Voetbal in Breda 1890-1920
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Inleiding
Breda kan gelden als de eerste voetbalstad van Zuid-Nederland. De stad heeft in
de beginjaren van de voetbalsport in Nederland een drietal primeurs: de oudste voetbalclub van het Zuiden des lands is in Breda opgericht, de eerste internationale voetbalwed~trijd vond op het terrein van de Chassékazerne plaats en de Baroniestad is de
bakermat van het georganiseerde roomskatholieke voetbal. Bovendien kende in die
jaren geen enkele stad buiten het Westen des lands zoveel voetbalclubs, die in het
verband van de Nederlandsche Voetbalbond en zijn regionale onderafdelingen, actief
waren. Waarom sloeg deze sport zo vroeg in Breda aan? Eén verklaring ligt waarschijnlijk voor de hand: de aanwezigheid van een groot garnizoen en een militaire
academie, beide met het verenigingsleven in de stad verbonden. In deze bijdrage zal
gepoogd worden de pioniersjaren van het Bredase voetbal in kaart te brengen. Witte
vlekken zal deze kaart door het gebrek aan verelugingsarchieven helaas noodzakelijkerwijs vertonen.

De oorspronJt van het voetbal in El1se/and
De opkornst van het voetbal hangt samen met de veranderingen die de industriële revolutie in de Engelse samenleving veroorzaakte. Niet alleen zorgde dit ingrijpende proces voor de ontwikkeling van transport en comlTlUnicatie, essentieel voor
de ontwikkeling van landelijke sportbeoefening, het was ook verantwoordelijk voor
een mentaliteitsverandering. De modernisering creëerde een maatschappij die meer
dan voorheen op competitie ingericht was, en waarin met een goede opleiding grote
kansen op sociale stijging aanwezig waren.
De opkomst van het voetbal valt samen met de introductie van een nieuw opvoedingsideaal, dat gestalte kreeg op de 'public schools', waar adel en burgerij sanl.enkwamen. Sportbeoefening zou leiden tot sportief gedrag ('being a good sport')
en een sterke geest in een sterk lichaam. Deze kwalificaties werden als basis voor de
verdere ontwikkeling van de Britse mondiaal-imperialistische taak van groot belang
geacht. Dit sociaal-darwinistische gedachtengoed is later ook in de Nederlandse argumentatie voor sportbeoefening terug te vinden.
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Thomas Arnold stond omstreeks 1830 aan de wieg van het nieuwe opvoedingssysteem, dat hij in praktijk bracht in Rugby, een 'public school' ten zuiden van
Birmingham. Hij streefde naar de opvoeding van 'christian gentlemen' onder andere
door sportbeoefening in de buitenlucht, waarbij teams tegenover elkaar stonden. In
Rugby werd een balspel ontwikkeld, waarbij zowel de handen als de voeten gebruikt mochten worden. Oudere instellingen, met naar verhouding meer adel vonden dit te ruwen ontwikkelden een spelvorm waarbij de bal alleen met de voeten
werd gespeeld. Dit gebeurde onder meer op Eton en Harrow. Er deed zich nu het
probleem voor dat competities tussen scholen bemoeilijkt werden door het ontbreken van uniforme regels.
De eerste standaardisatie op nationaal niveau vond in 1863 plaats met de introductie van Association Football. De mgby-aanhangers konden niet met de regels instemmen en gingen hun eigen weg, die in 1871 leidde tot nationale standaardisatie
van de spelregels van rugby. Hoewel afkomstig van elitescholen, veroverde voetbal
snel via scholen, buurten, pubs en bedrijven het land. Reeds in 1883 werd een arbeidersclub nationaal kampioen. Het proces van omvorming van voetbal van elitesport
tot volkssport was in Engeland mim voor 1900 voltooid, en ging daarbij de vrijwel
identieke Nederlandse ontwikkeling bijna twintig jaar voor.
Groot-Brittannië was aan het einde van de negentiende eeuw veruit het machtigste land ter wereld. Navolging van Engelse ontwikkelingen achtte de Europese
elite, die in zaken en op reizen contact maakte met Engelsen, aantrekkelijk. Juist met
het overnemen van Engelse sporten zonder de oorspronkelijke opvoedingsideologie
van de 'public school' onderscheidde men zich van de traditionele lokale volkse
sporten. 1 Sport, het woord werd in 1864 door de dichter Gorter in de Nederlandse
taal geïntroduceerd, had associaties met modern zijn, met meegaan met vernieuwing.

De introductie van voetbal in Nederland
Waar en wanneer in Nederland voor het eerst gevoetbald is, is moeilijk met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk, dat er altijd Engelsen bij betrokken waren; dat
konden zowel leraren op kostscholen, als gegoede burgers of arbeiders zijn, die het
spel in Nederland speelden. In de jaren tachtig van de vorige eeuw nam. de
Nederlandse jeugd, veelal afkomstig uit de gegoede burgerij, de sport over. Veruit de
bekendste naam uit deze beginperiode is W.J.H. (Pim) Mulier (1865-1954). Hij had
als kostschooljongen in Noordwijk Engelse medescholieren een vorm van voetbal
zien spelen en later had hij hetzelfde gezien in Oostende. Met deze herinneringen in
gedachte kocht hij in 1879 in Amsterdam een rugbybal en hij begon daarmee in zijn
woonplaats Haarlem de Haarlemsche Football Club (HFC). Enkele tientallen jongens uit de gegoede burgerij behoorden tot de eerste spelers. De Koekamp werd het
eerste voetbalveld. Mulier was toen veertien jaar oud. Sindsdien bleef hij onvermoeid voor verbreiding van de voetbalsport ijveren.
Het spel dat Mulier en de zijnen speelden was rugby. Vooral de ouders verzetten zich tegen het mwe karakter van dit spel, waarna in 18802 werd overgestapt op
het minder gewelddadige voetbal. Binnen korte tijd werden contacten gelegd met
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kennissen in andere steden om demonstratiewedstrijden te spelen, en rijpte bij
Mulier de gedachte aan een landelijke voetbalorganisatie en een landelijke reglementering zodat op basis van dezelfde regels wedstrijden gespeeld konden worden.
De eerste voetbalclubs waren verenigingen van zonen uit rijkere fam.ilies, veelal
leerlingen van de HBS of het gymnasium, meestal uit het Westen van het land, maar
ook in het Noorden en Oosten waren er lokale initiatieven. Lang niet alle clubs was
een lang leven beschoren, maar een aantal hield het wel langer vol. Tot deze eerste
levensvatbare clubs behoorden Hercules (Utrecht 1882), Robur et Velocitas
(Apeldoorn 1882), HW (Den Haag 1883), DFC (Dordrecht 1883), Concordia
(Rotterdam 1884), PW (Enschede 1885) en Olympia (Rotterdam 1885). De oprichtingsdatum valt niet in alle gevallen samen met het moment dat er voetbal werd gespeeld. In een aantal gevallen betreft het cricketverenigingen, die pas na enkele jaren
op voetbal overgingen. Bovendien waren er verenigingen die beide sporten beoefenden: in de zomer cricket en in de winter voetbal.
.
Duidelijke voorbeelden van reeds gevestigde cricketclubs die op voetbal overf,>1ngen zijn UD uit Deventer, opgericht in 1875, dat pas een tiental jaren later voetbalvereniging werd, en Frisia uit Leeuwarden, opgericht in 1883, dat zich in 1894 op
voetbal toelegde. Cricket bleef sterk een a[,piegeling van het elitaire, exclusieve
Britse voorbeeld. Voetbal, in Engeland reeds sterk als volkssport in opkom.st, bleek
zich ook in Nederland snel onder de lagere burgerij en zelfs onder de arbeiders te
ontwikkelen. Reeds uit 1885 dateren de eerste berichten van straatvoetbal in
Rotterdam, geïntroduceerd door Engelse arbeiders. Deze vorm van voetbal leidde
voorlopig niet tot fonnele clubvorming. Pas omstreeks 1900 begonnen zich hieruit
de eerste arbeidersvoetbalverenigingen te formeren. Tijd en geld voor vervoer waren
voor de stap naar deelname aan competities essentiële voorwaarden. Met de verbetering van de positie van de arbeiders werd hieraan langzamerhand voldaan. Maar voor
de Eerste Wereldoorlog was voetbal in Nederland toch nog voornamelijk een aangelegenheid van de burgerij.'
Belangstelling van de zijde van de pers dateert van ongeveer 1886. In oktober
van dat jaar verscheen in het 'Rotterdamsch Nieuwsblad' het eerste bericht over
voetbal. De 'Nieuwe Roterdamsche Courant' en het 'Algemeen Handelsblad' volgden eind 1887. In december 1888 verscheen in 'Het Nieuws van de Dag' het eerste
wedstrijdverslag, zoals we dat eigenlijk heden ten dage nog steeds kennen. Hoewel
moeilijk te meten, zal de pers wel degelijk van invloed zijn geweest op de popularisering van de voetbalsport.
Op de komst van gespecialiseerde sportverslaggevers was het nog even wachten.
'De Telegraaf had in 1895 de primeur m.et J.C. Schröder. Het 'Algemeen
Handelsblad' volgde een jaar later met ]anFeith en in 1909 ging de 'NRe' overstag
met de benoeming van H.A. Meerunl. Terwogt.
De aandacht in de gespecialiseerde sportpers stamt uit dezelfde tijd. 'De
Nederlandsche Sport', het meest gezaghebbende sportperiodiek, kwam in oktober
1886 met het eerste voetbalbericht, maar de eerstvolgende jaren moest de aandacht
die aan voetbal besteed werd het nog verre afleggen bij de aandacht voor paardrijden, jagen, hondensport, zeilen en schaatsen. Toch nam jaar op jaar de ruimte die
voetbal in beslag nam, toe.
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Reglementering en

o~,?ani5atie

Vanaf 1885 steeg het aantal clubs snel en naarmate meer onderlinge wedstrijden
werden georganiseerd, groeide de behoefte aan een overkoepelende organisatie die
de regels kon uniformeren. De clubs in het Westen van het land namen hiertoe in
1887 het voortouw, sterk gestimuleerd door Mulier. Deze initiatieven leidden in
1889 tot de oprichting van de Nederlandsche Voetbal en Atletiek Bond, in 1895
overgegaan in Nederlandsche Voetbal Bond (NVB). Stap voor stap werden de spelregels geüniformeerd; zo werden in 1891 de referee en de twee umpires door een
scheidsrechter en twee grensrechters vervangen; ook werd de strafschop ingevoerd,
een jaar later gevolgd door de doellat. Voordien hing meestal een touw van de ene
doelpaal naar de andere. Sparta importeerde omstreeks 1890 uit Engeland het doelnet. Vanaf 1896 werden de eerste regionale bondscompetities georganiseerd, verdeeld in een eerste en tweede klasse. Hierop volgden de instelling van een kampioenschap van Nederland (1897), gewonnen door RAP uit Amsterdam en de organisatie van een bekercompetitie (1898), eveneens gewonnen door RAP. In
Rotterdam was er al vanaf 1886 sprake geweest van een stedelijke competitie. Op
regionaal niveau, in het Westen des lands was dat vanaf 1890 het geval; in het
Oosten was men in 1894 begonnen met een regionale competitie. Aan deze oostelijke competitie deed ook de Bossche club Victoria mee.
Na 1900 ging het proces van reglementering nog door: zo werd bepaald dat het
opkomen met minder dan acht spelers gold als het niet verschijnen van de club,
waardoor de wedstrijd met een uitslag van 5-0 werd verloren. Ook de omvang van
het veld werd definitief vastgelegd, hoewel hierop nog tot 1911 moest worden gewacht.
Het ledental van de NVB groeide gestaag. Het duizendste lid schreef zich in
1895 in. Twee jaar later waren er 1.800 leden, verspreid over 32 verenigingen. In
1900 kan het aantal georganiseerde voetballers in Nederland op 2.400 geschat worden, verdeeld over tachtig verenigingen. 4 De meeste verenigingen waren in dat jaar
te vinden in Noord-Holland, 23 in getal. Hiermee waren echter de aloude
Nederlandse sporten als kaatsten en schaatsen nog niet overtroffen. Deze sporten telden ieder 5.000 georganiseerde leden. Na de Eerste Wereldoorlog zou het voetbal
de koppositie verwerven, om deze nooit meer prijs te geven.
De dominante clubs uit de beginjaren van de NVB waren de clubs uit de grote
steden van het Westen des lands: HFC uit Haarlem - dat in 1899 de trotse bezitter
werd van het eerste officiële Nederlandse voetbalveld -, HVV uit Den Haag, RAP
(1887) uit Amsterdam en Sparta (1888) uit Rotterdam. In het Oosten dOlnineerde
Go Ahead (Wageningen) en in het noorden Be Quick (1887) uit Groningen. Sparta
had in 1893 de primeur van de heffing van entreegelden (f. 0,25).5
Zoals Mulier de stuwende kracht achter de Nederlandse voetbalorganisatie was,
was C.A.W. Hirschman dat op internationaal vlak. Deze Nederlander, die een land
vertegenwoordigde dat op het vasteland van Europa samen met België, Denemarken
en Zwitserland de oudste voetbalverenigingen bezat, ijverde voor een internationale
voetbalorganisatie, die de nationale reglenlentering op een hoger niveau zou kunnen
voortzetten. Mede zijn initiatief leidde in mei 1904 in Parijs tot de oprichting van de
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FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Nu konden ook internationale ontmoetingen tussen landenteams georganiseerd worden. Op de eerste internationale ontmoeting van het Nederlands elftal, op 30 april 1905 in Antwerpen tegen België, wordt later nader ingegaan.

Voetbal in het Zuiden des lands
In 1890 werd de aftrap gegeven voor het voetbal bezuiden de grote rivieren. lil
's-Hertogenbosch werd dat jaar de vereniging Victoria opgericht6 , als navolging van
'hollandse' voorbeelden. Toch werd de provinciehoofdstad niet de voetbalstad bij
uitstek van het Zuiden, dat werd Breda. Als formele introductie van het spel hier kan
de wedstrijd tussen de Rotterdamse voetbalvereniging Concordia en een fonnatie
van in Antwerpen werkzame Engelsen op 31 l11.aart 1890 op het terrein van de
Chassékazerne gelden. Dit is drie jaar eerder dan de wedstrijd van Sparta uit
Rotterdam tegen Harwich and Parkstone FC (13 maart 1893), die veelal als eerste
internationale ontmoeting aangeduid wordt. De 'Bredasche Courant' wijdde een enthousiaste voorbeschouwing a,U1 het nieuwe sportfenomeen:
Het schouwspel (. ..) is l!oor Breda geheel nieuw, daal' in Noord-Brabant dit spe/nog nooit
is gespeeld. Wat ook het belangrïjke van dit concours uitmaakt, is dat dit de eerste wedstrijd in geheel Nederland is, die onze Hollandsclu jongens tegen de op dit gebied zoo
zeer gevreesde Enge/schen houden.
De krant vervolgde met een gedetailleerde uitleg van de spelregels en constateerde dat deze tak van sport snel aan populariteit won gezien het stijgende ledental
van de NVB.
Het is een zeer ,geanimeerd spel, dat bij uitstek boeiend is voor de toeschouwers. (.. .)
Voortdurend is er bewf'<ltin,g, iedereen is in spanning, zoodat ieder meele~ft in dit aardige
speU
Scheidsrechter was de voorzitter van Concordia, P. Drooglever Fortuyn, die in
1928 burgemeester van Rotterdam zou worden. Dat Breda deze primeur kreeg, was
waarschijnlijk een combinatie van de geografische factor en de aanwezigheid van,
bescheiden, sportfàciliteiten op militair terrein.
In het wedstrijdverslag dat enige dagen later verscheen, voorspelde de krant de
spoedige oprichting van een Bredase club. En dit kwam uit. Op 15 september 1890
werd de eerste Bredase voetbalvereniging een feit: Brabantia; deze club droeg gedurende haar iets meer dan tienjarig bestaan de kwalificatie van oudste club van het
Zuiden mee. Waarschijnlijk behoorde ook cricket tot de activiteiten van deze veremgmg.
In de volgende jaren bleef Breda zijn koppositie behouden door de oprichting
van Noad (Nooit opgeven altijd doorzetten) op 14 juli 1895 en BVV (Bredasche
Voetbal Vereeniging) op 24 augustus 1895, een vereniging van onderofficieren van
de Chassékazerne. In deze periode begon ook in een aantal andere steden serieus in
clubverband gevoetbald te worden, vaak na introductie van het spel door westerlingen. Kort na elkaar ontstonden Olympia (Middelburg 1894), Tilburgia\Willem II
(Tilburg 1896), EVC (Eindhoven 1896) en Unitas (Bergen op Zoom). Met de
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komst van deze verenigingen kon zich een regionaal zuidelijk voetballeven gaan ontwikkelen. Maar werd er tussen de oprichting van Brabantia in 1890 en vóór 1895 in
Breda gevoetbald? Waarschijnlijk wel, maar gegevens hierover ontbreken. De eerste
voetbalberichten in de Bredase kranten dateren van het najaar van 1895, toen melding gemaakt werd van wedstrijden van Brabantia en Noad tegen de verder onbekende club van onderofficieren van de Kloosterkazerne Rap.s De eerste uitwedstr~jd
van een Bredase club, die in de pers werd vastgelegd, was de ontmoeting BrabantiaOlympia, in zeer slechte weersomstandigheden op 8 decem.ber 1895 te Bergen op
Zoom gespeeld. De eindstand was 0-0. 9
De belangstelling van de journalisten ging in deze periode, voor zover het
sport betrof, veel meer uit naar wielrennen, paarden- en duivensport en schermen.
Toch groeide langzamerhand de aandacht voor voetbal. In het najaar van 1896 startte
de eerste zuidelijke competitie onder toezicht van de NVB. Slechts drie clubs deden
mee: Brabantia en BVV uit Breda en Trap Door uit Helmond. Eenjaar later waren er
al zeven teams in het strijdtoneel: Brabantia met twee elftallen, BVV en Noad uit
Breda, Olympia, Unitas en Snel, een onderofllciersteam uit Geertruidenberg.

1.

Het elftal van NüAD in 1907/1908: H. van Steijn, F. Bode, J. Venneulen, A.G. Hemmes, AJ
Magielsen, J. Brevet, J.P. van de Bel, Th. Bekking, W. Bekking, 1. Vink en G. Walraven.
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Voetbal aan de Koninklijke Militaire Academie

Als 1890 aangehouden wordt als het geboortejaar van het Bredase voetbal, dient
dat wel met een belangrijke kanttekening te geschieden, want in een afgeschermde
omgeving werd vóór dat jaar wel degelijk gevoetbald, zij het door niet-Bredanaars.
Aan de Koninklijke Militaire Academie drongen de vernieuwingen op sportgebied
uit het Westen des lands over het algemeen eerder door dan in de stad.
Gedurende de jaren tachtig vergrootte de diversiteit van aan de KMA beoefende
sporten snel. De traditionele ntilitaire sporten - gymnastiek, schieten en schermen werden aangevuld met cricket (1883 1°), tennis (1885]]), wielrennen (1896 12) en
voetbal. Net als bij de voetbalverenigingen van de gegoede burgerij uit het Westen
ging ook aan de KMA de oprichting van een cricketvereniging aan het voetbal
vooraf Op 14 april 1884 werd de cricketvereniging Volharding opgericht, waarvan
de naam in 1891 wijzigde in 'cricket- en footballclub Volharding'. Deze vereniging
ging omstreeks 1894 ter ziele. Op een andere wijze was de stap naar het voetbal echter reeds eerder gemaakt. Op 30 oktober 1885 werd de 'Foot-Ball club Quick' opgericht13 , waarvan het bestuur uit exact dezelfde cadetten bestond als dat van
Volharding. Quick bleef tot 1895 in leven, het is de eerste voetbalclub van ZuidNederland waarover enige gegevens bekend zijn.]4
De eerste ledenlijst van Quick zoals deze in de Cadettenalmanak vermeld staat,
laat duidelijk de geografische herkomst van de voetbalenthousiasten zien: van de
achttien cadetten kon"len er elf uit de provincies Noord- en Zuid-Holland, met als
uitschieters de regio's Den Haag en Haarlem. 1s De zes cadetten die in de jaren 1884
en 1885 de 'harde kern' van zowel Quick als Volharding uitmaken, komen zelfs
zonder uitzondering óf uit Haarlem, óf uit Den Haag. 16 Het was deze verenigingen
echter door de academieleiding verboden buiten het eigen terrein te spelen. Van
wedstrijden is dan ook weinig bekendY Wel is duidelijk dat ook aan vormen van
atletiek werd gedaan, hetgeen bij voetbalclubs toentertijd niet uitzonderlijk was.
De eerste KMA-voetbalwedstrijd waarvan een verslag bestaat, betreft de ontmoeting op 28 december 1891 tegen Concordia, de vereniging van de adelborsten
van het Koninklijk Instituut voor de Marine uit Den Helder. De wedstrijd vond op
neutraal terrein in Den Haag plaats. De wedstrijd zou op de Maliebaan l8 plaatsvinden, maar dan hadden de cadetten, zoals toen nog gebruikelijk, in uniform moeten
aantreden. Hiertegen rees verzet en daarom werd toen uitgeweken naar een enigszins modderig veld aan de Oude-Wassenaarseweg. Omdat men deze verandering
van lokatie niet aan de keeper, die nog met de trein moest aankomen, had kunnen
meedelen, moest met tien man begonnen worden. Gedurende de wedstrijd kon dit
euvel echter verholpen worden. De uitslag was 1-1 en een bijzonder geslaagd feest
besloot de dag. Deze ontmoeting, herhaald in het kerstverlof van 1892, groeide uit
tot een jaarlijks terugkerend evenement. 19

De oprichting van Velocitas in 1895

De oudste, heden ten dage nog bestaande voetbalvereniging van Breda

IS

de
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cadettenclub Velocitas. De Koninklijke Militaire Academie was nauw verbonden
met een ander opleidingsinstituut, de Cadettenschool te Alkmaar. Deze instelling
kan als een militaire middelbare school worden beschouwd; een groot aantalleerlingen heeft vandaaruit de overstap naar de KMA gemaakt. Ook aan de Cadettenschool
werd gevoetbald. In september 1893 werd in Alkmaar de Cadetten
Voetbalvereeniging CFC opgericht. Reeds het volgende jaar werd daaraan Velocitas
toegevoegd (27 januari 1894), maar dat bleek in Alkmaar geen blijvertje. In de
woorden van een historie-schrijver uit 1930:
In 1895 kwam van de toenmalige Cadettenschool (. ..) de vereelûging Velocitas overwaaien. Naar mU verteld is) werd na veel gekibbel tusschen Quick-spelers en Velocitas-dito,
besloten om de verem;f;ingen Quick en Velocitas samen te smelten) een logische oplossing,
daar twee l/eren~f;ingen geen bestaansrecht hadden. Logischer ware het echter geweest de
oudste vereeniging, nl. Quick te laten voortbestaan) echter hadden de Velocitas-leden de
meerderheid en daartegen was Quick niet bestand?)
Dat Alkmaar de bakermat van Ve10citas is, wordt bevestigd door een korte beschrijving van de club in 'De Nederlandsche Sport', toen Velocitas zijn entree in de
NVB-competitie maakte. 21 In de Cadettenalmanak bleef de eerste jaren 27 januari
1894 als oprichtingsdatum genoteerd staan. Pas na 1900 werd de datum van de fusie
met Quick, 21 oktober 1895, als oprichtingsdatum erkend. 22 Naar goed gebruik
werd op dezelfde dag, door hetzelfde bestuur ook een Cadetten Cricket Vereeniging
opgericht, maar deze stierf na een jaar of vier een stille dood. Voetbal kreeg de cadetten in zijn greep. Een herinnering van één der eerste spelers:
Op Zondagmorgen l/eren~f;den zich de Velocitasspelers op het achterterrein en werd partU
,f;espeeld. Dan eerst kwam de animo, vlotheid en ausdauer van de Velocitasianen ,f;oed tot
hun recht. In mUn tijd werd er strafgespeeld; het gin,f; niet alleen om de bal, maar ook om
den Inan) d.w.z. wat zich tusschen speler en bal plaatste Inoest uit den UNg, zoonood~f;
worden genomen. 23
Het voetbal van deze eerste jaren had nog weinig technisch of tactisch raffinement; daarin was Ve10citas zeker geen uitzondering. Het spel was een worsteling om
de bal, waarbij zich rugby-achtige taferelen voordeden en spelers veelvuldig over de
bal en elkaar heen tuimelden. Bij één technische ontwikkeling, het geven van zuivere kopballen, wordt de naam van een speler van Velocitas als 'uitvinder' genoemd,
W.W.B. Droogleever24 zou deze techniek als eerste in aanvallende zin hebben gebruikt. 25
Een doorbraak van Velocitas in het regionale, of zelfs landelijke voetbal werd in
de eerste jaren belemmerd door de hinderlijke acadenlieregel, dat cadetten niet buiten het eigen terrein tegen burgerverenigingen nlOchten sporten. Zij konden wel
verenigingen van elders ontvangen. 26 In de Bredase pers vinden we de eerste vermelding van Ve10citas pas in december 1897, toen één van de Nederlandse topclubs,
HVV, in Breda kwam spelen. Brabantia, dat blijkens het verslag gold als één der sterkste clubs uit het Zuiden27 , werd met 0-11 door de Hagenaars ingemaakt, maar
Velocitas hield wel stand. HVV nloest met 3-1 in Velocitas zijn meerdere erkennen.
HVV speelde beide wedstrijden weliswaar op één dag, maar dat is waarschijnlijk toch
niet de volledige verklaring voor dit enorme verschil. Velocitas kon immers bogen
op de voetbalervaring die cadetten reeds vóór hun komst naar Breda in het Westen
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des lands hadden opgedaan. Groot was dan ook de vreugde, niet alleen bij de cadetten, maar bij voetballend Nederland, toen de gouverneur, generaal-majoor J.T.T.c.
van Dam van lsselt, in 1899 de cadetten de vrijheid gaf lid van de NVB 28 te worden
waardoor zij in de regionale zuidelijke com.petitie mee konden spelen. Het blauwwitte 29 elftal dat Velocitas toen in het veld kon brengen gold reeds als sterkste team
uit het Zuiden30 en telde ex-spelers van gerenommeerde clubs als HBS (Houdt Braaf
Stand) uit Den Haag, Hercules, HFC, Haarlem, Quick uit Amersfoort en Vitesse,
tegen wie clubs als Brabantia, BVV en Olympia geen tegenstand van gelijkwaardig
niveau konden bieden. Als oefenwedstrijd voor de competitie werd in oktober Noad
met 9-0 verslagen. De eerste competitiewedstrijd, op 19 november 1899 tegen BVV,
won Velocitas met 4-2. Het was dan ook geen wonder dat Velocitas dat eerste competitiejaar ongeslagen bleef, met een doelsaldo van 25 voor en slechts drie tegen.
Aangezien Noad de andere zuidelijke competitie won, moest Velocitas, om kampioen van het Zuiden te worden, de strijd aanbinden met de stadgenoten. Op 6 mei
1900, na twee overwinningen, had Velocitas bewezen echt de sterkste te zijn, maar
nog veel spectaculairder was Velocitas' entree in de bekercompetitie.
Terugkijkend op het bekerseizoen 1899-1900 concludeerde de Voetbalalmanak
van de NVB:

2.

De oudste, nog bestaande voetbalvereniging van Breda, de cadettenclub Veloeitas, in 1899-1900.
Staand: Van Teijn, De Groot, G. van Wijk en Van de Rest (voorzitter); knielend: Warnsinek, Verment
en Meihuizen; zittend: Reieke, Alting du Cloux, Clifford, De Koning en Visser.

ZO/Ider zelf gedurende het geflCele seizoen een enkele nederlaag te hebben gelede/I, hegt
Velocitas de meest gevierde westelijke clubs weten te slaan met een elftal, waarvan velen
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nog nooit te voren kennis hadden gemaakt met 1e klasse spel. De Jonge militaire club mag
zich dan ook met HVV, Victoria en AJax [i4it Leiden) rekenen tot de clubs van het Jaar,
Ja zich zonder aanmat(~ing stellen naast de HVV en boven Victoria en AJax, voorwaar
een eereplaats in het seizoen 1899-1900. 31
Velocitas had dan ook een indrukwekkende serie overwinningen op zijn naam.
weten te schrijven; deze was op 5 november 1899 begonnen, toen de eerste bekerwedstrijd tegen BVV in Breda met 8-0 werd gewonnen. De bekerfinale vond op 1
april 1900 op het Schuttersveld, het terrein van Sparta in Rotterdam, plaats tegen het
Leidse Ajax. Ajax leidde tot twintig m.inuten voor tijd, maar sterk spel van de cadetten in de eindfase bracht de stad op 3-1; de beker kon naar Breda. Het was een éclatant
succes, één der grootste sensaties van het Nederlandsche voetbal!32 Met de laatste trein uit
Rotterdam kwamen de overwinnaars in Breda terug, waar het nieuws reeds bekend
was.
Het cadettenkorps met eenige officieren, de stajinuziek der veld-artillerie en eene groote
menigte wachtte hen bij het station op en zij werden met gejuich en muziek ontvangen.
Hun inkomst in Breda was een ware zegetocht en onder de vroolijke tonen der muziek,
het fantastisch g~flikker der flambouwen en het gejoel en ,~elws van het volk, werd de stoet
van het station naar de Cadetten-Sociëteit geleid, waar de avond verder aangenaam werd
doorgebrach t.33
Breda wist dat het een topclub in huis had! Op basis van dit succes kon Velocitas
toetreden tot de competitie van de westelijke eerste klasse, die gezien de regionale
niveauverschillen zonder meer is te beschouwen als de toelUTlalige eredivisie.

Voetbal op de kazerne
De m.ogelijkheid die Velocitas had gekregen, via een burgersportorganisatie landelijke bekendheid te verkrijgen past in een bredere beweging, waarin rond de
eeuwwisseling sportbeoefening door de defensie-organisatie werd gestimuleerd. Het
was reeds vanaf de oprichting van de NVB één van de doelstellingen van Mulier via
het leger zijn sport te populariseren. Hij achtte het voor de jeugd in het algemeen en
voor de 'lanterfàntende' soldaten in het bijzonder heilzaam dat zij zich aan deze
teamsport zouden wijden. 34 Een militaire commissie van de NVB toog aan het werk
om het spel in kazernes bekend te maken, terwijl Mulier en Hirschman de minister
van Oorlog, generaal-majoor K. Eland trachtten te interesseren. 35 Dit viel op vruchtbare grond, aangezien in het leger ernstige zorgen bestonden over de fysieke kwaliteiten van de recruten. Juist generaal-majoor Van Dam van Isselt, de KMA-gouverneur die Velocitas toestond deel te nemen aan de NVB-competitie, was een ijverig
propagandist voor een fysiek krachtiger bevolking, hetgeen hij onder meer met op
Britse leest geschoeide sportbeoefening wenste te bereiken. 36 Sport had in zijn ogen
een belangrijke maatschappelijke functie als methode van versterking van de fysieke,
en daardoor ook geestelijke weerbaarheid van het volk. Van Dam achtte deze eigenschappen noodzakelijke ingrediënten voor een verzekerde voortzetting van de
Nederlandse zelfStandigheid.
Deze discussie bereikte omstreeks de eeuwwisseling in militaire kring, maar ook
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daarbuiten een hoogtepunt. De Boerenoorlog toonde in de ogen van de voorstanders van wat 'volksweerbaarheid' ging heten, de noodzaak van een fysiek en moreel
krachtige bevolking aan. In 1900 ontstond de 'Vereeniging Volksweerbaarheid' ,
waarin militairen, onder wie de zoon van Van Dam van Isselt37 , en burgers samen
deze idealen bepleitten. Ten gunste van een sterker leger moesten, huns inziens, burgers in school en in het gezin weerbaar gemaakt worden. Van Dam van Isselt gebruikte zelfs het voetbalspel als metafoor om zijn argumentatie kracht bij te zetten
toen hij stelde:
het oorlogstooneel is (. ..) een internationale sportplaats, waar volkeren met een ongelijk
aantal e!fduizendtallen uitkomen om elkaar de ze,ç'e te bestrijden ... 38
De voorstanders van volksweerbaarheid, onder wie zich ook enkele ministers
van Oorlog bevonden, wilden kennelijk aanmerkelijk verder gaan dan alleen de bevordering van gymnastiek en schietoefeningen, waarbij het van militaire zijde vooralsnog was gebleven. Omdat deze discussie geenszins zonder ingrijpende praktische
militaire implicaties was, was er nogal weerstand, vooral tegen de verstrekkende implicaties van deze denkbeelden. Betekende een fYsiek beter ontwikkelde bevolking
dat de dienstplicht drastisch ingekort kon worden? Was de last van de dienstplicht
wel evenredig over de gehele bevolking verdeeld? In hoeverre konden recruten een
verkorting van hun diensttijd krijgen, wanneer zij zich in de jaren daaraan voorafgaande hadden geoefend in schieten en fYsieke training? Hierover werd in jaren voor
de Eerste Wereldoorlog heftig gediscussieerd. 39 Het was dan ook een overwinning
voor de NVB, toen deze in juni 1912 van de minister van Oorlog de bevoegdheid
kreeg certificaten van voldoende geoefendheid aan nülitieplichtigen uit te reiken. 40
Zo sloot het voetbal aan bij de enige ofiî.ciële overheidssteun voor de sportbeoefening, die voordien bijna exclusief voor (militaire) gymnastiek was gereserveerd.
Hieraan waren jaren voora(~egaan waarin de interesse van het leger voor de voetbalsport stap voor stap was gegroeid.
Kort voor 1900 kregen onderofficieren en korporaals de vrijheid in hun eigen
tijd te voetballen. Hieruit ontstonden de reeds eerder genoenlde militaire teams als
Wilhelmina (Amersfoort), Snel (Geertruidenberg) en BVV en Volharding (Breda).
Oftî.cieren speelden bij burgerverenigingen. De andere oorsprong van voetbal bij defensie lag bij de opleidingsinstituten, niet alleen bij de KMA en de Cadettenschool,
maar ook bij het Koninklijke Instituut voor de Marine in Den Helder en de
Hoofdcursus in Kampen (1894 Cricket en Footballdub Quick). In 1900 meldde de
NVB verheugd dat de legerleiding het belang van voetbal begon in te zien. Voetbal
toch hl/eekt het in o<lYlo.ç' onmisbare solidariteit.\:ç'evoel, eel? op<?fferin,ç' van e~ç'en belan,ç' aan het
belang van het a{iÇelneen .. .41 meende de kronikeur, die het spel beschouwde als een
voor militair optreden ideale training in gehoorzaamheid en individuele inbreng.
Toch was het na de belangrijke beslissing van de gouverneur van de KMA Velocitas
tot de NVB-competitie toe te laten nog even wachten op concrete vooruitgang. De
voorlichting op de kazernes ging door en er werd subsidie voor propagandawedstrijden van militaire teams verleend 42 , terwijl ook in Breda werd deelgenomen aan de
spelleiderscursus van de Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Oefening. Deze
Bond verzorgde de opleiding van sportinstructeurs voor scholen en Illilitaire instellingen en had nauwe contacten met het ministerie van Oorlog, niet alleen over
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sportopleidingen maar bijvoorbeeld ook over de vierdaagse afstandsmarsen en de militaire sportfeesten. De NBLO loofde voor voetbal zelfs een zilveren wisselbeker uit.
Naar buiten toe waren de sportfeesten in Breda van oktober 1906 en 1907 waarover later meer - van groot belang. De 'Revue der Sporten' gaf bij die gelegenheid als commentaar:
De sport en )t le.<;;erf )t Is eene bewe,<;;ing) welke al vaster en grooter voml aanneemt) die
een ieder, welke de sport een warm hart toedraagt, Inet vreugde moet vervullen. (. ..) De
sport en het 1e.<;;e1' zijn te.<;;enwoord(<;; onaJdzeidelijk) warm aan elkander verbonden. 43
Voor het voetbal was de volgende stap de organisatie van militaire ontmoetingen Nederland-België (1909). Twee jaar nadien werd, na jarenlang pogen, naar
Engels voorbeeld een militaire competitie ingesteld, waaraan teams als 't Vijfde uit
Amersfoort44 , 't Eerste uit Assen enWilhelmina uit Maastricht deelnalnen. De veruit
succesvolste militaire club, na Velocitas, werd echter 't Zesde uit Breda.

3.

Het eltbl van 'Het Zesde' regiment infanterie te Breda bij de Chassékazerne in 1910-1920, met boven:
A. Brandeburg, E. Pinto, J. Piederiet en P. BorgdorfI; knielend: J. Bouman, H. van Steijn, C. Oudraad
en P. Simons; liggend: H. Peltzer en A. Kant.

In 1909 bestonden er 25 militaire verenigingen. In minder dan tien jaar zou dit
getal meer dan vertienvoudigd zijn: de mobilisatie van 1914 populariseerde het voetbal door alle geledingen, ook bij plattelan&Jongens, die nog niet met het spel in aanraking waren gekomen. Geen ontwikkeling is van zulk een belang geweest om voetbal tot echte volkssport te maken als de talloze wedstrijden die de genlObiliseerde
militairen speelden. De NVB kon toen oogsten wat aan jaren van propaganda was
gezaaid. 45 Reeds in de eerste weken van de mobilisatie schonk de NVB honderden
voetballen aan allerlei eenheden. Geen plaats) waar eenig detachemerzt van belang .<;;ele.gerd
is, of er wordt gevoetbald constateerde 'Het Sportblad' .46 In 1920 was voetbal veruit de
grootste georganiseerde sport van Nederland en dat zou het blijven, maar hiermee
wordt enigszins op de ontwikkelingen vooruit gelopen.
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Velocitas in de eerste klasse West 1900-1913 en bijdragen aan het Nederlands elftal
Dertien seizoenen heeft Velocitas in de hoogste regionen van het Nederlandse
voetbal verkeerd. De seizoensresultaten waren zeer wisselend. In 1907 en 1912 werd
degradatie op het nippertje voorkomen, terwijl in 1904 grote triomfen werden geboekt. Ieder jaar, tussen september en maart, werd tegen de beste Nederlandse clubs
een groot aantal wedstrijden afgewerkt. Voor een cadettenvereniging was dat ook
toentertijd geen gemakkelijke opgave. Twee problemen zijn hierbij van alle tijden:
de continuïteit van de spelersgroep en het probleem van het academieverlof. Het
bleek voor Velocitas jaar op jaar een probleem bij het begin van de competitie reeds
een op elkaar ingespeeld team op het veld te kunnen brengenY Hiervoor is nooit
een oplossing gevonden. Een ander probleem was het speelveld op het KMA-terrein, dat van te geringe afinetingen was. Hierbij streek de NVB n1.et haar hand over
het hart. Velocitas kreeg dispensatie om als enige eerste klasser op een onreglem.entair klein veld te mogen spelen. 48 Een belenU11.ering van andere aard was de mogelijkheid dat cadetten in het weekeinde straf opgelegd hadden gekregen. De academieleiding was dan onverbiddelijk.
In de jaren 1900-1914 bouwde Velocitas een nationale bekendheid op en werd
de cadettenclub een graag geziene gast op de Nederlandse velden. Zonder uitzondering schreef de sportpers in positieve bewoordingen over dit team. 49 Deze bekendheid werd zeker bevorderd door de bijdrage die Velocitas aan het Bondselftal en
vanaf 1905 aan het Nederlandse elftal leverde. Het trio E.K.A. de Neve, G.W.A.W.
Lutjens en B. Stom venvietf de grootste vermaardheid, maar J.K.H. Steyn van
Hensbroek en G.P. van Hecking Colenbrander leverden ook een aanzienlijke bijdrage. 50 In totaal zijn acht spelers van Velocitas 26 maal opgesteld in een internationale
wedstrijd.
Steyn van Hensbroek en de uit Den Haag (Swift, HBS) afkomstige keeper P.F.
(Paul) de Groot waren de eerste 'internationals' van Velocitas. Zij speelden in 1901
in het elftal van de NVB mee in Haarlem tegen FC de Paris, het jaar daarop in Den
Haag tegen de Britse club aId Xaverians (Liverpool) en Steyn ook nog in 1903 tegen een Deense club. Steyn was als straatvoetballer begonnen in Haarlem en aldaar
lid geworden van kleine clubjes als Excelsior en Ripperda. Via de Cadettenschool
kwam hij bij Velocitas. 51 Al ras werd zijn bekendheid overschaduwd door het trio
Lutjens, Stom en De Neve dat in de jaren 1905-1907 vermaardheid verwierf.
Guus Lutjens ('Lotje') had in Arnhem het voetbalspel leren kennen en,
voordat hij naar de Cadettenschool in Alkmaar vertrok, reeds bij Vitesse gespeeld.
Bij Velocitas werd hij in zijn derde jaar aanvoerder. In januari 1906 reisde hij met
het team van Sparta mee voor een toernooi in Parijs.52 Na zijn officiersbenoeming
zette hij zijn voetbalcarrière voort bij HVV, waarmee hij als cadet al een toernee
naar Wenen en Boedapest had gennakt. Ook als HVV'er kwam hij nog vele malen
voor het Nederlands elftal uit, de laatste keer in april 1911 tegen de Belgen. 53
B. Oos) Stom had in Apeldoorn als tienjarige bij Robur et Velocitas voor het
eerst gevoetbald, voordat ook hij zijn spel vanaf 1902 aan de Cadettenschool voortzette, in hetzelfde elftal als Lutjens. Dit team wist het roemruchte HFC met 3-2 te
verslaan. Hij maakte zijn Velocitas-debuut tijdens de Zilveren-Balcompetitie.
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Nadien werd ook Stom net als Lutjens, aanvoerder, maar bovendien ook voorzitter.
Hij groeide uit tot één der bekendste spelers van Nederland. De 'Revue der
Sporten' wijdde in 1907 zelfs een gehele pagina aan deze sportman. S4 Na zijn cadettentijd trad hij in 1907 toe tot HFC. In maart 1908 speelde hij zijn laatste wedstrijd
voor het Nederlands elftal, omdat hij naar Indië overgeplaatst werd. De 'Revue der
Sporten' beschreef zijn vertrek als volgt:
Stom gaat weg! Zijn lenig figuur zullen wij" niet meer zien op onze velden, zij"n spel valt
niet meer te bewonderen aan den kant. Maar nog lmig zullen wij" aan hem denken, aan
dien weergaloozen en tevens zoo sympathieken speler, ve/geten doen wij" hem rwoit. ss
Eddy de. Neve, in 1907 beschreven als één der grootste voetballers van ons land
kwant uit Den Haag en had leren voetballen in Duinoord. Ook hij was via AJkmaar
het Bredase Velocitas binnengekomen. In 1904 speelde hij in de voorloper van het
Nederlands elftal in Antwerpen tegen een Belgische formatie. Hij scoorde toen een
doelpunt door een opmerkelijke kopbal, waarschijnlijk de eerste keer dat een corner
technisch zo fraai werd afgewerkt. s6 Zijn voetballoopbaan zette hij in 1906 na de
KMA bij HBS voort, maar niet voor lang, want militaire plichten riepen ook hem
naar Indië. De Neve scoorde zes van de tien doelpunten van het Nederlands elftal in
1905, en wat voor doelpunten! de schoten, waaruit zij voortkwamen, waren meestal zóó keihard en snel dat zij eenvoud(~ niet te stoppen warenY
Het samenspel van Lutjens en De Neve, die beiden op 21 april 1905 hun debuut in het Bondselftal maakten tegen de London Caledonians, werd vermaard. De
Cadettenalmanak overdreef dan ook niet toen ze het spel van dit duo beschreef
Dat was een glanstij"dperk van Velocitas! Die twee begrepen elkaar zoo volkomen. Dat
ging met kleine, berekenende zetjes op het doel af, geen tegenstander zag kans, dien naderende opmarsch te stuiten en dan tot besluit een schot zoo massirj, dat het net er van trilde
en beifde. Geen wonder, dat Lutjens en Eddy samen in het Nederlandsdie elftal werden
gekozen en ook daar droeg hij [De eve] het zij"ne bij tot de schitterende overwinningen
onzer landgenoten. ss
Het zijn vooral deze drie spelers geweest die Velocitas in de hoogste regionen
van de competitie brachten en succes bij de Zilveren-Balcompetitie bewerkstelligden
en bovendien voor de overwinningen van het Nederlands elftal in 1905 en 1906
zorgden.
De Zilveren-Balcompetitie was een Rotterdamse aangelegenheid, opgezet in
1900 om de voetbalsport in die regio te bevorderen. De finale van dit toentertijd bekende toernooi in september 1904 is in de Velocitas-annalen legendarisch geworden.
De wedstrijd moest tegen Sparta, veruit de favoriet, op het eigen terrein van die
Rotterdamse club gespeeld worden. Bij rust staat Velocitas met 3-0 achter, Sparta
acht zich reeds winnaar, het feest is al begonnen, maar dan... met De Neve in het
team slaat Velocitas terug: 3-3 aan het einde van de tweede helft. De verlenging
moet de beslissing brengen en dan grijpt Velocitas haar kans in het tweede kwartier
extra speeltijd: 3-4. De Zilveren Bal mag mee naar Breda!
Even legendarisch is de eerste interland België-Nederland op 30 april 1905 in
Antwerpen, toen het bekende Velocitas-trio in de nieuwe witte shirts met een roodwit-blauwe baan van het Nederlands elftal aantrad. Van een massale publieke belangstelling was nog geen sprake. Slechts enkele treincoupés waren voldoende voor de
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4.

Het Nederlands elftal te Rotterdam in 1906 met de Velocitasspe!ers B. Stom en E. de Neve.

Nederlanders, onder wie zich wel enkele grote namen uit het Nederlandse voetbal
bevonden: Dirk Lotsyen Cees van Hasselt (Sparta). Zij zagen een wedstrijd met een
spannend doelpuntenverloop. Kort voor tijd stond Nederland met 0-1 voor.
Toen deden onze ZuidelUke broeders een laatste aanllalspoging . De rechtsbuiten leidde
een aanllal en zette lloor) maar de bal belandde onder mUn (E. Stom] lloet) toen ik 3
Belgen op me af zag komen. Jv[e omdraaien en den bal terugspelen op Beeuwkes59 ) den
keeper) ,<seschiedde in een onderdeel van een seconde. De bal rolde naar het doel) dat ... tot
mijn grooten schrik llerlaten was. Onze keeper had den voorzet van den rechtsbuiten
eveneens willen onderscheppen en was daarom uitgelopen. Tot mijn grote wanhoop rolde
de bal Oller de doellijn ... de stand was gelUk. Ik trok rne de haren uit het hoofd. 60
Toen moest verlengd worden.
En in die verlenging maakten we 3 doelpunten. Nooit vergeet ik de vliegensvlugge stormaanvallen van het duo De Nel!e-Lutjens) in dat laatste kwartier. De twee cadetten
toonden) na een zwaren strUd) hun uithoudin,<;sllermogen als militair) en stormden langs
het veld en braken door de llerded(<sil1;g en maakten drie pracht(<se doelpunten. 61
Ook de return twee weken later in Rotterdam werd een klinkende Nederlandse
overwinning (4-0). Deze twee wedstrijden waren de enige van het Nederlands elftal,
waarin de drie Velocitas-coryfeeën samen speelden.
In het jaar van de successen tegen België speelde Velocitas een aantal internationale wedstrijden. In april speelde zij in Den Haag tegen de Kent Royal Artillery.
Gedurende het kerstverlof in december maakte zij haar eerste buitenlandse toernee
met wedstrijden in Antwerpen en Brussel.
Met recht kunnen de jaren 1900-1906 als de gloriejaren van Velocitas aangemerkt worden, waarop vaak met trots is teruggekeken. In dit verband moet dan ook
zeker de competitie 1903-1904 worden veil11eld, waarin Velocitas een schitterende
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reeks overwinningen boekte op clubs als HVV, Rapiditas (Rotterdam), Hercules en
Volharding, waardoor het kampioenschap van Nederland binnen handbereik kwam
te liggen. Voor dit kampioenschap werd een nacompetitie tussen de winnaars van de
toenmalige drie eersteklassecompetities georganiseerd; naast Velocitas waren dat HBS
en PW (Prinses Wilhelrnina) uit Enschede. De 7-0 overwinning op PW was echter
onvoldoende. De titel ging naar HBS, in de woorden van de Cadettenalmanak:
De beslissingsstrijd was OIwergetelijk. Aan beide zijden. werden de uiterste krachten in{<.espamzen doch Fortll1la scheen ons ten laatste in den steek te laten. De honderden geestdrif"t('<,e toescllOuu/ers konden slechts getuige zijn van onzen glorierijken onde~'<,ang ... 62
De laatste Velocitas-spelers die nationale vermaardheid verwierven waren G.P.
(Guus) van Hecking Colenbrander en J.J. aan) Akkersdijk. Van Hecking
Colenbrander had als veertienjarige jongen het spel in Breda geleerd bij de verder
onbekende vereniging Excelsior; deze was kort voor 1900 opgegaan in GVV
(Ginnekensche Voetbal Vereeniging), die later op haar beurt weer opging in N oad.
Van Hecking speelde in alle drie genoemde verenigingen, voordat ook hij via
Alkmaar op de KMA belandde. Hij speelde in april 1910 in het Nederlands Inilitair
elftal in Antwerpen tegen België, samen met nog zes andere Velocitas-spelers. De return was een maand later in Den Haag. Eén maal speelde hij in het Nederlands elftal,
in mei 1908 tegen Frankrijk. Na zijn cadettentijd kwam Van Hecking uit voor 't
Zesde (Breda) en nadien voor MVV. Hij bleef deel uitmaken van het militair elftal,
waarin ook tot aan de Eerste Wereldoorlog de bijdrage van Velocitas aanzienlijk
bleef. Guus was de favoriet van het Bredasche publiek. Tif1amzeer 111ell maar zijn stevige body
in 't blauw-witte hel1ld zaJ;, 11'aS 1I1en('<, hart gentst. 63 Van Hecking Colenbrander bleef tot
en met de Tweede Wereldoorlog in uniform. Op 10 mei 1940 maakte hij als majoor-vlieger van de Luchtvaartafdeling op Schiphol de Duitse invasie mee.
Jan Akkersd~jk versterkte de gelederen van het Nederlands elftal tweemaal. In
april 1908 streed hij in Rotterdan mee tegen de Belgen en twee weken later opnieuw in de Maasstad tegen de Fransen. Hij scoorde toen het derde Nederlandse
doelpunt, mede waardoor de eindstand van 4-1 werd bereikt.
In de jaren van Van Hecking was Velocitas definitief over haar hoogtijperiode
heen. Naar de oorzaken kan Inen slechts gissen. Ontbraken die enkele zeer getalenteerden, die de club konden opstuwen, gingen cadetten in andere clubs spelen of
werd de concurrentie van andere sporten op de KMA te sterk? Terugkijkend constateerde de Almanak in deze periode een zeer teleurstellende opkomst en een afi1emende bereidheid van de cadetten zich op zondag in de blauw-witte kleuren op het
veld te begeven. Het aantrekken van de trainer van DFC (Dordrecht) had ook al
niet geholpen, men bracht liever den Zonda,'<, in een café door ... 64
Het seizoen 1910-1911 was het laatste waarin een goed competitieresultaat werd
geboekt, de derde plaats, maar vanaf 1911 werden de overwinningen schaars. In
1912 werd de competitie met een één na laatste plaats afgesloten. De Bredase pers
begon zich zorgen te maken, te meer daar ook de eerste burgerclub van de stad,
Noad slecht presteerde. In maart 1912 hoopte de 'Bredasche Courant' op betere tijden:
vVant Velocitas is niet een I'ereniging van lI/illekeurige jOlIge Inenschell, het is uitsluitend
samengesteld lIit de leden van een korps, waarvanitJe nleer toewijding, Ineer kameraad-
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schap) meer geestdrift, meer physieke ontwikkeling ook mogen eischen dan van elke andere
groep menschen in de maatschappij. (. ..) Veiocitûs is groot geworden door de volharding en
de toewijding} de geestdrift en de b'ehendigheid van vroegere geslachten van mdets. (. ..)
T;JIaar is [echter] het eens zoo sterke en gevreesde Veloeitas! (. ..) Waar is toch uw vorm
van vroegerjaren? Laat de ,\feest van Stom, Lutjens, De Neve, e.d. niet uit u varen!65

5.

De wedstrijd Vitesse-Velocitas, ter gelegenheid van de Oranjefeesten te Arnhem in 1910 en door de
Bredanaars IJlet 2-1 gewonnen.

De hartstochtelijke oproep mocht echter niet baten. In de competitie van 19121913 eindigde Velocitas op de laatste plaats. Slechts één overwinning kon in dat seizoen worden bijgeschreven. Met een nadelig doelsaldo van 24 voor en tachtig tegen,
kwam het degradatiespook angstig dichtbij en met de nederlagen tegen UVV in de
degradatie/promotiewedstrijden \;<,lerd het werkelijkheid. ...allerwegen memde men
reeds} dat onze spelers hun voetbalbullen wel aan de kapstok konden hangen en trachten in het
edele dam-) dOlnino- cf kienspel vergetelheid te zoekm. 66 Toch was de toekomst minder
treurig. Velocitas viel met de neus in de boter van de nieuwe zuidelijke eerste-klassecompetitie; voor de oprichting daarvan was al jaren door zuidelijke teaIns geijverd.
S,1l11en met MVV (Maastricht), Wilhelmina ('s-Hertogenbosch), 't Zesde (Breda),
VVV (Venlo) en het Tilburgse Willem II als sterkste ploeg, vormden de cadetten
deze nieuwe competitie, waaán ze tot 1923 zouden meespelen.
Niettegenstaande de teleurstellende competitieresultaten lTlaakte Velocitas in december 1912 een van de weinige grotere buitenlandse toernees, in dit geval naar
Frankrijk, waar op eerste kerstdag tegen Cercle Athlétique de Pans werd gespeeld.
Hoewel Ve!ocitas na 25 minuten reeds met 3-0 achter stond, werd de eer door een
5-2 eindstand enigszins gered. De Franse krant 'Excelsior' oordeelde in ieder geval
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wel positief over l'excellent onze, die als plus scient!fiques mais lnoitlS l!ites werden gekarakteriseerd. Drie dagen later traden de cadetten tegen een team~ van St. Cyr in het
veld. Dit was de eerste voetbalontmoeting van de KMA met een buitenlandse militaire academie. De eindstand was 4-4. Tot slot werd op 29 decem~ber, opnieuw in
Parijs, tegen Red Star gespeeld en met 3-0 verloren. De Almanak moest helaas constateren dat dit buitenlandse avontuur niet het elan voor de competitiewedstrijden in
eigen land terug had gebracht.
Buiten de competitie speelde Velocitas nog allerlei kleine en grote toernooien.
In Breda trok de strijd om de wisselbeker die G.J.S. Seegelaar van de Nederlandse
Bond voor Lichamelijke Oefening67 jaarlijks uitloofde meeste aandacht. In april-mei
1914 bijvoorbeeld streden de drie Bredase clubs (Velocitas, NAC en 't Zesde) met
volle inzet om deze begeerde prijs.68 Op 10 mei 1914 moest Velocitas in de finale
haar meerdere in 't Zesde erkennen. De cadetten verloren met 2-1 en moesten met
een medaille genoegen nemen.
Met de afkondiging van de mobilisatie op 31 juli 1914 sloot de KMA haar poorten. Aan Velocitas kwam hiermee een abrupt einde, hoewel in 1915 de draad weer
kon worden opgepakt. Het grote succes wilde echter niet weerkeren. NAC nam de
positie als eerste club van Breda over. In 1924 moest Velocitas zich wegens gebrek
aan geld en spelers noodgedwongen uit de NVB-competitie terugtrekken.

Voetbal in Breda

6~

Het elftal van NAC dat in 1914 in de 1e klasse van de Nederlandsche Voetbal Bond (NVB) speelde.
Staand: Jan Verrneulen, Menting, Van de Kloot, Toon Oomen,R~ Verlegh, Pelsner en grensrechter;
knielend: Carpentier, F. Bindels; zittend: Wonterlood, Mertens, Kleijn Wentinck, G. Ude en). Bavink.
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Velocitas was de enige Bredase club die in de sterkste NVB-competitie uitkwam. Hierdoor bezochten landelijke topclubs als Sparta, HVV, Rapiditas en
Haarlem de stad. Deze clubs namen ook hun 'supporterstrein' mee. In februari 1911
bijvoorbeeld reisden tweehonderd supporters van Sparta naar Breda, maar dat bleek
toen vergeefs. De wedstrijd ging niet door! Na het nuttigen van enige consumpties
in Breda was de oplossing snel gevonden: men bezocht de wedstrijd DFC-HVV in
Dordrecht. 69
Bij de Bredase bevolking waren de topwedstrijden op het academieterrein bijzonder populair. Spelers van Velocitas werden herkend, wanneer de cadetten door
de stad marcheerden. 7o Als er geen kaartje bemachtigd kon worden, dan werden de
verrichtingen van de cadetten wel van de overzijde van de singel gevolgd. Dat hiervan een stimulans voor het voetbal in de stad uitging, werd toentertijd reeds erkend.
Breda behield in ieder geval zijn positie als eerste voetbalstad van het Zuiden met
bijbehorende NVB-infrastructuur van consuls, die onder meer de terreinen keurden 71 , en scheidsrechters72.
Als men Ve10citas uitzondert kan in Breda vóór de Eerste Wereldoorlog voetbal
op zeker drie niveaus onderscheiden worden. Bredase teams waren prominent aanwezig in de tweede klasse Zuid van' de NVB.Hieronder waren zowel burgerverenigingen als militaire verenigingen. Het niveau hieronder werd bestreken door de
Brabantsche Voetbalbond, een door de NVB erkende regionale Bond, die tot taak
had het voetbal aan de basis te stimuleren. Ten slotte waren er vele wijk- en straatclubjes, die niet in geregelde competities speelden.
Van deze laatste categorie is het minst bekend. Zeker is wel dat al omstreeks de
eeuwwisseling een fors aantal van dergelijke elftallen op allerlei trapveldjes door de
stad heen actief was, vaak met kleurrijke benamingen. 73 Een bijzondere positie in
deze categorie nam het eerste bedrijfselftal van Breda in, dat van de Kwatta chocoladetlbriek.
In de regionale competitie van de in 1899 opgerichte Brabantsche Voetbalbond
speelden Bredase verenigingen als GVV (Ginnekensche Voetbal Vereeniging?4, de
lagere elftallen van Noad en later Bredania, een serieuze rol. Een onderafdeling van
deze Bond organiseerde stedelijke competities. In het seizoen 1911-1912 waren 32
verenigingen bij de Brabantsche Voetbalbond aangesloten, met 36 elftallen. De Bond
beschikte over zeventien consuls en 52 scheidsrechters.
Direct onder Velocitas bezat Breda twee verenigingen die deelnamen aan de
zuidelijke tweede klasse van de NVB: de burgervereniging Noad en het militaire
team. van het Zesde Regiment Inf<lnterie, gelegerd in de Klooster-/Chassékazerne, 't
Zesde. Noad, na Velocitas de eerste club uit het Zuiden7 S, was 14 juli 1895 opgericht en
in 1897 tot de NVB toegestredeh.. Noad speelde nabij het Wilhelminapark76 in de
nog steeds in Breda bekende geel-zwarte kleuren. 77 Reeds in 1899 was er succes,
toen de club het seizoen als zuidelijk kampioen kon beëindigen. Ook in de volgende
jaren, nadat veel spelers van het opgeheven Brabantia de gelederen waren komen
versterken, werd goed gepresteerd tegen teams als Willem 1I, VOOl"Waarts uit Tiel en
Victoria uit 's-Hertogenbosch. In het seizoen 1901-1902 kwam Noad bovendien
enige ronden ver in de NVB-bé:kercompetitie. Na dat seizoen speelde Noad tot
1906 de westelijke tweede klasse, om daarna weer in de zuidelijke regio terug te ke-
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7.

Het bedrijfseJftal van de 'Kwatta', dat speelde op het terrein Molengracht (nu Sikkelgracht), c. 1912.
Staand: Speybroek, Piet Jansen, Dussel1een, Nieuwenburg, onbekend, Cerrity van Vliet, Janus de Jong,
onbekend, Jef Schetsemeijer; zittend: Frans Binde1s, JooP ter Beek (met kind) en Jan Feskens.

ren. In 1911 kwam de club met het vooruitstrevende besluit een eigen blad met reclame te gaan uitgeven. Dit werd de 'Noad-Klok',ï8 De club leek in deze jaren een
bloeiend bestaan te lijden. In maart 1910 werd in Breda een wedstrijd tegen een
Engelse club gewonnen en een maand later werd voor de zesde keer de competitie
gewonnen. Toch was het hierna snel a(g;elopen. Het seizoen 1911-1912 verliep dramatisch; de club bleek niet langer levensvatbaar en werd zelfs wegens wanbetaling
geroyeerd als NVB-lid. 79 Er werd besloten een combinatie aan te gaan met het op
lager niveau spelende Advendo en zo ontstond in 1912 NAC 80 , dat na een zwakke
start succes kon boeken. Tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog werd het
team door de instroom van militairen en gevluchte Belgen zo versterkt dat dit tot
overwinningen leidde. In april 1920 leverde NAC voor het eerst een speler aan het
Nederlands elftaL Eduard van Roessel debuteerde toen in Amsterdam tegen
Denemarken.
De mobilisatie betekende echter de (tijdelijke) opheffing van de andere succesvolle militaire vereniging van Breda, 't Zesde. Dit onderofficiersteam was in het najaar van 1904 als voortzetting van BVV opgericht. In 1905 trad 't Zesde toe tot de
tweede klasse competitie van de NVB, waarin het door steeds wisselende regionale
indelingen een nogal zwervend bestaan leidde. Hierdoor werd 't Zesde, dat drie
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maal bovenaan de competitie eindigde, de enige club die in alle regionale afdelingen
ingedeeld is geweest. Sl In het seizoen 1910-1911 waren de onderofficieren samen
met Velocitas aanwezig in de westelijke eerste klasse, maar eindigden toen op de
laatste plaats. 't Zesde was samen met Velocitas de enige Bredase club die in 1913
overging in de toen nieuw ingevoerde zuidelijke eerste klasse, die door het Tilburgse
Willem II gedomineerd zou gaan worden. Door de afkondiging van de mobilisatie
was dit verblijf voor de onderofficieren niet van lange duur. Nadien zou 't Zesde
echter herleven.
't Zesde had geen probleem met het vinden van een speelveld. Het exercitieterrein van de Chassékazerne bood alle ruimte om de wit-groene clubkleuren te verdedigen. s2 De enerverende eerste jaren van 't Zesde zijn nauw verbonden m.et de inspanningen van sergeant A. (Toon) Duijnhouwer om het voetbal onder en via militairen te populariseren. Hiervoor had hij het tij niee. Zowel de NVB als de
legerleiding zagen het nut hiervan in. De NVB ijverde er immers met een eigen militaire commissie al jaren voor, terwijl de legerleiding steeds meer bereid bleek mede
door het voetbalspel de fYsieke conditie van de recruten te bevorderen.

8.

Het elftal van 'Het Zesde' regiment inf<ll1terie te Breda op het veld van de KM.A in het seizoen 19121913, waarin ze uitkwamen in de 1e klasse van de NVB-zuid met van links naar rechts: Pelsner, keeper
Feenstra (witte broek), Pinto, Sjaak Piederiet, Theo Piederiet, Brandenburg, Kant, Pim Versluis en drie
onbekende spelers.

Duijnhouwer83 was zijn voetballoopbaan bij BVV begonnen. Toen hij door een
blessure zelf niet meer kon spelen, nam hij het initiatief tot oprichting van 't Zesde,
maar daar bleef het niet bij. Hij werd redacteur van de sportrubriek in het
'Algemeen Militair Weekblad' en initiator van regimentscompetities, hetgeen uit-
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mondde in de Militaire Sportfeesten, die in oktober 1906 op het exercitieterrein in
Breda werden gehouden. Voor de militaire sportbeoefening was dit een belangrijke
gebeurtenis. De legerleiding gaf acte de présence en allerwegen werd het belang van
een goede fYsieke ontwikkeling om een weerbare bevolking te verkrijgen beklemtoond . Er werd een keur aan sporten beoefend, waarbij het voetbal een prominente
plaats kreeg, tot groot genoegen van de ook aanwezige voorzitter van de NVB,
Jasper Warner. 84 Prins Hendrik loofde zelfs een ereprijs uit, de eerste maal dat het
voetbalspel zichtbare koninklijke belangstelling genoot. 85 Velocitas won het voetbalonderdeel. In oktober 1907 werd het evenem.ent herhaald, toen met Belgische deelname. Opnieuw werd het een groot succes met veel belangstelling van de zijde van
de civiele en militaire autoriteiten, onder wie oud-minister van Oorlog A.L.W.
Seyffardt, en van de Bredase burgerij. Het Amsterdamse 7e Regiment lnfànterie won
de voetbalcompetitie voor dienstplichtigen en daarmee de Mulier-beker. Velocitas
won de verenigingswedstrijden. In de finale werd 't Zesde met 2-1 verslagen. Aan
Duijnhouwer werd een herinneringsmedaille uitgereikt. Het is opmerkelijk dat een
onderofficier zo'n prominente rol kon spelen.
Na 1907 vonden de sportfeesten niet langer in Breda plaats. Enkele jaren later
kwam er wel een ander, zij het veel kleinschaliger sportevenement waarin burger en
militair samenwerkten; dat was de stedenwedstrijd Den Haag-Breda, een exclusief
voetbalfeest. In mei 1910 eindigde de eerste ontmoeting in Breda met een gelijk
spel. 86

9.

In mei 1910 werd op het Chasséterrein in Breda de stedenwedstrijd Breda-Den Haag gespeeld.
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Internationale contacten had 't Zesde Vla militaire kanalen al vanaf december
1906 toen in Antwerpen en Brussel tegen enkele Belgische militaire clubs werd gespeeld. De volgende jaren zou 't Zesde regelmatig naar de zuiderburen blijven afreizen. Binnenlandse successen boekten de onderofficieren behalve in de competitie
ook in lokale toernooien zoals in Delft (september 1907) en 's-Hertogenbosch (mei
1909). Ook deze Bredase club leverde aan het Nederlands elftal een speler; met
H.H. (Herman) PeltzeI' in de opstelling verloor Nederland op 11 december 1909 in
Londen met 9-1. De andere topspeler van 't Zesde was].G.A.C. Oacques) Piederiet,
die in 1912 in het Nederlandse militaire elftal speelde. Piederiet was begonnen in
Advendo en reeds in 1904 opgesteld in het elftal van kwekelingen van de Rijks
Normaalschool. In 1905 werd hij speler bij 't Zesde, waar hij het bracht tot aanvoerder en secretaris (1911).87

Voetbal en verzuiling
Behalve onder militaire invloed, stond de ontwikkeling van het voetbal in Breda
ook onder invloed van de Rooms-Katholieke Kerk. De landelijke NVB was een
neutrale organisatie, die vanuit kerkelijk gezichtspunt te weinig aandacht besteedde
aan het geestelijk welzijn van vooral de jongeren die de sportvelden bevolkten.
Vanuit protestants-christelijke hoek was er verzet tegen sport op zondag, en alle kerkelijke richtingen vreesden het omgaan met andersdenkenden en verval van zeden
en norm.en. Opm.erkelijk is dat de vonning van voetbalclubs op roomskatholieke
grondslag niet in eerste instantie door de bisschoppen werd geïnitieerd, maar een initiatief van de basis was. Breda liep hierbij voorop. Kapelaan W.J.c. Binck (Leur
1882-Breda 1971 )88, later de 'voetbalmissionaris' genoemd, nam kort vóór de Eerste
Wereldoorlog het voortouw. Hij wenste de middenstands- en arbeidersjeugd via het
voetbalspel voor het geloof te behouden en vormde daarom de bestaande Bredase
vereniging Vitesse om tot Bredania, de eerste katholieke voetbalclub van
Nederland. 89 Binck was zelf een liefhebber van het spel, dat hij zeker op het seminarie gespeeld zal hebben.
Bredania speelde met veel succes sinds 1912 in de Brabantsche Voetbalbond,
een regionale onderafdeling van de NVB. De club bespeelde het Siegmund-veld aan
de Oranjesingel. In 1914 werd het kampioenschap binnengehaald, inclusief de promotie naar de NVB-competitie. Op dit cruciale tijdstip vormde de vereniging zich
om tot een katholieke vereniging, m.et Binck als geestelijk adviseur. Dit leidde tot
problemen met de NVB, die geen verenigingen op confessionele grondslag wenste
toe te laten. De promotie ging niet door, Bredania bleef het seizoen 1914-1915 in de
noodcompetitie van de Brabantsche Voetbalbond spelen. Maar een belangrijker gevolg was, dat Binck nu overging tot de oprichting van een R.K. Voetbalbond.
Reeds op 11 december 1915 kon Binck in 's-Hertogenbosch aanwezig zijn bij
de oprichting van roomskatholieke Federatie van R.K. Voetbalbonden, nadat het
diocees van 's-Hertogenbosch dat van Breda was gevolgd met de instelling van een
Bond. De Bond van het Bredase diocees stond onder leiding van]. Kuylaarts, sportredacteur van het 'Dagblad van Noord-Brabant',]. Guns leidde de competitie en
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Binck was geestelijk adviseur. De andere diocesen volgen snel: Utrecht in 1916,
Roermond in 1917 en ten slotte Haarlem in 1919. De R.K. Federatie telde in 1920
ruim 8.200 leden. 9o Het periodiek, 'Ons Sportblad', werd aan de Nieuwe Haagdijk
65a geproduceerd.

10. De katholieke voetbalclub Bredania dankte zijn ontstaan aan kapelaan WJc. Binek, die hier met spelers en bestuur poseert ter gelegenheid van het Ie lustrum van de club in 1917. Bovenste lij: Rinus
Huibrechts, Hany ter Beek,jan van Hoorn, Verhagen, Radix,joop Verbeek, jan Gans; m.iddelste rij:
Coos Adriaansen, Piet van Baal, Martens, Henk ter Beek, joop Soethout, Eduard Menens, Grootveld,
Toon Brosens (militair); zittend: kapelaan Binek, Louis Luchtenburg, Toon Machielsen, Theo
Piederiet, Theo Wouters enJan Kools.

Deze snelle ontwikkeling haalde de landelijke pers. Vanzelfsprekend was 'De
Tijd' erg met de gang van zaken ingenOlTlen. 91 Opmerkelijk was de genuanceerde
reactie van de 'NRC'. De sportrdacteur wees op het bestaan van joodse sportverenigingen in Amsterdam en meldde dat door onderhandelingen tussen de R.K. Bonden
en de NVB een modus vivendi bereikt kon worden. 92 Het 'Dagblad van NoordBrabant' toonde zich vanaf het begin een voorstander van de ingezette ontwikkeling:
Wij achten dit [opriclltin,1J, van katholieke veren(lJ,ingen} een J!,elulek(1J, ,verschijnsel.
Voetballen is een te mooie sport, dan dat onze katholieke jongelui geen kans zouden hijgen er zich met lust op toe te leggen, zonder ,lJ,evaar te loopen voor hunne hoo,lJ,ere belangen. Er mogen den volgenden winter drie dozUn van die voetbalclubs verrezen zijn. 93
In 1915 was het dan zover, een eigen roomse competitie, waarin naast Bredania
onder meer Concordia en DOS uit Roosendaal en Victoria uit Bergen op Zoom
meespeelden. Bredania bleek veruit de sterkste ploeg, zo sterk zelfs dat de competitie
iedere uitdaging voor de Bredanaars miste. Er zat niets anders op dan dispensatie aan
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te vragen om alsnog aan de NVB-competitie deel te nemen. Samen met de tweede
teams van NAC en Velocitas trad Bredania in het seizoen 1917-1918 in de tweede
klasse Zuid van de NVB aan, en... behaalde de eerste plaats! Bredania had de vinger
op de zwakke plek van het verzuilde concept gelegd: voor goede clubs was er geen
andere weg dan toch in de neutrale bond te spelen en te pogen daarbinnen de katholieke identiteit te bewaren. Was dat lTlOgeliijk? In Breda dacht men van wel, maar
op landelijk niveau werd over deze vraag gedurende de gehele jaren twintig gediscussieerd. 94
Bredania beleefde omsteeks 1920 haar gouden jaren. Er werden goede competitieresultaten behaald, in 1919 bekroond met het tweede klasse kampioenschap van
Zuid-Nederland. Hierop volgde promotie naar de zuidelijke eerste klasse, waar
Bredania onder rneer Velocitas en 't Zesde als tegenstanders trof. Bredania zou zeven
seizoenen in deze competitie verblijven. Veel publiciteit behaalde de club ook door
een wedstrijd in Amsterdam tegen landskampioen Ajax op 31 augustus 1918. De 2-0
nederlaag werd in Breda zeker niet als schande beschouwd. Een ander hoogtepunt
was de opening van eigen accommodatie, het Vredenburghveld nabij de
Baronielaan. Hier wapperde trots de wit-gele standaard met het wapen van Breda.
Het 'Dagblad van Noord-Brabant' jubelde een hele pagina lang over deze mijlpaal in
de katholieke sportbeoefening in Breda. Het zou een eerste belangrijke stap op weg
naar een katholiek sportpark zijn. 95 Nader onderzoek naar de verzuilde sportbeoefening in Breda moet over de plaats die Bredania daarin innam, meer duidelijkheid
verschaffen. Ook de rol van de bestuurlijke voormannen 1. Luchtenberg, Fr.
Erkelens, J. Kools, Theo Piederiet, G. Olsthoorn en J. Guns en de ere-voorzitter
Frans Stulem.eyer zal aan nader onderzoek onderworpen moeten worden.

Conclusie
Breda heeft een interessant voetbalverleden. De snelle ontwikkeling van deze
sport in de jaren negentig van de vorige eeuw is te danken geweest aan de aanwezigheid van militairen uit het Westen des lands. Zij waren bij uitstek de ambassadeurs
van nieuwe sporten, al ontbreekt voor bijvoorbeeld hockeyen tennis nog het detailonderzoek. De ligging van Breda, tussen twee vroege bakern1.atten van voetbal Rotterdam en Antwerpen - heeft zeker ook een rol gespeeld. De wedstrijd van 31
maart 1890 is hiervan wel het belangrijkste voorbeeld. Nadien hebben de vroege
successen van Velocitas vanaf 1900 een niet te onderschatten stimulans aan de voetbalsport in Breda gegeven.
De rol van de Rooms-Katholieke Kerk dateert van 1914, toen vanuit de parochies een beweging op gang kwam via de sport de jeugd voor de Kerk te behouden. De snelle opbouw van een landelijke organisatie doet vermoeden dat deze beweging in een behoefte voorzag. Andere 'zuilen' volgden dit voorbeeld: in 1926
ontstond de Nederlandse Arbeiders Sportbond en drie jaar later de Christelijke
Nederlandse Voetbalbond. Deze laatste bond behaalde slechts een fractie van het ledental van de R.K. Federatie. In Breda zal deze bond waarschijnlijk geen grote betekenis hebben gehad.
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De Bredanaar
Bredasche Courant
Cadettenalmanak
* Nieuwe Bredasche Courant
* Jaarverslag van de NVB
* Nederlandsche Sport
* l<-evue der Sponen
* Sport
* Sportwereld
* Voetbalalmanak (Jaarboekje) van de NVB

*
*
*
*

Literatuur
M.J. Adriana Engels, Voetbalprestaties ill Oranjeshirt (Amsterdam 1949).
M. van Bottenburg, l/erbOigell coll1petit.ie. aller de lIiteen/ope1lde populariteit I/art sportelI (Amsterdam 1994).
M. Derks en M. Budel, GeschiedCilis lIan de katholieke sportbewegillg in Nederland in de twintigste eeuw

(Nijmegen 1990).
A. Graaul11ans e.a., 80 jaar NA C (Breda 1992).
C.J. Groothoff, I/all de growe fIelden. Be/ellwissel! gedl./l"Cllde een halIIe eeuw lIoetbalsport (Amsterdam 1947).
D. Hans (ed.), Het NI/B-Boek. Gedellkboek bij het 40~iarig bestaan 'Jan den Nederlaudschen Voetbalbolld (z.p.
1929).
w. Klinken, '100 jaar Velocitas', in: )ubilwlI1boek 100 jaar Velocitas (KMA Breda 1995).
C.G..M. Miermans, Voetbal/u Neder/alld. i\J1aatscl/llppeiijke CII sportiel'e aspeaen (Assen 1955).
W. Mulier, Voetbal en athlet/cI" (Haarlem 1894).
A. Swijtink, 11.1 de pas. Sport eu lichamelij/~e opvoed/ug /11 Neder/alld tijdens de Tweede vVereldoorlog (Haarlem
1992).
M. Verkamman (ed.), Het Nederlallds Elftal 1905-1989 (Amsterdaut1989).
C. Zevenbergen, R.ot.terdams Voetbalglorie '1886-1986 (Rotterdam 1986).

26

Jaarboek De Oranjeboom 48 (1995)

AANTEKENINGEN

3

Miermans, 36-40 en 54-58; Van Bottenburg, 74-75, 82-88 en 140-142.
Ook het jaar 1883 wordt genoemd.
Van Bottenburg, 147-154.

4.

Mienl1ans, 224.

I.
2.

s. Deze gingen in de loop der jaren echter snel omhoog. Voor een wedstrijd tussen een Rotterdams elftal
en Veloeitas op het veld van Sparta betaalde de toeschouwer in april 1910 f. 1,= (tribune), f. 0,50 (zitplaats om het veld), f. 0,25 (terrein) of f. 0,10 Uongens). Veloeitas kreeg 25% van de entreegelden.
Archief Sparta, notulen bestuursvergaderiug 6 april 1910, inv. nr. 18.
Veloeitas kende in die jaren seizoenskaarten à f. 2,=. Een kaartje voor één wedstrijd kostte in Breda f
0,25. Dagverkoop was aan een kiosk op het Stationsplein, bij sigarenhandel De Koning aan de Grote
Markt en Café Sprangers aan het Kasteelplein. Bredasclte Couraut 20 september 1912.
6,
Ook 1891 wordt als jaar van oprichting vermeld.
7,
Bredasclte Courant, 30 maart 1890.
8.
NÜ'I,lwe Bredasclte Courant, 18 september en6 december 1895.
<J, Nieuwe Bredasclte COl/rant, 13 december 1895.
10, De oudste club in Nederland was de Amsterdamsche Cricket Club (1871). Voordien werd het spel wel
aan enkele kostscholen en universiteiten beoefend.
11. Hetzelfde jaar als waarin de eerste vereniging in Haarlem werd opgericht.
12 De eerste Nederlandse vereniging dateerde reeds van 1871 (Deventer). De Hoofdcursus in Kampen kende sinds] 895 een wielrijdersclub (De Model Trapper).
1,3, Later wordt als oprichtingsdatum verrneld 27 maart 1890. Het is onduidelijk of dit eeu geheel nieuwe
vereniging betreft.
14, De oudste foto van een eadettenvoetbalteam is van Quick uit 1893 of 1894, gepubliceerd in Voetbal en
Athletiek van W. Mulier, (Haarlem z.}) 172.
15 Zuid-Holland:
7
Noord-Holland:
4
Gelderland:
3
Groningen:
2
Utrecht:
2
16, Den Haag: A.W.A. de Koek van Leemven, J.A. van Hoogstraten, H. Lamberts en R. Jentink. Haarlem:
W.P. Rochell en C.A.W.H.G. Eyken.
17. In het seizoen 1892-1893 is met 3-2 verloren van HVV.Jaarboekje 1907-1908,270.
18 Dit kan een verschrijving van de kronikeur van de Almanak zijn. De v..-edstrijd van december 1893 vond
plaats op het Malieveld.
19. Cadellenalmanak 1893, CLI.
20. jubileum Courant Ve/ocitas :1930.
21. Nederlalldsclte Sport, 18 (1899) 899.
22, Bij tijd en wijle verschijnen echter ook andere data in de Cadettenalmanak. Bij het eerste lustrunl hanteerde men 28 oktober 1895 als oprichtingsdatum, tervvijl in de jaren 1907-1908 werd teruggegrepen op
22 oktober 1893, waardoor het 12 1\2 jarig bestaan in april 1906 kon worden gevierd. Nadien bleef 21
oktober 1895 echter de daturn waaraan lustrumvieringen werden gekoppeld.
In eerste lijst van Velocitas-bestuurders (1896) is de oververtegenwoordiging van cadetten uit WestNederland niet aan te tonen. Jets meer dan de helft kwam uit het Westen, tenvijl voor de cadetten als
geheel dat voor ongeveer 46% gold.
23, Herinneringen van generaal-m.;Uoor art bd C.D. Lagerwerff over de eerste jaren van Velocitas in }1,/bilt'I'//'/1
COUl'Olit Ve/ocitas 1930.
2'1,

Speelt bij Veloót.:'lS 1902-1904, onder llleer als t\:veede capta,in. InfKNIL.

2.\.

C.J Groothof[ Vall de groene /Jelden (Amsterdam 1947) 57.
Zie herinneringen van kol art bd A.T.H. Winter in jubileum Courant Ve/ocitas 1930. In de
Cadetfmalmanak worden genoemd:
30 oktober 1892
0-2
Quick-Sparta
februari 1896
Velocitas-Den Haag
15 maart 1896
Velocitas-Brabantia 11-0

26.
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30

39

Al
42

44

52

De Bredanaar, 14 december 1897.
In de jaren 1890-1892 was de 'Bredasche Cadetten VV Quick' weliswaar ook lid geweest van de NVB,
maar zonder deelneming aan enige eompetitie.
l)e oHJciële NVB-beschrijving van het VeIocitas tenue luidde in 1899: 'blauwe trui met liggende witte
baan over de borst en rug, op de linker borstzijde gekroond MA en witte kraag, witte broek.' In 1900
witte
was dit veranderd in 'blauw hemd met staande witte baan over borst en rug en blauwe
broek en zwarte kousen'. Deze laatste omschrijving bleef gehandhaafd. Voetbalalmanak 1899-1900 en
1900-1901. In de uit 1934 daterende statuten van VeIocitas werd de verplichting opgenomen in behoorlijk tenue te verschijnen: 'een blauwe jersey met een witte opstaande baan over de borst en de rug, korte
witte broek en blauvve kousen met witte omslagen.'
Nederlalulsche Sport, 18 (1899) 899,14-15.
Voetbalahlwlwle 1900- 1901, 136-137.
D. Hans (ed.) Het NVB-Boek. Gedenkboek bij het 40~;ar\g bestaan lJan den Ncderlandschel1 Voetbalbond (z.I'.
1(29) lOl.
Bredasche COl/rant, 5 april 1900.
Miermans, 88.
Hans, 40. Minister Eland bekleedde het ambt van 1897 tot 1901.
].T.T.C. van Dam van lsselt,
en lJolkslveerbaarheid ('s-Gravenhage 18(5).
W.E. van Dam van lsselt, Volksweerbaarheid (Amsterdam 1901).
(Schiedam 1(11).
W.E. van Dam van lsselt, Eene militaire lJraag IhW den
Zie onder meer: W.E. van Dam van lsselt, Een Nederlandsch
(Schiedam 1904); I-l.I'. Staal, 'De
'wapenen
gehouden l ' in: De Gids (1907-111) 515-542; DJ. Ruiterbach, 'Wat staat het vormen van
(1907-1) 26-36; G. Polvliet, 'Legervonning' in:
een volksleger het meest in de weg?', in: De
De Gids (1908-lV) 55-92 cn 223-252;]. Melvill van Carnbce, 'Het voetbalspel en zijne betcekcnis voor
cn vloot'
NVB (1912-1913) 241-251. Zie voor een samcnvatting:
Plannen en opllattingen over de
I/an Nederland 1874-/914 ('sW. Klinkert, Het vaderland
Gravenhage 1992) 354-372.
Hans, 48
(1913-1914) 52.
Voethalalmanak 1900-1901, 94-95.
Zo'n wedstrijd van 't Zesde, op initiatief van A. Duijnhouwer, lciddc in 1909 in Maastricht tot de oprichting van dc nicuwc militaire vcrenigingWilhelmina.
Relme der Sporten 1 (1907) 10,5 oktober 1907.
Dit regiment had omstrceks 1898 ook al een voetbalclub gekend: Wilhelmina.
Miermans, 120-121.
Het
22 (1914) 34, 1 oktober 1914.
faarbol~k;e NVB 1906-1907, 106.
Taalver.llal' NVB olJer het
1910-1911, 10-11.
het opvaIIende
in \vedstrijd van 2 maart 1902 van HVV tegen
Bijzondere aandacht
Velocitas. In de laatste drie minuten scoorde HVV tweemaal zodat de eindstand op 5-3 kwam.
Naam
geboren
verlaat KMA
wapen
verlaat dienst
De Groot
1880
1902
infKNIL
1919 kap
1881
1903
infKNIL
1930 Ikol
Steyn
Lu~jens
1884
1906
genietroepen
1919 eInt
De Neve
1885
1905
infKNIL
1911 e1nt
Stom
1886
1907
infKNIL
19321kol
Hecking
1.887
1910
inf
1940 maj
inf KNIL
1934 lkol
Akkersdijk 1887
1909
Tailirbo,:kic NVB 1903-1904,187-188.
Archief Sparta, notulen bestuursvergadering 28 december 1905, 15 januari 1906 en 5 maart 1906.
laa"'bol:kie NVB 1909-1910.
Reutje der Sporten 1 (1907) 3, 29 juni 1907.
15.
Geciteerd in M. Verkamman (ed.) Nederlands
M. Verkamman, Het Nederlands
1905-1989 (Amsterdam 1989) 13.
JaaTbo(!le/e NVB 1906-1907, 199-200.
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58.
59.

Cadettenalmanak 1907, CLXXXVIr!.
Reinier Beeu\vkes van DFC. T~jdens zijn diensttijd keeper van het team van het .Regilnent Grenadiers
en Jagers.

60

61
62.

63.
6-1
65.

66.
67.
68

69.

70.
71.

72.

jubi/eurll COUII1f1.t Ve10dtas J 930, bijdrage van B. Ston] 30 augustus 1930.
D. Hans (ed.) Het NI/B-Boek, 247.
Cadettenalnl<1nak 1905, 43.
jaarboekje NVB 191'1-1912, 120.
Cadettenalmanak 1915, CVIIl.
Bredasche Courant, 4 maart 19 J 2.
CadeltenalltLanak 1914, LXXXIX.
Onder voorzitterschap van mr Pels Rijcken.
Het Sp(mblad 22 (1914) 18,7 rnei 1914.
De Sj:wrtatHl, lIlaart 1911. Anders0111 \vas zulks enige jaren voordien voorgekornen. Toen reisdcV e.locitas
tevergeefs naar Rotterdam, hetgeen resulteerde in een eis tot vergoeding van de reiskosten. Archief
Sparta, notulen bestuursvergadering 23 januari 1907.
Bredascile Courant, 25 oktober 1930.
H.A.C. Vermelden, Ginnekenweg (1899-1901); verbonden aan Noad en tevens scheidsrechter
D.]. van Enst, Nieuwe Huizen (1901-1905); tevens scheidsrechter
M.L.F. B~jetto, KM.A (1902-1903); tevens secretaris van Noad
].P. Oan) van Bel, l~ijkstelegraaf (1905- ,); geldt als belangrijke stirnulator Breda's voetbal; correspondent
van Het Sportblad; leider van het Zuidelijk elthl (1910)
L. Meijel', Sophiastraat (? -1911); tevens secretaris Noad en scheidsrechter
W.G.]. Hafkemeyer, Grote Markt (1911- ?)
Scheidsrechters (behalve reeds genoen1.de):

militairen: Piet BorgdorfI (vm aanvoerder van 't Zesde), A. Duijnhouwer, E.Th.M.. Phil.ippeau, ].W.
Ris, W. WiUing.
burgers: P.A. van der Loef[, A.H.]. Woortman,].R. Vermeulen, H. ROOl·da.
73 SDO (sterk door oefening), HMS (houdt moedig stand), Ativu (aangenaam trappen in vrije uren), Viols
(voetbal is ons liefste spel), Celeritas, Switi, Neerlandia, Columbia, Transvaha en Excelsior. Zie de serie
artikelen over het eerste Bredase voetbal van W. Gijsbregts in het Stadsblad (1976).
74. A. Jansen, Een Iwille eeuw Ginueken, deel 2 (1991) 44. GVV speelde meestal nabij de huid.ige BaronieJaan.
75. Dagblad fJfl/1 Noord-Brabant, 18 juli 1900.
76. Er worden ook andere speelvelden genoemd: de wielerbaan, het exercirieterrein van de Chassékazerne
en de BaronieJaan. Over de problemen een geschikt veld voor NOAD te vinden zie Bredasche COE/rallt, 4
maart 1912.
77. Clubkleun'l1 in 1899: blauwe trui met. gele ~erp, blauwe broek met gele bies, geel en zwart gestreept
petje. Vanaf 1900 gold: geel-zwart hemd, zwarte broek met gele streep. Voel.ba/almanak .NVB. Foto's van
NOAD in Voetbalallllanak 1902-1903,31 en 1907-1908,184.
78. Het oudste duborgaan was het 'Orgaan der Rotterdamsche Cricket en Football-Club Olympia' uit
1890. C. Zevenbergen Rotterdams Voetbalglorie 1886-1986 (Rotterdam 1986) 17.
ï9 jaarboekje iVT/B .1913-1914, 49.
80. Eerste bestuur: H.].A. Loonen, C.A.W. van Doesburg, L.H. Créton en R. Krietemeyer.
81. 't Zesde had zich verzet tegen indeling bij West, omdat die competitie te zwaar zou zijn, terwijl er vanuit Oost bezwaar was tegen de lange reizen naar Breda. Archief Sparta, notulen bestuursvergadering 15
december 1909, inl'. nr. 18.
82. Witte trui rnet groene kraag en groene opslagen, zwarte broek en zwarte kousen.
83. jaarboekje NVB 1908-1909.
84. Jaamerslag NI/B 1906-1907, 10.
85 Het eerste koninklijk bezoek aan een wedstlijd vond in 1909 plaats bij Robur et VeJocitas in Apeldoorn.
86. Re1'lle der Sporten, 25 mei 1910,27.
87 Jaarboekje NI/B 19'/2-1913, 161..
ss. Binck behooorde tot de parochie Hemelvaart aan de Ginnekenstraat. Voordien was hij kapelaan in
Oostburg geweest, in 1925 vertrok h~j naar Terneuze.n. ]. van Oudheusden (ed.) Brabantse biogr~t;een,
deel 2 (Amsterdam/Meppel 1994) 14-18.
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89.

90.

91
92.

93
94.

95.

Eerste bestuur: .. Motké Poels, A. van Gijs en L. Luchtenberg. Laatstgenoemde werd in 1930 voorzitter
van de RK Voetbalbond Breda.
In 1935 33.000, zie Swijrink, 29.
Bredasche Courant, 13 december 1915.
Dagblad !Jau Noord-Brabant, 16 december 1915. Zie ook Miermans, 136-138.
Dagblad !Jan Noord-Brabal'll, 5 december 1914.
Zie voor deze problematiek Derks, M. en M. Budel, GeschiedCHis !Jm! de katholieke sportbewegillg in
Nederland in de twilaigste eeuw ( ijmegen 1990).
Dagblad ['au Noord-Brabc1l1t, 18 september 1920.
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BIJLAGE

Overzicht

/Jall

Bredase clubs in de Nederlandsche Voetbalbond tot 1914

Brabantia
opgericht 1890
2e klasse Zuid 1896-1900
Velocitas (militair)
opgericht 1895
2e klasse Zuid 1899-1900
1e klasse West 1900-1923
Veloeitas 11
2e klasse Oost 1905-1906
2e klasse West 1906-1908
2e klasse Zuid 1908-1923
Veloeitas 111
2e klasse Zuid 1907-1910
Bredasehe Voetbal Vereeniging (milirair)
opgericht 1895
2e klasse Zuid 1896-1900

NaAD
opgericht 1895
2e klasse Zuid 1897-1902
2e klasse West 1902-1906
2e kl.asse Zuid 1906-1912
NaAD 11
3c klasse Zuid 1900-1901
nadien Brabantschc Voetbalbond
NaAD III
Brabantsche Voetbalbond
Ginnekensehe Voetbal Vereeniging
Brabantsche Voetbalbond
2e klasse Zuid 1900-1902

GVVIl
Brabantsche Voctbalbond
Sparta
opgericht 1895
Brabantsche Voetbalbond
2e klasse Oost 1903-1905
Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog bestond in Terheijden een katholieke vereniging met deze naam.
't Zesde (militair)
opgericht 1904
2e klasse Oost 1905-1906
2e klasse Zuid 1906-1908
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Ie
Ie
2e
1e

klaSSt'
klasse
klasse
klasse

Oost 1908-1910
West 1910-1911
Zuid 1911-1913
Zuid 1913-1914

't Zesde II
2e klasse Zuid 1909-1912
3e klasse Zuid 1912-1914

Bredania
Brabamsche Voetbalbond
RK Voetbalbond ]915-1917
2e klasse Zuid 1917-1919
1e klasse Zuid 1919-1927

NAC
opgericht 1912
2e klasse Zuid 1912
Swift
opgericht '1913, vanaf 1920 Breda,

PriJs 25 cent.

ÎicÎeel"".ProgrS l1'1ma
DER

OP

Zaterdag 2 en Zondag 3JnH 1921
tergelegenhel<l",Van",'bel.',bellillit<\é

KAMPIOBNSCHAP VAN i NBDBRLAND

Bredasclle Voetbal-en AthreUek~Vel'e8D'Il'Dg

"l0hilt\,.Ç#i'··

1I, Programma ter ere van de hutdigingsfeesten van N,AC bij het behalen van het landskampioenschap
in 1921.
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