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RKAVIC OP WEG NAAR DE 100   Deel VI 
 
 

De oorlogsjaren 1940-1945 
 

Als je de oorlogsjaren niet zelf hebt meegemaakt kun je het je nauwelijks voorstellen dat 
tijdens de bezetting van Nederland door de Duitsers het leven in Nederland in vele opzichten 
gewoon doorging. De bioscopen hadden nog nooit zoveel belangstelling als in de oorlogsjaren 
ondanks het verbod op Engelse en later ook Amerikaanse films. Ook het bezoek aan 
sportwedstrijden nam gigantisch toe. In sommige opzichten ging het aanvankelijk zelfs 
economisch beter door de Duitse opdrachten aan het bedrijfsleven. Ook Ajax profiteerde 
van de bezetting. De Wehrmacht vorderde de Ajax-accommodatie waarop Ajax een factuur 
stuurde die verrassenderwijs nog betaald werd ook! Overigens waren er ook veel klachten dat 
Duitse militairen aankopen niet betaalden. 
 
Het sportgebeuren werd hervat alsof er niets was gebeurd. Ook bij RKAV waarvan keeper 
Jan de Marie sneuvelde bij de bekende slag om de Grebbeberg in mei 1940. 
Na de capitulatie van Nederland op 14 mei 1940 werden er zelfs diezelfde maand al weer 
competitiewedstrijden gespeeld. Op 16 juni 1940 speelde Blauw Wit in het Olympisch Stadion 
om het landskampioenschap de eerste wedstrijd tegen Juliana en won met 3-1. Blauw Wit 
versloeg daar zelfs Feijenoord (toen nog met puntjes) met 5-1 maar toch werd Feijenoord de 
eerste landskampioen in oorlogstijd. Blauw Wit werd tweede zoals zo vaak. Het was meerdere 
malen afdelingskampioen maar de landstitel ging steeds hun neus voorbij. De laatste 
wedstrijd om het landskampioenschap 1939-1940 werd pas op 17 augustus 1940 gespeeld! Van 
een gesloten seizoen zoals later gebruikelijk was nog geen sprake. 
 
De hoogste gezaghebber van de Duitsers in Nederland (rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlands gebied) dr. A. Syss-Inquart was van mening dat sportbeoefening goed was om de 
rust in Nederland te bewaren. Een uitspraak van hem was: “Wer Sport treibt sündigt nicht”. 
Sport werd weinig in de weg gelegd zeker in de eerste jaren van de bezetting. 
 
Voor de RK-clubs was er echter door de fusie van alle voetbalbonden in augustus 1940 (zie de 
vorige aflevering) sprake van een enorme verandering. Voorheen kenden de besturen en 
spelers van de RK-clubs elkaar en die van de tegenstanders. Nu werd men ingedeeld bij clubs 
waarvan men nooit gehoord had en waarvan de weg naar de velden onbekend was. Men moest 
ook wennen aan tegenstanders die in witte broeken speelden want in eigen verband waren 
zwarte broeken voorgeschreven. Voor ons is het een raadsel waarom dat was. Het blijkt dat 
die bepaling ten doel had om bepaalde lichaamsvormen te verhullen! Nog steeds spelen clubs 
die ooit in RK-verband speelden veelal met zwarte broeken. Zo ook RKAVIC dat ontstond uit 
de fusie van de RK-clubs RKAV en VIC. 
Door de fusie van de voetbalbonden grotendeels door die met de IVCB was de NVB een derde 
groter geworden dan de vooroorlogse KNVB.  
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Seizoen 1940-1941 

 
RKAV had een verdienstelijk debuut in de NVB en kon in de 4e klasse goed meekomen met een 
6e plaats in een afdeling van negen clubs die aan elkaar gewaagd waren. 

 
 

NVB District West I 4e klasse D 
RODI (Amsterdam)  16 12  2   2   26   56-26 
AAC (Amsterdam)  16   9  5   2   23   40-26 
DVAV (Diemen)  16   7  4   5   18   42-29 
ZRC (Amsterdam)  16   6  3   7   15   22-31 
FHDC (Amsterdam)  16   5  3   8   13   39-36 
RKAV (Amsterdam)  16  5 3  8  13  24-39  
Zwaluwen’19 (Amsterdam) 16   4  4   8   12   29-33 
SLTO (Amsterdam)  16   5  2   9   12   24-40 
RCA (Amsterdam)  16   5  2   9   12   23-41 
 
RODI werd kampioen maar had geen succes in de promotie-/degradatiewedstrijden. 
In de 4e klasse vond geen degradatie plaats.  
Zwaluwen’19 was de enige tegenstander uit de voormalige IVCB. 
 
Van al de clubs uit de afdeling van RKAV bestaat alleen DVAV nog zelfstandig maar wijzigde 
wel de naam zoals hierna te lezen is. 
 
Dat er geen degradatie plaatsvond kwam voort uit de situatie bij de voormalige KNVB waar 
sprake was en nog steeds is van een piramidale opbouw van de competities d.w.z. één eerste 
klasse afdeling, twee tweede klasse afdelingen, vier derde klasse afdelingen en acht vierde 
klasse afdelingen. In West I was de vierde klasse in 1940 pas “vol” en stond de bepaling dat 
uit de KNVB niet gedegradeerd werd al op de tocht. Voor een goed begrip zij opgemerkt dat 
tot de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw de KNVB de competities van de 
1e t/m de 4e klasse en de twintig regionale bonden de competities in de lagere klassen en het 
jeugdvoetbal organiseerden. Die regionale bonden zijn in de jaren negentig van de vorige 
eeuw opgeheven waarvan er enkele zoals de Afdeling Amsterdam of wel de A.V.B. al meer dan 
100 jaar bestonden!  
 
Door de fusie van de KNVB vooral door die met de IVCB in 1940 raakten de NVB-afdelingen 
overvol en werd de piramidale opbouw ernstig verstoord. In de 3e klasse van West I waren er 
vijf i.p.v. vier en in de 4e klasse tien i.p.v. acht afdelingen. 
Uit de NVB 4e klasse vond tijdens de bezetting nog geen degradatie plaats naar de afdelingen 
van de NVB conform de vooroorlogse bepaling van de KNVB. Na de oorlog werd de bewuste 
bepaling geschrapt en een paar jaar later werd er op grote schaal versterkte degradatie 
toegepast om de piramidale vorm weer te bereiken.  
 
Zoals hiervoor al geschreven kenden de toenmalige RKAV-ers en dito die van VIC de nieuwe 
tegenstanders niet. Dat geldt ook voor de huidige generatie. Vrijwel alle clubs klinken ons 
volkomen vreemd in de oren. Daarom is hieronder een overzicht opgenomen van deze clubs 
met datum ontstaan, betekenis van de afkorting en hoe het de clubs verder vergaan is. Deze 
aflevering wordt daardoor mede een stukje geschiedenis van vooral Amsterdamse 
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voetbalclubs. Het geeft een goed beeld van de vele veranderingen die er in de loop der jaren 
hebben plaatsgevonden in het Amsterdamse voetbalgebeuren. 
 
RODI (Recht Op Doel In) van 1922 fuseerde in 1956 met Heemskerck van 1922 tot HRVC dat 
in 2000 is ontbonden. 
AAC (Avanti AVOG Combinatie) ontstond uit een fusie in 1938 van Avanti van 1911 en AVOG 
(Alleen Voor Ons Genoegen) uit 1919. AAC fuseerde vervolgens in 1943 met FHDC (zie 
hierna) tot ASV dat in 1956 weer samenging met Arsenal dat in 1953 was opgericht tot het 
nog altijd bestaande ASV Arsenal dat nu in de 3e klasse uitkomt. Arsenal begon meteen in de 
hoogste klasse van de Afdeling Amsterdam van de KNVB door een listig plan. Het nam 
namelijk het uit de KNVB gedegradeerde de Pionier uit 1921 over dat was leeggelopen. Een 
lege huls dus. Dat leidde tot grote woede van de andere clubs in de Afdeling Amsterdam van 
de KNVB. Er werd zelfs een reglementsartikel aangenomen waarbij het een club verboden 
werd een fusie aan te gaan met een hoger geplaatste club binnen vijf jaar na de oprichting 
van de club (het zogenaamde anti-Arsenal artikel). 
DVAV (Diemense Voetbal- en Athletiek Vereniging) van 1931 werd in 1974 sv Diemen en komt 
uit in de 3e klasse. 
ZRC (uit 1916) fuseerde met Herenmarkt van 1920 tot ZRC/Herenmarkt dat nog steeds 
bestaat en uitkomt in de 6e klasse. 
FHDC (Frederik Hendrik DEO Combinatie) ontstond in 1940 door een fusie van Frederik 
Hendrik (1922) met DEO (Door Eendracht Overwinning) uit 1920; zie voor het verdere 
verloop hiervoor bij AAC. 
RKAV (Roomsch Katholieke Amsterdamse Voetbalvereeniging) van 1916 fuseerde in 1947 met 
VIC (Voetbalvereniging Ignatiuscollege) van 1915 tot RKAVIC dat in 2009 een streep haalde 
door de zondagselectie die toen in de 4e klasse speelde. Alle kaarten weden op de 
zaterdagselectie gezet. 
Zwaluwen’19 fuseerde 1947 met Amstelboys tot Amstelzwaluwen. Amstelboys had eerder de 
namen Amsteldijk en van 1933 tot de bevrijding SVO. Het werd in 1926 opgericht. 
Amstelzwaluwen ging vervolgens in 1971 met The Unity uit 1923 samen tot Sporting Zuid dat 
op zijn beurt weer fuseerde met St. Martinus uit 1930 hetgeen leidde tot het huidige 
Sporting Martinus dat in de 3e klasse uitkomt.  
SLTO (Samenspel Leidt Tot Overwinning) uit 1919 fuseerde in 1991 met Neerlandia uit 1902 
tot Neerlandia/SLTO dat op zijn beurt in 2003 met een aantal andere clubs zoals Blauw 
Wit/Osdorp en KBV (Kampioen Bij Volharding) uit 1930 opging in Blauw Wit Amsterdam dat 
nu in de 2e klasse speelt maar al gedegradeerd is. Blauw Wit van 1902 was tientallen jaren de 
tweede club van Amsterdam na Ajax en vaste bespeler van het Olympisch Stadion. Het 
fuseerde vlak voor het honderd jarig bestaan in 2001 met Osdorp/SPORT tot Blauw 
Wit/Osdorp. Osdorp was van 1960 en fuseerde in 1999 met SPORT (Samenspel Past Op 
Rechte Tijd) uit 1915. 
RCA (Racing Club Amsterdam) van 1918 fuseerde in 1985 met Animo uit 1920 en UCO’66 tot 
Animo’86 dat weer in 1994 samenging met het roemruchte OVVO (Op Volharding Volgt 
Overwinning) uit 1915 tot Xanthos. Deze laatste club ging in 2002 geruisloos ten onder.  
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VIC debuteerde in de NVB met een 8e plaats van de tien clubs maar liet alleen voormalige 
IVCB-clubs onder zich. 
 
NVB District West I 4e klasse E 
Madjoe (Amsterdam)             18  14   4   0   32   82-26 
ASVK (Amsterdam)                18  13  2   3    28   73-18 
Schinkelhaven (Amsterdam)   18    9  4   5   22   46-34  
The Victory (Weesp)  18   8  5   5   22   57-45  
CNF (Amsterdam)  18  10  0   8   20   46-49  
TDO (Amsterdam)  18   7  3   8    17   43-48  
Neerlandia (Amsterdam) 18   5  3  10   13   50-72 
VIC (Amsterdam)  18  4 4 10  12  38-59 
RKBVV (Blaricum)  18   4  3  11    11   34-59 
LVV (Laren)   18   1  2  15    4    25-84 
 
Madjoe werd kampioen maar haalde de promotie niet in de promotie-degradatiewedstrijden. 
In de 4e klasse vond geen degradatie plaats. 
 
Naast VIC kwamen uit de IVCB ook nog over The Victory, RKBVV en LVV. Alleen The Victory 
kon goed meekomen. De drie overige teams eindigden onderaan de ranglijst. Ook in andere 
afdelingen was dat vaak de situatie enkele uitzonderingen daargelaten.  
 
De meeste clubs uit de afdeling van VIC zijn of gefuseerd of bestaan niet meer. Alleen 
RKBVV bestaat nog zelfstandig maar liet het predicaat RK vallen. Ook van deze clubs is 
summier de geschiedenis weergegeven. 
 
Madjoe uit 1928 ging in 1993 samen met DJK (De Jonge Kampioen) uit 1918 tot Fortius dat 
nu in de 4e klasse uitkomt.  
ASVK (Amsterdamse Sport Vereniging Kattenburg) uit 1933 fuseerde in 1974 met TWMC 
ook al een fusieclub van TWM (Tuindorp WatergraafsMeer) uit 1926  en ’t Centrum uit 1935 
tot sc Voorland dat uitkomt in de 5e klasse. 
Schinkelhaven van 1922 fuseerde in 1993 met sv Ookmeer van 1956 tot OSC (Ookmeer 
Schinkelhaven Combinatie) dat uitkomt in de 5e klasse. 
The Victory uit 1920 ging in 2003 samen met de twee andere Weesper verenigingen 
Rapiditas van 1902 en ADE ( Alles Door Eendracht) van 1933 tot FC Weesp dat uitkomt in de 
2e klasse. 
CNF (Combinatie NOS en Flora) is ontstaan in 1938 door een fusie van NOS uit 1931 en Flora 
eveneens uit 1931. De club is ontbonden in 1952. De oprichtingsdatum bij fusieclubs verschilt 
nogal eens. De ene keer wordt de oprichtingsdatum van de oudste club of die van de jongste 
aangehouden maar ook wel wordt de datum van de fusie van de clubs aangehouden. 
TDO (Training Doet Overwinnen) van 1915 ging in 1955 een fusie aan met ’t Centrum van 1935 
tot TWM-C. In 1974 volgde opnieuw een fusie nu met Watergraafsmeer tot FC Amstelland. 
Dit Watergraafsmeer waarvan de toenmalige voorzitter Jo Jaspers een vooraanstaand 
KNVB-bestuurder was heeft niets van doen met het latere Watergraafsmeer dat met JOS 
fuseerde tot JOS/Watergraafsmeer.  
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FC Amstelland fuseerde in 2008 met FC Amsterdam United van 2007 tot FC Amstelland 
United om twee jaar later de naam FC Amsterdam aan te nemen. In 2013 werd deze club uit 
de zondagcompetitie genomen en werd niet meer ingeschreven voor het voor het seizoen 
2013-2014. 
 
 
Neerlandia van 1902 ging in 1992 samen SLTO; zie hiervoor bij SLTO. 
VIC (Voetbalvereniging IgnatiusCollege) uit 1915 fuseerde in 1947 met RKAV tot RKAVIC zie 
hiervoor bij RKAV. 
RKBVV is van 1931 en bestaat nog steeds maar vanaf 1970 onder naam BVV’31. Het komt uit 
in de 4e klasse. 
LVV (Larense Voetbal Vereniging) van 1918 fuseerde in 1999 met Laren van 1912 tot Laren’99 
en speelt in de 4e klasse. 
 
 
 
    Seizoen 1941-1942 
 
RKAV kende een matig seizoen met een 5e plaats in een competitie met maar acht clubs.  
 
NVB District West I 4e klasse G 
ADW(Amsterdam)  14 10  2   2   22   62-24 
CNF (Amsterdam)  14   7  6   1   20   35-16 
LOC (Amsterdam)  14   9  1   4   19   48-28 
ASR (Amsterdam)  14   7  5   2   19   33-23 
RKAV  (Amsterdam)  14  4 2   8 10  24-32 
Sandow (Purmerend)  14   3  2   9     8   21-33 
Oosterpark (Amsterdam) 14   2  3   9     7   24-52 
Amstel  (Amsterdam)  14   3  1  10    7   18-57 
 
ADW werd kampioen maar promoveerde niet na promotie-degradatiewedstrijden. 
In de 4e klasse vond geen degradatie plaats. 
 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de geschiedenis van de nog niet besproken clubs. 
 
ADW (Alles Door Wilskracht) is van 1914. Het fuseerde in 1985 met JVVO (Juist Voetbal 
Verenigt Ons) uit 1919 tot Sporting Amsterdam dat in de 6e klasse uitkomt. 
LOC (Laat Ons Combineren) is van 1921en fuseerde in 1981 met ASR (zie hierna) tot LAC 
(LOC ASR Combinatie) maar was enkele jaren later al ter ziele. 
ASR (Amsterdamse StadsReiniging) uit 1925 fuseerde met LOC tot LAC; (zie hiervoor bij 
LOC). 
Sandow was van 1933 en fuseerde in 1946 met Purmersteijn waarbij de naam Purmersteijn 
niet gewijzigd werd. Het komt uit in de 2e klasse en is daar al kampioen. 
Oosterpark was van 1911 maar werd in 1942 ontbonden. Na de oorlog probeerde het opnieuw 
een bestaan op te bouwen maar dat was geen blijvend succes. 
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Amstel was een oudje van 1905 dat in 1979 fuseerde met TIW tot TIW/Amstel. Deze club 
ging in 1988 samen met WTO een fusie van WMHO (Wie Moed Houdt Overwint) uit 1915, 
TDO (zie hiervoor) en Ontwaakt van 1923. De eerstgenoemde fusie leidde tot het nieuwe 
Watergraafsmeer. In 1990 volgde wederom een fusie nu met JOS tot 
JOS/Watergraafsmeer, dat uitkomt in de 1e klasse (zie hierna). De volkse uitleg van WMHO 
was: “Wullie Moeten Hullie Overwinnen”. 
VIC deed het nog slechter dan RKAV met een 8e en laatste plaats in een afdeling met 
eveneens maar acht clubs.  
 
NVB District West I 4e klasse K  
Electra (Amsterdam)         14  13   1  0   27   54-12  
DVAV (Diemen)                  14    6  3  5   15   40-34 
EVC (Edam)                        14    7  1  6   15   36-34  
ABIM (Amsterdam)           14    6  2  6   14   33-35  
Madjoe (Amsterdam)         14    4  4  6   12   34-40 
Rivalen (Amsterdam)          14    4  2  8   10   28-38   
SNA (Amsterdam)             14    4  2   8   10  40-58 
VIC (Amsterdam)         14   3 3  8   9  30-44  
 
Electra werd kampioen en promoveerde na de promotie-degradatiewedstrijden.  
In de 4e klasse vond geen degradatie plaats waardoor het op de laatste plaats geëindigde VIC 
de dans ontsprong. 
 
Van de clubs uit de afdeling van VIC dat laatste werd, bestaan DVAV als sv Diemen en EVC 
nog zelfstandig. EVC heeft echter zijn zondagafdeling naar de huidige trend opgeheven en 
alles op de zaterdag gericht. De zes overige clubs zijn of gefuseerd of bestaan niet meer. De 
oprichters van ABIM hadden hiervan kennelijk al een vermoeden toen ze hun club Alle Begin 
Is Moeilijk doopten (zie hierna). 
 
De clubs uit deze afdeling die nog niet eerder zijn toegelicht worden hieronder nader 
beschreven. 
 
Electra  was de club van het Energiebedrijf van de gemeente Amsterdam (GEB) en werd 
opgericht in 1922. Het wijzigde de naam in 1947 in Energia. In 1995 volgde opnieuw een 
naamsverandering in DIB (Door Inzet Beloond). In 2005 ging de club ter ziele. 
EVC (Edamse VoetbalClub) is van 1913 maar heeft in 2010 zijn zondagselectie die toen in de 
3e klasse speelde opgeheven. 
ABIM (Alle Begin Is Moeilijk) is van 1922. Ondanks de sombere vooruitzichten blijkend uit 
de naam wist de club toch nog bijna veertig jaar het hoofd boven water te houden tot in 1959 
de club kopje onder ging. 
Rivalen is van 1923 fuseerde in 1998 met Sc Sloten tot Sc Sloten/Rivalen. Sc Sloten was een 
fusie van De Eland/SDC en Sc West. Ook deze twee clubs kwamen voort uit fusies. De Eland 
uit 1926 ging in 1968 samen met SDC dat weer een fusie was van SAVM (Speelt Altijd Vol 
Moed) uit 1926 en DTC uit 1936. 
Sc West was in 1981 ontstaan door een fusie van Slotervaart uit 1956 en ODIV (Ons Doel Is 
Vooruitgang) uit 1933. Sc Sloten/Rivalen wijzigde in 2013 de naam weer in Sc De Eland. Het 
speelt in de 5e klasse. 
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SNA (Sport Na Arbeid) werd opgericht in 1919, fuseerde in 1995 met Gold Star van 1929 
tot Gold Star/SNA. Deze combinatie hield het vol tot 2107 toen het samenging met FC 
Portugal uit 1994 waaruit Portugal Amsterdam FC voortkwam. In het huidige seizoen kwam er 
geen 1e elftal meer op zondag uit.  
 
 
 
 
                                                Seizoen 1942-1943 
  
RKAV deed het in het volgende seizoen niet veel beter en werd 8e in een afdeling van nu weer 
tien clubs.  
 
NVB District West I 4e klasse G 
ZSGO (Amsterdam)                17   16   1    0   33   94-12 
APGS (Amsterdam)                 16   11   2    3    24  55-25 
TDO (Amsterdam)                  18   10   3    5   23   46-43   
ETO (Hoofddorp)                    18     9   1    8   19   54-49 
SCA (Amsterdam)                   18     6   6    6   18  44-44 
Madjoe (Amsterdam)              18     7   2    9   16  40-46 
SNA (Amsterdam)                  18     6   1   10   13  35-52 
RKAV (Amsterdam)           18   5  2  11 12  42-52   
Oranje Zwart (Amsterdam)    18    5   2   11  12    42-52 
Constantius (Amsterdam)       18    2   2   14    6   24-85  
 
ZSGO werd kampioen maar er werden geen promotie-/degradatiewedstrijden gespeeld 
wegens de oorlogsomstandigheden. Clubs mochten naar het oordeel van NVB niet de dupe 
worden van het ontbreken van spelers die in Duitsland moesten werken (Arbeitseinsatz) of in 
gevangenkampen verbleven. Dit geldt ook voor het onderduiken van spelers. Namen van 
onderduikers dienden geheim te blijven wat begrijpelijkerwijs nogal problemen gaf. Het is 
toch al merkwaardig en onwaarschijnlijk dat de competities gespeeld konden worden ondanks 
dat er zoveel spelers ontbraken. Bovendien liep je altijd het risico van razzia’s die op 
onverwachte momenten plaatsvonden. In Rotterdam vond na afloop van een voetbalwedstrijd 
in de 1e klasse zo’n razzia plaats. Het gebruik van schuilnamen was bij de autoriteiten bekend 
en er verscheen in de Officiële Mededelingen van NVB dan ook een waarschuwing van 
hogerhand die voor dat gebruik waarschuwde. 
In 1944 zou voor promotie alsnog een regeling worden getroffen; zie daarvoor bij het seizoen 
1943-1944. In de seizoenen 1942-1943 en 1943-1944 vond er landelijk ook in de hogere 
klassen geen degradatie plaats vanwege de hiervoor geschetste problemen.  
 
Constantius naast RKAV afkomstig uit de IVCB werd laatste maar degradeerde niet. 
 
Ook hier is weer sprake van voor de huidige generatie onbekende clubs. Daarom is van de 
clubs die nog niet eerder zijn besproken hierna een toelichting gegeven. 
 
ZSGO (Zonder Samenspel Geen Overwinning) is van 1919, ging in 1995 een fusie aan met 
WMS (Wilskracht Maakt Sterk) uit 1919 wat leidde tot ZSGO/WMS dat nu uitkomt in de 3e 
klasse. 
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APGS (Amsterdamse Politie Gymnastiek- en Sportvereniging) uit 1915 kwam in 2012 voor het 
laatst in het veld. (Zou gymnastiek geen sport zijn vraag je je af bij het lezen van de 
betekenis van de afkorting). Als vereniging bestaat APGS nog steeds. 
ETO (Eerlijk Ter Overwinning) is van 1927, ging in 1969 een fusie aan met het katholieke 
Hoofddorpse Boys en werd de sv Hoofddorp die in de 2e klasse speelt. 
SCA (SportClub Amsterdam) is van 1920. Het fuseerde in 1974 met Ahrend’s VC uit 1925 tot 
het zeer succesvolle Sc Buitenveldert dat in de 4e klasse uitkomt. 
Oranje Zwart is van 1921, fuseerde in 1976 met Kromhout tot OZK (Oranje Zwart 
Kromhout). In 1994 volgde een fusie met IJboys uit 1930 en Orion’86 met de lange naam 
IJboys/OZ/Orion die in 1999 gewijzigd werd in SV 2000. In 2002 werd het weer IJboys 
maar dat was maar voor korte tijd want in 2004 was het definitief uit met de pret. 
Constantius van 1921 fuseerde in 1945 met DOSS (zie hiervoor) en GezellenVier uit 1929 tot 
DCG dat nu kampioen van de 3e klasse is geworden. In 1940 maakte Constantius avances 
richting RKAV maar liep een blauwtje op. 
 
 Bommen op de RKAV-velden 
 
Op zaterdagmorgen 17 juli 1943 onder prachtige weersomstandigheden werd Amsterdam-
Noord getroffen door een bombardement op de Fokkerfabrieken aan de Papaverweg in 
Amsterdam-Noord. Daar werden vliegtuigen voor de bezetters geconstrueerd. De onervaren 
Amerikaanse piloten wisten op hun eerste vlucht hun doel niet goed te treffen waardoor een 
groot deel van de bommen op huizen en ook de Ritakerk geworpen werden. In die kerk was net 
een Hoogmis aan de gang. Een deel van de kerk werd verwoest waarbij 9 volwassenen 
omkwamen evenals twee dertienjarige misdienaars. In totaal vielen er 179 doden en 337 
gewonden waarvan er velen levenslang letsel overhielden. Dat de Duitse voorlichters deze 
tragische afloop uitbuitten voor propagandistische doeleinden spreekt voor zich. Ook de 
RKAV-velden aan de Fazantenweg werden getroffen met twee bommen. Deze zijn direct 
ontploft en hoefden dus niet geruimd te worden. De bomkraters werden hersteld en RKAV 
kon in het volgende seizoen dus weer als vanouds op de velden voetballen. 
 
VIC had na het slechte seizoen 1941-1942 nu een redelijk goed jaar met een 4e plaats in een 
afdeling van negen clubs en behaalde zelfs een positief doelsaldo. 
 
NVB District West I 4e klasse K 
RODI (Amsterdam)           16  15  0   1    30   77-16 
Neerlandia                         16  10  1   5   21    55-50 
ZRC (Amsterdam)              16    7  4   5  18    49-34 
VIC (Amsterdam)         16   8 1  7  17  47-46 
BDK (Amsterdam)              16    6  3   7   15   38-29    
Gold Star (Amsterdam)      16    6  2   8   14   54-53  
Amstel (Amsterdam)          16    4  3   9   11   30-60 
LOC (Amsterdam)              16    3  3  10    9   38-47   
ASR (Amsterdam)              16    4  1  11     9   18-71 
 
RODI werd kampioen maar er vonden geen promotie-/degradatiewedstrijden plaats; zie 
hiervoor de toelichting bij RKAV. 
ASR werd laatste maar er vond geen degradatie plaats. 
Gold Star is van 1929 en fuseerde in 1995 met SNA tot Gold Star/SNA; zie hiervoor bij 
SNA. 
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BDK (Bok De Korver) is genoemd naar de destijds beroemde Rotterdamse voetballer en 
international van Sparta. Dat een Amsterdamse vereniging de naam aannam van een 
Rotterdamse voetballer zou nu niet meer kunnen, helaas! BDK werd opgericht in 1928 en werd 
in 2001 ontbonden. 
                                               
 
 
 
  Seizoen 1943-1944 
 
RKAV bleef een zwakke middenmotor met een 6e plaats van de negen mededingers.  
 
NVB District West I 4e klasse G 
APGS (Amsterdam)               16  14   1    1   29     64-18 
ZSGO (Amsterdam)               16  11   1    4  23     57-20  
Oranje Zwart (Amsterdam)    16   7  5   4   19     48-24 
ETO (Hoofddorp)                   16    8  1   5   17     36-28     
Madjoe (Amsterdam)             16    9  0   6   16*   51-38   
RKAV (Amsterdam)          16   6 2  8  14   39-36 
SCA (Amsterdam)                 16    2  3   11    7     24-64 
SNA (Amsterdam)                 16   2   2  12    6     29-64  
TDO (Amsterdam)                16    3   1   11    3** 17-73 
 
* Madjoe 2 winstpunten in mindering wegens het niet-spelen van de wedstrijd SNA-Madjoe. 
** TDO 4 winstpunten in mindering wegens het tweemaal niet spelen van de wedstrijd ETO-
TDO. 
 
APGS werd kampioen en speelde met de kampioen van het vorig seizoen ZSGO om het 
algehele kampioenschap van de afdeling. Om dat mogelijk te maken waren de competitie-
indelingen voor beide seizoen identiek. APGS behaalde die titel en moest 
promotiewedstrijden spelen maar had daarbij geen succes. Landelijk vond er geen degradatie 
plaats vanwege de al geschetste oorlogsomstandigheden. Het gevolg was dat landelijk de  
 
afdelingen geen tien maar elf clubs gingen tellen. Die situatie werd pas jaren na de oorlog 
weer teruggebracht naar de oude formule van tien clubs per afdeling. 
TDO werd laatste maar degradeerde dus niet. 
Alle clubs uit deze afdeling zijn hiervoor al toegelicht. 
 
VIC kende een opzienbarend goed seizoen en werd fraai 2e in een afdeling met acht 
deelnemers. Vooral het hoge aantal gescoorde goals 54 valt op. Doelpuntenmakers waren 
vooral Ferry Hagedorn met 18, Charles van de Heuvel met 13 en Frans van der Liet met 5 
goals. Ferry Hagedorn was in mijn ogen onze beste speler uit de jaren veertig. Hij kwam al 
voor de oorlog van het neutrale DEC dat lang een vooraanstaande club was en zelfs op de 
drempel van de 1e klasse heeft gestaan. DEC (Door Eendracht Verbonden Eendracht 
Combinatie) was van 1904, fuseerde in 1982 met BPC (Be Quick Pollux Combinatie) tot DNC 
(de Nieuwe Combinatie) maar die was een paar jaar later al ter ziele.  
De latere RKAVIC-trainer Henny Schippers is na zijn Ajax-tijd waarin hij ook als prof in 
Ajax-1 speelde ook voor DEC uitgekomen.  
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Frans van der Liet was een jeugdige student die onderdook maar toch voetbalde. Na de 
oorlog zou hij zich zeer verzetten tegen de fusie met RKAV maar dolf het onderspit ondanks 
zijn bekwame en bewogen speech. In 1954 zou hij voorzitter worden van RKAVIC en dat 
dertien jaar volhouden. In die periode beleefde RKAVIC op zondag zijn hoogtepunt met een 
promotieserie van de 4e naar de toen hoogste 1e klasse met tegenstanders als AFC e.d. 
 
 
 
NVB District West I 4e klasse K 
RODI (Amsterdam)           14  13  0   1   26   69-13 
VIC (Amsterdam)         14  8  3  3 19   54-26 
ZRC (Amsterdam)             14   9   1   4   19    44-26 
BDK (Amsterdam)            14   6   3   5   15    43-37  
LOC (Amsterdam)            13   4   2    7    8*  32-43 
ASR (Amsterdam)            14   3   2    9    8    28-63 
Amstel (Amsterdam)        13   3   1    9    7    24-53  
Neerlandia (Amsterdam)  14   2   2   10   6    24-59 
 
* LOC twee winstpunten in mindering wegens het niet-spelen van de wedstrijd LOC-Amstel. 
Gold Star werd teruggetrokken en de gespeelde wedstrijden werden vervallen verklaard.  
Jammer voor VIC dat met liefst 12-1 van Gold Star had gewonnen! VIC scoorde er toch al 
lustig op los.  De stadsreinigers van Amsterdam ASR hielden wel straten schoon maar hun 
doel schoonhouden was niet aan hen besteed. VIC won tweemaal met dubbele cijfers. Uit 
werd het 1-10 en thuis 13-0! In de “Hongerwinter” lieten ze het ook afweten. De vuilnis lag in 
Amsterdam langs de trottoirbanden opgestapeld. Gebrek aan vervoer zal wel de 
hoofdoorzaak hiervan zijn. 
 
RODI werd automatisch algeheel kampioen omdat het ook in het vorig seizoen de titel 
behaalde maar strandde evenals APGS in de promotiewedstrijden; zie ook de toelichting bij 
de afdeling van RKAV. 
Neerlandia werd laatste maar behield de plaats in de 4e klasse omdat er geen degradatie 
werd toegepast. 
Ook van de afdeling van VIC zijn alle clubs hiervoor al toegelicht. 
 
 
 
 
 Seizoen 1944-1945 
 
Hoewel de landing van de geallieerden in Normandië in juni 1944 begonnen was en ze snel 
oprukten werd de competitie 1944-1945 gepland alsof er niets aan de hand was. In het zuiden 
werden eind augustus en begin september al enkele wedstrijden gespeeld van de competitie 
die nooit uitgespeeld zou worden. Zo won in Limburg Limburgia met 3-0 van het Maastrichtse 
MVV en won Roermond met 3-1 van Spekholzerheide (=Juliana). Die J van Juliana is nog terug 
te vinden in de huidige eredivisieclub RODA JC. Op 14 september 1944 werd Maastricht al 
bevrijd. Ook het befaamde RKAV-toernooi vond gewoon plaats. SDW nam de beker op 3 
september 1944 in ontvangst.  
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Een paar dagen daarna was het definitief afgelopen met sporten. De bezetters vaardigden 
een samenscholingsverbod af naar aanleiding van “Dolle Dinsdag” op 5 september 1944. Dat 
was de dag dat Holland in rep en roer was omdat geruchten de ronde deden dat de bevrijders 
al in zicht waren. Wel was Breda door de Polen al bevrijd. Het gerucht was helaas onjuist en 
was de inleiding voor de voor ons beruchte ‘’Hongerwinter” mede door de door de regering in 
Londen voorgeschreven Spoorwegstaking. Mede hierdoor kwamen de voedseltransporten zeer 
in de knel.  Het verenigingsleven lag volkomen plat. Iedereen had moeite om te overleven 
zonder voedsel, kleding, elektriciteit en gas. Kolen waren al helemaal niet  verkrijgbaar. 
Alleen het drinkwater was gedurende de hele oorlog in Amsterdam beschikbaar. Daar kwam 
nog eens bij dat de winter 1944-1945 bitter koud was. Het aantal doden in die winter was in 
Amsterdam niet te tellen. Zij werden in de Zuiderkerk in kartonnen dozen “opgeslagen” in 
afwachting van de begrafenis. 
 
Curiositeithalve volgt hierna toch de competitie-indeling van RKAV en VIC van het seizoen 
dat niet gespeeld werd. 
 
NVB District West I 4e klasse G 
ASV (Amsterdam) 
DOSS (Amsterdam) 
Neerlandia (Amsterdam) 
RAP (Amsterdam) 
RCA (Amsterdam) 
SCA (Amsterdam) 
VIC (Amsterdam) 
Oranje Zwart (Amsterdam) 
WV (Amsterdam) 
 
NVB District West I 4e klasse J 
Amstel (Amsterdam) 
Constantius (Amsterdam) 
DVAV (Diemen) 
LOC (Amsterdam) 
Madjoe (Amsterdam) 
RKAV (Amsterdam) 
SAVM (Amsterdam) 
SNA (Amsterdam) 
Zwaluwen ’19 (Amsterdam) 
 
WV (Wilskrachtig Vooruit) is de oorlogsnaam van Wilhelmina Vooruit uit 1908 dat evenals de 
andere joodse Amsterdamse clubs AED, ODE en HEDW in 1941 uit de competitie werd 
genomen vanwege hun joodse karakter. Vanaf 30 augustus 1941 mochten Joden niet meer als 
scheidsrechter optreden bij sportwedstrijden. Vervolgens werd op 15 september 1941 het 
hen verboden om nog langer sportinrichtingen te betreden. Joden mochten wel lid blijven van 
hun vereniging maar doordat het hen in feite onmogelijk werd gemaakt nog langer aan sport 
te doen zegden velen hun lidmaatschap op. Het zou nog erger worden voor de Joden maar 
door het sluwe plan van steeds een stapje verder bleef er lang hoop op overleven. Zelfs bij 
de transporten naar de vernietigingskampen werd nog de indruk gevestigd dat men op weg 
was naar werkkampen. 
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Protesten tegen de anti-joodse maatregelen bleven uit met uitzondering van de 
Februaristaking die genadeloos werd neergeslagen. In de voetbalwereld was alleen BPC (Be 
Quick Pollux Combinatie) van 1922 uit Amsterdam solidair en weigerde tot 1945 te spelen. 
Het was geen specifiek Joodse club maar had wel veel Joodse leden. De niet-joodse leden 
verklaarden zich solidair met hun sportmakkers. 
 
AED (Allen Éen Doel) was van 1920 en speelde in de 3e klasse; de overige clubs in de 4e 
klasse. ODE (Overwinnen Door Eendracht) uit 1909 en AED zijn na de oorlog niet 
heropgericht. HEDW (Hortus Eendracht Doet Winnen) ontstaan door een fusie in 1931 van 
Hortus uit 1912 en EDW (Eendracht Doet Winnen) uit 1913 en Wilhelmina Vooruit hebben de 
oorlog wel overleefd maar het kostte de verenigingen evenals BPC de grootste moeite 
clubhuis en veld terug te krijgen. Wilhelmina Vooruit moest er zelfs processen voor voeren. 
Zo ging dat na de oorlog. Ook de KNVB had na de oorlog weinig compassie en weigerde 
aanvankelijk de betrokken clubs hun plaats in de 4e klasse terug te geven. 
 
Wilhelmina Vooruit nam direct na het verbod voor Joden om sportvelden te betreden actie 
door een niet-joods bestuur te formeren en de naam WV aan te nemen. Namen van levende 
leden van het Huis van Oranje waren verboden. WV bleef op die manier als vereniging 
bestaan. Het kwam echter door gebrek aan spelers niet in actie. Wel werd het ingedeeld voor 
het seizoen 1944-1945 o.a. bij VIC maar kwam toen uiteraard zoals hiervoor geschetst niet 
aan spelen toe.  
 
HEDW en BPC kwamen in het eerste naoorlogse seizoen nog niet in actie maar in het seizoen 
1946-1947 kwamen ze toch weer uit in de 4e klasse. HEDW nam de van AED overgebleven 
leden onder zijn hoede. AED had nog te weinig overlevenden om de vereniging weer op te 
richten. Een bijnaam van AED is wel overeind gebleven: “Addenooi Een Doelpunt”. Een typisch 
Amsterdamse Joodse uitdrukking. HEDW werd op 1 januari 1946 heropgericht; BPC was 
gedurende de oorlog als vereniging blijven bestaan.  
Van Wilhelmina Vooruit kwam door de vervolging van de Joden 68,8% en van HEDW 76,7% 
van de leden om het leven. Van de Amsterdamse Joden waren het er zelfs nog meer namelijk 
83,7%. 
 
Wilhelmina Vooruit en HEDW fuseerden in 1951 tot WV-HEDW en dat werd een groot 
succes. Nu heeft de club op zaterdag 23 seniorenteams en op zondag 11, dus 34 in totaal. 
RKAVIC heeft er in het verleden zowel op zaterdag als zondag tegelijkertijd 16, dus 32 in 
totaal, in het veld gebracht. Dat zullen we wel nooit meer beleven, vrees ik. 
 
          
 
         Jaap de Cooker 
 
 
 
Lees ook;  (te vinden op de website of aanvragen bij de secretaris) 
 
Deel I   periode 1916 - 1920 
Deel II   periode  1920 - 1925 
Deel III  periode  1925 - 1930  
Deel IV  periode 1930 - 1935 
Deel V   periode  1935 - 1940 


