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RKAVIC OP WEG NAAR DE 100  Deel VIII 
 

1950-1955 
 
Het eerste grote succes van de fusieclub. Kampioen en promotie naar de 3e klasse maar 
de vreugde is helaas  van korte duur.  

 
RKAVIC gaat in 1954 ook op zaterdag voetballen. 

 
NIEUWE VELDEN 
Voor RKAVIC was 1950 een bijzonder jaar. Toen werd namelijk een prachtig nieuw 
sportcomplex in gebruik genomen gelegen aan de Amstelveense Middenweg die uitkwam op 
de Kalfjeslaan.  
Het bevond zich vlakbij waar nu o.a. Uilenstede gesitueerd is. Het was van a tot z een project 
van het St. Ignatiuscollege. Grote man van deze onderneming was pater B. Sondaal sJ prefect 
van dat legendarische instituut. Hij stond bekend als een aartsbedelaar. Het verhaal gaat dat je 
als hij de buurt gezien werd je al je portefeuille trok en zelf de vraag aan hem stelde:  
“ hoeveel heb je dit keer nodig?”! Allerlei bronnen werden aangeboord in de actie de “Ton 
moet vol”. Met die ton werd bedoeld honderdduizend gulden. Toen een extreem hoog bedrag. 
Er was een obligatielening waarop kon worden ingetekend en ook de leraren van het St. 
Ignatiuscollege droegen bij via de opbrengsten van het lerarentoneel. 
 
RKAVIC en zusterhockeyclub HIC (Hockey IgnatiusCollege) hadden nog niets in te brengen 
bij de Sportstichting St. Ignatiuscollege die het complex beheerde. RKAVIC en HIC waren 
uitsluitend huurders. Dat zou nog ca. twintig jaar zo blijven. Ook de toen nog bestaande 
cricketclub CRIC, uiteraard (CRicket IgnatiusCollege), speelde op dit complex. RKAVIC 
kreeg als huurder de beschikking over vijf prachtige voetbalvelden maar een riant clubhuis 
was in die jaren alleen nog maar een droom. Er waren grote kleedkamers voor meerdere 
elftallen, geen warm water, geen douches maar wel lage betonnen bakken met kraantjes die 
koud water gaven. Je kon je kicksen afspoelen en wat eenvoudige washandelingen verrichten. 
Een kantine was er evenmin. Wel een luik waarachter Kees Meekel voor eigen rekening 
koeken en flesjes limonade verkocht. De fietsenstalling bij het complex was ook verpacht! 
Toch was het voor die tijd een veel betere accommodatie dan die waarover de meeste clubs 
destijds beschikten. 
 
De seniorenteams speelden tot 1950 op het oude terrein van RKAV aan de Fazantenweg in 
Amsterdam-Noord en verhuisden naar de Middenweg in Amstelveen. De junioren hoefden 
echter niet ver te lopen om op het nieuwe complex te komen. Die speelden namelijk op de 
oude velden van VIC aan de Rentmeesterlaan 46 in Amstelveen. Die oude VIC-velden lagen 
achter het nieuwe complex aan de Middenweg. Die voldeden wel niet aan de eisen van de 
KNVB maar VIC had dispensatie gekregen om er toch competitie op te spelen. De breedte 
van de velden was namelijk te gering. De oude velden werden nog lang gebruikt voor training 
en werden ook nog aan St. Martinus verhuurd toen deze club tijdelijk geen terreinen bezat. 
Niemand kon toen voorzien dat we elf jaar later al weer moesten verhuizen en bijna in 
Ouderkerk a/d Amstel terecht kwamen. Een verhuizing die RKAVIC in veel opzichten van 
karakter zou doen veranderen. 
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1950-1951 
 
In het seizoen 1949-1950 zag het er al goed uit voor RKAVIC en dat zou in 1950-1951 zijn 
beslag krijgen. RKAVIC stond vrijwel het hele seizoen bovenaan. Uit bij NEA werd met 2-9 
gewonnen en pas in de 15e wedstrijd werd de eerste nederlaag geleden. Thuis nog wel tegen 
Sloterdijk met 2-3. Op 22 april 1951 kraaide RKAVIC voor het eerst in zijn bestaan victorie. 
Door een moeizame 2-3 overwinning op en bij Oranje Zwart werd RKAVIC onbereikbaar 
voor de concurrenten. De kampioensformatie zag er als volgt uit: 
      

Pim Bekkering 
 Jan van Wees   Ferry Hagedorn Bob van der Weerd 
  Jacques Beentjes   Jan Klein Robbenhaar 
  Henk Banus    Fons Hoedemaker 
Jan Kamphuys      Piet  Gerretsen  Joop Jansen 
 
Aanvoerder Ferry Hagedorn stond na afloop van de wedstrijd op het dak van het kleedgebouw 
van Oranje Zwart de enthousiaste supporters toe te zwaaien met een bos bloemen. 
 

Zinderende promotiewedstrijden 
 
Kampioenen promoveerden in die jaren nog niet automatisch hoewel er dat jaar voor het eerst 
wel automatische degradatie plaats vond. Door de tot 1945 gehanteerde regel dat als een club 
eenmaal in de 4e klasse van KNVB was deze nooit kon degraderen maar vooral door de 
toestroom van RK-clubs  door de fusie van de voetbalbonden in 1940 waren er teveel derde- 
en vierdeklassers voor de zogenaamde piramidale opbouw van de KNVB. 
RKAVIC moest met Bloemendaal en Ripperda spelen om twee promotieplaatsen. Het 
enthousiasme in de RKAVIC-gelederen was enorm en gezien de jeugdige formatie waren de 
verwachtingen hoog gespannen. Het zou heel wat minder eenvoudig lopen dan verwacht …… 
 
Op 3 juni won Ripperda bij Bloemendaal met 0-2. Vervolgens moest op 10 juni RKAVIC in 
Haarlem tegen Ripperda aantreden. RKAVIC was speltechnisch de meerdere en leidde bij 
rust met 0-1. In de tweede helft zag een grensrechter tot tweemaal toe in onopzettelijk hands 
aanleiding de arbiter die zelf niets had gezien er toe te bewegen aan Ripperda een penalty toe 
te kennen. De laatste twee minuten voor het eindsignaal. Beide strafschoppen werden benut. 
Ripperda stond er dus uitstekend voor met twee gewonnen wedstrijden. Pas veertien dagen 
later ging de strijd verder omdat de KNVB destijds de Olympische dag zo van belang vond 
dat alle competities in dat weekend werden stilgelegd. RKAVIC herstelde zich van de 
nederlaag tegen Ripperda en zond Bloemendaal met een 5-2 nederlaag naar huis. Bij de 
Bloemendalers speelde oud-international Charley de Bock een belangrijke rol. 
Doorslaggevend was de snelle RKAVIC-voorhoede met de sprinters Jan Kamphuys en Piet 
Gerretsen.  
 
Op 30 juni had RKAVIC de beslissing kunnen forceren door in de return van Bloemendaal te 
winnen. Immers als RKAVIC zou winnen zouden Ripperda en RKAVIC met beide vier 
punten niet meer door Bloemendaal achterhaald kunnen worden en dus promoveren. 
RKAVIC was zichzelf niet en speelde nerveus en onzeker. Bloemendaal won met 2-1!  
Op zaterdag 1 juli speelde RKAVIC thuis tegen Ripperda voor zijn laatste kans en zie: 
RKAVIC won met 3-1 en had de promotie weer in eigen hand. Een week later trok de hele 
RKAVIC-aanhang naar het Haarlem-stadion waar Ripperda dat ene puntje zou halen om zelf 
samen met RKAVIC te promoveren. Ja, ja. Bloemendaal won met 4-2 en we konden weer van 
voor af aan beginnen! De drie clubs bleken aan elkaar gewaagd en eindigden gelijk met alle 
drie twee gewonnen en twee verloren wedstrijden. 
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Op 21 juli speelden Bloemendaal en Ripperda opnieuw in het Haarlem-stadion de eerste 
beslissingswedstrijd. De rollen werden nu omgedraaid want Bloemendaal won met 2-0. Op 28 
juli speelden Ripperda en RKAVIC op het Bloemendaal-terrein de meest sensationele 
wedstrijd van deze horror-competitie. Er werd in de avonduren gespeeld maar de temperatuur 
was desondanks voor voetbal onaanvaardbaar hoog. Ripperda bleek zich het snelst te hebben 
aangepast en stond al na tien minuten met 2-0 voor. Om de spanning er in te houden miste Jan 
Kamphuys vervolgens een penalty. Toch was het bij de rust gelijk 2-2. Een kwartier na rust 
bracht Piet Gerretsen RKAVIC aan de leiding 3-2. RKAVIC leek de promotie in de zak te 
hebben want een gelijkspel was voldoende. Gelet op het doelgemiddelde van de eerste serie 
zouden bij een gelijk spel RKAVIC en Bloemendaal promoveren. In het laatste kwartier ging 
het bij RKAVIC echter hevig mis. De achterhoede stortte als een kaartenhuis in elkaar. 
Eindstand 3-6!! Een dolgelukkig Ripperda met de gebroeders Draayer ging op de schouders 
van het veld en vierde uitbundig de niet meer verwachte promotie een diep verslagen 
RKAVIC treurend achterlatend. 
 
Op 4 augustus, de KNVB bleef doof voor de verzoeken de clubs gelet op het vergevorderde 
seizoen alle drie te laten promoveren, moest RKAVIC op het Ripperda-terrein aantreden 
tegen Bloemendaal. Had RKAVIC tegen Ripperda genoeg aan een gelijk spel om te 
promoveren nu moest er van Bloemendaal gewonnen worden. In deze wedstrijd debuteerde 
junior Jacques van Nieuwkerk, jawel nu de vader van, evenals de junioren Herman Blom en 
Joop Breuker die tijdens de wedstrijd invielen. RKAVIC had het betere van het spel en leidde 
al na tien minuten door een goal van Fons Hoedemaker. Nog voor de rust werd het 2-0 voor 
RKAVIC via Piet Gerretsen. Jan Kamphuys scoorde de derde treffer maar raakte hierbij 
geblesseerd en moest vervangen worden. Bloemendaal scoorde nog wel tegen maar toen Piet 
Gerretsen er 4-1 van maakte was de strijd gestreden. Nu ging RKAVIC op de schouders en 
droop Bloemendaal verslagen af. De promotie van RKAVIC was een feit door een beter 
doelgemiddelde in de eerste serie. Bloemendaal zou i.p.v. Ripperda zijn gepromoveerd als het 
in de eerste serie niet met 5-2 maar met 4-2 zou hebben verloren van RKAVIC!!! Elk 
doelpunt kan tellen zowel voor als tegen. 
Bij het eindsignaal stonden er bij RKAVIC drie junioren in het team! Helaas zou dat geen 
garantie zijn voor een langdurig verblijf  in de 3e klasse zoals hierna zal blijken. 
 
KNVB district West I zondag 4e klasse F 
RKAVIC (Amsterdam)  22  15  5    2    35   69-29 
Aalsmeer (Aalsmeer)   21  12  5    4    29   60-39 
RODI (Amsterdam)   22  11  3    8    25   51-48  
Energia (Amsterdam)   22    8  7    7    23   43-37 
Sloterdijk (Amsterdam)  22  11  1  10    23   35-36 
WMS (Amsterdam)   22    9 4    9    22   36-36   
Animo (Amsterdam)   22  10  2  10    22   43-45  
TDW (Amsterdam)   22    9   3 10    21   36-36 
Oranje Zwart (Amsterdam)  22    8   3 11    19   39-46 
NEA (Ouderkerk a/d Amstel) 22    7   4 11    18   28-40 
Olympus (Amsterdam)  22    7   2 13    16   28-45 
ADW (Amsterdam)   21    4   1 16      7* 23-54 
 
* 2 winstpunten in mindering wegens het niet-spelen van de wedstrijd tegen Aalsmeer. 
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RKAVIC werd kampioen en speelde promotiewedstrijden met Bloemendaal en 
Ripperda, de kampioenen van de 4e klasse F en G, om twee plaatsen in de 3e klasse. 
RKAVIC en Ripperda promoveerden. 
 
Olympus en ADW degraderen automatisch. Het was het eerste seizoen dat de KNVB deze 
regel toepaste, 
 
 
 
 
EINDSTAND PROMOTIECOMPETITIE 
RKAVIC   4  2  0  2   4   10-  7 gem. 1,43 
Ripperda (Haarlem)  4  2  0  2   4     7-  8 gem. 0,87 
Bloemendaal   4  2  0  2   4     8-10 gem. 0,80 
 
EINDSTAND BESLISSINGSWEDSTRIJDEN 
Ripperda   2  1  0  1   2    6-5 
RKAVIC    2  1  0  1   2    7-7 
Bloemendaal   2  1  0  1   2    3-4 
 
RKAVIC en Ripperda promoveerden op basis van het doelgemiddelde van de eerste 
promotiecompetitie. 
 
Toelichting op de clubs die nog niet eerder besproken zijn. 
De vv Aalsmeer (1919) concentreerde in 2001 de selecties van zondag en zaterdag en 
beëindigde het zondagvoetbal in dat jaar. Het fuseerde in 2014 met RKAV ook uit Aalsmeer 
dat op zondag speelde. De naam werd FC Aalsmeer. Voordeel van de fusie is dat het 
verwarrende met het RKAV waaruit RKAVIC ontstaan is nu misschien zal verdwijnen. Het 
thans in het seizoen 2014-2015 op zondag in de 4e klasse spelende FC Aalsmeer is dus in feite 
een voortzetting van het Aalsmeerse RKAV en niet onze oude tegenstander in het seizoen 
1950-1951.  
TDW (Training Doet Winnen) van 1928 fuseerde in 1955 met ’t Centrum (1937) tot TDW-
Centrum. In 1974 volgde een fusie met Watergraafsmeer tot FC Amstelland. In 2008 volgde 
een samengaan met FC Amsterdam United tot sv Amstelland United. In 2011 werd de naam 
gewijzigd in Amsterdam FC dat in het seizoen 2014-2015 in de 6e klasse uitkomt. Dit 
Watergraafsmeer is een ander dan dat waarmee JOS fuseerde en nu onder de naam JOS-
Watergraafsmeer uitkomt in de Hoofdklasse.  
Olympus (1928) fuseerde in 1965 met AGS (Amsterdamse Grafische Sportvereniging) uit 
1924 tot AGS/Olympus. In 1989 volgde een fusie met sc Sloterpark (1957) tot 
Sloterpark/AGS. In 2007 kwam een fusie tot stand met DWG/Rombout wat leidde tot de 
naam sv Parkstad. In het seizoen 2014-2015 speelt het in de 6e klasse. DWG (1933) betekende 
Door Wilskracht Groot welke club in 1999 fuseerde met Rombout (1929) tot DWG/Rombout. 
Ripperda (1921) wijzigde de naam in 2009 in Socrates maar dat kon het tij niet keren. Een 
jaar later blies het laatste adem uit. 
bvc Bloemendaal is ontstaan door een fusie in 1918 van Bloemendaal (1902) met 
Volksweerbaarheid en nam de naam BVC Bloemendaal aan (Bloemendaal 
Volksweerbaarheid Combinatie Bloemendaal). De oude rivaal doet het nog steeds goed en 
komt in het seizoen 2014-2015 uit in de 3e klasse. 
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1951-1952 

 
Mede door de wel zeer korte zomervakantie van slechts één week (!) werd het eerste seizoen 
in de 3e klasse een voortdurende strijd tegen de laatste plaats. In de laatste wedstrijd viel de 
beslissing bij de wedstrijd De Meteoor - RKAVIC in Tuindorp Oostzaan. Op een tjokvol 
Plejadenplein wist RKAVIC zich op het nippertje te redden door een 1-3 zege. Hierdoor 
degradeerde De Meteoor dat het hele seizoen geen dag de onderste plaats bezet had! De 
achterhoede liet 68 doelpunten door ondanks sterkeeper Pim Bekkering die later voor PSV 
zou uitkomen en het tot reserve-keeper van het Nederlands-elftal zou brengen. Het niet 
onaanzienlijke aantal van 44 door RKAVIC gescoorde goals was toch niet voldoende om een 
rol te kunnen spelen op dit niveau. In deze afdeling werd er toch al lustig op los gescoord met 
34 doelpunten als laagste score. 
 
KNVB District West I zondag 3e klasse A 
OVVO (Amsterdam)          22   16  2    4   34   65-29 
Vitesse’22 (Castricum)         22   13  4    5   30   55-34  
TOG (Amsterdam)   22     8  8    6   24   36-32  
Always Forward (Hoorn)  22   10  4    8   24   49-47  
DCG (Amsterdam)   22   10  3    9   23   48-40 
Velsen  (Velsen)   22     7  7    8   21   53-42 
Kinheim (Beverwijk)   22     9  3  10   21   42-47 
APGS (Amsterdam)   22     9  2  11   20   34-45 
Terrasvogels(Santpoort)  22     8  3  11   19   43-56 
RKAVIC (Amsterdam)  22     8  1  13   17   44-68 
Rivalen (Amsterdam)   22     5  6  11   16   35-51 
De Meteoor (Amsterdam)  22     4  7  11   15   37-50 
 
OVVO werd kampioen maar had geen succes in de promotiewedstrijden. 
De Meteoor degradeerde automatisch naar de 4e klasse. 
 
Toelichting bij de nog niet eerder besproken clubs. 
TOG (1909) betekent Tot Ons Genoegen en draait nu (2014) al 105 jaar mee. In het seizoen 
2014-2015 komt deze bescheiden club het uit in de 4e klasse. 
Always Forward (1921) heette tot 1924 Forward. Het komt in het seizoen 2014-2015 uit in 
de 4e klasse. 
Velsen komt voort uit Santpoort (1922) dat in 1945 samen ging OIV (Ons Ideaal Voorop) uit 
IJmuiden. OIV was van 1933. In het seizoen 2014-2015 speelt Velsen in de 2e klasse. 
Terrasvogels is ontstaan uit een fusie in 1940 van Brederode en De Kemphaan. Het speelt in 
het seizoen 2014-2015 in de 4e klasse. 
De Meteoor is van 1923 en speelt in het seizoen 2014-2015 voor het eerst in de 2e klasse. 
 
 
     1952-1953 
 
RKAVIC ging het volgend seizoen in met de gedachte dat het in het tweede jaar in de 3e 
klasse wel beter zou gaan. Er was nu immers wel voldoende zomerrust geweest. Helaas was 
het opnieuw een moeizaam seizoen. De nederlagen waren wel kleiner maar het aantal 
gescoorde doelpunten was belangrijk minder dan in het vorig seizoen (31 om 44). Ditmaal 
eindigden drie clubs gelijk onderaan t.w. RKAVIC, EMM’15 en Rivalen waarvan er één 
moest degraderen. 
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Op zaterdagavond 30 mei 1953 werd op het oude VVA-terrein aan de Jan van Galenstraat in 
Amsterdam voor een veelkoppig publiek de onvergetelijke eerste beslissingswedstrijd 
gespeeld tegen Rivalen. Vijf en twintig minuten voor het einde leidde Rivalen nog met 3-1 en 
wees niets op een ommekeer. In een machtige eindrush scoorde RKAVIC evenwel vier keer 
waarbij junior Harry Storm met twee fabelachtige kopballen een hoofdrol speelde. De 
voorzetten waren van good-old rechtsbuiten Jan Kamphuys. Dankzij het beter 
doelgemiddelde dan dat van Rivalen was RKAVIC na één wedstrijd reeds zeker van behoud 
van het derdeklasserschap.  
 
Een week later speelden Rivalen en EMM’15 op het terrein van Allen Weerbaar in Bussum 
de tweede beslissingswedstrijd. Rivalen won met 2-1 en was door een beter doelgemiddelde 
dan dat van EMM’15 ook zeker van behoud van het derdeklasserschap. De derde 
beslissingswedstrijd tussen RKAVIC en EMM’15 was niet meer nodig en werd ook niet meer 
gespeeld. 
 
KNVB District West I zondag 3e klasse B 
Baarn (Baarn)    22  14  7    1   35   46-17 
JOS (Amsterdam)   22  15  3    4   33   49-24 
WFC (Wormerveer   22  11  6    5   28   42-21 
ZSGO (Amsterdam)   22  11  6    5   28   37-31 
Donar (Hilversum)   22   8   8    6   24   32-22 
TOG (Amsterdam)   22  10  3    9   23   28-27  
Allen Weerbaar (Bussum)  22  10  2  10   22   42-47 
Ripperda (Haarlem)   22   7   4  11   18   38-45 
BVC (Bilthoven)   22   5  4   13   14   36-47 
RKAVIC (Amsterdam)  22   4  5   13   13   31-42 
Rivalen (Amsterdam)   22   4  5   13   13   27-61 
EMM’15 (Hilversum)  22   4  5   13   13   15-39 
 
Beslissingswedstrijden voor laatste plaats: 
RKAVIC – Rivalen (terrein VVA in Amsterdam) 5-3 
Rivalen -  EMM’15 (terrein Allen Weerbaar in Bussum) 2-1 
EMM’15 – RKAVIC niet meer vastgesteld omdat bij winst van EMM’15 het 
doelgemiddelde zou tellen dat van RKAVIC beter was dan dat van EMM’15. 
 
Baarn werd kampioen maar wist in de promotiewedstrijden zich niet te plaatsen voor de 2e 
klasse. 
EMM’15 degradeerde automatisch naar de 4e klasse. 
 
Toelichting op de clubs die nog niet eerder zijn besproken. 
vv Baarn (1908) fuseerde in 1996 met rksv LIMVIO (Labor IMprobis VIncit Omnia) tot sv 
Greenstar Baarn. In 2003 werd de naam  gewijzigd in sv Baarn. In het seizoen 2014-2015 
komt het uit in de 4e klasse. Dat LIMVIO was een ander LIMVIO dan het eerder besproken 
LIMVIO uit Amersfoort dat ook van RK-huize was. 
WFC (1907) betekende Wormerveerse Football Club. In 2003 fuseerde het met QSC (zie 
1953-1954) tot Fortuna Wormerveer. In het seizoen 2014-2015 speelt het in de 2e klasse. 
Allen Weerbaar (1903) was lang een vooraanstaande club in het Bussumse maar is sterk 
teruggevallen. In het seizoen 2014-2015 komt het uit in de 5e klasse. 
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BVC (1921) stond voor Biltse Voetbal Club. In 1997 fuseerde het met FAK (Flink 
Aanpakken Kameraden) uit 1931 tot FC De Bilt. In  2012 zette het al zijn troeven op de 
zaterdag en zag zelfs af van zijn plaats in de 3e klasse op zondag om op zaterdag in de 4e 
klasse verder te gaan. De betekenis van FAK verdient zeker een plaatsje in het rijtje 
bijzondere clubnamen zoals van HBOK (Het Begon Op Klompen) enz.  
 
 
 
     1953-1954 
 
Aan alle goeds komt een einde. Na twee jaar de degradatie in de laatste wedstrijd te zijn 
ontlopen was het in het seizoen 1953-1954 vanaf het begin duidelijk dat RKAVIC een toontje 
lager moest gaan zingen. De eerste tien wedstrijden gingen alle verloren en ondanks een 
redelijk goede 2e helft van het seizoen met drie overwinningen en vier gelijke spelen werd de 
laatste plaats niet meerverlaten. De voorhoede kon scoren dat het een lieve lust was (44 keer) 
maar verdedigend werd open huis gehouden (72 doelpunten tegen). Boekdelen spelen de 
uitslagen van de wedstrijden tegen Wilhelmina Vooruit (3-4 en 5-7), tegen RKVVA (4-6) als 
ook het gelijke spel tegen WFC met 5-5. 
Sterkeeper Pim Bekkering was vertrokken naar het toen nog vooraanstaande Quick Nijmegen 
maar dat was toch niet de hoofdoorzaak. Gebleken was dat RKAVIC nog niet rijp was om een 
rol te spelen in de hogere klassen. Het ging er nog te amateuristisch aan toe blijkend uit bijv. 
het niet door de trainer begeleiden van de wedstrijden op zondag. In het kalenderjaar 1953 
werd thuis geen wedstrijd gewonnen. De beslissing viel op 23 mei 1954 na een 4-0 nederlaag 
in Wormerveer tegen WFC. 
 
KNVB District West I zondag 3e klasse C 
OVVO (Amsterdam)   22  15   5    2   35   65-28 
Hilversum (Hilversum)  22  14   7    1   35   53-26 
DCG (Amsterdam)   22  13   6    3   32   51-32 
Wilhelmina Vooruit (Amsterdam) 22  12   3    7   27   48-44  
OSV (Oostzaan)   22    6 10    6   22   38-31  
RKVVA (Amsterdam)  22    8   5    9   21   51-61 
WFC (Wormerveer)   22    6   5  11   17   43-47  
SDW (Amsterdam)   22    7   3  12   17   33-50 
Wijk aan Zee (Wijk aan Zee)  22    5   6  11   16   42-48 
GVO (Krommenie)   22    5   6  11   16   35-48  
QSC (Wormerveer)    22    6   4  12   16   39-55 
RKAVIC (Amsterdam)  22    3   4  15   10   44-72 
 
Beslissingswedstrijden om bovenste plaats: 
OVVO – Hilversum (terrein Ajax-stadion in Amsterdam) 1-1  
OVVO – Hilversum (terrein Ajax-stadion in Amsterdam) 1-0 
 
OVVO werd kampioen en promoveerde na het spelen van promotiewedstrijden. 
RKAVIC degradeert automatisch naar de 4e klasse.  
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Toelichting van de clubs die niet eerder besproken zijn. 
Hilversum (1906) begon in 1955 aan een avontuur in het Betaalde Voetbal in de toen 
bestaande 2e divisie. Ook plaatsgenoot ’t Gooi ging over naar het Betaalde Voetbal. In 1961 
promoveerde Hilversum zelfs naar de 1e divisie maar een jaar later was Hilversum al weer 
terug in de 2e divisie ten gevolge van een doorgevoerde versterkte degradatie. De 1e divisie 
werd van twee poules teruggebracht naar één afdeling. In 1968 werd Hilversum laatste en 
degradeerde naar de amateurs. Zo ging dat toen. Het werd bij de amateurs ingedeeld in de 2e 
klasse. RKAVIC zou in de jaren tachtig opnieuw kennismaken met Hilversum.  
In 2011-2012 kwam Hilversum nog op zondag in de Topklasse uit en in 2012-2013 in de 
Hoofdklasse. Financiële zorgen maakten echter een stap terug noodzakelijk. In 2013 stootte 
het zijn zondagselectie af en ging verder in de 3e klasse op zaterdag waar het zaterdagteam al 
speelde. 
OSV (1919) betekent Oostzaanse Sport Vereniging. Het komt in het seizoen 2014-2015 uit in 
de 3e klasse. 
SDW (1907) betekent Sterk Door Wilskracht. Sinds 2012 speelt het wel op zaterdag maar niet 
meer op zondag. 
QSC (1915) ontstond door een fusie in 1915 en betekende Quick Sparta Combinatie. In 2003 
fuseerde het met WFC (zie hiervoor bij het seizoen 1952-1953). 
 
      

1954-1955 
 

          Nieuw elan 
RKAVIC moest dus weer beginnen in de 4e klasse na drie teleurstellende jaren in de 3e klasse. 
In tegenstelling met voorheen werd nu een trainer aangetrokken die ook op zondag het elftal 
begeleidde. Tot dan werd het elftal begeleid door een lid van de EC (Elftal Commissie). Veel 
had dit niet te betekenen. Reservespelers mochten alleen invallen als een speler geblesseerd 
uitviel. Dat was natuurlijk zeldzaam. Als wisselspeler kwam je zelden in het veld. RKAVIC 
deed een goede keuze met het aanstellen van ex-Ajacied Harry Pelser, zoon van Joop Pelser 
die al bij VIC en later RKAVIC de jeugd training gaf. Joop was aanvoerder van het eerste 
succesvolle Ajax-team dat tweemaal achtereen landskampioen werd in 1918 en 1919. Hij 
speelde van 1911 tot 1924 194 wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax. In die tijd werden 
in het seizoen maar 18 competitiewedstrijden gespeeld.  Harry Pelser die het tot 25 
wedstrijden voor Ajax-1 bracht, was gevormd in de beroemde Ajax-school van trainer 
Reynolds en bracht dat ook over op onze spelers. Harry Pelser zou dertien jaar lang de 
succesvolle trainer van RKAVIC zijn. Een voor die tijd verrassender vondst van hem was het 
spelen met een teruggetrokken middenvoor. De meeste tegenstanders hadden hier geen 
adequaat antwoord op. RKAVIC heeft heel lang trainers gehad die in Ajax-1 gespeeld 
hadden. Behalve de Pelsers waren dat Rinus Bijl en Henny Schippers. 
 
Ook in het bestuur kwam een belangrijke wijziging. Frits Sporre die als voorzitter de fusie 
tussen RKAV en VIC bekwaam gestalte gaf, werd opgevolgd door de jeugdige Frans van der 
Liet. Onder zijn inspirerend voorzitterschap vond de zegetocht van 1956 tot 1963 van de 4e 
tot de toen hoogste 1e klasse plaats. Hij was voorzitter van 1954 tot 1967. Een van zijn eerste 
daden was het starten van een actie voor een (bescheiden) lichtinstallatie om trainen buiten 
mogelijk te maken. Tot dan werd er getraind in gymnastiekzalen. Harry Pelser had daar al wat 
op gevonden. Hij gaf training in het Vondelpark in Amsterdam. 
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Ook in het eerste elftal kwamen wijzigingen. De toeschouwers bij de eerste wedstrijden 
werden verrast door het meespelen van o.a. twee ex-junioren die waren gaan studeren en met 
hun kaalgeschoren hoofden opvielen. Dat waren Jos Verdurmen en Jan Fontijn. Beide spelers 
bleken goud waard voor RKAVIC en hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de 
succesvolle periode die in aantocht was. Jos Verdurmen is nog steeds direct bij RKAVIC 
betrokken als voorzitter van de Financiële Commissie. Jan Fontein maakte furore als 
schrijver. Beide spelers hebben na hun succesvolle zondagcarrière nog geruime tijd ook nog  
in het eerste elftal op zaterdag gespeeld. Een andere speler die er wel langer over had gedaan 
om zich een vaste plaats te veroveren was Ton Verbaken. Hij kwam tot 153 wedstrijden in het 
eerste zondagteam en scoorde daarin niet minder dan 101 doelpunten. Harry Storm was terug 
uit buitenlands militair verblijf  en was jarenlang een belangrijke factor in de defensie van 
RKAVIC.  
Van het kampioenselftal van 1951 was alleen nog Jacques Beentjes over. Jacques van 
Nieuwkerk had als invaller al aan dat elftal geroken. 
 
KNVB District West I zondag 4e klasse F 
ADE (Weesp)    22  17  4    1   38   62-24 
Aalsmeer (Aalsmeer)   22  17  2    3   36   75-31 
DVAV (Diemen)   22  14  2    6   30   60-36 
NFC (Amstelveen)   22  13  2    7   28   60-44   
RKAVIC (Amsterdam)  22  10  2  10   22   55-50 
Swift (Amsterdam)   22    8  5    9   21   51-41 
Neerlandia (Amsterdam)  22    8  4   10  20   41-38 
BFC (Bussum)   22    8  2   11  18   30-44 
ASV (Amsterdam)   22    7  3   12  17   43-71  
Uithoorn (Uithoorn)   22    5  5   12  15   41-68 
AGS (Amsterdam)   22    7  0   15  14   33-60 
NEA (Ouderkerk a/d Amstel) 22    1  3   18    5   21-65  
 
ADE werd kampioen en promoveerde. 
Aalsmeer werd tweede en promoveerde na het spelen van promotiewedstrijden. 
NEA werd laatste maar dit seizoen vond er geen degradatie plaats.  
De extra promotieplaats en het niet degraderen hielden verband met het invoeren van het 
betaalde voetbal in 1954. Hierdoor ontstond een nieuwe 1e klasse voor het amateurvoetbal 
hetgeen over de hele linie extra promotie ten gevolge had. 
 
De nog niet eerder toegelichte clubs worden hierna besproken. 
BFC (1920) staat voor Bussemsche Football Club. In het seizoen 2014-2015 speelt het in de 
3e klasse. 
Uithoorn was van 1931 en fuseerde in 1995 met VDO (1932) dat Volharding Doet 
Overwinnen betekende. De nieuw fusieclub noemde zich Legmeervogels en speelt in het 
seizoen 2014-2015 in de 2e klasse. 
AGS was van 1924 en betekende Amsterdamse Grafisch Sportvereniging. Zie verder bij de 
toelichting van Olympus in het seizoen 1950-1951.  
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RKAVIC gaat ook op zaterdag voetballen 

 
Bij RKAVIC  bleek in 1954 onder de oud-voetballers behoefte toch maar weer eens de 
voetbalschoenen van zolder te halen en de stramme botten te strekken. Dat was bij meer 
Amsterdamse clubs het geval. Veteranenvoetbal dus. Dat kon op zaterdag en in de competitie 
werd gespeeld met veteranenelftallen van zondagclubs, bedrijfselftallen en een paar clubs op 
Christelijke grondslag zoals in Amsterdam Vlug en Vaardig en Wartburgia. Vrijwel elk zich 
zelf respecterend bedrijf kende een eigen voetbalclub. Er werd in Amsterdam al decennia lang 
ook op zaterdag gevoetbald dat werd georganiseerd door de AVB (Amsterdamsche Voetbal 
Bond) en de AKVB (Amsterdamsche Kantoor Voetbal Bond). Vanaf 1940 bij de fusie van de 
voetbalbonden kwam de organisatie uitsluitend te liggen bij de Afdeling Amsterdam van de 
(K)NVB. 
 
Tot in jaren zestig werd er ook op zaterdag gewerkt maar wel tot 13 uur. Ook op de scholen 
werd op zaterdagmorgen les gegeven. De vrije zaterdag is belangrijk geweest voor de opgang 
die het zaterdagvoetbal sindsdien gekenmerkt heeft. Het heeft er alle schijn van dat de 
zaterdag voor het voetbal belangrijker is geworden dan de zondag. In West II bijvoorbeeld 
zijn er in het seizoen 2014-2015 op zondag geen 5e en 6e klasse meer en zijn er voor de 4e 
klasse nog maar 35 clubs i.p.v. de beoogde 8 x 14 = 112. In West I is het nog niet zo ver maar 
in dat district wordt in het seizoen 2015-2016 toch ook de 6e klasse op zondag opgeheven. 
 
In het district West I waaronder RKAVIC ressorteert werd voor het eerst op landelijk KNVB-
niveau gevoetbald vanaf 1946. In dat jaar werd één 4e klasse-afdeling geformeerd. Daarin 
werden opgenomen: IJsselmeervogels, IJmuiden, SOS’33 (later AMVJ), VVGA, DVS’33, 
SIZO, De Geuzen, PVWA, SSVU en Kromhout. Zoals men ziet allemaal clubs op 
Christelijke grondslag en bedrijfsclubs. De zondagclubs kenden nog geen zaterdagafdeling 
met sportieve betekenis.  
 
In het seizoen 1954-1955 toen RKAVIC als specifieke zondagclub ook op zaterdag ging 
voetballen waren er in West I op KNVB-niveau inmiddels één 3e klasse en twee 4e klasse 
afdelingen ingesteld waarin totaal 26 clubs speelden. Er was daarbij slechts één team t.w. 
Zandvoortmeeuwen van een club die specifiek altijd op zondag speelde.  
 
In het seizoen 2014-2015 spelen er in West I de topklasse en hoofdklasse meegerekend 218 
clubs. Dat wil niet zeggen dat er 218-26 = 192 clubs mèèr op zaterdag spelen dan in 1954-
1955. De voormalige afdelingen van de KNVB, in West I waren dat die van Amsterdam, 
Noord-Holland, Haarlem en Utrecht, kenden allen zaterdagcompetities voor wat in KNVB-
jargon standaardelftallen worden genoemd. Dat zouden nu de 5e, 6e en 7e klasse zijn geweest. 
De huidige KNVB in West I kent evenwel die klassen op zaterdag niet meer. Het zijn echter 
niet dezelfde clubs die vergeleken met 1954 nu in de KNVB op zaterdag spelen. De vele 
bedrijfselftallen zijn vrijwel allemaal verdwenen waartegenover staat dat zeer veel 
zondagverenigingen nu ook op zaterdag zijn gaan voetballen. Ook zijn er veel dorpsclubs 
ontstaan met een christelijke achtergrond (zie de afdeling waarin RKAVIC in het seizoen 
2013-2014 uitkwam). Dat het zaterdagvoetbal inmiddels de overhand lijkt te krijgen zou ook 
kunnen worden afgeleid  uit de toeschouwersaantallen in de Topklasse. Die van de zaterdag 
liggen veel hoger dan die van de zondag. 
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RKAVIC deed het heel behoorlijk in het eerste seizoen op zaterdag. Het eindigde op de 4e 
plaats in een competitie van negen clubs. De pioniers van het zaterdagvoetbal in RKAVIC 
verdienen het wel om in dit historisch overzicht vermeld te worden. Op zaterdag 4 september 
1954 debuteerde RKAVIC thuis tegen ZSGO en verloor met 4-5 in de opstelling: Gerard 
Tiggeloven, Harry Fritschy,  Joop Bruynse, André Slootman, Theo Schrama, Berry Nooy, Nol 
Reynders, Wim Spiekerman, Fons Thuys, Wil Mast en Hans Thuys. Reserves bij die 
wedstrijd waren Herman Boon en Ferry Hagedorn. De meesten waren oud-eerste elftalspelers.  
 
KNVB Afdeling Amsterdam zaterdag 3e klasse A (vergelijk 7e klasse KNVB) 
De Meteoor  16  12  1    3   25     74-23 
EMA   16  10  3    3   23     44-20 
DB   16    9  4    3   22     53-40 
RKAVIC  16    7  3    6   17     52-43 
ZSGO   16    7  1    8   15     41-39 
TIW   16    7  0    9   14     55-54 
Paragon  16    5  2    9   10*   35-51 
Neerlandia  16    4  2  10   10     30-59 
SLTO   16    2  2  12     4** 19-74 
 
** 2 winstpunten in mindering wegens niet opkomen in de wedstrijd SLTO – Paragon. 
*   2 winstpunten in mindering wegens niet opkomen in de wedstrijd Paragon – ZSGO 
 
De Meteoor werd kampioen en promoveerde naar de 2e klasse. In deze afdeling vond geen 
degradatie plaats omdat het immers de laagste klasse was. 
 
Om van de zaterdagclubs een toelichting te geven is minder eenvoudig. De bedrijfsclubs zijn  
in de loop der jaren verdwenen en de zondagclubs namen nog wel eens het ene jaar wel en het 
andere jaar niet deel aan de zaterdagcompetitie. De lijn die in het vervolg zal worden 
aangehouden in deze geschiedschrijving is de volgende: van de zaterdagclubs die voortkomen 
uit de zondagclubs wordt geen toelichting gegeven en van de bedrijfsclubs alleen de gegevens 
voor zo ver die voor handen zijn. 
 
EMA (1930) betekende Elftal Met Ambitie. Het heette eerder vv HEMA. Een bedrijfsclub 
dus. In 1965 hield deze op te bestaan. 
DB (1954) betekende Draka Boys en was ook een bedrijfsclub. Het einde kwam in 1975. 
Paragon (1951) was genoemd naar het bedrijf van die naam. Tot 1966 nam het deel aan de 
competitie. 
De overige clubs waren alle de zaterdagafdeling van zondagclubs. 

Jaap de Cooker 
31-10-2014 

 


