
   RKAVIC OP WEG NAAR DE 100!    Deel I 
     1916-2016 
Inleiding 
In 2016 hoopt RKAVIC het honderdjarig bestaan te vieren. RKAVIC is lang niet de eerste 
vereniging die deze mijlpaal bereikt maar behoort toch wel tot de pioniers van het voetbal in 
Nederland zeker in RK-verband. RKAVIC is al in de jaren zestig opengesteld voor 
andersdenkenden en heeft toen de band met de R.K.-kerk verbroken. Tot dan was in de 
statuten de bepaling opgenomen dat deze alleen gewijzigd konden worden met toestemming 
van de bisschop. Bij RKAVIC was dat de bisschop van Haarlem. Ik was toen voorzitter van 
de reglementencommissie die de statuten diende aan te passen aan de nieuwe 
omstandigheden. Onze voorstellen werden door de Algemene Ledenvergadering aanvaard. 
Vervolgens schreef ik toch wel met wat weemoed de brief aan de bisschop om zijn 
toestemming te verkrijgen op de nieuwe statuten waarin hij zijn bevoegdheden kwijtraakte. 
Zijn fiat werd niettemin snel verkregen en bijzonder was dat de letters RK in onze naam 
konden blijven zonder dat de kerk nog iets bij RKAVIC in de melk had te brokkelen. 
Sindsdien zijn al weer zo’n 45 jaar verstreken zonder die band met de RK-kerk. Je mag 
zeggen dat op dat punt die probleemloos zijn verlopen. Dat neemt niet weg dat we vijftig jaar 
als RK-vereniging hebben bestaan en in de geschiedschrijving zal dat tot uiting komen. Zo is 
er tot 1940 in een afzonderlijke RK-bond uitsluitend tegen alleen RK-clubs gespeeld. Dat zal 
zijn sporen nalaten in de geschiedschrijving over die jaren. Daaraan is niet te ontkomen. 
De bedoeling is in een aantal afleveringen te laten zien wat de eerste-elftallen van RKAV, 
VIC, RKAVIC-zon en RKAVIC-zat in die bijna 100 jaar hebben gepresteerd. Dat zal 
gebeuren in onregelmatig verschijnende afleveringen die elke keer vijf jaar zullen omvatten. 
Dat betekent dat het t/m het seizoen 2011-2012 gaat om 178 eindstanden. Dat vergde in de 
loop der jaren honderden uren speuren maar op twee na heb ik ze allemaal kunnen traceren. 
Alleen de allereerste eindstanden van RKAV en (V)VIC ontbreken. 
Als u vraagt hoe kan dat nou we bestaan toch bijna 100 jaar en dan 178 eindstanden? Dan is 
de verklaring als volgt. RKAVIC is een fusieclub van RKAV en VIC die in 1947 plaatsvond 
wat al twee eindstanden per seizoen opleverde. Bovendien heeft RKAVIC vanaf 1954 
behalve op zondag ook op zaterdag een eerste-elftal. Het seizoen 2008-2009 was echter voor 
Zon-1 het laatste na een lang en roemrijk verleden. De selecties van Zon-1 en Zat-1 werden 
toen samengevoegd. Zat-1 ging verder als enige als selectie-elftal. In de oorlogsjaren ging de 
competitie “gewoon“ door maar niet in de Hongerwinter 1944-1945. Dat betekent voor 
RKAV 1916-1947 30 competities; voor VIC 1918-1947 28; RKAVIC-Zon-1 1947-2009 62 
en RKAVIC-Zat-1 58; in totaal dus178. 
Ontstaan 
RKAV 
RKAV (niet te verwarren met de Aalsmeerse club van die naam) werd opgericht 11 
september 1916 en wilde direct deelnemen aan de competitie. Dat ging echter niet zonder slag 
of stoot. RKAV (Roomsch Katholieke Amsterdamsche Voetbalvereniging) diende een 
verzoek om toelating in bij de neutrale AVB (Amsterdamsche VoetbalBond) maar kreeg tot 
zijn verbijstering te horen dat het niet toegelaten werd omdat bij RKAV alleen leden van RK-
huize lid mochten worden. RKAV zag hierin een vorm van antipapisme omdat zoals zij stelde 
verenigingen waarin uitsluitend kantoorbedienden of geheelonthouders lid mochten zijn wel 
werden aangenomen. Goede raad was duur want van een RK-bond in het bisdom Haarlem 
was nog lang geen sprake. Tot opluchting van de RKAV-bestuurders bleek er in het bisdom 
Utrecht net een RK-bond te zijn opgericht. Deze was bereid een Amsterdamse club als RKAV 
aan de competities te laten deelnemen. Een RK-bond in het bisdom Haarlem zag eerst in 1919 
het licht voorafgegaan door een RKAVB (Roomsch Katholieke Amsterdamsche 
VoetbalBond).  



De oprichtingsvergadering van RKAV vond plaats in café-restaurant Eik en Linde aan de 
Plantage Middenlaan in Amsterdam dat nog steeds bestaat maar niet op exact dezelfde plaats. 
RKAV was een inter-parochiële vereniging voor de gegoede middenstand zoals juweliers, 
winkeliers met schoenen- of kledingzaken enz. Dat inter-parochiële was overigens niet naar 
de zin van de parochiegeestelijken die dat bezwaarlijk vonden voor hun eigen parochiële 
voetbalclubs. Veel parochies hadden namelijk een eigen voetbalclub in de strak 
georganiseerde RK-kerk. 
VIC 
VIC (Voetbalvereniging IgnatiusCollege) was op 15 september 1915 in het leven geroepen 
door de paters Jezuïeten van het St.Ignatiuscollege in Amsterdam en was bedoeld voor 
uitsluitend leerlingen van de school. De eerste jaren nam VIC nog niet deel aan competities 
omdat de paters het competitie-element als ongunstig voor de opvoeding beoordeelden. In 
1918 werd die opvatting verlaten en trad de club toe tot de RKAVB. Tot 1919 heette VIC 
overigens VVIC met dezelfde betekenis als VIC. 
   De eerste competitiejaren 1916-1920 
1916-1917 
RKAV werd ingedeeld in de  “1e afdeeling AI” van de RKVB (Roomsch Katholieke 
VoetbalBond) waarin uitkwamen: 
DWS (Utrecht) 
Olympia (Utrecht) 
PVC (Utrecht) 
Vooruit (Utrecht) 
EMM (Hilversum) 
RKAV 1 
RKAV 2.  
Het is me niet gelukt van dat eerste seizoen een eindstand te achterhalen. Van dit eerste 
seizoen zijn wel een paar uitslagen bekend t.w.: RKAV - DWS 0-4; RKAV - PVC 1-1; 
Olympia - RKAV 2-3; Vooruit - RKAV 1-6.  
Van het tweede elftal van RKAV zijn ook een paar uitslagen achterhaald: Olympia - RKAV 2 
7-0; EMM-RKAV 2 7-0 en Vooruit -RKAV 2 4-2.  
PVC werd kampioen en zou dat nog vaak herhalen. Deze club bestaat nog steeds onder 
dezelfde naam. 
 
1917-1918 RKVB afdeling West 2e klasse  
PVC    12 10 1  1  21  39-6 
Vooruit   12   8 2  2  18  35-18 
EMM    12   7 2  3  16  35-8 
Rapiditas (Amersfoort) 12   4 2  6  10  22-35 
RKAV    12   4 1  7    9  28-23    
Olympia   12   2 3  7    7    7-49 
DWS    12   1 1 10   3  13-40 
PVC werd dus opnieuw kampioen met dezelfde tegenstanders maar nu zonder RKAV 2. 
 
1918-1919 RKVB 2e klasse A West 
PVC    10  6 4 0  16  39-8 
Vooruit   10  6 3 1  15  41-9 
RKAV    10  5 3 2  13  21-11 
Rapiditas   10  4 1 5    9  19-31 
DWS    10  1 2 7    4    7-45 
EMM    10  0 3 7    3    5-29 



Olympia werd teruggetrokken i.v.m. de mobilisatie in WO I waardoor de club te weinig 
spelers had.  
PVC werd zoals gebruikelijk kampioen. 
 
1919-1920 RKNVB 2e klasse D (in die jaren werd vaak de term RKNVB gebruikt als 
tegenhanger van de neutrale NVB later KNVB) 
Rapiditas   11  8 2 1  18  13-3 
EMM    12  4 6 2  14  15-16 
Quick (Den Bosch)  12  6 1 5  13  19-14 
Vooruit   11  5 1 5  11  27-28 
PVC    12  4 1 5  11  24-16 
Be Quick (Hilversum)  12  2 4 6    8  13-30 
RKAV    12  3 1 8    7  28-31 
Rapiditas uit Amersfoort werd kampioen; er vond geen degradatie plaats. RKAV ontsprong 
dus de dans. 
Resumerend kan gesteld worden dat RKAV die eerste jaren niet op de voorgrond trad. Het 
niveau kan worden geschat op dat van de derde klasse van de (K)NVB op grond van de 
indeling van de RK-clubs in 1940 toen alle voetbalbonden in Nederland vrijwillig fuseerden 
om ingrijpen van de bezettingsmacht te voorkomen. Dit gebeurde op advies van het 
Departement waaronder sport ressorteerde. 
VIC 
Zoals hiervoor al gemeld ging VVIC eerst in het seizoen 1918-1919 aan de competitie 
deelnemen. Dat gebeurde in de RKAVB die was opgericht om lagere teams en nieuwe clubs 
niet op kosten te jagen door te voetballen in het Utrechtse. Het was maar een kleine 
competitie met vijf teams t.w. 
VVIC 1 
KDO 1 
KDO 2 
RKAV 4 
VVIC 2. 
Ook hier zijn enkele uitslagen bekend: VVIC 1 – KDO 2 7-1; VVIC 1 – KDO 1 6-1; VVIC 1 
– RKAV 2 5-2; VVIC 1 – VVIC 2 0-0; VVIC 2 – KDO 1 1-3; VVIC 2 – KDO 2 3-0; KDO 2 
– VVIC 2 3-1; RKAV 4 – VVIC 2 7-0. 
Dit KDO heeft niets van doen met het huidige KDO uit De Kwakel. VVIC 1 werd 
kampioen. Het niveau kan geschat worden op 7e klasse. In het volgende seizoen kwam VVIC 
uit onder de naam VIC die tot de fusie in 1947 gehandhaafd zou worden. 
 
1919-1920 RKAVB 3e klasse B 
VIC   10  8  1   1  17   37-13 
RKAV 3  10  6  1   3  13   34-23 
GVA 2   10  6  0   4  12   28-16 
De Meer  10  6  0   4  12   31-20 
Rood Wit  10  3  0   7    6   14-28 
PVCB   10  0  0 10    0     5-49 
VIC werd weer kampioen. PVCB is hetzelfde als het latere ODOS. ODOS + 
Ambon = sc Oriënt + RKVVA = Rood Wit-A + Schellingwoude = De Dijk dat nu in de eerste 
klasse een topper is mede dankzij grote sponsorbijdragen. 
De Meer bestaat nog steeds. Rood Wit is niet hetzelfde als het hiervoor vermelde Rood Wit-A  
dat daarvoor (RK)VVA heette. GVA bestaat al heel lang niet meer. 
Er werd ook nog een kampioenscompetitie gespeeld door VIC en LVV (Laren) 2. Eindstand: 



VIC  2   1   1  0   3  4-3 
LVV 2  2   0   1  1   1  3-4 
VIC algeheel kampioen van de 3e klasse. VIC verdiende door het kampioenschap een plaats 
in de 2e klasse van de toen gevormde DHVB (Diocesane Haarlemsche VoetbalBond) die in 
het seizoen 1920-1921 van start ging als laatste Diocesane Voetbalbond in Nederland. Den 
Bosch was in 1915 de eerste. Het bisdom Haarlem strekte zich toen uit van de kop in Noord-
Holland tot in Zeeland. Het werd al gauw een omvangrijke en hechte organisatie. Het bisdom 
Rotterdam kwam pas na WO II tot stand. 
 
Jaap de Cooker 
 
Naschrift: veel dank ben ik verschuldigd aan een andere speurder naar eindstanden van o.a. 
zijn vereniging Kolping Boys uit Oudorp bij Alkmaar. Hij wist mijn collectie eindstanden aan 
te vullen met name van de jaren die nu behandeld zijn. Uiteraard ging dat wederzijds. De 
naam Kolping zal tegenwoordig nog zeer weinigen wat zeggen. Adolph Kolping was een 
Duitse kapelaan die zich in de 19e eeuw inzette voor de ontwikkeling en ontspanning van 
jonge arbeiders. Hij richtte een organisatie op die op vele plaatsen zogenaamde 
Gezellenverenigingen in het leven riep. Ook in Nederland had hij succes. Oudere 
Amsterdammers zullen zich nog het Van Nispenhuis op de Stadhouderskade herinneren waar 
het hoofdkwartier van de Gezellenorganisatie was gevestigd. Er zijn voor zover bekend in 
Nederland niet minder dan acht voetbalclubs naar hem vernoemd of geweest en dan ook nog 
eens zes met een verwijzing naar de Gezellen. Dat deze clubs allemaal van RK-huize zijn 
(geweest) spreekt voor zich! 


