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1935-1940 
 

Dit deel zou wat beperkter kunnen zijn dan de vorige afleveringen omdat RKAV en VIC in 
dezelfde afdeling uitkwamen. Dat zou voor het laatst zijn want tot de fusie van beide clubs in 
1947 waren zij in afzonderlijke afdelingen ingedeeld. Aan een wedstrijd tussen RKAV en VIC 
in 1936 is echter uitgebreid aandacht gegeven omdat VIC in zijn clubblad uitgebreid gif spuwde 
over de toekomstige fusiepartner RKAV.  
 

1935-1936 
RKAV probeert verloren terrein te herwinnen; VIC is middenmoter 

 
De eeuwige kampioen van de laatste jaren VVA was eindelijk gepromoveerd en lag de weg vrij 
voor RKAV om te proberen het verloren terrein te herwinnen. Dat leek te lukken. RKAV werd 
kampioen en moest tegen de oude rivaal uit de 1e klasse De Meer en medekampioen Fortitudo 
spelen om één plaats in de 1e klasse. De laatste wedstrijd was uit bij De Meer en RKAV leidde 
bij de rust met 0-2. Tien minuten voor tijd sloeg het noodlot toe. De Meer scoorde drie keer en 
bleef 1e klasser. RKAV verbijsterd achterlatend. Het was de betere ploeg geweest maar ja, de 
scheidsrechter had het gedaan volgens RKAV (er is niets nieuw onder de zon). In de latere 
seizoenen was RKAV nooit meer in de buurt van het eersteklasserschap. Het was definitief niet 
meer de toonaangevende Amsterdamse eersteklasser.  
De opstelling van het kampioenselftal van RKAV was: 

Jan Melkert 
   Jan Otto     Jan de Wit 
  Wynand Voncken  Gerard Koetsier    Theo Schrama 
Ben Priessen    Henk Postma  Herman Schuckmann       Louis Boer  Jan Bruseker 
 
RKAV won in de reguliere competitie beide ontmoetingen met VIC. Op 24 november 1935 
werd VIC - RKAV 2-4 en op 6 januari 1936 RKAV - VIC 3-2. 
 
De beide backs Jan Otto en Jan de Wit waren kanjers en mannetjesputters. Bij de tegenstanders 
gevreesd en met ontzag bejegend. Jan de Wit heeft ook nog ruim tien jaar later in RKAVIC 
gespeeld. Hij kwam op zijn fiets met drie kinderen, een voorop, een achterop en een op de stang 
uit Amsterdam-Noord via de pont achter het Centraal Station (de Schellingwouderbrug was er 
nog niet) naar bijv. Amsterdam-Oost om daar zijn partijtje te voetballen ook toen nog in het 
eerste! Om daarna weer huiswaarts te gaan. Een kanjer dus! 
 
IVCB 2e klasse West I b (vgl 4e klasse KNVB) 
RKAV (Amsterdam)   18   13   3    2   29   45-19 
The Victory (Weesp)   18   11   3    4   25   51-27 
Always Forward (Hoorn)  18   11   1    6   23   51-33 
NEA (Ouderkerk a/d Amstel)  18     9   2    7   20   53-36 
Volendam 2    18     9   2    7   18* 46-48 
Zwaluwen (Amsterdam)  18     8   1    9   17   42-48 
DOSS (Amsterdam)   18     6   2  10   14   39-50 
Constantius (Amsterdam)  18     5   2  11   12   29-50 
VIC (Amsterdam)   18     5   1  12   11   32-48 
Wilskracht 2 (Amsterdam)  18     4  3   11   11   31-60 
 



Beslissingswedstrijd om de laatste plaats: 
VIC – Wilskracht 2 3-2 (terrein RKAV) 
 
RKAV werd kampioen en moest promotie/degradatiewedstrijden spelen om het verloren 
terrein te herwinnen.  
 
Promotie-/degradatiecompetitie om één plaats in de 1e klasse: 
De Meer (Amsterdam)   4  3  1  0   7   8-4 
RKAV (Amsterdam)  4  1  2  1   4   5-4 
Fortitudo (Culemborg)   4  0  1  3   1   3-8 
De Meer handhaaft zich in de 1e klasse; RKAV en Fortitudo promoveren niet 
 
Wilskracht 2 degradeert na promotie-/degradatiewedstrijden naar de 1e klasse van de DHVB. 
 

1936-1937 
 
IVCB 2e klasse West I b (vgl 4e klasse KNVB) 
NEA (Ouderkerk a/d Amstel) 18   11   5    2   27   82-31 
Always Forward (Hoorn) 18   12   3    3   27   51-26  
RKAV (Amsterdam)  18   11   0    7   22   39-29 
DOSS (Amsterdam)  18     9   2    7   20   53-40 
Volendam 2   18     9   1    8   19   49-57 
Zwaluwen (Amsterdam) 18     7   4    7   18   29-41 
VIC (Amsterdam)  18     6   3    9   15   52-46 
Constantius (Amsterdam) 18     5   2   11  12   36-61 
VVA 2 (Amsterdam)  18     6   0   12  12   42-73 
The Victory (Weesp)  18     3   2   13  11   42-73 
 
Beslissingswedstrijd om het kampioenschap 
NEA – Always Forward 2-1 (terrein VVA) 
NEA werd kampioen en promoveerde naar de 1e klasse na promotie-/degradatiewedstrijden. 
The Victory werd laatste en degradeerde na promotie-/degradatiewedstrijden. 
 
De wedstrijden tussen RKAV en VIC hadden het volgende verloop: op 27 september 1936 VIC 
- RKAV 1-3 en op 20 december 1936 RKAV - VIC 1-0. Ook nu won RKAV dus twee keer. 
 
In het clubblad van VIC is over de wedstrijd op 20 december 1936 tegen de toekomstige 
fusiepartner RKAV het volgende verslag geschreven. Bedenk daarbij dat het veld van RKAV in 
Amsterdam-Noord aan de Fazantenweg lag omgeven door huizen zoals vroeger het Mosveld 
van De Volewijckers en nu nog Swift op het Olympiaplein in Amsterdam-Zuid. 
 
     ”RKAV - VIC 1-0 
          De slag benoorden het IJ 
Als wij het competitie-verloop van ons eerste vergelijken met een fietstochtje op een zomerse 
dag, dan kunnen wij getuigen, dat VIC tot de wedstrijd tegen Volendam met zware tegenwind 
heeft te kampen gehad; daarna trapten wij voor de wind uit, alles scheen goed te gaan, tot wij 
Zondag j.l werden aangereden door een zware tankwagen van de vereniging tot veredeling van 
de voetbalsport: “R(azend) K(unnen) A(llen) V(echten)”. 
Nu wij toch aan het vergelijken zijn: RKAV is als ze opgesteld staan precies een Engels 
beroepselftal, een keurige slipover bedekt ten dele een hagelwit sporthemd. Zodra de spelers 



echter proberen te voetballen, verwordt het team tot de samenstelling van de meest stuntelige 
amateurs. De tegenpartij die een zeker overwicht durft te tonen, ziet zich echter plotseling 
geplaatst tegenover echte Engelse beroeps-“sportiviteit”. Alle mogelijke trucs hebben de heren 
bedacht om behoorlijk voetbal onmogelijk te maken. Het meest verwonderlijke is, dat bijna 
allen (de midvoor, spil, linkshalf en linksback vormden een faire uitzondering) op de meest 
geniale wijze deze methode toepasten. Vooral toen zij een goal “gedrukt” hadden (wij menen 
dat dit de juiste rugby-uitdrukking  is) werd alles ondernomen om een tegenpunt te beletten, en 
zodoende letterlijk de overwinning te bevechten.  
De scheidsrechter , de heer Jan Hendrikx, leidde de wedstrijd uitstekend. Wellicht had hij een 
of meer woestelingen het veld uit kunnen sturen, maar dit zou het resterende deel nog slechts 
razender hebben gemaakt. 
Wij zullen ondanks de vele kleine opgelopen blessures proberen deze “voetbalmatch” zo snel 
mogelijk te vergeten. De komende wedstrijden bieden voldoende gelegenheid om van het 
voetbalspel te genieten, en tevens te zorgen dat wij nu met rasse schreden omhoog stijgen, en de 
laatste plaats overlaten aan een andere candidaat. Het programma dat wij nog hebben af te 
werken , biedt hiervoor voldoende gelegenheid.  
             TM” 
De schrijver van dit verslag (Theo Meester veronderstel ik) is zeer duidelijk over RKAV. Hij 
heeft het niet zo op de Over-IJers. VIC eindigde op de zevende plaats en ontliep het 
degradatiespook. RKAV werd derde en zag zijn kampioensaspiraties in rook vervliegen. De 
laatste plaats viel toe aan het Weesper The Victory.  
 
In het zelfde VIC-nieuws is nog een impressie over de bedoelde wedstrijd opgenomen die er 
ook niet om liegt ondertekend met “walrus” die ik niet kan thuisbrengen. 
 
      “Tot de tanden gewapend 
Hoewel ik mij ’s Zondags tegenwoordig veelal occupeer met nuttiger bezigheden, bevond ik 
mij toch onverwachts aan de overzijde van het IJ, daar waar de straatnamen doen denken aan 
het vogelhuis in onze kwijnende Artistuin: Fazantenweg, Meeuwenlaan. En daar ontwaarde ik 
eensklaps een groen veld met een paar witte palen en u begrijpt …..  oude liefde roest niet en 
ongemerkt was ik door de tourniquets naar binnen geschoven. Op geen stukken wist ik te 
vertellen welke clubs tegen elkander zouden spelen, dus, afwachten maar. Aan de talrijke 
Oranje-wit-zwart-dassen begreep ik echter, dat VIC hier een wedstrijd zou spelen. Daar zag ik 
de scheidsrechter opkomen. In beide handen, zag ik het goed ….. in zijn beide handen een 
revolver. Ik begreep er niets van. Ik herkende hem als een oud-Ignatiaan en dus: ik naar hem 
toe. “Heb je geen fluitje bij je?” vroeg ik, “en schiet je nu, als je het spel moet onderbreken?”  
“Neen, mijn fluit zit in mijn zak.”  “Maar waarvoor dienen die revolvers dan”. “Ja dat zul je wel 
zien” was het enige antwoord. Nog verraster keek ik op toen ik even later een allerzonderlingst 
uitgedost VIC-elftal het veld zag betreden. Ben de Wolf en Ton Schömaker hadden hun benen 
en armen dik omzwachteld met fietsbanden en andere stukken rubber, Fons Diercks en Theo 
Pordon hadden een schermmasker voor het gezicht, Charles v.d. Heuvel torste een grote ijzeren 
kogel, kleine “Schoon” liep als het beroemde Indianen-opperhoofd sluwe Valkenoog met een 
tomahawk in zijn handen. Herman ten Kortenaar stelde zich in het doel op met een gasmasker 
voor en een ijzeren pook in zijn vuist geklemd, kortom het gehele VIC-elftal was tot de tanden 
gewapend. Ik begreep er niets van, dat begrijpt u. Ik schreeuwde Theo toe wat dat te beduiden 
had, maar ook hij zei enkel “Dat zul je wel zien”. Ik werd kwaad en stampvoetend vroeg ik: 
“Maar wat is dat toch? Moeten jullie een wedstrijd spelen tegen een Zuid-Amerikaans elftal. 
Wat is er dan toch, zeg toch eens wat!” Jonge, vooruit het is half acht. Met een ruk was ik 
wakker, het was een benauwde droom!!!! 
            Walrus”    



 
In het RKAV-nieuws van 30 december 1936 wordt over de hiervoor uitvoerig verhaalde 
wedstrijd tegen VIC veel positiever over VIC geschreven dan VIC dat over RKAV deed. 
   

“R.K.A.V. – V.I.C. 
De wedstrijd tussen deze al-oude tegenstanders droeg een zeer spannend karakter. Het 
krachtsverschil tussen de candidaten voor de bovenste en onderste plaats was niet zo groot als 
men mogelijk zou veronderstellen. Toch heeft onze verdediging het niet zo zwaar gehad. In de 
tweede helft kreeg Jan Melkert zelfs niet meer dan enkele “out-ballen” te verwerken. De 
middenlinie waarin de spil”van het “A”elftal van vorig jaar Koetsier, en Priessen Voncken 
verving speelde, zowel verdedigend als aanvallend, zeer goed. Schrama speelde een beste partij 
en de vleugel Schoonhoven-Boer stond tegen hem voor een hopeloze taak. De jeugdige spil van 
Zanten heeft Koetsier uitstekend vervangen; terwijl Ben wel aardig met de bal kan goochelen, 
doch zal moeten bedenken, dat daardoor het spel dikwijls onnodig wordt opgehouden. Van de 
voorhoede was Bruseker er het best en Visser het minst in. Borst schoot dikwijls te onbesuisd 
en zijn corners waren slecht geplaatst. Schuckmann en Otto hebben hard gewerkt. 
Laatstgenoemde was de maker van enige doelpunt. V.I.C. heeft een beter team dan de 
competitie-stand zou doen vermoeden. Het elftal beschikt niet meer over de uitblinkers als een 
Oostermeijer, Klauwers, Hermens of Sporre, maar onbegrijpelijk is het dat dit team tot op 
heden niet meer succes had. 
       “Toeschouwer”    
         
Je mag aannemen dat geen van de 23 acteurs inclusief scheidsrechter nog op het ondermaanse 
vertoeft. De wedstrijd werd in 1936 gespeeld en aannemend dat de jongste speler achttien was 
dan zou hij geboren zijn in 1918. De kans op nog in leven zijn lijkt uitgesloten. Op onze 
ledenlijst komen in ieder geval geen bijna honderdjarigen voor. 

 
1937-1938 

 
IVCB 2e klasse West I b (vergelijk 4e klasse KNVB) 
DOSS (Amsterdam)  18  14   2    2   30   74-27 
Always Forward (Hoorn) 18  12   4    2   28   61-21 
RKAV (Amsterdam)  18  10   3    5   23   47-24 
Zwaluwen (Amsterdam) 18    7   6    5   20   34-31 
VIC (Amsterdam)  18    8   3    7   19   53-41 
The Victory (Weesp)  18    6   3    9   15   32-49 
VVA 2 (Amsterdam)  18    5   4    9   14   32-49 
Constantius (Amsterdam) 18    5   2  11   12   27-48    
Volendam 2   18    4   2  12   10   38-62 
Hertha (Vinkeveen)  18    4   1  13     9   26 62 
 
DOSS werd kampioen en speelde promotie-/degradatiewedstrijden maar promoveerde niet naar 
de 1e klasse. 
Hertha werd laatste maar degradeerde niet. 
 
Hertha was een onbekende tegenstander. Het was opgericht in 1929 en speelde nooit een 
vooraanstaande rol ook niet later in de (K)NVB. Meestal kwam het uit in wat nu de 5e klasse is. 
De ontmoetingen tussen RKAV en VIC hadden het volgende verloop: op 19 september 1937 
werd RKAV – VIC 5-1 en op 3 april 1938 VIC - RKAV 2-0. Gedeelde vreugde en smart dus. 
 



1938-1939 
 
IVCB 2e klasse West I b (vergelijk 4e klasse KNVB) 
Sint George (Spierdijk)  18  12  5    1   29   71-28 
DOSS (Amsterdam)  18  13  2    3   28   67-36 
Always Forward (Hoorn) 18  10  0    8   20   63-36 
Volendam 2   18    7  5    6   19   45-67 
VIC (Amsterdam)  18    8  2    8   18   51-42 
RKAV (Amsterdam)  18    6  2  10   14   43-43 
The Victory (Weesp)  18    6  2  10   14   44-62 
VVA 2 (Amsterdam)  18    3  7    8   13   23-41 
Zwaluwen (Amsterdam) 18    4  5    9   13   25-39 
Constantius (Amsterdam 18    5  2  11   12   27-64  
 
Sint George werd kampioen en speelde promotie-/degradatiewedstrijden om één plaats in de 1e 
klasse maar slaagde daar niet in. 
Constantius handhaafde zich na het spelen van promotie-/degradatie wedstrijden. 
 
De tweekamp tussen RKAV en VIC had dit keer meer succes voor VIC. Op 6 november 1938 
werd VIC – RKAV 6-3 met doelpunten voor VIC van Ferry Hagedorn 3x, Wim van 
Schoonhoven, Louis Boer (die eerder voor RKAV speelde) en Charles van den Heuvel elk één 
keer.  Op 5 maart 1939 werd RKAV – VIC 2-2. 
 

1939-1940 
 

IVCB 2e klasse West I b (vergelijk 4e klasse KNVB) 
Noodcompetitie i.v.m. mobilisatie en begin 2e Wereldoorlog 
 
Always Forward (Hoorn) 18  15  1    2   31   77-53 
Wilskracht (Amsterdam) 19  13  0    6   26   57-25  
Sint George (Spierdijk)  17  10  2    5   22   45-28 
DOSS (Amsterdam)  19    8  5    6   21   61-49 
RKAV (Amsterdam)  18    8  4    6   20   42-32  
Zwaluwen (Amsterdam) 17    6  6    5   18   37-29 
Volendam 2   16    4  8    4   16   47-38 
VIC (Amsterdam)  17    6  3    8   15   42-52 
Constantius (Amsterdam) 18    4  3   11  11   28-74 
VVA 2 (Amsterdam)  18    3  4   11  10   32-66 
The Victory(Weesp)  15    1  0   14    2   23-74 
 
De competitie werd door de oorlogsomstandigheden niet helemaal uitgespeeld. Op 10 mei 1940 
was Duitsland immers onverhoeds Nederland binnen gevallen hetgeen leidde tot een vijf jaar 
durende bezetting van het grootste deel van Nederland. Die vijf jaar golden niet voor het Zuiden 
dat namelijk veel eerder bevrijd was als Noord-, Oost- en West–Nederland. 
 
Op 1 augustus 1940 fuseerden alle voetbalbonden in Nederland op vrijwillige basis op advies 
van de secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten & Wetenschappen. Zijn 
wijze raad was dat de Duitse bezetters ongetwijfeld de voetbalbonden zouden samensmelten 
maar als ze het nu zelf zouden doen ze de voorwaarden waaronder zelf konden bepalen.  



Onder leiding van Karel Lotsy werden de clubs ingedeeld waarbij merkwaardigerwijs voor de 
IVCB de stand in de noodcompetitie 1939-1940 bepalend werd. De laatste normaal verlopen 
competitie 1938-1939 zou meer voor de hand hebben gelegen. De KNVB-clubs behielden hun 
plaats die gebaseerd was op de resultaten t/m de competitie 1938-1939. 
Uit de naam van de nieuwe voetbalorganisatie werd de K van Koninklijk geschrapt. Het werd 
dus de NVB i.p.v. KNVB. Clubs die een naam hadden van een levend lid van het Koninklijk 
huis moesten hun naam wijzigen. Wilhelmina uit Den Bosch werd De Kanaries, Juliana werd 
genoemd naar de plaats Spekholzerheide, Wilhelmina Vooruit nam de naam Wilskracht Vooruit 
aan enz. 
 
Van de clubs in bovenstaande eindstand werden Always Forward, Wilskracht en Sint George in 
de 3e klasse van de nieuwe NVB ingedeeld. 
DOSS, RKAV, Zwaluwen, VIC, Constantius en The Victory werden in de 4e klasse van de 
NVB geplaatst. 
Volendam 2 kwam terecht in de reserve 2e klasse en (RK)VVA 2 in de reserve 3e klasse van de 
NVB. 
 
In de Westelijke 2e klassen werden uit de IVCB Volendam, VVZ, HBC en Spartaan’20 
opgenomen. In de Oostelijke en uiteraard in de Zuidelijke 2e klasse was er voor veel meer RK-
clubs een plaats. In RK-kringen had men hoop dat tenminste één club in de eerste klasse zou 
worden opgenomen (dat zou het Eindhovense Brabantia zijn) maar dat kreeg men er bij Lotsy  
niet door. 
 
In het algemeen hadden de RK-clubs grote moeite met het spelpeil van de voormalige KNVB-
clubs. Het heeft vele jaren geduurd voor de RK-clubs zich hadden aangepast. Nu bijna 75 jaar 
later is de situatie heel anders. In het betaalde voetbal spelen Volendam en RKC terwijl in 
RODA-JC ook een voormalige RK-club is opgenomen. In de Topklasse op zondag is nu zelfs 
de helft van de clubs afkomstig van de vooroorlogse RK-voetbalbond. 
 
Ook RKAV en VIC hadden het aanvankelijk moeilijk in de NVB maar dat is kost voor de 
volgende afleveringen. 
 
           Jaap de Cooker 


