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ZCFC, nu en in de toekomst

Van de
voorzitter

In dit jubileumboek vinden jullie de boeiende en nostalgische verhalen over de rijke
historie van ‘het Zaans Oranje’, zoals ZCFC zich sinds de jaren negentig speels is gaan
noemen. De verhalen van en over één van de echte principiële zaterdagclubs, zoals
die in 2006 nog bestaan. ZCFC was en is een grote familie, voortkomend uit de
protestants-christelijke zuil, maar inmiddels met een openheid, die ook anderen ertoe
bracht bij ons te komen voetballen. Met name ‘die anderen’ waren vaak verrast over
de sfeer en de gezelligheid binnen de club. Dat had ook een keerzijde, want trainers
uitten nogal eens hun ongenoegen over het gebrek aan strijdbaarheid. Natuurlijk, ze
voetballen met hart en ziel, maar ‘schavers en schoppers’ zijn ZCFC’ers bepaald niet.
Voetballen is een spelletje en niet meer dan dat, al willen ZCFC’ers uiteraard net als
anderen graag winnen. Deze mentaliteit is dus de kracht maar soms ook de zwakte.
Veel oude, gerenommeerde voetbalverenigingen, ook in de Zaanstreek, hebben niet meer die omvang van
tien, vijftien jaar geleden. De keuzemogelijkheden in de sport zijn vele malen groter dan vroeger. Ook de
financiële middelen van veel gezinnen zijn minder beperkt. Voetballen is nog wel een zeer populaire sport,
maar er is een stevige concurrentie van andere sporten.


Andere tijden
Voor ZCFC geldt bovendien dat de afbrokkeling van de verzuiling veel veranderd heeft. Velen herkennen nog
de situatie van vroeger. Je was lid van een protestants-christelijke kerk, je zat op een christelijke school en als
je ging sporten gebeurde dat niet op zondag. Koos je voor voetbal en woonde je in Zaandam of omgeving, dan
werd je – als vanzelf - lid van ZCFC. Daar speelden immers ook je vriendjes.
Die vanzelfsprekendheid is goeddeels voorbij. Natuurlijk hebben we veel leden die om principiële redenen op
zaterdag spelen, zij horen bij ZCFC. Maar meer dan voorheen moet ZCFC nu ook de concurrentie aangaan
met andere voetbalclubs uit de omgeving. ZCFC moet het daarbij hebben van de sfeer en mentaliteit die
voortkomt uit het principiële karakter en de rijke historie van de club. Dat is een geweldige uitdaging!
Leden, vooral jeugdleden, komen niet meer vanzelf; daar is een actief beleid voor nodig.
ZCFC heeft de afgelopen jaren leden verloren. Die terugloop willen we graag ombuigen en wij doen ons best
om vooral het aantal jeugdleden te vergroten.
Met name in de teamsport zijn de prestaties van het 1e, het ‘vlaggenschip’, van groot belang voor de uitstraling van de club naar buiten. Daarom is het zaak dat - wil ZCFC een aantrekkelijke voetbalclub blijven - het
spelen in de 2e klas één van de uitgangspunten van het beleid blijft.
ZCFC heeft het door de jaren heen voornamelijk moeten hebben van de doorstroming vanuit de eigen jeugd
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naar de selectie voor het eerste en tweede elftal. Ook de selectie van 2005/2006 bestaat voor 90% uit voetballers die vanaf hun jeugd bij ZCFC hebben gespeeld. Natuurlijk zijn goede voetballers van elders bij ZCFC
welkom en zij worden met vreugde binnengehaald. De kracht van een vereniging als ZCFC zit hem toch in
een sterke jeugdafdeling en de eigen opleiding.

Jeugd bepaalt de toekomst
Ook voor de toekomst mikt ZCFC onverminderd op een zo groot mogelijke jeugdafdeling. Daar liggen
moge-lijkheden op versteviging van onze positie. Ik schreef het al: ZCFC is een sfeerrijke club, waar
prestatievoetbal samengaat met veel aandacht voor sportiviteit en gezelligheid. ZCFC voetbalt op een fraai
complex, dat dankzij eigen menskracht goed onderhouden is. Het is prima bereikbaar en er is ruime parkeergelegenheid. Maar zeker zo belangrijk is dat we zorgen voor een goede opvang en begeleiding van de jeugd
en voor vakkundige trainers.



Voor ZCFC is het verblijf op De Kalverhoek geen bittere noodzaak. Al eerder werd geprobeerd een plaats te
krijgen op het nieuwe sportpark Jagersveld, maar de gemeente had daar geen geld voor over. ZCFC is in haar
geschiedenis twaalf keer verhuisd en is voor haar aanhang niet aan een bepaalde wijk gebonden.
Vooralsnog gaat ZCFC uit van de mogelijkheid de aanhang te versterken en zelfstandig de toekomst in te gaan
als een aantrekkelijke voetbalvereniging met een sportieve uitstraling.
Met die intentie gaan wij opgewekt verder, richting de 100 jaar.

Jan Westrik,
voorzitter van ZCFC

Voor de komende jaren streven we naar minimaal één A-, twee B- en drie C-juniorenteams en naar vier D-,
zes E- en zes F- pupillenteams. Dat komt neer op bijna een verdubbeling van het aantal jeugdleden dat ZCFC
nu bezit. Een ambitieuze doelstelling, die ertoe leidt dat jeugdleden in hun eigen leeftijdscategorie kunnen
voetballen. Sommigen zullen het verder brengen dan anderen, maar alle jeugdleden zijn evenveel waard en
krijgen evenveel aandacht. Dat is een grote opdracht.



Ook dames- en G-voetbal
Onze damesafdeling verdient ook versterking. Ooit waren er twee damesteams en ook meisjesteams. We
hopen daar op termijn weer aan toe te komen. Zeker nu landelijk de belangstelling voor damesvoetbal weer
toeneemt. Damesvoetbal is in de laatste twintig jaar voor ZCFC belangrijk geworden en zal dat ook blijven.
Hetzelfde geldt voor voetballers van onze G-afdeling. G-voetbal - voor mensen met een handicap - hoort bij
ZCFC, als volwaardige, breed samengestelde voetbalvereniging.

De toekomst van de Zaanse sportaccommodaties
ZCFC gaat ervan uit dat de eerste vijf à tien jaar het sportpark De Kalverhoek de thuisbasis is. Zekerheid
daarover is er niet. De gemeente Zaanstad heeft plannen het aantal accommodaties te verminderen, omdat er
te veel velden zijn. Bovendien speelt de discussie over de aanleg van kunstgrasvelden ook hier. De gemeente
laat weten hiervan een groot voorstander te zijn. Er wordt daarmee geld bespaard door minder onderhoud en
eventueel ook door minder velden.
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Onze historie 1931-1981
Als iemand 75 jaar is heeft hij van alles meegemaakt. Vraag maar na. In de voorbije driekwart eeuw is er
veel meer veranderd dan in de eeuwen ervoor. En in wat voor tempo ging dat! Veranderingen op elk gebied
dienden zich aan en als ze eenmaal waren ingebed – of soms zelfs dat niet – verscheen alweer wat nieuws.
Wetenschap en techniek zorgden op allerlei terrein voor ongedachte stroomversnellingen in de samenleving.
Alleen al de komst van de televisie was – en is – een fenomeen op zich. Die bracht de wereld zo vlakbij;
zaken waarvan je vroeger alleen maar hoorde kwamen nu kant-en-klaar in onze huiskamer.
Wie droomde er 75 jaar geleden van een vakantie in Brazilië of van een tweede huis aan de Costa Blanca? Je
oog laten laseren, een pacemaker, een kunstknie. Je auto voor de deur, een computer in huis, een mobieltje
op zak. Zo kan een 75-jarige nog wel een tijdje doorgaan.

ZCFC door de
jaren heen

ZCFC is zo’n 75-jarige. En verhalen zijn er zat. Hoe het allemaal begon, hoe er werd geploeterd om
de club overeind te krijgen - en te houden -, over de 12 keer dat er diende te worden verhuisd, over
kampioenschappen en degradaties. Over mensen die de club hebben gemaakt wat ze nu is, over mensen die
er in die 75 jaar waren, gingen, kwamen…
Het boek dat je nu in handen hebt kan niet anders dan een globaal overzicht geven van wat sinds 1931
is gebeurd. Natuurlijk kom je er feiten en feitjes in tegen die de rijke historie van de club markeren. Maar
volledig is het niet, kan het ook niet zijn, want een 75-jarige heeft zo veel meegemaakt.
De ouderen onder jullie zullen een en ander herkennen uit jubileumuitgaven ter gelegenheid van het 40- en
50-jarig bestaan. Hier en daar zijn ze aangevuld na gesprekken met mensen voor wie Zet een belangrijk deel
van hun leven uitmaakte of dat nog doet.
75-jarigen hebben nog wel eens problemen met hun geheugen. Bij de samenstelling van dit jubileumboek
was het daarom plezierig dat de meeste exemplaren van het clubblad bewaard zijn gebleven. Omdat de
inhoud van die clubbladen je als het ware bij de hand neemt op de tocht door het verleden is er van al die
jaargangen dankbaar gebruik gemaakt. Een tocht die je meeneemt langs driekwart eeuw wel en wee van
ZCFC.
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Onze historie 1931-1981
Een Christelijke voetbalclub, was dat nou nodig?



Om die vraag te kunnen
beantwoorden moeten we ons
proberen te verplaatsen in de tijd
waarin de oprichters van ZCFC
hun avontuur begonnen: de
jaren dertig van de vorige eeuw.
Nederland was bezig zich te
ontwikkelen tot een industrieland
waarin allerlei nieuwe technieken
zich aandienden. In de 19e eeuw
werkten veel van onze voorouders
op molens of hadden daar direct
of indirect hun broodwinning
aan. De windkracht maakte
echter plaats voor stoom- en
andere machinerieën en in die
stroomversnelling veranderden
ook andere zaken in rap tempo.
Veel minder snel veranderde de
belevingswereld van de mensen.
Sterker, er was duidelijk sprake
van een stevige binding met het zo
vertrouwde verleden. De grenzen
in de samenleving waren duidelijk
getrokken en dat bood vastigheid.
Wie gereformeerd of rechtzinnig
hervormd was stuurde zijn
kinderen als vanzelfsprekend naar
de christelijke school, stemde
AR of CHU, was lid van de NCRV
en deed boodschappen bij de
gereformeerde bakker, slager en

melkboer. De rooms-katholieken,
de socialisten en andere gezindten
deden hetzelfde bij hun eigen
principegenoten.

Zondag
Van die ‘scheiding der geesten’
was duidelijk sprake in het begin
van de jaren dertig. Ieder was
actief op z’n eigen erf en zorgde
ervoor de achterban zoveel
mogelijk datgene te bieden

wat de andere ‘zuilen’ ook in
huis hadden. Een voetbalclub
bijvoorbeeld.
Voor gereformeerde en andere
rechtzinnige jongeren was sporten
– en dus voetballen – op zondag
uit den boze. Twee keer op zondag
bezochten zij de kerkdiensten
en in de daartussen liggende
tijd werd die dag in huiselijke
kring en op gepaste wijze
doorgebracht. In veel gezinnen
werd ’s avonds bij het harmonium
de gezangenbundel van Johannes

Hoe het was
De meesten van ons kunnen zich geen voorstelling maken hoe ‘de
wereld’ er 75 jaar geleden uitzag. Een paar feitjes uit kranten van mei
1931, om je een idee te geven.
• De spoorlijn tussen Zaandam en Uitgeest werd geëlektrificeerd.
Tot dan toe hadden er alleen treinen, getrokken door
stoomlocomotieven gereden. De winkeliers in de Zaanstreek
klaagden steen en been omdat nu concurrerend winkelparadijs
Amsterdam wel erg dichtbij gekomen was.
• In Zaandam werden jongens tussen 10 en 16 jaar uitgenodigd
om op Luilakmorgen mee te doen aan ‘een gecostumeerde
voetbalwedstrijd’. ‘Het belooft erg gezellig te worden’, stond er
uitnodigend bij.
• Een kledingzaak in Wormerveer bood ‘costuums, blauw vischgraat’
aan voor 25 gulden. Een pak op maat vanaf 39 gulden.
• De VARA gaf een demonstratie van televisie (“het overbrengen
van bewegende beelden per radio”, stond er ter verduidelijking
bij). Commentaar: “Wij verwachten niet veel van televisie en het
komt ons dan ook onbegrijpelijk voor dat de VARA zich hiermee
inlaat.”
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de Heer doorgenomen. Nee,
voor voetbal was in die gezinnen
geen plaats. Althans niet op
zondag. Wat niet wegneemt dat de
belangstelling ervoor natuurlijk wel
degelijk bestond. Welke jongen wil
er nou niet een balletje trappen?
Gerrit Pos was zo’n jongen.
In het voorjaar van 1930
– Gerrit was toen 25 – kwam
hij in de Zaandamse Westzijde
leeftijdgenoot Bert Vissers tegen.
Bert was in Zaandam al eens lid
geweest van SNV, een christelijke
voetbalclub die echter door een
‘te ruimhartig beleid’ (er werden
leden geaccepteerd die ook op
zondag voetbalden) ter ziele was
gegaan.
Gerrit en Bert haalden vervolgens
Reijer Koster over om mee te
doen aan de oprichting van een
christelijke voetbalclub. Reijer

kocht een bal en gedrieën lieten
ze aan iedereen die daarvoor in
aanmerking kwam weten dat er
zaterdagmiddag gevoetbald zou
worden op het Blauwe Zand.
Het Blauwe Zand, een stuk
grond in de buurt van het
Noordzeekanaal, waar nu de
Zaandamse ‘meubelboulevard’
een commerciële trekpleister is,
maar toen niet meer dan een kale
vlakte, in de lengte doorsneden
door een brede greppel.
Iedere zaterdag konden de jonge
mannenbroeders – mits ze hun
dubbeltje contributie hadden
betaald – daar een partijtje spelen.
Als het tenminste een tijdje droog
was geweest.
Na een regenperiode stond het
water in de greppel zo hoog en
was het veld zo drassig, dat zelfs
de grootste enthousiastelingen

het lieten afweten. Het volgende
voorjaar (1931) werd opnieuw een
poging gedaan. De bal werd weer
voor de dag gehaald, maar bleek
slecht te hebben overwinterd. Bij
de eerste de beste trap knalde
‘het leertje’ uit elkaar. Een strop
voor Gerrit Pos want die had
net voor drie gulden de bal, een
pompje en een veterprikker van
de - inmiddels student geworden
- Reijer Koster overgenomen.
Gelukkig had een der spelers een
gulden bij zich waarvoor in de
winkel een nieuwe binnenbal kon
worden gekocht.
De belangstelling om zaterdags
mee te voetballen werd steeds
groter en het plan om een club op
te richten kreeg vorm. Wie maar
enigszins in aanmerking kwam
voor het lidmaatschap kreeg de
volgende uitnodiging:

Ondergetekenden nodigen U vriendelijk uit tot het bijwonen van de
vergadering, welke gehouden zal worden op dinsdag 5 mei a.s.,
’s avonds om 7.30 uur, in een van de lokalen van de Chr.school,
Botenmakersstraat.
Doel: Oprichting van een Chr. Voetbalvereniging.
Komt allen en zegt het voort!!
Voorlopig komité:
G. Pos, K. Pos en K. Zwolsman.
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De bijeenkomst had het gewenste
resultaat. De vereniging werd voorlopig - Z.C.F.C. genoemd. Op
13 mei 1931 werden de puntjes
op de i gezet; er verscheen een
door de 11 leden goedgekeurd
huishoudelijk reglement zodat
genoemde datum als moment
van oprichting kan worden
beschouwd.
De namen van de mannen van
het eerste uur: G. Pos, K. Pos
Rzn., K. Pos Jzn., N.P. Pos, R.
Koster, F.J. de Looper, D. May,
C. Schaap, K. Post, K. de Vries
en O. Hekelaar. Als clubkleuren
werden aanvankelijk oranje en wit
gekozen. Maar een van de leden
vond dat wat overmoedig. Ook het
Nederlands Elftal speelde immers
met die kleuren (en er zou eens
verwarring kunnen ontstaan).
Tenslotte werd besloten het toch
maar op een oranje shirt en een
zwarte broek te houden.

Sintels en een verbrande hoed
Een vereniging oprichten is één,
maar om de zaak draaiend te
houden is iets anders. Op het
Blauwe Zand blijven voetballen
was onmogelijk geworden en
andere ‘trapveldjes’ boden
slechts een tijdelijke oplossing.

Het bestuur van de jonge club
was dan ook erg in z’n schik toen
aan ’t Kalf een door RCZ verlaten
terrein beschikbaar kwam. Nou
ja, terrein, meer de overblijfselen
daarvan, want een flink stuk was
inmiddels in beslag genomen voor
de bouw van een school. Wilde de
rest toch qua afmetingen op een
voetbalveld lijken dan moest eerst
een ernaast liggende sloot worden
gedempt.
Om aan het hiervoor benodigde
materiaal te komen vervoegden
voorzitter Gerrit Pos en enkele
andere bestuursleden zich bij
stijfselfabriek De Bijenkorf in
Koog om daar enkele schuiten
met sintels te bemachtigen. Een
belangrijke zaak dus en om bij
het bedrijf een zo goed mogelijke
indruk te maken had de voorzitter
z’n nieuwe zondagse hoed
opgezet.
Het verzoek werd ingewilligd en
nu was het zaak om het vrachtje
sintels de Zaan over te varen.
Triest was dat ’s voorzitters hoed
op een gegeven moment in de
nog hete sintels belandde en voor
verder gebruik diende te worden
afgeschreven.
Ook de vaartocht verliep niet
zonder problemen. Ter hoogte
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van de (inmiddels gesloopte)
Noorderbrug kwam de schuit
vast te zitten en pas na een
uur wroeten lukte het met
een lang touw en de hulp van
voorbijgangers de schuit naar de
overkant te trekken.
Uiteindelijk kon de sloot naast
het veld met puin en de sintels
worden gedempt en vervolgens
– om die reparatie te camoufleren
- belegd met graszoden. Nadat
eerder de eerste officiële wedstrijd
(uit tegen Assendelft) met 8-1
was verloren kon nu - op zaterdag
10 oktober 1931 - ZCFC voor het
eerst ‘thuis’ spelen. Tegenstander
was Hille Sportvereniging (van
de koekfabriek in de Oostzijde).
Het veld lag er – ondanks alle
inspanningen – erbarmelijk
bij. Nog lang niet overal lagen
graszoden, maar dat hadden de
vindingrijke Zetters ondervangen
door over die plekken pas
gemaaid gras te strooien.

Vergeefse moeite
De spelers van Hille vonden het
allemaal maar niks en nadat
ze ook nog met 1-0 achter
kwamen hielden drie spelers
het voor gezien. Toen echter de
acht overgebleven Hillenaren

gelijkmaakten kwam het drietal
toch maar weer terug, waarna Zet
met 3-1 zijn eerste thuisnederlaag
uit zijn geschiedenis moest
noteren.
Alle moeite vooraf bleek vergeefs
te zijn geweest. Het veld was
na die ene wedstrijd volledig in
elkaar getrapt. Maar er kwam
uitkomst. Voor f 12,50 (s 5,00)
per maand mocht ZCFC voortaan
bij toerbeurt gebruik maken van

een van de vier gemeentelijke
sportvelden aan de Westzanerdijk.
Deze velden waren verhuurd aan
de Arbeiders Sportbond, ZVV,
ZFC en de bedrijfselftallen van
Polak&Schwartz en Dekker Hout.
In het eerste jaar van het bestaan
(1931-‘32) werd door ZCFC
al met drie elftallen aan de
ZaterdagMiddagCompetitie voor
bedrijfselftallen’ deelgenomen.
Op 28 december 1931 kon de

eerste overwinning worden
geboekt: met 4-0 werd de
‘Algemene’ (Algemene Arbeider
Sportbond) geklopt.

Clubblad
Een clubblad kwam er ook. In het
eerste nummer van het - toen nog
naamloze - stencil werd nog eens
duidelijk gemaakt waar de eerste
C in de clubnaam voor stond:

Vrienden, clubgenoten,
Zoo verschijnt dan hiermede, zij het ditmaal nog met blanco omslag, het
eerste nummer van ons ‘Officieel Orgaan’. Zo is dan dus het gesprokene
omgezet in een daad. Moge het een voorloper
blijken te zijn van veel, zeer veel volgende
exemplaren en dienen tot versterking van den band, eerder reeds gelegd in
den Heere Jezus Christus en sinds korten tijd nog verduidelijkt door onze
Zaandamse Christelijke Football Club.
Is als alle menschenwerk, ook het onze gebrekkig, zelfs zeer gebrekkig,
als ons streven begint en eindigt in onzen Heiland, dan zal onze
Vereniging, dan zal ook ons Orgaan bewijzen, niet ijdel te zijn.
Wanneer het ‘Christelijk’ alleen hieruit blijkt dat wij niet op Zondag
voetballen, dan zal onze Vereniging een instrument van Satan zijn en
slechts onze geestelijken ondergang ten gevolge kunnen hebben.
Neen, vrienden, ook en zeer in het bijzonder in ons spel, in onze gedragingen, in onze woorden, moet tot uiting komen dat onze Club een
Christe-lijk karakter draagt. Het zal hier zoowel
letterlijk als figuurlijk een ‘vallen en opstaan’ zijn, maar laten we
steeds eerlijk spelen, onzen tegenstander eeren als onze naaste, geen
woorden schrijven of spreken die niet in overeenstemming zijn met onze
Christelijke Belijdenis.
Dat ons Orgaan mag medewerken om in onze Vereniging dien geest te kweeken
die ademt: “Hebt God lief boven alles en den naaste als uzelve.”
De Heere zij ons tot Hulp en Raadsman.
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Onze historie 1931-1981
De spelers van Zet kregen in
het clubblad een hart onder
de riem gestoken: “Moge alle
wedstrijden overwinningen voor
ons worden, want die hebben we
hard nodig. Om dit te bereiken
is serieus spelen en trainen
noodig en daarom vestigen wij
nogmaals uw aller aandacht op
de trainingsavond, des Vrijdags
tusschen 7 ½ en 8 ½ uur.”

12

Trainers uit die jaren waren Wim
Steens, eerste-elftalspeler van
ZFC, die gratis de veldtraining
leidde, en onze eigen 1e
elftalspeler Chris Coté, die
conditietraining gaf in de gymzaal
van de school aan de Jonge
Arnoldusstraat.
De wedstrijden werden
aanvankelijk uitsluitend in de
Zaanstreek gespeeld tegen
onder meer: Pette (team van een
cacaofabriek in Wormerveer), Van
Gelder Sport (papierfabriek in
Wormer) en Hille Sport Vereniging
(koekfabriek in de Zaandamse
Oostzijde).
Ook de thuiswedstrijden van ZCFC
werden meestal op het terrein van
de andere clubs gespeeld. De
zaterdagmiddag bood vooral in de
winter onvoldoende mogelijkheid

om alle wedstrijden op het
ene beschikbare veld aan de
Westzanerdijk af te werken.
In het clubblad verschenen niet
alleen wedstrijdverslagen maar
ook tips voor soms met name
genoemde spelers.
“Keeper Kwak werkte uitstekend,
doch moet over het algemeen
vlugger uitloopen.” En een
opmerking in algemeen belang:
“Het meest opvallend bij ZCFC is
het erbarmelijk slechte plaatsen.
Het is wel prachtig om den bal
steeds zo vlug mogelijk af te
geven, maar tenzij men over een
prima elftal beschikt, moet men
vóór alles kalm spelen. Voor je
een bal weggeeft dus kijken waar
je heen trapt. Dus lui, denk erom:
plaatsen leeren en den bal immer
vóór je medespeler plaatsen.”
In een volgende serie speltips
– speciaal voor de backs – staat:
“Moet je den bal vlak voor een
tegenstander wegtrappen, doe
dat dan op resolute wijze, zonder
je om plaatsen te bekommeren.
Backs die ook zulke ballen
kunnen plaatsen spelen niet bij
ons.”
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‘Feestliederen in het
luchtruim’
Inmiddels was het clubblad
voorzien van een oranje omslag.
Op de voorkant: ‘Orgaan van
de Zaandamse Christelijke
Football Club Z.C.F.C. ‘ en op
de achterzijde een bijbeltekst
(Marcus 22: 37-39).
In het blad aandacht voor het
1-jarig bestaan. In een bijdrage
van een lid dat ondertekent
met ‘Een zondaar’ wordt lyrisch
uitgepakt over ‘van verheugenis
en van verblijding sprekende
feestliederen die onze stemmen
het luchtruim van blijde klanken
doen weergalmen.”
Er is blijkbaar ook reden tot
ergernis want het bestuur
laat weten “voortaan bij het
constateren van vloeken,
onzedelijke taal, ruw spel
enzovoorts straffen op te leggen
van schorsing voor ten minste
twee wedstrijden.”
Een feestavond ter gelegenheid
van het 1-jarig bestaan zat er niet
in. Het bestuur had wel een plan
daarvoor (“een avond met een
zeer feestelijk karakter”), maar de
leden die voor de kosten moesten
opdraaien hielden hun geld liever
op zak.

Op het veld ontmoette Zet
nieuwe tegenstanders nadat
was ingeschreven voor de
zomercompetitie van de
Christelijke Voetbalbond. Op 6
augustus 1932 kon ZCFC in die
competitie zijn eerste kampioen
uit de historie noteren: door een
4-0 overwinning op Presto 2 kon
de – waarschijnlijk denkbeeldige
– kampioensvlag in top.

‘Onprettige vertoning’
Wat er op 17 september 1932 is
misgegaan wordt in het clubblad
niet duidelijk. Een wedstrijd
tussen het eerste en tweede elftal
werd ‘een onprettige vertoning
waarover we maar liever het
zwijgen toedoen.’
Vier spelers bedankten en negen
werden ‘van het lidmaatschap
ontheven’. Gevolg was dat het
vierde elftal uit de competitie
werd teruggetrokken. Ook in het
volgende clubblad kwam ‘de
kwestie’ niet terug.
Het eerste elftal verloor op 1
oktober met 7-0 van Hille Sport.
“De beschuitmannen knalden er
lustig op los en als Klaas Zwikker
zijn doel niet zo uitstekend had
verdedigd zou de score veel hoger
zijn geweest.” En verder: “Onze

nieuwe vriend Kruijver moet
zich nog wat inspelen, doch zal
ongetwijfeld zijn plaats waard
blijken. Scheidsrechter Oostveen
zagen wij wel eens beter.”
In het ‘Orgaan’ van december
wordt duidelijk dat de ‘afvalligen’
met een eigen team onder
de naam ‘Oranje Zwart’ aan
de wintercompetitie waren
gaan meedoen. Een wedstrijd
tussen ZCFC 1 en dat Oranje
Zwart eindigt in 3-1. “De
verstandhouding in en buiten het
veld liet niets te wensen over.”
Die goede verstandhouding
leidde er zelfs toe dat de
wedstrijdverslagen van Oranje
Zwart in het Zet-clubblad werden
opgenomen.
Na een halfjaar was het ‘avontuur’
van Oranje Zwart voorbij en
werden de dissidenten weer in
genade aangenomen.
ZCFC 3 verloor met 4-1 van Van
Gelder Papier. Het liep blijkbaar
nogal uit de hand. “De tegenpartij
speelde veel te forsch, hoewel
tegelijkertijd moet worden gezegd
dat ook onze spelers zich daaraan
schuldig maakten. Vrienden, let
toch goed op jezelf en waakt dat
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je geen dingen doet die je niet
kunt verantwoorden. Als je denkt
dat je je niet kunt inhouden, loop
er dan uit. Dat kun je beter doen
dan jezelf vergeten en ruw te
gaan spelen. Dit was eens maar
nooit weer, jongens!”

Scharreltjes niet welkom
Voor 10 mei 1933 werd een
feestelijke ledenvergadering
aangekondigd in ‘Het gebouw
voor Christelijke Belangen’ aan
de Botenmakersstraat. Ook de
dames waren welkom, zij het
dat ze pas om 9 uur – na het
officiële gedeelte - mochten
komen en bovendien dames
waren ‘met wie een hechte relatie
wordt onderhouden (dus geen
scharreltjes)’, stond er voor de
duidelijkheid bij.
Op de jaarvergadering van 4
september 1933, gehouden in De
Harmonie aan de Stationsstraat,
werd alarm geslagen vanwege een
aantal wanbetalers. Besloten werd
om hun namen, als zij aan een
aanmaning geen gehoor gaven, in
het clubblad te publiceren.
Een maand later was het zo
ver en werd een lid wegens
contributieschuld geroyeerd. Ook
schorste het bestuur een lid voor
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een maand wegens wangedrag
en vloeken. Een ander lid kreeg
twee weken schorsing aan de
voetbalbroek ‘wegens belediging
van het bestuur’.
Twee spelers waren zaterdags
zonder afbericht weggebleven.
De daarop volgende
bestuursmededeling: “Niemand
zal ons kwalijk nemen dat wij
hebben besloten deze personen
te bestraffen met een boete van
vijftig cents.”

Zonder clubblad
14

Door gebrek aan schrijftalent en
waarschijnlijk ook met het oog
op kostenbesparing besloot het
bestuur eind 1934 het eigen
clubblad maar weer voor gezien
te houden. Het verenigingsnieuws
werd voortaan opgenomen in het
blad ZMC, het officieel orgaan van
de ZaterdagMiddagCompetitie.
Voor ZCFC was daarin één
pagina gereserveerd. Andere
clubs die van het blad gebruik
maakten waren Linoleum, Hille,
Polak&Schwartz, Van Gelder
Papier en Ford/Steemeijer. Lang
duurde deze samenwerking niet,
ook al doordat de diverse clubs
in dat krantje soms flink tegen
elkaar te keer gingen. Amper een

jaar later kwam Zet weer met een
eigen clubblad onder de naam
“De Z.C.F.C.’er”, dat eens per
maand ging verschijnen.
Hoogtepunten uit die eerste
jaren:
• 26 augustus 1933: het
1e elftal kampioen van de
zomercompetitie;
• 8 september 1934: winnaar
van de Amsterdamse beker
door met 2-1 te winnen van
AMVJ;
• 30 maart 1935: 1e en 3e elftal
kampioen. Het vierde doet
het minder, met onder meer
een 17-0 nederlaag tegen Van
Gelder Papier, maar met een
compliment voor het moedig
volhouden.
Het eerste elftal van Zet in 1936:
P. Couwenhoven, B. Beekhoven,
G. de Ridder, G. van Heemst,
J. Jongh, K. Pos, Chr. Coté,
R. Beekhoven, W. de Groot, J.
Voortman, en K. Post.

Revue voor volle zaal
Midvoor De Groot kon meer dan
voetballen. Ter gelegenheid van
het 5-jarig bestaan schreef hij
de revue ‘Goal’ die door leden

ZCFC 1931 - 2006

van ZCFC werd opgevoerd in
gebouw Thalia (nabij de Burcht).
De bijna 400 plaatsen (à 35
cent) waren snel uitverkocht
en een tweede uitvoering (weer
voor een volle zaal) volgde. De
revue telde zes bedrijven: ‘de
oorsprong van het voetbalspel’, ‘de
oorsprong van de voetbalclub’, ‘de
oprichtingsvergadering’, ‘de eerste
wedstrijd’, ‘de vrouw en de club’
en ‘het eerste jaarfeest’. Kennelijk
was iedereen zo onder de indruk
dat het clubblad voortaan ook
‘Goal’ ging heten.
De twee jaar later opgevoerde
revue ‘Trap eens mee’ kreeg ook
een goede pers en opnieuw een
volle zaal. De tweede uitvoering
trok echter te weinig volk; er moest
geld bij.
Vol trots kon in oktober ’36.
worden gemeld dat ZCFC een
vijfde elftal voor de competitie had
ingeschreven. Toch was er een
waarschuwend vingertje: “Het is
intusschen nog noodzakelijker
om geen wedstrijd over te slaan.
Onverschillig of je eigen dan wel
een ander elftal je vraagt’: geef
geen afbericht. Als je niet speelt
dupeer je de overige jongens en
dat is laf!

Warm gekleed bij
fakkeloptocht
Prinses Juliana ging trouwen
met de Duitser Bernhard von
Lippe Biesterfeld. De gemeente
Zaandam wilde een bijdrage
leveren aan de feestelijkheden en
riep de plaatselijke verenigingen
op daaraan mee te doen. Het
bestuur van ZCFC zag daar wel
wat in. “Wij lopen als club mee in
de fakkeloptocht door Zaandam.
Juist met onze oranje shirts
zullen wij een uitstekend figuur
slaan.” Omdat het op de bewuste
avond van de 6e januari wel eens
fris kon zijn raadde het bestuur
aan om onder het shirt warme
kleding te dragen.
Minder feestelijk gestemd was
het bestuur in april 1937. In een
artikel in Goal stond dat er een
grauwsluier over de club lag.
Nadat in de eerste jaren na de
oprichting iedereen enthousiast
had gereageerd als iets voor de
club moest worden gedaan, leek
nu plotseling alle energie weg.
Een oproep bijvoorbeeld om de
terreinverzorger Bas van der Ree
een handje te helpen was vergeefs
geweest. En dat terwijl het bestuur
drie kuub zand (“Hoogovenzand
nog wel”) had laten komen om

het terrein beter bespeelbaar te
maken.

Verderfelijke geest
De noodkreet hielp weinig. In
het jaarverslag van 1938/’39
schreef de secretaris dat er een
verderfelijke geest door de club
ging. Van de 66 leden hadden er
13 bedankt omdat ze vonden te
weinig te spelen. En het bestuur
had nog wel zo z’n best gedaan
met een vierdubbele competitie
en een aantal vriendschappelijke
wedstrijden.
Ook de training werd slecht
bezocht en de trainer had laten
weten voor minder dan twaalf man
voortaan niet meer te komen.
Met name het eerste elftal krijgt
onder uit de zak: “Gij meendet
training niet van node te hebben
Dit jaar is ondubbelzinnig het
tegendeel bewezen. Wij zullen
nu eens zien wie voortaan op de
training durft te ontbreken.”
Inmiddels was wel voor iets anders
de vlag uitgestoken: Met VVZ
werd overeenstemming bereikt
om hun terreinen (nabij het
viaduct van de Hoornse lijn in de
Oostzijde) te gebruiken voor de
thuiswedstrijden. Het gemeentelijk
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sportpark aan de Westzanerdijk
werd zonder weemoed de rug
toegekeerd. Daar was zomers
de zeeklei hard als beton en vol
scheuren; ’s winters waren de
velden na twee regenbuien al
onbespeelbaar. Bij VVZ kreeg
ZCFC, volgens het clubblad,
een veld van ‘internationale
afmetingen’.

Redacteur weg en terug
Ja, dat clubblad Goal. Zoals bij
de meeste verenigingen was
het samenstellen een vaak
moeizame zaak. Telkens werd
gevraagd om toch alsjeblieft
voor kopij te zorgen. Daarom
begreep de redacteur van Goal
er niets van toen er een briefje
van het bestuur op zijn mat
lag dat de voorzitter voortaan
zijn taak overnam. Wel kreeg
de opzij geschoven redacteur
nog paginagroot gelegenheid
uiteen te zetten waarom hij deze
opgelegde verandering betreurde.
Maar ook in zijn relaas werd ‘het
waarom’ niet duidelijk. Wel bleek
de bestuurlijke ingreep voor
onvoorziene problemen te zorgen
want pas vier maanden later
verscheen de volgende Goal. En
weer gewoon onder redactie van
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de eerder afgezette samensteller.
Geen woord van uitleg over
het hoe en waarom. Wel een
berichtje over in de kleedkamer
achtergebleven voorwerpen: een
boord, een tabaksdoos en een
blauwe alpinopet.
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Het jaar erop – de Tweede
Wereldoorlog stond op uitbreken
– werden 14 leden, onder wie 3
bestuursleden opgeroepen voor
militaire dienst. Het ledental liep
terug tot 38.
Het archief doet vermoeden dat
de laatste Goal in september 1939
verscheen en dat de volgende
editie pas acht jaar later uitkwam.
Voor onze geschiedschrijving
bieden de jubileumboeken voor
25, 40 en 50 jaar ZCFC echter
uitkomst.

In oorlogstijd
In de Tweede Wereldoorlog raakte
het hele leven in elk opzicht stap
voor stap ontregeld door toedoen
van de Duitse bezetter. Misdaad
en terreur, schaarste en honger
zijn aan de orde van de dag.
De secretaris van ZCFC schrijft
moedig in zijn jaarverslag over
1941/’42: “Ons Nederlandse hart
bloedt uit vele wonden. Wat is

er van onze, zo hoog geroemde
vrijheid geworden. Wij hopen
van harte, dat er spoedig een
verandering ten goede moge
komen.” Twee ZCFC’ers verliezen
door toedoen van de Duitsers het
leven: militair Henk van den Bos
en verzetsstrijder Hans Fuykschot.
Toch werd in die oorlogsjaren nog
gevoetbald, maar Zet doet ’t niet
best. Het eerste staat onderaan en
het tweede moet wegens de vele
bedankjes worden teruggetrokken.
“Wat een figuur slaan we zo in
ons voetbalwereldje”, verzucht de
secretaris.
Het was in die jaren heel gewoon
als de ene week ZCFC 1 speelde
en dat de volgende week hetzelfde
elftal, maar dan onder de naam
ZCFC 2, in het veld verscheen.
Het veld bij VVZ werd per
wedstrijd gehuurd, waarbij per
contract was vastgelegd dat 10
leden van VVZ gratis mochten
kijken naar de wedstrijd van het 1e
elftal van ZCFC.
Het spelen van wedstrijden werd
trouwens steeds moeilijker en
vooral uitwedstrijden vormden
vaak een probleem. Toen de
wedstrijd tegen Dindua op het
programma stond stelde de

ZCFC 1931 - 2006

Enkhuizense club voor om in
Hoorn te spelen. Haar spelers
konden dan op de fiets komen
en Dindua betaalde voor de Zetspelers het treinkaartje ZaandamHoorn.
Toen Jong Holland zou komen
voetballen hadden ze bij de
stationsstalling in Zaandam 12
fietsen gehuurd om vandaar naar
de Oostzijde te kunnen fietsen.
Een briefje uit Alkmaar: “Mocht
de wedstrijd eventueel door
terreinafkeuring niet doorgaan,
wilt u dan doorgeven dat de huur
van de fietsen niet doorgaat zodat
ze aan anderen kunnen worden
verhuurd.”

Sigaretten en havermout
Verbazingwekkend is het daarom
te lezen dat het ZCFC in 1944
– in de bitterste, donkerste
periode van de oorlog - lukte om
een toernooi te organiseren. Het
ging de geschiedenis in als het
‘Consi-toernooi’, want de prijzen
bestonden uit 16 peperdure
pakjes sigaretten van het merk
Consi, die op de zwarte markt
60 gulden (zo’n s 25) per pakje
opbrachten. Ook te winnen waren
15, eveneens kostbare, pakken
havermout. De deelnemende

clubs - Zaanse Boys, Blauw-Wit,
en Jong Holland – verschenen
uiteraard in hun sterkste
opstelling. Zet bereikte de finale
en stond tegen Zaanse Boys 10
minuten voor tijd nog met 3-0
achter. Maar door een ‘droomomzetting’ – linksback Nack
Bosboom werd linksbuiten en
scoorde vanaf die positie vier keer
– gingen de felbegeerde sigaretten
naar de Zetters, maar namen de
spelers van Zaanse Boys maar
wat graag genoegen met de
havermout.
Verder werd er dat seizoen niet
meer gevoetbald. En vergaderd
werd er ook nauwelijks. Om de
leden bijeen te krijgen moest het
bestuur vergunning aanvragen bij
de Duitse bezetter - in dit geval de
Gewestelijke Politiepresident – die
moest worden aangeschreven
als ‘edelgrootachtbare heer’.
Bovendien moest eerst de agenda
worden getoond alvorens al of
geen toestemming werd gegeven.

Weer verder
November 1947. De vijf
oorlogsjaren zijn voorbij. Een tijd
waarin de wereld door geweld,
terreur en daarmee gepaard
gaande ellende op haar kop

stond. Tussen 1940 en 1945,
toen Nederland door de Duitse
overheersers was bezet, raakte
veel en later vrijwel alles van slag.
Ook het verenigingsleven. Nu
hernam het gewone leven weer
zijn loop.

10-0 en meer
Uit een relaas, opgeschreven bij
het 30-jarig bestaan, blijkt dat er al
snel weer werd gevoetbald. ZCFC
speelde vanaf najaar ’45 met twee
teams tegen de lagere elftallen
van Zaanse zondagclubs. Dicht bij
huis en geen reiskosten. Een 10-0
nederlaag of soms nog meer tegen
een vijfde elftal van bijvoorbeeld
ZFC was dan heel normaal.
Voor thuiswedstrijden kon Zet
aanvankelijk terecht op het
veld van de voetbalvereniging
Westzaan, maar na een jaar kwam
ZCFC weer zonder veld te zitten en
konden alleen nog uitwedstrijden
worden gespeeld.
Wel was er nog een eerder
‘uitstapje’ naar de Westzanerdijk,
maar dat was van korte duur.
“Dat kwam zo: We mochten het
afgekeurde veld van Zaanse Boys
aan de Westzanerdijk gebruiken.
We moesten het echter eerst
opknappen. Met auto’s van
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In het jubileumboek uit 1981
staat een door Han de Jong
(jarenlang clubbladredacteur
en gekend ZCFC’er) geschreven
stuk over de eerste jaren na
’45. “Mei 1945. Nederland
is bevrijd. ZCFC maakte de
balans op: 36 leden, 3 oude
ballen waarvan 2 zonder
binnenbal, 2 nieuwe ballen, 1
ballenpomp en 1 priem.
Op 4 juni, een maand na de
bevrijding, kwamen de leden
voor een vergadering in De
Harmonie (hoek Stationsstraat/
Rustenburg) bijeen. “We slaan
de hand aan de ploeg en gaan
met vereende krachten onze
vereniging weer opbouwen”, zo
luidde de uitnodiging.
Alles was schaars en ‘op de
bon’. In november 1945
kreeg Zet van de KNVB een
zegel voor de aanschaf van
1 binnen/buitenbal. Kosten:
f 24,50 en te kopen bij de
Zaanlandse Schoenhandel in
de Westzijde. Daar kostten de
scheenbeschermers f 1,25
per stel, losse nopjes voor de
voetbalschoenen 90 cent per
dozijn. En, liet de winkelier
vol trots weten, binnenkort zijn
ook weer veters leverbaar.”
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Noord-Holland (de zogeheten
onderbond) naar de 4e klas van de
KNVB. Het elftal dat dit presteerde
bestond uit J. Kruiver, J. Hartog,
J. Moerland, Jb. van Braam, N.
Bosboom, H. IJskes, S. Rep, G.
van der Stelt, Jb. Stroobach, J. van
Zaane en G. IJskes.

uitkomen is het noodzaak dat
tenminste zij die met het eerste
elftal meespelen in de officieele
kleuren van onze club uitkomen.
Men diene hiermede nu reeds
rekening te gaan houden.”
De secretaris schreef dat
exemplaren van het huishoudelijk
reglement voor 50 cent bij
hem waren af te halen. “Er
zijn verscheidene leden die
dit reglement nog nooit onder
ogen hebben gehad en dat kan
natuurlijk niet.”

Margarine en een pot stroop
18

1e elftal 1947 - 2e Pinksterdag, Deventer
Boven v.l.n.r: H.W. Freeke, Jaap Stroobach, Jan Zwier, Jaap van Braam, Jo Moerland, Nack Bosboom,
Jan van Zaane, Wichert Kromkamp, Henk Kruyver. Onder v.l.n.r.: Gerrit IJskes, Henk IJskes,
Gerrit van der Stelt, Gerrit van Lingen, Piet Hartog, Jan Hartog
gebroeders Gerrit en Herman
IJskes werd grond aangevoerd.
Het terrein werd vergroot, kortom:
de hele zomer werd er door onze
mensen aan gewerkt. Na er
twee wedstrijden op te hebben
gespeeld, werd het alsnog
afgekeurd.”
Zoals eerder geschreven:
Helemaal zeker is het niet maar

uit ons archief zou blijken dat pas
in 1947, voor het eerst – na acht
jaar – weer een Goal verscheen.
Geen woord daarin over wat de
oorlogsjaren voor ZCFC hadden
betekend. Wèl een voorwoord
van trainer Henny Freeke,
waarin hij belangstellende leden
uitnodigt met hem een avond te
komen praten over ‘mysterieuze
krachten in de sport’, ‘het

ZCFC 1931 - 2006

stopperspilsysteem’ of over
‘concentratie waaraan de Engelse
club Arsenal zijn successen heeft
te danken’.
In 1947 stelde de KNVB weer de
officiële zaterdagafdelingen in en
gelukkig kon Zet het B-veld van
VVZ in de Oostzijde huren. Prompt
werd het 1e elftal kampioen en
promoveerde het van de afdeling

Het bestuur hief in Goal een
waarschuwend vingertje: “Er zal in
de toekomst meer naar ons eerste
elftal worden gekeken. Door
onze eigen mensen, maar ook
door publiek dat ook ’s zondags
wedstrijden bezoekt. Aan jullie de
taak, door spel en gedragingen,
waardige propagandisten voor
het beoefenen van de sport op
zaterdag te zijn.”
Een andere bestuurlijke
mededeling: ”Als we straks in
de competitie van de KNVB

Om de kas te spekken werden
door de leden steunbonnen
verkocht. Met de verkoop waren
ook prijzen te winnen: half pond
margarine, 1 pakje sigaretten, 0,9
mud cokes, een pak havermout,
1 fles eau de cologne en 1 pot
stroop.
In mei 1948 verscheen het
bericht in Goal dat het bestuur
had besloten om voor het eerst
met een adspirantenelftal aan de
competitie deel te nemen. “Helpt
allen mede door zoveel mogelijk
jongens te bewegen zich bij ons
aan te sluiten. Willen wij in de
toekomst een steeds grotere
rol gaan spelen dan is het een
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eerste vereiste om jeugdige
spelers te bekwamen. Alle
jongens beneden 16 jaar en van
christelijken huize kunnen zich
melden.” De contributie voor hen
werd vastgesteld op 50 cent (20
eurocent) per maand.
In de volgende Goal bleken de
eerste jongens zich te hebben
gemeld. En, schreef de secretaris:
“Er zijn gelukkig al jongens
die een paar voetbalschoenen
hebben. Dit is echter voor allen
noodzakelijk. Dus jongens,
sparen maar.”
Twee maanden later, toen bleek
dat steeds meer jongens bij ZCFC
wilden gaan voetballen, viel in het
clubblad te lezen: “Zorgt allen
voor voetbalschoenen, kousen,
zwarte voetbalbroek en oranje
shirt. Het is waar, het kost een
paar centen, maar het is een
uitgave voor eenmaal. Zonder
opofferingen is er nooit iets tot
stand gekomen. Wij doen veel
voor jullie, maar kunnen toch niet
voor alles zorgen.”

Adspiranten
Het eerste adspirantenteam dat
onder leiding van oud-eersteelftalspeler G. van Heemst zijn
opwachting op de Zaanse velden
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2e elftal 1948 - 2e Pinksterdag, Groningen

Boven v.l.n.r.: Wim Schipper, Gerrit Blom, Wim Kaper, Jan Leek,
Siem Kramer. Midden v.l.n.r.: Piet Verdam, Klaas Pos, Gerrit van
Lingen, Meindert Rustenhoven. Onder v.l.n.r.: Herman IJskes, Barend IJskes, Jan Zwier.
maakte bestond uit: Jb. Meinen, E.
Warnink, K. Kruijver, R. Segveld,
L. Stroobach, S. Stroobach, H.
Bouman, W. Zevenboom, E. van
Wijk, Langeberg en C. Heikens.
De in juni 1948 in Ons Aller
Belang (Oostzijde) gehouden
jaarvergadering leverde een
gedeeltelijk vernieuwd bestuur
op: G. Pos (voorzitter), J. van
Zaane (secretaris), J. Moerland

(penningmeester) en G. Grabijn
en G. van der Stelt (leden zonder
functie). Het gepromoveerde
eerste elftal ging het in de
competitie opnemen tegen:
Blauw-Wit, Dindua, De Geuzen,
HCSV (Hoorn), Johez (Haarlem),
Kennemerland (Haarlem),
SNL (Amsterdam), Kromhout
(Amsterdam) en IJmuiden. Als
de wedstrijden waren afgelast
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viel dat te lezen in de etalage van
boekhandel Brinkman, Westzijde
1 en bij S. Rep (tegenover de
Bernhardbrug). “Het is niet
de bedoeling dat Brinkman en
Rep zaterdagsmorgens hierover
worden opgebeld.“
Voor het spelen van de
uitwedstrijden moesten flink wat
kosten worden gemaakt. Omdat
er nogal verschil was tussen de
afstanden die de diverse elftallen
moesten afleggen besloot het
bestuur tot een eerlijke verdeling
van die lasten. “Zowel bij thuisals bij uitwedstrijden moet
door elk lid dat de wedstrijden
meespeelt f. 1,25 voor reisgeld
worden betaald (de reserves
betalen dus niets). Deze kosten
moeten vóór de wedstrijd aan
de aanvoerder worden voldaan.
Door deze regeling hoeft niemand
in verband met de reiskosten
afbericht te geven.”

‘Christenjongen’
Een paar maanden na de start –
we schrijven november ’48 – bleek
het adspiranten-elftal van ZCFC
redelijk aan de verwachtingen te
voldoen. Leider G. van Heemst is
dan ook dik tevreden over ‘zijn’
jongens. En dat zij maar niet

wisten te winnen schrijft hij toe
aan de tegenstanders. “Dat zijn
reeds lang bestaande elftallen,
aan wie wij toch steeds goed
partij geven.”
Van bestuurszijde kregen de
jongens ook een vermanend woord
mee: “Weet bij iedere wedstrijd
dat je als Christenjongen op het
veld komt en ook als zoodanig
door je tegenpartij wordt
beoordeeld. Trek hieruit verder
zelf je conclusie, maar laat dit
het devies zijn: Het is beter op
sportieve wijze te verliezen dan
door unfair spel een overwinning
te behalen.”
Een maand later besteedt Van
Heemst een hele pagina in Goal
aan tips voor de adspiranten en
neemt hij de jongens schriftelijk op
de korrel.
“Keeper, jij bent niet de stevigste
en daar kan ik je geen verwijt van
maken. Maar wel zou ik graag
zien dat je wat flinker optreedt.
De ballen vaster grijpen, niet
laten glippen en vooral niet
meer dan drie passen met de bal
lopen. De backs, de gebroeders
Stroobach, mogen nooit op één
lijn blijven staan, maar steeds
enigszins achter elkaar, zodat je
bij gevaar elkaar kunt bijstaan.

Beiden maken dezelfde fout:
ze wachten te veel af. Ga op
het gevaar af terwijl de ander
een oogje in het zeil houdt.
Middenlinie: Rinus Segveld
voert te veel en raakt dan
de bal kwijt, dus vlugger
afgeven jij! Kruijver,
jij als spil moet lange
passen geven, harder
schieten en zelf geen
ballen uitnemen. Thie,
Bakker, De Lange, Bouman en
Langeberg: jullie spelen allemaal
iets te peuterig. Geef die bal
maar een flinke trap en goed
uitkijken waar je medespelers
zich bevinden. Midvoor Wim
Zevenboom, jij moet doelpunten
maken, daar ben je voor. Uit de
lucht opvangen en doorbreken,
dat is mooi werk.”

Brief op poten
In juni 1949 zijn er weer
clubinsignes te koop voor 60 cent
per stuk. Uit Goal blijkt dat het
bestuur een brief ‘op poten’ heeft
ontvangen van een lid. Hij heeft
geconstateerd dat er leden van
ZCFC zijn die op zondag naar
voetbalwedstrijden gaan kijken.
Hij acht dit in strijd met het
huishoudelijk reglement van de
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club
en verzoekt om òf
maatregelen tegen deze spelers
te nemen òf het reglement te
wijzigen.
Het bestuur komt verder met een
aantal belangrijke mededelingen:
‘Zorg ervoor dat uw schoeisel
geen uitstekende spijkers heeft.
Vele scheidsrechters treden
hiertegen zeer streng op. Witte
broekjes bij de wedstrijden zijn
niet langer toegestaan. Vier
mensen worden aangewezen om
voortaan de verbandkist op te
halen bij S. Rep in de Oostzijde
en die na de thuiswedstrijden
daar ook weer te bezorgen. Na
de thuiswedstrijden zorgen de
spelers voor het verwijderen
van netten en cornervlaggen.
De voorhoede neemt het ene
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doel voor zijn rekening, de
achterhoede het andere.

Trainer boos weg
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Trainer H. Freeke legt in december
’49 met onmiddellijke ingang zijn
taak neer. Hij is het niet eens met
het besluit van de elftalcommissie
om het 1e elftal – gelet op de
slechte resultaten – niet meer
het stopperspilsysteem te laten
spelen.
Het bestuur was ook ontevreden
en wel over de gang van zaken
binnen de vereniging. Februari
1950 in Goal; “Zo gaat het
niet langer!” Want het leek zo
langzamerhand een gewoonte
geworden dat spelers zonder
afbericht wegbleven. Bij een
wedstrijd van het 1e verschenen
slechts zeven spelers en pas toen
een paar supporters bereid waren
een balletje mee te trappen kon
worden afgetrapt. Geen wonder
dat Zet met 10-0 klop kreeg.
Het bestuur pikte dit ‘wangedrag’
niet langer. “Alle trouweloze
lastposten en parasieten zullen
aan de kant worden gezet. Dit is
de laatste waarschuwing!”
Het verblijf in de 4e klas heeft niet
lang geduurd. De prestaties waren
mager en steeds bungelde ZCFC

onderaan. Door uitbreiding van
het aantal clubs besloot de KNVB
tot tweemaal toe dat er geen
degradatie zou plaats hebben
en kon het verblijf voor Zet in de
4e klas toch worden verlengd.
Maar in 1951 – de club bestond
20 jaar – volgde toch degradatie
naar de afd. Noord-Holland.
Hier ontmoette ZCFC weer oude,
bekende tegenstanders als HCSC,
BOL, Gouwzee Boys en EVC, maar
ook de tweede elftallen van HCSV
(nu Zwaluwen), Dindua en Jong
Holland.
De bond probeerde, op aandrang
van de clubs, de reiskosten zo
veel mogelijk te drukken. Daarom
werden de uitwedstrijden zo
vastgesteld dat de spelers van
de diverse elftallen met één bus
konden reizen. In Goal dus het
volgende bericht: “De autobus
met spelers van 1e, 2e en 3e elftal
vertrekt zaterdag om half twee
van de Dam voor wedstrijden
in resp. Alkmaar, Broek op
Langedijk en Heerhugowaard.
Een beperkt aantal supporters
kan mee voor 1 gulden per
persoon.” Dat ‘buspoolen’
betekende wel dat soms lang
moest worden gewacht tot
iedereen was uitgevoetbald en
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de terugreis naar Zaandam kon
worden ondernomen.

Doel te hoog
In het oudjaarsnummer van
december 1950 namen enkele
schrijvers geen blad voor de
mond. Een van hen nam het 1e
elftal onder de loep: “Keeper Jan
Hartog heeft niet voldaan, de
verdediging wist niet wat men
aan hem had. Hij vergat te vaak
de bal in zijn handen te pakken.
G. Zevenboom is te licht en
daardoor als verbindingsspeler
beslist onvoldoende. Jan van
Zaane heeft als midvoor niet
voldaan, dus is het probleem
waarmee we al jaren sukkelen
niet opgelost. G. van der Stelt en
R. Groenewold pingelen veel te
lang.” Met het veld – Zet speelde
inmiddels op een van de velden
aan de Ringweg – was het niet
best gesteld. De bond had er
nogal wat aanmerkingen op. Eén
doel was 12 cm te hoog en de
kleedkamers waren tochthokken.
Daarom was het een opsteker
dat de gemeente liet weten dat
ZCFC velden zou krijgen op het
nieuw aan te leggen sportpark in
het Westzijderveld, ter hoogte van
de Texelstraat (nabij gloedfabriek

Vesuvius). De club - met
inmiddels ruim 100 leden - diende
zelf voor kleedkamers, doelpalen,
afrastering en dergelijke te zorgen.
In oktober 1951 bracht ZCFC voor
het eerst een juniorenelftal op
de been. Dat ging wel ten koste
van het adspirantenteam, dat
de grotere jongens nu naar de
junioren zag vertrekken.
Het bestuur trok in Goal (april ’52)
weer eens ‘een gele kaart’. “Nog
steeds komt het voor dat tijdens
de wedstrijden van onze elftallen
niet voldoende rust heerst. Er
wordt gevoetbald naast en achter
de doelen en mensen die de
wedstrijden willen volgen wordt
het uitzicht benomen doordat
allerlei mensen, die daar niets
hebben te maken, op de lijn of
zelfs in het veld staan. Personen
die dit betreft zijn in overtreding
en zullen worden verwijderd.”

Westzijderveld
Met begrijpelijk enthousiasme
nam ZCFC in december 1952 de
nieuwe behuizing op sportpark
Westzijderveld in gebruik. Het
negende stekkie in het 20-jarig
bestaan. Ds. D. Warnink hees de
clubvlag en het 1e elftal versloeg
Zwaluwen uit Hoorn met 5-1.

Goal: “Jammer was dat na afloop
van deze wedstrijd het veld
nagenoeg onbespeelbaar was
geworden.”
Maar wat was er vooraf gewerkt
om ZCFC dat nieuwe ‘thuis’ te
bezorgen. Het zelfdoen had de
leden te pakken. Als de gemeente
aanbiedt om voor 2300 gulden
(duizend euro) een toilet te
bouwen (op 50 meter! afstand van
de kleedkamers) blijkt dat het in

eigen beheer voor 150 gulden ook
kan.
Het was er, zeker kijkend met
onze nu zo verwende ogen,
bepaald niet luxueus. De ‘kantine’
bestond uit een tafel met daarop
wat snoepgoed en om de verkoop
daarvan te vergroten ging een
jeugdlid (Bart Schipper) in de rust
met een deel van de voorraad op
een bord voor zijn buik langs de
bezoekers rond het veld.

Uit het jubileumboek 1981:

“Aan dit kampioenschap was een opmerkelijke gebeurtenis vooraf
gegaan. In die tijd bestond nog de mogelijkheid om tegen een
beslissing van de scheidsrechter protest aan te tekenen. Zo’n
protest moest uiterlijk 10 minuten na de wedstrijd worden gemeld
en werd vervolgens – op een later tijdstip – door een speciale
protestcommissie van de KNVB behandeld.
Nu geviel het in de wedstrijd BPV-ZCFC in 1954 dat de
Bruynzeelmensen meenden een doelpunt te hebben gemaakt.
De scheidsrechter gaf gehoor aan het gejuich en wees naar het
midden. Zet-keeper Cor Muller had echter de bal ruim vóór de lijn
gestopt en heel ZCFC wist de scheidsrechter van zijn ongelijk te
overtuigen. Hoogtebal dus. Maar dat namen de boze BPV’ers weer
niet. Scheidsrechter: doelpunt! Na de wedstrijd verklaarde hij
tegenover ZCFC-bestuurders dat hij die laatste beslissing ‘onder
dwang’ had genomen. Het onmiddellijk door Zet ingediende
protest werd door de KNVB toegewezen, waardoor de uitslag
alsnog werd bepaald op een gelijkspel. Een punt dat Zet later net
nodig had om kampioen te worden.”
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23

Onze historie 1931-1981
Warm water voor douches was er
niet. Pas tien jaar later nam 1eelftalspeler Jan van het Kaar drie
snipperdagen om een geiser (op
flessengas) te installeren.
Om de velden – die ook gebruikt
werden door ODIZ (voetbal
en honkbal), KFC en RCZ - te
kunnen bereiken moest de
spoorlijn worden gepasseerd. Om
niet over de rails te hoeven had
de gemeente een vervaarbaar

ponton laten maken dat zaterdags
onder de spoorbrug werd
gemanoeuvreerd.

Eerste welp
In mei ’53 kon, na adspiranten en
junioren, ook de eerste welp als lid
worden genoteerd: Cees Faber,
Fr. Halsstraat 50, Zaandam.
Deze nieuwe leden (tussen 9
en 12 jaar) gingen 50 cent per
maand contributie betalen.
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Het 1e elftal speelde een
vooraanstaande rol in de afd.
Noord-Holland, maar slaagde er
niet in kampioen te worden. Dat
lukte wel in 1954 toen met
10-0 werd gewonnen van DEK.
De ploeg uit Medemblik kwam met
negen man opdagen en pas onder
voorwaarde vooraf dat ZCFC een
deel van het reisgeld zou betalen.
Promotie naar de 4e klas bleef uit.
Een jaar later werd het 1e elftal
weer kampioen door in Edam met
1-5 te winnen van EVC.
’s Avonds was het groot feest in De
Karsseboom op de Dam.

Papieren promotie

1e elftal 1955/1956- Sportpark Westzijderveld
Boven v.l.n.r.: Henk Bouman, Ab Nijhuis (verzorger), Joop Segveld,
Jaap Kromkamp, Jan van Zaane, Henk Vinke, Harry Segveld,
Henny Mol, Dirk Pos (grensrechter). Onder v.l.n.r.: Rinus Segveld,
Jaap Stroobach, Jaap Meinen, Henk IJskes, Jan Kan.
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Deze keer kon de opstap naar de
4e klas van de ‘grote bond’ wel
worden gemaakt. Niet via het veld,
want de wedstrijden tegen Sparta
Nijkerk en DOSC uit Den Dolder
verliepen teleurstellend. Maar
gelukkig voor Zet ging de KNVB er
toe over de 4e klas uit te breiden
waardoor ZCFC administratief
promoveerde.
Wel een klas hoger maar ook
grotere – financiële – zorgen.
Goal in september ’54: “De
lekken dienen te worden gestopt,
anders gaat onze vereniging over
de kop(t). Met dit kreupelrijm

vroeg de penningmeester
aandacht voor de ronduit slechte
kaspositie van ZCFC. Stijgende
reiskosten, boetes, terugtrekken
van een team. De leden werden
opgeroepen toch vooral de
steunbonnen te verkopen en zo
mogelijk donateurs te winnen. “Er
lopen nog genoeg simpele zielen
rond, die na enige aandrang
bereid zijn hun dure centen
beschikbaar te stellen voor dat
malle voetballen.”
Om het tekort van 75 gulden te
dekken werd in de kleedkamer
een lijst gelegd waarop de leden
‘naar draagkracht’ voor een gift
konden intekenen.

Roken in de rust
Ook in ander opzicht haperde
er soms wat. Goal van oktober
’54: “Mogen wij speciaal onze
junioren eraan herinneren dat
we een christelijke club zijn?
Het is namelijk opgevallen dat
sommigen op het veld en in
de kleedkamer termen bezigen
waarvan een bootwerker rode
oren zou krijgen.”
Piet Hermanides, aanvoerder
van de junioren, klaagde dat
sommige spelers rookten in de
rust. “Dat is heel slecht voor het

uithoudingsvermogen.”
De jeugdafdeling groeide gestaag.
Begin ’55 waren er 6 welpen, 15
adspiranten en 25 junioren.
In 1956 werd het 25-jarig bestaan
gevierd met een feest in ‘Ons Huis’
op de Gedempte Gracht. In de
jubileumuitgave van Goal schreef
redacteur Han de Jong: “Vol
verwachting zien wij vooruit en
wensen dat de volgende 25 jaar
een, ondanks alles, toch even
vlot verloop zullen hebben als
de eerste. Met medewerking van
alle leden zal dat werkelijk wel
gaan. Dat het in de toekomst nog
doelpunten mag regenen (aan de
voor ons goede kant) en dat ZCFC
dezelfde gezellige en bloeiende
vereniging mag blijven.”
H. Freeke werd voor de derde
keer benoemd tot trainer. Hij
kondigde in Goal aan aan drie
basis-elementen te gaan werken:
baltechniek, lichaamstechniek
en looptechniek. Maar opnieuw
hield hij het snel voor gezien en
werd met ingang van het seizoen
‘57/’58 opgevolgd door Arie
Koetsier. Vier maanden later liet
deze somber weten: “Het is met
de mentaliteit bij ZCFC niet best
gesteld. We waren op de goede
weg, maar waar we drie maanden
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aan hebben gebouwd maken
jullie door gebrek aan animo in
één maand weer kapot.”
De kritiek van trainer Koetsier
zal niet de groei van de club
hebben gegolden. ZCFC deed
inmiddels aan de competitie mee
met 4 senioren-, 2 junioren- en 4
adspirantenelftallen. Het 1e elftal
had als tegenstanders HCSC,
Blauw-Wit, Dindua, EVC, NeHaMij,
Vlug&Vaardig, Marken, Kromhout
en PVWA. De prestaties bleven
beneden verwachting en pas aan
het slot van de competitie werd
aan degradatie ontkomen.
Het seizoen erop (1959/’60)
ging het een stuk beter. Zet werd
kampioen, maar ook deze keer
via ‘de groene tafel‘. Aanvankelijk
was ZCFC op de tweede plaats
geëindigd, achter HCSC.
De uitwedstrijd in Den Helder
was namelijk met 1-0 verloren
en hoewel Zet na afloop van
deze wedstrijd een protest had
ingediend wegens het niet
toekennen van een penalty (die
penalty werd in de stromende
regen alsnog benut) had HCSC
al uitbundig het kampioensfeest
gevierd. Een groot aantal ZCFC’ers
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was naar het Amsterdamse hotel
Krasnapolsky getrokken waar het
protest zou worden behandeld.
De scheidsrechter verklaarde de
handsbal wel te hebben gezien
maar de voordeelregel te hebben
toegepast. Een uitleg die wel erg
mager was, zodat de commissie
het protest van Zet toekende. De
uitslag werd daardoor veranderd in
1-1 en Zet was alsnog kampioen.
Feest dus in Zaandam, beteuterde
gezichten in Den Helder.

Promotie op stadionveld
26

Voor een plaats in de 3e klas
moesten nu promotiewedstrijden
worden gespeeld tegen het
Utrechtse Desto en Sizo
(Hillegom). De uiteindelijke
beslissing viel op 30 april
1960 toen Zet voor 2500 (!)
toeschouwers met 3-2 wist te
winnen van Sizo. Het team
van ZCFC bestond uit Rudi de
Waal, Rinus en Harry Segveld,
Bouwe Bakker, Henny Mol, Wim
Bleij, Ger van Dongen, Jan Kan,
Gep Tel, Bertus van der Ben,
Ab Jansen. Trainer was Arie
Koetsier, elftalleider Piet Janse en
grensrechter ‘ome’ Dirk Pos.
Die wedstrijd op Koninginnedag
werd gespeeld op het zogenoemde

stadionveld, nabij de rotonde op
de Kon. Julianaweg. ZCFC mocht
van dat veld gebruik maken na
weer eens een opmerkelijk voorval.
Het was in 1959 een abnormaal
droge zomer geweest en ook bij
het begin van de competitie waren
de velden kurkdroog.
In oktober vonden de experts van
de gemeente Zaandam het hoog
tijd om ons veld op sportpark
Westzijderveld om te spitten en
van nieuwe graszoden te voorzien.
Niemand van Zet werd daar echter
vooraf in gekend en dus was
de schrik groot toen men tot de
ontdekking kwam dat een groot
deel van het veld al ‘bewerkt’
was en er dus voorlopig niet kon
worden gevoetbald. Er verschenen
grote stukken in de krant: ‘ZCFC
eist stopzetting van moedwillige
vernieling veld. Zaterdagclub
dreigt alle 13 elftallen uit de
competitie terug te trekken.’
Ingezonden stukken volgden
waarbij een wethouder olie op het
vuur gooide door op te merken dat
ZCFC als christelijke vereniging de
gemeente de schuld had gegeven
van de langdurige droogte. Het
Zet-bestuur in een reactie: ‘Een
volkomen dwaze opmerking,
waaruit een geestesgesteldheid
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spreekt die wij thans niet meer
voor mogelijk hadden gehouden.’
Slot van het liedje was dat ZCFC
voor de rest van het seizoen
gebruik mocht maken van het
‘stadionveld’. Dat droeg die
naam omdat op die plek ooit
een ‘stadion’ had moeten komen
voor een Zaanse profclub die zou
ontstaan als ZFC en KFC gingen
fuseren tot FC Zaanstreek. Van dat
samengaan is het niet gekomen.
FC Zaanstreek bleef beperkt tot
de betalende tak van KFC en ging
uiteindelijk een fusie aan met
Alkmaar ’54, zodat AZ ontstond.

Punt te weinig
In de 3e klas kon ZCFC zijn hart
ophalen met tegenstanders als
De Geuzen, Jong Holland, CSCA
(Amstelveen), Kennemerland en
SDCP (Putten). Laatstgenoemde
maakte ZCFC dat meteen
duidelijk: in Putten werd met 92 verloren. ‘Drama voor ZCFC’,
kopte ’s maandags De Typhoon.
Geleidelijk wist Zet zich echter
aan te passen aan het hogere
niveau en door zes overwinningen
op rij was halverwege de
competitie ‘het linker rijtje’
gehaald. Aan het eind van het
seizoen kwam Zet slechts één

punt te kort om te promoveren.
Het volgend seizoen begon
met een opmerkelijk succes.
Aan een door de gemeente
Zaandam (ter gelegenheid van
het 150-jarig bestaan van de stad)
georganiseerd toernooi deden
(behalve Zilvermeeuwen) alle
Zaandamse clubs mee. ZCFC wist
de finale te bereiken en versloeg
daarin voor duizend toeschouwers
Zaanse Boys met 3-0 (goals van
Jaap van Elsland, Jan Kan en
Bertus van den Dongen). De
eerste prijs was een radio ter
waarde van 150 gulden (s 60),
bestemd voor het nog te bouwen
clubhuis. Het team dat daar voor
zorgde bestond uit Piet Meijns,
Jan Kan, Jaap van Elsland, Bertus
van den Dongen, Bouwe Bakker,
Rinus Segveld, Gep Tel, Gerrit
Hobbelink, Ger van Dongen,
Henny Mol en Jan van het Kaar.
Elftalleider was Piet Janse, in de
pers inmiddels aangeduid als
‘manager’.
ZCFC stond volop in de
belangstelling van het Zaanse
publiek. Steeds meer mensen
bezochten de thuiswedstrijden
en ook bij de uitwedstrijden kon
men rekenen op vele tientallen
supporters.

1e elftal 1962/1963- Sportpark Westzijderveld

Boven v.l.n.r.: Gerrit Hobbelink, Dick Schuerman, Jan v.h. Kaar, Jan
Duyvis, Jan Fris, Arie Koetsier (trainer). Onder v.l.n.r.: Gep Tel, Gerry
van Dongen, Henny Mol, Rinus Segveld, Bouwe Bakker, Jan Kan.

Naar ‘voetbal-walhalla’
In 1962, ZCFC speelde inmiddels
weer op sportpark Westzijderveld,
telde de club 44 pupillen, 66
adspiranten, 53 junioren en 93
senioren. De jeugdcommissie,
die inmiddels wekelijks een eigen
mededelingenblad (’t Zetje’)
uitgaf, bestond uit J. Duyvis sr., T.
Marbus, D. Slop, K. de Boorder,
N. Hermanides, J. Pos, P.
Hoekveld, Z. Steijns, J. Heinhuis,
H. Havenga, R. Pos en S. Tijmes.
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Kantinebeheerder R. Meinen
werd als eerste in de clubhistorie
benoemd tot lid van verdienste.
Het jaar 1962 werd een topper
voor ZCFC. De tweede plaats in
de competitie was voldoende
voor promotie naar de 2e klas,
toen de hoogste afdeling in het
zaterdagvoetbal. Dagblad De
Zaanlander pakte uit met de kop
“ZCFC sterkste zaterdagclub van
Noord-Holland boven het IJ”.
De Typhoon bleef niet achter:
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“ZCFC promoveert naar voetbalwalhalla’. De kracht van Zet werd
aardig geïllustreerd door een
vriendschappelijke wedstrijd tegen
de profs van ZFC, die weliswaar
met 4-0 werd verloren, maar
waarin, volgens de krant ‘ZCFC
goed stand hield’. Van een KFCcombinatie (ook met betaalde
spelers) werd slechts met 1-0
verloren.
De tegenstanders in de 2e klas
mochten er wezen: Dovo, CSCA,
Kozakken Boys, Noordwijk,
Quick Boys, ’s Gravenzandse
Sportvereniging, IJsselmeervogels,
Huizen, NDSM, Rijnsburgse Boys
en Ter Leede.
De eerste wedstrijd werd meteen
een klapstuk: Quick Boys uit.
De Typhoon schreef ’s maandags:
“ZCFC, dat zaterdagmiddag zo’n
fraaie prestatie (2-2) leverde
tegen landskampioen Quick
Boys in Katwijk, heeft op deze
zonnige dag een geweldige steun
gehad van zijn aanhangers.
Zeker vijfhonderd(!) Zaankanters
moedigden ZCFC van begin
tot einde aan, zodat er volop
sfeer heerste. De supporters
kwamen met twee touringcars,
tientallen particuliere auto’s en
op bromfietsen. Door het mooie

weer was de belangstelling
(2500 toeschouwers) volgens
het Katwijkse bestuur minder
groot. Vooral als men weet dat
Quick Boys in oefenwedstrijden
tegen de profclubs Blauw Wit en
Fortuna ’54 liefst 6.000 mensen
trok. “
Dat ZCFC zo sterk voor de dag
kwam was mede te danken aan
de nieuwe keeper, oud-prof Dick
Schuerman. Het team bestond
verder uit Henny Mol, Rinus
Segveld, Jan van het Kaar, Bouwe
Bakker, Bertus van den Dongen,
Jan Fris, Ger van Dongen, Jan
Kan, Gep Tel en Jan Duyvis.
Ondanks het veelbelovende begin
beëindigde Zet de competitie als
derde van onderen.
Het volgende seizoen bleek
opnieuw dat ZCFC in feite
een maatje te klein was voor
de hoogste klas. Tegenover
een verrassende 1-0 winst op
Spakenburg (met de landelijk
bekende oud-international Wout
Heine) stonden verliezen van 6-0
en 7-0 tegen Zwart Wit en een 9-2
nederlaag tegen Ter Leede.
Trainer Arie Koetsier was inmiddels
vervangen door de uit Australië
teruggekeerde oud-Ajacied Steffen
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Klein, die voor de gewoonte had
de spelers op te peppen door ze
brieven met aanwijzingen thuis te
sturen. Keeper Dick Schuerman
was verhuisd naar Aalsmeer waar
hij bij de plaatselijke amateurclub
een geldelijke vergoeding zou
krijgen. Zijn plaats bij ZCFC was
ingenomen door Wil Kling, die zich
eerder bij de club verdienstelijk
had gemaakt met de opzet van
een foto-actie die 12.000 gulden
(s 5.000) opbracht.

Beslissingswedstrijd trekt
2500 man
Aan het eind van de competitie
bleken ZCFC en Heerjansdam
samen onderaan te staan.
Een in Noordwijk te spelen
beslissingswedstrijd moest
uitmaken wie van de twee
zou degraderen. Voor 2500
toeschouwers, onder wie
honderden Zaankanters, wist
ZCFC met 1-0 te winnen door
een goal van Herman Ellermeijer.
Het winnende team bestond uit
Wil Kling, Rinus Heemskerk, Sieb
Welbedacht, Hans Dekker, Gep
Tel, Bouwe Bakker, Jan Kan, Ger
van Dongen, Herman Ellermeijer
en de tweeling Gep en Ab
Laks. Verzorger was Ab Nijhuis,

grensrechter ‘ome’ Dirk Pos en
elftalleider Piet Janse.

Naar Poelenburg
Westzijderveld, stadionveld,
Westzijderveld… het bleef onrustig
binnen de club, want waar zouden
we nu eindelijk eens een vaste
stek krijgen waar we bijvoorbeeld
een clubhuis konden bouwen.
De gemeente Zaandam toverde
in 1964 echter opnieuw een
konijn uit de hoge hoed: ZCFC
kreeg twee velden toegewezen
in de in aanbouw zijnde wijk
Poelenburg. Nieuwe velden plus
een trainingsveld, dat wèl, maar
echt gezellig was het op die kale
bedoening niet. Als buren kregen
we ZVV, ODIZ en de korfballers
van Zaandam-Zuid.
Poelenburg, het stond amper
op de kaart en vooral de
tegenstanders hadden vaak
moeite het sportcomplex te
vinden. Ook de parkeerproblemen
waren niet gering. Auto’s werden
op de Noorder IJ- en Zeedijk
gezet en de politie was dan ook
bij iedere thuiswedstrijd present
om – in het ongunstigste geval
– bonnen achter de ruitenwissers
te schuiven.

Gestaakt
Toen de vertegenwoordigers
van het gezag eens beter
waren gemutst gebeurde het
dat de wedstrijd van Zet tegen
Kozakken Boys plotseling door
de scheidsrechter werd gestaakt.
Hij hoorde – via de geluidswagen
van de politie – dat als binnen 5
minuten de verkeerd geparkeerde
auto’s niet zouden zijn verwijderd
er bekeuringen zouden volgen.
De scheids, een van de zondaars,
floot onmiddellijk voor een time
out om een bon te ontgaan.
Als trainer was de professioneel
ingestelde Ad Zonderland (23)
binnengehaald. Hij kon niet
voorkomen dat ZCFC toch weer
in de onderste regionen van
de tweede klas belandde. Voor
hemzelf was Zet de eerste stap
in zijn bijzondere carrière in het
betaalde voetbal. Hij werd in
later jaren trainer en/of technisch
directeur bij Feyenoord,
FC Den Bosch en Ajax. Voor de
Amsterdamse club behartigt hij
de zaken van het ‘filiaal’ in ZuidAfrika.
Een andere, veelbelovende
naam, was Henk de Joode. Hij
kwam van het Amstelveense
CSCA en had onder meer in

ZCFC 1931 - 2006

het Nederlands Jeugdelftal
gespeeld. Zijn vader had er veel
voor over om Henk naar ‘de top’
te brengen en niemand minder
dan oud-international Piet Kraak
werd belast met de speciale
keeperstraining voor Henk. Het
wierp vruchten af want Henk de
Joode bleek een prima kracht voor
ZCFC en een sympathieke jongen
bovendien.

Weer verhuizing
Er zullen niet veel ZCFC’ers zijn
geweest die Poelenburg met
tegenzin hebben verlaten. Nee,
eerder gejuich was te horen na het
nieuwe aanbod van de gemeente
Zaandam om – opnieuw - te
verhuizen naar het veldencomplex
bij het Prins Bernhardplein. We
kregen daar twee en later drie
velden plus de ruimte voor de
bouw van het lang begeerde
clubhuis. Door enkele acties was
daarvoor inmiddels 15.000 gulden
(s 7.000) bijeengebracht. De in
eigen beheer uitgevoerde bouw
kreeg op 17 december 1965 de
bekroning door de feestelijke
opening.
Twee jaar later werd besloten langs
het hoofdveld een tribune met 350
zitplaatsen te bouwen. Hoewel ook
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17 december 1965: Het nieuwe clubhuis bij het Prins Bernhardplein
die in eigen beheer werd gebouwd
moest er toch 20.000 gulden
(s 8.500) door de leden worden
opgebracht. In dat potje zat ook
3.000 gulden van de ‘verkoop’
van Henk Evenblij aan Telstar. De
officiële opening door wethouder
Rinus Hille was een hoogtepunt in
de ZCFC-historie.
Minder leuk was dat een aantal
spelers bedankte als lid omdat het
bestuur niet aan hun wens wilde
voldoen hen vast in één elftal in
te delen. Het bleek dat ze met die
voorwaarde wel bij PSZ aan de

bak konden.
Het bestuur bestond in augustus
’66 uit P. Janse, J. Pos, J. Kan,
D. Slop, T. Marbus, B. van den
Dongen, J. Nierop en J. Duyvis
sr. Ex-voorzitter G. Pos, een van
de oprichters van ZCFC werd
benoemd tot ere-voorzitter.
Kantinebaas Piet Wolters werd lid
van verdienste.

Toto
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Belangrijk onderwerp van
discussie binnen de club werd
het al of niet deelnemen aan de
voetbaltoto. Na een onder de
leden gehouden enquête besloot
het bestuur om deze ‘openlijke
steun aan de zondagsport’ buiten
de deur te houden.
Een paar jaar later – in 1969
– kaartten vijftig leden de
kwestie opnieuw aan en werd
bij meerderheid van stemmen
besloten dat ook ZCFC zou gaan
‘poolen’. Als financieel argument
gold dat de club er jaarlijks zo’n
5.000 gulden (s 2.000) wijzer
van zou worden. Onder anderen
ere-voorzitter G. Pos verzette
zich heftig tegen het besluit. Hij
wees erop dat het reglement van
ZCFC duidelijk een dergelijke
stap verbood. “Maar ja, er blijkt
van onze principes weinig
meer over te zijn.” De senioren
gingen voortaan f 3,- per maand
contributie betalen, adspiranten
f 1,50 en pupillen f 1,25.
Zaandam trok dankzij de geboden
werkgelegenheid nogal wat
buitenlanders. Bij ZCFC werden
als nieuwe leden genoteerd C.
Descantis, G. Cavallini en M.
Vicenzo.

‘Hyper blitse platen’
Het bezit van een clubhuis
zorgde voor meer binding
binnen de vereniging. Zaterdags
na de wedstrijden was het er
gezellig en op donderdag – na
de training - was er ‘clubavond’.
Een klaverjaswedstrijd leverde als
winnaars op: S. Post Jbzn. S. Post
Jzn., Bert van der Beek, Bouwe
Bakker, Piet Klokman en Henk
Bouwknegt.
Voor de junioren werd een
feestavond georganiseerd. Op het
programma stond ‘het draaien van
grammofoonplaten’, zoals ‘hyper
blitse platen’, ‘goud van oud’,
‘op de vrolijke toer ‘ (hoedendans
en stoelendans) en de ‘tante
Christina-show’. Tot slot was er
‘een echte hollandse polonaise’.
Een nieuwe trainer had zijn intrede
gedaan: Dick Kuyper (oud-prof
van Alkmaar ’54 en van ZFC). In
Goal van januari 1966 schreef
hij: “Ik ben er wel een beetje
verguld mee dat het bestuur
mij, juist in deze voor het 1e
elftal niet rooskleurige situatie,
heeft gevraagd uw trainer te
worden. Dat ik hierop ben
ingegaan heeft mij absoluut niet
gespeten, omdat ik hier een leuk

stelletje goedwillende jongens
heb aangetroffen.”. Maar ook
onder Kuyper kon niet worden
voorkomen dat ZCFC in 1969 – na
zeven jaar in de hoogste afdeling
van het zaterdagvoetbal te hebben
gespeeld – een stap terug moest
doen. Op het sportpark in Alkmaar
werd de beslissingswedstrijd
tegen HCSC met 1-0 verloren. Het
elftal van Zet bestond uit Henk
de Joode, Gep Tel, Bertus van
den Dongen, Hans Dekker, Henk
Marbus, Reinier Krom, Piet Zwier,
Jan Kan, Ger van Dongen, Rob
Meijer en Ab Laks. Elftalleider:
Piet Janse, grensrechter Jan
Ruitenberg.
De club bloeide echter als nooit
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tevoren. Zet telde 8 senioren-, 4
junioren-, 4 adspiranten- en 4
pupillenelftallen.
Trainer Kuyper maakte plaats voor
Jan Eshuijs die met een sterk
verjongde selectie aan de slag
ging.
Buitenland
Er werd ook een uitstapje over
de grens gemaakt. Met de
voetbalclub uit Herfa (vlakbij
de Oostduitse grens) kwam een
zogeheten sportuitwisseling tot
stand. Met Pasen reisde een
groep ZCFC’ers naar het 950
inwoners tellende dorp en korte
tijd later werden de Duitsers hier
welkom geheten. Op
het programma stond
een feestavond in
het Pascal College
waar ons lid Han de
Jong met zijn band
The Caledonians
speelde. Alle leden
vanaf 16 jaar, met
meisje, verloofde of
echtgenote waren
welkom.
De reislust had
ZCFC’ers te pakken
want voor een reis naar
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Engeland – gepland voor 1970
– gaven zich binnen de kortste
keren ruim vijftig mensen op.
Han de Jong was bij velen bekend
als gewaardeerd stukkiesschrijver
voor clubblad Goal. Soms werd
driekwart of meer door hem
gevuld. In een van die stukken
had de uitdrukkingen ‘iemand
bedonderen’ en ‘op hun donder
krijgen’ gestaan. Iemand, die
meldde al 35 jaar lid te zijn
van ZCFC, had zich daaraan
zeer geërgerd, zo bleek uit zijn
ingezonden brief.
32

Het ‘Zetje’
Het voor de jeugd bedoelde
weekblad ‘Zetje’ beleefde zijn
250e editie en met animo begon
de jeugdcommissie – onder
aanvoering van D. Slop,
T. Marbus, N. Hermanides, G. van
Heemst, D. Berkhof, L. Bekker, J.
Alberts, L. van der Tuin, J. Tanger,
H. Kors en K. Dekker –
aan de 9e jaargang.
Van Goal viel ook iets bijzonders
te melden. In het nummer van
maart 1970 stonden voor het
eerst foto’s. De kwaliteit was niet
best, maar toch. De plaatjes
hadden betrekking op de reis van
een groep Zetters naar Oxford in

Engeland. De redactie van het
clubblad bestond uit Bert van der
Beek, Henk Blom, Rob en Dick
Meijer, Tije Marbus en Han de
Jong.
De jeugd van Zet beleefde een
leuk weekend in Dordrecht waar
ze de pinksterdagen doorbrachten
bij Oranje Wit en met enkele
prijzen terugkeerden naar
Zaandam.
ZCFC 8 werd in mei ’70 kampioen,
met als spelers: Ru Pos, Piet
Prins, George Post, Kees Hotting,
Paul Goudriaan, J. Kuiper, Han
de Jong, Wim Dik, Theo van
Splunteren, Hans Woudstra en
John Voortman.
De elftalcommissie, die in overleg
met de trainer de eerste twee
teams samenstelde, verschafte
duidelijkheid over hoe zij spelers
beoordeelden:
a. Of een speler kwaliteiten heeft
die voor het 1e van belang zijn;
b. Of zo’n speler ook regelmatig
de trainingen bezoekt;
c. Of die speler dan ook over
voldoende saamhorigheidsgevoel
beschikt.
De elftalcommissie bestond in
maart ’71 uit Bertus Baljet, Henk
Blom, Jan Duyvis sr., Gerard
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Grabijn en Jaap Wolters.

Feest in De Speeldoos
Op 14 mei 1971 was De
Speeldoos tot de laatste
plaats bezet voor de viering
van het 40-jarig bestaan. De
jubileumcommissie had ‘een
keur aan televisie-artiesten’
gecontracteerd zoals Conny Vink,
Rita Corita, muzikale clown Rexis
en het Cocktail Trio. Toch kostten
de toegangskaarten slechts 4
gulden (‘een fractie van de
werkelijke kostprijs’). Ook was
een loterij georganiseerd met
6.000 loten à 1 gulden per stuk.
Van ieder lid werd verwacht dat hij
minstens een boekje van 25 loten
aan de man/vrouw zou brengen.
Ter gelegenheid van het feest
werden Gerard Grabijn en Gerrit
van Heemst benoemd tot lid
van verdienste. Van het geld
dat de ‘verkoop’ van Ab Laks
aan ZFC opleverde werd een
geluidsinstallatie gekocht. In
de rust konden dan bezoekers
worden getrakteerd op (betaalde)
reclameboodschappen. Ook
kwamen reclameborden langs het
hoofdveld.
De KNVB had in ’70 besloten
de leeftijd voor pupillenvoetbal
te verlagen van 10 naar 8 jaar.

Dat leidde bij Zet in ‘71 tot twee
extra teams. Een paar jaar later
ging de grens verder omlaag
en mochten jongens – en toen
ook meisjes – vanaf zes jaar in
competitieverband spelen.
Ja, ook meisjes bij ZCFC. De
KNVB had in het begin van de
jaren zeventig de mogelijkheid
geopend voor dames-/meisjesvoetbal, maar Zet besloot pas
in 1979 met vrouwenvoetbal te
beginnen.

Best jaar
1971 was trouwens een best jaar
voor Zet. Het 1e werd kampioen
en promoveerde naar de 2e klas,
de op één na hoogste sinds de
KNVB ook een 1e klas voor het
zaterdagvoetbal had ingesteld.
Het 2e elftal eindigde op de
tweede plaats en het juniorenteam
drong door tot de interregionale
jeugdcompetitie.
Voor het seizoen ‘72/’73 kreeg
Goal een nieuwe redactie: Piet
Bes, Jan Duyvis jr. , Willem
Laanstra en Tije Marbus. Zij gingen
vlot van start met de aankondiging
van allerlei rubrieken. Een daarvan
was: ZCFC’er van de maand. De
eerste die voor het voetlicht kwam
was de nieuwe grensrechter van

33

De Typhoon: 29 april 1971

ZCFC 1931 - 2006

Onze historie 1931-1981

34

het eerste elftal, Ben van Ruiven.
Het volgende ‘slachtoffer’ was
Frans Fuykschot, die zichzelf
‘te druistig’ vond en verklaarde
het op het veld vooral te moeten
hebben van ‘zijn snelheid en zijn
enorm uithoudingsvermogen’.
Het gepromoveerde 1e elftal
kreeg als tegenstanders: ASWH,
CJVV, CSVD, DOSC, Geinoord,
HBSS, NDSM, Rijnsburgse Boys,
Rijsoord, IJmuiden en VRC.
Het 2e moest het opnemen tegen
de reserveteams van o.a. Huizen,
Spakenburg, VVOG, Zuidvogels en
IJsselmeervogels.
Ons jeugdlid G. Bijkerk won de
door de scheidsrechtersvereniging
georganiseerde spelregelwedstrijd
en kreeg door de voorzitter van
de afd. Noord-Holland de prijs
uitgereikt. Het team van ZCFC
eindigde als tweede.

Toch weer verhuizen?
In 1972 wees alles erop dat ZCFC
op het sportpark Oostzijderveld
zijn stekkie – na elf verhuizingen
– wel had gevonden. De club was
er van alle gemakken voorzien
en bovendien lag het complex zo
centraal dat met name jeugd uit
nieuwbouwwijken als Kogerveld,
Plan Kalf en Westerkoog de weg

naar Zet wisten te vinden. Er
werden door het bestuur dan ook
plannen gemaakt om het clubhuis
te vergroten. De gemeente
verstrekte een bouwvergunning en
de Nederlandse Sport Federatie
beloofde een subsidie.
Wat niemand had verwacht
gebeurde. Begin ’73 kwam het
verzoek van wethouder Theun
van Dam om eens te komen
praten. Bij de gemeente waren
ze tot de conclusie gekomen dat
‘Oostzijderveld’ aan de kleine
kant was voor drie voetbalclubs
(VVZ, Zaanlandia en ZCFC). En
omdat een plan was gemaakt om
in de Wijde Wormer een nieuw
sportcomplex aan te leggen kwam
van gemeentewege de vraag wie
van de drie clubs bereid was
daarheen te verhuizen. Alleen het
bestuur van Zet bleek in principe
bereid dat aanbod in overweging
te nemen. Mits natuurlijk aan
allerlei wensen zou worden
voldaan.
Na bestudering van voor en
tegen werd in een buitengewone
ledenvergadering besloten
het aanbod van de gemeente
Zaandam aan te nemen.
Overwegingen om het
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Oostzijderveld te verlaten waren
onder meer: onvoldoende
uitbreidingsmogelijkheden, slechte
sanitaire voorzieningen en nog zo
het een en ander. Tegenstanders
van de verhuizing voerden vooral
aan dat het opgeven van de
centrale ligging een belemmering
zou zijn voor de groei.
De worst die de gemeente ZCFC
voor de neus hield was natuurlijk
wel aantrekkelijk: een heel
nieuw complex, met drie eigen
velden, eigen kleedkamers, goed
trainingsveld, volop parkeerruimte
en een modern clubhuis.
Dat laatste vormde geruime
tijd een hobbel in de
onderhandelingen. ZCFC wilde
een flinke vergoeding voor de te
verlaten accommodatie (clubhuis
en tribune) en ook werd een
bedrag gevraagd voor de geschatte
inkomstenderving wegens de
afgelegen ligging van het nieuwe
complex. Maar uiteindelijk werd
daarover ook overeenstemming
bereikt.

Overuren
Het bestuur van ZCFC maakte
in die tijd overuren en deed dat
zonder voorzitter Piet Janse, die
na 17 jaar wegens een minder

goede gezondheid uit het bestuur
stapte. Nieuwe voorzitter werd
D. Slop die eerder die functie in
de jeugdcommissie had vervuld.
Ook de gewaardeerde trainer
Jan Eshuijs vertrok en werd
opgevolgd door J. van der Vaart.
Als speciale jeugdtrainer werd Jan
Stolp benoemd. Gerard Grabijn
– alleskunner in de club – nam het
beheer van het clubhuis over van
Piet Wolters.
De lijst van topscorers in het
seizoen ‘72/’73 werd aangevoerd
door M. van der Vlis, Piet Zwier en
G. van den Berg (allen 13 goals).
Rinus Segveld bleef steken op
11, gevolgd door Jan Suurland
en Piet van der Brugge met 10
doelpunten.
Het besluit om te verhuizen naar
sportpark De Kalverhoek was
dus genomen, maar het zou tot
augustus 1979 duren voor het
zover was. Zes jaar bleef ZCFC dus
nog op sportpark Oostzijderveld.
Een tijd waarin daar de boel moest
worden onderhouden maar steeds
meer het verlangen naar het
nieuwe groeide. Er verschenen wel
dug-outs. VVZ, die onze opstallen
zou overnemen, wilde alvast met
de bouw van een trainingshal
naast ons clubhuis beginnen. Dat

was voor Zet te kort door de bocht,
want inmiddels was duidelijk dat
de aanleg van Kalverhoek nog lang
niet stond te gebeuren.
Allerlei financiële problemen
kwamen om de hoek kijken
en met name de verwerving
van het complex van PSCK
aan het Kalf verliep niet vlot.
Nadat deze club uiteindelijk een
noodaccommodatie had betrokken
kwam er schot in, maar aan een
exacte verhuisdatum durfde de
gemeente zich niet wagen.

Horloge en radio

reclamebordcommissie (Siem
Riensema, Rob Meijer en Klaas
Zwolsman).
De lagere elftallen maakten
voor de uitwedstrijden voortaan
geen gebruik meer van de
(dure) spelersbus. In januari ’74
besloot het bestuur voortaan
voor carpooling (hoewel dat
woord toen nog niet bestond) een
kilometerprijs te geven, mits de
afstand groter was dan 15 km.
Maar, zo stond in Goal, “wij hopen
dat de meeste autobezitters
hiervan geen gebruik zullen
maken.”

Op 1 december ’73 werd in de
kantine ‘een grootse bingoavond’
gehouden, met volgens de
aankondiging ‘fantastische
prijzen’ zoals een radio, een
horloge, een rollade en een diner
voor 2 personen in De Walvis.
In Goal werd het
organisatieschema voor de
club gepresenteerd. Naast de
gebruikelijke eenheden als
bestuur, elftalcommissie en niet te
vergeten de klaverjascommissie,
waren er nieuwe functies als:
bediening radiokamer (Piet
Klokman en Gerard Grabijn),
masseur (Piet Joosten), clubarts
(Gerrit van den Dongen) en een

In Goal haalde redacteur Wim
Laanstra flink uit naar de
ongeselecteerde senioren. Van de
trainer had hij gehoord (zelf was
ie blijkbaar ook niet altijd present)
dat slechts 10 à 12 spelers de
training bezochten. Dat kwam neer
op 10%. Volgens de schrijver kon
het wegblijven toch niet worden
verklaard doordat de televisie zo
interessant was. Laanstra had bij
zijn rondgang langs de velden ook
moeten vaststellen dat het met de
mentaliteit van veel ZCFC’ers niet
best was gesteld. “Jullie laten
het moede hoofdje wel erg snel
hangen als jullie op achterstand
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zijn gezet.”
In maart ’74 paste het bestuur het
kantinereglement aan. Het was
voortaan verboden om alcoholische
dranken te verkopen aan personen
onder 16 jaar; op toernooidagen
mocht pas worden getapt als de
laatste wedstrijd was afgelopen.
“Dat geldt ook voor bezoekers’,
stond er nadrukkelijk bij.

Verbaasde trainer
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Het seizoen 1974/’75 begon
met het volgende bestuur: D.
Slop, J. Duyvis sr., J. Pos, B.
van den Dongen, J. Alberts, P.
Klokman, H. de Jager, T. Marbus,
J. Kan, P. Bes en R. Segveld. Als
wedstrijdsecretarissen stonden
genoteerd: B. Baljet, H. de Jager
en A. Moerenhout.
Het 1e elftal was niet best
begonnen en dat bracht trainer
J. van der Vaart ertoe zijn
verbazing uit te spreken over
de geringe belangstelling van
de kant van de supporters. “Ik
wil niet stellen dat de aanhang
een elftal steeds kan laten
winnen en dat de prestaties
door aanmoedigingen omhoog
schieten, maar het stimuleert de
spelers wèl. Dus, ZCFC’ers, kom
massaal naar de wedstrijden van

het eerste. De spelers zullen u
dankbaar zijn.”
Het aantal leden was in ’74
teruggelopen van 437 naar 410.
Dit ondanks de 2500 folders die
alvast in Plan Kalf en omgeving
waren verspreid, vooruitlopend
op de in gebruikneming van
het nieuwe complex. Ook de
christelijke basisscholen waren
befolderd. De club telde inmiddels
wel 120 donateurs.
Het verzamelpunt voor de
uitwedstrijden was niet langer de
Noorderkerk maar de kantine.
Het seizoen ‘75/’76 begon met
een nieuwe voorzitter. J. Duyvis
sr. had die taak van D. Slop
overgenomen. Nieuw in het
bestuur waren aangetreden Henk
Noord (kantinezaken) en Piet van
der Brugge (Goal en pr.).
Als trainer werd Dick Schuerman
benoemd, eerder succesvol
keeper bij ZCFC. Jeugdtrainer
werd Jan Westrik die D. Valkonet
opvolgde. Het bestuur liet in Goal
weten: “We durven haast wel
stellen dat ook u – evenals het
bestuur – zeer ingenomen zal zijn
met deze twee heren.”
Kampioen werden het 5e en
Junioren A3. Minder te spreken
was het bestuur in het jaarverslag
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over de trage gang van zaken met
betrekking tot De Kalverhoek.
“Volgens de laatste gegevens
staat zelfs de datum waarop
met aanleg wordt begonnen nog
niet eens vast. Bij de gemeente
blijken de geldmiddelen te
ontbreken.”

Barbecue voor 90 man
Zo’n 90 Zetters schoven op
28 augustus ’76 aan voor een
barbecue nabij de van binnen en
van buiten versierde kantine. De
drie organisatoren (Rob Meijer,
Jan Westrik en Bert Steenbergen)
werden in Goal bedankt voor ‘het
geslaagde evenement’.
Bestuurslid Piet van der Brugge
had een overzicht gemaakt van
het aantal personen dat – buiten
het voetbal – actief was voor
ZCFC. Dat bleken er 98 te zijn.
Grootste aantallen waren
genoteerd bij bestuur
(11), jeugdleiders (24) en
kantinehulpen (23).
Niet meegeteld waren bezorgers
van Goal, de toto/lotto-mensen
en de velen die in touw
waren bij evenementen als
schaatswedstrijden, toernooien
etc. De jeugd van Zet luisterde
op 26 oktober ’76 naar een

bijzondere gast. Op initiatief van
Henk Bootsman sr. was Ajacied
en international Ruud Krol naar
de kantine gekomen om te
vertellen over zijn voetbalcarrière.
Volgens Goal wist hij zelfs ‘de
meest slimme vragen’ uit de zaal
vakkundig te beantwoorden.
Coo Dijkman was reserve bij de
wedstrijd De Meeuwen-ZCFC, te
spelen in het Zeeuwse Zoutelande.
Omdat Coo ’s avonds om 7 uur
weer in Wormerveer verplichtingen
had ging hij niet met de
spelersbus, maar met zijn eigen
(snelle) personenauto. Dat de auto
snel was bleek op de heenweg
toen hij al bij de Coentunnel een
bekeuring kreeg voor te hard
rijden. Coo zat in Zoutelande
de hele wedstrijd op de bank,
maar was wel ’s avonds op tijd in
Wormerveer. Zijn enige troost na
een pechdag.

500e wedstrijd
Ru Pos, de keeper van het 10e,
was toe aan zijn 500e wedstrijd
voor ZCFC. Door afgelastingen
van wedstrijden duurde het van
eind november tot 12 februari
’77 eer dat heuglijke feit kon
worden gevierd. En toen was die
wedstrijd tegen Alc.Victrix ook nog

De Kalverhoek, nummer 12
Veel van onze leden weten niet beter: ZCFC speelt op sportpark
De Kalverhoek. Logisch, want het is ons ‘thuis’ sinds augustus
1979. Maar wie al wat langer meeloopt bij Zet en/of wat meer van
de clubhistorie kent, weet ook dat zo’n vaste stek een tot ‘79 toe
ongekende luxe was. Liefst 11 keer moest ZCFC verhuizen. De keren
dat Zet ergens voor even een veld kon huren zijn niet meegeteld maar
wel in onderstaand overzicht opgenomen. Nummer 12 werd dus De
Kalverhoek waar – vooralsnog - de gewenste vastigheid is gevonden.
1930-1931: Er werd - eerst ongeorganiseerd en tot begin 1931 als
ZCFC – gespeeld op het Blauwe Zand (nabij Norit en
Noordzeekanaal).
1931:
Een door RCZ verlaten, half afgegraven veld werd met
behulp van puin en sintels speelklaar gemaakt. Na
één wedstrijd was het al onherstelbaar vernield.
1932:
Aan de Westzanerdijk werd van de gemeente voor
f 12,50 per maand een veld gehuurd.
1938 e.v.: Van VVZ (nabij het viaduct in de Oostzijde) werd – per
zaterdag – een veld gehuurd. Ook werden wedstrijden
gespeeld bij RCZ (in de zogeheten Slachthuisbuurt).
1945:
Huur van het veld van v.v. Westzaan.
1946:
Alleen uitwedstrijden. Het beschikbaar gekomen
veld van Zaanse Boys kon slechts twee keer worden
gebruikt.
1947:
Huur van het B-veld van VVZ in de Oostzijde.
1949:
Huur van het C-veld van ZFC aan de Ringweg.
1952:
Twee velden op sportpark Westzijderveld (nabij de
Texelstraat).
1959:
Het ‘stadionveld’ nabij de Kon.Julianaweg + Sportpark
Westzijderveld.
1964:
Twee velden + trainingsveld in wijk Poelenburg.
1965:
Terug naar sportpark Kon.Julianaweg.
1979:
Sportpark De Kalverhoek.
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Voorzitters van ZCFC
vanaf 1978
Seizoen:
1978 – 1989
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Piet van der
Brugge

1989-1991*

Paul Klijn

1991-1995

André de 		
Boorder

1995-1999

Piet van 		
Tellingen

1999-2005

Maarten 		
Schellekens

2005 tot heden

Jan Westrik

* Paul Klijn trad in april ’91 tussentijds
af. Zijn functie werd tot de
jaarvergadering ‘91 overgenomen door
André de Boorder.

in Alkmaar. Kort daarna – op 5
maart - kon Ru (zoon van de erevoorzitter Gerrit Pos) alsnog op de
thuisbasis worden gehuldigd. Ru
bleek al z’n voetbalverrichtingen
in een schoolschrift te hebben
bijgehouden. Hij kon er nu

aan toevoegen dat juist in zijn
jubileumwedstrijd zijn duim uit de
kom schoot.
In maart 1977 was er nog altijd
niets nader bekend over de
verhuizing naar De Kalverhoek.
Een wat zuur getoonzet bericht in
Goal: ‘Momenteel is
‘Wijde Wormer’ in onze
club bijna een vies woord.
Jaren geleden werd het
besluit genomen daarheen
te verhuizen. Enthousiast
werden plannen en tekeningen
gemaakt, ledenwerfacties op
touw gezet. Bovendien werd
weinig meer gedaan aan de al
verkochte opstallen op complex
Oostzijderveld. Laten we die
in ieder geval nu toch maar
enigszins opknappen.’
De jeugdcommissie was in haar
jaarverslag over ‘76/’77 ook niet
zo tevreden. Allerlei activiteiten
vielen tegen of konden door
veldproblemen niet doorgaan.
‘Zelfs een disco-avond voor de
A-junioren mislukte wegens
gebrek aan belangstelling.’ Dat
gold ook voor een poging een
zaalvoetbalcompetitie voor de
jeugd van de grond te krijgen.
De jeugdcommissie bestond uit
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Geld lenen

Henk de Jager, Tije Marbus, Ad
van Dorssen en Henk Wolters.
Wedstrijdsecretarissen: Peter
de Boer, Klaas Dekker en J.
Stoopendaal.

Sponsor voor ZCFC
Belangrijk nieuws in augustus
1977. ZCFC was er voor het
eerst in geslaagd een sponsor te
vinden: Reisbureau Isropa. De 1e
elftalspelers verschenen met de
sponsornaam op trainingspakken
en tassen. Cees Faber werd
aangesteld als coach van het 2e
elftal.
In oktober van dat jaar waren
er, volgens Goal, ‘enkele dames
die de prestaties van een van
de ZCFC-elftallen wekelijks
volgen en die de smaak te
pakken hebben gekregen. Zij
hebben gevraagd om te komen
tot damesvoetbal.’ Volgens
wedstrijdsecretaris Dirk Pos
zou het daar echter wegens
gebrek aan velden en geschikte
kleedgelegenheid voorlopig niet
van komen.
Eind oktober ’77 leek er dan toch
schot te komen in de verhuizing
naar De Kalverhoek. Het Zetbestuur werd bij de gemeente
ontboden om te bekijken wat

Hoofdsponsor Isropa

ZCFC onderweg naar Spanje, maar eerst nog even een fotootje op
Schiphol.
die had uitgedokterd. ZCFC zou,
zoals beloofd, drie velden en een
trainingsveld krijgen. Ook was op
de tekening ruimte opengelaten
voor de vierde veld. Verder was
de bouw van een tribune en
een clubhuis gepland. Andere
toekomstige bewoners van het
complex waren Odiz Frogs, PSCK,
DTS, scheidsrechtersvereniging
Zaanstreek, HVZ en een manege.
Sportcomplex De Kalverhoek ging
250.000 m2 beslaan en zou circa
f 2,5 miljoen (s 1 miljoen) gaan
kosten. In april ’78 zou met de

aanleg worden begonnen en een
jaar later moest er gevoetbald
kunnen worden.
Op 6 januari ’78 overleed de
heer Dirk Slop, een man die
binnen en buiten onze vereniging
zeer gewaardeerd was. Hij was
eerst jarenlang voorzitter van de
jeugdcommissie en vervolgens van
heel ZCFC. Jan Duyvis sr. schreef
in Goal: “Hij had zoals weinigen
de gave en de bereidheid naar
anderen te luisteren. ZCFC heeft
veel aan hem te danken.”
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Op 24 januari ’78 werden de leden
van ZCFC in een buitengewone
ledenvergadering op de hoogte
gebracht over de stand van zaken
bij de aanstaande verhuizing.
De bouw van het clubhuis plus
tribune werd begroot op f 470.000
(s 190.000), waarvan
f 320.000 kon worden
gefinancierd uit eigen middelen.
De rest moest worden geleend.
Een geschil met wielerclub
DTS kon worden getackeld.
Zet vreesde geluidsoverlast
bij wielerwedstrijden, maar de
Sportraad van Zaandam wist
partijen tot elkaar te brengen.
In Goal van april ’78 werd gemeld
dat trainer Dick Schuerman ging
vertrekken. Zijn opvolger werd
de 22-jarige Frank Bruijnesteijn,
onder meer sportinstructeur
bij de Amsterdamse politie. Hij
zou volgens Goal de jongste
trainer (met een A-licentie) van
Nederland zijn. Verzorger werd Ed
de Jager (23) die liet weten ook
te consulteren te zijn voor ‘het
mindere volk’.
De bestuursleden Jan Duyvis sr.
en Jan Pos namen afscheid en
werden vervangen door Piet van
der Brugge (voorzitter) en Henk
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de Jager (secretaris). Het bestuur
bestond verder uit Tije Marbus,
Jan Joosten, Piet Klokman, Jan
Suurland, Rinus Segveld, Jan Kan,
Klaas Dekker, Henk Noord en
Cees Faber.

Eerste paal Kalverhoek
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Ere-voorzitter Gerrit Pos viel de eer
te beurt de eerste paal te slaan
voor ons nieuwe complex.
Een bijzonder moment voor
een van de oprichters van
onze club die ook bestuurlijk
zo’n groot aandeel had gehad
bij het overwinnen van vele
moeilijkheden, waarbij de 11
gedwongen verhuizingen niet de
minste waren.
Een belangrijk deel van de aanleg
en bouw werd uitgevoerd door
‘derden’, maar ZCFC had besloten
om ook een deel in eigen beheer
te doen. Onder aanvoering van
‘bouwpastoor’ Jan Duyvis sr.
bestond de bouwcommissie uit
Jan Pos, Henk de Jager, Jan Kan,
Piet Klokman en Henk IJskes.
Zij konden rekenen op een flink
aantal leden die bereid waren
de handen uit de mouwen te
steken. Zo ontstond voor ZCFC
een schitterende behuizing, een
sportpark dat een van de mooiste

van Nederland werd genoemd.
Er bleef ook tijd over voor andere
zaken. De selectiespelers en
trainer Frank Bruijnesteijn vroegen
een paar dagen naar Spanje te
mogen om daar te trainen en zo
mogelijk een wedstrijd te spelen.
Sponsor, reisbureau Isropa, zag
wel heil (en brood) in zo’n trip
en de tocht ging door. Aan het
thuisfront waren sommigen niet
zo blij met die Spanjetrip. Vragen
over de kosten (‘Zet kan toch

zijn geld momenteel wel beter
gebruiken’) en ook het eventueel
voetballen op zondag werden
bij het bestuur op tafel gelegd.
Achteraf bleek alles volgens de
vooraf door het bestuur gestelde
voorwaarden te zijn verlopen.

Drumbands en parachutisten
En dan eindelijk, zaterdag 25
augustus 1979, was het zo ver:
de officiële opening van ons
nieuwe complex De Kalverhoek.

’s Morgens om 9 uur vertrokken
vanaf drie punten honderd
pupillen, voorafgegaan door
drumbands, voor een tocht door
Zaandam. Mini-pupillen openden
de tribune waarna een wedstrijd
begon tussen het 1e van ZCFC
en een Zaans KNVB-elftal. De
wedstrijdbal werd aangereikt
door drie parachutisten die op de
middenstip landden. Het clubhuis
– waarvoor de naam De Inzet was
gekozen – werd officieel geopend
door mevrouw Slop, weduwe van
de oud-voorzitter D. Slop.
Een feestmenu met onder meer
een barbecue (260 deelnemers),
disco, puzzeltocht (70 automobilisten met passagiers), een
receptie voor genodigden (13
sprekers) omlijstten een en ander.
En feest mocht het zijn na de zes
jaar die hadden gelegen tussen
het besluit te verhuizen en dit
moment van in gebruiknemen.
Een actie, waarbij leden, familie
etc. een plavuis voor de vloer van
het clubhuis konden kopen, bleek
ruim 10.000 gulden (s 4.000) te
hebben opgebracht.

Ere-voorzitter G. Pos trapt af onder het toeziend oog van voorzitter
Piet van der Brugge t.g.v. de opening van ons complex de Kalverhoek.
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Huiswerk en de media
Studie en sport willen nog wel

Huiswerkcontrole
Nanne Riensema (l) en Jaap Meijer (r) maken huiswerk, Frank
Bruynestein (midden) controleert.
eens botsen. Daarom kwam
trainer Bruijnesteijn met het plan
bij een aantal jonge selectiespelers
de vinger aan de pols te houden
waar het maken van het huiswerk
betrof. Hij maakte met een aantal
docenten hiervoor een afspraak
dat zij de schoolresultaten van de
betrokken spelers extra zouden
volgen.
De eerste kandidaten voor
die surveillance waren Jaap
Meijer, Nanne Riensema en
Ruud Toering. Het initiatief
werd door een journalist niet
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helemaal goed begrepen. Hij
meldde dat ZCFC als eerste
amateurclub van Nederland
met een huiswerkcontrole was
begonnen. Dat bericht werd
via een persbureau naar de
regionale kranten gestuurd
met een gezamenlijke oplaag
van 1 miljoen. Cor Doevendans
was inmiddels trainer van onze
pupillen. In Goal van oktober ’79
gaf hij zijn ‘tien geboden’ voor
ouders. Daarin onder andere:
“Probeer als ouder niet je eigen
sportleven te laten herleven via
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je kind. Tenminste niet op een
manier dat het kind onder druk
zet. Wees in alle opzichten eerlijk
over de sportieve gaven van uw
kind. Zeg niet tegen uw kind:
Winnen doet er niet toe, want dat
doet er wèl toe.”
De nieuwe elftalcommissie
bestond eind ’79 uit Jan Kan,
Jan Duyvis sr., Hans Woudstra,
Wil Reidinga, Jo Segveld en

wedstrijdsecretaris Dirk Pos.

Dames bij ZCFC
Het inmiddels geformeerde
damesteam van ZCFC verloor de
eerste wedstrijd met 11-0. Aardig
was dat op het A-veld het doel
werd verdedigd door Marianne
Pos, haar vader Ru stond op het
C-veld in doel bij het 12e en haar
grootvader (en ere-voorzitter)
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Gerrit Pos fungeerde daar als
grensrechter. Een voetbalfamilie
dus, want dochter Marti HartogPos was (samen met Gerda
van Tent) de eerste vrouwelijke
jeugdleider bij Zet. De volgende
wedstrijd verloren de dames met
8-1, dus was er volgens Goal
duidelijk verbetering merkbaar.
De komst van het damesvoetbal
kreeg extra aandacht toen het
500e lid uit die hoek kwam.
Anneke Kruit, keeper van het net
geformeerde meisjesteam, werd
24 november ’79 door voorzitter
Piet van der Brugge in het
zonnetje gezet. Als cadeau kreeg
ze een sporttas. De voetballende
dames zorgden ook voor nieuwe
aspecten. Astrid de Vos raakte in
de kleedkamer een oorbel kwijt…
(In 2006 zal dat inmiddels ook bij
de mannen wel eens voorkomen).

Kampioenen

1e Dameselftal 1981/1982
Boven v.l.n.r.: André de Boorder (coach), Pita Kuntz, Hannie Pos,
Marieke van Soest, Dette van Dongen, Paula Leegwater, Anneke
Kruit. Onder v.l.n.r.: Jacqueline Meijer, Jacqueline de Lange, Astrid
Scipio, Astrid Plekker, Ank de Boorder, Eti Vink.
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Het seizoen ’79-’80 leverde vier
kampioenen op: 2e (met elftalleider
Joop Huisman), 4e, 7e en junioren
B1. Het 7e stond te boek als
‘belegen talent’ met spelers als
Hans Dekker, Jan Duyvis, Piet
Zwier, Henk Wolters, Frits May,
Dick Laks, Cees Stolp, Cees Krom,
Piet Joosten, Ad van Dorssen,

Henk Marbus en Jaap Visser.
Als topscorers noteerde J.T. (ook
bekend als Jan Duyvis jr.) aan
het eind van het seizoen: Martin
Eijben (29 goals), Piet Joosten
(20), Rinus Segveld en Piet Zwier
(beiden 18).
De reislust had nu ook de jeugd
te pakken. Van 23 t/m 27 mei
had een groep jeugdige Zetters
een bezoek gebracht bij Adur
Athletic. De wedstrijden tegen de
Engelse leeftijdgenoten werden
voornamelijk verloren, maar de
jongens (begeleid door Gerda van
Tent en Klaas E. Dekker) hadden
genoten van de trip.
ZCFC begon het seizoen ’80’81, waarin het 50-jarig bestaan
zou worden gevierd, met twee
meisjesteams. Het eerste team
bestond uit Anneke Kruit, Pita
Kuntz, Evelien Klokman, Ruth
Geerling, Paula Leegwater, Anjo
Kan, Karin Hensen, Francien
Kan, Jacqueline de Lange, Christa
Swartsenburg, Dette van Dongen
en Eugenie Wolters. Voor het
tweede waren beschikbaar:
Francia de Jager, Linda Rijkers,
Margriet van der Brugge, Petra
Bakker, Yvonne Fahner, Josefien
Kan, Linda Ewouds, Brenda
Deswert, Marieke Moerenhout,

Marijke van den Ham, Henriëtte
Volcklandt, B. Koonings, Margreet
Keijzer en Hester Hoornenborg.
Het 1e meisjesteam onder leiding
van Rinus Leegwater, werd in
de competitie eervol tweede
met 79 goals voor en 11 tegen.
Topscorer was Dette van Dongen
(kleindochter van ere-voorzitter G.
Pos) met 34 doelpunten, gevolgd
door Jacqueline de Lange (16),
Eugenie Wolters, Karin Hensen en
Anjo Kan (ieder met 6 goals).

Mei feestmaand
In december ’80 verschenen in
Goal de eerste mededelingen over
het aanstaande gouden jubileum
van ZCFC. Mei 1981 werd
uitgeroepen tot feestmaand, terwijl
van 23 tot 31 mei als een week vol
activiteiten werd aangekondigd.
Op het programma stonden een
puzzeltocht met daarna een
reünie, zeskamp met de buren
van De Kalverhoek, toneelavond
door eigen leden (‘De Huistiran’
van Godfried Bomans), een
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ZCFC 50 jaar
Zeskamp met de buren van De Kalverhoek.
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met de tekst ‘50 jaar ZCFC’ erop,
die vanaf 15 januari op het shirt
genaaid diende te zijn.
Op donderdagavonden werd er bij
Zet getrimd onder leiding van Toos
Winnubst. Begonnen was met een
groepje van vier, maar inmiddels
was dat uitgedijd tot een dozijn en
soms zelfs meer.
Trainer Frank Bruijnesteijn
kondigde aan zijn verblijf bij Zet
niet te verlengen. Het bestuur
kwam snel met een opvolger: de
45-jarige Jan Dahrs (oud-prof van
o.a. Blauw Wit en Scheveningen
Holland Sport).
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Jubileumlogo
Zelfs het gips van voorzitter Piet van der Brugge moest eraan
geloven....
feestmiddag en – avond voor de
jeugd met barbecue en steelband,
een jeugdvoetbaltoernooi, een
feestavond in de Speeldoos, de
finale van de Zaanstad Cup op
ons complex en op zondag 31
mei een dankdienst op het A-veld

met oud-lid ds. Eugène Baljet als
voorganger en met samenzang,
begeleid door Soli Deo Gloria uit
Zaandam.
Vooruitlopend op het feest
kregen alle Zetters een badge
(‘geborduurd, was- en kleurecht’)
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Mei 1981: ZCFC 50 jaar. De
beloofde feestweek werd een
doorslaand succes. Een van
de hoogtepunten was een
‘familieavond’ in een uitverkochte
De Speeldoos, met optreden van
imitator Robert Paul, zanggroep
Familee, goochelaar Peter
Oran en – net als bij het 40jarig bestaan – zangeres Conny
Vink. Ook het show-orkest van
Koos van Beurden (‘bekend
van de tv’) was present. De
spreekstalmeester kwam uit eigen
kring: Gerard Grabijn. De 700
bezoekers hadden ieder f 17,50
(s7,50) entree betaald. Ook de

andere activiteiten trokken grote
belangstelling. De dankdienst op
de zonovergoten zondag 31 mei
was een van de hoogtepunten. De
tribune zat nokvol. De eerste C uit
de naam van ZCFC werd daarmee
rechtgedaan. De tijdens de dienst
gehouden collecte voor een
jeugdproject van de Koogse Lida
Post, werkzaam in Brazilië, bracht
f 764 (s 300) op.

en te consolideren. Maar, zo
staat in de notulen, “dat mag
beslist niet gaan ten koste van de
gezelligheid en het plezier in het
verenigingswerk. Want ZCFC moet
vóór alles een club zijn waar je je
thuis voelt.”

Alles weer gewoon
In augustus ’81 is alles weer
‘gewoon’. In Goal roept
voorzitter Piet van der Brugge
op om de schouders onder het
verenigingswerk te zetten. De
trainers Jan Dahrs, Wil Reidinga,
Leen Oudenaarde en Cor
Doevendans gaan aan de slag.
Het 1e gaat het in de competitie
opnemen tegen SCW, DOSC,
Geinoord, HCSC, Huizen, Marken,
NSC, Nunspeet, Lisse, SDCP,
SDVB en ZOB. Het 2e kan aan
de bak tegen de reserveteams
van Desto, Dovo, GVVV, Huizen,
Marken, NSC, SDVB, Spakenburg,
V en V, Volendam en
IJsselmeervogels.
Het bestuur vergadert en besluit
de zaken binnen de vereniging
organisatorisch te gaan verbeteren
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Vijftig foto’s, basis voor een clubhuis
Wáár het zou komen was in 1960 nog de vraag. Dát het er ooit zou komen niet. Een clubhuis, laten we
alvast maar beginnen met een potje te maken. Wil Kling kwam met een lumineus idee. “We maken van
vijftig ZCFC’ers een foto en die moeten – als ‘echte’ voetbalplaatjes op een spaarkaart worden geplakt. En we
verbinden er nog een prijsvraag aan ook.”
De vijftig, in leeftijd variërend van jong tot minder jong, gingen in het gymlokaal in de Parkstraatschool op de
kiek. De spaarkaarten werden uitgezet en wekelijks gingen de Zetters op pad om 4 fotootjes à een gulden
(40 eurocent) bij de kopers af te leveren. Een bewerkelijke actie, maar die wèl circa s 5.000
opbracht.

Waar zijn ze
gebleven?
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1. Otto Hoogedijk (57) speelde
van zijn 9e tot 16e bij Zet. Woont
en is werkzaam in Mijdrecht als
docent lichamelijk opvoeding aan
het Veenlanden College. Trots
meldt hij dat zijn dochter Anouk
in de selectie van het Nederlands
vrouwenelftal zit.

Zaandam en is sportjournalist bij
De Telegraaf.
5. Zandri Steinz (62) speelde acht
jaar bij ZCFC en bracht het van
de aspiranten tot aan het tweede
elftal. Hij verhuisde nogal eens wat
te maken had met zijn beroep:
wegenwachter bij de ANWB, een
baan die hij 38 jaar heeft gehad.
Hij woonde achtereenvolgens in
Nagelen, Waddinxveen en Lelystad. Zandri is gepensioneerd en
woont in het Drentse Oosterhesselen.

2. Jaap van Elsland (80) kwam op
latere leeftijd bij ZCFC en speelde
drie seizoenen in het eerste. Hij
vertoonde als rechtsbuiten eerder
zijn kunnen bij onder meer ZFC
en ADM. Voetbal heeft nog steeds
zijn grote belangstelling en voor
een praatje daarover is hij nogal
eens te vinden in het centrum van
Zaandam, ‘voor de gezelligheid’.
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6. Rob Jacobi (62) speelde in de
jeugd van ZCFC en werkte
onder meer bij een garagebedrijf
in Zaandam. Hij vertrok naar
Zuid-Afrika waar hij – volgens een
familielid – nog steeds in de autobranche werkt en in Johannesburg
een eigen bedrijf heeft.

3. Bertus van der Ben (72) kwam
van ZFC en speelde circa acht
jaar in het 1e van ZCFC. Sinds hij
is gestopt met werken overwintert
hij in Spanje en is hij zomers veel
met de caravan weg. Toch is hij
ook wel eens thuis – in Zaandam
- en dan blijkt dat hij het vak van
timmerman niet is verleerd.

7. Dr. Cees Faber (62) was de
eerste welp (pupil) van ZCFC en is
ruim 50 jaar lid (A- en later B- ).
Hij woont in Zaandam en werkt
als diagnosticus, gespecialiseerd
op het gebied van ‘psychologie,
sociologie en professie’.

4. Henk Evenblij (59) werd op z’n
13e lid van ZCFC en bleek een
veelbelovend speler, die al jong
het eerste elftal ‘haalde’. Vertrok
naar Telstar waar hij vier jaar
betaald voetbal speelde en vervolgens - voor een jaar - naar ZFC,
waar hij ook de profstatus had.
Over die tijd schreef hij een boek
‘Het Profje’. Henk woont in

8. Bart Schipper (61) is zeven jaar
lid geweest van ZCFC en was ook
nog enige tijd scheidsrechter. Is
nu met prepensioen.
9. Ger van Dongen (68) speelde
vanaf 1961 bij ZCFC en stopte
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in 1986. Stortte zich daarna in
het trimcircuit, liep met Piet van
der Brugge en Teun Plekker de
marathon van Apeldoorn en fietste
twee keer naar Spanje, waar hij bij
zijn broer in Javea op bezoek ging.
Werkte 37 jaar bij De Typhoon en
woont nog altijd in Zaandijk. Twee
van zijn drie kleinzoons spelen bij
Zet.

13. Dick van der Steen (59)
speelde zo’n zeven jaar bij Zet.
Hij woont in Westzaan en is de
trotse opa van twee kleinkinderen.
Dick is directeur van bouwbedrijf
J.P.van Eesteren in Amsterdam,
bouwers van onder meer het
hoofdkantoor van Albert Heijn en
van de ING aan de A10 in Amsterdam.

10. Jacob van Braam (56) is bijna
51 jaar lid van Zet, speelde na de
pupillen en junioren in de lagere
seniorenteams. Is directeur van
bouwbedrijf Van Braam/Minnesma
en woont in Zaandam.

14. Henk Bouman (70) was van
1948 tot 1958 lid van ZCFC. Hij
speelde in de aspiranten, junioren en senioren en maakte twee
seizoenen deel uit van het eerste
elftal. Henk was in het dagelijks
leven werktuigkundige en woont
in de Gortershoek in Zaandijk. Hij
is actief in organisaties voor het
behoud van het streekeigen in de
Zaanstreek.

11. Jan Nierop was lid van 1955
tot en met 1968. Hij voetbalde
in de lagere seniorenteams en
maakte in de jaren zestig als
wedstrijdsecretaris deel uit van het
bestuur. Hij was in het dagelijks
leven ploegbaas bij Zaans Veem.
Jan overleed op 77-jarige leeftijd.
12. Jan Kan werd slechts 50 jaar.
Hij overleed op 3 juli 1990 na een
ongeval in zijn bedrijf (Kan Palen).
Jan werd op z’n 12e lid van ZCFC,
kwam als 16-jarige in het 1e en
heeft vele jaren daarin als rechtsbuiten een voorname rol gespeeld.
Diverse keren werd hij gekozen
in vertegenwoordigende elftallen.
Hij was in het bestuur penningmeester en was in 1979 nauw
betrokken bij de oprichting van de
dames/meisjesafdeling bij ZCFC.
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15. Cees Hotting is inmiddels 63
en heeft ruim twintig jaar bij ZCFC
gevoetbald. Daar kwam een eind
aan toen hij ging werken in Rotterdam en verhuisde naar Schoonhoven. Daar speelde hij tien jaar
bij v.v. Schoonhoven en richtte er
bovendien met vijf vrienden een
zaalvoetbalclub op. Daarvan was
hij vijf jaar speler/secretaris. Cees
woont tegenwoordig in Krommenie
en heeft al twintig jaar een autoverhuurbedrijf in Amsterdam.
16.Bouwe Bakker (67) heeft 32
jaar bij ZCFC gevoetbald en was
jarenlang vaste kracht en smaak-
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maker in het 1e. Hij doet veel
vrijwilligerswerk en maakt bij Zet
deel uit van de mopperploeg.
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17. Henk Marbus (56) was 25 jaar
lid van ZCFC en bracht het van
pupil tot speler van het eerste
elftal waarin hij jaren een betrouwbare ‘laatste man’ was. Henk
woont in Zuid-Scharwoude en is in
Weesp de financieel verantwoordelijke man bij een drukkerij.
Familie Marbus (vader Tije zat in
de jeugdcommissie en maakte
ook enkele jaren deel uit van het
hoofdbestuur) was nauw betrokken bij de fotoactie voor het clubhuis. In 1960/’61 werden daar de
stapels foto’s in zakjes gedaan en
wekelijks door een groep bezorgers bij ‘de klanten’ afgeleverd.
18. Gep (Gerben) Tel is 67 en
speelde van zijn 12e tot zijn 42e
bij Zet, waarvan vele jaren op de
linkerflank in het eerste. Werkte in
de grafische sector en is dus de
juiste man op de juiste plaats bij
het om de 14 dagen drukken en
samenstellen van clubblad Goal.
Ook maakt Gep deel uit van de
mopperploeg, is actief voor ‘De
kerk van Menorah Zaanstad’, jogt
vijf maal per week 10 km en houdt
toch tijd over voor het opa-schap.
19. Piet Joosten (60) was 30 jaar
lid van ZCFC, vanaf aspiranten tot
en met de senioren waar hij twee
jaar in het eerste speelde. Tot voor

enige jaren had hij een praktijk als
fysiotherapeut in Wormer waar hij
nog woont. Hij overwintert bij voorkeur in Oostenrijk aan de Weissensee (bekend van de alternatieve
elfstedentocht).
20. Eddie Ellermeijer (60, en nu
Ed) speelde tot 1968 bij Zet.
Verhuisde naar Roden en woont
nu in Vaassen, is gepensioneerd
en doet aan golf, tennis en volleybal.
21. Jaap Meinen (71) was 18 jaar
keeper bij ZCFC, waarvan een
aantal jaren in het eerste elftal.
Was 35 jaar havenmeester aan het
Nieuwe Meer /Amsterdamse Bos
en is nu gepensioneerd.
22. Ab Jansen (78) was jarenlang
prominent speler van Blauw Wit
en verkaste op latere leeftijd tot
veler verbazing naar rivaal ZCFC,
waar hij vier jaar in het 1e speelde.
Later ging Ab aan de slag bij KFC
waar hij diverse functies had en
nog altijd actief is. Hij woont in
Koog aan de Zaan.
23. Wil Kling was 27 jaar toen hij
– via zwager Gerard Grabijn – in
1959 lid werd van ZCFC. Hij kwam
van CSCA in Amstelveen en was
bij ons keeper van afwisselend het
tweede en eerste elftal. Wil was de
bedenker van de foto-actie waarop
we via deze rubriek in het
jubileumboek terugkijken. Hij
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28. Jan Duyvis (61) heeft veertig
jaar gevoetbald bij ZCFC – van z’n
8e tot aan z’n 48e. Vele jaren was
hij linksbuiten in het 1e en zorgde
bovendien voor prima kopij in Goal
(onder meer onder het pseudo
Jadu). Nu noemt hij zich ‘rustend
lid’ en vult hij zijn tijd met ‘leuke
dingen’ wat hem – naar eigen zeggen - uitstekend lukt. Hij is onder
meer van grote waarde voor de
mopperploeg. Jan, die in Zaandam woont, was directeur van
het mede door zijn vader gestichte
metaalbedrijf Kramer&Duyvis.

overleed in 2003 op 62-jarige
leeftijd.
24. Peter de Vries was 11 jaar
toen hij - samen met enkele buurjongens - lid werd van ZCFC. Hij
speelde vijf jaar in de jeugd. Op
29-jarige leeftijd is hij overleden.
25. Jan Molenaar kwam op 50jarige leeftijd bij Zet voetballen omdat hij zondags de verrichtingen
wilde volgen van KFC, FC Zaanstreek en vervolgens AZ (clubs
waar zijn broers Klaas en Cees,
bekend van Wastora, het voor het
zeggen hadden). Jan voetbalde
tot zijn 58e in de lagere teams en
was daarmee een van de oudste
spelers bij Zet ooit. Hij overleed op
79-jarige leeftijd.

29. Rudi de Waal (die officieel
Rudi Heck heette) werd op 15jarige leeftijd lid van ZCFC en
kwam, via de junioren, als keeper
in het eerste. Hij bleef lid tot 1962
en verhuisde in later jaren naar
Vriezeveen waar hij op 49-jarige
leeftijd overleed.

26. Ab Pos (67) speelde circa 18
jaar bij ZCFC en was vervolgens in
de jaren negentig verzorger van de
selectie. Ook andere clubs profiteerden van zijn kwaliteiten: PSZ,
BPV, ZVV en Hellas Sport. Momenteel is hij trainer/verzorger bij
de zaterdagafdeling van VVZ. Ab
werkte bij een geneesmiddelenbedrijf en later 25 jaar als vertegenwoordiger in de grafische sector.

30. Rinus Segveld (70) voetbalde
veertig jaar (waarvan vele jaren in
het 1e) en was daarna coach van
het eerste. Hij was voor die taak
voor één wedstrijd gevraagd maar
het werden 14 seizoenen. Rinus
heeft ontelbare uren besteed aan
de opzet en het bijhouden van het
archief van ZCFC. Bovendien was
hij 10 jaar bestuurslid.

27. Marco Dupker (59) speelde zes
jaar hoofdzakelijk in de jeugd van
ZCFC. Hij is administratief medewerker.

31. Jan Stroobach (57) speelde
van zijn 9e tot 22e en van 27e tot
37e bij ZCFC. Is mede-eigenaar
van het Zaandamse kantoor De
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Roos Van Renswouw Financiële
Diensten.
32. Jan Slop (57) woont in Oostzaan en is daar lid van de
gemeenteraad geweest. Thans
is hij onder meer bestuurder van
de landelijke vereniging Kerk en
Vrede, is actief voor internationale
samenwerking en is als zodanig
betrokken bij een aantal projecten
op de oostkaap van Zuid-Afrika
zoals hiv/aids, straatkinderen
schoolprojecten. Jan speelde 15
jaar bij ZCFC, van de pupillen tot
en met het 4e seniorenteam.
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33. Ru (70 en nu Ruud) Pos voetbalde 49 jaar bij het mede door
zijn vader opgerichte ZCFC en
speelde liefst 692 competitiewedstrijden. Hij was onder meer controleur bij het GAK en besteedde
als hobby veel tijd aan molens in
het algemeen en aan de wipmolen
‘Het Klaverblad’ in het bijzonder.
Deze door hem in dertig jaar gebouwde lattenzager aan de Kalverringdijk (bij de Zaansche Schans)
ging op 18 juni 2005 officieel ‘in
bedrijf’.
34. Reinier Krom (62) voetbalde
van zijn 10e tot zijn 25e bij ZCFC
en verkaste daarna naar Zilvermeeuwen. Heeft tot zijn 60e bij de
politie gewerkt, onder meer bij de
recherche, zwaaide af als hoofdinspecteur en is nu met functioneel leeftijdsontslag (prepensioen

dus). Dat hij naar Zilvermeeuwen
ging kwam, vertelt hij nu, omdat
clubgenoot Gerard Kerkman (ook
politieman) met onregelmatige
werktijden wel en Rein niet door
de trainer in de selectie werd
toegelaten. Dit ondanks een toezegging van het bestuur
35. Evert Warnink (71) werd op
12-jarige leeftijd (eerder mocht
niet) aspirant bij ZCFC. Hij bleef
lid tot 1962 en was 17 jaar toen
hij voor het eerst met het eerste
mocht meedoen. Het zat hem,
naar eigen zeggen, lang dwars
dat er ’s maandags in De Typhoon
stond; “Warnink was bang als een
wezel.” Het studentenleven en het
voetbalspel vormden voor Evert
een lastige combinatie. “Na een
avondje stappen zie je het doel
soms minder scherp. In plaats
van beroepsvoetballer ben ik maar
gewoon dominee geworden, in
de hoop in deze functie meer te
scoren.” Evert Warnink was predikant in Nieuwerkerk aan de IJssel,
Dordrecht, Noordwijk, Nijverdal
en Harlingen. Een van zijn zoons
speelde bij de beloften van Heerenveen.
36. Harro Groot (58) speelde 34
jaar bij Zet in de lagere, maar
vooral gezellige elftallen. Hij werkte
bij metaalbedrijf Pielkenrood in
Zaandijk en is nu met prepensioen.
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37. Ab Laks werd samen met zijn
tweelingbroer Gep op 12-jarige
leeftijd lid van ZCFC. Beiden
waren talentvolle voetballers en
maakten op jonge leeftijd hun
debuut in het eerste. Ab was lid
tot 1967 en overleed op 58-jarige
leeftijd. Zijn broer Gep stierf
anderhalf jaar eerder.
38. Cor Grabijn (55), telg uit een
ras-echte ZCFC-familie, heeft
veertig jaar gevoetbald bij Zet, tot
in het eerste toe. Doet veel aan
hardlopen, is houthandelaar en
woont in Westzaan.
39. Klaas Peereboom (56) speelde
van 1959 tot 1966 bij ZCFC.
Studeerde aan de Hogere Zeevaartschool, voer op Shell-tankers,
werd vervolgens proces-operator
en werkte bij waterleidingbedrijf
WRK/PWN. Is sinds 1½ jaar uitgewerkt en woont in Lemmer, met
jawel, een boot achter het huis.
40. Henny Mol was aanvankelijk
lid van ZFC en kwam vervolgens
voor Zet uit van 1955 t/m 1968.
Hij speelde vele seizoenen als spil
in het 1e en later tussen de jonkies
van het 2e elftal. Henny werkte bij
IFF (Polak&Schwartz) in Zaandam
en later in Hilversum. Hij overleed
op 63-jarige leeftijd.
41. Dr. Peter Voorbergen (62)
speelde van zijn 14e tot zijn 20e bij
ZCFC en was een snelle

rechtsbuiten. Hij woont in Harderwijk en was daar rector van het
Christelijk College Nassau-Veluwe
(havo/vwo). Fietste in de zomer
van 2005 naar Santiago de Compostela.
42. Bertus van den Dongen (66)
speelde van 1956 t/m 1996 bij
ZCFC, waarvan vele jaren ‘rots’
en laatste man in het eerste. Was
dertien jaar 2e secretaris, twee jaar
hulptrainer bij de pupillen en is nu
nog bezorger van Goal. Zijn mooiste wedstrijd: “Die tussen Quick
Boys 1- ZCFC 1 uitslag 2-2.” Bertus, die in Zaandam woont, werkte
onder meer bij verffabriek Evert
Koning, geniet van zijn pensioen
en zingt in het Zaans Interkerkelijk
Mannenkoor.
43. Jelle Wiersma (57) is al 48
jaar lid van ZCFC, was al die
jaren keeper waarvan een aantal
wedstrijden in het 1e. Hij traint de
keepers van de A-selectie, heeft
twee keepende zoons die bij VVZ
spelen. Jelle is machinist op een
heimachine.
44. Hans Woudstra (58) voetbalde
van zijn 10e tot zijn 32e; brak in
die periode vier keer zijn been. Is
al 34 jaar sportverslaggever bij de
Telegraaf.
45. Piet van der Brugge (69) is 55
jaar lid van ZCFC, waarvan 45 jaar
voetballend. Hij maakte 13 jaar

deel uit van het bestuur en was
10 jaar voorzitter. Is trotse opa van
Joep Volcklandt, topscorer van
de E2. Was ‘verslaafd’ aan hardlopen en is ‘gek’ van Spanje. Is
registeraccountant en maakte deel
uit van de raad van bestuur van
het Ahrend-concern. Hij was - en
is - actief op sociaal en kerkelijk
terrein.
46. Gerrit Dekker (67) was vanaf
1958 acht jaar lid van ZCFC en
speelde in de lagere elftallen. Is
gepensioneerd bouwvakker en
woont sinds 2003 in Noordwijk.
47. Jan van het Kaar (geboren in
1930) speelde onder meer bij KFC
en ZVV en meldde zich in 1960 bij
Zet. De talentrijke halfspeler was
tot 1967 vaste kracht in het eerste
elftal. Jan, loodgieter van beroep,
overleed op 47-jarige leeftijd na
een aantal jaren door een herseninfarct nagenoeg verlamd te zijn
geweest.
48. Dr. Tom Fris (65) speelde
van 1956 t/m 1962 bij Zet in de
junioren en in het 1e. Woont nu in
Amstelveen en werkte bij Hoogovens, de Universiteit van Nijmegen en in de consultancy. Tom
(wiens broer Jan ook in het 1e van
ZCFC speelde) heeft nu met zijn
vrouw een uitgeverij ‘Balans’. Daar
verscheen in maart zijn eigen boek
‘De wraak van het gras’.
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49. Cees Rijken was een kleurrijk lid van ZCFC (van 1955 t/m
1973) die voetballend niet verder
kwam dan de lagere teams maar
die door zijn inzet, enthousiasme
en humor van belang was voor de
club. Jarenlang redigeerde hij, samen met anderen, clubblad Goal.
Cees was vertegenwoordiger en
overleed op 42-jarige leeftijd ten
gevolge van een verkeersongeval.
50. Wim Grabijn (74) speelde in
de lagere elftallen bij ZCFC en was
geruime tijd wedstrijdsecretaris.
Verdween voor een tijdje naar ZVV.
Wim was juwelier, leverde menig
ZCFC’er de trouwringen en een
Zaanse klok. Maakte voor ZCFC
de speldjes voor de zilveren en
gouden jubilarissen.
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Voortrekkers bij ZCFC
In de voorbije 75 jaar hebben velen zich ingezet voor ‘hun’ ZCFC. Ieder deed dat op zijn of haar eigen manier
en naar eigen vermogen. Een aantal van hen besteedde echter extra veel aandacht en tijd aan ZCFC. Dat was
op gezette tijden voor het bestuur aanleiding om laatstgenoemden namens de club een bijzondere blijk van
waardering aan te bieden door hen te benoemen tot ere-lid of lid van verdienste.

Ere-leden &
leden van
verdienste

Ere-voorzitter

Ere-lid

Ere-lid

Ere-lid

Ere-lid

Ere-lid

Gerrit Pos

Mieke Grabijn

Gerrit Kant

Bertus van den
Dongen

Klaas E. Dekker

Henk de Jager

Ere-lid

Ere-lid

Ere-lid

Ere-lid

Ere-lid

Ere-lid
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Piet van der
Brugge

Jan Duyvis Jr.

Ere-lid

Ere-lid

Jan Alberts

Rinus Segveld

Cees Bier

Piet van
Tellingen

Lid van verdienste

Henk Luyendijk
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André de
Boorder

Piet
Klokman

Onze historie 1981-2006
De laatste 25 jaar

ZCFC door de
jaren heen

Tja, wat gebeurde er eigenlijk de
laatste 25 jaar in en rondom ons
aller ZET-stadion, gelegen aan de
door automobilisten zo verfoeide
A-7? Toen bijvoorbeeld Jan Duyvis
hoorde dat ik samen met Ger van
Dongen, de stijlvolle middenvelder
uit de jaren zestig, 75 jaar
geschiedenis ging opschrijven, zei
Jadu plompverloren: “Sinds Henk
Evenblij ermee stopte, is er weinig
meer gebeurd. Als hij dan toch
gaat schrijven, moet ie de eerste
pagina gewoon wit laten…”
Mooie tekst van een mooie man
met een oranje-zwart hart en eens
een begaafde nummer 11. Jan
nam niet alleen ballen op zijn hak,
maar ook kleurrijke figuren zoals
een Kees Houttuin, die voor elke
thuiswedstrijd bij iedereen het
officiële programma à raison van
1 gulden breed lachend door de
strot duwt. Op een keer benaderde
Kees met een gezicht als een
houtwurm het onlosmakelijke duo
Duyvis&Dekker. Kees had pijn,
dat kon je zien. Toen Duyvis en
Dekker, prominente leden van de
vijfde colonne trouwens, vroegen
wat er aan scheelde, kregen zij
het ontwapenende antwoord:

“Ik moet aan de steunzolen”.
Die middag kon voor de heren
Dekker en Duyvis natuurlijk niet
meer stuk. Het zijn van dit soort
hilarische gebeurtenissen die
voor eeuwig in je geheugen staan
geprent.
Net zoals die glorieuze 7e juni
1980, toen de wethouders Theun
van Dam en Wim Nieuwenhuijse
sportpark De Kalverhoek openden.
Na elf verhuizingen kreeg de
club eindelijk vaste voet op de
wereldbol met een clubhuis waar
je u tegen zegt en een tribune,
die voor 85.000 gulden en veel
vrijwilligerswerk werd neergezet.
Hier, in de polder, moesten er voor
ZCFC wel gouden jaren volgen.
De contributie werd voor spelende
senioren naar f 140.- opgekrikt,
de klaverjascompetitie kreeg er
met het nieuwe commissielid
Han de Jong (alias Hajo) een
echte teamspeler bij en de
trainingsavonden werden druk
bezocht. Helaas stond de barploeg
met de armen over elkaar, want
de heren selectiespelers laafden
zich niet aan het gerstenat, maar
aan liters melk. Ook toen al merkte
president Piet van der Brugge
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Feiten en meer
van 1981 tot 2006
• 30 mei l981. ZCFC benoemt
ter gelegenheid van het
gouden jubileum negen
ere-leden. De eer valt te
beurt aan Jan Duyvis sr.,
Piet Janse, Jan Pos, Gerard
Grabijn, Jan Alberts, Tije
Marbus, Mieke Grabijn,
Bertus Baljet en Gerrit Kant.
• 12 nov. ’81. Reijer Adriaanse
wordt gekozen in het
Noordhollands elftal 15-16
jaar.
• 30 jan. ’82. Eef Muller,
spits van het eerste, wordt
afgekeurd voor voetbal.
• 4 febr. ’82. Trainer Jan Dahrs
laat weten te stoppen bij Zet.
“Ik heb het na één seizoen
hier wel bekeken. Daar heb
ik mijn eigen redenen voor;
laten we het daar maar op
houden.”
• 8 mrt ’82. ZCFC contracteert
als trainer Janosz Beke, oudprof van Stormvogels en oudinternational Hongarije.
• 3 mei ’82. Dames 1 wordt
kampioen van 3e klas B na
een 5-1 zege op Hollandia
3. Zet scoorde in totaal 160
goals waarvan Dette van
Dongen er 73 voor haar
rekening nam.
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op dat scheidsrechters van een
uitstervend ras waren.
Met de sponsoring ging het wel
goed. Sabra, het eethuisje van
Ab Laks, adverteerde in de Goal.
Ab Laks was een geweldige
linksbuiten, één van de weinige
ZCFC’ers die het betaalde voetbal
haalden. In 2005 overleed hij,
pas 58 jaar jong. Anderhalf
jaar daarvoor brachten we zijn
tweelingbroer Gep, die minstens
zo veel kwaliteiten als Ab had,
naar zijn laatste rustplaats.

Als melktanden
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De sportieve resultaten waren,
zeker wat het topteam betrof, om
te huilen. ZCFC streed in de 2e
klasse het hardst om de spek-enbonenprijs. In die periode wisselde
de vereniging namelijk net zo
hard van trainers als een kind zijn
melktanden. Frank Bruijnesteijn
ging, Jan Dahrs kwam en werd
bij de eerste zonnestraal reeds
opgevolgd door Janosz Beke. De
tot Spanjaard genaturaliseerde
Hongaar kon het vlaggenschip niet
meer voor degradatie behoeden.
De klad zat er stevig in, want ook
zijn opvolger, de beroemde exgoalgetter Cees Groot van Ajax,
kon er geen chocola van maken.

Dus zag de elftalcommissie
zich genoodzaakt om weer de
transfermarkt op te gaan. Het
wist voor het seizoen 1984-’85
Zaandammer Lex Blank voor deze
gewichtige job te strikken.
Het was gelukkig niet alleen
kommer en kwel. Dette van
Dongen scoorde er voor het
vrouwenteam lustig op los en
ere-voorzitter Gerrit Pos liet elke
zaterdag zijn grensrechtersvlag
bij het 14e wapperen. In dit
goudenbenenteam ontbrak al
een poosje Bouwe Bakker, de
stofzuiger die kon douchen zonder
dat zijn onafscheidelijke sjekkie
nat werd. De ere-voorzitter miste
hem ook, want die kon stichtelijke
woorden, zoals “je mag weleens
naar de kerk gaan, Bouwe”, niet
meer kwijt. Toen BB weer fit was
en de ex-president het woord tot
hem richtte, wist Bouwe al hoe
laat het was. “Ome Gerrit, ik ga
heus wel naar de kerk. Maar dan
wel op maandag. Dan is het er
namelijk niet zo druk…”

Michael Jackson
Lachen en feesten, daar draaien
ZCFC’ers hun hand niet voor om.
Zo traden masseur Ed de Jager
en sterspeler Hans Manuputty
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• 14 mei ’82. Nanne Riensema
keert na twee jaar AZ 2 terug
bij ZCFC.
• 11 juni ’82. Sponsor Isropa
stopt na vier jaar bij ZCFC.
• 21 aug. ’82. Bestuurslid
Henk de Jager maakt een
elektronisch scorebord.
• 25 sept. ’82. Keeper Ben
Stronks blijkt achteraf een
deel van de wedstrijd ZCFCWVF met een gebroken pols
te hebben gespeeld.
• 2 okt. ’82. Marieke van Soest,
speelster van het damesteam,
krijgt tijdens de training een
dwarsligger van een oefendoel
op haar hoofd. Met een
gapende wond van 10 cm
moet ze naar het ziekenhuis
worden vervoerd.
• 8 febr. ’83. Elftalleider Bertus
Baljet stopt ermee.
• 21 mrt. ’83. Ben Stronks,
keeper van het eerste, loopt
de zoveelste blessure op en
houdt het keepen voor gezien.
• 18 apr. ’83. Het 1e draait
niet lekker en trainer Janosz
Beke wordt aangemerkt als
de zondebok. Vier spelers
van het team willen niet
langer met hem verder. Hun
argument: “We kunnen hem
zo slecht verstaan.”

• 26 apr. ’83. Dames 1 wordt –
na een 7-1 zege op Westzaan
- weer kampioen, nu van de
2e klas.
• 16 mei ’83. Het eerste en het
tweede degraderen, waarna
trainer Beke zijn ontslag krijgt.
• 2 juli ’83. Cees Groot, oudprof van o.a. Ajax, wordt de
nieuwe trainer.
• 17 okt. ’83. Keeper Chris
Kortland breekt in de
wedstrijd tegen DWS twee
vingers.
• 24 okt. ’83. Na het
elektronisch scorebord zorgt
bestuurslid Henk de Jager nu
voor telefoon in de dug-outs.
• 5 december ’83. Weer pech
voor een Zet-keeper. Door een
val op het harde veld loopt
Jelle Wiersma een dubbele
beenbreuk op.
• 31 dec. ’83. De dames
van Zet organiseren een
toernooi als alternatief voor
de Zaanstad Cup. KFC wordt
winnaar.
• 5 mrt. ‘84. In een
oefenwedstrijd tegen AZ 2 is
Zet kansloos (0-6), maar door
een gelijkspel in de competitie
- tegen DWV - blijft het eerste
wel in de 3e klas.

1e elftal 1986/1987- Sportpark De Kalverhoek
Boven v.l.n.r.: Lex Blank (trainer), Huib van der Kop, Erik Geerts,
Marcel Klaver, Jisk Rietstra, Hans Segveld, Lex Segveld, Peter Flens,
Wil de Jager, Rinus Segveld (elftalleider) en Marcel Remmerswaal
(verzorger). Onder v.l.n.r.: Hans Manuputty, Jaap Meijer,
Cees Rootlieb, Ben Stronks, Reijer Adriaanse, Jos Meinen.
in De Inzet op als respectievelijk
smartlappenkoning en Michael
Jackson. Terwijl in huize Henk
Wolters dochter Jill ter wereld werd
geholpen, klauterde het keurkorps
van Lex Blank gestaag uit het
zwarte gat. En als je dan na een
thuiswedstrijd de kantine in kwam,
knalde Hazes uit de luidsprekers,
stond Johan Wolters gehaktballen
te draaien en lepelde Piet van
Tellingen de overige uitslagen op.
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Met enige weemoed dacht je
op zo’n moment terug aan de
bouwval op het Oostzijderveld.
Daar dromden Zaankanters van
andere verenigen samen en
wachtten zij op het moment dat
Gerard Grabijn de microfoon ter
hand nam. Je hoort het Gerard
nog roepen: “Reigerboys-Marken
2-0.” Hoongelach was vervolgens
zijn deel, want dan klonk het
massaal: “Nee Gerard, het moet
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• 27 aug. ’84. Voor het eerst in
het bestaan neemt Zet met
liefst 17 seniorenelftallen deel
aan de competitie.
• 29 aug. ’84. De jeugd beleeft
een trainingsstage met de
oud-internationals Cor van
der Hart en Gerrie Mühren.
• 13 dec. ’84. Het door
diverse blessures ontstane
keepersprobleem in het
eerste wordt – tijdelijk
– opgelost. Ben Stronks
wordt overgehaald om vijf
wedstrijden (‘maar beslist
niet langer’) zijn plek weer in
te nemen.
• 21 jan ’85. Een oefenwedstrijd
tegen WFC wordt met
14-0 verloren. Trainer Cees
Groot laat kort daarop weten
over te stappen naar die
Wormerveerse club. Zijn
opvolger: Lex Blank.
• 7 juni ’85. Watertransportbedrijf J.G. van Bruinessen
B.V. tekent voor twee jaar als
hoofdsponsor van het 1e.
• 2 sept. ’85. Voor de eerste
keer leidt een vrouwelijke
scheidsrechter een wedstrijd
van het eerste elftal (ZCFCJong Holland 1-1).

Rijnsburgse Boys zijn.” Natuurlijk
wist Gerard dat, maar hij hield
deze grap er tot ieders vermaak
gewoon steevast in. Schitterend,
niet te evenaren.
De resultaten van het
vlaggenschip waren in die periode
(1985-’90) niet om van de daken
te schreeuwen. Het ‘luctor et
emergo’ (Ik worstel en kom boven)
deed eerder opgeld. En als het er
op het veld niet van kwam, dan
stortte Zet zich met veel elan in
het feestgedruis. Zo werd er voor
het 55-jarig jubileum een pianist,
drummer en gitarist tegelijk
gezocht. Dit alles ter meerdere
eer en glorie van Lex Blank en
Hans Manuputty. Zij kregen – zeer
toepasselijk – als duo Blank en
Bruin met hun wereldnummer
‘Zilvermeeuw’ de mensen op de
banken.
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Dat was, ondanks de terugkeer
van de vermaarde Jaap Meijer,
helaas niet bij het topteam het
geval. Maar het verenigingsleven
bloeide. Zo won de 5-jarige Arko
Roepert een kleurplaatwedstrijd
en toog de selectie voor de nodige
teambuilding naar het Duitse
Bödefeld. Daar, in de herberg
van Herr Otto Steinkögler, ging
de gratis schnaps van hand tot
hand, maar meestal verdween de
goedkope likeur linea recta in de
plantenbak.

Interviews
Ondanks dat er liefst 63 ZCFC’ers
bedankten voor de eer, bleef het
ledental van het Zaanse Oranje
toch rond de 500 schommelen.
Ook huisorgaan Goal kreeg
een facelift door interviews met
bekende Zetters, zoals keepster
Marieke van Soest. “Kom je uit
Soest?”, zo luidde de eerste,
hoopgevende vraag. “Niet dat ik
weet,” antwoordde Marieke. “Ik
ben namelijk in Zeist geboren.”
Hier was duidelijk sprake van een
echt diepte-interview.
Duidelijke taal sprak ook Piet
van der Brugge. ‘El Presidente’
deed zijn beklag over het geringe
aantal werkers. Toch had Piet

1e elftal 1989/1990- Sportpark De Kalverhoek
Boven v.l.n.r.: Rien Heyne (trainer), Jolanda de Jong (verzorgster),
Rinus Segveld (elftalleider), Wil de Jager, Andries Kramer, Huib van
der Kop, Rein van Velze, Reijer Adriaanse, Cees Rootlieb, Jan van
Bruinessen (sponsor), Paul Klijn (voorzitter). Onder v.l.n.r.: Henk
Luijendijk (grensrecher), Cees Brinkman, Frank Janssen, Bob van
Dijk, Wim Heine, Henco Schortinghuis en Roel Heinhuis.
ook goed nieuws te melden, want
het eerste stond sinds zeven
jaar bovenaan. Voor even, want
ondanks het meespelen van extrainer Frank Bruijnesteijn werd er
kansloos verloren van ZOB. Een
stel boterletters had de euvele
moed om met krokusvakantie te
gaan. Dus werden we net geen
kampioen. Helaas, pindakaas.
Bertus Baljet had er terecht
schande van gesproken. Voor deze

markante clubman, die slechts
67 jaar mocht worden, was ZCFC
namelijk eten en drinken tegelijk.
Intussen begon barkeeper Frans
Stor zich ook zorgen te maken
omdat het aantal poffers uit
de klauw begon te lopen. De
voorzitter zag met alweer een
nieuwe trainer, Jan Westrik, licht
in de tunnel. “Wellicht worden we
met Jan wèl kampioen. Het zal de
vereniging een kick geven.”
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• 7 okt. ’85. Na twee maanden
door ziekte afwezig te zijn
geweest is ere-voorzitter Gerrit
Pos(80) weer als grensrechter
present bij ‘zijn’ team, ZCFC
15.
• 18 jan. ’86. Het damesteam
van Zet wint het
spelregelkampioenschap van
de Zaanstreek.
• 8 jan. ’86. De A-selectie
brengt een weekend door in
Sauerland.
• 8 nov. ’86. Jaap Meijer speelt
drie selectiewedstrijden voor
het Nederlands amateurelftal
maar wordt uiteindelijk door
coach Ron Groenewoud
toch te licht bevonden.
Eerder had Jaap als speler
van een ‘Zaans sterrenteam’
twee goals gemaakt in een
wedstrijd tegen een elftal van
oud-internationals.
• 9 mrt. ’87. Henk de Jager
wordt tijdens zijn zilveren
bruiloft benoemd tot ere-lid
van ZCFC.
• 11 mei ’87. Even (5 minuten)
lijkt het erop dat Zet kampioen
gaat worden in de 3e klas,
maar na een 1-0 voorsprong
weet ZOB toch met 1-2 te
winnen en pakt daarmee de
titel.
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• 9 juli ’87. Uit het clubhuis
worden 70 ballen en de
complete uitrusting van
junioren B 1 gestolen. De
nieuwwaarde: s 3.000.
• 19 sept. ’87. Oud-trainer
Frank Bruijnesteijn (31)
keert als speler terug bij Zet.
Volgens de krant is hij ‘aan
de lijvige kant’ maar zelf
zegt hij nog de snelheid van
sprintkoning Ben Johnson te
hebben.
• 10 febr. ’88. Trainer Lex Blank
wil na drie jaar zijn contract
niet verlengen. In zijn plaats
komt Jan Westrik.
• 26 mrt. ’88. Het trainingsveld
ligt er abominabel bij. ZCFC
krijgt van de gemeente geen
toestemming een trainingshal
te bouwen.
• 29 apr. ’88. Ben Stronks
speelt zijn 450e – en tevens
laatste – wedstrijd voor
ZCFC 1.
• 28 mei ’88. De 17-jarige
A-junior Willy Bakker brengt
noodgedwongen een nacht
door in de kleedkamer. Toen
hij na de training onder de
douche stond bleek door
een ijverig terreindienstlid de
kleedkamer te zijn afgesloten.
Pas de volgende ochtend
werd Willy bevrijd.

Dat moest nog afgewacht worden.
In ieder geval werd Oranje
Europees kampioen en bestond
de damesafdeling 10 jaar. De
immer optimistische PietvdB is
echter somber gestemd. Wat heet!
Piet is pissig, want stelselmatig
wordt hem gevraagd wat er in
vredesnaam met Zet aan de
hand is. Het moet ook niet gekker
worden, want degradatie dreigt.
Tot overmaat van ramp kondigt
Westrik alweer zijn vertrek aan.
“En het ging net zo lekker,” was
daarop het cynische commentaar
van de immer objectieve vijfde
colonne.

Goof Groot
Ach ja, Goof Groot moest eens
weten. Goof wie? Iedereen noemde
namelijk deze supporter van
het eerste uur Goof, maar of hij
werkelijk zo heette? Goof bezocht
zelfs alle trainingen. Dat begon al
op het Westzijderveld waar je eerst
zonder kleerscheuren de spoorlijn
moest zien over te komen of om
via een drijvend vlot op een pad
van steenkolengruis te komen. Na
een metershoge en steile brug te
hebben beklommen doemde in de
verte dan een houten keet op.
Daar, op het Milanello van
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Zaandam, gebeurden soms
vreemde dingen. Goof dronk
daar zijn door de familie
Meinen ingeschonken beker
chocolademelk. Omdat het op
een gegeven moment plensde
van de lucht zat Goof daar uren
en uren. Toen hij het tellen der
druppels zat was, sprong Goof op
zijn stalen ros. Een paar minuten
later stond hij bedremmeld in
de deuropening. De aanwezigen
schrokken zich een slag in de
rondte en dachten dat er een
geest voor hen stond. Goof zat
van top tot teen onder de blubber
en vertelde besmuikt dat hij met
fiets en al pardoes in de prutsloot
was gereden. “Dat kunnen we wel
zien; er zit nog een kikker op je
hoofd,” grapte Arie Koetsier, de
trainer die immer een flesje jonge
jenever in zijn tas had zitten.

overleed oud-voorzitter, manager
en penningmeester Piet Janse,
terwijl ook het doek viel voor het
eerste elftal. Degradatie naar de
4e klasse was een feit. Ongekend,
eigenlijk ongehoord.
Kennelijk was de bodem van de
lijdensbeker nog niet in zicht,
want de hele oranje-zwarte familie
moest afscheid nemen van Jan
Kan. Een van de beste voetballers

die ZCFC ooit heeft voorgebracht,
bezweek op 50-jarige leeftijd
na een tragisch ongeval in zijn
bedrijf. Jan speelde in een elftal
met een doelman van wie nog
steeds het verhaal gaat dat die
een riante reiskostenvergoeding
kreeg. Van wie weet niemand.
Doet er ook niet toe; ZCFC was al
lang blij dat ze de doelman van
het Nederlands jeugdzaterdagelftal

Piet Janse en Jan Kan
Dat was lachen, maar werd er
ook bijvoorbeeld in het seizoen
1989-’90 gelachen? Bepaald
niet. Piet van der Brugge geeft de
voorzittershamer over aan Paul
Klijn, èn op de bank kwam in
de persoon van Rien Heyne een
nieuwe geluksvogel te zitten. ZCFC
kreeg klap op klap. Ten eerste

1e elftal 1993/1994- Sportpark De Kalverhoek
Boven v.l.n.r.: Steven Meijer, Martin Tokkie, Lex Segveld, Milo Smis,
Bob van Dijk, Kenrick Heijn, Gerrit Kant (grensrechter), Erik Berends,
Rinus Segveld (elftalleider), Paul Conijn (verzorger). Onder v.l.n.r:
Arjan Pieters, Frank Janssen, Ronald Heine, de Pupil van de Week
Maurice Hagendijk, Wil de Jager, Erik Geerts, Cees Rootlieb, Wim
Heine, Ben van Meeteren (trainer).
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• 31 mei ’88. Jaap Meijer gaat
naar Ajax. Volgens de krant:
“Ik ga voor een plek in het
eerste.” Hij zou vooralsnog
‘als amateur een leidende rol
in Ajax 2 krijgen’.
• 22 okt. ’88. Het 1e van Zet
is flink verzwakt door vertrek
van enkele spelers en verliest
met 1-5 van Volendam en met
6-0 van Purmerend. Trainer
Westrik: “We gaan proberen
in de 3e klas te blijven.”
Dat lukt door o.a. in de
laatste wedstrijd van HCSC te
winnen.
• 30 aug. ’89. Zet verliest een
oefenwedstrijd tegen AZ 2 met
10-0; Phillip Cocu scoort er
drie.
• Trainer Westrik vertrekt naar
Kennemerland en wordt
opgevolgd door Rien Heijne.
• 20 nov. ’89. Voor het eerst
spelen Zet en plaatsgenoot
PSZ tegen elkaar in de
competitie. Zet wint met 1-3.
In de return wint PSZ echter
met 2-3 waardoor ZCFC
degradeert naar de 4e klas.
Overwogen wordt te stoppen
met entreeheffing; de laatste
11 thuiswedstrijden leverden
in totaal slechts 249 gulden
(s 100) op.
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Boven v.l.n.r.: Paul Conijn (verzorger), Rob Broekema (trainer), Milo
Smis, Ronald Heine, Wim Heine, Kenrick Heijn, Bob van Dijk, Wil de
Jager, Rinus Segveld (elftalleider), Gerrit Kant (grensrechter).
Onder v.l.n.r.: Nico Jongbloed, Arjan Pieters, Martin Tokkie, Jaap
Meijer, Dennis de Graaf, Ron Pos, Cees Rootlieb en Nanne Riensema.
had weten te strikken. De Joode
kreeg zelfs aparte training van
niemand minder dan Piet Kraak,
eens de doelman van het grote
Oranje.
Na een wedstrijd kreeg je hooguit
een paar consumptiebonnen van
elftalleider Bertus Baljet. En als je
erg je best had gedaan kreeg je
er van Bertus zelfs drie. Zo nu en
dan werden de eerste-elftalspelers
op een biefstuk getrakteerd. Dat
gebeurde voor een belangrijk duel

dan meestal in hotel De Prins in
Westzaan en vond er na de dis
een tactische bespreking plaats.

‘Dat is lekker’
Jaap van der Vaart, de opvolger
van de legendarische Jan Eshuijs,
was net voor zijn B-diploma
geslaagd en gooide in een keer
al zijn knowhow eruit. “Als de
keeper,” begon Van der Vaart zijn
betoog, “de bal in zijn handen
heeft, moet hij goed kijken. Of hij
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trapt de bal uit naar een van onze
spitsen (‘hé, Eef Muller let je wel
even goed op!?’), of hij gooit de bal
naar een van de backs, die dan
wel vrij moeten lopen.”
Enfin, dat ging zo door tot
manager Jan Duyvis sr. op
zijn horloge keek en de trainer
verzocht om meer vaart in zijn
verhaal te brengen. “Het is
namelijk al kwart voor twee,”
voegde Duyvis er dwingend aan
toe. “Dat is lekker,” antwoordde
Van der Vaart, “ik ben nog niet
eens aan de halflinie toegekomen.
Moeten we nu echt al weg?”
Onze teammanager had zijn jas
al aangetrokken en rammelde
nerveus met zijn autosleutels.
Eenmaal aangekomen op het
Oostzijderveld was tegenstander
Geinoord al aan het warmlopen.
Het deerde Van der Vaart niets. Hij
was helemaal in de ban van zijn
net afgeronde studie. “En als het
kan,” zei hij tegen Hans Dekker,
“moet je net als Wim Suurbier
langs de lijn penetreren.” En dat
knoopte de toenmalige bulldozer
goed in zijn oren. Tot vandaag de
dag plukt de inmiddels bejaarde
rechtsback vruchten van Jaaps
peptalk.

Parapluhangen
Omdat tegen het einde van 1991
de prestaties om te huilen waren
werd het tijd voor maatregelen.
“De toestand was zorgelijk,”
erkende voorzitter Paul Klijn.
Trainer Rien Heyne werd terzijde
geschoven en Frank Bruijnesteijn
wederom met open armen
ontvangen. Voetballen konden
we niet, maar in spelletjes waren
wij de ware kampioenen. Zo
won de Zaanse Sinterklaas Jo
Barendsma met Willem Tokkie een
klaverjasdrive, bestond er tijdens
een ZCFC-dag grote belangstelling
voor het parapluhangen. Ook
met het eerste ging het steeds
beter. Onder de bezielende trainer
Ben van Meeteren moesten nu
eindelijk eens de vette jaren
aanbreken. Maar was dat ook zo?
Ad interim voorzitter André
de Boorder loste daarvoor
het startschot tijdens zijn
nieuwjaarsboodschap. Hij wenste
alle Zetters een bruisende
competitie toe. Goed nieuws
kwam er ook uit de papierkelder.
Krantenman Willem Kraay had
becijferd dat er 20.910 kilo
oudpapier ter waarde van f 836,40
was opgehaald. ‘Krabbe’ vond

het trouwens schandalig dat de
Zaanse pers daar geen melding
van had gemaakt.
Complimenten gingen uit naar
Mark van Berkum en Robert van
Tellingen. Ongelooflijk maar waar:
zij lieten tijdens de Winterspelen
in Albertville voor heel tv-kijkend
Nederland de ZCFC-vlag in het
ijsstadion wapperen.
Heerste er nog steeds alarmfase
2 rond het eerste elftal, in de
bestuurskamer werden diverse
plannen besproken en uitgewerkt.
Zo zag de ‘Club van 100’ het
levenslicht en vroeg men zich
tevens af of het tot een fusie
moest komen met Blauw-Wit en
de korfballers van ZKC. Ook werd
er gedacht aan een standbeeld
voor Cees Rootlieb. Vrijwel in zijn
eentje wist hij Zet voor degradatie
te behoeden.
Gerard Grabijn, Herman Tokkie en
Han de Jong hadden dat allemaal
nog mee mogen maken. Deze
clubmensen overleden kort na
elkaar.

Gouden schoenen
Han de Jong, huisjournalist van
ZCFC en voor De Zaanlander,
speelde tot op hoge leeftijd bij de
veteranen en zag in de loop der
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• Sept. ’90. Keeper Harry
Koster krijgt een ernstige
knieblessure en moet stoppen
met voetballen.
• Dec. ’90. Pas nu de eerste
zege van het seizoen: 14 tegen AFC’34. Frank
Bruijnesteijn gaat als adviseur
trainer Heijne een handje
helpen.
• Mei ’91. ZCFC en AFC’34
eindigen op de laatste plaats.
Er zijn twee wedstrijden nodig
om te bepalen wie degradeert.
Door een doelpunt van Cees
Rootlieb in de laatste minuut
van de tweede wedstrijd blijft
Zet 3e klasser.
• Ben van Meeteren wordt de
nieuwe trainer; oud-prof Co
Stout volgt de vertrokken
jeugdtrainer Piet Pas op.
• Okt. ’91. Het financiële tekort
van f. 30.000 (ca. s 12.000)
is weggewerkt.
• Nov. 91. ZCFC verliest met 06 van Hollandia maar wint de
volgende maand met 7-0 van
Hellas Sport.
• Tijdens de Olympische Spelen
is de naam ZCFC op tv te zien
door een actie van jeugdleden
Mark van Berkum en Robert
van Tellingen.
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• Sept. ’92. Er is overleg tussen
ZCFC, ZKC en Blauw Wit. Zet
is voorstander van een fusie
van of samenwerking tussen
de drie verenigingen.
• Schildersbedrijf Bakker uit
Wormerveer tekent voor twee
jaar een sponsorcontract.
• Nov. ’92. Beschuit met
muisjes. De Club van
Honderd wordt geboren.
• Jan. ‘93. Het jeugdbestuur
pleit weer voor de bouw van
een trainingshal. De toeloop
van jeugdleden is volgens
bestuurslid Dirk Slootweg
verheugend. Slootweg
verliest een weddenschap
en moet – na een serie
thuisoverwinningen van het 1e
- de schoenen van de spelers
poetsen.
• Nov. ’93. ZCFC wint de
eerste periodetitel maar
ziet vervolgens na een
beslissingswedstrijd
uiteindelijk de kampioenstitel
naar EVC gaan (waarvan
Zet eerder met 5-3 had
gewonnen).
• Mei ’94. Trainer Ben van
Meeteren wordt opgevolgd
door Rob Broekema.

jaren het materiaal beter worden.
Kon je vroeger alleen kiksen kopen
van de merken Quick, Adidas en
Puma, tegenwoordig heb je zelfs
bij Bristol al de keus uit diverse
merken. Gouden schoenen,
zilveren boots, blauwe. Alleen de
schijfremmen ontbreken er bij
wijze van spreken nog aan. Ook de
leren ballen met een veter die op
een nat veld zo zwaar als kogels
werden, behoren tot de voltooid
verleden tijd.
Bij Piet Wolters uit het Koogse
Bloemwijk haalde je weleens
een zak met ballen – of wat daar
voor moest doorgaan – op. Ome
Piet was het manusje-van-alles
bij ZCFC. Hij was kantinebaas,
pupillentrainer en vertrouwensman
van een hoop spelers. Piet was de
enige die CSCA uit Amstelveen op
een schitterende manier wist te
verbasteren. “Ja jongens, zei Piet
als Zet weer eens tegen die club
moest spelen, “dat wordt zaterdag
een zware. Cee-cee-es-a is een
hele goede ploeg.”
Een aantal van ons zal zich
misschien nog het moment
herinneren, toen Piet bij een
wedstrijd van het eerste voor een
brancard moest zorgen. Het was
op het Oostzijderveld, toen er een
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voor jaffa op de grond lag. Maar
er was geen brancard. Kom op,
dacht Piet, dan tillen we toch een
deur uit de sponningen. En hup
daar ging Piet in gezelschap van
Leen Bekker naar de plaats des
onheils. Gepikeerd moesten zij
terug van de scheidsrechter, om
even later dan maar op een ladder
de geblesseerde speler weg te
dragen…

Privatisering
Anno 1993 werd er gesproken
over privatisering van het
sportpark. In het kort kwam het er
op neer, dat ZCFC in het vervolg
zelf voor het onderhoud diende
te zorgen. De gemeente had
kennelijk gewichtiger zaken om
handen, zoals het bekostigen van
een limousine-met-chauffeur voor
de burgemeester en het plaatsen
van nieuwe koffieautomaten in de
Bannehof.
Daar hadden de medespelers van
Sjors Post geen boodschap aan.
Zij organiseerden voor hun held
een heuse afscheidswedstrijd.
Ineens was daar ook Piet van
Tellingen. De gewezen voorlichter
van de Anti-Revolutionaire Partij
legde voor de camera’s van CNN
uit waarom er voor de jongste

jeugd een busverbinding tussen
Westerwatering en De Kalverhoek
moest komen. “Oh ja,” vertelde
Piet erbij, “er moet ook een
sporthal komen!”
Intussen werd Jan Dorjee doodziek
van het aantal afberichten. “Ik
belde een speler op of ie kon
voetballen. Kreeg ik z’n vader aan
de telefoon. En weet je wat hij zei?
‘Karel moet zaterdag kantklossen’.
Niet te geloven, van dit soort onzin
zakt werkelijk mijn broek af.”

Koeien op het A-veld
Dat deed bij wijze van spreken
ook de koe die voor de ludieke
actie ‘Schijt je rijk’ alles op het
hoofdveld gaf. En als je het over
koeien had, dan wees iedereen
naar Jan Duyvis. Onder het
pseudoniem Jadu schreef hij
schitterende epistels in de Goal.
Het moet gezegd: aan Jan is een
groot schrijver verloren gegaan.
En niet te vergeten aan exgoalgetter Piet Zwier. Met het
boek ‘Gewoon een mens’, dat hij
in eigen beheer uitgaf, haalde hij
menig televisiestation. Historisch
was ook Piets interview met erevoorzitter Gerrit Pos. Piet, ook
wel Tieper Wiertz genaamd, ging
tijdens dat gesprek tot op de

bodem. Zo wist hij de ere-preses
te ontlokken dat Spakenburg diens
favoriete club was.
Het staat allemaal zwart op
wit in het door Rinus Segveld
stipt bijgehouden archief. Deze
voormalige linksback met een
sliding van hier tot Tokio, vond
het wel jammer dat hij over zijn
eigen loopbaan weinig meer kon
terugvinden. Maar ach, er waren
belangrijker zaken. Zo volgde
Blauw-Witter Rob Broekema de
met een bloemetje uitgezwaaide
Ben van Meeteren op en speelde
de neef van Rinus, Lex, zijn 200e
duel in het eerste.

Feestpaleis
ZCFC is dan bezig om eindelijk,
na 24 jaar weer eens kampioen
te worden. Zo werd door onder
meer twee goals van Wim Heine
Blauw-Wit opgerold en moest ook
het sterk geachte BOL er met 100 aan geloven. Héél de club was
in de ban van het eerste, dat zich
opwierp als kampioenskandidaat
van de 4e klasse. Vooral na
de 0-9 op Castricum kon De
Inzet eindelijk tot feestpaleis
omgetoverd worden. Het werd een
knalfuif, maar niet voor Milo Smis.
“Wanneer,” zei Milo, “wij geen
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• Seizoen ‘94/’95. Goed
seizoen voor ZCFC 1. Forse
overwinningen op BOL (10-0)
en de keeper van Castricum
moet 9 x vissen, 6 x door
toedoen van Milo Smis. Als
IJmuiden met 2-1 wordt
geklopt is Zet kampioen en
promoveert naar de 1e klas.
Jaap Meijer is topscorer met
21 goals. Eerder genoemde
Dirk Slootweg is door een
alweer verloren weddenschap
gehouden de halve marathon
te lopen.
• Mei ’95. Het veteranenteam
(ZCFC 7) brengt 3.000 gulden
bijeen voor een weeshuis in
Roemenië.
• Nov.’96. Zet slaagt erin het
aanvankelijke tekort van 28
mille terug te brengen tot
f 5.700. Het inmiddels
belegen fusieplan met Blauw
Wit komt weer ter sprake,
maar opnieuw zonder
gevolg.
• Mrt.’97. Zet wint nu pas voor
de eerste keer dit seizoen: 1-3
tegen VRC, maar na een 1-0
nederlaag tegen SDVB volgt
toch degradatie naar de 2e
klas.
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• Sept. ’97. Afvalverwerker
Icova wordt hoofdsponsor;
machinefabriek
Kramer&Duyvis geeft de
jeugd een financiële injectie.
• Rob Broekema laat weten
aan zijn laatste seizoen bij Zet
bezig te zijn.
• 14 dec. ’97. Oprichter en erevoorzitter Gerrit Pos overlijdt
op 92-jarige leeftijd.
• Jan. ’98. Cees Roubos wordt
de nieuwe trainer.
• Febr. ’98. Voorzitter Van
Tellingen haalt uit naar
gemeente Zaanstad
en vindt het ‘een
lachertje’ dat sportclubs
onroerendezaakbelasting
moeten betalen.
• Mei ’98. Een droomdebuut
voor junior Erik Hakvoort. Hij
scoort in zijn eerste wedstrijd
in het 1e elftal twee goals.
• Jan. ’99. Het plan om
sportpark De Kalverhoek te
privatiseren is uitgesteld.
• Febr. ’99. Volgens een bericht
in de krant gaat de 15voudige Turkse international
Mustafa Yücedag bij ZCFC
voetballen. Maar na een
aardbeving in Turkije - waar
hij op dat moment verbleef
- wordt hij bij ZCFC niet meer
gezien. Volgens een neef heeft
hij de ramp wel overleefd.

kampioen worden, dan mag men
mijn paardenstaart afknippen.”
In het feestgedruis had een
dolgedraaide fan dit blijkbaar
niet goed begrepen. Tijdens de
zoveelste polonaise knipte hij
een stukje van Milo’s staart af.
Het scheelde toen weinig of de
Mobiele Eenheid was gebeld om
de orde te herstellen.
Bleek geheel onnodig dankzij
het parmantige optreden van
Jan Dorjee, een echte clubman.
Eentje, die van onschatbare
waarde is, net als zovelen bij
het Zaanse Oranje. Het zijn de
paradijsvogels van onze club.
Jan(tje), leuke voetballer, prima
wedstrijdsecretaris en onbezoldigd
scheidsrechter, mag dan wel
klein van stuk zijn, maar de
belastingambtenaar pur sang
heeft wel de flair om grote kerels
de les te lezen. Met de borst
vooruit en met het schuim op zijn
mond doet hij die boomstammen
terugdeinzen van angst.
Jan heeft ook een klein hartje.
Dat bleek weer eens tijdens
een berucht trainingskamp in
Spanje waar ook de buren VVZ en
Zaanlandia tijdens de winterstop
waren neergestreken. De jongste
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schrijver van deze jubileumuitgave
was met Jan op een kamer van
hotel Villa te Calella ingedeeld.
Na eerst een paar consumpties
te hebben genuttigd, pakten
we de sleutel om onze bagage
op de kamer te zetten. Vanaf
dat moment was Jan kennelijk
in dromenland beland, want
hij sprak werkelijk geen woord
met me. Na een minuut of tien
vroeg ik wat er aan de hand was.
Eindelijk kwam het hoge woord
eruit. “Ik vind het prachtig dat
ik met jou op een kamer mag
liggen.” Een paar seconden is
het stil. “Maar”, vervolgt Jan, “jij
hebt één nadeel.” Ik vreesde het
ergste. Heb ik wellicht een greep
in de clubkas gedaan, of heb ik
stiekem zijn banden leeg laten
lopen? Ik weet echt niet wat ik
misdaan heb en vraag wat hem
nu zo dwars zit. De hotelkamer
hangt nu vol met vraagtekens. Het
blijft doodstil. Dan draait Jan zich
om en spreekt de legendarische
woorden: “Je laat je te snel in
het strafschopgebied vallen…!”
Jullie begrijpen inmiddels dat
ik sinds die namiddag aan de
zonovergoten Costa Brava zwaar
aan de drank ben geraakt.

Party-tijger

Weer kampioen

Onze voorzitter spuugt er trouwens
ook niet in. Piet (van Tellingen)
heeft weer zin om opnieuw een
kampioensfeestje te bouwen.
De immer goed gemutste preses
vraagt zich dat af nadat het
eerste met twee overwinningen
voortvarend van wal is gestoken in
de derde klasse. Piet is een partytijger, één die je daarvoor om drie
uur ’s nachts best uit zijn bed kunt
bellen.
Voor verheugend nieuws zorgen
ook de G-voetballers, die hun
beste beentje voorzetten. Dat
moeten alle Zetters, want er zit
een kunstveiling aan te komen.
Later zullen eigen gefabriceerde
kunstwerken per opbod aan de
man gebracht worden door de
excellerende veilingmeesters
Dennis de Graaf en Jaap Meijer.
Tot grote hilariteit van een
stampvolle kantine wordt ‘Varken
onder appelboom’ van secretaris
Dirk Slootweg voor 125 gulden
weggehamerd. Dirk kan zijn
oren niet geloven en zegt tegen
iedereen die het horen wil: “Ik zeg
mijn baan per direct op; ik word
schilder, kunstschilder met een
grote K welteverstaan.

Later in dat seizoen staat ZCFC
andermaal op zijn kop. Door
een goal van Huib van der Kop
is de club weer kampioen. Een
prestatie van formaat. Zeker
voor Rob Broekema, die voor
de tweede maal in successie op
de schouders gaat en dus met
afstand de beste oefenmeester in
onze geschiedenis genoemd kan
worden. Doordat de KNVB een
hoofdklasse invoert, slaat ZCFC
zelfs een klasse over en zal het
seizoen 1996-’97 uitkomen in
de eerste klasse. Daarmee is de
club samen met WSV Wormer de
hoogstspelende vereniging in de
Zaanstreek. Iedereen verkeerd
dan ook in hoger sferen en zelden
zal op een gala – dit keer vanwege
het 65-jarig bestaan – zoveel
lachende gezichten te zien zijn
geweest.
In zijn nieuwjaarsboodschap blijkt
preses Piet een warm voorstander
van een fusie met Blauw-Wit.
“Dan kunnen we op een nieuw
sportpark uitgroeien tot een
sterke zaterdagclub,” zegt de
immer gedreven Van Tellingen.
Het nieuwe sportcomplex zal dan
in het Guisveld, en in verband
met eventuele calamiteiten, pal
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• Mrt. ’99. ZCFC baalt van de
slechte staat van zijn velden
en stuurt een boze brief
naar de gemeente waarin
ook wordt aangekondigd
verlopig de huur niet meer te
betalen. Ook het gesprek met
Zaanstad over de privatisering
wordt door de bewoners van
het complex De Kalverhoek
opgeschort.
• Juni ’99. Er komen steeds
meer jeugdspelers uit de
nieuwe wijk Westerwatering.
Voor het vervoer wordt een
busje ingezet.
• Aug. ’99. Zet oefent tegen
BPV en wint met 15-0.
• Dec. ’99. Clubhuis De Inzet
wordt voorzien van nieuw
meubilair. Er komt ook een
nieuwe voorzitter: Maarten
Schellekens. Vertrekkend
voorzitter (en tevens
gemeenteraadslid) Van
Tellingen wordt adviseur van
het bestuur.
• Aug. 2000. Een onverwachte
tegenstander, nog voor het
begin van het nieuwe seizoen.
Een ploeg mollen teistert de
velden.
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• Nov. 2000. Het jeugdbestuur
krijgt Hans Braam als
voorzitter. Er komt een
spelersraad voor de A-selectie.
Kramer&Duyvis verlengt het
sponsorcontract voor de jeugd
met drie jaar.
• Dec. 2000. Het bestuur
kondigt aan voor het volgend
seizoen Jaap Meijer aan
te stellen als trainer. Twee
maanden later houdt de
huidige trainer Roubos
het voor gezien en vertrekt
voortijdig. Rob Broekema
maakt het seizoen af.
• Mei ‘01. Zet wint (na
verlenging) de beslissingswedstrijd om degradatie met
3-1 van Jong Holland. Simon
Sneep vervult een hoofdrol.
• Juni ’01. Het bestuur heeft
voor het volgend seizoen liefst
vijf sponsors weten vast te
leggen.
• Febr. ’02. Cabaretier Freek de
Jonge (oud-jeugdspeler van
ZCFC) zegt toe een wedstrijd
mee te spelen voor een goed
doel. Hij houdt woord en
verschijnt op 11 mei.
• Mrt. ’02. Piet Klokman neemt
afscheid van het bestuur.
Hij heeft 29 jaar allerlei
bestuurlijke activiteiten bij
ZCFC vervuld.

naast het politiebureau gesitueerd
moeten worden.

Nietjes uit Oostblok
Staat Piet er goed op bij de ZCFCaanhang, penningmeester Douwe
van der Schaaf bepaald niet. Hij is
door de raapploeg van de Goal in
de ban gedaan. Plotseling waren
de grage rapers geconfronteerd
met een grote hoeveelheid
inferieure nietjes uit het Oostblok
waardoor ons lijfblad, voordat het
in de brievenbus glijdt, al van
armoede uit elkaar is gevallen.
Een val maakt dat seizoen ook
het elitekorps; het degradeert na
een seizoen alweer uit de eerste
klasse.
Hoewel de prestaties verre van
over naar huis te schrijven zijn,
draait de kantine als een tierelier.
Voor een hap en een snap rolden
niet minder dan 45.000 (!)
guldentjes over de toonbank (lees:
bar).
Half december 1997 loopt de
kerk aan de Stationsstraat vol voor
de herdenkingsdienst van erevoorzitter Gerrit Pos, een van de
oprichters van de club. Een man
die ervoor zorgde dat de naam
ZCFC nog steeds met veel respect
wordt genoemd.
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Vandaar ook dat Zaandammer
Cees Roubos ‘ja’ zei, toen hem
gevraagd werd om de fakkel van
trainer Broekema over te nemen.
De nieuwe coach krijgt steun van
manager Dirk Slootweg die op zijn
beurt de gouden Rinus Segveld
gaat vervangen.
Steun voor een fusie met BlauwWit krijgt voorvechter Van Tellingen
van het aimabele lid Peter van den
Dongen die als schuilnaam Waldo
heeft. Onder het motto ‘Komt allen
tezamen’ wil Peter ook buurman
PSZ in de samensmelting
betrekken.
Eind december 1998 en maart
van het volgende jaar krijgt de
club weer twee onheilstijdingen
voor de kiezen. Het overlijden
van oud-voorzitter Jan Duyvis sr.
en secretaris Jan Pos raakt alle
ZCFC’ers diep in het hart. Net
zoals de dood van de pas 51-jarige
Egbert Stoter.

Mopperploeg
In de geest van de overledenen
moet ZCFC niet te lang stilstaan bij
dit verdriet. Dat doet het ook niet.
De teamchef van de BootsmanExpress tikt al seizoenenlang
zijn vingers blauw, blijven de
onafscheidelijke broers Jan en

Simon Kaper biertjes tappen
en kijkt iedereen uit naar de
gedichtjes van Frits May.
Dat doet ook trainer Roubos. Hij is
er ingeslaagd om ex-international
van Turkije Mustafa Yücedag na
veel vieren en vijven te strikken.
Als invaller scoort de voormalige
prof van onder andere Ajax en
PEC Zwolle in zijn eerste wedstrijd
prompt een doelpunt. Blijkbaar
ging hem dat niet in de koude
kleren zitten, want Mustafa was
vervolgens in geen velden of
wegen meer te bekennen.
Dat geldt op een gegeven moment
ook voor het materiaal van de
mopperploeg. Er is groot alarm
geslagen, daar de mopperaars
een heiblokje, boomzaag en
schuurmachine missen.
Ronduit verheugend is het
nieuwe meubilair in de kantine
waar iedereen zich na de zege
op Blauw-Wit lachend in nestelt.
Ook Piet van Tellingen verkeert in
opperbeste stemming. Hij doet ten
faveure van Maarten Schellekens
afstand van de troon in de
wetenschap dat ZCFC voor de 2e
klasse behouden is gebleven.
Voorzitter Maarten Schellekens
blijkt een bezige bij. Hij trapt niet

alleen zelf tegen een balletje, maar
deinst er niet voor terug om ook
wedstrijden te leiden. Vandaar dat
hij zijn ongerustheid ventileert over
een ware mollenplaag die ZCFC
al weken in een wurgende greep
houdt.
Paniek straalt bij de start van
de competitie 2000 - ’01
ook Jan Dorjee uit. Onze
wedstrijdsecretaris meldt dat
er voor de eerste wedstrijddag
liefst 30% van de spelers niet
beschikbaar is. Dorjee is door
het dolle en schroomt niet om
tot sanctie over te gaan wanneer
Zetters met een kulsmoesje
afbericht geven.
Het volgende is voor hem op
heilige zaterdag absoluut uit den
boze: marktbezoek, stofzuigen,
caravan opknappen, aardappelen
schillen, verjaardagen,
familiebezoek en natuurlijk
kantklossen om de Zaanstad
Cup. Volgens dezelfde Dorjee
is het bij de club 2 voor 12. De
resultaten zijn van hoog tot laag
om te huilen. “Als de mentaliteit,”
laat hij de alarmbellen luider dan
ooit rinkelen, “niet verandert, dan
bestaat ZCFC over tien jaar niet
meer!”

ZCFC 1931 - 2006

• Okt. ’02. Jaap Meijer kondigt
na twee seizoenen aan te
vertrekken. Zijn opvolger
wordt Martin de Groot.
• Jan. ’03. Er wordt een nieuw
clublogo gepresenteerd. Twee
bogen (oranje en zwart) met
daartussen een bal + de
naam ZCFC.
• Febr. ’03. Zet stopt met het
inzamelen van oudpapier.
De container is herhaaldelijk
doelwit van brandstichting.
• April ’03. Vijf spelers van het
1e stoppen na een lange staat
van dienst: Wim Heine (348
wedstrijden), Bob van Dijk
(213), Martin Tokkie (199),
Ronald Heine (175) en Milo
Smis (164).
• Juni ’03. De nieuwe shirtsponsor is Bouwbedrijf Kakes.
• Nov. ’03. Er komt een hek bij
de ingang van de Kalverhoek
om streetcarracers te weren.
Het publiek krijgt bij de
thuiswedstrijd tegen NAS
warme snert geserveerd.
• Jan. ’04. Tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst wordt
gemeld dat hoofdtrainer
Martin de Groot en zijn
assistent bijtekenen. Tot
clubman van het jaar worden
benoemd Martijn Jonker en
Martin Tokkie.
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• April ’04. Het bureau
Sportservice Zaanstad houdt
de kwaliteit van de lokale
sportverenigingen tegen het
licht. ZCFC komt hierbij als
‘goed’ uit de bus.
• Juni ’04. Zet heeft vijf extra
duels nodig om degradatie
uit de 2e klas te ontgaan.
De laatste wedstrijd tegen
Bloemenkwartier wordt met
5-3 gewonnen.
• Okt. ’04. De G-afdeling bij
ZCFC (voor mensen met een
handicap) is mede dankzij
een financiële bijdrage van
Rabobank Zaanstreek in het
nieuw gestoken.
• Nov. ’04. Er is sprake van
dat ZCFC gaat verhuizen
naar een nieuw aan te
leggen sportcomplex in het
Jagersveld. Enkele maanden
later wordt duidelijk dat de
gemeente daar niet voor
voelt en dus blijft Zet in De
Kalverhoek.
• Jan. 05. De broers Remco,
Michiel en Wouter van Dijk
winnen de in het clubhuis
gehouden Idols-avond.
• Mei ’05. Algemeen adjunct
Jan Westrik volgt Maarten
Schellekens op als voorzitter.

Redding nabij
Wanneer de nood het hoogst
is, is meestal de redding nabij.
Jaap Meijer wordt de nieuwe
trainer, maar eerst fungeert Rob
Broekema nog als interim-trainer
als opvolger van de voortijdig
opgestapte Cees Roubos. Het
staat allemaal in het huisorgaan
Goal, dat al jaren met de meeste
toewijding wordt geredigeerd door
Hilde Grabijn. Zij verdient dan
ook een bloemetje, net zoals Wim
Heine die voor zijn 300e duel in
het zonnetje wordt gezet. Deze
‘Kromme’ begint al aardig tot het
meubilair van het Zaanse Oranje
te horen. Dat waren zeer beslist
Dirk Pos, Jo Barendsma, Klaas
Geugjes, Joop Segveld en Piet
Wolters. Markante clubmensen
die ons de afgelopen jaren zijn
ontvallen.
Op zulke momenten besef
je dat het leven wel heel erg
snel gaat. Dat moet zeker Piet
Klokman ondervonden hebben.
Piet stopt weliswaar na 29
jaar als bestuurder, maar blijft
actief als barkeeper en lid van
de mopperploeg. Daarin zit
ook Jan Duyvis jr.. Tijdens de
ledenvergadering wordt hij tot
erelid benoemd. “Kennelijk,” zegt
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hij ietwat beschaamd, “heeft mijn
bijdrage aan de vijfde colonne
zijn uitwerking niet gemist.” De
staande ovatie die daarop volgt,
geeft de voormalige vleugelspeler
dan ook vleugeltjes.

Freek de Jonge
Half mei 2002 loopt de hele
Zaanstreek uit voor Freek de
Jonge. De cabaretier, die zijn liefde
voor ZCFC nooit onder stoelen of
banken heeft gestoken, heeft een
elftal van bekende Zaanse spelers
gevraagd om te sparren met ZCFC
6. De echte wedstrijd speelt Freek
later in de stampvolle kantine
waar hij met een paar geweldige
anekdotes de zaal plat krijgt. Dat
deed bijna het topteam ook. Het
mist op een haar na promotie naar
de eerste klasse.
Plat op de grond lag op een
gegeven moment ook de
rechtsbuiten van het 9e. De brave
borst werd door een speler van
Hellas 2 een tand uit de mond en
een blauw oog geslagen. De politie
moest er aan te pas komen, omdat
de speler in kwestie aangifte had
gedaan. Een incidentje, niet meer
en niet minder. Want normen en
waarden staan bij Zet hoog in het
vaandel.

Er komt zelfs een eigen kledinglijn
op de markt, zodat de nieuwe
oefenmeester Martin de Groot en
zijn staf hun nieuwe, zogenaamde
coachjassen voor de hoofdtribune
showen. In de bestuurskamer
keek op dat moment Maarten
Schellekens samen met zijn
opvolger Jan Westrik een nieuw
rapport van de gemeente in. Er
wordt geopperd om samen met
VVZ en tennisclub Zaanstad een
nieuw complex in het Jagersveld
te betrekken. Zal dit na het
Westzijderveld, Achtersluispolder
en Oostzijderveld de verhuiswagen
in De Kalverhoek wederom doen
voorrijden?

Afscheid en taxi’s
ZCFC gaat nu op naar de 100.
Wat zal er in de loop der jaren
veranderen? Niemand die dat
weet. Het is net zo onvoorspelbaar
als de uitkomst van een
voetbalwedstrijd. Wat ongetwijfeld
moet blijven is het intieme
van onze bijzondere club. Een
vereniging waar je huilt en lacht,
waar niemand zich boven de wet
verheven voelt. Dat tekent ZCFC.
De sportieve drive moet er altijd
zijn. En daar mag een stuk
gezelligheid niet bij ontbreken.

Er moet wel meer gelachen
worden. Net zoals die keer dat
de Zaanse entertainer Matthias
de Boer naar het clubhuis op
het Oostzijderveld kwam. “Ja,
beste mensen,” opende Matthias
de avond, “we zijn hier bijeen
om afscheid te nemen van
jullie trainer.” Iedereen was met
stomheid geslagen. Er klonk
een verontwaardigd gemompel:
afscheid, afscheid? Van wie dan
wel? Matthias wist niet beter dan
dat Jaap van der Vaart de club
ging verlaten. Jaap was echter pas
als nieuwe trainer aangesteld…
Laat op die avond stond het
clubhuis vol in de schijnwerpers.
Het waren de lichten van liefst
drie taxi’s die het terrein kwamen
oprijden. Een van de chauffeurs
vertelde dat hij gebeld was door
ene meneer De Boer en snapte
niet dat hij vijf taxi’s had besteld.
“Verderop, in de buurt van het
Hoornseveld,” vertelde de man
woedend, “rijden nog een paar
van mijn collega’s rond.” De aap
kwam snel uit de mouw. Matthias
vertelde met droge ogen dat hij
eerder die avond een taxi had
gebeld. Niet eenmaal, maar
vijfmaal had hij de taxicentrale
aangeroepen. Al zijn oproepen
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bleken tevergeefs. Op de vraag
waar meneer De Boer opgehaald
moest worden, had Matthias in al
zijn onschuld geantwoord: “ZFC.
Ik zit al enkele uren bij ZFC op een
taxi te wachten…”.
Februari 2006: onze afdeling
G-voetbal krijgt op het Zaanse
sportgala een cadeau van
s 1700. Bovendien kan hun, door
vandalen vernielde, bus weer
rijden. Na een lange winterstop
wordt weer gevoetbald. Ons
clubhuis heeft een nieuw plafond
en er liggen meer plannen klaar.
Alle ZCFC’ers moeten op de foto
voor de door de bond bedachte
spelerspas.

Op naar de 100
Het is april 2006. Buiten is het 15
graden en binnen ontsteekt Paul
Klijn de verlichting. In de vitrine
ligt een horloge met een heus
ZCFC-logo. Het is te koop voor 25
euro. Het hebbedingetje zal over
25 jaar best nog wel lopen. Dan
bestaat onze club een eeuw. Op
naar de 100. Met een lach en een
traan. Net zoals de afgelopen 75
jaar. Laat de champagnekurken
maar knallen. Proost op deze wel
heel bijzondere club!
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Vernieuwen vanuit tradities
ZCFC bestaat 75 jaar, maar is nog springlevend. Geworteld in tradities heeft de club ook de tekenen des tijds
begrepen. ZCFC is met de tijd meegegaan, heeft niet stil gezeten en heeft zichzelf met succes aangepast.
Ook voor ZCFC geldt dat stilstand achteruitgang is. Dus vernieuwen maar wel vanuit de zekerheid en kennis
van het verleden.

ZCFC anno 2006

ZCFC is uit traditie een zaterdagclub. Een christelijke club, wat niet inhoudt dat we als heilige boontjes door
het leven gaan. Wél hechten we aan sportiviteit, aan respect voor elkaar, aan gedrag waarvoor we ons op
het veld en daarbuiten niet hoeven te schamen. Die traditie vertaalt zich ook naar het verenigingsleven. Veel
leden zijn meer of minder actief bij ZCFC betrokken. Men weet dat vóór er gevoetbald kan worden er heel veel
werk achter de schermen en op de velden verricht moet worden.
Dat is altijd al zo geweest, maar modernisering brengt ook met zich mee dat er steeds nieuwe klussen geklaard moeten worden. ZCFC heeft heel wat werkers, maar er zijn er steeds meer nodig.
De rijke traditie van ZCFC bewijst zich onder andere ook in de familienamen van werkers en spelers. Hele
families zijn vergroeid met de club, van pupil tot mopperploeg. Blader maar door het vorige jubileumboek
(ZCFC 50 jaar) en dit nieuwe boekwerk en je zult ongetwijfeld heel wat dezelfde namen tegenkomen. Eenmaal
ZCFC’er altijd ZCFC’er. Die sterke onderlinge band bleek bijvoorbeeld ook het lopende verenigingsjaar toen we
afscheid hebben moeten nemen van enkele rasechte ZCFC’ers zoals René Segveld, Jan Post, en onlangs nog
Henk Wolters. Heel veel ZCFC’ers waren aanwezig om hun medeleven te betuigen.
Aanpassing aan andere tijden en vernieuwing van de vereniging vanuit die traditie zijn noodzakelijk
gebleken. Zo krijgen we geruime tijd veel leden die
niet tot de traditionele achterban behoren, maar die
zich wel herkennen in wat ZCFC uit wil stralen.
Vernieuwend is dat ZCFC gekozen heeft voor een
motto, een missie waarin die tradities terug te vinden
zijn en die blijkbaar ook vele anderen aanspreekt:
ZCFC – anno 2006 - is herkenbaar, toonaangevend en
smaakmakend!
ZCFC anno 2006 is in een modern ‘jasje’ gestoken. De
vereniging heeft een pakkende huisstijl gekregen die
in drukwerk, papier, vlaggen en zelfs tot in de tenues
en trainingspakken is doorgevoerd. We communiceren
met elkaar via de modernste middelen. Onze website
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is aantrekkelijk vormgegeven (www.zcfc.nl) - ook hier is de huisstijl herkenbaar - en wordt up-to-date
gehouden. Tussen 2002 en 2005 is het aantal “hits” gegroeid met 63% tot bijna 40.000! Een succes dat ook
op het conto geschreven kan worden van alle leden die hun leuke, spannende of originele bijdragen bij de
webmaster inleveren.
Traditionele taken zoals het onderhouden van de velden, schoonhouden van kleedkamers, onderhouden
van materialen hebben ook in 2006
veel aandacht nodig. De mopperploeg verricht daarbij goed werk en
de accommodatiecommissie kan altijd op extra handen rekenen als dat
nodig is. De krachtige aanpak van
de modernisering en herinrichting
van het clubhuis maken dat duidelijk. De uitdaging voor de commissie
is om de herinrichting van De Inzet
in het jubileumjaar af te ronden.
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Voor relatief ‘nieuwe’ taken zoals het
zoeken van sponsors en het uitzetClubhuis de Inzet, sportpark De Kalverhoek
ten van technisch beleid zijn weer
andere leden actief. Het vinden van trainers die passen in de ZCFC-traditie maar tegelijkertijd ook de moderne jeugd kunnen aanspreken en de iets ouderen kunnen aansporen tot discipline, karakter, prestaties én leuk
én sportief voetbal, is de hoofdtaak voor een technische commissie anno 2006.
Naast sponsors die zorgen voor extra geld in het laatje is een goed lopend clubhuis van levensbelang voor een
moderne vereniging. Zonder die extra inkomsten zou ZCFC het financieel erg moeilijk hebben. Daarom is het
zaak De Inzet gezellig te houden en de dienstverlening van hoog niveau. Een uitgangspunt dat onlangs heeft
geleid tot herkenbaarheid van alle kantinemedewerkers: allemaal in het oranje, gesponsord door een plaatselijke horeca-onderneming.
Hoewel de website ook een middel tot onderlinge communicatie is en de GOAL tegenwoordig ook daarop
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verschijnt, blijft een clubblad op papier gewild. Elke twee weken weer een GOAL verzorgen en verspreiden is
een lastig maar ook dankbaar en nuttig karwei. Hoewel de bijdragen van de leden niet meer door de redactie
getypt hoeven te worden omdat (bijna?) iedereen via e-mail de wedstrijdverslagen inlevert blijft het opmaken
van de GOAL een tweewekelijkse race tegen de klok, omdat op maandag alles door de drukploeg afgedraaid
moet worden.
Bladerend in het vorige jubileumboek (ZCFC 50 jaar) kom je de klaverjascommissie tegen. Er wordt nog
steeds geklaverjast. Niet meer elke week, maar toch vier keer per jaar. Een moderne vereniging vraagt om
meer activiteiten dan alleen klaverjassen. Als je alleen al ziet wat er in het kader van dit 75-jarig jubileum
georganiseerd is en wordt dan weet je dat de activiteitencommissie flink aan het werk gezet is.
ZCFC 50-jaar en ZCFC 75-jaar met elkaar vergelijken levert nog meer opvallends op. Toen waren er
bijvoorbeeld veel meer A-, B-, C-junioren en meisjesteams dan nu. Bij de D, E en F’jes zie je het omgekeerde
beeld. Hoewel de jeugdcommissie er alles aan doet en zelfs vervoer van en naar trainingen organiseert, is
er blijkbaar voor de oudere jeugd meer dan voetbal alleen. Dé uitdaging voor het jeugdbestuur is dus het
vasthouden van pupillen en junioren totdat de talentvollen zijn doorgestroomd naar de A-selectie en de iets
minder begaafden in de lagere seniorenteams zijn gaan voetballen.
Tijdens het seizoen 1980/1981 telde ZCFC 14 senioren en één damesteam. Opvallend is – naast de wel erg
korte broeken en al de verschillende shirts - dat op de teamfoto’s nooit meer dan 13 spelers staan. Op de
huidige teamfoto’s staan er meestal ook niet veel meer terwijl teams toch veel meer spelers hebben:
gemiddeld 18! Mede daardoor melden spelers zich heel wat makkelijker af voor een wedstrijd. Daarnaast
geldt ook hier weer dat het aanbod aan vrijetijdsbesteding in 25 jaar enorm veranderd en vooral, toegenomen
is. Dat betekent wel dat de aanvoerders en de wedstrijdsecretaris op donderdag en vrijdag altijd hun handen
vol hebben aan het “vullen” van de teams. Wat dat betreft zouden de huidige senioren nog veel kunnen leren
van vroeger: je geeft je op dus je bent er elke zaterdag!
Vorig jaar bestond onze damesafdeling 25 jaar. In 1981 betekende het oprichten van een meisjes- en damesafdeling: vernieuwing. Hoewel er wel enkele meisjes bij onze junioren en ministars voetballen zijn er te weinig
om net zoals in 1981 twee meisjesteams in de competitie te laten spelen. Jarenlang hebben we ook twee
damesteams gehad. Dé uitdaging 2006 voor het damesbestuur lijkt me om in samenwerking met het jeugdbestuur weer een of twee meisjesteams op te zetten, zodat ook de continuïteit bij de dames gegarandeerd is.
Een ZCFC anno 2006 kan niet zonder meisjes- en damesvoetbal.
Een andere ZCFC-traditie zou vandaag de dag ook iets meer aandacht kunnen krijgen: respect voor de
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scheidsrechters in het algemeen en voor onze eigen clubscheidsrechters in het bijzonder. We weten allemaal
dat er zonder scheidsrechters niet gevoetbald kan worden, maar we handelen daar niet altijd naar. Ook zij
maken fouten, ze missen echter nooit voor open doel! Dat je dan baalt, of het niet eens bent met een arbitrale
beslissing, oké, maar laat het er dan verder daarbij.
Helemaal passend in de ZCFC-traditie is het aanbod voor gehandicapten om bij ons te kunnen voetballen.
Het spelplezier en de pret om te bewegen straalt van elke speler af. Wat dat betreft is het fluiten van zo’n
wedstrijd een verademing. Ook daar wordt wel eens gemopperd maar het enthousiasme en de kameraadschappelijke omgang met de tegenstander
is verfrissend. Anno 2006 heeft ZCFC een hartstikke leuk G-team. Dit
vergt extra inspanning, begeleiding en vervoer, en
daarvoor zijn extra handen nog steeds zeer welkom.
Een modern en vernieuwend ZCFC zou best twee
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commissies – heeft de uiterst moeilijke taak om in een steeds sneller veranderende samenleving, traditie en
moderniteit met elkaar te verbinden in een bloeiend ZCFC. Dat betekent de grote lijnen uitzetten, de organisatie inrichten, taken en verantwoordelijkheden voor alle bestuursleden en commissies beschrijven, het
voortdurend zoeken naar nieuwe vrijwilligers en het stimuleren en motiveren als het eens wat tegenzit.
Ik wens alle bestuursleden daarbij veel wijsheid en sterkte toe en ik hoop dat alle leden nog eens nadenken
over wat hun bijdrage daarbij kan zijn, volgens het motto (vrij naar John Kennedy): vraag niet wat ZCFC voor
jou doet, maar wat jij voor ZCFC doet!

Maarten Schellekens,
voorzitter 2000 – 2005
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ZCFC anno 2006 betekent je wortels, je
ontstaansgeschiedenis niet vergeten en
tegelijkertijd aan de eisen van deze tijd
proberen te voldoen. Voetballen bij ZCFC
wordt dan meer dan tegen een bal trappen.
Je bent lid van een vereniging waar velen
zich inspannen om jong en oud, man en
vrouw, jongen en meisje het idee te geven
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Onze teams - seizoen 2005-2006
1e elftal

Onze teams

Boven v.l.n.r.:
Ed Velthuizen (grensrechter),
Adrie Heurter (verzorger),
Simeon den Uijl, Jop Visser,
Michiel van Dijk, Kenrick Heyn,
Maarten Zwijnenburg, Rob de
Jonge, Jordy Vink, Geert Rijken
(coach), Martin de Groot (trainer),
Jorgen Heurter (trainer).
Onder v.l.n.r.:
Milo Smis, Peter Honig, Jeroen
Kroes, Jos Geerlings,
Joram Ootjers, Marijn Esman,
Arko Roepert, Erik-Jan Foekens.
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2 elftal
e

Boven v.l.n.r.:
Ronald Heine, Wim Heine, George
van Ederen, Mark van Berkum,
Martin Kaper, Wil Bakker, Tom
van Splunteren, Iede Wakker en
Jorgen Heurter.
Onder v.l.n.r.:
Kris de Bruine, Gersom Ootjers,
Michel Brand, Wouter van Dijk,
Rob de Jonge en Herman de
Bruine.
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Onze teams - seizoen 2005-2006
3e elftal

5e elftal

Boven v.l.n.r.:
Trainer Ate Flens, Stuart Hall,
Frank Loos, Aart Rijken, Simeon
den Uijl, Marco Soetekouw,
Onder v.l.n.r.:
Renier Vreeling, Jochem
Beeuwkes, Jorik van Barneveld,
Alain Kamp, Arno Maij
trainer/coach Willem Kan.
Op de foto ontbreken:
Ruurd Holwerda (aanvoerder),
Martijn de Ridder, Gersom Ootjers,
Jeremy Proost, Niels Zwagerman.

Boven v.l.n.r.:
Patrick Melk, Wouter Zwijnenburg,
John van Leijen, Jochem
Beeuwkes, Alain Kamp, Jaimie
Kollman, Roy Zweers.
Onder v.l.n.r.:
Aart Rijken, Gerard Bruinsma,
Mark Zwart, Rick van de Wouden,
Michel Albers, Raymond Dorjee.
Op de foto ontbreken:
Marcel Kuiper, Mick de Jager,
Maarten Beeuwkes, Arjen Noord,
Anne Zwijnenburg.
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4 elftal

6 elftal

Boven v.l.n.r.:
Marco Stroobach, Gert Warnink,
Joost Rijken, Lex Segveld, Ate
Atsma, Sjoerd Bronsema.
Onder v.l.n.r.:
Simon Kaper, Martin Maij,
Martin Tokkie, Mark Plantinga,
Dennis Wilson, Jelger May.
Op de foto ontbreken:
Erik Geerts, Roland van Braam,
Rinus Vink.

Boven v.l.n.r.:
Jeroen Heijkens, Richard Pietens,
Martijn Lange, Ronald Walter,
Robert Droog, Wim de Gooyer,
Wim de Vries.
Onder v.l.n.r.:
Ron de Vries, Ad Moerenhout,
Hans Wolzak, Hans Dam, Emiel
Pichel, Miechel Dorjee, Alex Meijn.
Op de foto ontbreekt:
Bernard van Gelder (Coach).
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Onze teams - seizoen 2005-2006
7e elftal:

Dames 1

Boven v.l.n.r.:
Herman Lens, Marcel Koster,
Maarten Schellekens,
Johan Middelhoven, Gerard van
de Bergh, Michiel Kruijver.
Onder v.l.n.r.:
Geert Blees, Jelle Haanstra, André
Overmars, Taco Ates, Bram de
Winde, Ger Konijn.
Op de foto ontbreken:
Tom de Lange, Arnold Hendriks,
Siem Nachbar, Ron Pos,
Jelle Roepert.

Boven v.l.n.r.:
Bert Steenbergen (coach),
Esther Hakvoort, Anouk Fienig,
Annemieke Glas,Ruth Sneep, Kim
Soolsma, Eva van Asperen.
Onder v.l.n.r.:
Daniëlle de Waal, Simone
Steenbergen, Sanne van der Meer,
Marloes Gosman, Irma Denneman, Wendy Hartog,
Arine Sneep.
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8 elftal

G-team

Boven v.l.n.r.:
Jeroen Reijn, Tim Vrooland,
Thijs van Baaren, Dennis van der
Kuil, Simon Evans, Jeffrey
Verdam, Mark-Steve Hudson.
Onder v.l.n.r.:
Willem Kraay, Raymond Dorjee,
Dick Meijer, Nils Meijer, Johan
Groot, Pieter Blij.
Op de foto ontbreekt:
Mitchel Baloe.

Boven v.l.n.r.:
Jefferson van der Zouw,
Brian Ondunk, Sebastiaan de
Rooij, Marco van Bijleveld,
Klaas Zoekende.
Onder v.l.n.r.:
Gert-Jan Bornebroek,
Ramon Swaak, Bas Bakker,
Roland Klijnsma, Vinh Do.
Op de foto ontbreken:
Guido Foks, Brain Schipper.

e
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Onze teams - seizoen 2005-2006
Oud ZCFC 1

Junioren C1

Boven v.l.n.r.:
Rinus Segveld
(elftalleider),
Henk Luijendijk
(grensrechter),
Wil de Jager, Mark van
Berkum, Erik Berends,
Wim Heine, Arjan
Pieters, Huib van der
Kop, Lex Segveld,
Nanne Riensema,

Boven v.l.n.r.:
Jan Bakker (trainer), Kevin Roos,
Raoul de Jong, Max Veldkamp,
Jeroen Hendriks,
Ruben Wooldrik, Rob Wooldrik
(leider), Bram Schipper.
Onder v.l.n.r.:
Tom van het Zant, Wander
Hoolboom, Nico Braam, Joel den
Uijl, Jesse Haanstra en Harmen
Prins.
Op de foto ontbreekt:
Lucas Wijkstra.

Ab Pos (verzorger), Rob Broekema (trainer), Cees Rootlieb.
Onder v.l.n.r.: Ron Pos, Martin Tokkie, Remco van Dijk, Bob van Dijk, Barry Mans, Henco Schortinghuis,
Frank Janssen, en Dennis de Graaf.
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Junioren B1

Junioren C2

Boven v.l.n.r.:
Ed Tuinman (leider), Alex Breedt,
Johannes Rijken, Kevin Roos,
Remco van Dijk, Jonno Stelder en
André de Boorder (leider).
Onder v.l.n.r.:
Lennart Beumer, Martin
Wijngaard, Benjamin Witbaard,
Jordy de Boorder en Lennart Maij.
Op de foto ontbreken:
Eelke Esman en Wil Reidinga.

Boven v.l.n.r.:
Stefan Nijburg, Justin Slee, Wouter Groenhof, Michiel de Lange,
Remco Hoeksema, Hans Rep
(leider).
Onder v.l.n.r.:
Marco de Groot, Peter Nieuwenhuizen, Bas Brinkman, Mathijs
Rep, Jeremy de Vries,
Tim Slootweg.
Op de foto ontbreken:
Rob de Groot (leider), Peter de
Vries (vervangend leider), Rick
Last en Mart Stroobach.
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Onze teams - seizoen 2005-2006
Pupillen D1

Pupillen E1

Boven v.l.n.r.:
Stefan Rijke, Guyon Cornelissen,
Sebastiaan Flens, Dieko Fokkinga,
Victor Weerensteijn, Renzo
Ballintijn, Dirk Pootjes (leider).
Onder v.l.n.r.:
Kas Kleinnijenhuis, Michael
Arbeid, Ivo Boots, Max Pootjes,
Daniel Hernàndez Vàsquez, Hiddo
Haanstra en Matthijs de Winde.
Op de foto ontbreekt:
Sander Last.

Boven v.l.n.r.:
Matthijs Bootsman, Grigori
Jiannakoudakis, Robbert Flens,
Mike Bley en leider Henk
Bootsman.
Onder v.l.n.r.:
Tom de Vos, Varinjo Nanlohy,
Mees de Vries en Frank Blom.
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Pupillen D2

Pupillen E2

Boven v.l.n.r.:
Mathijs Reus, Tristan Verkooijen,
Tomas Harkema, Rein Harkema
(leider), Mike Romp, Robin Waij,
Wiggert Vlietstra, Roy Visser.
Onder v.l.n.r.:
Milan Slee, Jan-Peter Blok, Jurrian
Stuut, Mitchell Geerts, Natascha
Hendriks, Steffie Wierda.
Op de foto ontbreken:
Kars Terbeek, Calvario Boldewijn.

Boven v.l.n.r.:
Arjen Pieters (leider), Wouter
Kramer, Joep Volcklandt, Andries
Kramer (leider), Thomas
Ruitenbeek,
Daan Schalkwijk, René
Baartscheer (leider).
Onder v.l.n.r.:
Jordan Butter, Daniël Pieters,
Jesse Baartscheer, Ben
Langenberg.
Op de foto ontbreekt:
Tim van Asperen.
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Onze teams - seizoen 2005-2006
Pupillen E3

Pupillen F2

Boven v.l.n.r.:
Austin Bouma, Frank de Krijger,
Nick Visser en Pieter Does (leider).
Onder v.l.n.r.:
Wiebe Kaai, Joris Does, Joyce
Rijkes, Charlotte Pieters en
Wouter van der Blom.
Op de foto ontbreekt:
Mitchell Boldewijn.

Boven v.l.n.r.:
Olaf Reus, Thijs van der Blom,
Kaya Verkooijen, Constance
Pieters, Jamey Spaarwater, Kees
Kuntz (leider).
Onder v.l.n.r.:
Nigel Hilders, Anouska Hendriks,
Bo Westrik, Nick Somer,
Annelore Pieters, Thijs Kuntz.
Op de foto ontbreekt:
Martijn Janbroers.
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Pupillen F1

Ministars

Boven v.l.n.r.:
Casper de Ruiter (leider),
Tijn Meijer, Gijs Pielkenrood, Niels
Gräfe, Tyron Haguma, Sietse Kaai.
Onder v.l.n.r.:
Jerry Geerts, Ruben Kooi, Tom de
Krijger, Max Pielkenrood.
Op de foto ontbreekt:
Maarten de Ruiter.

Boven v.l.n.r.:
Simone Steenbergen (trainer),
Richelle Faber, Jesper van Dijk,
Sander Bootsman, Bradley van
der Wijst, Kevin Segveld, Michel
Dorjee (trainer).
Onder v.l.n.r.:
Daan van der Blom, Duncan Stolp,
Lorenzo Hilders, Daan Bootsman,
Piet Kuntz, Mart Gräfe, Patrick
Pieters.
Op de foto ontbreekt:
Jeannine Pos.
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Onze teams - seizoen 2005-2006
Het hoofdbestuur

Het hoofdbestuur

V.l.n.r.:
Michiel Kruijver, Marlieke
Koekkoek, Jan Westrik, Hans Rep,
Arjen Pieters en Rob Vos.

V.l.n.r.:
Michiel Kruijver, Marlieke
Koekkoek, Jan Westrik, Hans Rep,
Arjen Pieters en Rob Vos.
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Het jeugdbestuur

Het jeugdbestuur

V.l.n.r.:
Andries Kramer, Jelle Haanstra en

V.l.n.r.:
Andries Kramer, Jelle Haanstra en
Jan Visser.
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De Sponsors
Commissiehoofden

Een boek zoals dit is voor een vereniging “de kers op de pudding” in een 75-jarig bestaan. Naast een
speciaal dankwoord voor de vrijwilligers voor de vele uren die zij hieraan hebben besteed willen wij zeer zeker
ook de hieronder genoemde sponsors bedanken voor het financieel mogelijk maken van dit document.
Zonder deze steun was dit niet mogelijk geweest.

V.l.n.r.:
Jelle Haanstra, Jan Dorjee, Gerard
van de Bergh, Hans Pieters,
Raymond Dorjee, Co Grabijn,
Paul Klijn, Sjoeke Volcklandt en
Wim de Vries.
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‘De mopperploeg’
V.l.n.r.:
Henk Steenbergen, Bouwe
Bakker, Emiel Sanches, Gep Tel,
Willem Waij, Piet van Tellingen,
Douwe van der Schaaf, Piet
Klokman en Jan Duyvis.
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Colofon
Piet van der Brugge (coördinator)
Martijn Jonker (vormgeving & opmaak)
Ger Heijselaar (fondsenwerving)
Martin Tokkie (foto’s)
Rinus Segveld (archief)
Ger van Dongen (tekst 1931-1981)
Henk Evenblij (tekst 1981-2006)
Piet Klokman (‘Waar zijn ze gebleven’?)
† Henk Wolters (betrokken bij de opzet)
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