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Seizoen 1970-1971

Na afloop van de slopende kampioenscompetitie van afgelopen seizoen kon W.H.C. zich gelijk 
gaan opmaken voor de diverse festiviteiten na aanleiding van het 40-jarige bestaan. Al op 19 
januari 1970 was er een speciale 'Feestcommissie W.H.C. ' ingesteld, die het feestprogramma in 
elkaar moest zetten. O.a. werd de jeugdinterland Nederland- Engeland op 4 april 1970 in hevige 
sneeuwbuien georganiseerd. Door W.H.C. 1 werd op 22 juli gespeeld tegen het Nederlands militair 
elftal, dat met 3-5 won. Op 15 augustus werd Go Ahead K. vernederd met maar liefst 12-2 door 
o.a. vijf en drie goals van nieuwkomers Jan Hoogendoorn en Willy Kruisweg. De festiviteiten 
werden, na een grote jubileumreceptie op natuurlijk 1 oktober waarin de heer H.J. van Dijk, 
bestuurslid van W.H.C., de zilveren bondsspeld kreeg opgespeld van Fokke Remmers namens de 
K.N.V.B., afgesloten met een grote feestavond op 16 oktober.

Dat W.H.C. ook bij de pers goed lag bewees de speciale uitgave van de Zwolse Courant in april, 
die geheel in het teken stond van het 40-jarige bestaan van de club. W.H.C. had twee nieuwe 
spelers erbij gekregen, de topscorer van S.V. Epe Jan Hoogendoorn en zaterdaginternational Willy 
Kruisweg van W.Z.C. Vooral bij de laatste speler was er nogal commotie bij zijn oude club. W.H.C. 
werd beschuldigd van onfrisse praktijken.
In de allereerste wedstrijd van de nieuwe eerste klasse, die dat seizoen was gestart, begon het 
niet al te best voor de Wezepers. Huizen won met 3-1. In de wedstrijd tegen D.O.V.O. leek het 
volledig uit de hand te lopen daar arbiter Bos soms onbegrijpelijke beslissingen nam ten nadele 
van W.H.C. onder meer de strafschop in de 60e minuut voor D.O.V.O. Dankzij ingrijpen van 
spelers en bestuur van W.H.C. konden enkele tientallen heethoofden tegen gehouden worden. Na 
afloop liep het toch nog uit de hand toen er vechtpartijen uit braken. Voorzitter Vredeveldt kondigde 
maatregelen aan tegen deze 1 1 'voetbalfanatiekelingen'.

De eerste zege behaalde W.H.C. op 19 september tegen S.V.Z.W. thuis door met 3-1 te winnen. 
Na 17 oktober ging het duidelijk beter met W.H.C. Beide koplopers Spakenburg en Huizen verloren 
in Wezep met respectievelijk 4-3 en 3-0 waardoor de Wezepers ineens weer in de kopgroep zaten. 
Tegen G.V.V.V. stelde W.H.C. de zege van 1-3 pas in de laatste drie minuten veilig door 
doelpunten van Jan Hoogendoorn en Gerrit Wessels tot vreugde van de meer dan 500 
meegereisde W.H.C. fans.

De kans om helemaal weer in de top terug te komen was in de thuiswedstrijd tegen koploper 
D.O.V.O. Bij winst was de achterstand teruggelopen tot een punt, maar helaas voor de blauwwitten 
won D.O.V.O. verdiend met 0-2, zodat de titelkansen voorbij waren of er moest nog een wonder 
gebeuren.
In de wedstrijd tegen S.V.Z.W. moest Willy Kruisweg geblesseerd met een brancard van het veld 
worden afgedragen na de zoveelste charges van de Wierdense defensie.Geluk voor hem was dat 
de winterstop naderde. In deze periode speelde W.H.C. tegen diverse betaalde voetbalclubs. 
Tegen het tweede van P.E.C. Zwolle werd met 3-2 gewonnen, tegen Go Ahead uit Deventer niet 
3-4 verloren en met 1-4 verloren van Heerenveen.

In de resterende vier wedstrijden in het nieuwe jaar leed W.H.C. nederlaag meer en kon men een 
vierde plaats in de wacht slepen.In de laatste wedstrijd tegen W.V.F. probeerde W.H.C. er alles aan 
te doen om topscorer Jan Hoogendoorn in stelling te brengen. Reden hiervan was dat hij nog 
topscorer kon worden van de eerste klasse. Helaas was hij niet in vorm zodat een tweede plaats 
hem restte met 15 doelpunten, één achter Beukers van Spakenburg.

Doordat de competitie al vrij vroeg was afgelopen besloot het voetbalblad GOAL in samenwerking 
met de K.N.V.B. om een nacompetitie te spelen. De winnaar hiervan kreeg de GOAL trofee en een 
reis naar de Europa cupfinale in Londen tussen Ajax en Panathinaikos. Tegen S.H.O. werd het 
weer een aparte wedstrijd net als vorig jaar tijdens de kampioensduels. In een veldslag won 
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W.H.C. niet 2-0. Wederom was de arbiter de gebeten hond bij de Oud-Beijerlanders. Een 
buitenspeldoelpunt en een onterechte strafschop waren de oorzaken van de boosheid bij S.H.O. 
Door in Katwijk tegen Quick Boys met 0-0 gelijk te spelen won W H C. de poule op 
doelgemiddelde. In de halve finale speelde W.H.C. onder protest tegen Zwart Wit '28 omdat de 
wedstrijd door de week op dinsdag in Papendrecht werd gespeeld daardoor moest W.H.C. alle 
spelers betalen die een vrije middag hadden moeten opnemen. Door twee doelpunten van Frans 
Steur werd W.H.C. met 2-1 uitgeschakeld voor de finale.

Een andere finale haalde W.H.C. wel namelijk van de K.N.V.B. zaterdagbeker. In de derde ronde 
werd wraak genomen op IJsselmeervogels, door in de verlenging met 2-1 te winnen, van de 
uitschakeling in de halve finale van twee jaar geleden. In een tumultueuze wedstrijd in de halve 
finale tegen aartsrivaal O.W.I.O.S. in Hattem voor 5.000 toeschouwers bereikte W.H.C. voor de 
tweede maal in haar bestaan de finale van de zaterdagbeker.
Het had trouwens niet veel gescheeld of de wedstrijd had zijn einde niet gehaald. Nadat rellen 
waren uitgebroken tussen de blauwwitte- en groenwitte supporters, die elkaar met bierflessen te lijf 
gingen wat enige zwaar bloedende voetbalenthousiasten opleverden, werd de wedstrijd enige 
minuten gestaakt, maar gelukkig kon het duel worden uitgespeeld.

Zaterdag 5 juni 1971 werd een glorieuze dag in de W.H.C. geschiedenis toen aanvoerder Henk 
Fijn de beker omhoog hield en werd toegejuicht door de bijna 2.000 meegereisde W.H.C. fans. 
Eindelijk was W.H.C. erin geslaagd een hoofdprijs te pakken ten koste nog wel van algeheel 
amateurkampioen Zwart Wit '28. Grote man bij W.H.C. was keeper Freek Goudbeek die de 
wedstrijd van zijn leven keepte. Bij aankomst in Wezep werd het succesvolle elftal bij de 
rolschaatsbaan opgewacht door muziekvereniging De Eendracht en het tamboer - en 
trompettenkorps. Er werd een rondrit door het dorp gemaakt met Henk Fijn met de beker in een 
open auto en volgde de rest van het elftal met trainer Klein Klouwenberg en bestuur in de bus. In 
de 'Bouwakker' te Hattemerbroek werd de overwinning nog geruime tijd gevierd.

Het winnende elftal bestond uit de volgende spelers:
Freek Goudbeek, Gerrit Wessels, Henk Fijn, Marten Westerink, Willy Kruisweg, Jan Hoogendoorn, 
Freman Goudbeek, Jan Wolff, Johan Danenberg, Dirk Vierhuizen , Jan van Dijk, Herman Dekker, 
Jannus van Pijkeren, Zwier Brommer en Lammert van Pijkeren.
WINST ZATERDAGBEKER IN 1971
Cup voor W.H.C. na zege op Zwart Wit ‘28
Sportpark in volmaakte cupsfeer
Bekersensatie op Panhuis
W.H.C. verslaat Zwart Wit ‘28

VEE Veenendaal - W.H.C. heeft revanche genomen. In een spectaculaire wedstrijd, die alles wat 
een cupduel te bieden heeft, zegevierden de mannen uit Wezep met 2-1 over het nu toch wel 
duidelijk moegestreden Zwart Wit '28 uit Rotterdam. Met precies dezelfde cijfers was W.H.C. 
enkele weken geleden in de halve finale van de nacompetitie der eersteklassers te Papendrecht 
door Zwart Wit verslagen. Zaterdagmiddag op een zonovergoten Panhuis namen de 
Noordveluwse vechters wraak. Met een voorbeeldige inzet streed men zich naar de verdiende 2-1 
uitslag. De K.N.V.B.-beker 1970-71 staat sinds 5 juni in Wezep. De finale duurde een kwartier te 
lang. Zowel in de eerste helft als in de tweede helft liet scheidsrechter H. Jongman uit Westenholte 
zeven à acht minuten te lang doorspelen. Aan beide zijden werd alles in het werk gesteld om de 
beker binnen te halen. Er speelden veel sentimenten. De Rotterdammers wilden hun trilogie 
voltooien. Want Zwart Wit had dit seizoen zowel het landskampioenschap als de eerste plaats in 
de nacompetitie behaald en wilden aan die successenreeks maar wat graag het behalen van de 
beker toevoegen. W.H.C., dat vorig jaar overigens niet deelnam aan de bekerstrijd, had op 
landelijk niveau eigenlijk nog nooit iets bereikt; altijd kwamen de Wezepers op het beslissende 
moment iets tekort, dit jaar weer in de halve finale van de nacompetitie, waarin het tegen hetzelfde 
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Zwart Wit ten onder ging. W.H.C. was er dus opgebrand, om na liefst vijf 
afdelingskampioenschappen in de laatste jaren, ook eens een landelijke prestatie te leveren. En 
daarin zijn de Wezepers dan eindelijk geslaagd. Trainer W. Klein Klouwenberg had het vorige 
week na de halve finale tegen O.W.I.O.S., met 2-0 gewonnen, al gezegd: 'We pakken Zwart Wit 
volgende week.’ Dat zijn mening niet ongegrond was, is zaterdag gebleken; W.H.C. won met 2-1. 
Maar waarom was Klein Klouwenberg vorige week al zo zeker van zijn zaak? Zijn antwoord: ‘In de 
nacompetitie verloren we van Zwart Wit, maar dat was eigenlijk onverdiend. Toen al hadden we de 
Rotterdammers moeten kloppen. Maar daar Papendrecht waren ze op alle punten net iets 
doortastender, en dat kostte ons de overwinning’. W.H.C. speelde erg zelfverzekerd: dat vond 
mede zijn oorzaak in de voorsprong die al na enkele minuten werd genomen. Een voorsprong 
dankzij een cadeautje van de zwakleidende scheidsrechter Jongman, die W.H.C. een strafschop 
gaf, toen Helleman van Zwart Wit de bal op de rand van het strafschopgebied geheel onopzettelijk 
tegen zijn hand kreeg. Willy Kruisweg stak impulsief zijn hand op en tot ieders verbazing liep 
Jongman er naar toe, hij pakte de bal op en legde deze op de stip. Wessels had geen enkele 
moeite om de stand op 1-0 te brengen. Na dit doelpunt speelde WHC eigenlijk al een gewonnen 
wedstrijd. De Rotterdamse landskampioen kon bijna geen ogenblik het kampioenschap 
waarmaken. Trainer Klein Klouwenberg: 'Het zal wel zijn, dat de jongens de reis van woensdag 
naar Londen nog in de benen hadden zitten.’ De Rotterdammers waren toen naar de Europacup 
finale Ajax-Panathinaikos geweest, een reis die ze aangeboden hadden kregen als winnaars van 
de nacompetitie. En de wedstrijdanalyse van Klouwenberg: 'We hebben nu gedaan wat we 
indertijd in Papendrecht hebben verzuimd, namelijk het inschakelen van het middenveld. Ik had 
daar Wolf geposteerd als politieagent en die jongen speelde zo goed, heel de ploeg trouwens, dat 
Zwart Wit maar een reële kans heeft gehad, en dat werd dan ook meteen een doelpunt. Maar in dit 
stadium van de wedstrijd kon ons nauwelijks nog iets gebeuren. Wij hebben vier kansen gehad en 
van die vier kansen schoten we er twee in. Het was een volkomen verdiende overwinning. In 
Papendrecht sloegen wij het middenveld over, nu maakte Zwart Wit die fout'. Over de 
scheidsrechter wilde hij niet te veel zeggen: 'Hij had zijn sterke en zijn zwakke momenten. Het 
enige wat ik wel zeggen is, dat hij te lang heeft door laten spelen’. Wat de trainer niet in woorden 
wilde uitdrukken, toonde hij echter tijdens de wedstrijd duidelijk Hij liep, vooral tegen het eind, zeer 
zenuwachtig langs de lijn, duidelijk geïrriteerd door het optreden van Jongman. Maar ondanks alles 
legden de beide ploegen een zeer aantrekkelijk spel op de grasmat, vooral in de tweede helft toen 
W.H.C. de 2-0 voorsprong ging verdedigen. De ploeg deed dit bijzonder bekwaam door de bal 
bijna steeds in eigen gelederen te houden op het middenveld. Kregen de Rotterdammers een 
kans, dan stond daar doelman Goudbeek, die de wedstrijd van zijn leven keepte. In de voorhoede 
speelden Kruisweg, Hoogendoorn en Wessels een goede wedstrijd, van welke drie Kruisweg deze 
maal de beste was. W.H.C. had de beker en deze werd uitgereikt door Fokker Remmers, de 
voorzitter van de sectie zaterdagvoetbal van de K.N.V.B. Remmers trachtte nog een soort van 
toespraak te houden, naar hij slaagde daar niet in, omdat de Wezeper supporters, zo’ n 1.500, 
hem het spreken nagenoeg onmogelijk maakten. Deze gingen op het laatst zo ver, dat ze de yell 
'1-2-3-4 komt er nog wat van' aanhieven. Remmers maakte er toen maar een eind aan, en toen 
hadden de Wezepers de cup dan definitief in handen en dat moest natuurlijk gevierd worden met 
een rondtocht over het veld. W.H.C. had aangetoond dat die 'noordelingen’ zoals ze schamper 
door de Rotterdamse toeschouwers werden genoemd, wel konden voetballen.
EINDSTAND EERSTE KLASSE B - Seizoen 1970-1971
Spakenburg 18 10 5 3 25 33-16
W.H.C. 18 8 5 5 21 35-27
W.V.F. 18 5 7 6 17 20-24
G.V.V.V 18 5 5 8 15 22-27
S.V.Z.W. 18 6 3 9 15 30-46
Harkemase Boys 18 6 1 11 13 26-41
Nunspeet 18 2 6 10 10 17-39
Be Quick '28 18 3 4 11 10 14-38
Seizoen 1971-1972
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W.H.C. ging met zes senioren - en twintig jeugdelftallen de competitie in. In de eerste wedstrijd liep 
het niet zo goed met de wissels. Jan Wolff verliet het veld met een diepe snee in de kin, die vier 
hechtingen noodzakelijk maakte, en werd vervangen door nieuwkomer Henk Veldkamp van S.E.H. 
Na twee minuten was zijn debuut bij de Wezepers alweer voorbij en kon hij het veld verlaten met 
een vrij ernstige enkelblessure en werd vervangen door Joop Binnenkamp. Arbiter Mulder uit 
Breda had een opvallende primeur. In de wedstrijd had Gerrit Wessels commentaar op de leiding, 
een officiële waarschuwing was het gevolg, alleen het vreemde was dat hij deze pas kreeg toen 
het duel al afgelopen was. Nadat W.H.C. met 5-1 van D.O.V.O. in de tweede wedstrijd had 
gewonnen spraken de kranten al over een serieuze kampioenskandidaat, wat een week later 
tegen ’s Gravenzandse S.V. al de grond werd ingeboord door met 2-1 te verliezen, ook al werd een 
glaszuiver doelpunt van Gerrit Wessels afgekeurd. Na een goede periode, met alleen een 
gelijkspel tegen S.V.Z.W. van 1-1, kregen de Wezepers twee moeilijke wedstrijden voor de kiezen. 
Allereerst moest op 30 oktober aangetreden worden tegen Spakenburg, dat moest winnen om 
aansluiting te behouden met de beide koplopers Zwart Wit ’28 en W.H.C. Na drie minuten moest 
Spakenburg al met tien man verder daar verdediger Gerrit Koelewijn met rood naar de 
kleedkamers werd gezonden. Het geluk was trouwens ook niet op de hand van Spakenburg want 
een kwartier voor tijd hield W.H.C. doelman Freek Goudbeek, net als een week eerder tegen Ter 
Leede, ook nu weer een strafschop tegen. Het werd met 1-2 een zwaar bevochten zege voor de 
Wezepers. In de topper tegen Zwart Wit ’28 werd het na rust een heerlijk duel, waarbij de 
Wezepers niet konden doordrukken door het voortreffelijke werk van amateur-international keeper 
Ger Reitsma, die de Rotterdammers overeind hield. W.H.C. verzuimde de knock-out toe te dienen 
voor 3.000 toeschouwers. Een koude douche kreeg W.H.C. te verwerken in de returnwedstrijd in 
Veenendaal, waar D.O.V.O. met 3-1 revanche nam voor de eerdere grote nederlaag in Wezep. 
Hierdoor stond W.H.C. niet meer bovenaan. Voor de wedstrijd in Veenendaal werd een minuut 
stilte gehouden wegens het overlijden van oud-voorzitter en erelid A. Schute. Op 12 februari 
declasseerde W.H.C, met een 1-5 overwinning (o.a. viermaal Jan Kroes), Kozakken Boys op eigen 
veld. De eindstand was trouwens na 65 minuten al bereikt.

Op 7 maart was de schok groot bij heel W.H.C. toen bekend werd dat trainer Wim Klein 
Klouwenberg een zwaar auto-ongeluk had gehad. Gelukkig kwam hij er nog goed vanaf ook al was 
een operatie aan zijn middenrif noodzakelijk. De training werd overgenomen door speler Willy 
Kruisweg en de coaching door voorzitter Vredeveldt. En of het toeval was of niet, in de daarop 
volgende twee wedstrijden verloor W.H.C. drie punten zodat de achterstand op koploper Zwart Wit 
’28 was gegroeid tot vier punten met nog drie duels te gaan, waardoor achteraf gezien W.H.C. in 
deze wedstrijden het kampioenschap verloor. Uitgerekend in het eerste duel dat Wim Klein 
Klouwenberg na zijn ongeluk er weer bij was won W.H.C. met 1-0 van Heerjansdam. Toen de 
uitwedstrijd op de laatste speeldag tegen Zwart Wit ’28 op het programma stond konden de 
Wezepers dan ook alleen maar bloemen meebrengen, daar de Vaanbewoners al kampioen waren. 
Ook W.H.C. kon Zwart Wit ’28 niet haar eerste nederlaag bezorgen en verloor met 2-0. Al met al 
was er toch een eervolle tweede plaats en hoe anders had het misschien nog kunnen lopen als het 
auto-ongeluk er niet was geweest.

EINDSTAND EERSTE KLASSE A - Seizoen 1971-1972
Zwart Wit '28 20 14 6 0 34 34-11
W.H.C. 20 12 4 4 28 40-20
Actief Amstelveen 20 9 5 6 23 27-20
D.O.V.O. 20 9 5 6 23 29-25
's Gravenzande S.V. 20 7 7 6 21 20-21
Kozakken Boys 20 5 9 6 19 19-20
Spakenburg 20 5 8 7 18 17-24
Heerjansdam 20 5 5 10 15 16-21
Ter Leede 20 6 3 11 15 21-31



�
S.V.Z.W. 20 2 8 10 12 11-25
D.O.T.O. 20 4 4 12 12 19-35
Seizoen 1972-1973

De nieuwe trainer bij W.H.C. werd Jan van Asten, die afkomstig was van het naar de amateurs 
verdwenen S.C. Drenthe en tevens voorzitter was van de Nederlandse Vereniging van 
Oefenmeesters. Hij wilde W.H.C. op een andere manier laten voetballen, meer op techniek en 
tactiek. Hoe snel deze omschakeling tijd zou gaan vergen moest het competitieverloop uitwijzen. 
Dat W.H.C. moest wennen aan de nieuwe speelstijl bleek wel aan het begin van het seizoen. Na 
vier speeldagen ging het nog redelijk, maar daarna kwam de klad er in. De eerste nederlaag was 
tegen Huizen waar doelman Freek Goudbeek met een vrij ernstige hoofdwond per brancard het 
veld moest verlaten. In de daarop volgende wedstrijd herstelde W.H.C. zich weer door met 2-3 te 
winnen bij A.C.V. met doelman Wout van Pijkeren in het doel voor de geblesseerde Goudbeek. 
Ook Jan Kroes was weer van de partij na een weekje trainen en hij luisterde zijn rentree op met 
een doelpunt na vijftien minuten. Om persoonlijke redenen was hij eerst van plan om niet meer te 
voetballen. Op de vijfde speeldag moest W.H.C. voor het eerst in haar bestaan in de reguliere 
competitie tegen IJsselmeervogels spelen. Alleen in de kampioenscompetitie en voor de beker was 
men elkaar al eerder tegengekomen. Bij winst zou W.H.C. weer meedoen om de koppositie. Dat 
de overgangsfase nog niet naar wens verliep bleek in deze wedstrijd waar W.H.C. volkomen 
faalde. Na 82 minuten was de stand nog draaglijk, maar in de laatste zeven minuten maakte de 
Vogels er nog drie bij. Het was acht jaar geleden dat de Wezepers zo’n grote nederlaag te slikken 
kregen en wel tegen Urk (5-0). Na het debacle in Spakenburg ging het bergafwaarts met W.H.C.

Tijdens de winterstop vroegen de kranten zich af wat er met de Wezepers aan de hand was. 
Trainer Jan van Asten reageerde dat de ploeg zeker zou terugkomen. Ook bij de supportersschare 
was er onrust ontstaan. Tegen het onderaanstaande W.V.F. werd er eindelijk weer gewonnen met 
2-1 zodat er wat meer lucht was met de degradatiekandidaten. Een gelukkige winst op D.O.V.O. 
met 1-0 via een strafschop van Gerrit Wessels drie minuten voor tijd bracht W.H.C. zelfs weer naar 
de middenmoot. Een onmachtige voorhoede kon na een uur lang storm te hebben gelopen op de 
defensie van koloper Huizen geen potten breken en het was dan ook zeer geflatteerd dat Huizen 
met 2-1 won. Het duel tegen S.D.V.B. was zeer belangrijk voor de strijd tegen degradatie hoewel 
beide ploegen een redelijke voorsprong hadden op de concurrenten Harkemase Boys en W.V.F. 
Maar bij een overwinning zou de zekerheid om volgend seizoen weer in de eerste klasse te spelen 
wel toenemen. In hevige sneeuwbuien bleef het heel lang 0-0, maar tien minuten voor tijd kon 
S.D.V.B. op voorsprong komen, volgens de Wezepers in buitenspelpositie. Vijf minuten later werd 
het 0-2 maar ook nu weer waren er protesten van W.H.C., want er was hands gemaakt door de 
doelpuntmaker. De arbiter bleef bij zijn beslissing en dus was W.H.C. nog niet veilig. Dit moest dan 
gebeuren in de thuiswedstrijd tegen de directe concurrent Harkemase Boys, dat zes punten 
achterstond met nog vier duels te gaan. Winst was voldoende voor de Wezepers. Het werd een 
zeer matige wedstrijd waarin de Friezen er duidelijk niet meer in geloofden. W.H.C. won met 3-1 
door ondermeer twee strafschoppen van Gerrit Wessels. W.H.C. was veilig. De competitie werd 
afgesloten met een 1-0 overwinning op Spakenburg waarin drie jonge spelers hun kans kregen, 
namelijk Teun Kwakkel, Arie Mulder en Jan Bijsterbosch. Vooral de eerste speelde een knappe 
wedstrijd. De Wezepers waren uiteindelijk op de negende plaats beland. Het was de laagste 
klassering ooit sinds men in K.N.V.B.-verband voetbalde. Een tijdperk van tien gouden jaren was 
hiermee afgesloten. De tweede plaats van vorig seizoen was de laatste stuiptrekking van de 
gouden ploeg, die langzaam maar zeker uit elkaar ging door blessures, gestopte spelers en 
vedettes van weleer die een dagje ouder werden. W.H.C. ging de komende jaren een bescheiden 
rol spelen in de eerste klasse.
EINDSTAND EERSTE KLASSE B - Seizoen 1972-1973 
IJsselmeervogels 22 16 4 2 36 49-12
Huizen 22 12 4 6 28 30-17
G.V.V.V. 22 12 4 6 28 46-31
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Nunspeet 22 8 9 5 25 34-28
Spakenburg 22 8 8 6 24 28-26
D.O.V.O. 22 8 6 8 22 38-30
A.C.V. 22 6 9 7 21 26-35
V.V.O.G. 22 7 6 9 20 31-30
S.D.V.B. 22 6 7 9 19 26-38
W.H.C. 22 6 7 9 19 24-37
Harkemase Boys 22 4 3 15 11 19-41
W.V.F. 22 2 7 13 11 14-40
Seizoen 1973-1974

De start van de competitie was redelijk succesvol voor de Wezepers. De Veluwse derby tegen 
V.V.O.G. op 1 september werd in een rommelig duel met 1-0 gewonnen. Tegen koploper 
Spakenburg was de wedstrijd na 23 minuten al beslist toen de stand op 0-3 werd gebracht door 
Ruud Koelewijn. Een kwartier voor tijd kon Dirk Vierhuizen de eer redden voor de blauwwitten. 
Vervolgens werden Zwart Wit ’28 en Nunspeet verslagen wat tot gevolg had dat W.H.C. na zes 
speeldagen in de kopgroep zat met twee punten achterstand op koploper Go Ahead K. Een 
onnodige nederlaag bij C.S.V.D. leidde een slechte periode in want in vier wedstrijden werd maar 1 
punt behaald zodat W.H.C. naar beneden zakte richting degradatiegroep. Twee ploegen die in 
deze groep zaten stonden vervolgens op het programma. Een zwaar bevochten overwinning tegen 
Heerjansdam (1-0) met een iets gemakkelijke zege op A.C.V. (3-1) waren het resultaat. In deze 
laatste wedstrijd scoorde Gerrit Wessels in de 55e minuut de 2-1 wat tevens zijn 175e doelpunt 
voor W.H.C. in competitie - of bekerwedstrijd betekende. Tegen koploper Spakenburg was W.H.C. 
dichtbij een puntje, maar vier minuten voor het einde viel dan toch nog het enigste doelpunt van de 
wedstrijd. Een goed spelend W.H.C. was strijdend ten onder gegaan. Op 2 februari ging W.H.C. in 
Harderwijk met 4-2 ten onder bij V.V.O.G. maar ondanks de vier tegendoelpunten was doelman 
Wout van Pijkeren de grote uitblinker. Naast de vele schitterende reddingen stopte hij ook nog 
eens twee strafschoppen. Een fel spelend W.H.C. haalde een kostbaar punt bij nummer twee op 
de ranglijst Go Ahead K. door een 0-0 gelijkspel. Tegen C.S.V.D. behaalde de Wezepers een zeer 
belangrijke overwinning met 3-0, waardoor W.H.C. nog 1 punt nodig had om zich in veiligheid te 
spelen. Tweemaal de 18-jarige Klaas Wiersma en Gerrit Wessels waren de schutters. Door op de 
één na laatste speeldag te winnen van G.V.V.V. met 0-2 speelde de blauwwitten zich in veiligheid. 
Jammer was de 0-3 nederlaag op de laatste speeldag tegen Quick Boys want bij winst had W.H.C. 
de zesde plaats nog kunnen bereiken. Nu werd de negende positie in het eindklassement gehaald, 
een zelfde plek als vorig seizoen.
EINDSTAND EERSTE KLASSE B - Seizoen 1973-1974
Spakenburg 22 17 1 4 35 36-17
Quick Boys 22 10 9 3 29 32-12
Zwart Wit '28 22 11 5 6 27 36-27
Go Ahead K. 22 10 7 5 27 32-28
V.V.O.G. 22 6 11 5 23 24-23
Vitesse D. 22 7 7 8 21 27-28
Heerjansdam 22 6 9 7 21 20-21
Noordwijk 22 6 7 9 19 22-23
W.H.C. 22 8 3 11 19 26-31
G.V.V.V. 22 5 9 8 19 24-32
Nunspeet 22 5 6 11 16 21-37
A.C.V. 22 1 6 15 8 15-36
EINDSTAND EERSTE KLASSE B - Seizoen 1972-1973

Seizoen 1974-1975
Aan het begin van het seizoen 1974-75 was er weer een trainerswisseling bij W.H.C. Jan van 
Asten verliet de club en werd opgevolgd door de Nijkerker Wim Boerboom. Opvallend bij het begin 
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van de competitie was het feit dat de eerste vijf wedstrijden allemaal in een 1-0 stand waren 
geëindigd. Meest in het oog springende resultaat was het duel op dinsdagavond in Spakenburg 
tegen IJsselmeervogels. Door een hele knappe partij voetbal op de mat te leggen won W.H.C. met 
0-1 door een doelpunt van nieuwkomer Joop Bottenberg, die daarmee alle W.H.C.-treffers tot dan 
toe (drie in totaal) op zijn naam had staan. Pikant detail na afloop van de gewonnen wedstrijd 
tegen de Vogels was het feit dat W.H.C. op de eerste plaats stond met op de tweede plaats 
aartsrivaal O.W.I.O.S. en laat nu beide kemphanen vier dagen later in Wezep tegen elkaar spelen. 
Een regelrechte topper dus op de Noord Veluwe. In een slechte wedstrijd wonnen de groenen met 
0-1 door een treffer van Jan Bovendorp en daarmee de Oldebroekers naar de nummer 1 positie 
schietend. Voor Jan Wolff liep het duel niet goed af want in een botsing met Arie Jonker van 
O.W.I.O.S. brak hij zijn been en werd dezelfde middag nog geopereerd in het ziekenhuis in Zwolle. 
W.H.C. herstelde zich op 12 oktober goed door landskampioen Huizen met 2-1 te verslaan. In 
deze wedstrijd debuteerde de 17-jarige Jaap Wolff zeer verdienstelijk, nog niet wetende dat hij zo’n 
20 jaar later zou uitgroeien tot Mister W.H.C. Tegen Go Ahead K. met een uitblinkende Henk Kiel in 
de gelederen verloor W.H.C. met maar liefst 6-0, de grootste nederlaag ooit die men zou krijgen in 
de eerste klasse. Maar de Wezepers bleven punten verzamelen en bleven daardoor in de 
kopgroep, een situatie die zich drie jaar geleden voor het laatst voor deed. S.C. Elim (2-0), 
N.S.V.V. (0-3) en De Zwerver K. (3-0) werden verslagen en daardoor bleef W.H.C. aansluiting 
houden met de bovenste ploegen.
Door in vijf duels maar twee punten te pakken verdween W.H.C. langzaam uit de subtop en 
belandde in de middenmoot. Nadat eerst kansloos werd verloren tegen S.H.O. met 3-0, werd er 
ongelukkig verloren bij koploper D.O.V.O. Een zeer gehavend W.H.C. kon tot tien minuten voor het 
einde volhouden, maar toen was het topscorer Herman van Veenendaal die de winnende treffer op 
zijn schoen had. De Veluwse derby tegen V.V.O.G. was na een spannende strijd geëindigd in een 
1-1 gelijkspel. Na rust leefde de strijd pas echt op en werd het duel steeds harder waarbij bleek dat 
arbiter Jongman uit Westenholte niet erg gelukkig was met zijn beslissingen en vaak de irritaties 
van de spelers en publiek opwekte. Mede als gevolg van dit werd Andre van Werven tien minuten 
voor het einde uit het veld gestuurd wegens het onderuit halen van een tegenstander tijdens 
doodspel. Een vrij gelukkige zege van IJsselmeervogels met 0-1 was te wijten aan het missen van 
de vele kansen van de Wezepers. Het enige doelpunt viel in de 38e minuut door een treffer van 
Jan de Graaf. Eindelijk was er weer winst voor de Wezepers in het duel met kampioenskandidaat 
R.V.V.H. Met uitstekend voetbal werd met 2-1 gewonnen. De 2-1 zege was eigenlijk nog te weinig 
voor de Wezepers, die zeker met meer doelpunten verschil hadden moeten winnen dan alleen de 
treffers van Gerrit Wessels en Jan Kroes. Tegen S.H.O. maakte W.H.C. een einde aan de 
zegereeks van de Oud-Beijerlanders, door de ploeg op 0-0 te houden. De derby tegen O.W.I.O.S. 
ging voor de tweede maal dit jaar verloren, nu met 2-0, dat vooral tot stand was gekomen door het 
sterke middenveldspel van de Oldebroekers. Jammer was daarna de serie van vijf wedstrijden die 
allemaal verloren gingen zodat een mooie klassering in de subtop niet meer tot de mogelijkheden 
behoorde.

Even begon het er nog op te lijken dat de ploeg nog in de problemen zou komen, maar door een 
goede eindsprint, drie overwinningen achter elkaar, werd er een goede middenmootpositie 
behaald. Tegen Huizen en D.O.V.O. verloor men twee keer met 2-1 en ook tegen Go Ahead K. kon 
men geen revanche nemen voor de eerdere 6-0 nederlaag. Een zeer teleurstellend resultaat werd 
behaald tegen rode lantaarndrager Elim, waar met 2-0 werd verloren. Op 3 mei kon W.H.C. 
eindelijk weer eens het zoet van een overwinning proeven. De debuterende Arend Boschman, 
Henk Fijn en Arie Mulder waren de doelpuntmakers in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen 
N.S.V.V. De Wezepers hadden de smaak weer te pakken want ook De Zwerver K. werd met 2-3 
verslagen. De overwinning was zonder meer verdiend, omdat W.H.C. over een betere techniek 
beschikte en de combinaties ook beter liepen. De Wezepers waren nogal gehandicapt in dit duel 
daar Andre van Werven, Jan Wolff en Gerrit Wessels niet meededen terwijl Henk Fijn en Pim 
Wessels pas in de tweede helft konden worden ingezet. Trainer Wim Boerboom moest daardoor 
experimenteren met de opstelling. De achterste vier werd gecompleteerd door Jan Bijsterbosch en 
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Jannus van Pijkeren terwijl de jeugdige Gerrit Koele op de rechtsbuitenplaats zijn debuut maakte. 
W.H.C. besloot de competitie uitstekend door de lastige uitwedstrijd tegen V.V.O.G. met 1-3 te 
winnen. Het was zonder meer een verdiende overwinning voor de Wezepers, die met grote inzet 
streden en duidelijk lieten blijken deze derby te willen winnen. De doelpuntmakers in dit duel waren 
tweemaal Klaas Wiersma en Arie Mulder. Na de degradatiestrijd van vorig seizoen had de ploeg 
zich onder de nieuwe trainer Boerboom toch weer opgewerkt met als resultaat een onbezorgd 
seizoen. Opvallend waren de wisselvallige resultaten, die de ploeg duidelijk een plaats in de 
subtop hadden gekost.
EINDSTAND EERSTE KLASSE B - Seizoen 1974-1975
D.O.V.O. 26 18 7 1 43 58-15
IJsselmeervogels 26 16 5 5 37 35-16
V.V.O.G. 26 12 7 7 31 36-29
S.H.O. 26 14 3 9 31 42-32
R.V.V.H. 26 12 5 9 29 33-32
Huizen 26 11 6 9 28 34-31
W.H.C. 26 11 4 11 26 31-32
Go Ahead K. 26 8 9 9 25 39-30
Hollandscheveld 26 8 8 10 24 31-35
Heerjansdam 26 8 7 11 23 24-26
O.W.I.O.S. 26 6 8 12 20 23-36
N.S.V.V. 26 5 9 12 19 31-56
S.C. Elim 26 4 7 15 15 28-44
De Zwerver K. 26 4 5 17 13 26-57
Seizoen 1972-1973

De nieuwe trainer bij W.H.C. werd Jan van Asten, die afkomstig was van het naar de amateurs 
verdwenen S.C. Drenthe en tevens voorzitter was van de Nederlandse Vereniging van 
Oefenmeesters. Hij wilde W.H.C. op een andere manier laten voetballen, meer op techniek en 
tactiek. Hoe snel deze omschakeling tijd zou gaan vergen moest het competitieverloop uitwijzen. 
Dat W.H.C. moest wennen aan de nieuwe speelstijl bleek wel aan het begin van het seizoen. Na 
vier speeldagen ging het nog redelijk, maar daarna kwam de klad er in. De eerste nederlaag was 
tegen Huizen waar doelman Freek Goudbeek met een vrij ernstige hoofdwond per brancard het 
veld moest verlaten. In de daarop volgende wedstrijd herstelde W.H.C. zich weer door met 2-3 te 
winnen bij A.C.V. met doelman Wout van Pijkeren in het doel voor de geblesseerde Goudbeek. 
Ook Jan Kroes was weer van de partij na een weekje trainen en hij luisterde zijn rentree op met 
een doelpunt na vijftien minuten. Om persoonlijke redenen was hij eerst van plan om niet meer te 
voetballen. Op de vijfde speeldag moest W.H.C. voor het eerst in haar bestaan in de reguliere 
competitie tegen IJsselmeervogels spelen. Alleen in de kampioenscompetitie en voor de beker was 
men elkaar al eerder tegengekomen. Bij winst zou W.H.C. weer meedoen om de koppositie. Dat 
de overgangsfase nog niet naar wens verliep bleek in deze wedstrijd waar W.H.C. volkomen 
faalde. Na 82 minuten was de stand nog draaglijk, maar in de laatste zeven minuten maakte de 
Vogels er nog drie bij. Het was acht jaar geleden dat de Wezepers zo’n grote nederlaag te slikken 
kregen en wel tegen Urk (5-0). Na het debacle in Spakenburg ging het bergafwaarts met W.H.C.

TSeizoen 1975-1976
W.H.C. ging met gemengde gevoelens de competitie in daar Joop Bottenberg was vertrokken naar 
D.O.S.K., Dirk Vierhuizen en Gerrit Wessels een stapje terugdeden door te gaan spelen in het 
tweede elftal en Jan Kroes was uitgeschakeld door een knieblessure. De start van W.H.C. was 
zeer teleurstellend door met 0-1 thuis te verliezen van Actief Amstelveen. Het gebrek aan routine 
van het zeer jonge W.H.C. brak de ploeg gelijk op. Trainer Wim Boerboom deed een beroep op 
Dirk Vierhuizen en Gerrit Wessels en vanaf de tweede wedstrijd tegen Zwart Wit ’28, die trouwens 
ook met 1-0 verloren ging, deden ze de rest van het seizoen weer gewoon mee. In de derde 
wedstrijd behaalde W.H.C. haar eerste punt door met keihard werken een 1-1 gelijkspel uit het 
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vuur te slepen tegen Noordwijk. De vierde wedstrijd, op 20 september, zal voor altijd in de boeken 
blijven staan. Het was de allereerste wedstrijd in de eerste klasse die werd gestaakt en ook niet 
meer werd uitgespeeld. Bij de stand 1-1 tegen Go Ahead K., door doelpunten van Frits van de Belt 
en Jaap Wolff, scoorde Jan Wolff na een solo voor 1.800 toeschouwers de 1-2 op het scorebord. 
Een aantal Wezeper supporters stormden verheugd het veld op, blij met de revanche van de 6-0 
nederlaag van vorig seizoen, direct gevolgd door een aantal Kampenaren, die minder blij waren. 
Nabij het Kamper strafschopgebied vielen opeens klappen en werd er hevig geduwd en gestompt. 
Arbiter Brouwer uit Drachten wist zich geen raad meer en staakte de wedstrijd. De eerste normale 
overwinning kwam pas op 25 oktober tegen D.E.T.O., een wedstrijd die zwaar bevochten werd 
gewonnen met 2-1 door doelpunten van Joop Binnenkamp en Andre van Werven. In een goede 
partij in de derby tegen O.W.I.O.S. werd het 2.000-koppige publiek de grote winnaar want beide 
ploegen deden aan klantenbinding. Het was alleen jammer voor W.H.C. dat de Oldebroekers de 
kansen beter hadden benut met als gevolg dat W.H.C. met een 3-1 nederlaag richting Wezep terug 
kon.

Daar de Wezepers in de vijf wedstrijden daarna maar twee punten pakten begon het 
degradatiespook aardig dichtbij te komen. Met nog tien duels te gaan stond W.H.C. op de elfde 
positie met elf punten. Alleen C.S.V.D., Actief Amstelveen met beide tien punten en 
Hollandscheveld met negen punten stonden nog onder W.H.C. De opmerkelijke revival begon 
tegen Zwart Wit ’28 thuis die met veel werklust en inzet met 1-0 werd gewonnen door de 
blauwwitten. In deze wedstrijd kwam Jan Wolff voor het eerst weer uit voor W.H.C. na zijn 
beenbreuk van vorig jaar tegen O.W.I.O.S. De Wezepers bleven doorgaan met punten verzamelen 
door ondermeer zeges op Harkemase Boys (3-0), Actief Amstelveen (1-3) en C.S.V.D. (2-0). In 
deze laatste wedstrijd werd het eersteklasserschap voor volgend seizoen weer veiliggesteld. Dirk 
Vierhuizen en Henk Fijn uit een strafschop waren de gevierde helden. Voor de thuiswedstrijd tegen 
O.W.I.O.S. werd de selectie nog verblijd met nieuwe trainingspakken die werden aangeboden door 
de heer H.J. Masselink van de Rabo-bank. Negentig minuten spannend en spectaculair voetbal 
met winstkansen voor beide ploegen en een uiteindelijk 1-1 gelijkspel waarmee beide ploegen, 
gezien het vertoonde spel, best tevreden mee mochten hebben, was het resultaat van deze derby. 
O.W.I.O.S.-trainer Cees Weurman kwalificeerde het spel van W.H.C. als ’enorm agressief’. Hij had 
het idee dat W.H.C. kampioen wilde worden. In het voorlaatste duel van de competitie tegen 
Hollandscheveld maakte de 16-jarige doelman Bert Sanders zijn debuut voor de Wezepers en 
speelde een uitstekende wedstrijd. Het seizoen werd afgesloten met een 1-0 zege op R.V.V.H. 
waardoor W.H.C. op de verrassende vijfde plaats eindigde. In de laatste tien wedstrijden hadden 
de Wezepers liefst zestien punten behaald. Helaas was er die in deze tijd nog geen periodetitel te 
verdienen.
EINDSTAND EERSTE KLASSE A - Seizoen 1975-1976

 
Noordwijk 26 17 8 1 42 56-20
Spakenburg 26 11 9 6 31 37-27
O.W.I.O.S. 26 11 10 6 30 30-24
D.O.V.O. 26 10 9 7 29 31-25
W.H.C. 26 9 9 8 27 28-26
Zwart Wit '28 26 7 13 6 27 27-25
R.V.V.H. 26 6 14 6 26 29-31
Harkemase Boys 26 11 4 11 26 32-42
Go Ahead K. 26 8 9 9 25 30-30
D.E.T.O. 26 9 7 10 25 31-36
V.V.O.G. 26 8 6 12 22 41-39
Vitesse D. 26 7 8 11 22 26-29
Actief Amstelveen 26 5 7 14 17 24-42
Hollandscheveld 26 3 9 14 15 20-46
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Seizoen 1976-1977

Door de verjonging van de selectie zou handhaven dit seizoen al een mooi resultaat zijn was de 
mening bij de Wezepers. Men verwachtte absoluut geen toppositie. Routiniers Henk Fijn en Gerrit 
Wessels gingen in het tweede elftal voetballen. Van Olympia ’28 was de talentvolle Frans Zelle 
overgekomen en de selectie was verder aangevuld met enkele talentvolle jeugdspelers. De 
competitie begon voor W.H.C. pas op 11 september daar de eerste wedstrijd tegen Harkemase 
Boys werd afgelast. Een moeizame 1-0 zege werd behaald op Go Ahead K. door een vrije trap van 
Jaap Wolff, die volgens trainer Wim Boerboom niet meer dan een ’viertje’ verdiende wegens zijn 
slechte spel. Over geluk had W.H.C. niet te klagen want er werden twee Kamper doelpunten 
afgekeurd. Een week later haalde W.H.C. alle landelijke kranten door het onverslaanbare geachte 
IJsselmeervogels, dat vorig seizoen algeheel landskampioen was geworden, in eigen huis met 1-2 
te verslaan. En waar er nog twijfels waren of spits Frans Zelle het niveau wel aankon, werden deze 
door de twee doelpunten van hem tegen de Vogels in één klap weggenomen. Lang duurde de 
euforie niet want een week later zette uitgerekend rivaal O.W.I.O.S. de Wezepers weer keihard 
met beide benen op de grond door de derby met 0-2 te winnen. Het was te wijten aan de 
schotloosheid van de voorwaartsen dat W.H.C., ondanks de vele kansen, geen treffers kon 
produceren. Na afloop dreigde even een rel te ontstaan, maar door voortijdig ingrijpen van 
aanwezige bestuursleden, voorkwam men gelukkig erger. De punten waren in ieder geval in de 
gemeente gebleven aldus een W.H.C.-bestuurslid. De inhaalwedstrijd op 9 oktober in Harkema 
tegen de plaatselijke Boys ging dramatisch verloren met 4-1. Dat het niet liep bij W.H.C. bewees 
het constante gemekker op de arbiter met als gevolg officiële waarschuwingen voor Jan Wolff, 
Jaap Wolff en Dirk Vierhuizen en zelfs het uit het veld sturen van Lammert van Pijkeren.

Na vier achtereenvolgende nederlagen was W.H.C. gezakt naar een gedeelde laatste plaats. 
Gelukkig werd de wedstrijd tegen mede rode lantaarndrager Heerjansdam eindelijk weer eens 
gewonnen met als matchwinnaar Frans Zelle. Na de thuisnederlaag tegen Nunspeet begon voor 
W.H.C. de opmars door in elf wedstrijden tegen geen enkele nederlaag op te lopen en op de derde 
plaats te komen. In die serie van elf werd ondermeer Harkemase Boys met 4-3 verslagen na een 
ruststand van 0-1. De prestatie van W.H.C. was opmerkelijk goed daar de ploeg vier spelers miste 
door schorsingen. Sensationeel was de zege op koploper IJsselmeervogels, die tot dan toe slechts 
eenmaal had verloren en wel van....juist, W.H.C. op 18 september in Spakenburg met 1-2. En 
dezelfde speler die toen de hoofdrol vertolkte was ook nu weer de plaaggeest voor de Vogels, 
namelijk Frans Zelle, die in de 50e minuut de winnende treffer scoorde. Dat dit gevoelig lag bij de 
Spakenburgse supporters bewezen de ongeregeldheden na afloop van het duel. Scheidsrechter 
Jan Wissink kreeg een paar gevoelige tikken en kreeg de schuld van de nederlaag in de schoenen 
geschoven. Door deze overwinning was de spanning in de top van de ranglijst weer volledig terug. 
Ook W.H.C. was weer een kanshebber geworden want de achterstand op IJsselmeervogels was 
nog maar drie punten. Dat trainer Wim Boerboom het ’viertje’ van Jaap Wolff in de wedstrijd op 11 
september alweer lang was vergeten bewezen zijn woorden na afloop van de gewonnen wedstrijd 
tegen V.V.O.G. ’Zo’n vent is goud waard. De hele wedstrijd zie je hem niet of nauwelijks en dan 
toch de wedstrijd beslissen, klasse!’ Tegen A.C.V. thuis werd de eerste nederlaag weer geleden na 
een opmerkelijke serie van elf. Jan Penninga van A.C.V. was de man van de wedstrijd door 
driemaal te scoren. Het gevecht om de tweede plaats ging op 14 mei definitief verloren door de 
derby tegen Nunspeet met 3-1 te verliezen doordat de Nunspeters in de slotfase toesloegen. Op 
de laatste speeldag deed W.H.C. nog bijna mee aan competitievervalsing door in Marken aan te 
treden zonder vijf vaste basisspelers. Marken, dat moest winnen om aan degradatie te 
ontsnappen, bezorgde W.H.C. de grootste nederlaag van het seizoen door met 5-1 te winnen door 
ondermeer drie doelpunten van Piet Boes. Gelukkig was deze wanvertoning van W.H.C. niet van 
invloed op de competitie. Door in de laatste wedstrijden slecht te presteren had W.H.C. een unieke 
kans laten liggen om weer terug te keren in de top. Drie punten meer had een mooie tweede plaats 
opgeleverd, nu moest men genoegen nemen met een plaats in de subtop.
EINDSTAND EERSTE KLASSE B - Seizoen 1976-1977
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IJsselmeervogels 26 16 7 3 39 68-22
Harkemase Boys 26 13 4 9 30 45-38
Nunspeet 26 10 9 7 29 40-40
V.V.O.G. 26 10 8 8 28 41-37
W.H.C. 26 10 8 8 28 32-40
A.C.V. 26 9 9 8 27 41-30
Spijkenisse 26 9 9 8 27 35-34
Go Ahead K. 26 9 9 8 27 30-34
D.E.T.O. 26 9 8 9 26 36-41
Bennekom 26 7 10 9 24 35-37
O.W.I.O.S. 26 4 13 9 21 27-34
De Zwervers 26 6 8 12 20 31-39
Heerjansdam 26 8 3 15 19 28-44
Marken 26 5 9 12 19 37-56
Seizoen 1977-1978

W.H.C. ging het nieuwe seizoen met redelijk veel vertrouwen tegemoet ondanks het feit dat 
routiniers Dirk Vierhuizen en Jan van Dijk waren gestopt waardoor de laatste spelers van het 
gouden W.H.C.-team van de jaren zestig verdwenen waren. Ook Andre van Werven stopte zodat 
de selectie werd aangevuld met spelers uit het derde team en enkele jeugdspelers. De aanvang 
van de competitie ging nog redelijk voor de Wezepers. Na drie wedstrijden had men drie punten, 
waaronder een overwinning op O.W.I.O.S. met 1-0, dat voor het eerst sinds het seizoen 1961-1962 
eindelijk weer eens werd gewonnen door W.H.C. in competitieverband.Toch ging het steeds meer 
bergafwaarts met de blauwwitten, die wel wat puntjes bij elkaar sprokkelden maar niet tot een 
overwinning meer konden komen. In de vijfde wedstrijd werd de gestopte Jan van Dijk alweer 
teruggehaald om de zeer jonge, onervaren ploeg wat meer rust te geven. En zoals bij elke grote 
club met een grote aanhang begon langzaam maar zeker ook de vijfde colonne zich ermee te 
bemoeien. Op de negende speeldag thuis tegen Harkemase Boys kwam het voorlopige dieptepunt 
toen de Wezepers op de laatste plaats terecht kwamen. Als alles tegen zit dan krijg je situaties 
zoals het eigen doelpunt van Jan Wolff drie minuten voor tijd tegen de Boys uit Harkema, die met 
1-2 verloren ging. Een vrije week deed de Wezepers goed want in een oefenduel met de amateurs 
van Go Ahead uit Deventer won W.H.C. met 8-2 waarin Frans Zelle eindelijk het doel weer eens 
wist te vinden, want hij scoorde vier doelpunten. Opvallend in deze wedstrijd was de terugkeer van 
Dirk Vierhuizen. Hierdoor werd het spel van W.H.C. toch iets beter, ook al was dat nog niet in de 
uitslagen af te lezen. Uit in de derby tegen Nunspeet werd ongelukkig in de laatste minuut verloren 
met 2-1. Bondscoach Arie de Vroet was hierbij aanwezig om twee Oranjekandidaten te bekijken, 
Arjan Witteveen van Nunspeet en Jan Wolff van W.H.C. Tegen de ongenaakbare koploper A.C.V., 
dat slechts twee verliespunten had, werd W.H.C. de morele winnaar. Door een enorme inzet en bij 
vlagen goed spel werd het een verdienstelijk gelijkspel van 3-3. De derby tegen O.W.I.O.S. 
eindigde in een 1-1 gelijkspel in een hele slechte wedstrijd waarbij de emoties soms erg hoog 
opliepen. Twee W.H.C.-spelers zouden het veld gewond verlaten, Dirk Vierhuizen met een 
hersenschudding en Pim Wessels met een diepe vleeswond. Nog meer zorgen dus voor de 
blauwwitten, die nu helemaal alleen onderaan stonden met al vijf punten achterstand op de veilige 
twaalfde plaats.

En als de nood aan de man is worden er altijd opmerkelijke oplossingen gezocht, zo nu ook. Na al 
eerder Jan van Dijk en Dirk Vierhuizen werden nu ook Henk Fijn, Jan Wolff en Gerrit Wessels, na 
anderhalf jaar niet meer in het eerste te hebben gespeeld, gevraagd om hun kunsten in dienst van 
het noodlijdende elftal in te zetten. Om met de mysterieuze krachten in de sport te spreken 
gebeurde het ongelooflijke. In de laatste elf wedstrijden haalde W.H.C. maar liefst achttien punten, 
zonder een nederlaag te lijden. Het was alsof alles wat de blauwwitten een warm hart toedroeg de 
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krachten bundelden en een vuist maakte, om ervoor te zorgen dat deze grootmacht uit het oosten 
des lands niet voor het eerst in haar bestaan zou degraderen. Of het nu aan de terugkeer van de 
routiniers lag of dat spits Frans Zelle ineens weer begon te scoren of dat onder anderen Jaap Wolff 
weer zijn supervorm terug kreeg, wie zal het zeggen? Een feit was wel dat W.H.C. de laatste jaren 
vaak zulke opmerkelijke reeksen met pieken en dalen heeft gekend. In de uitwedstrijd tegen 
Harkemase Boys, dat in een 1-1 gelijkspel eindigde, verliet W.H.C. definitief de onderste twee 
plaatsen. D.O.V.O. kon haar kampioenskansen definitief in de ijskast zetten toen W.H.C. met 0-1 
won in Veenendaal door een doelpunt van Jan Bijsterbosch in de 85e minuut. Na de remise met 
Nunspeet van 1-1, waar beide ploegen tevreden mee waren, kwam het aan op de laatste speeldag 
waarbij nog zes ploegen konden degraderen. W.H.C. had aan een gelijkspel voldoende om 
eersteklasser te blijven en moest uit tegen het al kampioen zijnde A.C.V. Na een doelpunt van Ben 
van ’t Ende bleef het tot vijf minuten voor tijd 0-1. In deze laatste vijf minuten zouden er nog vier 
goals bijkomen, eerlijk verdeeld over beide ploegen, zodat W.H.C. zich met 2-3 in veilige haven 
speelde. Het was een zeer spannende competitie geweest met een miniem verschil in punten. 
Nummer vier Harkemase Boys had maar drie punten voorsprong op het gedegradeerde V.V.O.G. 
dat op de dertiende plaats was geëindigd.
EINDSTAND EERSTE KLASSE B - Seizoen 1977-1978
A.C.V. 26 17 3 6 37 62-30
Spakenburg 26 12 7 7 31 40-35
D.O.V.O. 26 9 11 6 29 48-33
Harkemase Boys 26 10 6 10 26 40-41
Go Ahead K. 26 10 6 10 26 40-44
D.O.S.K. 26 7 11 8 25 36-35
Nunspeet 26 9 7 10 25 39-39
W.H.C. 26 8 9 9 25 36-38
Huizen 26 9 7 10 25 42-52
D.E.T.O. 26 8 8 10 25 40-45
Bennekom 26 8 8 10 24 30-40
O.N. 26 6 11 9 24 46-46
V.V.O.G. 26 8 7 11 23 28-44
O.W.I.O.S. 26 6 9 11 21 34-39
Seizoen 1978-1979

Na vier seizoenen onder leiding van Wim Boerboom kreeg W.H.C. in het seizoen 1978-1979 een 
nieuwe trainer. Het was de pas 26-jarige Lammert van Dijk uit Apeldoorn, die een zeer nuchtere 
kijk had op de zaken. Werklust, was zijn parool, hij vond zichzelf een hulpmiddel en geen 
oplosmiddel. Met bijna dezelfde selectie, uitgezonderd de nu definitief gestopten Henk Fijn en 
Gerrit Wessels, kon hij beginnen aan de competitie. De 34-jarige good-old Dirk Vierhuizen en Jan 
van Dijk plakten er nog een jaartje aan vast. De start van de competitie begon goed voor W.H.C., 
dat na vier wedstrijden zes punten had en daardoor leuk in de subtop meedraaide. De eerste 
nederlaag liep men op in een tumultueuze wedstrijd in Spakenburg tegen IJsselmeervogels, dat 
zich wilde revancheren voor de twee nederlagen van twee jaar geleden, toen de Wezepers de 
Vogels de baas waren. In de 87e minuut barste de bom, in een overigens verder sportieve 
wedstrijd, toen Pim Wessels een ingooi wilde nemen, maar werd gehinderd door Jan Vedder van 
de Vogels. Trainer Evert Mur begon zich ermee te bemoeien en W.H.C.-trainer Lammert van Dijk 
werd hardhandig door suppoosten in de dug-out gegooid. Toen was het hek van de dam en 
bemoeide iedereen, spelers en supporters, zich ermee met als gevolg enkele vechtpartijen en een 
ingelaste rustperiode van tien minuten. Ook een Trouw fotograaf liep enkele rake klappen op en 
het dagblad Trouw zou later een protest indienen bij het bestuur van IJsselmeervogels,. De 
eindstand bleef overigens, na het uitspelen van het duel, gewoon 1-0 voor de Spakenburgers. 
Slechts dertien minuten had het duel tussen Zwaluwen Vl. en W.H.C, geduurd toen scheidsrechter 
Aart Keyzer uit Alphen aan de Rijn besloot het duel toch maar te staken wegens de slechte 
gesteldheid van het veld en dus konden de Wezepers met onverrichte zaken de verre terugreis 
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naar de Veluwe aanvaarden. Na de laatste zege tegen O.N. met 1-0 op de vierde speeldag bleef 
W.H.C. tot en met de elfde speeldag zonder overwinning, waardoor de ploeg samen met nog zo’n 
acht ploegen de grote midden-staartgroep vormden. Door deze tegenvallende resultaten kregen 
enkele jonge spelers hun kans waaronder Jacco Velthuis en Aalt Tichelaar, die op 17-jarige leeftijd 
zijn debuut maakte op de elfde speeldag tegen D.O.V.O. Na deze wedstrijd begon het echt winter 
te worden met als gevolg een zeer lange winterstop van maar liefst 15 weken. Om niet geheel tot 
stilstand te komen werd er ondermeer aan zaalvoetbal gedaan. In Elburg werd W.H.C. winnaar van 
de Noord Veluwe Cup door in de finale met 2-1 te winnen van Elburger S.C. door doelpunten van 
Jacco Velthuis en Jan Wolff.

De eerste wedstrijd, na de barre winter, in het nieuwe jaar was tegen D.O.S.K., dat op de 
overwinning af leek te stevenen na een 0-2 voorsprong. Maar in de slotfase kwam W.H.C. goed 
terug door doelpunten van Arie Mulder en Jacco Velthuis. En eindelijk, na tien wedstrijden zonder 
winst, won W.H.C. weer eens en wel tegen Nunspeet met 3-0 door doelpunten van Arend 
Boschman, Jacco Velthuis en Dirk Vierhuizen. Het Paasdubbel-programma leverde twee gelijke 
spelen op, zodat W.H.C, langzaam naar de middenmoot kroop. Nuttig waren ook de zeges op 
Zwaluwen Vl. en N.S.V.V., beiden met 3-0, in geen mooie maar wel effectieve wedstrijden. Mede 
door deze resultaten klom W.H.C. zelfs na de zesde plaats en was er geen onrust meer over 
degradatiezorgen. Alleen koploper en de latere kampioen D.O.V.O. was in staat de Wezepers nog 
een nederlaag te bezorgen, ook al werd het winnende doelpunt van Steef van de Oosterkamp fel 
bevochten wegens vermeend buitenspel. De laatste wedstrijd van het seizoen leverde nog een 
aardige verrassing op, door nummer twee D.O.S.K. in eigen huis met 2-4 te verslaan, waardoor de 
Kampenaren de tweede plaats moesten afstaan aan IJsselmeervogels en W.H.C. op een mooie 
zesde plaats eindigde en daarmee koploper werd van de middemoot. Pas in de 55e minuut kon 
W.H.C. op gelijke hoogte komen met de Kampenaren door een doelpunt van Aalt Tichelaar, 
gevolgd door een treffer van Dirk Vierhuizen. Lang genoot W.H.C. niet van deze voorsprong want 
al spoedig werd het 2-2. In de 83e minuut veroverde Frans Zelle de bal na slecht uitverdedigen en 
schoot prachtig raak, 2-3. Na deze tegenslag wisten de Kampenaren geen vuist meer te maken, 
waardoor vlak voor het eindsignaal Jacco Velthuis zelfs de Wezeper voorsprong kon vergroten, 
door met een strakke schuiver de Kamper doelman kansloos te laten.

Net als in voorgaande jaren had W.H.C. ook nu weer twee periodes waarin of alles mislukte of 
alles goed ging. In de laatste dertien duels kon alleen kampioen D.O.V.O. winnen van de 
blauwwitten. Het was jammer dat er geen regelmaat in de uitslagen van de Wezepers waren 
omdat een positie hoger op de ranglijst er dan zeker in zou zitten. Voordeel van dit seizoen was 
wel dat men niet tot de laatste speeldag om degradatie hoefde te spelen.
EINDSTAND EERSTE KLASSE A - Seizoen 1978-1979
D.O.V.O. 26 14 9 3 37 50-22
IJsselmeervogels 26 13 7 6 33 39-23
D.O.S. Kampen 26 12 9 5 33 41-27
Noordwijk 26 12 8 6 32 42-32
Quick Boys 26 12 7 7 31 35-22
W.H.C. 26 7 13 6 27 29-29
Bennekom 26 7 12 7 26 25-24
Spijkenisse 26 7 12 7 26 31-33
S.D.C.P. 26 8 8 10 24 28-38
Zwaluwen Vl. 26 7 9 10 23 33-39
Nunspeet 26 8 7 11 23 28-36
N.S.V.V. 26 8 4 14 20 23-35
S.H.O. 26 4 8 14 16 20-40
O.N. 26 4 5 17 13 26-50
Seizoen 1979-1980
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Waar W.H.C. de afgelopen jaren een grote kanshebber was geweest door opmerkelijke goede 
reeksen om periodekampioen te worden werd dit seizoen besloten om net als in het zondagvoetbal 
ook in het zaterdagvoetbal periodetitels in te stellen. Op donderdag 26 juli begon voor de 
Wezepers de eerste training weer onder leiding van Lammert van Dijk. Doordat W.H.C. weer met 
veel westelijke ploegen te maken zou krijgen, wat veel kosten met zich meedroeg, protesteerde 
men bij de K.N.V.B., net als O.W.I.O.S., D.O.S.K. en Nunspeet. Maar de K.N.V.B. bleef bij haar 
besluit met als resultaat veel ontevreden eersteklassers. Het seizoen werd geopend met de derby 
tegen O.W.I.O.S. met gelijk een nederlaag voor de blauwwitten van 2-0 voor 3.000 toeschouwers. 
In de derde wedstrijd tegen Zwart Wit ’28 werd Aalt Tichelaar uit het veld gezonden en was 
daarmee de eerste speler uit de eerste klasse van dit seizoen, die deze ’eer’ te beurt viel. In de 
uitwedstrijd tegen het nog ongeslagen D.E.T.O. sloeg W.H.C. met nog 180 seconden te spelen 
hard toe. Jacco Velthuis en Frans Zelle bezorgden W.H.C. een verrassende 0-2 zege. In de derby 
tegen Nunspeet kwam W.H.C. goed terug na een 2-0 achterstand bij rust. Door twee treffers van 
Arie Mulder, die daardoor topscorer was van de eerste klasse, werd er nog een gelijkspel 
uitgesleept. Na de overwinning op Altena, na zeven speeldagen, stond W.H.C. samen met 
Noordwijk, D.O.V.O. en R.C.L. aan kop.

Maar dit zou snel veranderen want in de daaropvolgende zes wedstrijden werden maar twee 
punten behaald en belandde W.H.C. al gauw in de staartgroep. Pech hadden de Wezepers in de 
uitwedstrijd tegen Spakenburg waar een 0-2 voorsprong door Gert van Bruggen en Bert Witteveen 
in de laatste twee minuten alsnog uit handen werd gegeven. Tegen D.O.V.O. werd de strijd binnen 
zeven minuten beslist toen de Veenendalers drie keer scoorden, waaronder twee treffers van het 
grote talent de pas 17-jarige Jantje Gaasbeek. In de eerste wedstrijd, na de vrij lange winterstop, 
van het nieuwe jaar wonnen de Wezepers voor het eerst sinds lange tijd weer eens. Nunspeet 
werd in de slotfase met 3-1 verslagen. ’Onbegrijpelijk, wat die scheidsrechter deed, we zijn 
bestolen van een erg kostbaar punt’ waren na afloop van het duel tegen koploper D.O.V.O. de 
woorden van trainer Lammert van Dijk. De Veenendalers wonnen de partij door een omstreden 
strafschop in de 65e minuut met 1-2. Woedende W.H.C.-supporters wilden na afloop verhaal halen 
bij arbiter Van der Spoel, die onder begeleiding van het bestuur en de zeer attente aanvoerder Dirk 
Vierhuizen richting kleedkamers werd afgevoerd. Twee zeges op rij tegen R.C.L. (0-1) en Altena 
(1-3) bracht W.H.C. terug in de middenmoot al was de voorsprong op de degradatiekandidaten 
maar drie punten. Er was dus met nog vijf wedstrijden te spelen geen enkele zekerheid om het 
eersteklasserschap te verlengen. De eerste tegenvaller voor W.H.C. was in de wedstrijd tegen 
R.C.L. toen de uitblinkende doelman Bert Sanders een paar middenvoetsbeentjes had gebroken 
en dus de rest van het seizoen was uitgeschakeld. De tweede tegenvaller waren de laatste vijf 
duels, waarvan liefst vier thuis, die allemaal, op een gelijkspel na tegen R.V.V.H. van 1-1, werden 
verloren. Kenmerkend voor de malaise was dat de derby tegen O.W.I.O.S. in vijf minuten was 
beslist, 0-2, de grote thuisnederlaag tegen Noordwijk met 0-5 en het missen van twee 
strafschoppen in de wedstrijd tegen Barendrecht. Tevens was er een keepersprobleem ontstaan. 
Na de blessure van Bert Sanders was nu ook Henk van Ommen vervangen door Ton van Beek, 
die op zijn beurt in de laatste wedstrijd tegen Spakenburg weer werd vervangen door Freek 
Goudbeek, die na dertien duels in deze competitie was vervangen door de jeugdige Bert Sanders. 
Nunspeet passeerde W.H.C. op de laatste speeldag, terwijl de Wezepers zelf verloren met 1-2 van 
Spakenburg met als resultaat dat de ploeg op de twaalfde plaats was geëindigd.

Er moest een beslissingswedstrijd worden gespeeld tegen de nummer twaalf van de eerste klasse 
B, het Puttense S.D.C.P., voor behoud van het eersteklasserschap. Pikant detail was dat W.H.C.-
trainer Lammert van Dijk eerder al in het seizoen had aangegeven niet langer bij W.H.C. te blijven 
en zou vertrekken naar......juist S.D.C.P.! Daarom werd de leiding van het eerste overgenomen 
door jeugdtrainer Arend Witteveen, elftalleider J.W. Wolff en bestuurslid J. Dunnink. De hele week 
voor zaterdag 24 mei stond Wezep in het teken van de naderende wedstrijd. Overal hingen 
posters in het dorp en op elk hoekje van de straat ging het over W.H.C. Ook de pers deed er nog 
een schepje bovenop doormiddel van allerlei artikelen in de krant over de naderende strijd. Met 
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duizenden kwamen de W.H.C.-supporters naar Nunspeet toe om hun helden te helpen het 
eersteklasserschap te laten behouden. Voor 5.000 toeschouwers kwam W.H.C. voor rust op een 
1-0 voorsprong door Frans Zelle. Na de pauze stortte S.D.C.P. ineen en kon het grote W.H.C.-feest 
beginnen. Achtereenvolgens Gert van Bruggen, Jaap Wolff, Jacco Velthuis en nogmaals Jaap 
Wolff bezorgden de blauwwitten een 5-0 overwinning, die na afloop door de scheidsrechter L. Vels 
uit Leeuwarden geleide wedstrijd uitbundig werd gevierd op het veld. Voor het eerst in haar 
bestaan was W.H.C. nog nooit zo dicht bij degradatie geweest.
EINDSTAND EERSTE KLASSE A - Seizoen 1979-1980
Noordwijk 26 14 9 3 37 46-19
O.W.I.O.S. 26 13 6 7 32 35-23
D.O.V.O. 26 11 8 7 30 58-38
Spakenburg 26 10 9 7 29 46-37
Vitesse D. 26 8 11 7 27 35-34
Barendrecht 26 7 12 7 26 30-29
R.V.V.H. 26 10 6 10 26 35-38
R.C.L. 26 9 7 10 25 30-32
D.E.T.O. 26 7 11 8 25 32-36
Kozakken Boys 26 7 10 9 24 26-33
Nunspeet 26 8 11 9 23 29-41
W.H.C. 26 7 8 11 22 34-44
Altena 26 8 5 13 21 21-35

Met dank aan Gert Koopman de archivaris van WHC


