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RKAVIC OP WEG NAAR DE 100  deel VII 
 

1945-1950 
 
De eerste jaren na de oorlog waren voor RKAV en VIC betekenisvol en opwindend. Wat 
betreft de leden en accommodatie kwamen beide clubs vrij ongeschonden uit de inktzwarte 
periode van met name de Hongerwinter, de razzia’s, bombardementen door de geallieerden 
enz.  Bij VIC kwam Theo Pordon die als drukker in het verzet had gezeten en door verraad 
werd opgepakt als een wrak uit het concentratiekamp. Door zijn sportieve leven bleek hij 
goed te kunnen herstellen en werd hij uiteindelijk zelfs ruim negentig voor hij overleed. 
 
Sportief bleken RKAV en VIC geen hoogvliegers zoals hierna uit de beschrijving van die 
jaren zal blijken al was het seizoen 1945-1946 niet eens zo slecht. In 1947 degradeerde 
RKAV echter naar de 1e klasse van de Afdeling Amsterdam en wist VIC zich ternauwernood 
in de laatste wedstrijd te redden. Wijze bestuurders stelden een fusie voor en zo geschiedde. 
Zie hierna voor details. 
 

1945-1946 
 
Het was lang onzeker of de competitie 1945-1946 van start zou gaan. Veel huizen waren 
geheel of grotendeels verwoest, bruggen lagen in het water en de spoorwegen kampten met 
gebrek aan materiaal, verwoeste spoorbanen en -bruggen. In Amsterdam waren trams door de 
bezetters naar Duitsland gebracht. Na de oorlog kwamen ze vaak uitgebrand of anderszins 
verwoest terug. 
Burgers hadden aan alles gebrek vooral eten, kleding, schoeisel en ga zo maar door. 
Voetbalmateriaal was niet voor handen en dat zou nog lang zo duren. Voetbalschoenen, 
shirtjes, broeken en voetballen werden opgelapt tot ze absoluut niet meer bruikbaar waren. 
Werkelijk alles was op de bon en de dure deviezen waren vooral bestemd voor de 
wederopbouw en niet voor voetbalmateriaal. 
 
Een noodcompetitie lag voor de hand maar groot was de vreugde toen de inmiddels weer 
koninklijk geworden KNVB besliste dat er een gewone competitie zou worden gespeeld met 
promotie en degradatie. Deze ging in november 1945 van start en zou tot in de zomer van 
1946 duren. 
 
RKAV deed het niet eens zo slecht met een met vier clubs gedeelde tweede plaats maar wel 
met een negatief doelsaldo. VIC eindigde bovenin het rechterrijtje hoewel die uitdrukking 
toen nog niet gangbaar was. 
 
KNVB District West I 4e klasse J 
Amstel (Amsterdam)   16 10  5   1   25   53-14 
SNA (Amsterdam)   16   8  4   4   20   41-27 
Madjoe (Amsterdam)   16   8  4   4   20   42-21 
DVAV (Diemen)   16   9  2   5   20   37-29 
RKAV (Amsterdam)  16   9  2   5   20   41-43 
ABIM (Amsterdam)   16   6  2   8   14   25-59 
SAVM (Amsterdam)   16   5  3   8   13   37-49 
LOC (Amsterdam)   16   3  2 11    8    23-48  
De Zwaluwen’19 (Amsterdam) 16   1  2 13    4    14-43 
 
Amstel werd kampioen maar had geen succes in de promotie-/degradatiewedstrijden. 
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De Zwaluwen’19 degradeerde na het spelen van promotie-/degradatiewedstrijden naar de 1e 
klasse van de Afdeling Amsterdam van de KNVB (nu de 5e klasse). 
 
Alle clubs in deze afdeling zijn in vorige afleveringen al toegelicht. 
 
KNVB District West I 4e klasse G 
Oranje Zwart (Amsterdam)              16  13  3   1   28   68-22 
DCG (Amsterdam)             16  10  1   5   21   60-28 
SCA (Amsterdam)             16   8   5   3   21   57-29 
ADW (Amsterdam)             16   6   4   6   16   41-40 
Rap (Amsterdam)             16   5   4   7   14   30-50  
VIC (Amsterdam)             16   6   1   9   13   41-48 
Neerlandia (Amsterdam)                   16   6   1   9   13   32-50 
Wilhelmina Vooruit (Amsterdam)   16   4   1  11    9   27-70 
RCA (Amsterdam)             16   3   3  10    9   30-49 
 
Beslissingswedstrijd om de laatste plaats: Wilhelmina Vooruit - SCA 3-2. 
 
Oranje Zwart werd kampioen maar had evenmin als Amstel succes in de promotie-
/degradatiewedstrijden. 
RCA degradeerde na het spelen van promotie-/degradatie wedstrijden naar de 1e klasse van de 
Afdeling Amsterdam van de KNVB (nu de 5e klasse). 
 
De meeste clubs in deze afdeling zijn al eerder toegelicht behalve Rap. Toch nog wat naders 
over DCG. 
DCG was de succesvolle combinatie in 1945 van drie clubs uit de voormalige RK-
voetbalorganisatie t.w. DOSS, Constantius en Gezellen Vier. Deze fusie diende ook als 
voorbeeld voor RKAV en VIC twee jaar later. In 1968 zou datzelfde DCG onder leiding van 
de ex-trainer van RKAVIC Harry Pelser de eerste Amsterdamse amateurlandskampioen 
worden na de invoering van het betaalde voetbal in 1954. Het komt in het seizoen 2014-2015 
uit in de 2e klasse. 
Rap (=snel) van 1917 bestaat nog altijd en komt in het seizoen 2014-2015 uit in de 6e klasse. 
Het heeft niets van doen met het beroemde Amsterdamse RAP dat eind van de jaren negentig 
in de 19e eeuw de eerste landskampioen was en dat een jaar later nog eens herhaalde. De club 
is al 100 jaar ter ziele maar leeft nog voort in de R van de cricketclub VRA. 
 
     1946-1947 
 
KNVB District West I 4e klasse G 
JOS (Amsterdam)   21  19  1   1   39   60-16 
Sloterdijk (Amsterdam)  22  12  3   7   27   56-47 
JHK (Amsterdam)   20  12  2   6   26   53-46 
ZSGO (Amsterdam)   22  12  1   9   25   46-39 
Madjoe (Amsterdam)   22    8  6   8   22   39-44 
ETO (Hoofddorp)   22    9  3 10   21   57-46 
Lijnden (Badhoevedorp)  22    7  6   9   20   47-50 
TDO (Amsterdam)   22    6  6  10  18   52-44 
DVAV (Diemen)   22    8  2  12  18   39-52 
TIW (Amsterdam)   22    6  5  11  17   32-51 
Meervogels (Zaandam)  20    6  2  12  14   29-46 
RKAV (Amsterdam)          21    5  1  15  11   35-64 
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JOS werd kampioen maar had geen succes in de promotie-/degradatiewedstrijden ondanks het 
op fraaie wijze behaalde kampioenschap. Pas sinds 1960 promoveren de kampioenen 
automatisch. 
 
RKAV moest het in de promotie-/degradatiewedstrijden opnemen tegen de kampioen van de 
Afdeling Amsterdam van de KNVB het Amstelveense NFC dat in 1942 was (her-)opgericht 
en driemaal op rij kampioen was geworden. Het was een kansloze missie voor RKAV dat 
twee keer vernederd werd en met de veelzeggende doelcijfers 2-11 naar de 1e klasse van de 
Afdeling Amsterdam werd verwezen. Op 1 juni 1947 kwam NFC op bezoek en won met 1-6 
met een tegendoelpunt van onze latere en nog niet zo lang geleden overleden penningmeester 
en lid van verdienste Piet Gerretsen. Een week later werd NFC-RKAV 5-1. 
Geen van beide clubs kon toen vermoeden dat in latere jaren het toen aan de overkant van het 
IJ spelend RKAV als RKAVIC vele kilometers zuidelijker hete derby’s zou uitvechten als 
Amstelveense concurrent van NFC. Ook het leven van voetbalclubs neemt soms wonderlijke 
wendingen blijkt alweer. 
 
Hierna volgt de toelichting van de niet eerder besproken clubs. 
Sloterdijk is van 1917 en speelt in het seizoen 2014-2015 in de 5e klasse.  
JHK (Jan Hanzen Kwartier) dateert van 1925, fuseerde in 1982 met Geuzenveld (1956) tot sc 
Eendracht’82. Deze fusieclub was nog wel ingeschreven voor het seizoen 2011-2012 in de 6e 
klasse maar werd tijdens dat seizoen teruggetrokken en verdween van het toneel. 
Lijnden werd opgericht in 1931 en fuseerde in 1986 met de sv Badhoevedorp van 1972 tot sc 
Badhoevedorp. De club bestaat nog steeds maar heeft geen seniorenelftallen meer maar wel 
naast diverse jeugdteams drie veteranenelftallen. Sv Badhoevedorp heette tot de fusie 
Komby/Badhoevedorp sv. 
Meervogels Z opgericht in 1916 fuseerde in 1973 met ODIZ (Ons Doel Is Zegevieren) van 
1932 tot Zaanstad dat weer fuseerde met de vv Zaanse Boys van 1930 tot vv Zaan’90. Deze 
laatste club werd ontbonden in 2006. ODIZ speelde tot 1945 onder de naam Verkade. 
 
KNVB District West I 4e klasse  D 
DRC (Durgerdam)   20  16  1   3   33   71-33  
VVD (Haarlem)   20  11  2   7   24   54-43 
ZRC (Amsterdam)   20  11  2   7   24   44-43 
DSS (Haarlem)   18  10  2   6   22   51-42 
ASV (Amsterdam)   20    9  4   7   22   46-47 
ABIM (Amsterdam)   19   7   3   9   17   33-34    
DCO (Haarlem)   20   8   1  11  17   37-54 
ADW (Amsterdam)   20   7   1  12  15   44-60 
Amstel (Amsterdam)   17   6   5    6  13* 35-29 
VIC (Amsterdam)   20   4   5   11 13   35-53 
BSM (Bennebroek)   20   4   2   14 10   40-52 
 
* vier winstpunten in mindering wegens een gestaakte en een niet gespeelde wedstrijd. 
 
DRC werd kampioen maar had geen succes in de promotie-/degradatiewedstrijden. 
BSM handhaafde zich in de promotie-/degradatiewedstrijden. 
Zoals gebruikelijk volgt ook hier weer een beschrijving van de clubs die niet eerder zijn 
toelichting . 
DRC (Durgerdamse Racing Club) is van 1931, bestaat nog steeds en komt in het seizoen 
2014-2015 uit in de 5e klasse.  
VVD (Voetbal Vereniging Droste) ja, ja, van de chocolade, was van 1921 maar is in 1952 
ontbonden. 
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DSS (Door Samenspel Sterk) is van 1919, bestaat nog altijd en komt in het seizoen 2014-2015 
uit in de 3e klasse. 
DCO (Door Combinatie Overwinning) is in 1930 opgericht en fuseerde in 2006 met TYBB 
(1919) en DSC’74 (DSB SAC Combinatie) tot Olympia Haarlem. DSB (De Sterren Boys) 
was van 1946. SAC (Spoor ATO Combinatie) van 1936 was op zijn beurt weer een 
samengaan van Spoor en ATO van Gend en Loos welke laatste meer dan 100 jaar een 
beroemde vervoerder die door het fusiegeweld niet meer herkenbaar is. In het seizoen 2014-
2015 speelt Olympia Haarlem in de 4e klasse. 
BSM (Blijft Steeds Moedig) werd opgericht in 1929 en neemt nog steeds deel aan de 
competitie. In het seizoen 2014-2015 zal dat zijn in de 5e klasse.  
 
VIC had een moeilijk seizoen. Er werd een groot aantal spelers opgesteld en er werden zelfs 
veteranen van stal gehaald. Een historische dag was speltechnisch dat voor alle elftallen op 9 
april 1947 het stopperspilsysteem verplicht werd ingevoerd. Voordien verdedigden alleen de 
backs en was de spil een aanvallende speler. Een eldorado voor de aanvallers die maar twee 
verdedigers tegen kwamen! De laatste wedstrijd in de competitie moest de beslissing brengen 
en wel tegen BSM in Bennebroek op 1 juli 1947 in een tropische hitte. Wie won handhaafde 
zich, bij een gelijk spel werd BSM laatste. Het werd 1-3 voor VIC dat in de volgende 
opstelling aantrad: 
     Herman ten Kortenaar 
                 Herman Fontijn                      Theo Pordon                 Frans Jansen 
                                Nol Reijnders                                     Louis Boer 
          Jan Kamphuys       Charles van de Heuvel 
Wim van Schoonhoven   Ferry Hagedorn      Theo Mathot 
 
VIC redde dus het vege lijf niet wetend dat twee maanden later de club zou gaan fuseren. De 
plaats die VIC had in de 4e klasse bleek daarbij goud waard! 
 
     DE FUSIE 
 
Initiatiefnemer van de fusie van RKAV en VIC was oud-international van de RKF Frits 
Oostermeijer SJ van VIC die inmiddels Jezuïet was geworden en de functie van prefect van 
het St. Ignatiuscollege had gekregen en tevens moderator was van VIC. Met voorzitter Frits 
Sporre van VIC, zijn voetbalmaatje in het beroemde kampioenselftal van 1930, en Frans 
Wiewel, secretaris van RKAV, werden in het grootste geheim besprekingen gehouden 
waarvan de andere bestuursleden onkundig waren. Een briefwisseling speelde hierbij een 
grote rol. Aandachtspunten (eisen) werden vastgelegd en soms weer bijgesteld. Men werd het 
uiteindelijk eens om een voorstel voor een fusie aan de beide besturen voor te leggen. Bij VIC 
leverde dat felle discussies op. Dat de bestuursleden onkundig waren gehouden van de 
besprekingen lag zwaar op de maag en niet iedereen zag het nut in van een samengaan. Bij 
VIC bleken twee bestuursleden Frans van der Liet en Jan Hoedemaker tegen te stemmen maar 
het voorstel werd desalniettemin aan de leden voorgelegd.  
 
Op maandagavond 25 augustus 1947 werden twee afzonderlijke vergaderingen gehouden 
beide in het St. Ignatiuscollege aan de Hobbemakade in Amsterdam. Bij RKAV ging het vlot 
en was men al gauw geneigd het voorstel te aanvaarden. Bij de stemming bleek een 
overduidelijke meerderheid van de leden voor de fusie. Uitslag 37 vòòr de fusie en 4 tegen. 
Niet zo verwonderlijk want de degradatie naar de Afdeling Amsterdam van de KNVB lag 
zwaar op de maag van de RKAV-ers die vanaf de oprichting in 1916 altijd op landelijk niveau 
hadden gespeeld en nu regionaal verder zouden moeten. Bij een enkeling was de nieuwe naam 
RKAVIC een breekpunt. Verondersteld werd dat het op de duur toch weer VIC zou worden. 
Een helderziende geest? In ieder geval is de naam RKAVIC nu al wel 67 jaar overeind 
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gebleven zij het dat puntjes tussen de letters verdwenen zijn in de revolutionaire jaren zestig 
van de vorige eeuw. 
 
Bij VIC ging het moeizamer en moesten de RKAV-ers bijna twee uur rondjes lopen op de 
cour van het St. Ignatiuscollege alvorens ook bij VIC de fusie groen licht kreeg. De stemming 
had tot resultaat dat 39 stemmen werden uitgebracht waarvan 4 blanco, 19 vòòr en 16 tegen. 
Dus kantje boord een meerderheid voor de fusie. 
 
Daarna volgde een gezamenlijke vergadering van RKAV en VIC onder leiding van voorzitter 
Cees Schoordijk van RKAV. Hierin werd het nieuwe bestuur van RKAVIC voorgesteld dat 
bestond uit: Frits Sporre (VIC) voorzitter, Cees Schoordijk (RKAV) vice-voorzitter, Frans 
Wiewel (RKAV) secretaris, Piet Hoedemaker (RKAV) penningmeester en voorts Frits van 
Veen (VIC), Jos de Boer (VIC), Jan de Haas (RKAV) en Jan Hoedemaker (VIC) als leden. 
Dus eerlijk verdeeld vier van RKAV en vier van VIC. Het een jaar oudere VIC had aan 
RKAV voorgesteld de oprichtingsdatum van RKAV 16 september 1916 als oprichtingsdatum 
aan te houden voor RKAVIC (toen nog met puntjes). Een geste die door RKAV zeer 
gewaardeerd werd. Aardig is te vermelden dat de contributie voor senioren werd bepaald op 
het nu op de lachspieren werkend bedrag van  Hfl. 18,- per jaar dat is € 8,17!  
Een bijzondere bepaling betrof de jeugd. RKAVIC kreeg twee volledig gescheiden 
jeugdafdelingen t.w. de leerlingen van het St. Ignatiuscollege en de niet-leerlingen. Ter 
onderscheiding werden de teams van de niet-leerlingen met een a aangeduid bijv. 2a, 4a enz. 
De paters van het St. Ignatiuscollege hadden de absolute leiding over de leerlingenafdeling; 
de vereniging RKAVIC had niets in de melk te brokkelen bij deze leden! 
 
Nog geen twee weken later zette een niets van deze problematiek afwetende JdC zijn eerste 
stappen op diezelfde cour en zou dat zes jaar volhouden. Hij kon zeker niet vermoeden dat hij 
67 jaar later over de hiervoor geschetste situatie zou schrijven! 
 
Door de textielschaarste werd een eenvoudige oplossing gevonden voor het shirt van de 
nieuwe combinatie. RKAV had een wit shirt en VIC kende eveneens een wit shirt maar met 
een verticale oranje baan (model Ajax). Gekozen werd voor een wit shirt met daaroverheen 
een oranje overgooier. Het was geen gezicht maar nood breekt wet. Lang heeft het niet 
geduurd alvorens shirt en overgooier werden vervangen door een wit shirt met een oranje V. 
Ook dat hield geen stand en werd definitief vervangen door het huidige prachtige oranje shirt 
met witte mouwen en witte kraag dat nog steeds onze spelers siert. De broek was zwart en 
bleef zwart. De kousen waren zwart met een oranje wit oranje boord. Ook dit hield geen 
stand. Nu zijn het oranje kousen en dat is een veel vrolijker gezicht.  
 
De competitie stond inmiddels voor de deur en de KNVB was niet zo blij met de late fusie. 
Dat onze Frits van Veen een belangrijk man was in de bond zal wel een goede hulp geweest 
zijn om de fusie toch goed te keuren. Dat geschiedde met een brief van de KNVB van 8 
september 1947. Er moesten nieuwe statuten worden opgesteld die de goedkeuring moesten 
hebben van het Ministerie van Justitie en de bisschop van Haarlem. Uiteindelijk werd die in 
1948 verkregen. 
 
RKAV had al jarenlang een groot tournooi (in 1940 gewonnen door Ajax II !) waarin om een 
zilveren beker werd gestreden op twee opeenvolgende zondagen. In het 16e RKAV-tournooi 
dat op 31 augustus en 7 september 1947 werd verspeeld moesten RKAV en VIC nog 
afzonderlijk uitkomen. De KNVB liet telegrafisch weten het uitkomen met een gecombineerd 
elftal te verbieden omdat de fusie nog niet erkend was door de KNVB. VIC speelde tegen 
RKAV en won met 4-3. In de tweede ronde verloor VIC van CNF met 0-3. Een week later op 
7 september 1947 kwam RKAVIC voor het eerst in actie in de strijd om de derde plaats in het 
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RKAV-tournooi. Tegenstander was The Unity. Het werd een gelijkspel 1-1. De toegangsprijs 
voor dit tournooi bedroeg 40 cent, voor jongens 10 cent. Met meisjes werd dus geen rekening 
gehouden. Het zou nog lang, zeer lang duren voordat vrouwenvoetbal een plaats in de KNVB 
veroverde. 
         1947-1948 
 
Door de late fusie was er niet of nauwelijks samen getraind en gespeeld op de wedstrijd tegen 
The Unity na. De degradatie van RKAV en de redding op het nippertje van VIC waren toch 
niet direct een indicatie voor een succesvol seizoen ondanks het goede voorbeeld van DCG. 
Toch werd het eerste seizoen van RKAVIC een groot succes. RKAVIC speelde op het oude 
RKAV-terrein aan de Fazantenweg in Amsterdam-Noord aan de overkant van het IJ. In 1950 
zou RKAVIC de door de Sportstichting St. Ignatiuscollege nieuw aangelegde velden aan de 
Middenweg bij de Kalfjeslaan in Amstelveen gaan bespelen. 
Na zeven wedstrijden stond RKAVIC alleen aan de leiding met zes gewonnen en èèn 
gelijkgespeelde wedstrijd met de doelcijfers 21-10. Een belangrijk punt ging verloren door 
een toegewezen protest van NAS tegen een doelpunt van RKAVIC. Het ridicule instituut van 
de toen nog bestaande Protest-commissie kon namelijk uitslagen wijzigen. Dat RKAVIC 
woedend was spreekt voor zich. Op de helft van de competitie had RKAVIC nog altijd drie 
punten voorsprong op nummer twee. Een nederlaag tegen EHS met 2-1 was een grote domper 
die helaas bleef doorwerken. RKAVIC kwam net iets tekort om kampioen te worden maar dit 
succesvolle jaar was veelbetekenend en gaf de fusieclub nieuw elan. 
Als het de niet-gespeelde wedstrijd had gewonnen zou het zelfs als tweede zijn geëindigd. 
Een aan het begin van het seizoen niet gedachte ontwikkeling! 
 
De opstelling van RKAVIC met 6 spelers van VIC en 5 van RKAV was: 
                                                            Henk van Wees (RKAV) 
  Jan Otto (RKAV)        Ferry Hagedorn (VIC)      Herman Fontijn (VIC) 
                             Nol Reijnders (VIC)                               Louis Boer (VIC) 
       Ad Gerretsen (RKAV)  Charles van de Heuvel (VIC)  
Jan Kamphuys (VIC)                        Fred Rodenberg (RKAV)   Jan Opdam (RKAV) 
 
KNVB District West I 4e klasse F 
EHS (Haarlem)   20  13  5   2   31   42-18 
VVD (Haarlem)   20  13  3   4   29   60-37 
NAS (Halfweg)   20  13  2   5   28   53-29 
RKAVIC (Amsterdam)  19  11  5   3   27   43-21 
ADW (Amsterdam)   18    7  5   6   19   40-30 
ASR (Amsterdam)   19    7  5   7   17* 32-35 
BDK (Amsterdam)   17    4  6   7   14   19-29 
Ahrends VC (Amsterdam)  20    6  2  12  14   23-41 
DCO (Haarlem)   19    4  3  12  11   23-48 
Spaarnevogels (Haarlem)  18    3  4  11  10   28-46 
Amstel (Amsterdam)   20    3  2  15    8   21-50 
 
* ASR 2 winstpunten in mindering wegens staken van de wedstrijd tegen RKAVIC. 
 
EHS werd kampioen maar slaagde niet in de promotie-/degradatiewedstrijden. 
Amstel degradeerde na het spelen van promotie-/degradatiewedstrijden naar de 1e klasse van 
de Afdeling Amsterdam van de KNVB. 
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Toelichting niet eerder besproken clubs: 
EHS (Eendracht Houdt Stand) van 1919 fuseerde in 2004 met Spaarnestad (1921) tot  Young 
Boys dat in 2012 na een stormachtig bestaan failliet ging en door de KNVB werd geroyeerd. 
NAS is van 1931. Het ging in 2005 een fusie aan met sv Halfweg (1919). De fusieclub nam 
de naam aan vv Zwanenburg en komt in het seizoen 2014-2015 uit in de 3e klasse. 
Spaarnevogels  opgericht in 1923 werd in 1949 ontbonden. 
 
      1948-1949 
 
Na het succesvolle eerste seizoen viel het daaropvolgende jaar tegen. RKAVIC speelde geen 
rol in de strijd om de titel maar bleef ook uit de gevarenzone. Opmerkelijk was het 
kampioenschap van OFC dat niet minder dan de helft van de wedstrijden gelijk speelde en 
maar negen keer won. Onder de huidige puntentelling zou Purmerend met 40 punten 
kampioen zijn geworden. HEDW zou tweede zijn geweest met 38 punten. Kampioen OFC 
zou als derde zijn geëindigd met 37 punten! Het toekennen van drie punten voor een 
overwinning is een terechte maatregel om aanvallend voetbal te belonen. 
 
KNVB District West I 4e klasse D 
OFC (Oostzaan)   20   9  10    1   28   35-19 
HEDW (Amsterdam)   20  11   5    4   27   51-30 
Purmerend (Purmerend)  20  13   1    6   27   36-32 
DJK (Amsterdam)   20  10   5    5   25   53-26  
WMHO (Amsterdam)  20    6   8    6   20   47-47 
RKAVIC (Amsterdam)  20    7   4    9   18   38 41        
Meervogels (Zaandam)  19    8   3    8   17* 36-35  
VVE (Wijk aan Zee)   19    6   5    8   17   34-33 
SNA (Amsterdam)   20    5   5  10   15   21-40    
ABIM (Amsterdam)   18    4   2  12   10   28-49 
Heemskerck (Amsterdam)  20    4   2  14   10   23-50 
 
OFC werd kampioen maar had geen succes in de promotie-/degradatiewedstrijden . 
ABIM degradeerde na het spelen van promotie-/degradatiewedstrijden naar de 1e klasse van 
de Afdeling Amsterdam van de KNVB maar Heemskerck slaagde erin zich via die 
wedstrijden te handhaven. 
 
Toelichting niet eerder besproken clubs: 
OFC (Oostzaanse Football Club) werd opgericht in 1932 en is de laatste jaren aan een snelle 
opmars bezig. Het komt in het seizoen 2014-2015 zelfs uit in de Hoofdklasse. 
VVE (Voetbal Vereniging Excelsior) is van 1929. In 1950 wijzigde het de naam in “Wijk aan 
Zee”. Het speelt in het seizoen 2014-2015 in de 3e klasse. 
 
     1949-1950 
 
RKAVIC kon terugzien op een verdienstelijk seizoen. Vooral de 57 gescoorde doelpunten 
vielen op. De verjonging met spelers van het succesvolle Jeugdelftal beloofde veel voor de 
komende jaren. Dat elftal was twee keer op rij doorgedrongen tot de finale van de beker van 
de Afdeling Amsterdam van de KNVB voor jeugdteams met als tegenstander de hoogste 
jeugd van Ajax. Eenmaal werd het 3-3 en vervolgens was een kleine nederlaag met 0-2 het 
resultaat. 
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KNVB District West I 4e klasse F 
Rivalen (Amsterdam)   20  17  0    3   34    70-30 
VVB (Velsen)    20  12  5    3   29    50-31 
Vliegende Vogels (Haarlem)  20  11  4    5   26    56-32 
RKAVIC (Amsterdam)  20   9   7    4   25    57-34 
Swift (Amsterdam)   20  10  4    6   24    53-33 
WMHO (Amsterdam)  20  10  3    7   23    42-43 
Oranje Zwart (Amsterdam)  20    7  4    9   18    40-44 
ASV (Amsterdam)   20    8  2  10   16*  43-62 
DSS (Haarlem)   20    4  4  12   12    38-61 
IEV (Velsen)    20    2  2  16     6    29-67 
BPC (Amsterdam)   20    1  3  16     5    26-67 
 
Rivalen werd kampioen en promoveerde na de promotie-/degradatiewedstrijden succesvol te 
hebben afgesloten. 
IEV degradeerde na het spelen van promotie-/degradatiewedstrijden naar de Afdeling 
Haarlem van de KNVB. 
BPC handhaafde zich na het spelen van promotie-/degradatiewedstrijden ondanks de slechts 
vijf behaalde punten in de competitie. 
 
Toelichting van de niet eerder besproken clubs: 
VVB (Voetbal Vereniging Breesaap) werd opgericht in 1929 en ging in 1990 een fusie aan 
met KIC (zie hierna bij IEV) tot fc Velsenoord. Het komt in het seizoen 2014-2015 uit in de 
4e klasse. 
Vliegende Vogels was van 1928 en werd in 1952 ontbonden. 
Swift is van 1910 en nog steeds still going strong. De honderdjarige speelt in het seizoen 
2014-2015 in de 4e klasse. 
IEV (In Eendracht Vooruit) is van 1935 en fuseerde in 1969 met Kinheim (1920) tot KIC zie 
hiervoor bij VVB.  
 

Jaap de Cooker 
28-07-2014 


