gerrit Wessels) een volkomen verdiend resultaat.

Direct na rust leek W.H.C. in de thuiswedstrijd tegen Heerjansdam een zekere overwinning 
tegemoet te gaan. De Wezepers hadden een 1-0 voorsprong door Freman Goudbeek en zaten 
voortdurend voor het doel van Heerjansdam. De gasten wisten zich echter aan de druk te 
ontworstelen en scoorden de verdiende gelijkmaker. Na een zeer matige wedstrijd won W.H.C. 
thuis met 3-2 van G.V.V.V. Een gelijkspel had de verhouding beter weergegeven maar W.H.C. was 
iets gelukkiger. In de tweede helft wist doelman Bennie Fidder een te zacht ingeschoten strafschop 
te stoppen. De eerste nederlaag van het jaar 1963 leed W.H.C. bij koploper Spakenburg. De cijfers 
gaven de ware krachtsverhouding niet juist aan maar de achterhoede van WH.C. maakte grote 
fouten, zodat de Wezepers blij mochten zijn dat het bij 6-2 bleef. In een slechte wedstrijd tegen het 
laaggeplaatste S.D.C.P. verloor W.H.C. met 2-1. Via een strafschop kwam S.D.C.P. op voorsprong, 
maar even later maakte Gerrit Wessels al de gelijkmaker. Vlak voor tijd werd een fout van doelman 
Bennie Fidder de Wezepers fataal.

Als W.H.C. de laatste wedstrijd tegen Apeldoorn zou winnen kon men op de derde plaats komen, 
wat natuurlijk een goede prestatie zou zijn. Maar ook Apeldoorn had hier nog kans op. Na een half 
uur spelen leek de wedstrijd beslist toen W.H.C. via treffers van Heimen Hagendoorn en Herman 
de Groot een 0-2 voorsprong had genomen. Vlak voor rust kwam Apeldoorn echter zeer vlot terug 
door in drie minuten tweemaal te scoren, zodat de ruststand 2-2 was. Na rust ging het spel 
aanvankelijk op en neer en leek het op een gelijkspel uit te draaien. Het laatste kwartier was echter 
voor W.H.C. dat in de 78e minuut de leiding nam. Uit een voorzet van Jaap van de Bosch schoot 
Freman Goudbeek laag in zodat W.H.C. de wedstrijd met 2-3 zou winnen en als derde zou 
eindigen in deze competitie.
Eindstand Tweede klasse B - Seizoen 1962-1963
Spakenburg 20 14 3 3 31 56-23
Zwart Wit ‘28 20 10 9 1 29 45-18
W.H.C. 20 9 4 7 22 37-31
Apeldoorn 20 9 4 7 22 34-32
Heerjansdam 20 8 5 7 21 40-36
S.S.S. 20 5 9 6 19 33-41
G.V.V.V. 20 8 2 10 18 37-49
Zuidvogels 20 3 10 7 16 25-32
Hoogvliet 20 7 2 11 16 33-37
S.D.C.P. 20 5 4 11 14 21-49

In maart 1963 werd aan de gemeente Oldebroek een verzoek gericht om uitbreiding van het 
sportpark en in mei werd hierover overleg gepleegd met de gemeente. Tijdens de 
Ledenvergadering in juli werd de heer J. van Unen benoemd tot Erelid. In totaal vervulde hij 28 jaar 
de functie van penningmeester. Tot nieuwe penningmeester werd de heer H. Linde gekozen. In 
verband met de uitbreiding van het sportpark werd met algemene stemmen besloten het 
sportterrein aan de gemeente Oldebroek te verkopen.

Ook werd nog geconcludeerd dat de trainingsopkomst niet al te best was. Ook de 
supportersvereniging was in 1963 nog steeds actief. Besloten werd om een bazaar te houden ten 
bate van verwarmde douches in de kleedkamers. Trainer Wim Klein Klouwenberg besloot W.H.C. 
na 7 seizoenen te verlaten. Hij zou worden opgevolgd door de Zwollenaar Be Tuin.
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Seizoen 1963-1964

Het kampioenselftal van W.H.C. uit het seizoen 1963-1964

Het kampioenselftal van W.H.C. uit het seizoen 1963-1964.
Staand v.l.n.r.: Berend Kroeze (grensrechter), Gerrit Binnenkamp, Rini van Pijkeren, Bennie Fidder, 
Roelof Pap, Willem van Ommen, Marten Westerink, Gijs Bijsterbosch, Be Tuin (trainer).
Zittend v.l.n.r.: Evert Leurink, Kees van Pijkeren, Jan Kroes, Freman Goudbeek, Gerrit Wessels, 
Cees Langendijk.

Na de goede prestaties van vorig seizoen (derde in de westelijke tweede klasse) werden de 
Wezepers nu ingedeeld bij de noordelijke ploegen, iets wat toch perspectief bood omdat het 
voetbal in het noorden van het land in die tijd volgens menigeen minder was dan in de rest van 
Nederland. Aan W.H.C. dus de taak omdat te bewijzen. En na de 1-6 uitoverwinning op Blauw Wit 
‘34 waar debutant Dirk Vierhuizen drie doelpunten voor zijn rekening nam, bewees W.H.C. dat het 
dit seizoen menens zou worden.

Na zeven speeldagen stonden de Wezepers ongeslagen bovenaan. Op 9 november 1963 ging het 
bij O.N.S. in Sneek fout (2-0 nederlaag). Door deze nederlaag was D.E.T.O. op gelijke voet 
gekomen met W.H.C. en uitgerekend een week later moesten beide koplopers tegen elkaar in het 
strijdperk treden in Wezep. Daar lei W.H.C. zien wie er dit seizoen de sterkste zou worden, een 
duidelijke 3-0 overwinning was het gevolg van een uitstekende wedstrijd van Wezeper kant. Het 
duel tegen Urk werd gewonnen met 1-4, maar bij geen enkel doelpunt werd gejuicht, want de 
Urkers waren gestraft door de K.N.V.B., met als gevolg een wedstrijd zonder publiek.

Op de elfde speeldag was er blijdschap na de 0-2 zege in den Helder, maar dit werd 
overschaduwd door de beenbreuk van de jonge Dirk Vierhuizen, die in de 20e minuut in botsing 
kwam met een speler van H.C.S.C. De W.H.C.-topscorer van dat moment werd naar een 
ziekenhuis gebracht en later op de avond naar Zwolle vervoerd. Op 15 februari 1964 won W.H.C. 
van middenmoter S.V.Z.W. met 2-1. Volgens de krant begon W.H.C. nu echt kampioensallures te 
krijgen. De voorsprong op nummer twee D.E.T.O. was inmiddels opgelopen tot zes punten. De 
wedstrijden tegen D.E.T.O. en nummer drie D.E.S. op 11 en 18 april zouden beslissend worden 
voor de kampioenskansen van de Wezepers. Nog twee moeilijke uitwedstrijden en het feest in 
Wezep kon gaan beginnen. Na een 1-5 voorsprong bij rust kon het al niet meer mis gaan in 
Vriezenveen. In de tweede helft kon D.E.T.O. daar nog slechts één doelpunt tegenover stellen 
(2-5). In een met kampioensvoetbal gespeelde wedstrijd in Nijverdal kwam W.H.C. terug van een 
1-0 achterstand. Gerrit Wessels en Kees van Pijkeren zorgden voor uitzinnige taferelen onder de 
zeker duizend meegereisde blauwwitte supporters. Op 2 mei 1964 behaalde W.H.C. het 
kampioenschap binnen tegen uitgerekend oud-kampioen D.O.S.K. Met 4-1 werden de 
Kampenaren verslagen voor 2.000 toeschouwers in de druilerige regen dat uit de hemel kwam. 
Een ongeïnteresseerd W.H.C. verloor haar eerste thuiswedstrijd van dat seizoen twee weken later 
nog van Urk ondanks de vrijgevigheid van de Urkers, die voor de wedstrijd paling aanboden aan 
de nieuwe kampioen. 
Kampioenswedstrijd
W.H.C. waardige kampioen
D.O.S.K. (Oud-titelhouder) met 4-1 verslagen

De druilerige regen heeft de stemming bij de ontmoeting W.H.C.-D.O.S.K. niet kunnen bederven. 
Het talrijke publiek (er waren meer dan 2.000 toeschouwers) dat op het late uur het veld van de 
Wezepers omzoomde verwachtte heel wat van deze wedstrijd, die voor de thuisclub de 
kampioenstitel als inzet had. Nu, de W.H.C.-ers hebben deze titel (4-1) met glans gehaald. Zij 
waren zeker een klasse beter dan hun tegenstanders, die een vrij krampachtig spelletje 
vertoonden waarop de Wezepers wel het juiste antwoord wisten. De opbouw van de aanvallen zat 
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prima in elkaar. Achter de aanvalslinie waren Van Pijkeren en Goudbeek de grote strategen en zij 
gaven keer op keer prachtige passes weg. Vooral Goudbeek onderscheidde zich in de eerste helft, 
toen hij regelmatig met zijn mede voorwaartsen van plaats verwisselde en nu weer rechts, dan 
weer links voor de vijandelijke verdediging opdook. Met de rust had de thuisclub een veilige 3-0 
voorsprong opgebouwd en hoewel het in de tweede helft wat kalmer aan ging, is de overwinning 
geen moment in gevaar geweest. Het werd uiteindelijk 4-1 en deze cijfers geven de verhouding 
goed weer. Met ere behaalden de Wezepers zo het kampioenschap van de tweede klasse C en 
spelend als deze avond zullen zij voor de kampioenen van de beide andere tweede klassen een 
geduchte tegenstander blijken.

Direct vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Oosthoek demonstreerden de Wezepers 
een spelletje, waaruit duidelijk bleek dat ze geen last van plankenkoorts hadden en van stond aan 
werd de verdediging van de Kampenaren onder druk gezet. Al na vijf minuten juichte de grote 
schare aanhangers van W.H.C. enthousiast, toen de bal na een vlotte aanval in het Kamper doel 
verdween. Terecht werd deze treffer wegens buitenspel niet toegekend. Twee minuten later was 
het werkelijk raak. Van Pijkeren ondernam een solo run en zijn scherpe diagonale schot was 
doelman Van der Wolde te machtig (1-0). W.H.C. bleef aandringen en een bijzonder fraai schot 
van Leurink werd op even fraaie wijze door de Kamper doelman gestopt. Na een kwartier spelen 
weer zo’n vloeiende aanval. Goudbeek gaf het leer via een bekeken pass door aan Leurink, die de 
bal terug tikte en met een flitsend schot bracht Goudbeek de stand op 2-0. Vlak hierop won deze 
scherpschutter de sprint van stopper Van Dijk, maar strandde op Van der Wolde. Daarna trad Van 
Pijkeren weer meer op de voorgrond. Eerst zoefde de bal bij één van zijn schoten vlak voor het 
doel langs en meteen daarop vond ook hij doelman Van der Wolde op zijn weg. Na ruim een half 
uur sloeg de trapvaste verdediging van de Wezepers een sporadische aanval van D.O.S.K. af. De 
bal belandde bij middenvoor Kroes, die Van Dijk voorbij sprintte en met een uitgekookte boogbal 
gaf hij de uitlopende Van der Wolde geen schijn van kans (3-0). Geen wonder, dat bij al dit 
vuurwerk de stemming er langs de lijn steeds beter op werd en de toekomstige Kampioenen 
werden hartstochtelijk toegejuicht.

Direct na de hervatting probeerde D.O.S.K. nog wel de bakens te verzetten maar de voorhoede 
van de zwartgelen had steeds veel te lang werk om ook maar enig succes te kunnen rekenen. Na 
zeven minuten noteerden we al weer een prachtig schot van Kroes en vlak hierop kopte hij de bal 
net over de lat. Na ruim een kwartier lukte het Van der Wolde niet de spekgladde bal klemvast te 
krijgen en de toesnellende Leurink was er net op tijd bij om de stand op 4-0 te brengen. Nu was er 
geen vuiltje meer aan de lucht al bleef D.O.S.K. zich zeer sportief verdedigen. Tien minuten voor 
afloop slaagden de Kampenaren er zowaar nog in de eer te redden. Snippe bracht de bal goed op 
en eindelijk zette Van de Hove zijn hoofd goed onder de hoge bal, waardoor deze onhoudbaar 
voor Fidder in het net belandde. Verder lieten de Wezepers het niet komen. De spelers gingen na 
afloop op de schouders van hun supporters. Het bestuur stond klaar met de bloemen en iedereen 
wenste de spelers en trainer Tuin geluk met dit fraaie resultaat. Ook wij willen W.H.C. graag met dit 
kampioenschap complimenteren en de Wezepers succes toewensen in de wedstrijden om het 
landskampioenschap.

Samen met Zwart Wit ’28 en regerend zaterdagkampioen IJsselmeervogels moest W.H.C. gaan 
strijden om de landstitel. Het was voor de eerste maal in haar bestaan dat de blauwwitten bij de 
beste zaterdagamateursclubs van Nederland behoorden. Al vijftien jaar lang was W.H.C. een 
topclub in het oosten, maar nu was men ook doorgedrongen tot de crême de la crême van geheel 
Nederland.

Op 13 juni versloegen de Wezepers de beste ploeg van vorig jaar IJsselmeervogels met 1-0 door 
een doelpunt van Freman Goudbeek. Twee weken later stonden alle ploegen weer gelijk, daar 
W.H.C. met 2-1 verloor in Rotterdam van Zwart Wit ’28. Het winnende doelpunt kwam totstand uit 
een strafschop, die eerst werd gemist maar in de herkansing niet onbenut werd gelaten. Voor 
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3.000 toeschouwers moest W.H.C. op 4 juli aantreden in Spakenburg tegen de Vogels, die in de 
eerste helft werden weggespeeld door een ontketent W.H.C. Niemand keek dan ook verbaasd op 
dat de blauwwitten in de elfde minuut de leiding namen door Gerrit Wessels. Na de hervatting 
veranderde het spelbeeld. Al gauw werd het 1-1 en vijf minuten voor het einde bezorgde Gerrit 
Heinen voor een kater bij de Wezeper aanhang. Dat W.H.C. bij de landelijke pers nog niet zo 
bekend was bleek wel uit het wedstrijdverslag. Doelman Fidder werd Vidder genoemd, Westerink 
(Westering), Binnenkamp (Benekamp), Leurink (leuring) en Goudbeek (Houbeek).

In de laatste wedstrijd, waar niets meer op het spel stond, verloor W.H.C. met 2-3 van Zwart Wit 
‘’28. De Wezepers waren als laatste geëindigd in de kampioenscompetitie maar deden wel 
ervaring op voor de komende jaren. Ondanks deze derde plaats was W.H.C. dit jaar voor het eerst 
landelijk nieuws geworden en elke zaterdag-liefhebber wist nu waar Wezep nu lag op de kaart van 
Nederland.

Tijdens de kampioensreceptie van de afdelingstitel in Hotel Coelenhage mocht W.H.C. veel 
complimenten in ontvangst nemen. Ook waren er geschenken, onder meer van de bevolking van 
Wezep met tassen met opschrift en namens de middenstanders trainingspakken. Drie W.H.C.-
spelers werden opgeroepen voor het Oostelijk zaterdagelftal, de 17-jarige Marten Westerink, 
Roelof Pap en Kees van Pijkeren. De laatste twee mochten ook een uitnodiging ontvangen voor 
het Nederlands zaterdagselftal. Tijdens de interland tegen Frankrijk stonden ze nog reserve, maar 
op 21 mei 1964 mochten ze debuteren in het Bondselftal in Zwolle tegen Saarland. Het werd 
helemaal een mooie dag voor Kees van Pijkeren, die namens Nederland de 1-0 op het scorebord 
schoot in de met 2-0 gewonnen wedstrijd.
Eindstand Tweede klasse C - Seizoen 1963-1964
W.H.C. 24 18 4 2 40 64-26
D.O.S.K. 24 13 3 8 29 49-32
V.V.T. 24 11 5 8 27 50-42
D.E.T.O. 24 10 6 8 26 49-40
Blauw Wit ‘34 24 11 4 9 26 50-50
O.N.S. 24 10 6 8 26 42-43
D.E.S. 24 11 3 10 25 50-34
S.V.Z.W. 24 8 8 8 24 65-59
Harkemase Boys 24 7 6 11 20 29-46
H.C.S.C. 24 7 5 12 19 48-53
Urk 24 8 5 11 19 37-49
Heeg 24 6 5 13 17 50-69
M.J.V. 24 5 2 17 12 30-70

Urk kreeg twee winstpunten in mindering.
Seizoen 1964-1965

In het seizoen 1964-65 kwamen er steeds meer ploegen bij zodat W.H.C., dat weer in de 
noordelijke klasse was ingedeeld, een vol programma voor de boeg had. Met 14 ploegen moesten 
26 wedstrijden worden afgewerkt. Het seizoen begon raar voor de Wezepers. In de eerste 
thuiswedstrijd tegen Urk kwam de arbiter niet opdagen. Maar wat te doen als er 1.500 mensen 
langs de lijn staan? Dus werd er maar vriendschappelijk tegen elkaar gespeeld en won W.H.C. met 
6-0. Na uit vijf wedstrijden acht punten te hebben gehaald en een tweede plaats op de ranglijst, 
verloor W.H.C. op 10 oktober voor de eerste maal in deze competitie. Uit bij V.V.T. werd kansloos 
verloren met 3-0. De Wezepers herstelden zich een week later tegen D.E.S. met 4-3. Voor 
aanvang van deze partij werd afscheid genomen van linkshalf Willem van Ommen, die jarenlang in 
het eerste elftal speelde. Met geschenken overladen vertrok hij naar Frankrijk. Dat het Friese spel 
de Wezepers in de beginfase van het seizoen niet zo lag bewezen de nederlagen tegen O.N.S. en 
Harkemase Boys wel. In de laatste twee wedstrijden voor de winterstop bewees W.H.C. dat het 
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toch weer tot de top behoorde. Eerst werd nummer twee Urk met 5-2 verslagen en een week later 
kwam koploper Excelsior ’31, dat nog ongeslagen was, naar Wezep. In erbarmelijke 
omstandigheden werd Excelsior ’31, dat werd gesteund door veel fans met auto’s en zeven 
bussen, verslagen met 3-1.

De competitie was weer helemaal open. Het verschil tussen de nummer 1 en nummer 7 was maar 
drie punten. De grootste overwinning behaalde W.H.C. op 20 februari tegen Heeg. Toen het 
eindsignaal van de scheidsrechter klonk was de score opgelopen tot 8-1. Gerrit Wessels en Jan 
Kroes maakten beiden drie doelpunten. De talrijke supporters van W.H.C., die vol vertrouwen in 
hun ploeg, de reis naar Urk meemaakten, zijn daar totaal ontgoocheld vandaan gekomen. Urk nam 
revanche van de eerdere twee nederlagen (vriendschappelijk en competitie) en won met maar 
liefst 5-0. Doordat koploper Excelsior ’31 veel gelijke spelen behaalde kon W.H.C. door de 
inhaalwedstrijd tegen Harkemase Boys met 6-4 te winnen, de Rijssenaren tot op twee punten 
naderen met nog vier wedstrijden te gaan. Spanning alom dus. Dit werd nog verder opgevoerd 
doordat Excelsior ’31 met 2-1 verloor van S.V.Z.W. Op 15 mei was koploper Excelsior ’31 
uitgespeeld en had 40 punten behaald, twee meer dan W.H.C. dat de laatste wedstrijd uit moest 
spelen tegen D.E.S. in Nijverdal, een middenmoter. Bij winst van de Wezepers zou er een 
beslissingswedstrijd volgen om het kampioenschap. Heel Wezep, Nijverdal en natuurlijk Rijssen 
was uitgelopen voor deze partij zodat ruim 5.000 toeschouwers het veld omringden. W.H.C. kwam 
met 1-0 achter, maar in de 58e minuut maakte Henk Fijn de gelijkmaker. Nog 1 doelpunt had 
W.H.C. nodig. De tijd verstreek en bleek in het nadeel van de blauwwitten te werken. Er werd 
steeds haastiger gespeeld en dit bevorderde het spelpeil niet. Amateur-international doelman Cas 
Woudsma bleef verder onpasseerbaar. Drie minuten voor tijd leek het er toch op dat de 
bevrijdende treffer zou komen. Gerrit Wessels schoot in de uiterste hoek, de W.H.C.-aanhang 
juichte al, maar het was doelman Woudsma die de bal met een uiterste inspanning tot corner wist 
te werken. Het was over en sluiten voor W.H.C. Een troost voor de Wezepers was misschien wel 
het feit dat men de latere landskampioen van het zaterdagvoetbal voor moest laten gaan. De 
Wezepers hadden aangetoond nu al een paar jaar tot de top van het zaterdagvoetbal te behoren.
Eindstand Tweede klasse C - Seizoen 1964-1965
Excelsior '31 26 16 8 2 40 65-30
W.H.C. 26 17 5 4 39 82-49
Oranje Nassau 26 15 4 7 34 76-49
Urk 26 13 5 8 31 52-43
Be Quick'28 26 11 8 7 30 84-61
O.N.S. 26 11 5 10 27 53-46
Voorwaarts V. 26 10 4 12 24 69-71
S.V.Z.W. 26 10 4 12 24 50-61
D.E.S. 26 9 4 13 22 74-66
D.E.T.O. 26 8 6 12 22 49-62
V.V.T. 26 7 5 14 19 47-65
Blauw Wit'34 26 7 5 14 19 38-66
Harkemase Boys 26 7 4 15 18 43-74
Heeg 26 6 3 17 15 44-83

Na afloop van de competitie werd er gespeeld om het kampioenschap van Kampen. D.O.S.K. werd 
met 1-3 verslagen door drie doelpunten van Jan Kroes. Ook Go Ahead K. moest er aan geloven, 
met maar liefst 1-6 werd er gewonnen door W.H.C., waardoor de Wezepers het kampioenschap 
wonnen. Op woensdag 23 juni werd er een speciale wedstrijd georganiseerd tussen een elftal van 
bedrijven uit Heerde en W.H.C. ten behoeve voor een tehuis voor spastische kinderen te Epe, De 
Lusthof. Het bijzondere aan dit duel was het meespelen van twee oud-internationals, namelijk 
Faas Wilkes en Abe Lenstra. Voor 2.000 toeschouwers werd het een doelpuntrijke wedstrijd met 
een uitslag van 8-5 voor de Heerdenaren.
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In de jaarvergadering op 9 juli 1965 nam de heer A. Schute na 19 jaar voorzitter te zijn geweest 
afscheid om gezondheidsredenen. Voor de nieuwe functie waren er twee kandidaten, namelijk de 
heren H.W. de Klerk en G.W. Scholten. In de eerste ronde kreeg de heer Scholten 33 stemmen en 
de heer De Klerk 32. Omdat dit niet de volstrekte meerderheid was moest er opnieuw worden 
gestemd. De heer Scholten trok zich hiervoor terug waardoor de heer De Klerk de nieuwe 
voorzitter werd. De scheidende voorzitter A. Schute werd tot Ere-voorzitter benoemd. Ook werd 
bekend dat het sportveld door de gemeente per 1 januari 1965 was gekocht. Aan het begin van het 
huidige seizoen had W.H.C. wonderwel geen trainer want trainer Tuin had de club verlaten. De 
training werd eerst waargenomen door de speler Heimen Hagendoorn. Later werd de heer Roelofs 
benoemd tot trainer.

Tijdens de districtswedstrijden in Katwijk bestond de Oostelijke selectie uit de volgende spelers: 
Hoeve (V.V.O.G.), Kok (IJsselmeervogels), Kiel (Go Ahead K.), Vink (Voorwaarts V.), Teters (Be 
Quick ’28), Harbers, Nijland, Leusink, Vondel (Excelsior ’31) en uit de Wezepers Martin Westerink, 
Henk Fijn en Jan Kroes. Door deze uitverkiezing was dus wel duidelijk geworden welke twee 
ploegen het beste voetbal hadden laten zien in het afgelopen seizoen daar kampioen Excelsior ’31 
liefst vier spelers en nummer twee W.H.C. drie spelers leverden aan het Oostelijke team. Samen 
zeven van de elf spelers.
Seizoen 1965-1966

In de aanloop naar het nieuwe seizoen werden er in de voorbereiding diverse oefenduels 
gespeeld. Tegen S.C. Genemuiden werd in de laatste minuut met 2-1 verloren en tegen Hattem 
werd het een 2-2 gelijkspel door Wezeper doelpunten van Dirk Vierhuizen en Ben van ’t Ende. Ter 
ere van een nieuw veld voor Wapenveld werd er een wedstrijd gespeeld tussen W.H.C. en een 
Veluws elftal. Burgemeester Faber bracht de bal officieel aan het rollen. Door Willy Kruisweg van 
het Veluws elftal en Jan Kroes brak de ruststand aan van 1-1. Na de theepauze scoorde Jan Kroes 
nog tweemaal en zorgde Jan Wolff voor een 4-1 voorsprong voor de Wezepers. Door een treffer 
van Veldkamp werd de eindstand 4-2 voor W.H.C. in een zeer aantrekkelijk duel.

Om het jeugdvoetbal te promoten werd in augustus 1965 een groot A-juniorentoernooi 
georganiseerd door W.H.C.

W.H.C. begon het seizoen uitstekend en liet zien dat de ploeg tot de top van Nederland behoorde. 
Spakenburg (6-0 winst) en D.E.S. (1-7 winst) waren de eerste ploegen die kennis maakten met de 
bedoelingen van W.H.C. Daarmee bewezen de Wezepers ook dat het vertrek van Kees van 
Pijkeren, die naar tweede divisieclub Zwolsche Boys was vertrokken om aan het semi-betaalde 
voetbal te ruiken, goed was opgevangen. Tot zaterdag 26 februari 1966 verspeelde W.H.C. geen 
enkel punt! De voorsprong op nummer twee Huizen was inmiddels opgelopen tot zeven punten. 
Op bovengenoemde datum verspeelde W.H.C. haar eerste punt aan een ploeg die op dat moment 
onderaan stond en wel het Veenendaalse G.V.V.V. (2-2). De Wezeper formatie ging echter door 
met winnen en de enigste ploeg die nog in de buurt kon blijven was op 9 april gastheer in Huizen. 
Het werd de eerste nederlaag voor W.H.C. in deze lopende competitie, 2-1. Vlak voor het einde 
scoorde Gerrit Wessels op zeer fraaie wijze de toch wel verdiende gelijkmaker. Eerst kende de 
scheidsrechter het doelpunt toe. De grote vreugde bij de spelers en supporters sloeg echter om in 
verslagenheid toen de scheidsrechter ineens op zijn beslissing terugkwam en Huizen een vrije 
schop gaf. Reden hiervoor was dat de grensrechter van Huizen protesterend vlagde. De arbiter 
vroeg echter niet waarom en keurde dus zonder meer een doelpunt af, maar wist niet waarom. Dat 
de W.H.C.-spelers zeer verbolgen bij de scheidsrechter protesteerden valt natuurlijk niet goed te 
praten, maar was wel zeer te begrijpen.

W.H.C. liet zich echter niet van de wijs brengen en ging door met winnen o.a. een 8-1 zege op 
D.E.T.O. Op 30 april kon het dan zover zijn dat wat het hele seizoen al duidelijk was geworden, dat 
W.H.C. de kampioensvlag uit kon hangen. Er was nog wel één puntje nodig tegen Spakenburg om 
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daar zeker van te zijn. De jeugddrumband uit Hattemerbroek en zeker 800 supporters uit Wezep 
zorgden voor een uitstekende stemming, die een kwartier na rust niet werd bedorven door een 
Sapkenburgs doelpunt van Hartog. De supporters hadden nog steeds hoop dat het bevrijdende 
doelpunt nog wel zou komen. Ondanks een regen van corners bleef de stand echter 1-0 voor 
Spakenburg. Teleurgesteld dropen de spelers en supporters van het veld. Alle festiviteiten, die voor 
‘s avonds gepland stonden, konden voor een aantal weken de koelkast in want W.H.C. moest pas 
op 21 mei weer spelen tegen Urk.

W.H.C. benutte deze periode om enkele oefenwedstrijden te spelen. Op 14 mei was het Zwolse 
Z.A.C. de tegenstander. In een aantrekkelijk duel werd het 4-4, maar echt belangrijk was deze 
uitslag niet, wel het nieuws dat concurrent Spakenburg gelijk had gespeeld en W.H.C. dus zonder 
te spelen kampioen was geworden. Bijna niemand bij de Wezepers wist eigenlijk wat men ermee 
moest doen. Het was ook een beetje onwerkelijk, geen bloemen, geen feest of grote vreugde. De 
eerste felicitaties en bloemen kwamen dan ook van tegenstander Z.A.C. Besloten werd om het 
kampioensfeest te houden na de wedstrijd tegen Urk. Dit verlate kampioensduel werd met 3-1 
gewonnen. Het feest kon beginnen. De spelers werden in triomf naar de kleedkamer gevoerd. Met 
de muziek voorop werden de spelers later in auto’s naar hotel ‘Coelenhage’ gebracht. Hier werd op 
waardige wijze het kampioenschap gevierd. Drie dagen later werd het kampioenselftal ontvangen 
in het gemeentehuis van Oldebroek waar diverse toezeggingen werden gedaan aan het W.H.C.-
bestuur en de ploeg uitbundig werd gefeliciteerd door burgemeester J.H. Luiting Maten en beide 
wethouders B. Akster en W. Bleijenberg.
Eindstand Tweede klasse C - Seizoen 1965-1966
W.H.C. 20 16 2 2 34 67-20
Spakenburg 20 11 4 5 26 40-26
Huizen 20 11 3 6 25 55-32
D.O.S.K. 20 9 5 6 23 37-30
V.V.O.G. 20 7 7 6 21 40-30
S.V.Z.W. 20 8 3 9 19 42-41
Urk 20 7 4 9 18 36-43
Apeldoorn 20 7 3 10 17 33-48
D.E.S. 20 6 3 11 15 37-47
G.V.V.V. 20 4 5 11 13 36-50
D.E.T.O. 20 4 1 15 9 26-82

In de kampioenscompetitie moest W.H.C. het opnemen tegen S.H.O., IJsselmeervogels en 
Voorwaarts V. Net als twee jaar geleden moest W.H.C. de eerste wedstrijd tegen IJsselmeervogels 
en ook nu wisten de Wezepers te winnen. Het zag er eerst niet naar uit toen Van de Graaf na elf 
minuten al zijn tweede doelpunt maakte, 0-2. Maar door o.a. drie doelpunten van Gerrit Wessels 
won W.H.C. met 4-3 in een heerlijk spektakelstuk voor 4.000 toeschouwers. Na twee gelijke spelen 
tegen Voorwaarts V. (1-1) en S.H.O. (3-3), waarbij de Oud-Beijerlanders in de laatste minuut de 
gelijkmaker op het scorebord brachten, stond W.H.C. op de eerste plaats. Uit tegen Voorwaarts V. 
ging het mis voor de Wezepers. Voor 5.000 toeschouwers werd W.H.C. kansloos met 3-1 
verslagen door de Vriezeveners, die daarmee de koppositie grepen. Na de nederlaag tegen 
IJsselmeervogels kon W.H.C. fluiten naar het kampioenschap. De blauwwitten waren 
uitgeschakeld. Toch zou de derde plaats van twee jaar geleden verbeterd worden door een 4-0 
zege op S.H.O. Met twee punten achterstand op landskampioen Voorwaarts V. behaalde W.H.C. 
een mooie tweede plaats. Weer waren de blauwwitten doorgedrongen tot de vaderlandse 
amateurtop van het zaterdagvoetbal.

Dat de Wezepers een graag geziene tegenstander waren voor diverse profclubs bewees o.a. de 
oefenwedstrijd tegen P.E.C. uit Zwolle. Pas in de laatste minuten konden de semi-profs de 
winnende treffer maken door topscorer Leo Koopman waardoor de Zwollenaren met 3-4 wonnen. 
Trainer dit seizoen was weer de heer Be Tuin die na een jaar weer was teruggekeerd bij de 
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Wezepers. De club was dit jaar met 11 elftallen de competitie ingegaan, telde 500 leden en een 
supportersvereniging. De vereniging was van plan om een tribune te gaan bouwen op de in aanleg 
zijnde velden, die in 1966 gereed zouden moeten zijn. Voorlopig werd er dit seizoen op een aantal 
noodvelden, waaronder het veld op De Brink en het sportveld van de Willem de Zwijgerkazerne, 
gespeeld. Ook buurman Noord Veluwe Boys was bereid op zaterdag haar terrein door W.H.C. te 
laten bespelen.

In november 1965 werd er een bouwcommissie ingesteld door het bestuur. Deze bestond uit de 
heren J. van ’t Ende, H. Westerink en A.C. Laterveer. Ook nu werden er weer diverse W.H.C.-
spelers voor diverse selectie-elftallen uitverkozen. De hoogste prestatie leverde de 19-jarige 
Marten Westerink, die op 7 mei 1966 debuteerde in het Nederlands zaterdagelftal dat met 1-0 van 
Frankrijk won. Een week later in Gentbrugge in België speelde hij zijn tweede interland. Jan Kroes 
en Henk Fijn speelden nog voor het Oostelijk zaterdagelftal in een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen Nunspeet, dat door het Oostelijk elftal met 6-1 werd gewonnen door o.a. drie doelpunten van 
Jan Kroes.
Seizoen 1966-1967

Het kampioenselftal van W.H.C. uit het seizoen 1966-1967

Het kampioenselftal van W.H.C. uit het seizoen 1966-67.
Staand v.l.n.r.: Gerard van ’t Ende (grensrechter), Jan van Dijk, Dirk Vierhuizen, Kees van Pijkeren, 
Freman Goudbeek, Jan Kroes, Gerrit Wessels, Be Tuin (trainer).
Zittend v.l.n.r.: Henk Fijn, Jan Wolff, Evert Leurink, Zwier Brommer, Roelof Pap, Marten Westerink.

Dat W.H.C. in de afgelopen jaren was uitgegroeid tot een topploeg was wel duidelijk geworden. 
Overal waar men over de Wezepers sprak was dat met waardering. Dat de zelfbewustheid ook 
binnen de vereniging toenam bleek wel uit een opmerkelijke uitspraak van voorzitter H.W. de Klerk. 
Deze had liever niet dat W.H.C. dit seizoen meteen bovenaan zou staan! Dat bracht alleen maar 
druk bij de spelers en iedereen wilde dan winnen van W.H.C. Bij iedere andere club zou men 
alleen maar dromen als men gelijk bovenaan stond, maar de Wezepers hadden blijkbaar zoveel 
vertrouwen dat het wel goed zou komen dat men niet gelijk aan het begin van de competitie 
behoefte te vlammen. W.H.C. was landelijk gezien zo hoog gestegen met hunreputatie dat 
voorzitter H.W. de Klerk zich deze uitspraak kon veroorloven. Maar ook de kranten deden vrolijk 
mee aan deze ‘heldenverering’ van de blauwwitten. Het was een uitgemaakte zaak dat W.H.C. 
weer kampioen zou worden. Doelman Lammert ten Cate had W.H.C. verlaten en was opgevolgd 
door de jonge Zwier Brommer.

W.H.C. voldeed goed aan de eisen van de voorzitter en speelde de eerste competitiewedstrijden 
tweemaal gelijk. Maar klasse verraad zich niet en al op 1 oktober 1966 stond W.H.C. weer 
bovenaan na o.a. enkele executies tegen Harkemase Boys (7-0 winst) en Leeuwarder Zwaluwen 
(0-6 winst). Met echt grof geschut werd er geschoten op 17 december tegen Workum, waar W.H.C. 
haar grootste overwinning behaalde in een competitiewedstrijd in de historie.Of het door de 
terugkomst was van Kees van Pijkeren, die weer terug was gekeerd op het oude nest na het 
profavontuur bij Zwolsche Boys, weet niemand, maar W.H.C. won met maar liefst 11-0. De 
doelpunten in deze gedenkwaardige wedstrijd kwamen op naam van Gerrit Wessels 3x, Dirk 
Vierhuizen 3x, Freman Goudbeek 2x, Kees van Pijkeren 2x en Jan Kroes.

In de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar 1967 moest men gelijk aantreden tegen de nog enige 
overgebleven concurrent voor de titel, S.V.Z.W. in Wierden. Bij verlies van de Wezepers zou de 
spanning nog enigszins terugkeren. Vooraf had W.H.C. enige mutaties want doelman Zwier 
Brommer was geblesseerd geraakt in een oefenduel en Roelof Pap was ziek achtergebleven in 
Wezep. Grote man in Wierden werd Dirk Vierhuizen die liefst vier doelpunten maakte, helaas voor 
hem werden hiervan twee afgekeurd. Toch won W.H.C. met 0-2 en was de voorsprong op de 
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Zwaluwen uit Wierden opgelopen tot vijf punten. Op zaterdag 26 februari kon W.H.C. in de 
uitwedstrijd tegen Harkemase Boys bij winst het kampioenschap opeisen. De Friezen stonden op 
de ranglijst op de één na laatste plaats. En net als een jaar geleden tegen Spakenburg kon ook nu 
het kampioensfeest weer voor even in de ijskast. Met 1-0 kreeg W.H.C. haar eerste en naar later 
bleek enigste nederlaag van het seizoen te pakken. Het leek nu wel dat het ‘foutje’ van vorig 
seizoen, toen W.H.C. kampioen werd zonder een kampioenswedstrijd te spelen, nu goed gemaakt 
moest worden, want uitgerekend Urk, tegen wie men indertijd de verlate kampioenswedstrijd 
speelde, stond nu op het programma. Op 11 maart won W.H.C. voor ruim 1.500 toeschouwers in 
Urk met 3-4 en was de zeer verdiende titel binnen.

Voor de derde maal in vier jaar tijd had W.H.C. het afdelingskampioenschap behaald, een prestatie 
van formaat. Na de wedstrijd werd de bus met de spelers bij garage ‘Vika’ te Hattemerbroek 
opgewacht door de Christelijke muziekvereniging ‘De Eendracht’ en de drumband. Onderweg naar 
hotel ‘Coelenhage’ voegde het kampioenselftal van het tweede zich ook bij het gezelschap waar 
de spelers een feestelijk diner werd aangeboden kregen en het een groot W.H.C.-feest werd.
Kampioenswedstrijd
W.H.C. met vlag en wimpel kampioen in 2e klasse D!

Zaterdagmiddag is W.H.C. er weer in geslaagd kampioen te worden van de noordoostelijke 2e 
klasse. Dit resultaat werd bereikt in een goede en spannende wedstrijd tegen Urk die door W.H.C. 
op het voormalige eiland met 3-4 gewonnen werd. De wedstrijd had een zeer sensationeel 
scoreverloop. Nadat W.H.C. de leiding genomen had stond de thuisclub drie minuten later al met 
2-1 voor. Nog voor de pauze kwam W.H.C. gelijk. Na ruim tien minuten in de tweede helft nam 
W.H.C. weer de leiding maar binnen de minuut was de stand weer gelijk. Tenslotte nam W.H.C. 
definitief de leiding. Bij W.H.C. was Freman Goudbeek zeer productief door een hattrick te scoren. 
Middenvoor Jan Kroes toonde zich deze middag zeer actief. Op fraaie wijze scoorde hij het eerste 
doelpunt en had in twee anderen een zeer groot aandeel.

Na de aftrap van Urk ontwikkelde zich direct een spannende strijd met wisselende kansen. De 
eerste kansen waren voor W.H.C. maar deze strandden op buitenspel. Bij een verre pass door het 
midden was doelman De Boer net iets eerder bij de bal dan Jan Kroes. Aan de andere kant besloot 
De Boer een combinatie met P. Baarssen met een fel schot dat goed door Brommer gestopt werd. 
Ook een vrije trap op de rand van het strafschopgebied leverde Urk geen succes op want F. 
Baarssen knalde tegen ‘het muurtje’ op. Een fout in de verdediging van Urk gaf Jan Kroes de kans 
om door te lopen. Fraai omspeelde hij de doelman en schoot hoog en hard in (0-1). De thuisclub 
diende fel van repliek. Vanaf de aftrap ondernam Urk een gevaarlijke aanval door het midden die 
door middenvoor De Boer met een laag schot afgerond werd (1-1). Enkele minuten later nam Urk 
zelfs de leiding. Een hoge voorzet van P. Baarssen kreeg door de harde wind een verraderlijk 
effect. Doelman Brommer verkeek zich op de bal, waardoor Romkes de kans kreeg om het leder 
achter de lijn te werken (2-1). Urk bleef sterk aandringen, maar geleidelijk nam W.H.C. weer het 
initiatief. Enkele corners leverden W.H.C. echter geen succes op. In de 35e minuut kwam dan toch 
de gelijkmaker. Op rechts kreeg W.H.C. wegens obstructie een vrije trap te nemen. Jan Kroes trok 
het leder hard voor, waarna F. Goudbeek fraai inkopte (2-2). Bij een solorush werd H. Fijn aan zijn 
enkel geblesseerd en moest zich laten vervangen door Jan van Dijk.

Na de pauze begon W.H.C. aanvankelijk met gevaarlijke aanvallen. Even later schoot de Wezeper 
middenvoor hard in maar doelman De Boer redde uitstekend. Ook Urk zat niet stil. Vooral via 
Romkes en De Boer waren deze zeer gevaarlijk. Enkele schoten van deze spelers gingen echter 
naast. In de 13e minuut nam W.H.C. weer de leiding. Op rechts omspeelde Jan Kroes enkele 
verdedigers en trok het leder vanaf d doellijn terug naar F. Goudbeek die hard en laag inschoot 
(2-3). Maar evenals voor rust kwam Urk terug. Via rechtsbuiten P. Baarssen kwam het leder in het 
centrum bij Romkes. Deze wrong zich door de Wezeper defensie en scoorde via een laag en strak 
schot (3-3). Enkele minuten later kwam W.H.C. goed weg. Leurink speelde iets te zacht terug maar 
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doelman Brommer wist het leder juist voor de voeten van de aanstormende De Boer weg te 
duiken. Nadat het Urker offensief enigszins was geluwd kwam W.H.C. weer gevaarlijk in de aanval. 
Een drietal corners kort achter elkaar leverden niets op maar toch zou W.H.C. uit een hoekschop 
definitief de leiding nemen. D. Vierhuizen plaatste het leder afgemeten op het hoofd van F. 
Goudbeek die schitterend in de uiterste hoek kopte (3-4). Hiermee was de wedstrijd beslist en 
konden de Wezepers de kampioensvlag hijsen, voor de derde maal binnen vier jaar. Na de 
wedstrijd was er uiteraard een bloemenhulde van Urk en de Wezeper supporters.

Het zaterdagkampioenschap ging tussen Huizen, R.V.V.H., D.O.V.O. en W.H.C. De eerste partij 
eindigde in een verdienstelijk gelijkspel uit bij D.O.V.O. met 2-2. Op 29 april volgde de 
thuiswedstrijd tegen Huizen, waarbij de nieuwe zittribune, die plaats bood aan 1.100 toeschouwers 
maar nog niet overdekt was, geopend werd. Voor 5.000 toeschouwers won W.H.C. met 3-1. Een 
week later was de topper tegen R.V.V.H., dat beide duels had gewonnen. Het werd een 
ongelukkige wedstrijd voor de Wezepers. De middenvoor George in ’t Veld scoorde drie van de 
vier Ridderkerkse doelpunten waardoor de blauwwitten met 4-2 verloren. Driemaal werd de paal 
getroffen en een doelpunt van Freman Goudbeek werd op advies van de grensrechter afgekeurd. 
Pech dus voor de Wezepers. Op 13 juni was het afgelopen met de kampioensillusies van W.H.C. 
na de 2-0 nederlaag tegen Huizen. Door twee gelijke spelen werd W.H.C. toch nog tweede, een 
zelfde positie als vorig jaar. Als enige club kon W.H.C. een punt pakken van de ongeslagen nieuwe 
landskampioen R.V.V.H., dat boven iedereen uitstak.

In juli viel een schaduw over de vereniging door het overlijden van voorzitter H.W. de Klerk, die 66 
jaar werd. Tijdens de jaarvergadering werd heer E. Vredeveldt tot nieuwe voorzitter gekozen. 
Nadat Henk Fijn en Gerrit Wessels in het Oostelijk zaterdagelftal gespeeld hadden tegen Noord, 
waarbij Gerrit Wessels twee keer raak schoot, kon deze laatste speler rekenen op een uitnodiging 
voor de interland op 22 april 1967. Het Nederlands zaterdagelftal moest het opnemen tegen 
Frankrijk in Versailles en zou met 2-5 winnen.
Eindstand Tweede klasse D - Seizoen 1966-1967
W.H.C. 22 16 5 1 37 75-16
S.V.Z.W. 22 12 7 3 31 52-25
Oranje Nassau 22 10 5 7 25 49-39
D.O.S.K. 22 8 8 6 24 44-35
S.C. Genemuiden 22 9 6 7 24 33-31
V.V.T. 22 8 7 7 23 36-40
Blauw Wit ‘34 22 9 4 9 22 35-33
Workum 22 6 7 9 19 31-53
D.E.S. 22 7 3 12 17 40-52
Harkemase Boys 22 5 7 10 17 22-36
Urk 22 5 6 11 16 34-41
Leeuwarder Zw. 22 4 1 17 9 20-70
Seizoen 1967-1968

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werden weer enkele oefenwedstrijden gespeeld. Voor 
het duel W.H.C. tegen een Veluwe-combinatie, waarvan de opbrengst bestemd was voor de bouw 
van de nieuwe Gereformeerde kerk te Elburg, bestond veel belangstelling. De uitslag werd 2-1 
voor het Veluwse elftal en het actie-comité was weer enige honderden guldens rijker. In de finale 
van het toernooi van Wapenveld stonden de beide kemphanen uit de gemeente Oldebroek, 
O.W.I.O.S. en W.H.C., tegenover elkaar. Bij de Wezepers ontbraken Gerrit Wessels en Jan Kroes, 
wat duidelijk een gemis was. In de 65e minuut nam W.H.C. de leiding door een doelpunt van Dirk 
Vierhuizen uit een hoekschop, die zomaar het doel in verdween. Doordat O.W.I.O.S. gelijk maakte 
was er een verlenging nodig, maar hier in werd niet meer gescoord. Dat de strafschoppen de 
Oldebroekers niet lagen, bewees de wedstrijd al, want ook daarin werd al een strafschop gemist. 
W.H.C. werd dus winnaar van het toernooi.
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W.H.C. had voor het seizoen 1967-68 een nieuwe trainer aan het bewind die afkomstig was van 
F.C. Twente waar hij hulptrainer was. Van K.H.C. uit Kampen was Luchien Kirchstein 
overgekomen, maar nog spectaculaire was de ‘transfer’ van oud zaterdagamateur-international en 
topscorer aller tijden van dat moment bij Be Quick ‘28 van Johan Danenberg.

Uitgerekend in de eerste competitiewedstrijd moest dezelfde Johan Danenberg debuteren tegen 
zijn oude club Be Quick ‘28. Het werd een teleurstellende partij met een 1-1 eindstand. Uit bij 
Harkemase Boys leek W.H.C., net als vorig jaar, weer tegen een nederlaag op te lopen, maar in de 
laatste tien minuten kon de achterstand van 1-0 toch nog worden omgebogen tot een 1-2 
overwinning. Op zaterdag 28 oktober stond de topper W.H.C.-Go Ahead Kampen op het 
programma. De Wezepers stonden intussen wederom bovenaan, maar hadden slechts één punt 
meer dan de Kampenaren. Het topduel werd gewonnen door W.H.C. met 1-0 door een doelpunt 
van Gerrit Wessels voor 2.500 toeschouwers. De Wezepers stonden na deze zege nog steviger 
bovenaan. In de wedstrijden tegen Blauw Wit ‘24 en Harkemase Boys kwamen de zeges pas laat 
op het scorebord. Tegen Blauw Wit ‘34 stond het vijftien minuten voor tijd nog 1-1, daarna maakten 
de Wezepers er nog vier doelpunten bij en de winst van 2-1 tegen de boys uit Harkema kwam pas 
twee minuten voor het einde tot stand.
Op 23 maart 1968 verloor W.H.C., na acht overwinningen op rij, eindelijk weer eens een punt. In 
Groningen werd het eerder dat seizoen 1-1 en nu in Wezep 0-0, waardoor Oranje Nassau de 
enigste ploeg zou worden dat seizoen waar W.H.C. niet van kon winnen. Vier wedstrijden voor het 
einde van de competitie stond de enige nog overgebleven concurrent van W.H.V. vier punten 
achter. Alleen Go Ahead Kampen kon de race volhouden en moest dus winnen van W.H.C. om het 
verschil terug te brengen tot twee punten. Bij winst van W.H.C. zou het verschil tot zes punten 
oplopen met nog drie duels te gaan wat dus inhield dat men in de eerstvolgende wedstrijd aan een 
gelijkspel genoeg had om kampioen te worden. Het zou echter veel langer gaan duren voordat de 
Wezepers de kampioensvlag konden uitgooien. Maar daarover meer. Door de 0-1 van Gerrit 
Wessels leek het er lange tijd op dat W.H.C. de klus in Kampen zou klaren, maar Ab Kiel en Dick 
Gerrits zorgden ervoor dat W.H.C. de eerste nederlaag leed van de competitie en daarmee de 
spanning terugbracht in de stand. Het was meer dan een jaar geleden dat W.H.C. voor het laatst 
een competitiewedstrijd had verloren. Hiervoor was Harkemase Boys verantwoordelijk op 26 
februari 1967.
Na de 4-1 zege op Nunspeet had W.H.C. nog twee wedstrijden voor de boeg. Er moesten daaruit 
drie punten worden gepakt om de titel in Wezep te houden. Uit tegen Apeldoorn werd er 
teleurstellend gelijk gespeeld en dus moest de beslissing vallen in Klazienaveen. Uit voorzorg 
hadden de Wezepers al geen kampioensfeest gepland, dit uit bijgeloof, want de vorige twee jaren 
was het ook steeds misgegaan. Zou de ploeg in Klazienaveen toch kampioen worden dan kon er 
altijd nog feest gevierd worden was de algemene gedachten bij het W.H.C.-bestuur. Het werd een 
emotionele wedstrijd in Drenthe. Klazienaveen kwam na rust op voorsprong door een doelpunt van 
Timmer. Alles leek zich te keren tegen de Wezepers, die in de eerste helft al een strafschop 
hadden gemist en ook nog tegen een tiental speelden daar een speler van de thuisclub al uit het 
veld was gestuurd. De Drentenaren gingen hierdoor nog vastberadener spelen onder het motto 
‘alles of niets’. Tien minuten voor het eindsignaal maakte Jan Kroes de gelijkmaker en heel W.H.C. 
ging op jacht naar de verlossende tweede treffer. Maar de blauwwitten kwamen niet verder dan 
twee schoten tegen het houtwerk.
Men was nu afhankelijk van Go Ahead Kampen die alle beide inhaalwedstrijden won en zo 
eindigden beide ploegen gezamenlijk bovenaan. W.H.C. had dit aan zichzelf te wijten door twee 
slechte duels aan het einde van de rit. Een beslissingsduel met Go Ahead kampen was 
noodzakelijk geworden.
De kampioenscompetitie was dit jaar zeer sterk bezet. Noordwijk, Huizen en IJsselmeervogels 
waren geduchte tegenstanders. Pechvogel in de eerste wedstrijd was Kees van Pijkeren, die vier 
minuten voor tijd bij een 0-0 stand verkeerd terugspeelde op doelman Zwier Brommer. Baars van 
Huizen was er als de kippen bij en maakte de enige treffer van de wedstrijd. Doelman Jaap van 
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der Niet van Noorwijk zorgde in zijn eentje ervoor dat de aanvalsgolven van de Wezepers geen 
doelpunten opleverden. Toch vond Dirk Vierhuizen eenmaal het net en bleef W.H.C. in de race 
voor de titel. In een meer spannend dan fraai duel kon W.H.C. twee minuten voor het einde door 
Jan Kroes nog op gelijke hoogte komen met IJsselmeervogels. In Noordwijk moest gewonnen 
worden om nog mee te blijven doen. Dit lukte W.H.C. zodat de enige ploeg nog was die Huizen 
kon stoppen op weg naar de titel. Helaas gebeurde dit niet. Huizen werd in Wezep voor 5.000 
toeschouwers, door met 0-2 te winnen, terecht landskampioen bij de zaterdagamateurs.
Op het gebied van de accommodatie zat men dit seizoen ook niet stil. Er werd veel werk verricht 
om tot de bouw van een nieuwe kantine te komen. De bouw werd verzorgd door een grote groep 
vrijwilligers en stond onder leiding van Jannes van ’t Ende. Het deskundige toezicht was in handen 
van de heer G. de Kruif. Het oude clubhuis verdween in de week van 2 tot 9 maart. Op 5 juli werd 
de eerste Ledenvergadering in het nieuwe clubhuis gehouden. In de tussen liggende periode 
moest men zich behelpen met salonwagens. Op 22 februari werd de speelverlichting op het 
hoofdveld in gebruik genomen met een wedstrijd tegen D.W.S. uit Amsterdam, dat met 3-4 won. 
Een minder prettig bericht was het ter ziele gaan, door te weinig belangstelling, van de 
supportersvereniging.
Eindstand Tweede klasse D - Seizoen 1967-1968
Go Ahead K. 22 16 4 2 36 64-28
W.H.C. 22 15 6 1 36 54-20
Nunspeet 22 12 5 5 29 48-30
V.V.T. 22 10 4 8 24 42-38
Harkemase Boys 22 9 4 9 22 44-34
Klazienaveen 22 7 7 8 21 33-36
Oranje Nassau 22 7 7 8 21 29-33
Apeldoorn 22 8 4 10 20 35-40
Be Quick ‘28 22 9 2 11 20 40-47
Blauw Wit ‘34 22 6 3 13 15 25-58
Fit Boys 22 5 3 14 13 41-64
Workum 22 1 5 16 7 25-49
Seizoen 1968-1969

Aan het begin van het seizoen had trainer Nico van Miltenburg W.H.C. na één seizoen alweer 
verlaten. De reden was dat hij niet met het bestuur tot overeenstemming kon komen over een 
nieuw contract. Problemen dus bij de Wezepers, dat eerst werd opgelost door de heren De Graaf 
en Sukkel (verzorger). Eind september werd de heer K.W. Fuite tot trainer benoemd.

Het ging niet goed met W.H.C. in de beginfase van het nieuwe seizoen. Na vijf speeldagen stond 
de ploeg in de middenmoot, een positie die men niet meer gewend was in Wezep door de vele 
successen in de afgelopen jaren. Alleen van G.V.V.V. werd gewonnen. Tegen S.V.Z.W. leek de 
tweede zege er aan te komen want na een half uur spelen stond W.H.C. al met 3-0 voor. Maar als 
het tegenzit dan gaat ook alles mis (de wet van Murphy). De Wierdenaren kwamen terug tot 3-3 
met een balend W.H.C. achterlatend. In een modderpoel werd de Veluwse derby tegen V.V.O.G. 
verloren. Het nog zonder verliespunten draaiende W.Z.C. leed haar eerste nederlaag in Wezep, 
2-1. Om de stemming over de matige resultaten goed weer te geven volgt hier een stukje uit een 
krantenverslag van de wedstrijd tegen Fit Boys. ’Het werd een zeer slechte wedstrijd waarin de 
Wezepers volkomen faalden. De voorhoede is schotloos. Jan Kroes en Gerrit Wessels lopen zich 
steeds vast, terwijl Freman Goudbeek zijn schot volledig kwijt is. Kees van Pijkeren vervalt nog te 
vaak in zijn fout om het alleen te proberen, terwijl Jan Wessels zijn tekort aan techniek met hard 
spel tracht te compenseren. De sfeer in de Wezeper ploeg is ook niet al te best. Er wordt meer 
gepraat dan gevoetbald’, aldus de krant.

Het was dus mineur troef bij W.H.C. Tegen Fit Boys en Excelsior ’31 werden twee strafschoppen 
gemist wat drie verliespunten inhield en tegen Nunspeet werd een 1-3 voorsprong nog uit handen 
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gegeven. Het dieptepunt bereikten de Wezepers na de verloren wedstrijd tegen koploper V.V.O.G. 
Het eens zo trotse W.H.C. was op de één na laatste plaats beland! Na acht wedstrijden zonder een 
zege werd eindelijk weer eens gewonnen en wel tegen D.E.S. met 5-2 dat daarmee werd 
gepasseerd door de blauwwitten op de ranglijst. Het werd de ommekeer voor W.H.C. want er werd 
geen duel meer verloren in de resterende wedstrijden. De eindsprint was natuurlijk te laat ingezet 
voor nog een goede eindklassering. Door het vele puntenverlies van de andere ploegen kon 
W.H.C. nog een vijfde plaats bereiken. Dat een scheidsrechter niet altijd kwam opdagen was in 
deze tijd wel meer dan gebruikelijk zodat W.H.C. voor niets naar Wapenveld was gegaan. Later 
werd deze wedstrijd alsnog gespeeld en won W.H.C. met 1-3 waardoor de Wapenvelders op de 
ranglijst werden gepasseerd. Het was voor W.H.C. een seizoen om heel gauw te vergeten.
Eindstand Tweede klasse D - Seizoen 1968-1969
V.V.O.G. 20 17 2 1 36 59-20
Go Ahead K. 20 12 3 5 27 45-28
G.V.V.V. 20 11 1 8 23 44-38
W.H.C. 20 8 6 6 22 41-33
Excelsior'31 20 9 2 9 20 46-41
Nunspeet 20 7 6 7 20 34-37
Klazinaveen 20 7 5 8 19 34-36
W.Z.C. 20 8 3 9 19 31-37
D.E.S. 20 4 7 9 15 35-46
S.V.Z.W. 20 4 6 10 14 29-37
Fit Boys 20 1 3 16 5 17-62

In de beker waren er wel successen. Het geluk voor W.H.C. was dan ook dat de beker na het 
competitieseizoen pas werd gespeeld want W.H.C. was net in de laatste wedstrijden weer in vorm 
gekomen. Hatto Heim werd gemakkelijk verslagen met 1-4 door onder andere drie doelpunten van 
Jan Kroes. De Wezepers kwamen steeds beter in vorm en dat ondervonden ook Zuidvogels (5-1), 
Bennekom (7-3) en B.S.V.V. (5-1). In deze laatste wedstrijd kwam de gehele productie van twee 
man, Gerrit Wessels 3x en Jan Kroes 2x. Lastiger was de partij tegen D.T.S. ’35 dat pas na 
strafschoppen gewonnen werd. In die tijd moest een ploeg eerst vijf keer schieten en dan pas de 
andere ploeg. W.H.C. was het eerst aan de beurt. Kees van Pijkeren en Zwier Brommer misten 
zodat de kansen voor D.T.S. ’35 stegen. De eerste strafschop werd tegen de paal geschoten en in 
de twee daarop volgende strafschoppen werd doelman Zwier Brommer de grote held. Hij maakte 
zijn gemiste strafschop weer volledig goed door tweemaal de bal te stoppen. W.H.C. na de 
kwartfinale! In een zeer moeilijke wedstrijd werd uiteindelijk met 3-4 gewonnen tegen Voorwaarts 
V.

Van de vier overgebleven ploegen trof W.H.C. de op papier sterkste ploeg, namelijk 
IJsselmeervogels. De Wezepers kregen nog meer pech, toen bleek dat de ploeg met vijf invallers 
moest gaan spelen in Ermelo waar deze halve finale-wedstrijd zou worden gespeeld. Na een 
kwartier moest ook Dirk Vierhuizen zich laten vervangen door Aalt Sellis. W.H.C. bleef vechten 
voor de overwinning, maar toen na zestig minuten ook nog topschutter Jan Kroes het veld 
geblesseerd moest verlaten en werd vervangen door Henk Fijn, die eigenlijk al geblesseerd was, 
ging het licht uit bij de blauwwitten. De Vogels wonnen met 3-0.

Op zaterdag 17 mei was het groot feest op het W.H.C.-sportcomplex. Reden hiervoor was de 
organisatie van de aller eerste officiële interland op Wezeper bodem. Ondanks de regen werd het 
een geslaagd evenement. Medewerking werd verleend door de Christelijke muziekvereniging De 
Eendracht en het tamboer- en trompetterkorps. Voor 3.000 toeschouwers won het Nederlands 
zaterdagelftal met 3-0 van België. Op 17 oktober 1968 was er ook al een selectiewedstrijd 
gespeeld op het W.H.C.-terrein. Het voorlopig Oostelijk elftal oefende tegen W.H.C. en won met 
4-2. Twee weken later speelde het Oostelijk elftal tegen V.V.O.G. met Johan Danenberg in haar 
gelederen. In de districtswedstrijden in Kampen werden drie W.H.C.-spelers gekozen voor het 
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Oostelijk zaterdagelftal: Dirk Vierhuizen, Johan Danenberg en Henk Fijn. Jammer genoeg kon 
geen van deze spelers doordringen tot het Nederlands zaterdagelftal, zodat er geen Wezeper 
meedeed in de interland tegen België op 17 mei 1969 in Wezep.

Na vorig jaar het toernooi van Wapenveld in de finale te hebben gewonnen van O.W.I.O.S. 
revancheerden de Oldebroekers zich in deze jaargang door W.H.C. in de finale met 1-0 terug te 
wijzen.
Seizoen 1969-1970

In augustus 1969 werd het vernieuwde sportpark officieel geopend door burgemeester J.H. Luiting 
Maten, die de aftrap verrichtte bij de openingswedstrijd tegen Ijsselmeervogels, dat met 2-3 won. 
Verder was er veel nieuws te vermelden. Na de trainersperikelen van vorig seizoen werd nu oud-
trainer Wim Klein Klouwenberg weer aangesteld. En hij kreeg een zeer belangrijke taak mee van 
het bestuur van W.H.C. De K.N.V.B. had besloten om een nieuwe eerste klasse in het leven te 
roepen met ingang van het volgende seizoen. Dat betekende dat de bovenste vier ploegen in de 
eindrangschikking van alle vijf tweede klassen zouden promoveren. Zaak dus voor elke zichzelf 
respecterende vereniging om daar bij te horen. Voor W.H.C. gold dit dus ook. Toch was de 
stemming onder de supporters niet al te uitbundig. Het afgelopen seizoen was nog niet vergeten, 
de oefenwedstrijden waren niet erg hoopvol en als klap op de vuurpijl was goalgetter Jan Kroes 
vertrokken naar P.E.C.

Maar na zes speeldagen was al duidelijk dat W.H.C. weer een rol van betekenis zou gaan spelen. 
Op 11 oktober 1969 werd voor het eerst puntverlies geleden tegen Spakenburg dat W.H.C. op 0-0 
kon houden. De Spakenburgse voorwaartsen ontzagen doelman Zwier Brommer niet en liepen 
soms stevig in op de Wezeper doelman. Daardoor raakte hij zo geblesseerd dat het zijn laatste 
wedstrijd van dat seizoen zou worden. Zijn vervanger Freek Goudbeek zou de rest van het seizoen 
in de goal staan en nog vele jaren daarna. Opvallend was de 2-7 uitzege op Go Ahead Kampen 
met drie doelpunten van zowel Johan Danenberg en Gerrit Wessels en één van invaller Henk van 
de Kruisweg. De topper tegen D.O.V.O. volgde een week later. De beide defensies bleven de 
aanvallers de baas zodat het een 0-0 uitslag werd. Beide ploegen bleven daardoor ongeslagen. In 
het uitduel tegen Workum speelde Kees van Pijkeren zijn laatste wedstrijd voor de blauwwitten. Hij 
werd halverwege het seizoen trainer bij IJ.V.V. in Ijsselmuiden. Na Jan Kroes wederom dus een 
aderlating voor W.H.C., maar de resultaten leden er niet onder.

De Wezepers bleven winnen en op 11 april 1970 kon W.H.C. haar eerste en ook misschien wel het 
voornaamste doel van dat jaar bereiken door in Wapenveld met 1-2 te winnen van middenmoter 
W.Z.C.: Promotie naar de nieuwe eerste klasse! W.H.C. was na D.O.T.O. uit Pernis de tweede 
ploeg die zich wist te plaatsen voor de eerste klasse van volgend seizoen. Maar door de eerste 
plaats op de ranglijst wilden de Wezepers uiteraard nu meer. De twee punten voorsprong op 
D.O.V.O. smolten als sneeuw in de zon toen W.H.C. tweemaal gelijk speelde. De spanning was in 
Wezep en Veenendaal om te snijden. Beide kemphanen kwamen elkaar tegen op 16 mei 1970. 
Voor D.O.V.O. was het de laatste wedstrijd, W.H.C. moest na dit duel nog thuis spelen tegen 
Workum. Één ding was zeker: de ploeg die won in Veenendaal was kampioen, bij een gelijkspel 
zou de wedstrijd tegen Workum beslissend worden. Voor 4.000 toeschouwers, waaronder 
honderden enthousiaste jeugdige leden van W.H.C., die twee bussen hadden gecharterd en die 
met een ware kakofonie van toeters en bellen van hun aanwezigheid blijk gaven, kon de thriller 
beginnen. Ondanks verwoedde aanvallen van D.O.V.O. kon de W.H.C-defensie stand houden 
zodat het eindresultaat was zoals men begon, 0-0. W.H.C. was de morele overwinnaar, maar 
moeizaam was het allemaal wel geweest. Veel werd er na afloop nagepraat over het vermeende 
doelpunt van D.O.V.O.-speler Roel Schoeman, dat werd afgekeurd door scheidsrechter Postma uit 
Hoogkerk.
Enkele meningen hierover:



�
De arbiter: ‘Daar valt niet over te praten. Ik heb duidelijk waargenomen dat er door de D.O.V.O.-
speler hands werd gemaakt.’

D.O.V.O.-coach Piet Hiensch: ‘Voor mij heeft D.O.V.O. deze wedstrijd gewonnen. Jammer dat we 
de scheidsrechter tegen hadden. Dat heeft ons de das omgedaan. W.H.C. heeft geen enkele 
moment voetbal laten zien.’

W.H.C.-trainer Klein Klouwenberg: ‘Onze jongens hebben het voortreffelijk gedaan.’

Roel Schuman: ‘Weet je, het ging zo. De knaap die bij me liep maakte hands en toen kreeg ik de 
bal tegen mijn arm. Dat was beslist geen opzettelijk hands.’

K.N.V.B.-voorzitter Fokke Remmers: ‘De arbiter was zondermeer goed, ook bij dat doelpunt. 
Duidelijk hands, dat kon toch iedereen zien’.

En zo had iedereen zijn eigen visie over het gebeuren. Wel waren de meningen zeer verdeeld 
zoals valt te lezen.

Tegen Workum, een week later, werd W.H.C. zoals verwacht ongeslagen kampioen met maar zes 
verliespunten. Het vijfde kampioenschap binnen zeven jaar. Een geweldige prestatie!
Kampioenswedstrijd
Na zege op Workum
W.H.C. ongeslagen kampioen
Vijfde titel in zeven jaar

 

Het kampioenselftal van W.H.C. uit 1970.
Staande v.l.n.r.: Henk Fijn, Tommy Wessels, Freek Goudbeek, Joop Binnenkamp, Roelof Pap, Jan 
van Dijk.
Zittend v.l.n.r.: Wim Klein Klouwenberg (trainer), Gerrit Wessels, Freman Goudbeek, Johan 
Danenberg, Dirk Vierhuizen, Marten Westerink.

Na een fraaie 4-1 zege op het bezoekende Workum heeft W.H.C. zaterdagmiddag beslag gelegd 
op de titel van de tweede klasse D. Een prachtige prestatie van de blauwwitten die het 
kampioenschap ongeslagen behaalden. In zeven jaar is dat de vijfde tweede klassetitel voor de 
Wezepers. Dit wijst wel op een sterke homogeniteit in de Wezeper ploeg. Na de mindere 
resultaten van vorig seizoen is trainer W. Klein Klouwenberg er dus in geslaagd een winnende 
ploeg te formeren. De wedstrijd tegen Workum stond op een redelijk peil. W.H.C. had gedurende 
het grootste gedeelte van de wedstrijd een flink overwicht. De Wezepers slaagden er echter niet in 
om het overwicht in nog meer doelpunten uit te drukken. Voor de pauze was een enorme dosis 
geluk voor Workum hiervan de grootste oorzaak. Na de rust, bij een 3-1 voorsprong, bepaalde 
W.H.C. zich grotendeels tot het consolideren van de voorsprong.

De wedstrijd had een zeer sportief verloop. Workum, dat door deze nederlaag degradeerde naar 
de derde klasse, kon kwalitatief niet veel tegenstand bieden, maar verviel niet in keihard 
afbraakvoetbal. De wedstrijd, die onder meer werd bijgewoond door de burgemeester van 
Oldebroek, mr. Dr. J.H. Luiting Maten, stond onder leiding van de heer W. Hoen uit Zwartsluis. 
W.H.C. startte direct sterk aanvallend en nam reeds in de derde minuut de leiding. Na een 
combinatie met J. Danenberg kwam H. Dekker vrij op de rechtervleugel. Zijn schot verraste 
doelman Bouma volkomen en hoog verdween het leder in de verste hoek, 1-0. W.H.C. leek door te 
drukken naar een grotere zege en zette het Friese doel onder zware druk. Doelman Bouma 
verrichtte enkele goede reddingen. In de 12e minuut kwam onverwachts de gelijkmaker. Na een 
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aarzeling in de Wezeper-defensie kwam Sloots in vrij positie. In eerste instantie werd zijn schot 
door Goudbeek gestopt, maar de terugspringende bal werd door de Friese aanvalsleider in het 
doel geplaatst, 1-1. Even leek W.H.C. terug te zakken, maar geleidelijk namen de blauwwitten het 
initiatief weer. J. Danenberg kwam na een snelle actie in goede positie, maar via een verdediger 
liep het op een hoekschop uit. Een prachtig schot van F. Goudbeek vloog rakelings langs de 
kruising van paal en lat. Bij de Wezeper aanvallen was Dekker zeer actief, maar had geen geluk bij 
zijn acties. In de 32e minuut leek W.H.C. de leiding te nemen, maar tot driemaal toe werd de bal uit 
het doel getrapt. Vlak voor de rust nam W.H.C. zeer verdiend de leiding. Bij een scherpe pass 
reageerde J. Danenberg zeer attent en via goed doorzetten de bal langs Bouma te werken, 2-1.

Na de rust behield W.H.C. het overwicht en doelman Goudbeek had slechts weinig werk te 
verrichtten. Een hoge inzet van Wouda wekte hij bekwaam over de lat. Aan de andere kant 
leverden een drietal corners niets op. In de 15e minuut was het wel raak. Uit een voorzet van F. 
Goudbeek schoot J. Danenberg hard en laag in. Doelman Bouma stopte het leder gedeeltelijk en 
de terugspringende bal werd door G. Wessels hard en hoog ingeschoten, 3-1. W.H.C. beheerste 
de strijd hierna volkomen. Na een scherpe pass van D. Vierhuizen kon Bouma het leder net voor 
de voeten van F. Goudbeek weg duiken. Ba bijna veertig minuten werd de wedstrijd volledig 
beslist. Op de rechtervleugel speelde D. Vierhuizen zich goed vrij. Uit zijn voorzet passeerde G. 
Wessels nog een verdediger en schoot toen laag in, 4-1. Enkele minuten later spatte een vliegend 
schot van Vierhuizen op de vuisten van Bouma uiteen. Het bleef dan ook 4-1, een uitslag die meer 
dan voldoende was voor de titel.
Eindstand Tweede klasse D - Seizoen 1969-1970
W.H.C. 20 14 6 0 34 49-13
D.O.V.O. 20 14 5 1 33 47-08
S.V.Z.W. 20 11 5 4 27 37-21
Go Ahead K. 20 11 4 5 26 40-27
Spakenburg 20 10 6 4 26 28-18
W.Z.C. 20 4 8 8 16 21-28
Klazinaveen 20 6 2 12 14 21-27
Urk 20 3 6 11 12 19-40
S.C. Genemuiden 20 4 4 12 12 18-47
O.N.S. 20 4 3 13 11 16-37
Workum 20 1 7 12 9 18-48

Met dank aan Gert Koopman de archivaris van WHC


