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Voetballen in Breukelen, 1913 - 1924 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15,3621 CC Breukelen 

Mijn nieuwsgierigheid naar het bestaan van een voetbalclub in Breuke
len in het eerste kwart van de 20ste eeuw werd gewekt door een brief die 
ik vond in het Gemeentearchief van Breukelen-Nijenrode. Deze brief, geda
teerd 28 april 1924, was gericht aan het gemeentebestuur van Breukelen 
en afkomstig van de ' Voetbal-Vereeniging Vitesse te Breukelen1 (zie 
Afbeelding 1 ). Deze club kon niets te maken hebben met de huidige 
Christelijke Sport Vereniging Vitesse, want die is in 1950 als korfbalclub 
opgericht en pas tien jaar later uitgebreid met een afdeling zaterdag-
voetbal. Wat was dit dan wel voor een vereniging, en wie waren het 
bestuur en de spelers? 

Eerste fase 

In het brief hoofd staat dat de vereniging op 21 april 1913 is opgericht. 
Dat geldt echter alleen voor de Voetbalvereniging 'Breukelen", dus zonder 
de toevoeging "Vitesse". 

Ik ben op zoek gegaan in de archieven van de KNVB afd. Utrecht, voor
heen de Utrechtsche Provinciale Voetbal Bond (UPVB), te Nieuwegein en in 
het Officieel Orgaan van de UPVB. In de 3e jaargang nr, 3 d.d. 25 augustus 
1914 staat onder andere dat de Voetbalvereniging Breukelen toegelaten 
was tot de UPVB en dat de toenmalige secretaris de heer N.E. Holstein, 
Heerenstraat 331 te Breukelen was teen spelfout; dit moest zijn: Halstein). 
Er werd op zondag gevoetbald en in het seizoen 1914 - 1915 speelde men 
in de afdeling F. 

Ik heb slechts één uitslag van een wedstrijd kunnen vinden: op 14 
oktober 1914 eindigde Breukelen - Zeist in 0 - 6. De eindstand van de 
competitie van het seizoen 1914 - 1915 staat wel in het Officieel Orgaan 
van de UPVB, in de 3e jaargang nr. 39 van 18 mei 1915: 

Aantal wedstrijden Punten Doelsaldo 
UW 5 10 15 37-13 
Zeist 10 14 42- 13 
Hercules "i 10 10 31-21 
UGAV 10 10 19-20 
Voorwaarts 3 10 7 16-22 
Breukelen 10 4 7 - 6 3 

Het eerste seizoen was dus niet zon succes. Of het hierdoor kwam weet 
ik niet, maar in het Officieel Orgaan van de UPVB, 4e jaargang nr. 7 van 14 
september 1915, staat vermeld dat de Voetbalvereniging Breukelen heeft 
bedankt voor het lidmaatschap van de UPVB. Uit de jaren 1915 - 1916 en 
1916 - 1917 is er dan ook niets te vinden over de vereniging. 
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A.fb. 1. Brief van de Voetbal-Vereeniging Vitesse aan B & W van Breukelen-Nijenrode, 
met het verzoek een voetbalterrein te mogen huren op landgoed de "Eendracht". 

Tweede fase 

In het Officieel Orgaan, 6e jaargang nr. 40 van 14 mei 1918, kwam ik de 
naam van de VV Breukelen weer tegen; de vereniging was opnieuw lid 
geworden. De heer H. de Heer werd genoemd als secretaris. Volgens het 
Officieel Orgaan, 6e jaargang nr. 41 van 23 mei 1918, was de VV Breukelen 
ook op de jaarvergadering vertegenwoordigd. 
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Op de volgende jaarvergadering, in 1919, heeft men kennelijk verstek 
laten gaan, want volgens het Officieel Orgaan, 7e jaargang nr. 1 van 25 mei 
1919, kreeg de VV Breukelen f 5,- boete volgens art. 45 van het Huis
houdelijk Reglement wegens het niet aanwezig zijn. Of er nog gevoetbald 
werd weet ik niet, want de jaargangen van het Officieel Orgaan van de 
UPVB van 1918 t/m 1920 zijn niet meer in de archieven aanwezig. Ook 
heeft de club kennelijk in die tijd weer bedankt voor het lidmaatschap. 

Derde fase 

Volgens het Officieel Orgaan, 10e jaargang nr. 14 van 5 oktober 1921, 
werd de VV Breukelen met ingang van het speelseizoen 1921 - 1922 
wederom toegelaten tot de UPVB. Als secretaris stond toen de heer G.J. van 
Schaik, Korenpad 37 te Breukelen vermeld. Details over de kleding en het 
terrein zouden in het daaropvolgende Officieel Orgaan vermeld worden. 
Daar is echter niets van terug te vinden. De spelersnamen hoefden niet 
opgegeven te worden aan de Bond, omdat men maar één elftal had. 

Kennelijk zat men na deze tweede opleving met het probleem dat men 
geen speelveld had. In het Gemeentearchief van Breukelen-Nijenrode trof 
ik een brief aan, gedateerd 17 oktober 1921 en gericht aan het gemeente
bestuur van Breukelen-Nijenrode, met het verzoek een sportterrein groot 
120 x 70 meter beschikbaar te stellen, waarvoor men een huurprijs van 
circa f 80,- per jaar wilde betalen. In die brief staat verder dat het doel van 
de VV Breukelen was het beoefenen en bevorderen der voetbalsport en 
onderlinge kameraadschap door het spelen van wedstrijden. Voorts vroeg 
men een spoedig antwoord omdat het wedstrijdseizoen 1921 - 1922 reeds 
per 1 oktober begonnen was. Deze brief was ondertekend door de eerste 
secretaris, G.J. van Schaik. 

In de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 1921 werd de aan
vraag behandeld, tegelijk met een brief gedateerd 19 maart 1921. In de 
laatste verzochten leden van de voetbalvereniging Breukelse Boys beleefd 
aan hen tegen nader overeen te komen voorwaarden een stuk land te 
willen verhuren ter grootte van ongeveer 100 x 50 meter (klein in 
vergelijking met het door de VV Breukelen gevraagde veld) om zodoende 
de edele voetbalsport te kunnen beoefenen. Deze brief was ondertekend 
door C.J. van Nimwegen, voorzitter, en H. van der Horst, secretaris. De 
verzoeken van de twee verenigingen werden door de gemeenteraad afge
wezen in een brief gedateerd 22 december 1921. Het antwoord aan beide 
verenigingen heeft dus wel erg lang op zich laten wachten! 

Van de VV Breukelse Boys heb ik verder niets meer kunnen vinden, 
maar in een gesprek met de heer G. van Dijk vertelde deze mij dat dit een 
rooms-katholieke voetbalclub is geweest, die gespeeld heeft op het land 
achter Tuincentrum Degenkamp, thans Zandpad 74. 

De VV Breukelen heeft kennelijk ook zelf voor een terrein aan het 
Zandpad kunnen zorgen, dicht bij waar thans de Algemene Begraafplaats 
ligt. 
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Het Officieel Orgaan van de UPVB, 10e jaargang nr. 17 van 25 oktober 
1921, bericht dat de heer j . van Kooten, Herenstraat, tot terreinconsul was 
benoemd. Er zijn volgens het Officieel Orgaan van de UPVB wedstrijden 
gespeeld in de 3e klasse B, waarvan ik enkele uitslagen hieronder vermeld. 

16-10-1921 Breukelen - VOG 3 2-1 
23-10-1921 Ares 2 - Breukelen 2 - 1 
20 - 11 - 1921 Breukelen - All Ready 2 6 - 1 
27-11-1921 Stichtenaren 2 - Breukelen 2 - 4 

De laatste wedstrijd, tegen Sportlust 2, werd vastgesteld op 23 mei 1922, 
maar deze is kennelijk niet doorgegaan: een eindstand was niet te vinden. 
In het seizoen 1922 - 1923 werd gespeeld in de 3e klasse A, waarvan ik 
één opmerkelijke uitslag wil noemen: Breukelen - Elinkwijk 2: 12-1 (ge
speeld op 17 september 1922). 

Een liedje uit die tijd was volgens de heer G. van Dijk: 

Oude schoen, oude schoen 
Weet je nog van toen. 

Toen er nog geen voetbal was 
Had je niets te doen." 

Waarschijnlijk is de club na januari 1923 weer opgeheven, want er is 
dan niets meer over hen te vinden in het Officieel Orgaan van de UPVB. 

Volgens de heer G. van Dijk hebben er diverse onregelmatigheden plaats 
gevonden, waardoor de VV Breukelen een ongewenste voetbalclub werd bij 
de UPVB. Er werd zelfs gezegd dat een voetbalclub die een vriend
schappelijke wedstrijd tegen de VV Breukelen gewonnen had op de terug
tocht met de boot over de Vecht door de Breukelse toeschouwers met 
stenen bekogeld zou zijn. 

Veranderd in zaterdagclub 

Men wilde spoedig daarna kennelijk toch weer gaan voetballen en omdat 
de VV Breukelen een beladen naam was geworden en op zondag voetballen 
in die tijd niet gewenst werd, heeft men de naam VV Breukelen gewijzigd 
in Vitesse en ging men op zaterdag spelen. 

De in de aanhef genoemde brief van 28 april 1924 aan het gemeente
bestuur is daar een bewijs van. In een brief van 3 mei 1924 werd op ver
zoek van het gemeentebestuur nogmaals aangegeven wanneer men precies 
gebruik zou willen maken van het terrein, namelijk van maandag tot en 
met vrijdag vanaf 5 uur 's middags, zaterdags, tweede paasdag, tweede 
pinksterdag en tweede kerstdag vanaf 1 uur 's middags. 

Op 9 mei 1924 berichtte het gemeentebestuur in een brief dat men geen 
bezwaar had tegen het voornemen van de heer T.J. Staal om een terrein 
van 120 x 65 meter te verhuren aan de voetbalvereniging Vitesse te 
Breukelen, onder de voorwaarde dat op zondagen geen gebruik van het 
terrein mocht worden gemaakt. Dat terrein maakte eertijds deel uit van de 
boerderij De Eendracht. De toestemming werd verleend tot einde 1924. De 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 1, 1991 



32 

» 

Afb. 2. Foto van het voetbalelftal van de VV Breukelen, omstreeks 1926. Bovenste rij, 
van links naar rechts: de heren Hendriks, Bijeman, Landzaat, Joop Voorend, Willem 
van Walderveen, Frans Goossens, Rijk Schouten, Jan van der Schaft, Cor Landzaat, 
Draaier Van Nooyen, Hensbergen en Van Beest. Onderste rij, zittend, van links naar 
rechts: Kobus Bijeman, Daaf ter Mey, Piet Bakker, Piet van Riet en Gerrit Donkelaar. 
(Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

kwestie kwam nogmaals ter sprake in de rondvraag van de gemeente
raadsvergadering van 19 juni 1924. De heer K. Westerman meende name
lijk dat er, waar het om een onschuldige sportbeoefening ging, geen be
zwaar behoefde te bestaan dat ook op zondag van het terrein gebruik werd 
gemaakt. De voorzitter wees er op, dat gezien ervaringen op een ander 
terrein daarbij opgedaan, B & W in geen geval zouden toestaan dat op 
zondag wedstrijden werden gespeeld. De heren Van Ginkel en S. Breuning-
hoff verklaarden zich ook tegenstanders en keurden het beleid van B & W 
goed. 

De vraag rest waar het terrein op De Eendracht precies heeft gelegen. Bij 
navraag bij diverse oudere Breukelaars bleek men zich hierover weinig te 
herinneren. De heer G. van Dijk vertelde me dat de VV Vitesse gespeeld 
heeft op een terrein in de buurt waar vroeger de meubelfabriek "De Een
dracht" van de firma Aalbers heeft gestaan, thans werkplaats van Gemeen
tewerken. Ook de heer CD. Landzaat kon zich nog vaag iets herinneren. 

Er werden op dat veld hoofdzakelijk vriendschappelijke wedstrijden 
gespeeld en men heeft er maar een korte periode gebruik van gemaakt, 
waarschijnlijk tot 31 december 1924. Spelers waren onder anderen Frans 
Goossens, Gerrit van Donkelaar, Piet van Riet, Jan van der Schaft en Willem 
van Walderveen. Deze namen komen we later ook weer tegen na 1925, als 
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de VV Breukelen wederooi opgericht wordt. Een foto van het elftal staat in 
het jubileumboek van de VV Nijenrodes 1932 - 1987. Het jaartal moet 
volgens mij niet 1920 zijn zoals in dat boek vermeld staat, maar 1926 of 
nog later, gezien de leeftijden van de spelers. De VV Vitesse bestond toen 
niet meer. 

Bronnen 

Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr. 8'33 Ingekomen stukken van 1924 
(Gemeentehuis te Breukelen ). 

Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr S '25 map II. Ingekomen stukken van 
15 augustus 1921 - 31 december 1921. 

Gemeente Archief Breukelen-Nijenrode inv. nr. l". Notulen Gemeenteraad van 5 
oktober 1921 - 7 juli 1924, blz. 188 - 189. 

C van Nieuwkerk (eindredacteur), 1987. Jubileumboek VV Nijenrodes 1932 - 1987. 
Utrecht 95 blz. 

Officieel Orgaan van de ÜPVB, jaargangen 3 (1914.) - 10 (1921). 

Uit oude raadsnotulen 
6. Dranklokalen bleven in 1905 op zondag open 
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Uit: Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr 3"* (Gemeentehuis Breukelen) 
Raadsbesluiten van de Gemeente Breukelen-Nijenrode aanvangende 7 November 1898 
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