
Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (2), F. VOGELZANG Zeister sport in beeld (2) De tijd van de wereldoorlogen (1) De geschiedenis van de sportin Zeist in de jaren uan dewereldoorlogen is er een uanups en downs. Nieuwe sportenen sportverenigingen kwamen,oude verenigingen verdwenen.Er waren vele problemen;financieel en met accommoda-ties, maar ook stimulansen,zoals de 9* Olympische SpelenIn /Amsterdam. Onderzoek naar sportgeschiedenis in Zeist indeze periode stuit op eenaantal problemen. Er zijn slechtsweinig schriftelijke bronnen overge-leverd en voor mondelinge geschie- denis ligt de periode net te ver in hetverleden. In de Zeister Courantwordt in deze tijd regelmatig oversport bericht: sterker nog, sportwordt zo populair dat er een eigenweekuitgave, De Zeister Sport wordtuitgegeven. Wat later gaat dit bladop in De Stichtse Sport. Helaashebben we noch De Zeister Sport,noch De Stichtse Sport tot nog toekunnen achterhalen. Mocht u oudenummers van deze tijdschriften inhuis hebben, dan houden we onszeker aanbevolen. Slechts weinig sportverenigingenhebben een archief achtergelaten.Hun gedenkboeken gaan meestaldieper in op het jubileum zelf dan opde achterliggende decennia. Inter-views met oude sporters leveren voor deze periode slechts weinig op,omdat zij hooguit als jeugdlid actiefwaren en dus weinig weten van hetreilen en zeilen van de vereniging.De schets hieronder is dan

ooktentatief: aanvullend onderzoek iszeker nodig. In dit eerste deel over hetInterbellum gaan we in op voetbalen gymnastiek, de belangrijkstesporten in Zeist en besteden weaandacht aan een aantal sporten dienieuw opduiken in Zeist. Ookbelichten we de problemen rond desportaccommodaties. In het vol-gende nummer van Seyst besprekenwe de invloed van religie, van deolympische spelen van Amsterdamin 1928 en tot slot de sport tijdensde Tweede Wereldoorlog.



Seijst 2001. - Dl.31 Seijst 2001-11 ZEISTER SPORT IN BEELD (2), F. VOGELZANG gewijzigd: door de groeiende popula-riteit van atletiek werd eenatletiekafdeling toegevoegd. De clubging toen verder als Voetbal- enAtletiek vereniging Zeist (VAVZ). Ook rond de naam van DeZeistenaren (1914) is onduidelijk-heid. Af en toe werd deze verenigingaangeduid als Z.N.C., ook wel Z.N.C.De Zeistenaren. Er is een voetbalclub Z.N.C, die in1922 is opgericht. Heeft er een fusiemet De Zeistenaren plaatsgevonden?De informatie ontbreekt. Grappig is,dat ook Z.N.C, later een adetiek-afdeling heeft en dat zowel DeZeistenaren als VV.Z. een onderafde-ling zijn van de VerenigingVolksweerbaarheid. Volksweerbaarheid had al eeneigen voetbalafdeling, D.O.S. Hetverhaal van die club is nogingewikkelder. D.O.S. werd in 1907door een groepje vrienden opgerichten speelde succesvol in de Onder-linge Voetbalbond. De verenigingsloot zich aan bij Volksweerbaarheid, want die beschikte over goedeaccommodarie. Nu had de club eenspeelveld en enkele teams. Maar deOnderlinge Voetbalhond hield er meeop, D.O.S. viel buiten de competitieen veel leden vertrokken. Daaromsloot DOS zich aan bij de UPVB, maardaarbij was al een DOS aangesloten.Men besloot de naam te wijzigen inGroen-Rood, ingegeven. door declubkleuren. Verwarrend genoegechter onderhield de vereniging inde Zeister Courant een eigeninformatiecolumn, die

onverdrotenDOS-nieuws bleef heten! In dekranten duiken regelmatig namenop van voetbalverenigingen, waar-van we soms niet meer weten dan denaam, zoals de Postshotters (depostale voetbalvereniging, opgericht1934), voetbalvereniging De Bijen-korf, of de internaatsvereniging Z.I.S.Er is nog een schoolvereniging, deVoetbalvereniging JongenskostschoolZeister Sportclub. Eigen verenigingen duiken op inde dorpen in de omgeving zoals Austerlitz. Huis ter Heide en DenDolder, terwijl ook bedrijven huneigen teams oprichten: de Gero(later Zilvervogels geheten), de clubMoubal van de firma Van Mouweriken Bal en de kantoorverenigingc;.A.z.().. Los van al deze onduidelijkheidkunnen we gerust stellen, dat hetaantal voetballers in Zeist flinktoegenomen is. En die toenamezorgde voor problemen met deaccommodaties. Er waren maarweinig sportvelden in Zeist (om vankleedruimte te zwijgen: meestalkleedden de spelers zich om bij eenbevriend gezin nabij het veld, ofthuis), het onderhoud is duur engrondeigenaren willen nogal eenshet gebruik van het veld terugeisen.Veel clubs verkassen dan ookregelmatig van speelveld. Eenvoorbeeld van het ruimtegebrek:ZVV brengt in 1941 vijf elftallen inhet veld voor de zaterdagcompetitieen drie voor de zondagcompetitie.De club beschikt echter maar over









Seijst 2001. - Dl.31 Seijst 2001-11 ZEISTER SPORT IN BEELD (2), F. VOGELZANG lands kampioen A.G. OUand. Hijkreeg tijdens een wedstrijd toen eenhartverlamming en stierf achter hetbord. In 1940 zijn er diverse dam- enschaakverenigingen in Zeist. Meer seizoensgebonden waren hetschaatsen en zwemmen. Alleen alsde weersomstandigheden dat toelie-ten, traden de schaatsvereniging ende zwemclub naar voren. Wel werder regelmatig vergaderd, onder meerover de aanleg van een zwembad.De gemeente vond dat niet nodig:het huidige bad was groot genoeg,meestal was het er toch niet druk.Alleen bij mooi weer was het watvol... De krant gaf regelmatig weerhoeveel 'baden' er waren genomen:dat kon oplopen tot duizenden perweek! Het schort er nog maar aan,dat B&W afzien van ondersteuningvan de schaatssport, omdat demensen er alleen aan doen als hetflink vriest. hlieuwe sporten Zeist liep niet vooraan bij de introductie van nieuwe sporten. Inde Verenigde Staten werden aan heteinde van de 19'''-' eeuw in kringenrond de YMCA basketbal envolleybal ontwikkeld, maar het zounog meer dan een halve eeuw durenvoordat die sporten hun intrede inZeist zouden doen. Een op Nederlandse bodemontwikkelde sport, korfbal, deed eriets korter over. In 1902 werd doorde Amsterdamse onderwijzer NicoBroekhuysen een gemengde sportontworpen. Een jaar later reedswerd er een landelijke korfbalbondvoor opgericht. Zulke

bonden warenvan belang om regels te uniforme-ren en competities te organiseren.In Zeist werden pogingen gedaanom enthousiasme voor korfbal tekweken. Op instigatie van deZeister afdeling van de Verenigingvoor Volksweerbaarheid (zie kaderpag. 43) werden tijdens eenvoetbaltoernooi in 1911 demon-stratiewedstrijden door Utrechtsekorfbalverenigingen gegeven. De         demonstratie         korfbal- wedstrijden werden door de krantenthousiast aangekondigd: 'de korfbalweditrijd zal veel belang-stelling trekken, niet alleen omdat erdames meedoen, maar ook omdat hetmeer om vlugheid en behendigheidgaat, in plaats van kracht zoals bijvoetbal'. De Zeister Courant spreekt de hoopuit dat ook Zeist snel over een eigenkorfbalvereniging kan beschikken.Ondanks een aantal herhalingenvan de demonstratiewedstrijdenduurt het nog tot 1923, voordat dekorfbalvereniging Tot Ons Vermaak(TOV) wordt opgericht. TOV, lateromgedoopt tot de Tovers, omdat er aleen Dordrechtse vereniging met denaam TOV bestond, kan op eengoede pers rekenen. Zeer regelmatigverschijnen er wedstrijdverslagen inde krant en ook de andereactiviteiten van de club wordenbelicht. Net zoals de meeste anderesportverenigingen in Zeist organise-ren zij toneelavonden, dans-





Seijst 2001. - Dl.31 Seijst 208I-P ZEISTER SPORT IN BEELD (2), F. VOGELZANG Utrechtse boksschool. Dat is vrijzeldzaam, want tot aan de TweedeWereldoorlog is boksen vaak verbo-den. Ook nieuw in Zeist, maar al langerin de provincie Utrecht, was degolfsport. Golf, een Engelse sport dievooral erg aansloeg bij de rijken ende aristocraten, was aan het eindvan de 19'*&quot; eeuw naar Nederlandovergewaaid. In 1894 werd oplandgoed Bomia bij Driebergen eenkleine golfbaan ingericht, maar naproblemen met de grondeigenaarverhuisde de golfvereniging naarZeist, waar in het Panbos van deN.V Schaerweijder Bosschen eenterrein gekocht kon worden. Daarwerd een prachtige 9-holes baanaangelegd, die later werd uitgebreidtot een 18-holes baan. De golfclubging nu De Pan heten. Golfbanenwerden bij voorkeur op zandgrondaangelegd, dat draineerde goed ende grondprijzen waren niet hoog. Inde jaren dertig werd een eigenclubgebouw neergezet. Haar leden trok zij vooral uit de aristocratie (hetaantal bestuursleden met eenadellijke titel was bijna 100%) maarook uit de studentenpopulatie vande Utrechtse universiteit. Er zijn nog diverse verenigingenen sporten, die in deze tijd voor heteerst opduiken. Er is de mixedhockeyclub Grasshoppers, vanaf1925 Sprinkhanen genoemd, dehockeyvereniging Schaerweijde entennisverenigingen Shot, D.T.O. enFit, die af en toe open tennis-wedstrijden organiseren op develden aan de

Franssen van dePuttelaan. Conform het landelijkpatroon hebben deze sporten vooraleen achterban uit de betere standen.Ook leren we van handbal-verenigingen, pingpongclubs diemeedraaien in de provinciale com-petitie en de kanovereniging Njord,die in de slotgracht propaganda-demonstraties geeft. Heel modernzijn de motor- en autosport. Er is eenZeister Motorclub onder leiding vanJ. Renes, die ritten door het hele land organiseert. De Zeister auto-bezitters moeten zich aansluiten bijde Stichtse Automobiel Club. Dezeverenigingen krijgen relatief weinigaandacht in de media. Doodlopende weg naar eenZeister sportpark Sommige gemeentebesturen voe-ren een actief beleid op sportgebied,zo niet de gemeente Zeist. Al in1915 sturen enkele verenigingen envooraanstaande burgers brievennaar B&W om tot een verbeteringvan de sportaccommodaties tekomen. De verenigingen zijn tearmlastig om zelf velden te kunnenaankopen en huur is duur. Ook hetonderhoud laat te wensen over. Veelvan de in gebruik zijnde veldenworden voor een seizoen gehuurd endoen in de winter dienst alskoeienwei. In het begin van de jaren20 blijken er drie sportvelden in degemeente te liggen, waarvan dat aande Bergweg in het bezit is van degemeente en met zand is bedekt.







Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (2), F. VOGELZANG overtuiging is, dat sport vooral in degezonde buitenlucht beoefend moetworden, betekent dat automatischde aanleg van sportvelden. Degemeente Zeist bouwt er 6, opverschillende locaties bij de Bergwegen de prof. Lorentzlaan. Tot eensportpark komt het nog steeds niet. Pas tijdens de Duitse bezettingworden enkele velden bij het slotaangewezen als noodsportpark. Ditgebied, stond op de nominatie omeen woonwijk te worden, maar doorde crisisjaren en de oorlog was dat erniet van gekomen. Daar moetenvoetbalvelden, korfbalvelden en eenatletiek baan komen. Opnieuw stuitdat op problemen. De gemeente ishet niet eens met de aanleg vanvoetbalvelden, omdat die veel grondnodig hebben en slechts door 22mensen tegelijk te gebruiken zijn.Voor korfbal gaat die redeneringblijkbaar niet op. Ook wil met deatletiekbaan in gras aanleggen.Daaruit komt een onvriendelijke correspondentie met de KNAU voort,die stelt dat grasbanen absoluutongeschikt zijn voor atletiek en dateen sintelbaan noodzakelijk is. DeKNAU biedt de gemeente haarexpertise aan, maar daar is Zeist nietvan gediend. De gemeente houdt zeaanvankelijk aan het lijntje enwordt dan gered door de DuitseWehrmacht: die spit het hele terreinom om er groente te poten voor devoedselvoorziening van het leger.Wanneer de KNAU in augustus nogeen poging waagt met de boodschap,dat er dan wel

geoogst zal zijn dushet veld weer vrij is, meldt degemeente met voelbaar leedvermaakdat de Duitsers ook het volgend jaarde velden weer zullen beplanten. Zozijn deze velden gedurende deoorlog buiten gebruik. Een echtsportpark wil de gemeente er nietvan maken: het terrein zou te kleinzijn, bovendien zijn de sportveldenesthetisch niet verantwoord. F. Vogelzang fOTO'S GEMEENTEARCHIEF ZEIST 1943 de oude stal van de beestenomgebouwd tot kleedruimte voor deturnvereniging Fit. Inmiddels beschikte de gemeenteover 13 sportvelden en 7 gym-lokalen. Twee gymlokalen wordendoor de gemeente bekostigd, omdatze vanwege de onderwijswet ver-plicht is gelegenheid te geven voorgymnastiekonderwijs. De veldenbevinden zich nabij scholen en zijnparticulier bezit. Veel sport-verenigingen moeten gebruik makenvan de gemeentelijke velden. Eenenkele club ontvangt van eenweldoener voldoende geld om eeneigen veld te kunnen aanschaffen.Het onderhoud drukt zwaar op declubkas. De 'veldennood' wordt eenbeetje gelenigd, als de gemeenteonder druk van de wet nieuweaccommodaties aanlegt. In 1920 isafgesproken dat per 1 januari 1941gymnastiek een wettelijk verplichtvak zal zijn in het lager onderwijs.Omdat inmiddels het de algemene




