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EINDE VAN HATTEMERBROEK

Toen de berichten over het einde van de oorlog steeds luider werden kreeg men weer het 
verlangen naar de bal. Ergens in het jaar 1944 kregen enkele oud-voetballers uit Wezep, 
Hattemerbroek, Oldebroek en ‘t Loo weer zin om een partijtje voetbal te spelen. In ‘t Loo trof men 
elkaar en de Wezeper spelers wonnen het partijtje. Op de terugweg, met de fiets natuurlijk, stopte 
men onderweg en werd er besloten om het voetbal weer nieuw leven in te blazen. Één van de 
grote initiatiefnemers was wederom Derk van Diepen (Derk van Kiend), die ook al aan de wieg van 
het voetbal in de begin jaren twintig stond.

Toch zou het nog even duren voordat de bevrijding daadwerkelijk tot stand was gekomen. In mei 
1945 was het dan eindelijk zover en konden de ballen en netten en de ondergedoken kas weer 
tevoorschijn worden gehaald. H.V.V. en Wezeper Boys zouden weer uit hun as kunnen herrijzen 
maar daar stak de voetbalbond een stokje voor. Wezeper Boys mocht alleen onder de naam H.V.V. 
verder spelen daar men door de N.C.V.B. was geroyeerd en de spelers voor het leven geschorst 
waren wegens hun veel te harde spel. Na enig overleg, waarbij ook de heer Brandsma, een oud-
speler van Be Quick uit Groningen maar nu schoolmeester in Wezep was betrokken, mochten 
enkele spelers van Wezeper Boys weer gaan voetballen. Dit mocht alleen onder de naam H.V.V. 
en het bestuur mocht alleen uit leden van H.V.V. bestaan. Onder leiding van meester Brandsma, 
die tevens trainer zou worden van deze noodgedwongen fusieclub, werd een voorstel gedaan om 
dan ook maar een nieuwe verenigingsnaam aan te nemen.

Vier wedstrijden speelde de nieuwe club, Hattemerbroek-Wezep, nog na het einde van de oorlog. 
Op 12 mei 1945 werd op het terrein van de Willem de Zwijgerkazerne gespeeld onder enorme 
belangstelling tegen de N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) commandopost Wezep/
Hattemerbroek, uitslag 4-1 voor Hattemerbroek-Wezep. De opbrengst van dit duel was voor het 
Julianafonds. De resterende drie wedstrijden, die de nieuwe combinatie Hattemerbroek-Wezep 
nog zou spelen waren tegen Heerde (1-0 winst), O.W.I.O.S. (2-1 verlies op het terrein aan de 
Vierhuizerweg) en op zaterdag 14 juli werd de wel zeer korte levensduur van de naam 
Hattemerbroek-Wezep afgesloten met een 9-1 zege op Hatto Heim.
W.H.C. WORDT DE NIEUWE NAAM

Samen met de gymnastiekvereniging De Sportclub werd in augustus 1945 gezamenlijk de nieuwe 
naam W.H.C. (Wezep-Hattemerbroek Combinatie) aangenomen. Ook werd onder dezelfde naam 
bij W.H.C. gekorfbald. Trainer bij de voetbalclub werd zoals al eerder vermeld meester Brandsma 
en de eerste voorzitter werd de heer G.J. Koopman.

Seizoen 1945-1946

In het allereerste seizoen onder de nieuwe naam W.H.C. werd gespeeld in de afdeling van de 
N.V.B. (Nederlandse Voetbal Bond) district oost. Daar deze bond ook weer moest wennen aan de 
nieuwe situatie na de oorlog bleek wel uit de indeling van de competitie. W.H.C. was ingedeeld met 
o.a. het eerste en tweede elftal van Volharding (het huidige Nunspeet), Wapenveld 2 en als klap op 
de vuurpijl ook nog met het tweede elftal van W.H.C. Dat dit scheve verhoudingen bracht in de 
stand zal wel duidelijk mogen zijn. Volharding 1 had na 8 wedstrijden alles nog gewonnen en had 
al 64 doelpunten gemaakt, gemiddeld dus 8 per wedstrijd. Ook qua sportiviteit was deze indeling 
niet ideaal te noemen, want het was natuurlijk vanzelfsprekend dat als een eerste elftal tegen een 
tweede elftal van dezelfde club moest spelen, de zaken onderling geregeld zouden kunnen 
worden. De diverse voetbalbonden besloten om samen te gaan en tot één grote voetbalbond te 
komen, de K.N.V.B (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond). Om het zaterdagvoetbal zo sterk 
mogelijk te maken, want dat lag ver achter op het zondagvoetbal, werden de sterkste teams in de 
hoogste klasse geplaatst bij keuze. Deze hoogste klasse was in het oosten van het land de vierde 
klasse. Alle tweede elftallen en de mindere goden kwamen in de lagere klassen terecht. W.H.C. 
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speelde dus vanaf het samengaan van de diverse bonden met de K.N.V.B. zaterdagvoetbal in de 
hoogste klasse van het oosten van het land.
Tussenstand 8 januari 1946 - Seizoen 1945-1946
Volharding 1 8 8 0 0 16 64-9
W.H.C. 1 7 6 0 1 12 39-10
Elburger S.C. 1 6 4 0 2 8 17-16
O.W.I.O.S. 1 7 3 1 3 7 12-23
W.H.C. 2 8 3 0 5 6 13-35
Hatto Heim 1 7 2 0 5 4 19-21
Wapenveld 2 6 1 0 5 2 9-29
Volharding 2 7 0 1 6 1 15-45

Eindstand niet bekend. Wel dat Volharding 1 kampioen werd en W.H.C. 1 tweede.
Seizoen 1946-1947

Onder leiding van meester Brandsma begon W.H.C. op zaterdag 28 september 1946 voor het 
eerst op het hoogste niveau van de zaterdagamateurs, in het oosten van het land, in de vierde 
klasse tegen de sterkste ploegen van die tijd.Meteen bij de indeling door de K.N.V.B. waren de 
Wezepers erbij en daar was men toch wel trots op.In de voorbereiding werden enkele oefenduels 
gespeeld o.a. tegen het sterke Be Quick '28 uit Zwolle, dat ook tegenstander was in de 
competitie.Het werd een verdienstelijk 1-1 gelijkspel.

De start was uitstekend want Excelsior '31 werd met 3-0 verslagen. Al op de tweede speeldag 
werden de eerste wedstrijden afgelast waaronder Gramsbergen tegen WH.C. De Wezepers waren 
hierdoor wellicht uit hun ritme gehaald want de wedstrijden tegen D.E.S. in Nijverdal (4-2 verlies) 
en Be Quick '28 in Wezep (2-5 verlies) werden kansloos verloren. Tegen Nunspeet op 26 oktober 
werd een verdienstelijk gelijkspel behaald van 2-2,
gezien het feit dat de Nunspeters nog ongeslagen waren.Het gaf de Wezeper burger weer moed 
en een week later werd het puntloze Apeldoorn met 5-1 verslagen.

Tegen een van de grootmachten van die tijd, Sparta Enschede werd ternauwernood met 3-2 
verloren ondanks het goede spel van W.H.C. De Enschedeërs waren toch iets ervarener en 
geraffineerder dan de Wezepers. Daar W.H.C. vijf punten bezat en haar tegenstander S.V.V.N, uit 
Nijverdal een punt meer, was het een mooie prooi voor de blauwwitten om S.V.V.N. te passeren op 
de ranglijst. In een zeer spannende wedstrijd won W.H.C. met 2-0. Op 23 november was het veld 
van Sportclub Genemuiden na een regenbui weer eens onbespeelbaar, wat erg vaak in de 
toekomst ook het geval zou zijn. Een week later werd de afgelaste wedstrijd tegen het onderaan 
staande Gramsbergen gespeeld en W.H.C. liet niets duidelijkheid over wie de sterkste was.

Met de cijfers 0-5 werden de Gramsbergers van het veld gespeeld en behaalde W.H.C. de grootste 
overwinning tot dan toe. Binnen een week moest W.H.C. in december tweemaal tegen Sportclub 
Genemuiden spelen. De kans voor de Wezepers om via twee overwinningen naar de top te 
sluipen, maar, het liep anders af De Genemuidenaren, nog niet wetende dat ze in de toekomst een 
van de beste ploegen uit het oosten zouden worden, versloegen de Wezepers in Wezep met 1-3 
en verpletterend was de nederlaag in Genemuiden, 6-1.Duidelijk was wel dat hier een van de 
beste ploegen uit de competitie was bezig geweest. Het was maar goed ook dat het de laatste 
wedstrijd van 1946 was geweest voor W.H.C., nu kon men even herstellen van deze klappen, die 
toch wel hard waren aangekomen. De rustperiode zou langer aanhouden dan iedereen gewenst 
had.

De voetbalschoenen werden in het vet gezet en Koning Voetbal moest plaats maken voor Koning 
Winter, Van 14 december tot 29 maart werd er niet gespeeld.Eindelijk op de laatste datum kon de 
bal weer gaan rollen, maar het leek wel of de Wezepers de schaatsen nog om hadden tegen 
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Excelsior '31, dat in Rijssen gemakkelijk met 4-2 won en daardoor kanshebber bleef in de strijd om 
de titel. Rode lantaarndrager Gramsbergen was een goede prooi om het zelfvertrouwen weer op te 
krikken wat dan ook gebeurde met de zelfde cijfers als in de uitwedstrijd, 5-0. Op 12 april kwam het 
sterk teruggevallen D.E.S. op bezoek en de wedstrijd had toch een apart tintje, want zouden de 
Wezepers winnen, dan was men in ieder geval gehandhaafd op het hoogste niveau voor volgend 
seizoen. Het lukte, de blauwwitten wonnen met 2-1 en konden na afloop een klein feestje 
bouwen.Het volgende doel was de steviger middenmoot positie te verbeteren en een stap richting 
de subtop te gaan.

In Zwolle werd met zeer goed voetbal revanche genomen voor de thuisnederlaag tegen Be Quick 
'28, dat door deze nederlaag een eventueel kampioenschap definitief kon vergeten. Sterker nog, 
door de 1-4 winst, passeerden de Wezepers de Zwollenaren op de ranglijst,wat na afloop van het 
duel wel even duidelijk werd gemaakt tegen de spelers van de rood-zwarten. WHC bleef in de 
winningmood en Apeldoorn was het volgende slachtoffer met 3-4, gevolgd door S.V.V.N. met 2-3. 
Waar de Keepers in het begin van de competitie moeite hadden met hun uitwedstrijden werden nu 
drie achtereen volgende uitduels gewonnen. W.H.C. was inmiddels opgeklommen na, de vierde 
plaats maar stond acht punten achter op koploper Nunspeet, dat echter wel een wedstrijd meer 
had gespeeld. Het hoogste wat W.H.C. nog kon bereiken was de derde plaats.

Wel zouden de Wezepers een leuke rol kunnen vervullen in de strijd om het kampioenschap, want 
met nog twee wedstrijden te gaan,moesten twee van de drie kandidaten nog in Wezep komen 
spelen. Nummer één Nunspeet moest evenals Sportclub Genemuiden nog een wedstrijd spelen en 
had een punt voorsprong. Nummer drie Sparta E. moest nog twee wedstrijden spelen waaronder 
tegen Sportclub Genemuiden en W.H.C. Dit laatste duel zou niet meer van invloed worden voor de 
titel. De Enschedeërs verloren met maar liefst 9-0 van Sportclub Genemuiden, dat nu moest 
afwachten wat Nunspeet in Wezep zou doen. Een gelijkspel betekende een beslissingsduel, een 
zege het kampioenschap en een nederlaag dat de Genemuidenaren kampioen zouden zijn.

Het werd een thriller in Wezep voor een enorm aantal toeschouwers. Wat Nunspeet al vreesde 
gebeurde: De Wezepers waren na de winter al de gehele tijd in bloedvorm en ook in deze 
wedstrijd was dit het geval. W.H.C. won met 2-0 en weg waren de titelillusies voor de Nunspeters. 
W.H.C. had revanche genomen voor het vorige seizoen toen Nunspeet kampioen werd voor 
W.H.C. Voor Nunspeet was het seizoen voorbij, voor de blauwwitten nog niet. De inhaalwedstrijd 
tegen Sparta E., dat zo'n pak slaag had gekregen van Sportclub Genemuiden, stond nog op het 
programma met als inzet de derde plaats in de eindrangschikking. Met 4-0 winst werd het seizoen 
schitterend afgesloten door de Wezepers, die vijf punten achterstand hadden op kampioen 
Sportclub Genemuiden. Achteraf dacht men nog weleens aan de eerste weken in december, toen 
de nieuwe kampioenen binnen een week W.H.C. twee keer versloegen en dat dit puntverlies 
W.H.C. duur is komen te staan.

Na de tweede plaats vorig seizoen in de afdeling Oost, nu een mooie derde plaats in de vierde 
klasse Oost, daarmee bewijzend dat W.H.C. meetelde in het oostelijke topvoetbal
Eindstand Vierde klasse Oost - Seizoen 1946-1947
S.C. Genemuiden 18 14 0 4 28 64-29
Nunspeet 18 12 3 3 27 64-33
W.H.C. 18 11 1 6 23 50-35
Sparta E. 18 10 2 6 22 50-43
Excelsior '31 18 7 7 4 21 38-38
Be Quick'28 18 8 3 7 19 48-48
D.E.S. 18 7 4 7 18 49-38
S.V.V.N. 17 4 3 10 11 33-48
Apeldoorn 18 2 2 14 6 29-62
Gramsbergen 17 1 1 15 -1 17-68
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Gramsbergen 4 winstpunten in mindering

WHC 1947
Seizoen 1947-1948

Op zaterdag 6 september nam Sparta E. op de openingsdag van de competitie revanche voor de 
laatste wedstrijd van het vorige seizoen. Niet dat het makkelijk ging maar met een doelpunt 
verschil werd het toch 2-1 voor de zwartwitten. Maar W.H.C. herstelde zich een week later al door 
D.E.S. met 3-1 te verslaan. De Nijverdallers hadden de eerste wedstrijd indruk gemaakt door Be 
Quick ’28 met 7-1 te verslaan, maar konden in Wezep deze lijn niet doortrekken. Een andere ploeg 
uit Enschede, Achilles, was op 20 september te gast in Wezep en kon met een 2-2 gelijkspel de 
verre terugreis aanvaarden. Teleurstellend was de 2-1 nederlaag in Nijverdal tegen S.V.V.N. dat 
nog geen duel had gewonnen. Op 4 oktober werd het thuispubliek weer tevreden gesteld met een 
monsteroverwinning op Apeldoorn met maar liefst 8-0. Zouden de blauwwitten de vorm weer terug 
hebben? De vorm was er wel in Rijssen tegen Excelsior ’31 maar het was niet voldoende voor de 
twee punten. In een bloedstollende kraker werd het een 4-3 nederlaag voor W.H.C. ‘Revanche’ 
was het woord dat voor de wedstrijd tegen oud-kampioen S.C. Genemuiden klonk rond het veld 
van de Wezepers. En het werd een revanche voor de blauwwitten, die eindelijk eens wonnen van 
de Genemuidenaren, na een uitstekende wedstrijd van beide kanten, 2-1. Na afloop leek het wel of 
W.H.C. al kampioen was geworden, zo groot was de feestvreugde in het Wezeper kamp. Maar dat 
één zwaluw nog geen zomer maakt liet Be Quick ’28 een week later zien. Na een 0-1 voorsprong 
werd het voor de theepauze door Ab van de Bend 1-1. Diezelfde speler zou in de tweede helft het 
spookbeeld worden voor de W.H.C.-achterwaartsen door nog tweemaal te scoren, eindstand 3-1. 
Waar W.H.C. vol revanchegevoelens zat tegen S.C. Genemuiden had Nunspeet dit op 1 november 
in Wezep. Vorig seizoen verloor Nunspeet de titel in Wezep en hadden de Wezepers drie punten 
afgepakt van de Nunspeters, die nu wederom op de eerste plaats stonden. Een soort zelfde 
situatie als vorig seizoen dus. En ook nu was de uitslag net als vorig seizoen weer in het voordeel 
van W.H.C., met het verschil dat toen met 2-0 was gewonnen en nu met 2-1. Op 8 november werd 
begonnen met het returnprogramma tegen S.V.V.N. dat met 1-0 verslagen werd in een 
teleurstellende wedstrijd van beide kanten. Na op 1 november nog tegen Nunspeet te hebben 
gespeeld stond twee weken later al weer de uitwedstrijd op het programma. De emoties waren nog 
niet gedoofd bij Nunspeet en het vuurtje werd dan ook flink opgestookt voor deze beladen 
wedstrijd. Ook het belang van de koppositie speelde hier aan mee. De Nunspeters stonden nog 
steeds bovenaan met W.H.C. als vierde, met drie punten achterstand. Dus als de Wezepers 
zouden winnen dan zou het gat nog slechts 1 punt zijn. En het werd 1 punt want wederom tot 
ontsteltenis van alles wat Nunspeet was won W.H.C. met 0-1. De blauwwitten waren dus een 
echte ‘angstgegner’ geworden voor de Nunspeters. Maar W.H.C. kreeg zelf ook last van een 
‘angstgegner’ in de naam van Ab van de Bend, speler van Be Quick ’28. Na het 3-1 verlies in 
Zwolle met drie doelpunten van voornoemde speler scoorde deze wederom driemaal in Wezep en 
was verantwoordelijk voor alle Zwolse doelpunten. Daar W.H.C. er slechts twee tegenover kon 
stellen werd het dus een 2-3 verlies en een val uit de kopgroep. Verder verlies werd ook nog 
geleden door het uit het veld sturen van Berend van Diepen, zodat W.H.C. de wedstrijd met tien 
man afsloot.

Na een rustperiode met de Kerst en Oud en Nieuw werd op 24 januari weer gestart met de 
competitie. Apeldoorn werd thuis met 1-2 verslagen en W.H.C. bleef vierde in de stand met drie 
punten achterstand op koploper Excelsior ’31, dat een week later naar Wezep op bezoek moest 
komen. Kansen dus voor de blauwwitten om nog dichter bij te komen. Evenals in de uitwedstrijd 
werden er nu ook vele doelpunten gemaakt aan beide zijden. Toen de kruitdampen opgetrokken 
waren bleek er een 6-3 eindstand voor W.H.C. op het scorebord te staan. Twee punten resten 
W.H.C. nu nog op de nieuwe koploper Sparta E. De uitwedstrijd tegen S.C. Genemuiden werd 
weer eens afgelast door de slechte weersgesteldheid. Ook Achilles E. werd aan de zegepaal 
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gebonden met 2-3 en het begon er op te lijken dat de Wezepers, net als vorig jaar na de 
winterstop, weer onverslaanbaar waren. De topper tegen D.E.S. werd afgelast maar die tegen 
Sparta E. ging op 6 maart wel door. W.H.C. moest winnen wilde men een kans op het 
kampioenschap blijven behouden met nog drie wedstrijden te gaan. Het werd een spektakelstuk in 
Wezep maar niet met W.H.C. als winnaar. De Enschedeers wonnen met 3-5 en weg waren de 
kampioensillusies van de Wezepers. In Genemuiden konden de gastheren op een gelijkspel van 
2-2 worden gehouden, zodat de oud-kampioen dus niet van W.H.C. had gewonnen dit seizoen. De 
laatste partij tegen D.E.S. op 20 maart was alleen voor de Nijverdallers van belang. Bij winst 
behield men nog een kans op de titel en ook na afloop van dit duel, dat D.E.S. met 4-1 won, was 
deze hoop er nog totdat het bericht kwam dat Sparta E. had gewonnen en het kampioenschap kon 
vieren. W.H.C. verloor haar vierde plaats aan Nunspeet en werd vijfde. Men was er dichtbij 
geweest maar het puntenverlies in de laatste drie duels brak de ploeg op.

Voor de zaterdagbeker moest W.H.C. het opnemen tegen streekgenoot Hatto Heim, een wedstrijd 
dat in een 1-1 gelijkspel eindigde. Tegen D.V.K. wonnen de Wezepers met een monsterzege van 
12-0, maar ook de Hattemers wonnen met dezelfde cijfers van D.V.K., zodat één van de twee 
ploegen via loting naar de volgende bekerronde mocht. W.H.C. was de gelukkige en mocht het 
tegen S.C. Genemuiden opnemen. Deze wedstrijd eindigde in een 3-1 nederlaag zodat het 
bekeravontuur al vrij snel was afgelopen voor de blauwwitten.
Eindstand Vierde klasse Oost - Seizoen 1947-1948
Sparta E. 18 12 3 3 27 62-31
D.E.S. 18 11 3 4 25 47-22
Excelsior '31 18 10 5 3 25 45-36
Nunspeet 18 9 2 7 20 39-29
W.H.C. 18 9 2 7 20 43-36
S.C. Genemuiden 18 7 5 6 19 38-30
S.V.V.N. 18 6 4 8 16 24-29
Be Quick'28 18 6 2 10 14 34-45
Apeldoorn 18 3 2 13 8 31-48
Achilles E. 18 2 2 14 6 13-70
Seizoen 1948-1949

Door de nieuwe indeling van een tweede vierde klasse erbij, stonden er dit seizoen maar 14 
wedstrijden op het programma. De kampioen van vorig seizoen Sparta E. was in de andere vierde 
klasse ingedeeld zodat verscheidende ploegen dit jaar hun kansen op een eventueel 
kampioenschap zagen stijgen. De Wezepers begonnen zeer goed op 11 september 1948 aan de 
competitie. D.O.V.O. werd met 5-1 verslagen. Teleurstellend was het verlies een week later in 
Ermelo tegen nieuwkomer D.V.S. ’33 waartegen W.H.C. met 2-1 zou verliezen. Nunspeet kon 
wederom niet winnen van W.H.C.maar pakte nu wel een puntje mee uit Wezep. In Deventer 
wonnen de blauwwitten hun eerste uitwedstrijd van het seizoen met 0-2 in een slechte wedstrijd 
maar ja, de punten waren binnen. Op 9 oktober stond er een topper op het programma en wel 
tegen Apeldoorn, dat één punt meer had dan W.H.C. en op de eerste plaats stond. Het werd 
stuivertje wisselen want W.H.C. won met 3-1 en had nu alleen D.V.S. ’33 nog voor haar staan op 
de ranglijst. Deze ploeg liep verder uit toen W.H.C. thuis een punt verloor aan S.K.V. (1-1). S.C. 
Genemuiden was wel in dezelfde klasse als de Wezepers gebleven en was één van de 
titelkandidaten. Het werd weer een doelpuntrijk duel maar wel met W.H.C. aan de slechte kant van 
de score, 3-2 voor S.C. Genemuiden. Op 6 november werd alweer gestart met het 
returnprogramma en werden de C.J.V.-ers met 3-1 verslagen. Door het puntenverlies van de 
concurrentie bleef W.H.C. slechts twee punten achter op koploper D.V.S. ’33. Een dure nederlaag 
volgde in Apeldoorn waar de Wezepers met 1-0 het onderspit moesten delven. Maar door een 0-3 
overwinning op S.K.V. behielden de Wezepers een kleine kans om voor de titel mee te blijven 
doen. Toen op de dag voor de verjaardag van Sint Nicolaas de Wezepers koploper S.C. 
Genemuiden met 3-1 versloegen begonnen de kansen nog meer te stijgen. Daarna volgden enkele 
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inhaalwedstrijden zodat bij het sluiten van het jaar 1948 de tussenbalans opgemaakt kon 
worden.Nou ja tussenbalans? De competitie was al bijna gespeeld met nog zo’n drie wedstrijden te 
gaan. D.O.V.O. had 19 punten uit 12 duels, D.V.S. ’33 16 uit 10, S.C. Genemuiden 15 uit 11 en 
W.H.C. 14 uit 11. De Wezepers hadden dus vier verliespunten meer dan D.V.S. ’33, dat eigenlijk 
de minste verliespunten had. Maar in de laatste drie wedstrijden moesten de Wezepers nog tegen 
de Ermeloers en D.O.V.O. Op 15 januari was het eigenlijk al gebeurd met W.H.C. door het gelijke 
spel van 1-1 in Nunspeet. D.V.S. ’33 versloeg S.C. Genemuiden met 4-1 en was nu de grote 
favoriet. Maar W.H.C. wilde graag laten zien dat men er zeker bij hoorde en in een heerlijke 
wedstrijd werd D.V.S. ’33 met de neus op de feiten gedrukt. Al bij de rust stond W.H.C. met 3-0 
voor door treffers van Herman Immeker, Jan van Diepen en Jan Goudbeek. Na de theepauze 
stormden de Ermeloers richting het doel van Arie Wolff, maar deze was en bleef onpasseerbaar. 
Het doelpunt waar D.V.S. ’33 op loerde viel in de 55e minuut aan de andere kant. Gerrit van 
Diepen bezorgde de geel-zwarten een kater, 4-0. In de laatste wedstrijd van het seizoen, op 12 
februari, deed W.H.C. haar sportieve plicht door titelkandidaat D.O.V.O. op een 3-3 gelijkspel te 
houden. Bij winst waren de Veenendalers kampioen geweest. Nu moest men een 
beslissingswedstrijd spelen tegen D.V.S. ’33, die uiteindelijk toch door D.O.V.O. werd gewonnen.

Maar het had niet veel gescheeld of W.H.C. had de Veenendalers wel de das om gedaan. De 
Wezepers tekende na afloop protest aan tegen een gemiste strafschop. W.H.C. werd in gelijk 
gesteld en dus moest de strafschop een week later worden overgenomen. Zou die bal er ingaan, 
dan was D.V.S. ’33 kampioen. Maar ten tweede male werd de strafschop voor zo’n 1.000 
toeschouwers! gemist en kon D.O.V.O. toch aan de beslissingswedstrijd tegen D.V.S. ’33 beginnen 
en dus kampioen worden. W.H.C. had een mooie derde plaats bereik.

Doordat de competitie al in een vrij vroeg stadium was afgelopen kon W.H.C. zich gaan opmaken 
voor het bekertoernooi. Er werden eerst nog een aantal oefenwedstrijden gespeeld, o.a. tegen het 
sterke Steenwijk. Na een zeer spannende strijd verloor W.H.C. in de laatste minuut met 4-3. Grote 
uitblinker aan Wezeper-kant was Herman Immeker, die driemaal het net trof. Na in de voorronden 
C.S.V. ’28, Hatto Heim, S.C. Genemuiden en D.E.S.Z. te hebben uitgeschakeld, werden Excelsior 
’31 en het sterke Sparta E. met respectievelijk 2-1 en 4-2 verslagen. In de derde en vierde ronde 
moesten ook Gramsbergen en Poolster er aan geloven en wel met duidelijke cijfers, 3-0 en 1-6. In 
deze laatste wedstrijd waren Herman Immeker 2x, Gart van Diepen 2x, Jan Goudbeek en Gert Jan 
Bastiaan de doelpuntmakers.

Toen stond het befaamde en de ex-landskampioen Quick Boys op het programma voor de halve 
finale op neutraal terrein. Volgens de kranten kon Quick Boys gewoon niet verliezen en tot de 64e 
minuut leek het daar ook op. Na met 2-0 achter te hebben gestaan kwamen de Wezepers in de 
65e minuut via Jan Goudbeek, en gevolgd door nog een treffer van Jan van Diepen, terug tot 2-2, 
zodat dus strafschoppen de beslissing moesten brengen. Elke ploeg mocht drie strafschoppen 
nemen en deze moesten achter elkaar worden genomen. Er werd door de ploegen één speler 
aangewezen die alle drie strafschoppen moest nemen. W.H.C.-doelman Arie Wolff stopte de 
eerste, nummer twee werd een doelpunt en nummer drie ging naast. Toen was het de beurt aan 
Beert van Diepen. De eerste ging er in en nummer twee……ging er ook in! De laatste strafschop 
hoefde niet meer, W.H.C. stond voor het eerst in haar historie in de bekerfinale, in Baarn tegen het 
Amsterdamse A.M.V.J.

Voor deze wedstrijd bestond grote belangstelling in Wezep en met acht bussen vertrokken de 200 
W.H.C.-supporters richting Baarn. Helaas ging de strijd op 18 juni met 2-1 verloren en was de 
zwak leidende scheidsrechter de zondebok. Nog voor het officiële einde (drie minuten voor tijd) 
floot de scheidsrechter af en rende naar de kleedkamer, waar hij al wijselijk dichtbij stond. De 
beide grensrechters sprongen over de sloot en verdwenen in de velden.

De opstelling van de Wezepers in de finale was als volgt:
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Gert Jan Bastiaan, Hendrik van Diepen, Herman de Groot, Jurrie van Erven, Beert van Diepen, 
Evert van Diepen, Jan Goudbeek, Jan van Diepen, Herman Immeker, Gart van Diepen en H. 
Schreurs (De Groot).

Arie Wolff, normaal de vaste doelman van de Wezepers moest verstek laten gaan en werd 
vervangen door…..linksbinnen Gert Jan Bastiaan! Ja, in die tijd kon er veel in de voetballerij, zoals 
u ziet.

Het verslag uit de krant:
Finale K.N.V.B.-beker
W.H.C.-A.M.V.J. (Amsterdam) 1-2
Blunders van de scheidsrechter kost W.H.C. de beker

We weten allemaal dat een scheidsrechter amateur is en evengoed fouten kan maken als elk 
mens, doch wie de arbiter van zaterdag in deze finalewedstrijd zag vraagt zich ongetwijfeld af, of 
het nu ‘niet gezien’ is of dat deze man met de gedachte het veld ingestapt is van ‘de beker moet in 
het westen blijven’. Nu zijn wij de laatste, die een scheidsrechter bekritiseren, doch we zullen 
onder het verslag de niet-Geldersen laten spreken, die wij na afloop vroegen wat zij dachten van 
de wedstrijd.

Om kwart over zes wint Jan van Diepen de toss en verkiest tegen de wind en zon in te spelen. Er 
blijken ongeveer 1.000 toeschouwers te zijn uit verschillende delen des lands, waaronder 200 
Wezepenaren en mensen van de Nederlandse Radio Unie, die het laatste kwartier versloegen en 
vastlegden op de plaat. Na enig terrein verkennen blijkt al spoedig dat dit Amsterdamse elftal niet 
van die sterkte is als Quick Boys, dat in de halve finale door W.H.C. werd uitgeschakeld. Het spel 
golft op en neer met de Veluwenaren het sterkst aanvallend. De doelman der roodbaadjes krijgt 
het, ondanks het feit dat ze de wind mee hebben, veel drukker dan zijn overbuurman in het 
W.H.C.-doel. Bij één der aanvallen van de oosterlingen maakt Immeker zich los van de stopperspil, 
wat op dit kleine terrein zeer moeilijk was, en lost een oerhard schot dat via de binnenkant van de 
paal het veld weer in rolt. Goudbeek snelde toe, doch wordt meteen dat hij het leder in het lege 
doel zal plaatsen, zodanig in de rug aangevallen, dat zijn kalme roller naast gaat. Penalty? Neen, 
de bal word gewoon uitgetrapt. Bij één der aanvallen van A.M.V.J. kan Bastiaan slechts ten koste 
van een corner redden, deze wordt weggewerkt. Wanneer er nog 10 minuten te spelen is voor 
half-time, bewerkt één der W.H.C.-achterspelers de bal met de hand, de toegestane strafschop 
wordt benut (0-1). Kort hierop moet de doelman der hoofdstad een zeer gevaarlijke schuiver 
onschadelijk maken en dan is het rusten.

Na de theepauze was er eigenlijk één elftal, dat aanviel en één elftal, dat zich met de moed der 
wanhoop stond te verdedigen. Laatstgenoemde moest het dan ook van een enkele doorbraak 
hebben wat W.H.C. nog noodlottig werd. Er volgde schot op schot op het doel der westerlingen, 
doch de doelman bleek ongenaakbaar, zeer goed terzijde gestaan door de prima spelende 
rechtsachter en middenhalf. We zagen de Wezeper-backs meestal op de helft van A.M.V.J. 
opereren en de middenvoor van de laatstgenoemden moederziel alleen op de middenlijn staan. 
Geholpen door een misverstand zou dit W.H.C. een doelpunt kosten. De rechtshalf der 
westerlingen kreeg de bal, plaatste naar zijn rechtsbuiten. De Groot zowel Van Diepen snelden 
terug, de bal kwam bij de middenvoor, De Groot raakte de bal ten halve plus minus 30 meter van 
het doel en de rechtsbuiten loste een schuiver op het doel, wat tegen de wind op geen kans zou 
hebben gehad. Bastiaan riep tegen Van Diepen ‘laat gaan’. De rechtsback begreep en zag de 
doelman echter niet en gaf het gebruikelijke tikje op het verlaten doel terug. Van Diepen, het 
gevaar plotseling ziende, startte vlug achter de zeer langzaam voort rollende bal aan, juist voor de 
lijn had hij het leder te pakken, maar wat pech, hij schoot tegen de binnenkant van de paal in eigen 
doel (0-2).
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Het geleek hopeloos. Alles ging naar voren en alleen rechtshalf Van Erven bleef in de buurt van de 
middenlijn. Na nogmaals een geheide penalty over het hoofd te hebben gezien, kende de 
scheidsrechter er zowaar één toe. Van Diepen maakte er 1-2 van. Even begon W.H.C. hoop te 
koesteren, maar men mocht immers niet winnen. We zagen een A.M.V.J.-er met de bal in de hand 
alsof hij keeper was, de vrije trap werd echter tegen W.H.C. genomen. We zouden door kunnen 
gaan over corners enz., doch genoeg hierover. G. van Diepen knalde een keer tegen de onderkant 
der lat, waardoor het leder het veld weer inging, waar het werd weggewerkt, terwijl zijn broer even 
later de doelpaal trof. Even voor afloop stopte de doelman van A.M.V.J. een bal juist achter de lijn. 
Dit echter was door de arbiter niet te beoordelen, doch alleen door hen, die achter het doel 
stonden, waar wij ook bij waren. Drie minuten te vroeg floot de scheidsrechter af.

Bij W.H.C. was in de tweede helft Schreurs vervangen door de De Groot. Rest ons nog te 
vermelden, dat de wedstrijd uiterst fair werd gespeeld. Bij de bekeruitreiking trok W.H.C. zich terug 
in de kleedkamer en negeerde hiermede eigenlijk de A.M.V.J.-ers. Wel was het begrijpelijk, dat 
men erg verbolgen was over de leiding en had men zich binnen de lijnen hiertegen niet verzet, 
doch deze houding was tegenover de Amsterdammers, die aan de slechte leiding niets konden 
doen, absoluut verkeerd. Wel feliciteerde aanvoerder Jan van Diepen, die er wel bij tegenwoordig 
was, de hoofdstedelingen met het behaalde succes namens W.H.C., doch de andere spelers 
wilden er niets mee te maken hebben. Ook voorzitter A. Schute sloot zich aan bij de W.H.C.-
aanvoerder en hoopte dat een volgend jaar zijn club meer succes zou hebben.
Meningen van anderen

Het bondsbestuurslid, die de beker uitreikte in zijn rede:
‘A.M.V.J. heeft de beker gekregen, maar we kunnen niet zeggen verdiend, want dan zou hij naar 
Wezep gaan. Deze echter waren niet gelukkig, ook niet in enkele beslissingen van de 
scheidsrechter.’

Aanvoerder A.M.V.J. bij het aannemen van de beker:
‘Hoewel wij de beker meenemen naar Amsterdam, heb ik een gevoel of hij ons niet toekomt.’

Wij vroegen aan een bestuurslid van de voetbalvereniging Baarn, ‘En mijnheer, wat dunkt u van de 
wedstrijd?’

Bestuurslid:
‘Ja, W.H.C. is erg ongelukkig geweest en de scheidsrechter was er nog wel eens naast, wat 
W.H.C. duur is komen te staan.’

En het bestuurslid van de voetbalvereniging Zuilen:
‘Een 3-1 uitslag voor W.H.C. zou beter de verhouding weer hebben gegeven. De scheidsrechter 
was er vaak naast en steeds in het nadeel van Wezep.’

Iemand uit Barneveld:
‘Mijn mening? Nou, het lag er dik bovenop. W.H.C. mocht niet winnen!’

De man van de Nederlandse Radio Unie in zijn sportpraatje in de microfoon:
‘W.H.C. verloor onverdiend.’

Wij willen hiermede maar laten zien, dat diverse meningen over de wedstrijd en leiding met de 
onze overeenstemmen.
Eindstand Vierde klasse A - Seizoen 1948-1949
D.O.V.O. 14 10 2 2 22 44-22
D.V.S. ‘33 14 11 0 3 22 36-24
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W.H.C. 14 7 4 3 18 32-16
S.C. Genemuiden 14 8 1 5 17 41-24
Apeldoorn 14 5 0 9 10 19-23
Nunspeet 14 3 4 7 10 22-35
S.K.V. 14 3 3 8 9 18-33
C.J.V.-ers 14 2 0 12 4 16-51
SEIZOEN 1949-1950

Het eerste kampioenschap onder de naam W.H.C. was, na de heroprichting sinds de Tweede 
Wereldoorlog, binnen vijf jaar een feit. Maar wat hebben de supporters in het voorjaar van 1950 in 
de rats gezeten. Alleen het Veenendaalse D.O.V.O. was het gelukt om W.H.C. een nederlaag toe 
te brengen. Op de tweede speeldag won het met 1-4 in Wezep. Daarna ging het crescendo met de 
Wezepers, acht overwinningen en drie gelijke spelen. W.H.C. stond met nog drie wedstrijden te 
gaan op de eerste plaats. De promotie naar de nieuwe derde klasse was al bereikt door het 1-1 
gelijke spel tegen D.O.V.O. op 25 februari. Maar men wilde duidelijk meer: kampioen worden in 
oost. Het enige probleem was Nunspeet nog en dat moest op 4 maart in een rechtstreeks duel 
aantreden tegen W.H.C. in Wezep. Bij winst had W.H.C. nog slechts één puntje nodig in de laatste 
twee duels. Vol zelfvertrouwen trad men aan tegen Nunspeet, waarvan de uitwedstrijd nog met 0-2 
gewonnen was. Wat kon er nog misgaan? Maar Nunspeet, dat één punt minder had dan de 
Wezepers, vocht om elke centimeter en voor haar laatste kans. W.H.C. kwam er niet aan te pas 
wat Jan van Diepen, Jan Fijn en Jan Goudbeek ook probeerden. Het werd 0-1 en het bleef 0-1 tot 
verbijstering van al wat W.H.C. was. Weg was de eerste plaats maar nog erger was dat men de 
kampioenskansen niet meer in eigen hand had. Met nog twee duels te gaan was men afhankelijk 
geworden van de resultaten van Nunspeet. Twee weken later leek het helemaal gebeurd te zijn 
met de titelkansen. In een zeer slechte wedstrijd, waarbij het leek dat de Wezepers er toch niet 
meer in geloofden, werd er thuis teleurstellend met 2-2 gelijk gespeeld tegen middenmoter D.V.S. 
‘33. Toen het bericht kwam dat Nunspeet uit in Apeldoorn met 1-2 had gewonnen, en dus op twee 
punten voorsprong kwam met nog één duel te gaan, gaf niemand bij W.H.C. zichzelf nog een kans 
op het kampioenschap. Maar de apotheose volgde op 1 april en het werd voor W.H.C. zeker geen 
grap, alhoewel sommigen na het horen van de uitslagen daar wel eerst aandachten.

W.H.C. moest uit naar het taaie Be Quick ‘28 dat zich nog kon plaatsen voor de promotie naar de 
nieuwe derde klasse. Nunspeet moest uit naar Go Ahead Kampen dat zich eveneens nog kon 
plaatsen. Twee tegenstanders dus met belangen waardoor een eventuele ‘vriendendienst’ uit 
gesloten was. Maar het ongelooflijke gebeurde op die dag. W.H.C. won met het kleinst mogelijke 
verschil in Zwolle met 0-1 terwijl Nunspeet met 3-1 verloor van de Kampenaren. W.H.C. en 
Nunspeet waren beide met een gelijk aantal punten bovenaan geëindigd!
WEZEP KAMPIOEN !

Slim veule volk ging zaoterdag
naor ‘t Harder voetbalveld
daor speulen, Nunspeet-W.H.C.
Een drokte van geweld
De Wezepers wiert kampioen
dee stond mit vier-twee veur
want Wolf, de kieper van dee ploeg
liet haos geen balle deur.

Gart van Diepen maken ‘t eerste
Beert van Diepen ‘t tweede punt
Ja, ie snap neet hoe geweldig
of dee breurs wel speulen kunt
Niebeek nam toe, nao ‘n poossien
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zo de balle op de kop
en dee kitsen um in ‘t nette
Wezep doch: ‘dat is een strop’

Jantje Goudbeek gaf de balle
toen aan Fijn, dee vlug en vlot
zorgen veur ut darde doelpunt
mit een griezelig hard schot
Nao de pauze maken Niebeek
dur een caol veur Nunspeet bie
dissen hadden toen twee puntjes
mar de Wezepers al drie

Goudbeek nam daornao de balle
op de neuze van zien schoen.....
Weer een keihard schot en Wezep
was mit 4-2 kampioen
‘t Is geweldig, W.H.C.’ers
dat, wet juluu hebt presteerd
weest mit de behaolde zege
harteluk gefielseteerd!
W.H.C. dwong Nunspeet op de knieën

Een beslissingswedstrijd moest uit gaan maken wie er kampioen zou worden. Een schitterende 
apotheose van het seizoen. W.H.C. zou de wedstrijd met 4-2 winnen en voor het eerst onder de 
naam W.H.C. werd een kampioenschap in de wacht gesleept. Het verslag leest u hieronder.

Het kampioenselftal bestond uit de volgende spelers:
Arie Wolff, Gart van Diepen, Beert van Diepen, Jan Fijn, Jan Goudbeek, Evert van Diepen, 
Herman de Groot, Jurrie van Erven, Jan Willem Sellies, Jan van Diepen en Herman Immeker.

Twee weken na het behaalde kampioenschap verloor W.H.C. in een oefenduel tegen de kampioen 
van de afdeling Zwolle, Elburger S.C. met 6-2. De Wezeper doelpunten waren afkomstig van 
Kroeze en Jan Fijn.
In Wezep kampioensvlag in top

Zaterdag j.l. werd op het schitterend gelegen sportpark te ‘t Harde de beslissingswedstrijd om het 
kampioenschap in de vierde klasse K.N.V.B. afdeling A tussen W.H.C. en Nunspeet gespeeld ten 
aanschouwen van een ruim 4.000 koppig publiek (een recordaantal voor de 
zaterdagmiddagvoetbal). Als overwinnaar kwam W.H.C. uit het strijdperk, door Nunspeet 
gedecideerd met 4-2 te slaan. De uitslag van deze spannende wedstrijd, welke door 
scheidsrechter De Boer uit Enschede uitstekend werd geleid, geeft een goed beeld van de 
verhouding. Onder de stralende voorjaarszon fluit de scheidsrechter de beide aanvoerders bij zich 
voor de toss, welke door De Groot wordt gewonnen. We zien dat doelman Martens van Nunspeet 
zijn doel voor de rust moet verdedigen tegen de fel schijnende zon in.

Na de aftrap zet Nunspeet even een fel offensief in. Doch W.H.C. beantwoordt dit vuur kalm en 
gaat direct daarna tot de aanval over. Na 20 minuten ziet linksbinnen G. Van Diepen de kans 
schoon en geeft doelwachter Martens met een keihard schot het nakijken (1-0). Even daarna is het 
dezelfde speler die een kogel op doel lost, doch deze wordt door linksback Mulder ten koste van 
een strafschop met de hand uit Nunspeter doel geslagen. B. Van Diepen zet zich achter de bal en 
doet deze in het net verdwijnen (2-0). Nunspeet komt dan opdringen en het gelukte Niebeek door 
middel van een vrije trap welke door midhalf Buitenhuis wordt genomen te scoren. W.H.C. 
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antwoordt direct hierop en laat Martens nogmaals vissen, doordat linksbuiten Fijn in vrijstaande 
positie doelpunt (3-1). Met deze stand gaat de rust in.

Na de rust golft het spel op en neer en Niebeek weet door een misverstand in de Wezeper 
verdediging de stand op 3-2 te brengen. Bijna zou Nunspeet gelijk gemaakt hebben doch op het 
laatste nippertje komt de reddende engel voor W.H.C., de kleine Van Erven, die de bal even voor 
de doellijn nog in het veld weet te zenden. Als 5 minuten voor het einde J. Goudbeek met een 
gevaarlijke schuiver Martens de bal nogmaals uit het net laat halen is het pleit beslecht en heft de 
Wezeper aanhang het lied: ‘W.H.C. is kampioen en daar is niets meer aan te doen’ aan. Nunspeet 
is inderdaad geslagen, want een ieder weet dat deze achterstand niet meer in kan halen. Het 
Nunspeter publiek trekt dan ook in dichte drommen huiswaarts, terwijl na afloop Wezep’s 
supporters de spelers enthousiast op de schouders nemen en aanvoerder De Groot met een 
prachtige lauwerkrans wordt gehuldigd. Van alle kanten worden de spelers gefeliciteerd en v.v. ‘T 
Harde wenst W.H.C. bij monde van de heer Schenk geluk met het behaalde succes. Hierna wordt 
elk der spelers een kleine surprise overhandigd en voorop gegaan door de Harder 
muziekvereniging en gevolgd door een drom supporters en belangstellenden, marcheren de 
spelers naar de kleedkamer.

In de kleedkamer troffen wij burgemeester De Vries van Doornspijk, evenals de wethouders der 
gemeente Oldebroek, G.J. Prins en B. Akster vergezeld van de secretaris der gemeente, de heer 
Baas, die aan W.H.C. hu gelukwensen kwamen aanbieden. Verder troffen wij er de heren G.W. 
Maas en H. Bartels als afgevaardigden van de K.N.V.B. In Wezep aangekomen stond de 
muziekvereniging ‘De Eendracht’ bij Ijsselvliedt opgesteld om onder vrolijke klanken de 
kampioenen naar hotel Top te brengen, waar een grote mensenmassa tegenwoordig was. Nadat 
de voorzitter van W.H.C., de heer Schute, de muziekvereniging en publiek bedankt had voor hun 
spontane hulde, gingen de spelers en muziek naar binnen. Van diverse verenigingen kwamen 
gelukwensen binnen, ondermeer van Nunspeet, Epe, Go Ahead Kampen, Elburger Sportclub (met 
een fraaie mand met bloemen), De Duivenvriend, Biljartvereniging Wezep en vele particulieren. Na 
een gezellig samenzijn werd besloten zaterdag a.s. het kampioensfeest te houden.

Voor de zaterdagbeker was W.H.C. niet zo succesvol. In de derde ronde werd met 4-2 verloren 
van D.O.S. ’37 in Vriezenveen. Op zaterdag 20 mei werd er in Wezep een wedstrijd gespeeld 
tussen een K.N.V.B.-elftal uit de vierde klasse zaterdag tegen een K.N.V.B.-elftal van de 
zondagamateurs. Bij de zaterdagploeg deden drie Wezepers mee, doelman Arie Wolff, Herman de 
Groot en Jurrie van Erven. Wisselspeler was Herman Immeker. Het werd een 2-1 overwinning voor 
de zaterdagploeg. Een serietoernooi, door W.H.C. georganiseerd, werd door Elburger S.C. 
gewonnen. Op zaterdag 3 juni werd W.H.C. in de finale met 1-3 verslagen door doelpunten van 
Bosman, Hulsman en Van de Wetering. De Wezeper eer werd gered door Jan Fijn. De hoofdprijs 
waren elf nieuwe voetbalshirts.

Eindstand Vierde klasse A - Seizoen 1949-1950
Nunspeet 16 10 4 2 24 40-14
W.H.C. 16 10 4 2 24 39-19
D.O.V.O. 16 10 2 4 22 34-20
Go Ahead K. 16 7 3 6 17 40-28
D.V.S. ‘33 16 7 3 6 17 37-30
Be Quick ‘28 16 6 4 6 16 35-28
Apeldoorn 16 7 2 7 16 31-29
S.K.V. 16 1 3 12 5 18-46
C.J.V.-ers 16 1 1 14 3 10-71

Met dank aan Gert Koopman de archivaris van WHC


