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WELKOM IN HOOGKERK, 
WELKOM BIJ HFC’15 

Een wedstrijd tussen Velo en FC Gronin-
gen in Hoogkerk. Huh ?
Het zal ergens in maart zijn geweest 
dat John Schokker mij belde: of de 
wedstrijd ter gelegenheid van het 125 
jarig bestaan van Velocitas 1897 tegen 
FC Groningen bij ons op het sportpark 
gespeeld kon worden? De FC speelt 
liever niet op kunstgras dus het eigen 
hoofdveld in het stadspark was geen 
optie. Om een aantal redenen was de 
vraag eigenlijk heel logisch:  John is 
met zijn makelaardij in Hoogkerk geves-
tigd, de relatie tussen Velo en Hfc’15 is 
goed (gezonde rivaliteit: we pakten het 
afgelopen seizoen vijf punten van de 
kampioen in 3C), de relatie tussen John 
en Hfc’15 is uitstekend (John is sponsor 

van ons grote jaarlijkse jeugdzomertoernooi) en wij beschikken over een prachtig 
complex.  Als bestuur van Hfc’15 waren we er snel uit: als de gemeente akkoord 
gaat, dan gaan we het doen!

We vormden een organisatieteam bestaande uit Janneke Metselaar, Gert Wobbes, 
Jolanda Kaiser en Jel Korving (beiden horeca), Edzer Bos,  Jasmin Andric (veilig-
heid) en ondergetekende en startten direct met de voor Hoogkerk zo kenmerkende 
daadkracht met  de voorbereidingen. Namens Velocitas haakten Anjo Mekel en 
Bram Versprille in een later stadium aan en als u dit leest is het bijna zover: 27 juli 
2022 Matchday !

We hopen en rekenen op een geweldige middag en avond die de boeken in zal gaan 
als een passende viering van het 125-jarig bestaan van Velocitas1897, een nuttige 
oefenwedstrijd voor onze FC, een mooi visitekaartje voor Hfc’15 en vooral ook een 
mooi ‘feestje’ voor Hoogkerk.

Wij zijn er trots op dat wij gastheer mogen zijn van dit alles maar zijn vooral ook 
trots op de fijne samenwerking met (Makelaardij) John Schokker, Velocitas en de 
Gemeente Groningen. 
Tenslotte een woord van dank voor de vele tientallen vrijwilligers die actief zijn 
voor, tijdens en na de wedstrijd. Zonder jullie geen feestje.

Joost Leertouwer
Voorzitter Hfc’15

Het organisatiecomité met vóór van links naar rechts: Jolanda Kaiser, Janneke Metselaar 
en Jel Korving en achter: Bram Versprille, Gert Wobbes, Anjo Mekel, Joost Leertouwer en Edzer Bos.
Op de foto ontbreekt Jasmin Andric.
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Velocitas gaat als 125-jarige
op jacht naar nieuwe roem
VELOCITAS, VELOCITAS  JE OUDE ROEM ZAL NOOIT VERGAAN
VELOCITAS, VELOCITAS  JE KAMPIOENSCHAP BREEKT WEER AANSLAG

Dit is het refrein van het clublied Velocitas 1897 en daar is geen speld 
tussen te krijgen. Zeker, de roem van weleer mag dan verbleekt zijn en 
nauwelijks bekend bij de laatste generaties Stad-Groninger voetbal-
liefhebbers, die oude roem is wel de aanleiding voor een bijzondere 
wedstrijd. Een duel tussen Velocitas 1897 en FC Groningen, dat als Slag 
der Bekerhouders is geafficheerd. Met als inzet de Piet Fransen Bokaal, 
clubicoon zaliger van beide clubs.

Ver voordat FC Groningen op het voetbalto-
neel verscheen - in1971 - kende Velo, zoals 
de groenwitte club kortweg wordt genoemd, 
haar glorietijd. Dat was in de jaren dertig 
van de vorige eeuw, toen de het een abonne-
ment had op het noordelijk kampioenschap 
en jaarlijks mocht aantreden voor de strijd 
om de nationale titel, tegen destijds ook al 
roemrijke clubs als Ajax, Feijenoord (toen 
nog met ij geschreven) en PSV. Eén keer, in 
1930 leek de landstitel binnen bereik, maar 
die kans werd verprutst toen een anonieme 
sponsor een premie beschikbaar stelde voor 
de speler die in de beslissende wedstrijd 
tegen Go Ahead de meeste goals zou sco-
ren. De werkte averechts op het team, want 
met name de voorhoedespelers gingen uit 
op eigen glorie en Go Ahead profiteerde 
dankbaar.

Wel werd in 1934 de KNVB Beker gewonnen. 
In de finale op het veld van UVV in Utrecht 
werd Feijenoord met 3-2 verslagen. Dat 
gebeurde na verlenging. De winnende goal 
kwam op naam van de Fré - bijgenaamd 
Schipper - van der Velde op aangeven Otto 
Bonsema, de enige international die Veloci-
tas heeft voortgebracht.

Maar, zoals een aloude sportwijsheid zegt: 
aan de top komen is moeilijker dan er te 
blijven. Velocitas is er een schoolvoorbeeld 

van. De eerste haarscheurtjes tekenden zich 
af in 1938 toen de club verdacht werd van 
het betalen van spelers. Een doodzonde in 
die pure amateurtijd.

Het leidde er toe dat een aantal dragende 
spelers club de rug toekeerde en hun heil 
gingen zoeken bij GVAV. Die exodus werd 
geleid door sterspeler Otto Bonsema, wiens 
vader toen nota bene de voorzittershamer 
hanteerde. GVAV profiteerde optimaal van 
deze revolte in het Stadspark, tot uitdrukking 
gebracht met een eerste noordelijke titel in 
1940. Na de oorlog brokkelde het imago van 
Velo als Groninger topclub verder af. In de 
toen ingevoerde landelijke eerste klassen 
kon Velocitas zich niet handhaven en dat 
had tot gevolg dat het in het najaar van 1954 
niet toegelaten werd tot het betaalde voet-
bal, dat toen zijn beslag kreeg. Een jaar later 
kreeg het echter alsnog een licentie. Niet 
alleen omdat in 1955 ook tweedeklassers de 
kans kregen over te gaan tot professionalis-
me, maar ook omdat Velo dat jaar kampioen 
werd en daarmee promoveerde.

Als semi-profclub had Velocitas het niet 
makkelijk. Met lede ogen werden haar beste 
spelers, Piet Fransen en Bé Kuiper, verkocht 
aan het inmiddels kapitaalkrachtiger GVAV, 
dat ook nog eens op het eredivisiepodium 
acteerde. Velo kreeg er blauwwitte afdan-

kertjes, zoals Henk Medema en Jaap van 
Oosten, voor terug. Al werd duidelijk dat 
Velocitas de strijd om de stadshegemonie 
zou gaan verliezen, evenals Oosterparkers 
en Be Quick. De profsectie van de KNVB 
duwde Velocitas in 1960 via een sanerings-
ronde, die ook clubs als Xerxes en ONA trof, 
terug naar het amateurvoetbal.

In die sector ging het aanvankelijk naar 
omstandigheden prima. Er werd zelfs tot 
twee keer toe om het Nederlands amateur 
kampioenschap gespeeld en in een nieuw, 
beoogde stadion langs de A7, dat gedeeld 
zou moeten worden met GVAV, zat er nog 
volop muziek in als topamateurclub. Totdat 
één van de private geldschieters wegviel 
en andermaal in een neergaande spiraal 
terechtkwam. Die leidde zelfs naar een voor 
Veloveteranen ondenkbare derde klasse. En 
ook het stadion kwam er niet omdat de ge-
meente er opeens geen geld meer voor vrij 
wenste te maken. De sloop van de tribunes 
accentueerde het verval van de eens zo 
geliefde stadse volksclub.

In de schaduw van het majestueuze gebouw 
van de Gasunie verdween Velocitas gaan-
deweg in de anonimiteit van het stad-Gro-
ninger voetbal. Maar wie in het clubgebouw 
zijn of haar ogen goed de kost geeft, kan 
nog de gloriejaren van weleer opsnuiven. 
Dat die tijden ooit nog eens terug zullen 
keren, lijkt een utopie. Tenzij zich nog eens 
bemiddeld figuur aan de poort van ‘Stadion 
Stadspark’’ komt melden met gevoel voor 
nostalgie. Zie Union Saint Gilles in Brussel. 
Zou mooi cadeau zijn geweest bij de viering 
van het 125-jarig bestaan, maar het bleef bij 
warme woorden voor de jubilaris. 

De club gaat er niet onder gebukt. Sterker 
nog, er is in het Stadspark weer volop elan 
te bespeuren. De overgang van het zondag- 
naar zaterdagvoetbal is er een eigentijds 
symptoom van. Corona heeft het bereiken 
van de hoogste regionen doen vertragen, 
maar inmiddels is er weer eens een kam-
pioenschap aangebroken met promotie 
naar de tweede klasse. Maar Velo is weer 
ambitieus, wil méér. De club wil haar voor-
aanstaande rol in het stadse voetbal terug. 
Gaat - indachtig het clublied - op jacht naar 
nieuwe roem en nieuwe titels.
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Velocitas was in de jaren dertig 
van de vorige eeuw bijna jaarlijks 
van de partij in de strijd om de 
landstitel. Vanwege de grote 
publieke belangstelling speelde 
de club de kampioenswedstrijden 
altijd in het stadion van aartsri-
vaal Be Quick, zoals hier in 1930 
tegen Ajax. De Velocitaan die met 
twee Ajacieden duelleert is Fré 
‘schipper’ van der Velde.





HOOGKERK IS BEROEMD OM ZIJN SUIKERFABRIEK
EN HARING VAN MAARTEN DE VRIES, EEN BORREL VAN REIJER, EEN PILSJE VAN BRINK

Fusie leidt HFC ‘15 
naar status van een grootmacht
Dit was ooit veel gezongen lied bij feesten en partijen in het door de 
stad Groningen geannexeerde dorp. Qua voetbal is Hoogkerk aanzien-
lijk minder bekend. Ja, Herman Mengerink woont er, oudsemiprof van 
onder meer Be Quick en GVAV. Maar toen huisde hij in Stad.

In mijn herinnering is Rem Been de enige 
Hoogkerker die het tot de eredivisie heeft 
geschopt. Hij was één van de eerste 
aankopen van GVAV in het betaalde 
voetbal. Een stoere verdediger. Prototype 
voor Hoogkerker onverzettelijkheid. O ja, 
het op christelijke leest geschoeide CSVH 
heeft ooit een keeper voor het zowel 
het noordelijk zaterdagelftal als ook het 
(algemeen) Gronings amateurelftal gele-
verd. Zijn naam: Bertus Tolner.

CSVH was één van de twee stevig 
rivaliserende voetbalclubs in Hoogkerk. 
Aan de westkant van de Kerkstraat zaten 
de heidenen van VV Hoogkerk en op 
dezelfde mondiale breedtegraad, maar 
dan Kerkstraat o.z., hadden de confessi-
onelen van CSVH hun sportieve bolwerk. 
Ook in mijn herinnering als Velocitaan en 
GRC ‘er: achter het Kliefdiep was het niet 
lekker voetballen.

Kale boel, altijd wind en ook geen gras-
mat die lekker gemaaid was. Hobbelveld. 
Een beetje regen en het werd er afge-
keurd. De legendarische competitieleider 

Frits Bos werd er soms gek van. Kleed-
kamers waren trouwens ook armzalig. Ik 
kan me ook al niet voor de geest halen 
dat beide Hoogkerker clubs ooit een 
hoog niveau hebben gehaald. Vooral veel 
keldervoetbal.

Nee, de sport in Hoogkerk werd uitge-
dragen door andere sporters. Wielren-
ners vooral, zoals daar waren Melle van 
Dekken, Harm van Oosten, David Pots, 
Albert Raven en Peter Stokje, die voor 
Hoogkerk ware ambassadeurs waren. 
Evenals de atleten Hans Top en Bauke 
Seldentuis. Ook de Tapilatu’s, meesters 
in vechtsporten, hebben Hoogkerk op de 
sportieve kaart gezet met hun sport-
school. Tegenwoordig wordt de sportieve 
eer van Hoogkerk hooggehouden door 
een grasbaanracer, Romano Hummel 
genaamd. Hij is zelfs regerend wereld-
kampioen langbaan.

Met het voetbal in Hoogkerk gaat het 
trouwens anno 2015 ook veel beter. In 
dat jaar fuseerden VV Hoogkerk en CSVH 
op HFC’15 en dat heeft toch wel tot een 

flinke verbetering van het voetbalklimaat 
in het suikerdorp geleid. HFC ‘15 is korte 
tijd uitgegroeid tot een ware grootmacht 
in de gemeente Groningen. Niet zozeer 
(nog) als het gaat om prestaties, maar 
het scoort wel hoog met met ledental van 
950 mannen, vrouwen, jongens en meis-
jes. Het geeft aan dat de fusie als door-
slaand succes mag worden aangemerkt. 
Vroeg of laat zal dat leiden tot promoties 
naar de hogere echelons van het noorde-
lijk amateurvoetbal. Momenteel speelt 
het visitekaartje van HFC ‘15 in de derde 
klasse van het zaterdagvoetbal, waarin 
het nota bene onze speciale zomergast 
een koude douche (lees: een nederlaag) 
heeft toegediend in haar - desondanks - 
toch succesvolle titeljacht.

De groei van HFC ‘15 komt ook tot uiting 
in de naamgeving van de nieuwe accom-
modatie, aan de voet van de Alto di Hoog-
kerk, ooit een venijnige scherprechter 
voor de heren coureurs in de lokale wie-
lerronde. Sportpark De Verbetering kwam 
voor Velocitas 1997 al snel in beeld toen 
de jubileumwedstrijd tegen FC Groningen 
aan de orde kwam. Immers, profvoet-
ballers spelen het liefst op gras en zo’n 
hoofdveld heeft HFC’15, dat vervolgens 
haar gastvrijheid toonde met burenhulp. 
Want hemelsbreed zijn HFC’15 en Velo 
qua behuizing niet zo heel ver van elkaar 
verwijderd.

En zo kan deze bijzondere wedstrijd 
tussen de twee stad-Groninger bekerwin-
naars toch zijn beslag krijgen waar die 
hoort, binnen de gemeentegrens van de 
stad Groningen. En wellicht bevalt dat de 
FC zo goed dat het 2025 hier nog eens 
komt spelen, maar dan in het kader van 
het 10-jarig bestaan van HFC ‘15. Het is 
maar een vrijblijvend voorzet(je).

Hoe dan ook, HFC’15 bedankt en wellicht 
komt er nog eens een dag dat jullie - net 
als Reijer en Brink - een regel krijgen in 
het Hoogkerker feestlied waarmee dit 
stukje is begonnen.

Dick Heuvelman
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WĲ BEDANKEN ALLE KLANTEN ÉN INWONERS
VAN HOOGKERK VOOR HET GESTELDE
VERTROUWEN IN ONZE DIENSTVERLENGING
DE AFGELOPEN 20 JAAR.
ZONDER U WAS ONS SUCCES NIET ZO GROOT
GEWORDEN!



9
Velocitas, cupwinnaar zonder poespas
Nadat FC Groningen in 2015 de KNVB- beker had veroverd, viel de stad 
ten prooi aan een historische euforie. Een huldiging op de Grote Markt, 
daags erna nog een feest op de drafbaan, continu doordraaiende bier-
kranen; het kon niet op met het vieren van deze triomf.

Door Dick Heuvelman

Hoe anders was dat in 1934, toen Velo-
citas 1897 als eerste Groninger cupwin-
naar de boeken is ingegaan. Het bleef, 
zo liet keeper Jo Kolthof optekenen in de 
Winschoter Courant van 6 mei 1989, bij 
een lauwerkrans. Aangeboden door de 
supporters van de groenwitte club. “En 
verder geen poespas.”

Bekervoetbal was in de gloriejaren van Jo 
Kolthof en zijn makkers niet meer dan een 
tussendoortje. “Wij speelden dat weekein-
de twee wedstrijden. Eerst zaterdagavond 
op het veld van UVV de bekerfinale tegen 
Feijenoord en een dag later in Groningen 
tegen Willem II voor de strijd om het 
kampioenschap van Nederland. Eenzelfde 
scenario hadden we in de halve finale. 
Alleen toen was het andersom: zaterdags 
tegen Heracles voor de kampioenscom-
petitie en zondags, ook in Utrecht, voor de 

beker tegen Stormvogels. Nadat we die 
hadden gewonnen, sliepen we in Am-
sterdam. Daar kregen we een hapje eten 
aangeboden en zijn sommige jongens ook 
wezen stappen. Maar niet voor lang, want 
‘s morgens wachtte al weer de treinreis 
naar de stad.”

Hoewel cupvoetbal in die tijd weinig 
aandacht kreeg in de pers, liet de publieke 
belangstelling niets te wensen over. Kolt-
hof: “Op de halve finale tegen Stormvogels 
kwamen zesduizend mensen af, terwijl 
we voor de Utrechters toch twee totaal 
onbekende ploegen waren. En bij de finale 
tegen Feijenoord (toen nog geschreven 
met een lange ij) waren er zelfs achtdui-
zend man. Er kon geen muisje meer bij.”

Vooraf werd Velocitas als een kansloze 
finalist neergezet. Want ja, ook in die tijd 
gold Feijenoord als een grote club, met 
gerenommeerde internationals als keeper 

Adri van Male, Bas Pauwe en Puck van 
Heel. Daartegenover stond één oranje-
klant aan Velozijde, Otto Bonsema. Hij 
werd bijgestaan door regionale toppers 
als Eppie Meulema, Fré ‘schipper’ Van der 
Velde, Jan van Meel en Geert Fransen, 
de vader van de latere international Piet. 
Nadat de Rotterdammers geheel volgens 
de verwachtingen op een 2-0 voorsprong 
waren gekomen, eiste Bonsema de 
absolute glansrol op. Drie minuten voor 
tijd bracht hij Velo op gelijke hoogte (2-2), 
waarna een verlenging met een sudden 
death uitkomst moest brengen. Die 
duurde slechts twintig seconden. Toen 
stuurde Bonsema Schipper van der Velde 
de diepte in met een messcherpe pass 
en tegen diens gloeiende kogel, zoals een 
krant dat beslissende moment beschreef, 
was keeper Van Male machteloos.

Hoewel de zege unaniem als verdiend 
werd bestempeld, was het volgens Kol-
thof toch een klein mirakel. “We waren 
vooraf de underdog. Bovendien liep er een 
scheidsrechter op het veld, Hans Boek-
man, die niet bepaald op onze hand was. 
Hij presteerde het om drie goals van ons 
af te keuren.” Het mocht Feijenoord niet 
baten, ook al omdat Kolthof zelf uitgroeide 
tot één der uitblinkers. Hij kwam als volgt 
in de pers: “Slechts zelden had Feijenoord 
gelegenheid gevaarlijk te worden voor 
Kolthof, die zich overigens voortreffelijk 
weerde.”

Maar voor de Velocitanen bleef een bij-
passend feest dus uit. Zelf heeft Kolthof 
dat nooit als een gebrek aan waardering 
ervaren. “Ach,” keek hij terug op zijn ultie-
me moment van glorie, “dat had je toen 
gewoon niet. We hadden er ook niets eens 
tijd voor. De volgende dag moesten we 
immers weer spelen. Ja, voor die wedstrijd 
tegen Willem II kregen we die krans nog 
even aangeboden. Dat was alles. Niks 
rijtoer, niks stadhuis. Maar de lol was 
er niet minder om, hoor! Uitwedstrijden 
waren ook echt een uitje. Daar genoten we 
van. Net als van al duizenden toeschou-
wers die op onze wedstrijden afkwamen. 
We speelden onze kampioenswedstrijden 
zelfs op de Esserberg, omdat we op onze 
eigen Velodrome niet zo veel publiek kwijt 
konden. En dat voor amateurs die in hun 
vrije tijd tegen een balletje trapten.”

Dit is een hoofdstuk uit het boek 100
jaar Topsport in Stad, in 2021 uitgegeven
door uitgeverij Profiel in Bedum.

Zo ging de bekeruitreiking in 1934. Terwijl de beker op de grond staat krijgt Velo-voorzitter Bonsema de 
felicitaties van een official van de KNVB. Rechts met de rechterhand op zijn hart gedrukt Velo’s sterspeler 
Otto Bonsema.

HET WINNENDE ELFTAL

De opstelling van Velocitas in de bekerfinale: op doel Jo Kolthof, backs: Wim Pots en 
Jan Heideveld; middenlinie Geert Fransen, Arend Luppes en Jan ‘Pammel’ Huizeling; 
voorhoede: Eppie Meulema, Otto Bonsema, A.J. Nuininga, Fré van der Velde en Piet 
Mulder. Op de reservebank zaten Piet van Dorst en Jan van Meel. Trainer was de En-
gelsman R.W. Jefferson. 
Dezelfde spelers traden binnen 24 uur al weer aan voor een wedstrijd om het landskam-
pioenschap, op de Esserberg tegen Willem II. Dat werd een nederlaag: 0-2. Velo kon in 
deze titelstrijd geen potten breken. Het verloor nagenoeg alle wedstrijden. Alleen thuis 
tegen Heracles werd met 2-1 gewonnen. Ajax veroverde haar vijfde landstitel.
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Beker FC Groningen leidt tot volksfeest
Op donderdag 7 mei 2015 liep de drafbaan in het Stadspark weer eens 
ouderwets vol. Dit keer echter niet voor een grote klassieker voor 
toppaarden. Nee, er viel wat te vieren en niet zo weinig ook. Want FC 
Groningen had vier dagen eerder de KNVB Beker buitgemaakt. Dat 
wilden de voetballiefhebbers in Stad en Ommeland wel even weten. Zo’n 
dertigduizend mensen gingen uit hun dak en bezorgden hun voetbalhel-
den een eerbetoon dat ze hun leven lang niet zullen vergeten. Het was 
een waar volksfeest, een passende klap op de Groninger vuurpijl die de 
zondag ervoor in de Rotterdamse Kuip was gelanceerd.

Door Dick Heuvelman 

De dag die een prominente plaats in de 
Groninger sporthistorie heeft gekregen. 
Want écht grote voetbalsuccessen zijn 
op de vingers van één hand te tellen in 
deze stad. Die worden gevierd in steden 
als Amsterdam, Rotterdam en Eindho-
ven, waar kapitaalkrachtige clubs als 
Ajax, Feyenoord en PSV ‘s lands hoofd-
prijzen veelal verdelen. De bekertriomf 
van FC Groningen was in feite nog maar 
de derde Grote Prijs aller tijden in Gro-
ningen. De eerste, het landskampioen-
schap, was voor Be Quick in 1920; de 

tweede – ook de nationale beker – voor 
Velocitas. Dat was in 1934. De massale 
vreugde-uitbarsting was daarmee wel 
verklaarbaar. ‘We’ hadden er zo lang op 
moeten wachten. 

Met dank ook aan Erwin van de Looi, de 
trainer van de FC toen. Waar veel van 
zijn collega’s, als ook het voetbalpubliek 
in zijn algemeenheid, het bekertoernooi 
als een bijzaak beschouwen, besefte hij 
dat het winnen van de cup geen utopie 
is voor een club als FC Groningen. Het 
wordt ook wel de kortste weg naar 
Europa genoemd, jaarlijks één van de 

doelstellingen in de Euroborg. De wijze 
waarop PEC in 2014 de Beker veroverde 
ten koste van Ajax, was een lichtend 
voorbeeld. In het bekertoernooi moet je 
een beetje geluk hebben met de loting 
en dan is er veel mogelijk.

En zo geschiedde. De eerste horde was 
topklasser Barendrecht, die op het veld 
van de amateurclub moeteloos werd 
genomen: 1-4. Voor ronde 2 doemden er 
weer amateurs op, die van Flevo Boys, 
een hoofdklasser in Emmeloord. Om 
niet voor verrassingen komen te staan 
stuurde Van de Looi zijn collega Alfons 
Arts op verkenning uit. Ook stelde hij 
zijn beste spelers op. Er was geen ruim-
te om spelers die op de deur kloppen 
een kans te geven, zoals vaak gebeurd 
in dit soort wedstrijden. Want, zei hij in 
de voorbeschouwing bij het Dagblad van 
het Noorden: “Wij willen de beker heel 
graag winnen. Het is de enig tastbare 
prijs die er voor ons te behalen is. Wij 
benaderen de wedstrijd professioneel. 
Iedereen weet wat er te halen is.’’
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Zijn woorden werden diezelfde avond 
kracht bijgezet, want FC Groningen ging 
er vol tegenaan in de polder. Voor 3200 
toeschouwers werd het liefst 8-1 voor 
de profs, die in Michael de Leeuw hun 
topschutter hadden. Hij trof vier keer de 
Flevoroos.

Vervolgens was het hopen op een gun-
stige loting, iets wat de jaren er voor am-
per gebeurde. Vrouwe Fortuna bediende 
Van de Looi dit keer keer echter op zijn 
wenken. De volgende tegenstander werd 
FC Volendam, een eerstedivisieclub. En 
ook nog thuis. Dat moest te doen zijn. 
Die verwachting kwam uit. Het werd 3-0, 
een uitslag waarmee de kwartfinales 
werden bereikt. En jawel, andermaal was 
de loting gunstig. Zeker, Vitesse zou niet 
makkelijk zijn, maar opnieuw rolde er 
thuisvoordeel uit de koker. Dat lever-
de een 4-0 overwinning op. Opvallend 
was dat het Groninger publiek nog niet 
écht in bekerstemming was. Er werden 
slechts 12.458 toeschouwers geteld in 
de Euroborg.

De sfeer kwam er pas echt in toen Ex-
celsior, toch van minder kaliber dan Vi-
tesse, voor de halve finale werd geloot. 
En jawel, wéér thuis. Toen zat de hut, 

zoals directeur Hans Nijland zijn stadion 
placht uit te drukken, wel vol. De 22.000 
zagen dat Van de Loois missie naar de 
Kuip het gewenste en ook verwachte 
vervolg kreeg: de finale. Excelsior werd 
met een duidelijke score (3-0) geëlimi-
neerd.

Groningen, nou ja zeg maar half 
Noord-Nederland, kon zich opmaken 
voor de ultieme happening in Rot-
terdam. De tegenstander was PEC, 
weliswaar de bekerhouder, maar zeker 
geen club die niet te verslaan was. 
Liefst 25.000 noorderlingen vergezelden 
de ploeg van Van de Looi naar de Kuip, 
die volledig uitverkocht was. Ze werden 
op hun wenken bediend. FC Groningen 
sloeg diep in de tweede helft toe via de 
Slowaakse international Albert Rusnák. 
Hij werd de matchwinner, waarna clu-

bicoon uit het verleden Erwin Koeman 
de felbegeerde cup overhandigde aan 
aanvoerder Maikel Kieftenbeld.

Nog dezelfde avond kon FC Groningen 
hartstochtelijk worden bejubeld op de 
Grote Markt en werd weer eens duidelijk 
wat sportsucces bij mensen los kan ma-
ken. Er werden nog vier feestdagen aan 
vastgekoppeld. Op de drafbaan sloot 
directeur Hans Nijland alle euforie af 
met deze woorden: ‘’We hebben de Kuip 
doen beven en komend seizoen zullen 
wij Europa doen beven.”

Dat is er niet van gekomen. In de Europa 
League bleek er voor FC Groningen geen 
eer te behalen. Het zoet van de bekertri-
omf was er niet minder om. Het was 
de eerste prijs van betekenis voor de in 
1971 gestichte Trots van het Noorden.

Dit is een hoofdstuk uit het boek 100
jaar Topsport in Stad, in 2021 uitgegeven
door uitgeverij Profiel in Bedum.

DIT WAREN
DE FC HELDEN

Voor de volledigheid de namen van 
de spelers die deze eeuwige roem 
realiseerden. Ze deden dat in deze 
opstelling: Op doel Sergio Padt; ach-
ter Johan Kappelhof, Eric Botteghin, 
Rasmus Lindgren, Lorenzo Burnet 
(46. Hans Hateboer); midden Simon 
Tibbling, Tjaronn Chery, Maikel 
Kieftenbeld; aanval Mimoun Mahi 
(62. Jairchinio Antonia), Michael 
de Leeuw (86. Juninho Bacuna) en 
Albert Rusnák.
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Het Suykercafé is een 
initiatief van het Dorpshuis
Open op werkdagen van 
10.00-13.30u.   

22 en 23 Sept 
Broodje 
hamburger 
speciaal    €4,00

Voor telefonische bestellingen  

050-5590172

Snackkiosk 
Hoogkerk

Ma Di Gesloten
Wo 16:00 - 20:00 uur
Do 12:00 - 20:00 uur

 Vr 12:00 - 20:00 uur
Za 12:00 - 20:00 uur
Zo 16:00 - 20:00 uur

Allergenen-informatie? Vraag het ons!

Graag tot ziens bij Geert  
en Pia

Feestje? Emmers patat, warme of
koude schalen, in overleg veel mogelijk.

Openingstijden:

Wij zitten op de hoek van de 
Roelofsstraat en de Jan Ensinglaan

Riool verstopt?

Ook reparatie en 
vervanging riool. 

Geen voorrijkosten!

24-uurs-service!

T  (0598) 853173
 M  (06) 41452745

Wij zijn verhuisd naar Kolham maar 
helpen u nog graag in uw regio

• Gezichtsbehandelingen

• Medische peelingen

• Acné-behandelingen

• Pedicure

• Shellac

U.T. Delfiaweg 2, 9745 EN  Groningen 
Tel: 050-5530269
 info@susenzo.nl, www.susenzo.nl

JP’s Carwash, Zuiderweg 409, Hoogkerk. Prima bereikbare locatie, 
vlak langs de A7, naast de Tango. 
 T: 5258647 / 06 22451843 E: info@jpscarwash.nl

*Autowasstraat
*Wasboxen

*Rollover wasinstallatie  (bedrijfsauto's)
*Poetsservice

*VIP (halen en brengen)
*Bandenservice

*Onbeperkt auto wassen
*Washcard
*Stofzuigen

*Wasmachine's (tot 18 kg)

Profiteer van maandag t/m zaterdag tussen
9 en 11 van de happy hours bij JP’s Carwash, 
€2 korting op programma 3 of 4 
kijk op JP’sCarwash.nl voor meer info

Gezellig naar de markt van Hoogkerk

Iedere donderdag op het Suikerplein, naast de Albert Heijn!

Iedere donderdag op het Suikerplein, naast de Albert Heijn!

Deze donderdag in de ACTIE bij Ploeg’s Notenbar:

VAN DER VEEN KAAS KOLLUM
Liefde voor lekker en goed eten!

uwkaasboer.nl

Herfst-Actie!
Bij aankoop van een vers stuk kaas,

Grote bak Paturain GRATIS!

Leuk en voordelig shoppen

op de markt in Hoogkerk!

TV Mix  500 gram       3,50 euro 
Choco mix  250 gram 3 euro 

Westerkrant
 www.westerkrant.nl

Volg ons nu op

Westerkrant

0630325039
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Piet Fransen, icoon van zowel 
Velocitas als FC Groningen
Is het misschien een idee om deze wedstrijd een speciaal tintje mee te 
geven?, opperde John Schokker tijdens het brainstormen voor een spe-
ciaal magazine in het kader van de wedstrijd tussen de twee Groninger 
bekerwinnaars? De shirtsponsor van Velocitas kwam vervolgens met 
Piet Fransen op de proppen. Om hem, toch een icoon van zowel Veloci-
tas 1897 als FC Groningen, te eren met een bokaal.

Door Dick Heuvelman

Nou, dat was zeker een idee. Want zo’n 
jubileumwedstrijd is een prima moment 
om de grootheid van deze voetballer, 
die nota bene overleed op de dag dat 
FC de beker won, nog eens voor het 
voetlicht te brengen. Al was het alleen 
maar als een lesje (sport)geschiedenis 
voor de recente generaties, voor wie Piet 
Fransen niet zo heel veel herinneringen 
oproept. Dat is bij de oude garde der 
Groninger voetballiefhebbers wél het 
geval. Want Pietje de melkboer, zoals 
hij liefkozend werd genoemd, was een 
uniek exemplaar in de eredivisie. Niet 
alleen gezegend met bovenmodale bal-
vaardigheden, die hem zelfs tot interna-
tional deden uitgroeien, maar ook met 
clowneske invallen in het veld. Een ware 
entertainer op het hoogste Nederlandse 
podium, de eredivisie.

Hoewel geboren in het Oosterpark - op 
5 juli 1946 - werd hij als twaalfjarige lid 
van Velocitas. Dat had alles te maken 
met vader Geert, die bij Velocitas jaren-
lang van de partij was in de gloriejaren 
van de groenwitte club. Geert Fransen 
leverde in 1934 als kanthalf (zo heetten 
middenvelders destijds) een stevige 
bijdrage aan de finale bekertriomf op 
Feijenoord.

Maar Piet werd nog béter. De Engelse 
trainer van Eddy Donaghi, van 1947 
tot 1950 fulltime in dienst bij Velo, 
had direct al in de gaten dat dat jochie 
van Fransen een groot talent was. Hij 
bemoeide zich als een klassieke oefen-
meester nadrukkelijk met de ontwik-
keling van Pietje in het Stadsspark. Zo 
leerde hij zijn jeugdige oogappel twee-
benigheid aan door diens rechtervoet 
tijdens trainingen zo nu en dan van een 

klomp te voorzien. Zodat Pietje gedwon-
gen werd ballen met links te trappen.

Die aanpak leidde er toe dat Piet Fran-
sen al op 16-jarige leeftijd werd opge-
steld in Velo 1, samen met zijn vriend 
Bé Kuiper. Vooral dank zij hun inbreng 
promoveerde Velocitas in 1955 naar de 
eerste klasse, resulterend in toegang tot 
het betaalde voetbal. Ook in de tweede 
divisie maakten beide jongens snel 
furore en verleidde de grote stadsrivaal 
GVAV, toen eredivisionist, beide talenten 
in 1957 te komen spelen in het Ooster-
park. Dat leidde tot veel gespreksstof in 
de stad, want het begrip clubliefde kreeg 
een flinke opdoffer. ‘’Maar”, legde Piet 
Fransen later uit, “bij Velo kregen we wat 
zakgeld, bij GVAV werd het een mooie 
bijverdienste.” En Velocitas kon de trans-
fersom, voor beiden 35.000 gulden, goed 
gebruiken als club die het niet breed had 
hangen.

Ook bij GVAV behoorden Piet Fransen 
en en wat oudere Bé Kuiper als snel tot 
de uitblinkers. Piet Fransen werd zelfs 
een interessante speler voor de grote 
clubs. In 1965 kocht Feijenoord hem van 
GVAV en speelde de Groninger Pietje 
Fransen voor de Europa Cup tegen het 
Real Madrid Van Puskas, Di Stefano en 
Gento. Lang duurde de voetbalpret in de 
Kuip niet, want Piet’s vrouw Lena kreeg 
last van heimwee en dat leidde tot een 
snelle terugkeer naar Groningen. In het 
Oosterpark pakte Piet Fransen moeite-
loos de draad weer op en maakte hij als 
veteraan ook nog de transitie naar FC 
Groningen mee. Als 37-jarige nam hij 
afscheid van het profvoetbal en zette hij 
zich vooral als scout in voor de FC.

Piet Fransen kreeg voor zijn verdiensten 
voor het Groninger voetbal - dat was 
een hoge uitzondering - bij leven al een 
laan naar zich vernoemd in de wijk De 
Velden, daar waar vroeger het Ooster-
parkstadion was. Ook werd de oosttribu-
ne in de Euroborg met zijn naam getooid 
en kreeg hij de provinciale erepenning.

Piet Fransen (staand derde van links) in 1956 als beginnend betaald voetballer bij Velocitas in de tweede 
divisie B. Links naast hem Henk Boven en uiterst links Jan Koolman, de schoonvader van Henk Veldmate. 
Rechts van Piet: Bé Kuiper, Evert Drommel en Geert Sannes. Gehurkt vlnr Jan Meulema, Klaas van der Veen, 
Bé Boer, Jur Smeltekop en Karel Heideveld.
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Geachte heer / mevrouw, 
 

Wist u dat Wijkrestaurant Gabriël in Hoogkerk maaltijden verzorgd 
voor mensen in de wijk? 

 

U bent bij ons van harte welkom voor een heerlijk 3-gangen diner. 
 

Wij zijn alle dagen van de week geopend van 11:30 tot 13:30 uur. 

 

Hoe gaat dat in zijn werk? 

Wij hebben de lekkerste warme maaltijd voor alle doelgroepen. 
Deze kunt u bij ons in het restaurant nuttigen. 

 
Er is ook een maaltijdsubsidie aan te vragen. 
Deze is inkomens-  en vermogensafhankelijk. 
Als u hiervoor in aanmerking komt betekend dat u al een volledige 
maaltijd kunt krijgen vanaf € 2,04. 

Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen op  
telefoonnummer: 06-21333936. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Wijkrestaurant Gabriël 


