
De SV-Eemnes, onze voetbalvereniging bestond 
op 2 9 augustus j1. 50 jaar. Iets om bij stil 
te staan. Het nu volgende verhaal verscheen 
in februari 1960 in het clubblad van SV-Eem
nes. De club bestond toen 12% jaar. Dit arti
kel geeft een aardig beeld van de beginjaren 
van onze voetbalclub. 

Er waren eens 

Over het algemeen beginnen alle sprookjes op 
deze manier en ook wij moeten zo beginnen, 
want, er waren eens... in Eemnes enige jonge
lui die graag voetbalden; in de Eemnesser 
gemeenschap had men er natuurlijk wel van 
gehoord en het ook wel gezien, doch men had 
er over het algemeen nooit behoefte aange
voeld. Ondanks dit was het toch geen bezwaar 
voor deze jongens om te voetballen, want met 
elkaar wist men toch steeds een elftal te 
formeren waardoor men verschillende malen 
eens lekker tegen een stuk leder kon trappen. 
Misschien herinnert u zich deze jongens nog 
o.a. Jan Hagen, Toon Tak, Wil Zanoli, Dik 
Venema, Nico Majoor (deze is reeds enige 
jaren geëmigreerd), Evert Veldhuizen, Arie de 
Groot, Sjors Zanoli, Joop Zanoli en Sytze 
Mol. Wil Zanoli was de man die er over het 
algemeen voor zorgde dat alles in orde kwam 
en dat men zodoende tegen tal van fabrieks-
elftallen kon spelen. Dit was in het jaar 
1946 en het mooiste van alles was, dat men 
steeds alle wedstrijden won! U zult zich 
misschien afvragen hoe men dit allemaal be
kostigde? Geen Nood! De jongens zorgden zelf 
voor hun voetbalschoenen en een broekje en 
een shirt had men ook nog wel of wist men wel 
ergens op te scharrelen, wat de kleuren be
treft, dat nam men niet zo nauw. Dit was nog 
lang niet alles want u zult zich afvragen op 
welk terrein men dan wel speelde? Ook hier 
had men voor gezorgd, want boer Schothorst in 
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Het le elftal van SV Eemnes in 1947 
Voorste rij zittend vlnr: 
Nico Majoor, Cees Drent, Wil Zanoli 
Middelste rij zittend vlnr: 
Arie de Vries, George Zanoli, Carel Mol 
Achterste rij vlnr: 
Dick Meilegers, Toon Tak, Wim Kramer, Joop Zanoli, Sytze 
Mol, Jaap Mol. 
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Baarn stelde een stuk weiland beschikbaar 
hetwelk al gauw de naam kreeg van Schothorst -
terrein en men betaalde hiervoor ƒ 0,25 per 
persoon. Nog was het geheel niet gecomple
teerd, want wilde men voetballen dan had men 
een bal nodig, ook hier geen stuur overboord 
er werd gelapt en de bal kwam er. Met elkaar 
speelde men toen tal van aardige en leuke 
wedstrijden, ondanks dat men geheel los van 
elkaar stond. Toch zou het van deze jongens 
komen om in Eemnes een voetbalvereniging te 
gaan oprichten. 

De eerste stoot 
Zo kwam het dan dat deze jongens de gedachten 
kregen om in clubverband te willen gaan voet
ballen. Goede raad was duur, wat moest men 
beginnen en dan in Eemnes waar men het eigen
lijk in het geheel niet op voetballen begre
pen had? Men liet zich echter niet uit het 
veld slaan en ging op pad. Zo kwam men te
recht bij de heer Dievenbach aan de Nieuweweg 
om te vragen of hij er wat voor voelde om in 
Eemnes een voetbalvereniging op te richten. 
Ze vertelden dat ze al geruime tijd tegen 
verschillende fabriekselftallen hadden ge
voetbald maar dat men nu zo graag in de Bond 
wilde spelen en dat men zo graag een eigen 
bestuur en een eigen veld wilde hebben. Uit 
het gesprek dat zij met hem hadden bleek ook 
dat zij bij de heren Van Duijne en Berkhout 
waren geweest om poolshoogte te nemen. In 
principe voelde de heer Dievenbach er wel 
voor doch hij zou eerst eens contact opnemen 
met de heren waar de jongens al geweest wa
ren. Zo kwam het dan dat hij ook op pad ging 
en deze heren bezocht; er werd lang en breed 
over gesproken en men kwam tot de conclusie 
dat de jongens het serieus meenden. Niets 
stond er verder in de weg en het zou thans 
gaan om een bestuur bij elkaar te krijgen. 
Ook hierom niet getreurd want men vond de 
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Het tweede elftal uit 1947 
Bovenste rij vlnr 
onbekend, Arend de Vries, onbekend, Toon Koppen 
Midden-voorovergebogen: onbekend 
gehurkt vlnr: 
onbekend, Evert Veldhuizen, Ben ter Brake, Henk 
Kassei, Joop Beugelaar, Henk Lutje. 

van 
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heer Van Duijne bereid om te trachten nog 
meer personen hiervoor te interesseren en na 
niet al te lange tijd kwam men dan ook tot de 

oprichting, 
Na verschillende malen te hebben vergaderd 
besloot men op Vrijdag 2 9 augustus 1947 de 
oprichtingsvergadering uit te schrijven welke 
gehouden werd in café Tak aan de Laarderweg 
12 8 te Eemnes, 's avonds om half negen. Op 
deze vergadering waren aanwezig de heren H.A. 
Dievenbach, F.A. van Duijne en A. Berkhout, 
terwijl de heren G.M. Brevoord en H. Hendriks 
afwezig waren, eerstgenoemde met kennisgeving 
en de heer Hendriks zonder kennisgeving. Deze 
laatste 2 heren waren door de heer Van Duijne 
aangezocht voor een functie in het bestuur 
(dit ter verduidelijking) , waaruit dus bleek 
dat het voorlopig bestuur dat zich gevormd 
had, uit 5 personen bestond. Voorts waren op 
deze vergadering aanwezig, de heren J. Hagen 
Wzn. , A. Taki, J. Zanoli, D. Venema, S. Mol, 
J. Elsinga allen uit Eemnes, N. Majoor uit 
Laren en C. Drent uit Blaricum, die allen 
voor werkende leden in aanmerking wensten te 
komen. Eveneens was aanwezig de heer J. van 
IJken die voor steunend lid in aanmerking 
wilde komen. In zijn openingswoord zei de 
heer Dievenbach het prachtig te vinden dat de 
club zijn ontstaan gevonden had bij spelers 
zelf, die hun koppen bij elkaar gestoken 
hadden om te WILLEN VOETBALLEN! i i 
Staande de vergadering gaf men zich allen op 
als werkend lid van de op te richten vereni
ging. Bij acclamatie werden vervolgens in het 
bestuur gekozen de heer H.A. Dievenbach, 
Nieuweweg 10a, voorzitter; F.A. van Duijne, 
Laarderweg 124, secretaris; A. Berkhout, 
Verbindingsweg 2, penningmeester; en de heren 
G.M. Brevoord en H. Hendriks tot commissaris
sen. Hierna werd wijlen de edelachtbare heer 
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Mr.P.A.L. van Ogtrop, toenmalig burgemeester 
van Eemnes benoemd tot beschermheer en de 
weledelgeleerde heer Dr. J. Fros tot ere-
voorzitter van de vereniging, dit met algeme
ne stemmen van de vergadering. Als volgende 
punt van de agenda moest er een naam aan de 
vereniging gegeven worden en men werd het er 
al gauw overeens dat dit zou zijn: Voetbal
vereniging "Eemnes" .Daarna ging men over tot 
bespreking van de contributie. Deze werd 
gesteld op ƒ 0,30 per week. In de elftalcom
missie namen zitting de heren Dievenbach, Van 
Duijne en Berkhout, terwijl tot commissaris 
van materiaal werd benoemd de heer J. Zanoli. 
Als trainer zou men voorlopig het werkend lid 
G.W. Zanoli verzoeken om zich hiermede te 
willen belasten. Het verkrijgen van een spe-
lerscostuum werd door de nieuw gekozen voor
zitter als een zaak van de eerste orde be
schouwd en men besloot dan ook dat de kleu
ren als volgt zouden zijn: donkere pantalon 
en niet te lichte shirt, indien mogelijk 
groen met een zwarte kraag en manchetten, een 
en ander zou door de spelers zelf bekostigd 
moeten worden. 

De vereniging draait .... 
Al direct werden tal van vriendschappelijke 
wedstrijden gespeeld en in de volgende verga
dering op Dinsdag 9 september 1947 bracht de 
voorzitter aan allen dank voor het vele werk 
dat er in zo'n kort tijdsbestek was verricht. 
Als geschenk van het bestuur werden toen aan 
de vereniging overgedragen 1 nieuwe voetbal, 
4 complete hoekvlaggen en 2 grensrechtervlag
getjes, terwijl bij de heer A. Hordijk in 
Laren een ballennet in bestelling was. Het 
grootste aandeel in het vervaardigen van deze 
vlaggen had mevrouw Berkhout gehad. Als nieu
we leden werden op deze vergadering aangeno
men de heer C A . Mol, J. Mol en D. Mol. In de 
kas-controle-commissie werden benoemd de 
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heren A. Tak en W. Zanoli, de elftaltraining 
zou geschieden door de heer G. Zanoli, ter
wijl de heer Van Duijne zich weer bereid 
verklaarde om met de spelers de spelregels te 
behandelen. Als aanvoerder werd de heer G. 
Zanoli met 11 van de 14 geldige stemmen geko
zen en J. Zanoli als plaatsvervangend aan
voerder. Wat betreft de sportkleding werd 
bekend gemaakt, dat de heer Backer aan de 
Nieuweweg een actie-tekening had gemaakt van 
een speler in groen shirt met zwarte kraag, 
zwarte manchetten en op de linkerborst het 
wapen van Eemnes, zijnde keel en beladen met 
3 bisschoppelijke hoofden van zilver, zwarte 
pantalon en groen-zwarte kousen. Een derge
lijk costuum zou ongeveer ƒ 10,-- kosten plus 
nog tal van textielpunten, de ouderen onder 
ons zullen nog wel weten wat dit betekende. 
Om zo snel mogelijk in de clubkleuren uit te 
komen kon men uit de verenigingskas reeds een 
voorschot krijgen wat dan in overleg met de 
penningmeester terug betaald moest worden. 
Het was reeds toen G. Zanoli die er op atten
deerde, dat de spelers zich overal en te 
allen tijden correct dienden te gedragen, dat 
eenieder zijn mond dicht moest houden, niet 
mopperen, niet appelleren en de scheidsrech
ter in alle opzichten te respecteren en te 
eren. Wat de kleding betreft, hiervoor had 
men snel een oplossing gevonden, het waren 
nl. de dames Berkhout, Dievenbach en Lense-
link die avonden hebben gewerkt om dit in 
orde te krijgen. Als wij u er bij vertellen, 
dat de broekjes werden gemaakt van meelzakken 
en de shirts van Amerikaanse borstrokken, dan 
zult u bij het lezen hiervan wel lachen, maar 
het was dan toch zo. De meelzakken moesten 
ettelijke malen gewassen worden om de stem
pels er uit te krijgen, daarna verven, knip
pen en in elkaar naaien, de borstrokken moes
ten eveneens dit lot ondergaan, terwijl er 
voorts nog kragen en manchetten aangezet 
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moesten worden. Om dit allemaal te kunnen 
bekostigen werden eveneens gelden door de 
burgerij bijeen gebracht. Voorlopig werd er 
gespeeld op het Schothorstterrein in Baarn, 
doch na lang zoeken wist men beslag te leggen 
op een terrein aan de Heidelaan toebehorende 
aan de heren G. Koster te Laren en C. Tijken 
te Hilversum voor de prijs van ƒ 225,-- per 
jaar. Hierna ging het terrein over aan de 
heer F. van der Wolff te Laren NH, die er 
tijdelijk een paard op liet grazen. Met alle 
benodigde materialen onder andere schoppen, 
kruiwagens enz. kwamen de jongens verschil
lende zaterdagen naar de Heidelaan om het 
terrein in orde te brengen; er moesten gras
zoden gelegd worden en het geheel geëgali
seerd; dit met behulp van een wals waar de 
heer Noordam voor zorgde. De timmerlieden 
onder de jongens maakten de doelen en het 
schuurtje dat tot kleedgelegenheid werd omge
toverd. Oude rietmatten werden hiervoor ge
bruikt tot groot vermaak van de muizen die er 
lekker hun nestje in maakten en ijverig ei
kels aansleepten. Hoge ballenvangers werden 
gemaakt om de ruiten van de buren te sparen 
anders beliep men de kans dat de bal afgepakt 
wou worden. Wilde je in de keet droog staan 
en schone voeten houden dan moest je wel een 
krant of iets dergelijks nemen. Al met al 
kwam het terrein toch in orde en het eerste 
seizoen dat men er op speelde eindigde men op 
de derde plaats, voorwaar toch een behoorlij
ke prestatie! De hiernavolgende competities 
stond ons eerste elftal steeds bovenaan. Het 
vervoer voor de uitwedstrijden werd verzorgd 
door verschillende particuliere autobezitters 
en als men dan ook met tal van luxe wagens 
bij een andere club arriveerde, hoorde men 
van alle kanten mompelen, dat het wel een 
stel rijke gozers waren. Van Wijlen de zeer
eerwaarde heer pastoor Müter in Eemnes had 
men reeds toen de beschikking gekregen over 
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Het kampioenselftal van SV Eemnes in het seizoen 1966-
1967 
Staand vlnr Gij s Bos, Vitus Poort (trainer) Bert Bos, 
Jan Verwoert, Sep Zanoli, Gert Willigenburg, Jan Kars-
sen, Han Kroeskamp, Wim de Boer, Jan van Hamersveld. 
gehurkt vlnr: Jan v.d. Broek, Reijer Manten, Wim Nie
sing, Gerard Rigter, Kees Schram, Henk Aarssen 
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het gymnastieklokaal van de R.K. Jongens
school en Sjors Zanoli zwaaide er als het 
ware de scepter. Na 2 seizoenen gespeeld te 
hebben werd het terrein aangekocht door Dr. 
Houtappel en moest er wederom uitgezien wor
den naar een ander veld. Goede raad was duur, 
doch ook ditmaal werd het spreekwoord bewaar
heid, want de goede buur R.K. L.V.V. in Laren 
was zo welwillend om voor de zaterdagen hun 
terrein en kleedgelegenheid voor een zeer 
matige vergoeding aan ons te verhuren. Het 
ledental groeide gestadig en in 1951 wist men 
zich in de Ie klasse van de zaterdagmiddag
competitie te plaatsen. Het was de toenmalige 
edelachtbare heer burgemeester E.J.M. Kolf
schoten, die zich zeer beijverde voor een 
voetbalterrein voor onze vereniging. Een 
woord van hulde komt hem dan ook toe, want 
met de inzet van alles wat maar mogelijk was 
heeft hij als ware hij zelf een van de vurig
ste voetballers gewerkt tot dat het voetbal-
terrein er kwam. Natuurlijk hebben ook tal 
van leden op ondubbelzinnige wijze hun mede
werking hieraan verleend. In 1951 werd dan 
ook het nieuwe terrein in gebruik genomen, 
wat niet alleen voor onze vereniging doch ook 
voor de gehele gemeente Eemnes en vele ver
enigingen daarbuiten een waar feest was. 

Een nieuwe periode wordt ingeluid.... 
Het bestuur ondergaat verschillende wijzigin
gen en in de vergadering van Donderdag 17 
april 1952 wordt W.G.P.G. Zanoli tot secreta
ris gekozen. In de daarop volgende vergade
ring van 2 8 oktober 1952 wordt de heer Die-
venbach opgevolgd door de heer W.D. v.d. Pol 
uit Laren en de heer S. Mol benoemd als pen
ningmeester. Ook dit bestuur heeft in die 
dagen veel werk verzet en het aantal dona
teurs steeg toen met ruim 100%. Door de ac
tieve jeugdsecretaris de heer A. Berkhout 
werd eveneens prachtig werk gedaan, terwijl 
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ook nu weer de heer G. Zanoli de moeilijke en 
opofferende taak op zich nam om de jeugd te 
trainen. Dit was nog niet alles want secreta
ris W.G.P.G. Zanoli vervulde naast zijn taak 
als secretaris ook nog die van de penning
meester, daar deze door ziekte verhinderd 
was . 

Na 10 j aren. . . . 
Ondergaat het bestuur weer tal van verande
ringen, want het was in het verenigings j aar 
1956-1957 dat de voorzitter in verband met 
zijn werkzaamheden in België, practisch nooit 
aanwezig kon zijn en het was wederom W.G.P.G. 
Zanoli die in het bestuur toen een dubbele 
taak te vervullen had nl. die van voorzitter
secretaris. Op de vergadering van 25 april 
1957 legde de heer Van de Pol de voorzitters
hamer neer en met hem gingen nog 3 andere 
bestuursleden heen. Een belangrijk feit was 
het echter wel, dat de heer J. Mol werd aan
gesteld als administrateur voor de voetbalto
to, terwijl de heer R. Willigenburg de taak 
op zich nam om de formulieren wekelijks naar 
Hilversum te brengen. Het toenmalige bestuur 
bestond uit de heren E. Veldhuizen, voorzit
ter (eveneens een van onze stille harde wer
kers) ; M.C. de Rooy, secretaris; C.J. Koppen, 
penningmeester en A. Berkhout en A.P. Koppen, 
commissarissen. Tot april 1958 werd de ver
eniging door dit bestuur geleid waarna weer 
een 

Nieuwe fase werd ingeluid 
Op 29 april 1958 werd de 11e algemene verga
dering gehouden in café "Eemland" aan de 
Laarderweg. Op deze vergadering zette voor
zitter E. Veldhuizen uiteen waarom hij be
dankte. Bij de toen gehouden stemming werd de 
heer J. van Tinteren met algemene stemmen tot 
voorzitter van onze vereniging gekozen, de 
heer C.J. Koppen volgde de heer De Rooy op 
als secretaris en de heer E. Veldhuizen nam 
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het penningmeesterschap op zich. De heren A. 
Berkhout en A.P. Koppen behielden hun functie 
van commissaris. 

In ons volgende kwartaalblad zal Carel Mol 
aan het woord komen. Als pionier zal hij 
onder andere zijn verhaal vertellen over de 
Eemnesser voetbalvereniging. 

Schippers in Eemnes 

Eemnes heeft eeuwenlang een haven gehad, dus 
eeuwenlang hebben hier ook schippers gewoond. 
Om dit duidelijk te maken volgt hier een 
lijst met allerlei vermeldingen betreffende 
schippers in Eemnes. 

Op de bewonerslijst van Eemnes uit 1675 
staat : 
Dirck Theymensz en zijn vrouw en acht kinde
ren- schipper en lakencoper. 

Op 7 april 1724 wordt Jan Perier, afkomstig 
uit Amsterdam benoemd als veerschipper van 
Eemnes op Amsterdam. Hij is de opvolger van 
Tijmen Willems Versluijs. 
Jan Perier is de stamvader van de familie 
Perier in Eemnes. Hij sterft in 1743 en heeft 
waarschijnlijk tot dat jaar zijn functie als 
veerschipper uitgeoefend. 

Op een bewonerslijst uit 1743 worden als 
schippers genoemd: 
Paulus van Dijk en Hendrik Elberts Boor. 
Op 09-04-1761 verkoopt Härmen Prins - veer
schipper van hier op Amersfoort een schip aan 
Jelis Dirksz (de Rooij) veerschipper van hier 
op Amsterdam. 
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