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Seizoen 1980-1981

In een speciale afscheidswedstrijd op 31 mei werd afscheid genomen van Freek Goudbeek, Dirk 
Vierhuizen, Pim Wessels, Frans Zelle, Lammert van Pijkeren en trainer Lammert van Dijk. Nieuwe 
trainer werd Bas Paauwe jr. Afkomstig van zondaghoofdklasser Hoogeveen. Na diverse 
oefenwedstrijden kon wat W.H.C. betreft de competitie beginnen. Na twee nederlagen kwam 
W.H.C. op de derde speeldag tot de eerste winst. In Westervoort wonnen de blauwwitten met 0-3 
van A.V.W. ’66. Na de derby tegen O.W.I.O.S., dat in een 1-1 gelijkspel eindigde, konden de 
festiviteiten beginnen ter ere van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Op 18 oktober won 
W.H.C. voor de tweede maal, het was nodig ook want de Wezepers stonden bijna onderaan, van 
IJmuiden met 1-0 door een doelpunt van Aalt Tichelaar. Voor de wedstrijd had Modehuis Ten Cate 
de selectie fraaie sporttassen aangeboden. Duidelijk was wel geworden dat het vertrek van 
topschutter Frans Zelle naar D.O.S.K. nog niet goed was opgevangen gezien het aantal 
voordoelpunten na negen wedstrijden, slecht zes. Uitgerekend datzelfde D.O.S.K. met een wel 
scorende Frans Zelle en ongeslagen koploper, was op 29 november gastheer in Kampen, waar 
zich een klein wonder afspeelde. Op agressiviteit won W.H.C. zeer verrassend door een doelpunt 
in de 25e minuut van Arie Mulder.
Na de winterstop van ongeveer zes weken begon W.H.C. zo langzamerhand punten te 
verzamelen. Na ondermeer overwinningen op Nunspeet (2-0), koploper D.O.S.K. voor de tweede 
maal dit seizoen (2-0) en Huizen (2-1) was W.H.C. zelfs opgerukt naar de derde plaats, maar door 
de kleine verschillen was de voorsprong op de degradatiekandidaten ook niet meer dan vier 
punten. Na maar liefst negen wedstrijden ongeslagen te zijn gebleven kon W.H.C. tegen D.O.V.O. 
periodekampioen worden maar deze prijs ging aan hun neus voorbij doordat de Veenendalers met 
3-1 wonnen. Merkwaardig genoeg zou men na deze zeer goede periode waar men dus bijna 
winnaar van was geworden de competitie afsluiten met een zeer slechte serie dat nog bijna 
degradatiegevaar opleverde. In de laatste acht wedstrijden werd er maar één keer gewonnen en 
wel van Nunspeet dat dit seizoen zou degraderen. Het werd trouwens de wedstrijd van Aalt 
Tichelaar, die driemaal zou scoren. Een opvallend fenomeen bleef het dus bij W.H.C. in de 
afgelopen jaren. Steeds afwisselende resultaten met goede en met slechte series achter elkaar. 
Op de laatste speeldag werd de wedstrijd W.H.C.-D.E.T.O. na 27 minuten gestaakt wegens het 
slechte weer dat boven Wezep hing, gepaard met flinke onweersbuien. De stand was op dat 
moment 0-1 voor D.E.T.O. Arbiter Van de Velde uit Vlissingen achtte verder spelen niet 
verantwoord. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat het duel nooit meer werd uitgespeeld 
omdat beide partijen er geen belang meer in zagen en hadden.
EINDSTAND EERSTE KLASSE B - Seizoen 1980-1981
Bennekom 26 14 6 6 34 40-21
D.O.S.K. 26 12 10 4 34 41-23
A.C.V. 26 12 7 7 31 47-31
D.O.V.O. 26 11 8 7 30 46-33
Spakenburg 26 10 9 7 29 41-34
O.W.I.O.S. 26 9 11 6 29 30-31
D.E.T.O. 26 12 4 10 28 40-33
Volendam 26 11 5 10 27 37-36
W.H.C. 26 8 7 12 23 26-32
IJmuiden 26 9 5 12 23 33-44
Blauw Wit '34 26 7 8 11 22 28-36
A.V.W. '66 26 7 7 12 21 26-40
Huizen 26 7 6 13 20 30-41
Nunspeet 26 4 5 17 13 26-56
Seizoen 1981-1982
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Veel irritatie wekte de indeling van de competitie seizoen 1981-1982 bij de meeste amateurclubs 
o.a. ook bij W.H.C. dat bij de meeste westelijke clubs was ingedeeld. Ondanks protesten van 
ondermeer de V.Z.C. (Vereniging van zaterdagclubs) bleef de indeling van de competitie 
gehandhaafd. De Wezepers, onder leiding van trainer Bas Paauwe jr., had een brede selectie 
gekregen doordat maar liefst zeven nieuwe spelers erbij waren gekomen. Het streven van Bas 
Paauwe jr., die in de omtrek werd beschuldigd van ronselpraktijken door andere clubs door de vele 
nieuwelingen bij W.H.C., was om met aantrekkelijk voetbal zo hoog mogelijk te eindigen. Na vier 
wedstrijden met daarin twee punten te hebben gehaald gaf trainer Paauwe aan dat W.H.C. weer 
moeilijke tijden tegemoet zou gaan. Ook de kranten begonnen meer over het zogenaamde 
basisplan Paauwe (met ingang van dit seizoen niet meer op inzet en vechtlust voetballen, maar 
met techniek en souplesse) te schrijven dan over de wedstrijden. Dat in crisissituaties verhalen 
hun eigen leven gaan leiden bleek in de thuiswedstrijd tegen D.T.S. ’35, samen met W.H.C. 
onderdaanstaand. In de rust verwisselde W.H.C. haar blauwe shirtjes voor oranje tricots met korte 
mouwen. Volgens velen was het een truc van de trainer om de spelers tot meer werklust aan te 
zetten. De waarheid was anders. De arbiter kon beide ploegen niet goed uit elkaar houden en 
beval W.H.C. andere shirtjes aan te trekken. Na het verlies tegen IJmuiden (2-0) werd bekend dat 
Bas Paauwe jr. aan het einde van het seizoen zou vertrekken naar P.E.C. Zwolle als opvolger van 
de vertrekkende Fritz Korbach. Ook werd de nieuwe trainer voor volgend seizoen van W.H.C. 
bekend gemaakt, het was Wim Klein Klouwenberg, die voor de derde maal het vlaggenschip van 
W.H.C. zou gaan leiden.
Dit waren al de eerste tekenen, zo midden in het seizoen, dat het niet boterde bij W.H.C. Voor de 
wedstrijd tegen koploper Bennekom werd er weer een truc uitgehaald om het naderende onheil 
(degradatie) te voorkomen. Beide 36-jarigen Dirk Vierhuizen en Gerrit Wessels werden gevraagd 
de ploeg te helpen. De eerste speelde een tweetal jaren in een lager team en de tweede speelde 
al zo’n drie jaar niet meer. Het hielp niet want de Wezepers verloren met 1-3 waardoor men 
hopeloos onderaan stond. En wat al enige tijd in de lucht hing gebeurde. Trainer Bas Paauwe jr. 
stapte per direct op nadat het bestuur een vergadering had gehouden over de situatie van het 
eerste elftal. Jeugdtrainer Arend Witteveen kreeg samen met begeleider Jan Willem Wolff de 
moeilijke taak om W.H.C. in de eerste klasse te houden. Het zou het laatste kunstje moeten 
worden voor Arend Witteveen, die W.H.C. na vijf seizoenen zou verlaten. Nieuw was het eerste 
elftal niet voor hem, want ook in de beslissingswedstrijd tegen S.D.C.P. in 1980 moest hij het roer 
voor één wedstrijd overnemen. Tegen D.O.V.O., wat de 275e wedstrijd van W.H.C. in de eerste 
klasse was, bleef een schokeffect uit en verloor W.H.C. met 0-2. Inmiddels had Gerrit Wessels na 
drie wedstrijden bedankt omdat zijn comeback niet geheel vlekkeloos was verlopen. En 
uitgerekend op het ongeluksgetal van dertien, de speeldag tegen Kozakken Boys, werd het een 
gelukkige dag voor de Wezepers, die eindelijk de eerste overwinning behaalden door met 3-0 te 
winnen. Tweemaal Eibert van ’t Hul en Aalt Tichelaar waren de doelpuntmakers.
Even was er weer hoop bij de Wezepers maar het zou ijdele hoop zijn, want na deze zege zou de 
ploeg geen enkele wedstrijd meer winnen. Wel werd er nog vaak gelijk gespeeld, maar deze 
puntjes konden niet bijdragen aan het handhaven van het eersteklasserschap. In mei 1982 in de 
thuiswedstrijd tegen het al gedegradeerde IJmuiden werd het vonnis definitief voltrokken door een 
gelijkspel van 1-1. Voor het eerst in de bijna 52-jarige historie moest W.H.C. kennis maken met het 
degradatiespook. De kranten schreeuwden het uit met grote koppen en ook bij W.H.C. zelf was er 
ongeloof hoe dit had kunnen gebeuren. Een van de grootste oorzaken was wel de schotloosheid 
van de ploeg. In vele wedstrijden was men echt niet de mindere, maar de vele kansen werden niet 
in doelpunten omgezet. Voor de Wezepers zou het taak worden om in de komende jaren zo snel 
mogelijk weer terug te keren op het hoogste plan. Voordeel van de vroegtijdige degradatie was wel 
dat enige jeugdspelers mochten ruiken aan het grote werk. Jan en Peter van Pijkeren, Harry 
Roodenburg en Diesmer van ’t Oever maakten hun debuut en zouden in de toekomst de basis 
gaan vormen van het nieuwe W.H.C.
EINDSTAND EERSTE KLASSE A - Seizoen 1981-1982
Bennekom 26 20 3 3 43 51-16
D.O.V.O. 26 14 7 5 35 58-34
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N.S.V.V. 26 13 7 6 33 35-18
Noordwijk 26 13 5 8 31 38-31
Barendrecht 26 13 3 10 29 38-35
Vitesse D. 26 11 4 11 26 26-31
Spijkenisse 26 8 10 8 26 29-38
Spakenburg 26 10 5 11 25 27-26
Rijnsburgse Boys 26 8 8 10 24 36-32
D.T.S. '35 26 7 10 9 24 35-47
S.S.S. 26 8 7 11 23 40-37
Kozakken Boys 26 8 7 11 23 29-34
W.H.C. 26 1 11 14 13 21-42
IJmuiden 26 2 5 19 9 17-59
Seizoen 1982-1983

Aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen had W.H.C. de gerezen problemen van vorig 
seizoen intern opgelost en kon met een schone lei en veel zelfvertrouwen met de nieuwe trainer 
Wim Klein Klouwenberg beginnen aan de opbouw van een nieuwe ploeg. Daar er over een jaar 
een derde eerste klasse zou bijkomen was er dit seizoen een versterkte promotie regeling. De 
nummers een en twee zouden rechtstreeks promoveren en de nummer drie moest een 
promotiecompetitie spelen. Drie kansen dus voor de blauwwitten om gelijk weer terug te keren uit 
de tweede klasse.
Dat alle begin moeilijk was hadden de Wezepers gauw in de gaten.
De eerste wedstrijd tegen S.K.V. werd gelijk gespeeld met 1-1 en in de daarop volgende partij 
tegen het ook gedegradeerde D.O.S.K. werd met 4-0 verloren. Gelukkig kwam het herstel spoedig 
door op de derde speeldag Vroomshoopse Boys met 0-2 te verslaan. Dat W.H.C. ook in de tweede 
klasse een rumoerige club bleef waar de vlam gauw in de pan kon slaan was wel duidelijk tegen 
A.V.W. '66. In de blessuretijd kreeg A.V.W. '66 een strafschop te nemen en werd Bert Witteveen uit 
het veld gestuurd door arbiter A. Laverman uit Leeuwarden. Daardoor werd de eindstand 1- 1 en 
moest de arbiter onder begeleiding van het bestuur het veld verlaten.In de topper tegen Ij.V.V. 
werd het in een heerlijke wedstrijd:3-3. In de streekderby tegen W.Z.C. liep W.H.C. haar tweede 
nederlaag op door met 4-2 te verliezen.
Een week later werd dit hersteld door een zevenklapper tegen Voorwaarts V. Een kwartier voor tijd 
was de stand nog maar 2-0, maar toen volgden er nog vijf treffers. De doelpuntmakers in deze 
partij waren: Aalt Tichelaar 3x, Ton Bremmer, Peter Brink, Dick Doornewaard en Harry 
Roodenburg. In dit duel maakte Gert van Bruggen na bijna een jaar uit de roulatie te zijn geweest 
zijn comeback. Dat het goed ging met de Wezepers bewees de massale steun van het W.H.C. 
legioen, dat overal aanwezig was op de ploeg te steunen, vaak tot tevredenheid van de 
penningmeester van de desbetreffende thuisclub.
Op 22 januari 1983 werd het een duel met een enorme publiciteit en nasleep. Beide kandidaten 
voor de promotie naar de eerste klasse, W.H.C. en rivaal D.O.S.K stonden na 19 minuten op een 
1-1 tussenstand toen Ton Bremmer een actie maakte om D. 0. S.K. speler Henk Nieuwenhuis af te 
stoppen. Dat dit niet geheel lukte bewees wel het feit dat de Kampenaar het veld moest worden 
afgedragen met naar later bleek een drievoudige beenbreuk.
Scheidsrechter P.Q. Afman uit Hengelo besloot een afkoelingsperiode te houden. In de resterende 
zes minuten die nog verder werden gespeeld was de sfeer onder de spelers zeer explosief met als 
dieptepunt de scrimmage voor het doel van D.O.S.K. doelman Wim Duiveman waar een paar 
spelers flink van leer trokken. Dit was het teken voor de arbiter om het duel na 25 minuten definitief 
een halt toe te roepen. De resterende tijd werd drie maanden later uitgespeeld en won D.O.S.K. 
voor 2.000 toeschouwers met 1-2.
Een andere smet op het seizoen was de uitwedstrijd in Hasselt tegen Olympia '28. Ook dit duel 
haalde het einde niet want arbiter Hoek uit Weerselo besloot de wedstrijd in de 75e minuut te 
staken door ongeregeldheden op het veld tussen spelers en het toegestroomde publiek. Talrijke 
betrokkenen sloegen en schopten om zich heen. Alles ging zo snel in zijn werk dat ingrijpen van 
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bestuursleden onmogelijk was. De uit Wezep afkomstige trainer van Olympia '28 en oud-speler 
van W.H.C. Wim Lensink kreeg van zijn eigen plaatsgenoten een aantal flinke klappen. Toen de 
politie arriveerde waren de gemoederen tot bedaren gekomen. De tussenstand na 75 minuten was 
trouwens 1-2 voor W.H.C. De uitslag zou later ook zo de boeken ingaan.
Door een knappe 1-3 zege op koploper A.V.W. '66 deed W.H.C. weer helemaal mee om de 
promotie plaatsen. Voor rust kwam W.H.C. op een 1-0 achterstand totdat Theo Rietkerk in de 65e 
minuut de gelijkmaker inkopte.De winst zou in de laatste vijf minuten worden gehaald. Binnen een 
minuut was de stand van 1-1 naar 1-3 getild. Peter Brink schoot via een verdediger de stand naar 
1-2 waarnaar gelijk bij de aftrap Aalt Tichelaar
er vandoor ging met de bal, onderuit werd gehaald en Peter van Pijkeren deze toegekende 
strafschop wist te verzilveren.
Maar toen gebeurde wat door de hele historie wel vaker voorkomt bij de Wezepers zodra men zelf 
hoog genoteerd staat wordt het vaak verspeeld door tegen mindere goden op de ranglijst de 
punten weg te geven. Zo nu ook.In de laatste vier wedstrijden moest W.H.C. tegen allemaal 
ploegen die in de onderste regionen vertoefden. Tegen H.H.C. en Excelsior'31 werd twee keer 0-0 
gespeeld, waardoor de Wezepers het niet meer in eigen hand hadden voor een kans op de 
promotieplaatsen.Toen er op de een na laatste speeldag ook nog werd verloren van Voorwaarts V, 
met 3-2 was het afgelopen met de kansen.De bovenste drie ploegen A.V.W. '66, dat kampioen zou 
worden, D.O.S.K. en Ij.V.V. waren onbereikbaar geworden zodat de Wezepers het weer moesten 
proberen in het volgende seizoen in de tweede klasse. Een nadeel daarbij was dat er dan geen 
versterkte promotie meer was en dat alleen de kampioen zou promoveren. Al met al was het toch 
een redelijk seizoen geworden waar men het in de laatste vier wedstrijden het had laten zitten.
Een zelfde soort situatie als in het beker toernooi waar men tot de kwartfinale zou reiken en dus 
net als de prijzen verdeeld zouden moesten worden uitgeschakeld werd. Tot de vijfde ronde ging 
het zeer moeizaam met de blauwwitten, die via verlenging en tweemaal via strafschoppen verder 
bekerden. In de vijfde ronde werd eindelijk een goede overwinning behaald door D.O.S '19 uit 
Denekamp met 3-0 huiswaarts te laten keren. In de kwartfinale stond er gelijk een topper op het 
programma, W.H.C. - O.W.I.O.S. Dat deze wedstrijd nog altijd leefde bij het publiek bewees het 
toeschouwersaantal met maar liefst 3.000 toeschouwers. Het werd een makkie voor de 
Oldebroekers, die met 0-3 zouden winnen, die heer en meester waren. Als de voorwaartsen van 
de Oldebroekers iets scherper waren geweest dan was het leed niet te overzien zijn geweest bij de 
Wezepers. W.H.C. stelde daar aanvallend nauwelijks iets tegenover. Meer dan deze nederlaag 
hielden de supporters zich bezig met de vraag of Aalt Tichelaar de ploeg zou verlaten. In diverse 
media waren hier berichten over verschenen. Of het nu allemaal waarheid was of met kon alleen 
Aalt Tichelaar zelf vertellen. Wat wel duidelijk was dat hij gewoon bij de Wezepers zijn carrière uit 
voetbalde en later zelf trainer werd. De waarheid zal zoals altijd wel weer in het midden hebben 
gelegen.
Eindstand Tweede klasse D - Seizoen 1982-1983
A.V.W.’66 24 16 4 4 36 44-23
D.O.S.K. 24 13 7 4 33 45-21
IJ.V.V. 24 13 6 5 32 46-28
W.H.C. 24 11 8 5 30 49-32
W.Z.C. 24 10 7 7 27 36-35
Voorwaarts V. 24 8 8 8 24 46-45
S.K.V. 24 7 9 8 23 30-33
O.N. 24 8 6 10 22 35-35
H.H.C. 24 7 8 9 22 27-40
Olympia’28 24 7 5 12 19 29-40
Excelsior’31 24 4 9 11 17 23-32
S.V.Z.W. 24 5 6 13 16 23-45
Vroomshoopse B. 24 1 9 14 11 19-46
Seizoen 1983-1984
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Trainer Wim Klein Klouwenberg ging het seizoen 1983-1984 in met maar één doel: kampioen 
worden en niets minder. In de begeleiding van het eerste elftal werden Jannes van ’t Ende en 
Harm van Unen toegevoegd en werd Gerard van ’t Ende vaste grensrechter. In de breedte zat het 
wel goed bij de Wezepers. Het tweede en derde elftal speelden in de reserve klasse en het 
hoogste juniorenteam speelde in de geselecteerde jeugdcompetitie van district Oost. Echt naar 
wens ging het de eerste zeven wedstrijden niet met de Wezepers, waarin men slechts tweemaal 
tot winst wist te komen. De start was tegen E.S.A., waartegen moeizaam een gelijkspel werd 
behaald. Uit bij Excelsior ’31 was er nog niets aan de hand want via treffers van Peter Brink en Aalt 
Tichelaar werd met 0-2 gewonnen. Bert Sanders stopte nog een strafschop van de Rijssenaren. In 
de streekderby tegen W.Z.C. waren beide ploegen aan elkaar gewaagd zodat de 2-2 eindstand 
een terechte afspiegeling was van de wedstrijd. In de uitwedstrijd tegen Olympia ’28 hadden beide 
ploegen iets goed te maken na de ongeregeldheden van afgelopen seizoen. In een sportief duel 
won Olympia ’28 met 1-0 en greep daardoor de koppositie. Toch vielen er nog vijf boekingen te 
noteren door arbiter Kooiman uit Rijssen, die de teugels te strak in handen hield. De eerste 
nederlaag van de Wezepers was een feit. Voor de wedstrijd tegen W.V.F. werd het eerste elftal 
volledig in het nieuw gestoken. Dit werd gedaan door Mivetac BV uit Wezep, die verder ook 
nieuwe schoenen, trainingspakken en tassen beschikbaar stelde. Maar ook dit kon niet voorkomen 
dat W.V.F. met de beide punten richting de IJsselbrug kon vertrekken. De achterstand op koploper 
E.S.A. uit Arnhem was inmiddels tot zes punten opgelopen toen W.H.C. eindelijk begon te draaien. 
Tegen H.H.C. kwam Jan van de Hoek halverwege de tweede helft in het veld voor Gerrit Fijn, die 
meteen W.H.C. op een 1-0 voorsprong schoot. Het zou een gouden wissel worden want diezelfde 
Jan van de Hoek maakte er nog twee samen met Peter van Pijkeren zodat er in het laatste 
kwartier vijf doelpunten waren gevallen voor de Wezepers. De uitwedstrijd tegen O.N. in Almelo 
werd na 50 minuten gestaakt door arbiter Bosman wegens de mist bij een 2-1 stand voor de 
Almeloers. Het duel werd in zijn geheel overgespeeld en zodoende kon W.H.C., via een 
doelpuntloos gelijkspel, toch nog een punt meenemen. Doelman Bert Sanders was ook weer goed 
op dreef en hield zeven wedstrijden lang zijn doel schoon.
Door de enorme opmars van de blauwwitten was de wedstrijd W.V.F.-W.H.C. een topper geworden 
met als inzet de eerste plaats op de ranglijst. Voor 1.500 toeschouwers werd het een goede 
wedstrijd, dat in een 2-2 gelijkspel eindigde, en aan beide kanten tot tevredenheid leidde. W.V.F., 
omdat het drie minuten voor tijd de gelijkmaker wist te maken en W.H.C., omdat het vooraf had 
getekend voor een gelijkspel. Dat de Westenholtenaren niet verder kwamen dan 2-2 was mede te 
danken aan het goede keeperswerk van doelman Bert Sanders, die weer eens keepte zoals in zijn 
beste dagen. Hij speelde het duel met een pijnstillende injectie daar hij last had van een 
vervelende heupblessure. Met nog zes duels te gaan waren de Wezepers samen met W.V.F., O.N. 
en E.S.A. de kanshebbers voor het kampioenschap. In de thuiswedstrijd tegen O.N. maakten de 
Wezepers een belangrijke misstap door het duel ongelukkig met 0-1 te verliezen na een regen van 
hoekschoppen. Paasmaandag werd beslissend voor W.H.C. toen men op bezoek moest bij E.S.A. 
Nadat Jaap Wolff de Wezepers aan de leiding, via een strafschop in de eerste helft, had 
geschoten, kwam E.S.A. in de tweede helft goed terug en zelfs op voorsprong. In het laatste 
kwartier zette W.H.C. alles op alles, maar het mocht niet meer baten. Door de berusting in het feit 
dat het weer in de slotfase van de competitie was mislukt, speelden de Wezepers de laatste drie 
wedstrijden plichtmatig uit en eindigden op de vierde plaats met drie punten achterstand op 
kampioen E.S.A.
Tijdens dit seizoen werd al bekend dat het contact met Wim Klein Klouwenberg niet verlengd zou 
worden en dat Kees van Pijkeren, oud-speler van de Wezepers uit de jaren zestig en woonachtig 
in Wezep, voor twee jaar tekende bij W.H.C. Afgelopen seizoen was hij nog trainer van 
tweedeklasser H.H.C. uit Hardenberg.
Eindstand Tweede klasse D - Seizoen 1983-1984
E.S.A. 22 12 4 6 28 46-30
W.V.F. 22 10 6 6 26 45-37
O.N. 22 10 6 6 26 25-22
W.H.C. 22 9 7 6 25 28-30
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S.V.Z.W. 22 10 3 9 23 43-35
S.K.V. 22 7 8 7 22 26-23
H.H.C. 22 6 9 7 21 21-26
Be Quick’28 22 7 7 8 21 18-26
Olympia’28 22 6 8 8 20 24-27
Excelsior’31 22 5 9 8 19 24-33
Voorwaarts V. 22 5 9 8 19 24-36
W.Z.C. 22 4 6 12 14 23-34
Seizoen 1984-1985

Ook nu was het begin van de competitie weer zwak. Pas in de derde wedstrijd kon men de eerste 
zege begroeten door in Kesteren met 1-3 te winnen. Het derde W.H.C.-doelpunt was afkomstig 
van Jacco Velthuis, die na drie jaar zijn comeback maakte in dit duel. Een bijzonder debuut maakte 
Eric Koele in het duel met koploper Enter Vooruit, dat in 2-2 eindigde, door allebei de Wezeper 
doelpunten te maken. De uitwedstrijd tegen Voorwaarts V. was zeer sensationeel. In de 28e 
minuut werd doelman Bert Sanders uit het veld gestuurd en vervangen door Henk Lodewijk. Na 50 
minuten was de stand 3-0 voor Voorwaarts V., dat toen een enorm offensief kreeg te verwerken 
van de Wezepers. Driemaal claimde de blauwwitten een strafschop, maar arbiter H.J. Drenthe uit 
Biddinghuizen wilde er niets van weten. Desondanks kwam W.H.C. door twee doelpunten van Bert 
Witteveen terug tot 3-2 maar ondanks een man minder zou het de Wezepers niet lukken het 
verdiende punt mee te nemen naar huis. Thuis tegen S.V.Z.W. deed debutant en invaller Jan van 
den Hul hetzelfde wat Eric Koele al eerder had gedaan, namelijk twee keer scoren in de met 3-0 
gewonnen wedstrijd. Na twee ruim gewonnen uitduels tegen respectievelijk Olympia ’28 en W.V.F. 
met 1-5 en 0-5 was W.H.C. naar de tweede plaats opgeklommen achter koploper Enter Vooruit. De 
laatste wedstrijd voor de winterstop werd met 2-0 gewonnen van S.D.C.P.
Na de winterpauze werd het duel met W.V.F. niet uitgespeeld, daar arbiter J. Hoek met een 
blessure na 40 minuten bij de stand 2-2 moest afhaken. Toen Kesteren met 4-0 (met drie goals van 
Eric Koele) werd verslagen stond de topper op het programma tegen Enter Vooruit, dat nog een 
punt voorsprong had op de Wezepers. Voor 1.500 toeschouwers werd het een keihard duel, waar 
beide ploegen elkaar niet wilden laten voetballen met als gevolg een ordinaire schoffelpartij. Aalt 
Tichelaar zette de Wezepers in de 15e minuut op een 0-1 voorsprong, maar binnen een half uur 
had Enter Voorruit topscorer Folkert Velten tweemaal gescoord zodat de Wezepers een 2-1 
achterstand hadden. Lang leek het erop dat deze stand ook de eindstand zou worden totdat 
scheidsrechter Mulder uit Berkum W.H.C. ver in blessuretijd een strafschop gaf. Dit buitenkansje 
werd vakkundig benut door Peter Brink. Dat een aantal supporters de woorden van voorzitter 
Vredeveldt (verontrust over het wangedrag van een klein groepje supporters) aan het begin van 
het seizoen niet serieus nam bleek wel uit een citaat van het verslag van de Twentse krant De 
Tubantia: ’W.H.C., dat zich gesteund wist door een grote luidruchtige supportersschare, had ook 
enkele zich supporters noemende W.H.C.-fans, die als beesten te keer gingen in het anders zo 
rustige dorp Enter. De politie, die met vier man sterk was vertegenwoordigd, hield het nauwelijks in 
de hand bij diverse vechtpartijen, en moest vele malen optreden, maar verrichtte geen arrestaties.’
Geen beste reclame dus voor W.H.C. De thuiswedstrijd tegen Excelsior ’31 werd teleurstellend 
0-0, waarbij arbiter Albersen uit Wierden de tweede helft al na 42 minuten (!) affloot. In de 
thuiswedstrijd tegen Voorwaarts V. dat de Wezepers voor de tweede keer dit seizoen klopte ging 
de kampioensvlam definitief uit. Alles in het duel zat dan ook tegen. In de laatste minuut scoorde 
Voorwaarts V. de winnende treffer, 1-2. In de 89 minuten daarvoor had W.H.C. viermaal gescoord, 
maar drie treffers werden door scheidsrechter Pleiter op advies van de grensrechter van 
Voorwaarts V. afgekeurd. In de resterende zes wedstrijden behaalden de blauwwitten slechts vier 
punten zodat men niet hoger kwam dan de vierde plaats met acht punten achterstand op 
kampioen Enter Vooruit. In de uitwedstrijd tegen Excelsior ’31 hadden de Wezepers door blessures 
en verhinderingen zo weinig spelers dat zelfs elftalleider Jan Bijsterbosch in de slotfase binnen de 
lijnen kwam.
Eindstand Tweede klasse D - Seizoen 1984-1985
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Enter Vooruit 22 12 9 1 33 50-23
W.V.F. 22 14 3 5 31 50-31
S.V.Z.W. 22 11 4 7 26 29-27
W.H.C. 22 9 7 6 25 41-24
S.D.C.P. 22 11 0 11 22 24-25
Be Quick'28 22 7 7 8 21 29-28
Excelsior’31 22 8 5 9 21 23-26
S.K.V. 22 7 6 9 20 25-31
O.N. 22 8 3 11 19 29-37
Voorwaarts V. 22 6 6 10 18 29-40
Kesteren 22 7 2 13 16 29-37
Olympia’28 22 6 0 16 12 19-48
Seizoen 1985-1986

’De opbouwfase is nog niet gereed. Ik denk dat we dit seizoen nog wel nodig hebben om 
jeugdspelers in te passen. Ik hoop volgend jaar de vruchten te gaan plukken van twee 
opbouwjaren,’ aldus trainer Kees van Pijkeren aan het begin van het seizoen 1985-1986. Een 
verlies was het vertrek van doelman Bert Sanders die nog wel vertrok naar aartsrivaal O.W.I.O.S. 
Henk van Ommen en de jeugdige Gerard van Boven mochten gaan strijden om de open gevallen 
vacature. W.H.C. hoopte dat de supporters zich tijdens het komende seizoen positief zouden 
opstellen en niet zoals vorig seizoen toen men vaak negatief in beeld was gekomen. Ook nu was 
de start van de competitie weer zwak te noemen door twee nederlagen achtereen en met maar 
liefst zeven tegendoelpunten. Dit had gevolgen voor doelman Henk van Ommen die in de derde 
wedstrijd thuis tegen D.T.S. ’35 werd gepasseerd door trainer Van Pijkeren ter faveure van Gerard 
van Boven, die zijn kans met beide handen aangreep en tot 2002 vaste doelman werd van de 
Wezepers. Na de winst op het nog ongeslagen Be Quick ’28 met 3-0, een winst die tot stand kwam 
in de laatste minuten, begon het te draaien bij de Wezepers. Tegen Voorwaarts V. kon W.H.C. na 
een 1-0 voorsprong pas in de 88e en 90e minuut afstand nemen door met 3-0 te winnen. Door het 
feit dat W.H.C. tweemaal een strafschop had gekregen en vier Voorwaarts spelers een boeking 
was Voorwaarts woest op arbiter C. Burm uit Zwolle. Door negen wedstrijden ongeslagen te blijven 
was W.H.C. dicht na de top geslopen toen de winterstop aanbrak.
Ook na de winterperiode ging W.H.C. door met winnen. De Wezepers kregen een drietal toppers 
achter elkaar: Go Ahead K. (1-3 winst), W.V.F. (2-2) en D.T.S. ’35. Deze laatste partij eindigde in 
een 2-0 overwinning voor de Edenaren, maar erger voor de Wezepers was dat Gert Wolff en 
doelman Gerard van Boven met rood werden weggezonden zodat W.H.C., na een 
afkoelingsperiode van 25 minuten, de wedstrijd beëindigde met negen man. Toch bleef W.H.C. 
meedoen om het kampioenschap daar de daarop volgende wedstrijden weer werden gewonnen. 
Met nog drie wedstrijden te gaan hadden nog vijf ploegen kans op de titel, namelijk Lunteren, 
S.V.Z.W., W.V.F., D.T.S. ’35 en W.H.C. Het verschil tussen de ploegen was slecht één punt. Een 
zeer spannende slotfase stond er dus nog te wachten. Het programma voor de Wezepers was ten 
opzichte van de concurrentie makkelijk. Alle drie de staartploegen, die om degradatie vochten, 
waren nog de tegenstanders van de blauwwitten. Dit gegeven en de historie van W.H.C. in het 
achterhoofd, zou al tot alertheid moeten leiden. Het was al drie keer mis gegaan tegen 
staartploegen aan het eind van de competitie in de laatste jaren.
Eerst moest W.H.C. tegen het onderaanstaande O.N. uit Almelo. Het werd een zeer moeizame 3-2 
overwinning maar dat deerde niemand, er was in ieder geval gewonnen. Daar D.T.S. ’35 en W.V.F. 
punten hadden verspeeld waren er nog drie koplopers over. De papieren voor de Wezepers 
kwamen nog gunstiger te liggen toen de wedstrijd tegen Voorwaarts V. werd afgelast en S.V.Z.W. 
gelijk speelde zodat alleen Lunteren en W.H.C. in punten nog gelijk stonden, maar dan moest de 
inhaalwedstrijd tegen Voorwaarts V. nog wel eventjes gewonnen worden. En laat dit nou net een 
tegenstander zijn waar de Wezepers de afgelopen jaren al vaker op waren gestruikeld. Binnen drie 
dagen moest de beslissing voor W.H.C. vallen over de competitie daar de wedstrijd tegen 
Voorwaarts V. op donderdagavond werd ingehaald. Zonder de geschorsten Jaap Wolff en Gerard 
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van Boven zou men alles of niets gaan spelen. Het werd dus niets, want door een doelpunt van 
Ben Niks (!) verloren de Wezepers met 1-0 en was de titelrace afgelopen, daar S.V.Z.W. en 
Lunteren elkaar op de laatste speeldag nog zouden ontmoeten en één van beiden dus kampioen 
kon worden. De competitie ging de laatste wedstrijd als een nachtkaars uit toen ook nog werd 
verloren van H.H.C. met 0-1, dat zich daardoor veilig speelde. W.H.C. belandde door deze twee 
nederlagen op de vijfde plaats, terwijl men twee duels voor het einde nog kampioen had kunnen 
worden. Nog niet eerder waren de blauwwitten zo dicht bij de promotie geweest als dit seizoen, 
maar wederom deden de op papier mindere ploegen en de eindfase W.H.C. de das om.
Eindstand Tweede klasse D - Seizoen 1985-1986
Lunteren 22 12 7 3 31 38-22
D.T.S.’35 22 12 6 4 30 45-18
S.V.Z.W. 22 10 8 4 28 39-29
W.V.F. 22 11 5 6 27 41-27
W.H.C. 22 11 5 6 27 35-25
Go Ahead Kampen 22 9 8 5 26 29-20
Be Quick’28 22 7 7 8 21 35-34
S.K.V. 22 6 8 8 20 26-37
Excelsior '31 22 4 7 11 15 17-34
H.H.C. 22 5 4 13 14 19-38
Voorwaarts V 22 4 5 13 13 19-40
O.N. 22 5 2 15 12 17-36
Seizoen 1986-1987

Na twee jaar van opbouw en verjonging van de selectie was trainer Kees van Pijkeren duidelijk in 
zijn doelstelling voor dit seizoen: W.H.C. moest promoveren. De Wezepers waren ditmaal 
ingedeeld in de noordelijke tweede klasse en zouden veel onbekende tegenstanders ontmoeten. 
De competitiestart tegen B.C.V. ging niet echt overtuigend, maar er werd met 1-0 gewonnen en dat 
was in de vier voorgaande jaren nog niet eerder voorgekomen. Tot de vierde speeldag won W.H.C. 
alle duels, de beste start sinds jaren, waaronder met 5-0 tegen O.N.S. met een hoofdrol voor Jan 
van den Hul, die driemaal het net vond. Samen met F.C. Meppel stonden de Wezepers 
ongeslagen bovenaan. Een week later, op 27 september, stond dan ook de topper op het 
programma in Meppel. Tot tien minuten voor tijd was de stand nog in evenwicht, 1-1, toen F.C. 
Meppel binnen vijf minuten tweemaal toesloeg waar door de eindstand 3-1 werd voor 900 
toeschouwers, waarvan zeker de helft uit Wezep. Om niet gelijk terug te zakken uit de kopgroep 
moest W.H.C. een week later winnen van nummer drie Urk. Dit gebeurde dan ook in een zeer 
aantrekkelijk duel met 2-1 zodat de Wezepers bleven meedoen om de bovenste plaatsen. Tegen 
het nog ongeslagen Broekster Boys uit werd het een zeer pechvolle 2-0 nederlaag. Aalt Tichelaar 
kreeg de rode kaart, Rudie Wessels schoot in eigen doel en de beslissing viel door een 
twijfelachtige strafschop. Een groot aantal supporters van W.H.C. was dermate teleurgesteld dat 
ze na afloop arbiter Venema stonden op te wachten om verhaal te komen halen. Omdat Broekster 
Boys dit ook al had doorzien werd de arbiter onder begeleiding via de uitgang van de 
zustervereniging De Walden omgeleid. De drom Wezepers wachtte tevergeefs bij de Broekster 
Boys uitgang. De Drachtster Bos speler Simon Bouma was de plaaggeest voor W.H.C. in de 
thuiswedstrijd tegen de Friezen, hij scoorde driemaal, dat in een 3-3 gelijkspel eindigde. Een serie 
van vier gelijke spelen achter elkaar zorgde ervoor dat de Wezepers afzakten naar de vijfde plaats, 
ook al was de achterstand op koploper Broekster Boys maar drie punten.
Na de winterstop kwam de blauwwitte formatie steeds beter in vorm en bleef steeds winnen met 
o.a. een mooie
0-2 zege tegen Urk in een stormachtige wind. De achterstand op Broekster Boys was teruggelopen 
tot één punt. Bij winst stonden de Wezepers dan ook bovenaan in de competitie. Tergend 
langzaam rolde de bal, die Sieger Swart in de laatste seconden in de richting van het onbemande 
W.H.C.-doel schoot, het net in. De sensatie in Wezep was compleet. Broekster Boys wijzigde op 
dat moment een 2-0 achterstand in een kostbare, na later bleek de beslissing van de competitie, 
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2-4 zege. Door Jaap Wolff had W.H.C. voor de rust een 2-0 voorsprong genomen, maar in de 56e 
minuut scoorde de Friezen tegen, 2-1. Zes minuten later was de stand al 2-3 en W.H.C. wist niet 
wat haar overkwam. Een alles of niets offensief leverde dus niets op, alleen de definitieve knock-
out. Met nog zes wedstrijden te gaan kon W.H.C. alleen nog maar hopen op een misstap van 
Broekster Boys, dat al gauw kwam door een gelijkspel waardoor de achterstand terugliep tot twee 
punten. De Wezepers bleven winnen en maar waren dus afhankelijk van de Friezen. Op dinsdag 5 
mei moest W.H.C. naar Sneek voor de inhaalwedstrijd tegen O.N.S., dat eerder was uitgesteld 
door de K.N.V.B. wegens wanordelijkheden waar O.N.S. bij betrokken was. W.H.C. had hier tegen 
geprotesteerd omdat men nu in één week drie wedstrijden moest spelen. W.H.C. liet er geen gras 
overgroeien en won met 1-5.
Met nog drie duels voor de boeg was de achterstand nog steeds twee punten op Broekster Boys. 
Op de 21e speeldag leek het te zijn gebeurd met W.H.C. in de uitwedstrijd tegen Lycurgus want na 
80 minuten was de stand nog steeds 1-1. W.H.C. moest winnen anders was Broekster Boys 
kampioen. Jan van Pijkeren bracht de stand op 1-2 maar twee minuten later was het alweer gelijk. 
Weer twee minuten later maakte invaller Cor van Beek er 2-3 van en Aalt Tichelaar maakte aan 
alle onzekerheid een einde door in de laatste minuut de 2-4 op het scorebord te brengen. Doordat 
Broekster Boys de laatste wedstrijd won bij Urk was de 5-0 overwinning tegen Be Quick ’28 alleen 
van belang voor de statistiek. Weer was het W.H.C. niet gelukt de fel begeerde promotie naar de 
eerste klasse te bewerkstelligen. Ondanks dat men na de winterstop alle duels had gewonnen, op 
één na....tegen Broekster Boys, was wel duidelijk dat de twee duels tegen de Friezen, die allebei 
verloren gingen, de doorslag had gegeven wie er kampioen was geworden. Een opsteker voor 
W.H.C. was zeker het feit dat men steeds dichterbij kwam bij de promotie. Vorig jaar haakte men 
twee wedstrijden voor het einde af en nu tot op de laatste speeldag. Het moest en zou een keer 
lukken was de algemene gedachte bij de Wezepers.
Seizoen 1987-1988

De algehele tendens bij de Wezepers was dat het eigenlijk dit seizoen maar moest gebeuren. Er 
was nu een paar jaar aan de opbouw gewerkt en dit seizoen moest er geoogst worden. W.H.C. 
ging voor de eerste plaats en zou met minder geen genoegen nemen en was van tevoren zeker 
één van de favorieten. Men was weer in de noordelijke tweede klasse ingedeeld en ook rivaal 
O.W.I.O.S. was dit seizoen weer eens tegenstander van de Wezepers. De laatste maal dat beiden 
elkaar troffen in competitieverband was alweer van het seizoen 1980-1981, toen er tweemaal gelijk 
werd gespeeld.
Op de eerste speeldag moest W.H.C. met vijf invallers aantreden tegen Drenthina, maar won toch 
met 0-2 door twee treffers van Jan van den Hul. Na de 4-0 zege op C.S.V.C. stonden de Wezepers 
na twee speeldagen al bovenaan samen met Drachtster Boys.Nadat deze ploeg een week later 
gelijk speelde en W.H.C. won was na drie speeldagen het rijk alleen voor de blauwwitten.In de 
thuiswedstrijd tegen Blauw Wit '34 was het een mooi debuut voor Gert Mooi die daarin twee van 
de uiteindelijke vier doelpunten maakte. Een zwaar bevochten overwinning in een veel te harde 
wedstrijd op 17 oktober tegen F.C. Meppel bracht W.H.C. een 0-1 zege. Zes spelers kregen een 
officiële waarschuwing van arbiter Kemkers, die verder een dubieus doelpunt van de Meppelers 
afkeurde. Over geluk had W.H.C. niet te klagen want het winnende doelpunt was afkomstig van 
speler van F.C. Meppel, tevens miste de Meppelenaren ook nog een strafschop. Door al deze 
feiten was het een duel met veel irritaties, zowel binnen als buiten de lijnen. Zo moest de W.H.C 
aanvoerder enkele malen zijn luidruchtige aanhang tot de orde roepen. Op de negende speeldag 
verloor W.H.C. dan haar eerste punt in de uitwedstrijd tegen Harkemase Boys, die ook in het 
verleden de Wezepers, wel vaker hadden dwars gezeten. Ook na afloop van dit duel was het weer 
onrustig door enkele 'W.H.C.- supporters'.
Op 21 november stond dan de gemeentelijke derby tegen nummer twee O.W.I.O.S., dat al vijf 
punten minder had en dus moest winnen, op het programma. Al vele malen stonden beide ploegen 
tegenover elkaar in een haat en liefdesverhouding, maar nu was het toch anders, de koppositie 
stond nu op het spel. De hele week vooraf stonden de kranten vol over de naderende titanenstrijd. 
Een extra dimensie gaf O.W.I.O.S.- doelman Bert Sanders aan het duel, die drie jaar geleden was 
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overgestapt naar de Oldebroekers en daarvoor acht jaar lang het Wezeper doel had verdedigd. 
Ook Omroep Gelderland zou aanwezig zijn. De spanning werd tot grote hoogte opgevoerd totdat 
het bericht kwam dat de wedstrijd was afgelast door de slechte weersomstandigheden .... !
In plaats van de derby werd er 's middags een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen eerste 
klasser S.C. Elim, uitslag 1-1.
Tot en met 12 december bleef W.H.C. winnen toen de winterstop zijn intrede deed. De voorsprong 
op nummer twee Be Quick '28 was vijf punten. Na de vele oefenwedstrijden in de winter begon de 
competitie weer tegen Lycurgus, dat alsof het vanzelfsprekend was, gewoon met 2-0 werd 
verslagen in een slechte wedstrijd. En toen gebeurde wat al diverse elftallen eerder was 
overkomen in de historie van de Wezepers: Onverklaarbaar verlies tegen ploegen , die onderaan 
staan. Ook nu kwam dit verschijnsel weer de kop opsteken. Na een teleurstellend 0-0 gelijkspel, 
waarbij Peter van Pijkeren een strafschop mistte, tegen rode lantaarndrager Blauw Wit' 34 volgde 
in de thuiswedstrijd tegen Workum de voorlaatste, de eerste nederlaag van de competitie.
Het eerste verlies voor de Wezepers na 20 competitieduels ongeslagen te zijn geweest. De laatste 
nederlaag was ongeveer een jaar geleden tegen Broekster Boys (2-4), een nederlaag met 
gevolgen toen. Ondanks hevige sneeuwbuien en aanvalsgolven van de Wezepers counterde 
Workum naar een 2-3 sensationele overwinning. Maar de blauwwitten konden ditmaal wel 
herstellen en wonnen de derby tegen O.W.I.O.S. in een veel te harde wedstrijd, waar beide 
ploegen mannetje op mannetje speelden. Na de 1-3 door Peter van Pijkeren in de laatste minuut 
bestormden W.H.C.- supporters het veld en daarbij liep de O.W.I.O.S. -doelman enkele rake 
klappen op. Op 23 april 1988 kon W.H.C. tegen de enige overgebleven concurrent Be Quick '28 
via winst het kampioenschap binnenhalen. Het werd 1-1, maar echt rouwig waren de Wezepers er 
niet om. Nu kon het kampioenschap op Koninginnedag binnen worden gehaald tegen F.C. Meppel, 
wat dan ook gebeurde door een 5-1 zege. In de laatste 20 minuten werd het van 1 - 1 door 
doelpunten van Jan van de Hoek, Jan van den Hul en tweemaal de 16-jarige Johan ten Berghe, 
die in de wedstrijd tegen Be Quick '28 zijn debuut maakte, 5-1. Het eerste doelpunt was gemaakt 
uit een strafschop door Harry Roodenburg.

De opstelling van de kampioensploeg bestond uit de volgende spelers:
Gerard van Boven; Eric Koele, Jaap Wolff, Gert Wolff (Eddie Heideveld ), Henk Verwoerd, Harry 
Roodenburg, Jan van den Hul, Peter van Pijkeren, Piet Haas, Jan van Pijkeren (Jan van de Hoek) 
en Johan ten Berghe.

Helaas voor Diesmer van 't Oever, die het hele seizoen alle wedstrijden verder had meegedaan, 
was hij uitgerekend dit duel geschorst. Op 20 mei werd de kampioensreceptie gehouden onder 
enorme belangstelling vanuit de plaatselijke politiek en sportwereld. Na 18 seizoenen en 6 jaar 
tweede klasse was W.H.C. weer eens kampioen geworden.
Tijdens de ledenvergadering van 1 juli legde voorzitter E. Vredeveldt op 66- jarige leeftijd, zijn 
functie na 22 jaar voorzitter en 26 jaar bestuurslid te zijn geweest neer. De heren T. Ruiter en A. 
Dokter werden herkozen.De nieuwe voorzitter zou de heer B. Schraa worden. Op 6 juli was er een 
afscheidsreceptie voor de scheidende voorzitter. Wegens zijn verdienste voor de club werd hij ere-
lid en onderscheiden met de gouden W.H.C.- speld en kreeg hij een ere-medaille in zilver 
verbonden aan de orde van Oranje Nassau opgespeld door burgemeester A.C. Hardonk van 
Oldebroek. De heer E. Vredeveldt bleef nog wel hand en spandiensten verrichten voor W.H.C. Het 
eigen W.H.C./Rabotoernooi in augustus werd geen succes voor de Wezepers. Na verloren te 
hebben van Hattem na strafschoppen werd ook de strijd om de 3e en 4e plaats verloren, 0-3 tegen 
S.V. Epe. Winnaar werd V.V.O.G. dat Hattem in de finale met 3-1 versloeg. Wel won W.H.C. het 
Oldebroek 819-toernooi door eerst Nunspeet met strafschoppen te verslaan en in de finale 
O.W.I.O.S. met 3-2.
Kampioenswedstrijd
Wezepers kampioen na 5-1 winst op F.C. Meppel
W.H.C. terug in de eerste klasse
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W.H.C. is terug in de eerste klasse. Onder leiding van oud-W.H.C.’er Kees van Pijkeren zetten de 
Wezepers zaterdag de kroon op een seizoen waarin de blauwwitten vanaf het begin domineerden. 
Overigens gaf F.C. Meppel beter partij dan de 5-1 uitslag doet vermoeden. Een uur lang liep 
W.H.C. tegen een gemotiveerd F.C. Meppel naar de vorm te zoeken. Na de bevrijdende tweede 
treffer diep in de tweede helft van de debuterende 16-jarige spits Johan ten Berghe, toonden de 
Wezepers zich in het laatste half uur de ware kampioen en werd het uiteindelijk 5-1.

‘Hartstikke mooi’, aldus de nuchtere conclusie van de jeugdige Wezeper aanvalsleider die met 
twee treffers een flink aandeel in de winst had. Van een debuut was bij routinier Jaap Wolff beslist 
geen sprake. Voor de W.H.C.-aanvoerder betekende dit in de nadagen van zijn carrière nog een 
enorm succes. ‘Dit is een hoogtepunt in mijn voetballoopbaan’, aldus Jaap, die ook de degradatie 
meemaakte. ‘Als ze me nog kunnen gebruiken ga ik zeker nog een jaar door’. Aanvankelijk liep het 
niet bij W.H.C. De rust ontbrak volledig en een gemotiveerd F.C. Meppel toonde zich gevaarlijker. 
Halverwege de eerste helft namen de Meppelers dan ook verdiend de leiding. De doorgebroken 
Harco Schuring werd door doelman Gerard van Boven ten val gebracht. De toegekende strafschop 
werd door Schuring zelf feilloos in een doelpunt omgezet, 0-1. In de slotfase van de eerste helft 
kwam W.H.C. vrij onverwacht op gelijke hoogte. Johan ten Berghe werd in het strafschopgebied 
vastgehouden en voor de tweede keer legde arbiter Hummel de bal op de stip. Harry Roodenburg 
scoorde in de uiterste hoek, 1-1.
Ook in de tweede helft bleef W.H.C. aanvankelijk naar de juiste vorm zoeken. In de 25e minuut 
werd de ban gebroken. Johan ten Berghe kreeg even ruimte en met een droge knal onder in de 
hoek passeerde hij Tjeerd Visser, 2-1. Gesteund door een enthousiaste en correcte 
supportersschare drukte W.H.C. daarna door. De voor Jan van Pijkeren ingevallen Jan van de 
Hoek zorgde met een knappe kopbal voor 3-1. In de 39e minuut speelde Jan van de Hoek zich op 
links vrij. Hij legde de bal opzij naar Johan ten Berghe die knap inschoot, 4-1. In de allerlaatste 
minuut zorgde Jan van den Hul voor de vijfde Wezeper treffer. Direct hierna floot arbiter Hummel af 
en volgde een massale huldiging op het veld. Voor Kees van Pijkeren betekende dit dat hij weer 
met een club een titel behaalde. Toch had deze titel, met de ploeg waar hij ook als speler triomfen 
vierde, een apart tintje. ‘Ik ben nog niet uitgewerkt bij W.H.C.’, aldus Van Pijkeren. Vier jaar 
geleden startte hij in Wezep met het doel om in drie jaar door te stoten naar de eerste klasse. Het 
werd slechts een jaar later. ‘Nu moeten we proberen er een echte eersteklasser van te maken. We 
zullen het met de jonge ploeg moeilijk krijgen maar ons doel moet zijn volgend jaar in de 
middenmoot mee te draaien’.
EINDSTAND TWEEDE KLASSE E - Seizoen 1987-1988
W.H.C. 22 14 7 1 35 44-13
O.W.I.O.S. 22 11 5 6 27 33-18
Be Quick '28 22 9 6 7 24 31-26
F.C. Meppel 22 9 3 10 21 38-40
Drenthina 22 8 5 9 21 34-44
Harkemase Boys 22 7 7 8 21 22-32
Drachtster Boys 22 7 6 9 20 35-34
Blauw Wit '34 22 7 6 9 20 32-34
B.C.V. 22 5 10 7 20 27-29
C.S.V.C. 22 7 5 10 19 28-31
Workum 22 6 6 10 18 27-34
Lycurgus 22 6 6 10 18 15-29
Seizoen 1988-1989

De selectie van de Wezepers was nagenoeg intact gebleven, alleen de 16-jarige Johan ten Berghe 
zwichtte voor een aanbieding van P.E.C. Zwolle. Handhaven was het motto bij trainer Kees van 
Pijkeren, die verwachtte dat de blauwwitten een zeer zwaar seizoen zouden krijgen. Maar de 
Wezepers begonnen geweldig bij hun terugkeer in de eerste klasse. Pas op de zevende speeldag 
kwam de eerste nederlaag en op de zesde speeldag stond W.H.C. zelfs een week bovenaan. 
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Tegen D.E.T.O. kwam W.H.C. goed weg door een benutte strafschop, twee minuten voor tijd, van 
Harry Roodenburg waardoor een 1-1 gelijkspel uit het vuur kon worden gesleept. De 17-jarige Nico 
van Hattum mocht gelijk vanuit de jeugd debuteren. Een week later was de sensatie compleet toen 
W.H.C. S.C. Genemuiden met 1-5 afdroogde. Grote man aan Wezeper kant was Louis Goudbeek, 
die driemaal scoorde. Dat de roem de Wezepers al vooruit was gesneld bewees de wedstrijd tegen 
Go Ahead K., dat in de voorbeschouwing al blij was met een punt, die ze dan ook kregen, want het 
duel voor 2.000 toeschouwers eindigde in een 1-1 gelijkspel. Op de zevende speeldag maakte 
D.V.S. ’33 door met 0-2 te winnen een einde aan de zegereeks van W.H.C. Door het bezoek van 
enige honderden W.H.C.-supporters was het verkeer in Westenholte helemaal plat gelegd. 
Tweeduizend toeschouwers zorgden voor een heerlijke ambiance, maar helaas verloor W.H.C. 
zeer ruim met 4-0 van W.V.F. Er waren een paar opmerkelijke gebeurtenissen tijdens dit duel. Jaap 
Wolff schoot een vrouwelijke toeschouwer neer en het duel werd speciaal onderbroken om haar 
weer op te lappen en Dorus Verbiessen hoorde via de speaker dat hij zijn autolichten nog aan had 
staan. Hij mocht van trainer Kees van Pijkeren niet het veld verlaten, maar spoedde zich in hoog 
tempo in de rust naar de parkeerplaats.
Een zeer dubieus doelpunt in de 87e minuut zorgde voor de 2-1 winst voor A.C.V. tegen een 
strijdend W.H.C. De derby tegen landskampioen D.O.S.K. was slechts één helft leuk toen alle 
doelpunten vielen (2-4 voor de Kampenaren).
De eerste wedstrijd na de winterstop werd met 1-2 verloren van S.C. Genemuiden dat daardoor 
revanche nam voor de eerste wedstrijd tussen beide ploegen. De eerste winst in het nieuwe jaar 
werd behaald in Kampen tegen lijstaanvoerder D.O.S.K. dat tot dan toe slechts eenmaal had 
verloren. Een eigen doelpunt zorgde in de 86e minuut voor de verrassende 1-2 overwinning van de 
Wezepers. Een week later moesten de blauwwitten weer naar Kampen, maar nu tegen Go Ahead 
K., dat een 0-1 achterstand binnen twee minuten goed maakte en met 2-1 won. Beide ploegen 
misten een strafschop en na afloop dreigde het even uit de hand te lopen toen enkele W.H.C.-
supporters het verlies niet goed konden verwerken en zich afreageerden op Kampenaren. Op 1 
april behaalde het onderaanstaande Flevo Boys haar tweede zege van het seizoen door W.H.C. 
met 1-0 te verslaan. Het zou de laatste nederlaag worden van de Wezepers in deze competitie. Na 
de goede 0-3 zege op S.C. Elim werd ook W.V.F. verslagen met 2-1 in een duel met een hectische 
slotfase. Ver in blessuretijd kreeg W.V.F. een strafschop toegekend door arbiter Venema, dat fel 
werd betwist door de Wezepers. Gert Wolff kreeg de rode kaart en Bennie Damman mocht de 
gelijkmaker aantekenen, maar faalde oog in oog met doelman Gerard van Boven. Intussen had 
W.H.C. zo’n goede serie neergezet dat de blauwwitten op de laatste speeldag tegen A.C.V. 
periodekampioen konden worden, maar wel afhankelijk waren van Oranje Nassau uit Groningen. 
Door een schitterende kopbal van Jan van den Hul, een kwartier voor tijd, won W.H.C. met 1-0 en 
werd daardoor derde periodekampioen, mede door het feit dat Oranje Nassau verloor. Een 
uitstekende prestatie voor de debutant bij haar terugkomst in de eerste klasse.
EINDSTAND EERSTE KLASSE C - Seizoen 1988-1989
S.C. Genemuiden 26 17 4 5 38 52-36
D.O.S. Kampen 26 16 4 6 36 51-23
A.C.V. 26 11 10 5 32 51-32
Oranje Nassau 26 10 12 4 32 38-23
D.V.S. '33 26 12 5 9 29 50-46
W.V.F. 26 10 8 8 28 47-41
W.H.C. 26 9 9 8 27 36-33
Enter Vooruit 26 7 11 8 25 43-44
Go Ahead K. 26 8 7 11 23 38-46
D.E.T.O. 26 8 6 12 22 27-44
S.C. Elim 26 7 8 11 22 25-43
Flevo Boys 26 5 7 14 17 22-39
S.C. Angelslo 26 6 5 15 17 23-43
H.Z.V.V. 26 6 4 16 16 31-41
Seizoen 1989-1990
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W.H.C. startte de vooruit gespeelde wedstrijd tegen A.C.V. ijzersterk door met 2-0 te winnen. Tot 
aan de winterstop ging het met de resultaten van W.H.C. op en neer. Nederlagen werden o.a. 
geleden tegen D.O.S.K. (3-0) en Oranje Nassau (0-4) en overwinningen op Enter Vooruit (0-2) en 
Go Ahead K. (1-3). Door een goede serie in de tweede helft voor de winterstop leek het er even op 
dat de Wezepers weer in aanmerking zouden kunnen komen voor een periodetitel maar door 
verlies tegen D.V.S. ’33, op de laatste speeldag voor de winterstop met 3-2 met het winnende 
doelpunt zes minuten voor tijd, werd deze hoop de bodem ingeslagen. Toch was de klassering 
hoopvol voor de tweede helft van het seizoen daar de blauwwitten een mooie vijfde plaats bezaten 
met vijf punten achterstand op koploper S.C. Genemuiden.
Met een onnodig verlies van 2-1 tegen A.C.V. opende W.H.C. op 26 januari de tweede helft van de 
competitie. Onder erbarmelijke omstandigheden (een enorme hoosbui boven Wezep) werd er 
gelijk gespeeld tegen D.E.T.O. met 1-1. Op 9 februari nestelde W.H.C. zich stevig in de 
middenmoot door het laaggeplaatste D.V.S. ’33 met 3-0 te kloppen. Daarmee nam de Wezeper 
ploeg revanche voor de 3-2 nederlaag in Ermelo. Op het laatste moment moest trainer Kees van 
Pijkeren Louis Goudbeek inzetten doordat Wiljan Mossing Holsteijn die niet fit was na een week 
militaire oefeningen. Het bleek een gouden greep, want Louis Goudbeek scoorde alle treffers. 
Nadat W.H.C. de derby tegen kampioenskandidaat D.O.S.K. met 2-0 had gewonnen door treffers 
van Wiljan Mossing Holsteijn en Louis Goudbeek en doordat de topploegen week in, week uit, 
punten verloren stonden de Wezepers plotseling op de gedeelde tweede plaats met één punt 
achterstand op de koplopers. Dat de competitie zeer spannend was bewees wel het verschil in 
punten tussen de nummer 1 en 8, namelijk slechts twee punten. Duidelijk was wel dat het een 
afvalrace zou gaan worden. W.H.C. zat bij de eerste ploegen die de moordende concurrentieslag 
niet meer konden volgen. Puntverlies in Drachten en in Westenholte door gelijke spelen, werd 
gevolgd door een 2-1 nederlaag tegen Flevo Boys, dat daardoor wel in de race bleef in de strijd om 
de titel. De winnende treffer kwam voort uit een te gemakkelijk gegeven strafschop vier minuten 
voor tijd van arbiter Jasperse uit het Zeeuwse Oost-Souburg, die 270 kilometer moest rijden om 
deze regionale wedstrijd te leiden. De Wezepers waren door deze nederlaag definitief 
uitgeschakeld voor het kampioenschap. De kleine kans op de derde periodetitel werd teniet 
gedaan in de uitwedstrijd tegen Oranje Nassau, waar een strijdend W.H.C. geflatteerd ten onder 
ging met 2-0.
Op 28 april werd misschien wel één van de opmerkelijkste wedstrijden uit de historie van W.H.C. 
gespeeld. Tegenstander Enter Vooruit moest winnen in Wezep om niet te degraderen. W.H.C. 
stond na 80 minuten spelen, in een zeer leuk duel voor de toeschouwers, met 4-0 voor. Helemaal 
niks aan de hand dus, totdat arbiter Boonstra in de 83e minuut een buitenspeldoelpunt van Cor 
van Beek afkeurde, maar bij de volgende aanval van Enter Vooruit een buitenspeldoelpunt wel 
goedkeurde. In plaats van 5-1 werd het toen 4-2, want de Enternaren hadden in de 81e minuut de 
4-1 op het scorebord gebracht. Het was het sein voor Enter Vooruit om massaal ten aanval te 
trekken, zelfs doelman Bert Velten deed hier aan mee. W.H.C. liet zich volledig overrompelen door 
deze speelwijze wat tot gevolg had dat in de 85e minuut de 4-3 werd gescoord en ver in 
blessuretijd via een strafschop zelfs de gelijkmaker. Ondanks deze doldwaze laatste negen 
minuten degradeerde Enter Vooruit. Wat de Enternaren konden, kon W.H.C. op de laatste 
speeldag tegen S.C. Genemuiden ook. Een 3-0 achterstand werd door doelpunten van Gert Mooi 
(2x) en Arjen Bredewold tot een gelijkspel goed gemaakt. En net als in de vorige wedstrijd viel de 
gelijkmaker in blessuretijd via een strafschop. De Wezepers eindigden op de zesde plaats en 
waren daarmee koploper van de middenmoot geworden.
EINDSTAND EERSTE KLASSE C - Seizoen 1989-1990
A.C.V. 26 15 5 6 35 49-21
V.V.O.G. 26 13 8 5 34 56-34
Oranje Nassau 26 12 8 6 32 47-23
S.C. Genemuiden 26 10 11 5 31 53-40
Flevo Boys 26 12 7 7 31 43-30
W.H.C. 26 9 10 7 28 37-34
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D.O.S. Kampen 26 10 7 9 27 45-35
Drachtster Boys 26 10 6 10 26 45-44
Go Ahead K. 26 8 9 9 25 31-38
D.E.T.O. 26 6 10 10 22 35-40
S.C. Elim 26 6 10 10 22 24-37
W.V.F. 26 5 9 12 19 29-51
D.V.S. '33 26 7 3 16 17 34-65
Enter Vooruit 26 4 7 15 15 29-65

Met dank aan Gert Koopman de archivaris van WHC


