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Foarwurd

Net minder as fjouwer iitjeften fan de Fryske Akademy binne wijd oan it
keatsen: ,,Friesland in en rond het perk" (1956) fan L. Pietersen, ,,Keatsen
yn Fryslân" (1961), ,,Kaatsen in Friesland" (1972) en ,,Koaning-keatser Jan
de Earste" (1972), alle trije fan J. J. Kalma. Dat leit yn 'e reden: nearne
wurdt sa folle keatst as yn Fryslân. Mar it is ek in feit, dat der ander de
Friezen mear fuotballers as keatsers binne. Dêrfandinne, dat de Akademy
graech foldien hat oan it forsyk om dit boekje, dat skreaun is nei oanlieding
fan it gouden jubileum fan de Grouster fuotbalklub, iit to jaen.
De skriuwer jowt net allinne omtinken oan GAVC, mar ek oan de FVB, it
Frysk Fuotbalboun, dat sa folle dien hat foar de ûntjowing fan de fuotbalsport yn Fryslân. Nijsgjirrich binne ek syn petearen mei in tal minsken,
dy't yn de skiednis fan de klub of it boun in wichtige rol spile hawwe.
Ik hoopje, dat der foar dit boekje gâns bilangstelling wêze sil, net allinne
K. de Vries
yn Grou mar ek dêrbûten.
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R bigjin

Yn 1879 hat de yn Wytmarsum berne W. H. J. (Pim) Mulier de earste
Nederlânske fuotbalklub oprjochte. It wie de ,,Haarlemsche Footbali Club"
(HFC). Lang hat it lykwols noch duorre ear't dy sport ek nei Fryslân oerwaeide. Earst yn 1893 waerd op de "cricket en crocquetclub-Frisia" to Ljouwert it fuotbaljen ynfierd. Dy klub bistie doe al hast tsien jier, mar by de
oprjochting yn 1883 hie men noch gjin witten fan fuotbaljen. Hja hiene it
drok mei in cricketslach tsjin Be Quick fan Grins, in klub dy't letter ek
allinne mar fuotbalje soe.
Mar ien kear mei fuotbaljen bigoun, wie it cricket sa mar fan 'e baen. Frisia
waerd nou fuotbalklub en hja sleat har as earste klub iit it Noarden oan
by de NVB.
It gie yn it earstoan net sa hurd mei de ûntjowing fan de Nederlânske fuotbalsport. Wol wreide dy him stadichoan iit, mar allinne yn 'e stêdden, en
dan die noch lang eltsenien der net oan mei. It wie in sport foar de jongerein
itt de bigoedige stân, it wie in elite-sport. Dochs hat Pim Mulier bisocht it
fuotbaljen net to biheinen ta in lyts rountsje minsken. Him hat jimmeroan
dy greate ûntjowing foar eagen stien, dy't earst folle letter mooglik wêze
soe. Dat er to'n earsten net ta syn doel kaem sil ûnder oaren lein ha oan de
tiidsomstannichheden, sa as bygelyks de wurktiden. Der wie doe noch gjin
wurkdei fan acht ûren en dat lange arbeidzjen hat fansels it fuotbaljen en
de sport yn it algemien minder tagonklik makke foar de arbeiders.
Dochs is der yn dy earste tsien jier nei it oprjochtsjen fan Pim Muliers
HFC al hiel hwat ta stân brocht. In mannich greate plakken hie in fuotbalklub mar in kompetysje wie der noch net. Der waerd gewoanwei mei in
oare klub ôfpraet om ns in wedtr>iid to spyljen. Eitse klub regele dat dan
neffens eigen goedtinken. Nammersto mear forieningen der kamen nammersto diidliker waerd it, dat it sa net trochgean koe. It sil nimmen fornuverje dat dyselde Pim Mulier in great oanpart hawn hat yn it ta stân
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bringen fan sa'n greate omfiemjende organisaesje lykas de ,,Nederlandsche
Athietiek- en Voetbalbond" (1889). Mar it bleau foarhâns in sport foar elitejongerein; earst om 1900 hinne kaem der hwat foroaring. Al yn 1897 wie der
troch de learlingen fan de ambachtsskoalle yn Haarlem - wer datselde
Haarlem - in fuotbalklub oprjochte, dêr't foar it earst fan sein wurde
kin dat it in folksfuotbalklub wie. Dat wie it bigjin fan in evohtsje dy't,
ien kear bigoun, net mear to stuitsjen wie, alhoewol't dat wol bisocht is.
Der is sels yn 1922 noch in fuotbalboun oprjochte, de ,,Nederlandsche
Corinthians", dat ta doel hie it elite-fuotbal to rêdden. Mar hwat der ek
i'itfoun is, al dat bisykjen roun op 'e non.
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De FVB komt op de wrâld

Om 1904 hinne wiene der yn Fryslân al in stikmannich fuotbalklubs, dy't
plannen hiene om in eigen boun foar Fryslân op to rjochtsjen.
Op 19 desimber fan dat jier kamen ôffurdigen fan fjouwer klubs by elkoar
yn it Oranje Hotel to Ljouwert. Der stie mar ien punt op 'e wurklist: it al
of net oprjochtsjen fan in fuotbalboun. De fjouwer klubs dy't dêr oer gear
soene, wiene Olympia en Instituut Poutsma (I.P.) fan Ljouwert, HSC fan
Harns en Lycurgus fan Snits. Der waerd mar praet en praet, oant in jonge
fan 19 jier, H. E. Nieuwenhuis itt Harns, op in stoel stean gie om de ôffurdigen ta to sprekken. Oan 'e ein fan syn forhael sei er - en nou folget de
tekst sa't dy yn it earste notuleboek stiet -: ,,Welnu, geachte afgevaardigden, wanneer ge niets meer op mijn voorstellen te zeggen hebt, dan zullen
er ook geen bezwaren meer zijn en dan beschouwen we de Friesche Voetbalbond bij deze als opgericht". It bleau deastil yn it sealtsje en Nieuwenhuis
wist net hwat de achte hearen ôffurdigen nou woene. Earst doe't hy frege:
,,Wolle jimme nou wol of net", kamen de hannen op elkoar, in lûd applaus;
de FVB wie oprjochte. Hja stiene al wer bûtendoar ear't hja it wisten.
Nieuwenhuis waerd foarsitter fan de FVB en bleau dat oant 1906. Doe forfear hy en HSC, syn klub, waerd opdoekt: der wiene to min leden. Nieuwenhuis kaem üt Den Haech en hie dêr it fuotbaljen leard. Yn 1902 sette hy him
yn Harns nei wenjen en hy hâldde de fuotbalsport oan. De oprjochting fan
HSC wie dan ek foar in great part syn wurk. It fordwinen fan sa'n klub is
net sa frjemd. Der binne yn dy tijd in protte klubs oprjochte, dy't mar in
pear jier bistiene en it dan wer oerjoegen. Meiinoar hie it nije boun in 110
leden; it koe mei alve alvetallen yn de kompetysje iitkomme. Ein jannewaris
1905 koe de earste wedstriid iit de alderearste kompetysje fan 'e FVB spile
wurde: Lycurgus—Olympia. De wedstrijd gie hast oer, hwant it wie glûpende
kâld, mar ûnder lieding fan bounsfoarsitter-skiedsrjochter Nieuwenhuis
waerd der dochs spile; itslach 3-2 foar Lycurgus. Dat wie foar Lycurgus
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net de iennichste oerwinning yn dy kompetysje; de klub waerd dat earste
jiers kampioen.
Mar foar oare klubs wie der to'n earsten gjin plak. Doe't de fuotbalklub
Victoria tt 't Fean bigjin jannewaris frege oft hja har by it boun oanslute
koe, waerd dat wegere, hwant de kompetysje wie al yn folie gong
Datselde jiers 1905 drige der al wer in ein to kommen oan it bistean fan
it boun. In ôffurdige fan de NVB (de A fan ,,atletyk" wie der doe al ût) soe
op in joun in lêzing hâlde foar de leden fan 'e FVB om har oan to trünjen
fan de FVB in fjirde klasse NVB to meitsjen. Doe't it safier wie, kaem dizze
hear net opdaegjen en mei algemiene stimmen waerd doe bisletten dat der
net op dat iitstel yngien wurde soe, mar dat de FVB sa lang mooglik bistean
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bliuwe moast.
Op in bistjûrsgearkomste yn 1906 hat ien fan de striidpunten west, of t in
bistjûrslid yn de trein twadde of tredde klasse reizgje moast. Regiemintair
moasten de ,,hearen" bistjûrsleden twadde klasse reizgje, hwant hja wiene
op it lêst ek net eltsenien. Mar it bistjûr tocht der, nei't it boun in jier
bistien hie, al hwat oars oer. Soks is to bigripen, hwant it saldo wie nei
ien jier f 0,60, wylst it boekjier 1906—'07 net safolle better like. Dat joech
in saldo oan fan f 6,34, mar der wie noch in skuld fan t 25,— en de ynkomsten birounen mar f 188,45. Fuortoan wie it tredde klasse foar de ,,hearen".
Sûnt 1906 die der ek in FVB-alvetal mei oan wedstriden mei oare bounen iit
it hiele lân. Twa jier letter waerd mei it Grinzer boun, it GVB, in oerienkomst
sletten; der soe tonei elts jier in wedstriid hâlden wurde tusken in GVB- en
in FVB-alvetal. De earste wedstriid yn Grins brocht lyk spul, mar de returnmatch woun de FVB-ploech mei 3-1. De FVB'ers koene hwat better fuotbalje as de Grinzers en yn 1917 gie de wikselbeker foargoed nei Fryslân.
Underwilens wie it - yn tsjinstelling mei hwat de oprjochters binammen foar
eagen stien hie - net sa hurd mei de itwreiding fan it fuotbaljen oer de hiele
provinsje. By it earste lustrum diene der 15 alvetallen mei oan de kompetysje
yn sté fan de alve iit 1905
Oan 1913 ta wie dat oproun oant 20 alvetallen, mar doe wie it ek dien mei
de fleur: algehiele mobilisaesje. De kazernes wiene fol, mar de fuotbalfjilden

leech. Fanwegen de drôve tiidsomstannichheden wie it boun net yn steat
om by it tsienjierrich bistean feest to hâlden. Yn dat earste oarlochsjier hie
it boun 225 leden, mar dat roun stadichoan tobek en oan de ein fan de oarloch wiene der noch mar 188. Mei't de mobilisaesje fjouwer jier duorre en
hiel hwat spilers fier fuort yn kampeminten of kazernes sieten, koe de kompetysje fan it lêste oarlochsjier net ittspile wurde. Dochs waerd yn dy minne
tijd de klub ,,Leeuwarden" oprjochte (1917).
Sa slim as yn de jierren 1914—'18 hat de FVB it nea wer hawn. Sa gau wie
de wapenstilstân der net, of it fuotbaljen bigoun wer, mar nou net sa earmoedich as yn de oarloch. It tal leden skeat omheech, yn 1920 wie dat al
581, hast twakear safolle as foar de oarloch.
Dy greate foaritgong is - it heart miskien hwat nuver - foar in great part
to tankjen oan de oarloch. Al dy spilers dy't oproppen waerden, wiene harren
sport samar net forleard; hiel hwat spilen troch op de kazerne-terreinen.
En sa't dat ornaris giet, de ien leart it fan de oar en ien kear werom yn it
eigen plak koe it net misse of dy nijichheit waerd de maten bybrocht.
Dêr kaem by dat de legerlieding wol sympathy hie foar dizze sport. Dat wie
foar in part to tankjen oan dyselde Pim Mulier. Hy hie der lang foar de
oarloch al sa faek by de Minister fan Oarloch op oanstien om hwat oan it
fuotbaljen foar de soldaten to dwaen, dat dy op 't lêst krimp joech. De NVB
die ek har bêst. Dy stjûrde ballen, spulmateriael en net to forjitten, boekjes,
dêr't de mannen it spul it leare koene. Fansels hie net allinne it leger ynfloed
op dy ûntjowing. Dat gou ek foar de minsken dy't by forhizjen de sport
meinamen nei harren nije wenplak en foar dejingen dy't ns fuotbaljen sjoen
hiene yn in oar plak en dat nou op eigen hiem prebearren. Sa ûntstie der in
klimaet dêr't it fuotbaljen him yn ûntjaen koe. In great tal forieningen waerd
oprjochte, sa as bygelyks:
FVC
Heerenveen
Gorredijk
Drachten

1919
1920
1920
1921

Rood Geel
De Kooi
GAVC
Lemmer

1921
1922
1922
1923
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Black Boys
DOG
Olyphia
Houtigehage
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1924
1928
1928
1929

Bergum
Harlingen
Nicator

1931
1931
1932

De nije klubs lieten har noch net daliks ynskriuwe as lid fan 'e FVB. Hja
spilen yn de O.B. (Onderlinge Bond), dy't ûnder lieding stie fan in bistjûrslid fan 'e FVB. Yn dy tijd rjochtsje in stikmannich Grouster jonges in fuotbalklub op, mar it sil noch oan 1928 ta duorje, ear't de nije klub har oansbtt
by de FVB.
Underwilens bistiet in jier letter, yn 1929, de NVB al wer tritich jier;
dy kriget it predikaet ,,keninklik". Mar Nederlân soe Nederlân net wêze as
der ek gjin kristlike en katholike fuotbalforieningen kamen. Lykwols, foar
Nederlânske bigripen komt dêr al gau in ein oan: yn 1940 geane hja op yn 'e
KNVB en dat bringt dan it ledetal fan 'e FVB -- ûnderôfdieling fan 'e KNVB
yn Fryslân - op 10.000. Ut it boppesteande docht bliken dat de ekonomyske
krisis fan de tritiger jierren gjin ynfloed hawn hat op de ûntjowing fan 'e
fuotbalsport. Lykwols binne der yn dy minne tiden wol forskate klubs fordwoun; hja hiene gjin jild of net genôch leden, twa saken dy't, foaral yn dy
tijd, in protte mei elkoar to meitsjen hiene.
De KNVB bisocht to helpen en joech yn 1934 in bidrach fan f 20.000,— om
fuotbalfjilden op oarder to bringen of to hâlden, wurk dat geskikt wie foar
de wurkleaze leden. Wie men wurkleas dan hoegde faek ek gjin kontribisje
mear bitelle to wurden, of allinne mar in part.
Yn dy jierren waerd de publike bilangstelling foar it fuotbaljen hieltyd greater. Der binne heiten - mei fan de earste fuotballers - dy't komme om nou
nei harren soannen to sjen. En dan de greate ynterlânwedstriden dêr't tsientûzenen nei ta geane, wylst hûnderttûzenen harkje nei de forslaggen fan Han
Hollander foar de radio. Ek de Twadde Wrâldoarloch makke gjin ein oan de
foaritgong. Yn dy biroerde tijd, doe't de minsken it net al to bêst hiene,
waerd de tarin nei it fuotbalfjild noch greater.
De kompetysje 1939—'40 wie forfongen troch in needkompetysje. It Neder-

lânske leger wie mobilisearre en in part fan de spilers fier fan hûs. Dy needkompetysje is nea itspile, mei't it lân op 10 maeije 1940 troch de Diiïtskers
oerfallen waerd. Mei eits nij oarlochsjier waerd it lijen greater om de em
fan de kompetysje noch to heljen. De wedstriden moasten faek ûtsteld wurde
en de bêste spilers dûkten ûnder of waerden troch de bisetter ût harren
wurk helle en nei Ditsklân of Drinte brocht om to arbeidzjen.
len fan de greate problemen wie ek it forfier. De measte partikuliere bussen
wiene al lang nadere sadat der noch twa mooglikheden oerbleauwen: it iepenbier forfier of it eigen fytske. It draeide meastentiids op de fyts ut. Mar
dêr hie men dan de greate soarch wer mei, hoe't men oan fytsbannen komme
moast. Al by de kompetysje 1940_'41 biede de fuotballers fan Aldeboarn oan
om harren gasten mei de fyts fan it stasjon to heljen en ek ver hinne to
bringen. Sa ymprovisearjenderwize sil it op hiel hwat plakken om en ta
gien wêze.
Mei de Ditske bisetting foroaret de KNVB har namme. De keninklike K
fordwynt en komt der earst yn 1945 wer foar to stean. Krekt as yn de Barste
Wrâldoarloch slagge it de spilers net om de kompetysje yn it Iêste jier ût
to spyljen. It waerd to nuodlik.
Mar dat lêste oarlochsjier wie noch net foarby of al dy minsken dy't faek
sa lang fan hûs en hiem west hiene, kamen wer thds. En dat bitsjutte foar
it fuotbaljen in glorieuze tijd. Al dy meast jonge minsken, dy't har sa lang
ynhâlde moasten, koene en woene wer oan sport dwaen. Der stie al gau werin kompetysje op priemmen, it koe oangean. Wol waerd bisocht om by dizze
earste kompetysje it reizgjen sa bihindich mooglik to hâlden, hwant dat wie
yn de jierren flak nei de oarloch hast like slim as der foar.
Der wie ek noch forlet fan in hiel soad dingen. Hoe bygelyks oan skuon to
kommen, oan ballen en oan shirts? Binammen shirts wiene net to krijen.
De ballen waerden earst distribuearre troch de KNVB, mar dat waerd nei
hwat hottefyljen oerlitten oan de ôfdielingen sels.
Yn 1947 is it dan safier. De FVB forwachtet dat eltsenien nou wer yn steat
is om kreas klaeid op it fjild to kommen. Hja warskôget de spilers dat de
skiedsrjochters harren fan it fjild stjûre sille as it net doocht mei it kostdm.
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Gjin konsideraesje mear, de minne tijd is foarby!
De FVB wol de forieningen sa min mooglik mei de bus ha. De kosten binne
grouwélige heech en hja is bang dat der hiel hwat forieningen fallyt gean
sille.
It is dan de greate tiid fan 't Fean. Der sette in bulte minsken op de wedstriden ta. Sa komme der yn 1949 by de wedstrijd Be Quick—Heerenveen
14.000 taskôgers en yn it fytseberchplak wurde 2200 fytsen teld, in hichtepunt. Prachtjch foar 't Fean fansels, mar minder foar de klubs yn 'e neiste
omkriten. It falt op dat dêr hast gjin nije klubs komme, wylst dat wol bart
op oare plakken yn Fryslân. Mar dêrfoar is dan ek wol in reden. De minsken
i.tt dizze plakken geane folle leaver nei de wedstriden yn 't Fean. Ek bisteande
forieningen hawwe to lijen fan dizze fûnkeljende stjer. De spilers ha deselde
kwael as it publyk, hja geane ek nei 't Fean. Dat noasket harren better as yn
eigen plak foar eigen folk to spyljen. Folk, dat nei alle gedachten dochs yn
't Fean op 'e tribune sit en fan de eigen klub al lang gjin weet mear hat.
De FVB jowt dy forieningen in skrobbearring. It is in skande, sa wurdt
sein, dat spilers it forpoffe om har eigen wedstriid to spyljen as der hwat
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yn 't Fean to dwaen is.
Dochs giet alles noch net sa goed: yn 1947—'48 moatte der wer in protte
jonges nei Ynje ta. Dochs hat de FVB by it 45-jierrich bistean yn 1949
12.000 leden.
Foar it fuotbal komme yn de jierren dêrnei de greate fragen: wol of net in
toto en wol of net prof-fuotbaljen. Beide komme der nei in soad strideraesje.
De toto hat foar de FVB gjin minne set west. Einlings koe in dream wurklikheit wurde: in eigen bounskantoar. Yn 1962 waerd it royale kantoar oan
de Emmakade to Ljouwert iepene, in greate stap foarût.
De man dy't dêr de lieding oer de administraesje hat, is de hear H. H. Röfekamp. Dizze âld-doelman fan ,,Sneek" docht dat wurk al sûnt 1948, doe't de
administraesje foar de earste kear yn hannen kaem fan in biropskrêft.
Tsjintwurdich arbeidzje der op it kantoar oan de Emmakade noch in assistintadministrateur en twa assistintes. Der moat op 't lêst hiel hwat biadministrearre en organisearre wurde as der eitse snein 1500 alvetallen op de

Fryske fuotbalfjilden tsjin elkoar itt komme. Hwat dat oangiet is der wol
it ien en oar foroare sûnt 1905, doe't de kompetysje fan in hiel jier op in
heale bledside fan it notuleboek stean koe.
Ek mei de finânsjes leit it der hwat oars hinne as 68 jier lyn. De ponghâlder
fan 'e FVB ilt dy tiid moast it dwaen mei 187 goune oan ynkomsten, wylst
de Fryske klubs dy't oan de toto meidogge dit jier sa'n f 400.000,— to forpartsjen hawwe. It boun, mei yn it bigjin mar sa'n 100 leden, is woeksen ta
is organisaesje dy't dit jier mear as 30.000 leden yn har boeken stean hat.
Foaral de lêste sawn jier is de animo wer great. Der is pupillefuotbaljen
kommen, mar de lêste nijichheit is wol it frouljusfuotbaljen. Wiene der forline jier noch mar 15 frouljusalvetallen, dit jier binne der al 35. Nei in heale
jeu diskriminaesje binne de froulju, sa't it liket, net mear to hâlden.
Mei dit nije libben liket de takomst fan 'e FVB fleuriger as er ea west hat.
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In bal foar in oranjekoeke
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Op 22 oktober 1922 waerd troch in stikmannich jonges yn Grou it fuotbalklub oprjochte. Dat is ien fan de feiten dêr't men wol wis fan wêze kin.
Mar hwer? In skriuwer krige de nije klub earst yn 1928. Hie hy de skiednis
fan de seis jier dêrfoar net op ien lyts bledtsje forteld, men soe der allinne
mar nei riede kinne. Dy skriuwer? Hwa soe dat oars west hawwe as Hette
de Jong: de man, dy't oan 1951 ta yn syn sierlik hânskrift alle gloarje en lijen
fan de Grouster klub notearre. Nei syn sizzen waerd GAVC by Klaes de Haan
oan hûs oprjochte. Mar sa't üt it forhael fan Durk van der Schaaf bliken
docht, binne der mear plakken dy't dêr foar yn 'e nominaesje komme.
To'n earsten wie dat fuotbaljen noch mar hwat skoppen tsjin in bal. Net
iens in echte fuotbal, mar in soarte gummybal, hwant jild foar hwat betters
wie der net. It duorre net sa hiel lang, doe krigen de mannen foar it forstân
dat it sa net langer koe. Der moast in bal komme, dy't der in bytsje op like.
Hwat koene hja better dwaen om oan jild to kommen as in l'orlotting to
hâlden. De priis: in oranjekoeke. Hiel, hiel tafallich kaem dy oranjekoeke by
in bistjûrslid tolânne, dy't wol sa rynsk wie om de oare bistjûrsleden ek in
part to jaen. It fjild wie der en mei help fan de gymnastyklearaer fan SSS
koe der in echte bal oanskaft wurde. It bistjûr, dat sa ynmoedich syn eigen
priis opsmikkele, bistie wierskynlik i.tt: Douwe de Haan, Sibren van der
Schaaf, Hâns B. de Jong en Roel de Jong.
Oranjekoeken ha dy earste jierren net allinne foar bistjûrsleden in genot
west. It wiene ek wapens yn de strijd om oan in fuotbalfjild to kommen.
Nei't hja earst fan it iene stik lân nei it oare tein wjene, krigen hja de tastimming fan in boer om op syn lân spylje to meijen. As tank foar syn goedgunstigens waerd him troch de baltsjestrapers nei in jier in oranjekoeke mei
in doaze sigaren brocht.
It wie yn alle gefallen in hiele foartitgong. Yn it bigjin sochten de jonges it
leafst in stik lân op mei in brede sleat der foar, sadat hja efkes de tijd hjene

om alle jaskes byinoar to sykjen as de boer har fan syn lân jeije woe en hja
twongen wiene hwat oan hurddraven to dwaen. It ûtsykjen fan in gaedlik
stik lân wie doe in saek fan ynsjoch en taktyk.
Better waerd it doe't boer Piter Boukes van der Wal har in stik lân joech
neist syn pleats. Hy hie dêr dochs mar in grouwe bolle stean en dat skynt
foar de fuotballers gjin biswier west to hawwen. It wie wol in ein bûten
it doarp, de kant nei Akkrum op. Mei de bal en in pear panlatten foar 'it
doel gie it dan de Nesserdyk iit. Dat koe doe noch, hwant it soe noch sa'n
35 jier duorje ear't it nije kanael der wie.
Hja binne net by boer Piter Boukes bleaun. Oft it oan de boer, it lân of de
bolle lein hat, dat is net mear nei to gean, mar feit is dat hja by. boer Feite
de 1-laan tolânne kamen. Dy wenne op 'e pleats dêr't nou Hosper buorket,
flak by it stasjon dus. Neist de spoardyk stie in great skud dat ornaris brûkt
waerd troch de soldaten om har yn it kriichsbidriuw to oefenjen, mar dat
nou foar de Grouster jonges in pracht fan in plak wie om it doelskoppen to
learen. Der is hiel hwat ôftraind op dat fjild, wol men tominsten in gedicht
leauwe dat Hâns de Jong yn 1932 skreau doe't de klub tsien jier bistien hie.
It hjit dêryn dat de leden mei it middeismiel noch yn 'e kiel al wer op it
fjild wiene om dan oan tsjuster ta efter de bal oan to rinnen.
Al dat skoppen, al dat draven, it soe net foar neat wêze. Dat die blikén doe't
de postrinder in brief üt Nijbrêge brocht mei de ûtnoeging foar in wedstriid.
Dat sa setten 13 jonges op in sneintomiddei ôf. De twa alvetâllen stiene al
hast yn it fjild, doe't men ûntdiek dat der net in skiedsrjochter wie. Hoe
nou? Dêrfoar wiene hja net hielendal iit Grou kommen. Aldergeloks hiene
de Grousters in ,,âlder persoan" mei op reis, de hoeder fan de Grouster
skiep. Spulregels, ja, dêr wist er neat fan. Mar dat wie gjin biswier. De twa
alvetallen joegen him yn 'e gauwigheit in skiedsrjochterskursus. Der hât nea
in koartere west. En doe stie er klear, it fluitsje yn 'e mûle. Dat it allegearre
net sa gie as it feitlik hearde, och dat lette ommers neat. It Nijbrêchster alvetal hie op 't lêst in fjild, al wie it doel ek mar mei hwat latten yninoar set
en founen hja in net in oerdreaune bikse. De skiedsrjochter blaesde en dêr
gie it hinne. Sa nou en dan liet de man wer ns hwat fan him hearre, net f4
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De jonges fan 1922. Fan lofts nei rjochts Fokke Jansma, Jurjen Leeuwen, Roe/ L.
de Jong, Gerrit J. de Jong, Bartele Bouma, Sybren van der Schaaf.
Twadde rige: Hette de Jong, Pyt Eizinga, Andrys van der Meulen.
Foaroan: Fedde Jansma, Hâns de Jong, Douwe K. de Haan.

altyd op it goede momint, mar hwat joech dat. Grou stie foar mei 1-0 en
dêr koene de Nijbrêchsters oan dwaen hwat hja woene, de stân foroare
net mear en de Grousters kamen thiis mei har earste medalje.
As de Grousters in wedstrijd tsjin in oare klub spylje woene, dan siet der
neat oars op as op it fytske bygelyks nei Aldeboarn, Akkrum, Wergea of
Ljouwert, dêr't wol in goed fjild wie.
Hiene de measten al ridlik gau in fyts, yn it bigjin wie dat noch net sa. It
iennichste hwat men doe dwaen koe wie: rinne! As de wedstrijd om tsien
ûre yn Aldeboarn wie, dan moasten de Grousters al om sawn ûre ta de doar
itt. Tsien ûre stie it Grouster alvetal dan wol yn it fjild, mar al to fris wiene
de spilers fansels net mear. Nei dat hiele ein rinnen nei hûs hiene hiel hwat
spilers blierren op 'e fuotten.
It tal Grouster fuotballers wie de earste jierren net sa great. It wie mar
in lyts ploechje, om't der yn Grou nochal hwat konkurrinsje wie. Sa wie
dêr de gymnastykforiening SSS, de MC en de JVO (jonge ûnthâlders) - der
moast keazen wurde. In jonge hie op 't lêst lang net genôch bûssinten om
foar eitse foriening bitelje to kinnen. Heech wie de kontribisje fan GAVC
oars yn it bigjin net: in heale sint wyks. Dat hat net sa lang duorre: al ridlik
gau waerd op in gearkomste by in hikke njonken de Nesserdyk troch de
foriening bisletten de kontribtsje ta ien sint to forheegjen. Soks wie ek
nedich, hwant it koe dochs net by it oantugen fan in bal bliuwe. Hja woene
einlings wol ns ôf fan dy hobbelige fuotbalfjilden mei ekers en grippels,
dêr't hja wol hwat mei in bal skoppe koene, mar gjin echte offisiële wedstrijd spylje.
GAVC hie al ns spile op in stik lân by de Pikmar en dat like har wol gaedlik
ta. De eigner, boer Stenekes, wie re om it dêrfoar brûke to litten en sa
waerd de greate stap weage. Hja hierden it lân en makken der in knap fuotbalfjild fan. Dat fjild bistiet al lang net mear. It lei ûngefear op it plak
dêr't nou it Prinses Margrytkanael yn 'e Pikmar ûtkomt. Nei't alle grippels
der iit wiene koe de earste wedstrijd op 9 maeije 1927 spile wurde tsjin De
Knipe. In wedstriid dy't Grou fonlear mei 3-1, dat wol.
Forkiaeije diene de spilers har yn dy tijd yn kafé De Bierhalle. Mar net
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eltse klub. Der wie binammen ien, LSC, dy't har dêr hwat to goed foar fielde.
As dy klub kaem, moast it forklaeijen barre yn hotel Oostergoo of, doe
noch, hotel Van Stralen. Ek yn de sport is net eits gelyk.
It fjild wie der wol, mar dêr wie it dan ek mei sein. Yn 1929 komme der
nije doelpeallen, mar netten, né, dat moat noch mar efkes wachtsje. As
Bartele Bouma op in gearkomste ûtstelt om dêr dan mar in kollekte foar
to hâlden, wurdt dat ôfwiisd; it bistjûr is bang dat de foriening mei in kollekte har goede namme forlieze sil!
It bistjûr wie dan wol bang om de namme fan de klub yn eigen plak to
bidjerren, mar sa gau't der in Grouster alvetal tsjin in ploech át Akkrum
yn it fjild stie, dan koe dy goede namme nimmen mear hwat skele, sa't it
like. Waerd der tsjin de Akkrumers almeast rûch en rau fuotballe, yn 1930
wie in part fan it Grouster publyk ek net mear to hâlden. De FVB, dêr't GAVC
yn 1928 lid fan wurden wie, hat de gielkragen dêrfoar straft. GAVC moast
twa kompetysjewedStriden yn eigen plak sûnder publyk spylje en twa spilers
waerd it wedstriidfuotbaljen foar in moai skoft forbean.
Dy fortoaning - miskien wie it ek wol in oare wedstrijd, - hat üs dichter
(Hâns de Jong) ynspirearre ta in nu kunstwurk, dêr't hy in part fan it
Grouster publyk, dat by de wedstrijd stien hie to skellen en to tjirgjen, yn
warskôget. Foaral in ,,automobilist" (hwa soe dat west hawwe?) makke
knap hwat mâlle lûden. Us dichter moannet him:
,,Wij zien hoe één enkeling
Zich meent te moeten melden.
Ik weet niet wat zoo'n man bezielt,
Maar als hij graag wil kijven,
Van het voelbalveld, mijn waarde vriend."
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Neist fuotbaljen diene de measte GAVC-leden ek noch oan oare sporten,
hurdrinnen bygelyks. Trije kear kaem GAVC op in gemeentlike sportdei en
net sûnder sukses. Mei greatskens is yn it notuleboek skreaun dat Joh. Okkema op 29 oktober 1929 de twadde priis yn Jirnsum woun hat op 'e hûnderc
meter hurdrinnen.

Grou docht in net min yn de FVB, de prestaesjes wurde hieltyd better. Doe't
GAVC dan ek twa jier meidien hie oan 'e kompetysje holp dat de foriening
oan publyk en donateurs. Der is hwat jild en it bistjûr bisliit om op it nije
fjild in box to bouwen, dêr't de spilers yn it skoft thédrinke kinne. De foriening komt wol yn 'e skulden to sitten, mar de box komt der.
Yn 1932 spilet GAVC al yn de earste klasse fan de FVB. Mar giet it mei
GAVC better, de tiden wurde linkendewei minder. De earste tekens fan de
greate wurkleazens binne der al. Doe't der noch net sa'n protte leden wurkleas wiene, waerd it tttstel fan it bistjûr om dizze minsken frij to stellen

It earste alvetal fan 1938. Steande fan lofts nei rjochts: Leendert van der Stelt, Jan
van der Pal, Bouke van der Pal, Frans Zwat, Jan Dykstra (Raerd), Otto van der Pal,
Fokke Jansma. Foarste rige: Albert Zylstra, Jetse Brouwer, Willem Adema, Jurjen
Bokma, Jan Brouwer.
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fan kontribiisje, daliks oannommen. In jier letter is de saek al foroare. Wurkleaze leden moatte tonei eltse moanne ek in dûbeltsje bitelje.
Yn 1935 komt it earste alvetal fan GAVC yn de tredde klasse van de KNVB.
Hja wicne wol gjin kampioen wurden, mar de KNVB liet ienfâldich hwat
mear kiubs ta yn 'e tredde klasse. Dat wie in hiele set. Mar de wille soe
net sa lang duorje. It gie net bêst en de earste pear jier like it wol as wie
eitse kear it leechste plak foar GAVC reservearre. Mar stadichoan reitsje de
Grousters hwat fortroud mei de oare KNVB-alvetallen en yn 1938 steane
hja al op it seisde plak.
De adspiranten diene it better. Hja waerden in pear kear kampioen, hwat
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thiis by it bistjûrslid J. Jonkman fierd waerd.
Mei de mobilisaesje fan 1939 wie it mei de kompetysje en alle moaije plannen
foar de takomst dien. De KNVB prakkesearre en stinde der op om hoe't it
nou moast mei dy kompetysje. De needkompetysje dy't einlings ût 'e bus
kaem like net sa bêst foar de Grousters. Hja wiene twongen grcate einen to
reizgjen; in protest fan it bistjûr joech har neat. Woene hja trochspylje yn 'e
KNVB, dan hie GAVC 1 mar to dwaen hwat der bisletten wie.
It ledetal fan 'e foriening woeks yn de oarlochsjierren stadichwei oan, mar
hiel hwat spilers moasten op 'e skûl gean en oaren giene nei Ddtsklân ta to
arbeidzjen. De training gie noch wol troch, mar mei't alles op 'e bon kaem,
waerd it net makliker om oan fuotbalskuon to kommen. Piet Hoen klaget
der oer. Neffens him jowt it 'gjin foech as spilers op klompen komme to
trainen... Der fordwounen njonkelytsen sa'n protte spilers dat der yn It
twadde alvetal sels adspiranten opsteld wurde moasten.
Wol giene de skutjasjounen noch troch, al wie it net nei it sin fan Anske
Adema dat dêr froulju kamen. ,,Hja bidjerre de joun", wie it forwyt. Dyselde
spiler soe inkelde jierren letter it iitstel dwaen om der ns in dei mei de
froulju op iit to gean. Doe bidoaren hja it spul blykber net mear.
Mei de bifrijing yn 1945 krigen de Grousters de kâns om ns in ynternasionale wedstrijd to spyljen. It die bliken dat hja der noch hiel hwat fan koene.
De twa wedstriden tsjin de bifrijers waerden beide woun.
Nei de oarloch is it earste sportnij s noch hwat fleurich, mar dat duorre net

Foriene mei in ploech fan is Kanadeeske bifrijers yn 1945

lang. It Prinses Margrytkanael waerd groeven en dat makke in ein oan it
sportfjild by de mar. De GAVC'ers moasten har bitroude plak forlitte en
har nou rêdde mei in stik lân by it spoar oant der in nu sportfjild kaem.
Dat stik lân wie striemin en in great neidiel wie, dat it sa'n ein bûten de
buorren lei. Sadwaende kaem der hieltyd minder publyk. Withoefaek waerd
dat fjild foar wedstriden ôfkard. Mannich kear hiene de mannen fan GAVC
ieremoarn bisocht soks foar to kommen. Hja giene dan mei blikjes nei it
fjild om it wetter itt 'e djipste kûlen to heljen. Hette de Jong wit noch,
dat der dan earst in stik groun itt sa'n kûle stutsen waerd om sa mear
wetter op to fangen. Mar fakentiids holp it allegearre neat. De Grouster
alvetallen rekken dêrtroch efterop yn 'e kompetysje en sa wiene der sneinen

dat hja, om de skea yn to heljen, fjouwer wedstriden spylje moasten.
De iennichste 1ttkse op dat fjild wie de âld box, dy't hjir wer op 'e nij opset
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Hwat der fan de earste box oer is...
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wie en dy't der oant hjoed-de-dei noch stiet, mar sa't it him oansjen lit, net
mear foar lang.
Dochs spile it earste fan Grou net min; yn 1950 bilânnen hja op it tredde
plak. Einlings is it sa fier: yn 1951 is it nije sportfjild klear. Dan komme
der ek hiel hwat nije leden by, it giet dat it slydjaget.
Mar it earste alvetal soe it net ta in kampioenskip yn 'e tredde klasse KNVB
bringe, it gie earder de forkearde kant fit. Nei't it langer as tritich jier yn 'e
tredde klasse spile hie, kaem de degradaesje. Tonei siet it yn de fjirde
klasse fan de KNVB.
Faeks stiet yn it earstkommende jubileumboek it forhael, hoe't GAVC yn 'e
tredde klasse werom kaem.

„Ik prakkesearje net oer it forline”

Twa mannen hawwe jierren lang in protte wurk forset foar de FVB: de
hear Siebe de Wolf, by syn ôfskie yn 1959 35 jier foarsitter en 46 jier bistjûrslid en de hear J. Kostelijk, dy't sûnt 1928 yn it bistjûr sit.
Hja hawwe in hiel stik fan de Fryske fuotbalhistoarje meibilibbe en dy foar
in wichtich part ek bipaeld.
De hear Kostelijk, hjoed-de-dei noch altyd skriuwer fan it boun, wit fan it
forline net sa folie mear. Hy is net immen dy't wémoedich stil stiet by de
tijd fan alear. Dat forline wie wis moai: ,,De minsken holpen elkoar folie
mear as nou. As immen by in wedstriid sa'n oplawibes krige, dat er net
mear yn steat wie om to arbeidzjen, dan giene de oaren der eltse wike mei
de pet bylâns om't der by sa'n man ek brea op de planke komme moast.
Dat hart nou net mear en aldergeloks hoecht it ek net. Doe wiene de minsken
folle earmer as yn iis tijd. It wie gjin átsündering as immen de wyklikse
kontribisje fan in kwartsje net bitelje koe. As ik de oare wyks dan wer oan 'e
doar kaem dan koene se wol dat kwartsje fan forline wike bitelje, mar net
dat fan djzze wike. It is better dat dat allegearre mar foarby is.
Fuotbaljen yn dy tiid wie ek hiel hwat oars as nou. Der waerd troch de
spiiers folie mear roun. It hiele fjiid wie yn biweging. It like bytiden wol
oft dejinge dy't de bal it heechst en it fierst skopte, de ittrinder wie yn de
eagen fan it publyk. Dat is nou wol hiel oars. Der wurdt hjoed-de-dei folie
mear oan taktyk dien. Ik spile as rjochtsback by ,,Rood-Geel" en ik fleach
fan de iene ein fan it fjild nei de oare. Tsjintwurdich bliuwt in rjochtsback op syn plak, fangt de bal op en spilet him troch. It is nou saek om
de bal sûnder al to greate merakels yn it doel to krijen. Dêrfoar is training
nedich. Der moat kader komme dat in treflike oplieding hawn hat, mar
soks kin allinne as de klubs genôch jild hawwe.
Greate forieningen binne bêst yn steat om sokke ,,bigelieders" to biteijen.
Men hoecht allinne mar ns to sjen hwat der oan feestjounen tttjown wurdt!
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Dat is goed, dat is moai, dat wol ik noch in kear sizze. Ik sit net oer it forline to prakkesearjen. Mar ik woel wol dat ik noch in stik jonger wie, hwant
de hjoeddeiske ûntjowing is fordeald nijsgjirrich, tinkt my. In fuotbalklub
is nou in foriening dêr't men komt to trainen, men spilet jins wedstrijd en
fordwynt. Dat is oars as yn its tiden; ik bin der fan oertsjûge dat der doe
mear ienriedigens, mear klubgeast wie, rnar it is nou wis net minder, it is
allinne oars. It giet hielendal de kant üt fan in service-ynstitit, dêr't de
biropsminsken tige wichtich binne.
Nim nou ns sa'n alvetalkommisje. Dy kommisje stelt mei har sawnen in
alvetal op. Hja bringe it listje mei de nammen nei de trainer mei it boadskip, dat dit it alvetal foar oare snein is. As trainer soe ik dan sizze: tige tank,
mar hwer bimuoije jimme jim einliken mei!"
Ek in foriening as de KNVB kin neffens de hear Kostelijk net mear troch
amateurs bistjûrd wurde. ,,Men moat in direkteur ha en dat komt der op 'en
dûr ek wol fan. Mar der binne altiten noch minsken, dy't dat tsjinhâlde wolle".
,,In Iibjend monumint foar de opbou fan it jongereinfuotbaljen": sa sketst de
tsjintwurdige foarsitter fan 'e FVB, mr. A. van der Werf, de hear Kostelijk
en dat is dan ien kant fan alles hwat dizze man dien hat foar it Fryske fuotbaljen. Hast eltse dei komt er noch op it kantoar fan 'e FVB en helpt mei,
hwant al is hy dan ek 44 jier bistjûrslid en al lang pensionearre, it bodzjen
foar de FVB kin er noch altyd net litte.

23

Gerrit van Stralen

,,Oplieding foar
it maetskiplik libben"
,,Bigelieding en in goed kader, dat binne twa saken dy't in fuotbalforiening
net misse kin", seit Gerrit van Stralen (54), in pear jier forlyn noch de
trainer fan de Grouster adspiranten. Hy is in man dy't wit hwer't er oer
praet: achttjin jier hat er lieding jown oan de jongere leden fan GAVC.
,,Binne dy twa der net, dan kin it net goed gean mei in fuotbalklub. Hwant
fuotbaljen is wol hwat mear as allinne mar efter in bal oandrave. Jo moatte
mei de minsken prate, altyd wer freegje: hwerom hast' dat sâ dien en koe
it net oars? Se moatte tinke en net allinne mar traepje. Yn 'e snuorje dat
ik jonges hie as Foppe de Haan, Djurre Leenstra, Marius Bouma en hwa
wiene der al net mear by, doe giene wy mei elkoar nei de boppeseal fan 'e
Bierhalle en dêr bipraetten wy dan alles. Hja bisochten harsels en de oaren
op harren eigenskippen tit to slachtsjen mei it doel sa in ienheit fan har
ploech to meitsjen. Dat diene wy dan sneintomoarns, mar sneontomiddeis
hie der ek noch in les theory west yn 'e kantine op it sportfjild".
Taktyk is fansels ek wichtich, mar mei praten is dat net to dwaen. Van Stralen
bisocht mei de jonges de theory op it fjilcl yn 'e praktyk to bringen. Ek dêr
altyd dyselde fraech nei't der in partijke spile wie: hwerom sá en net oars?
,,Dat der mei in goede bigelieding en in goed kader hiel hwat presteard
wurde kin, sjogge jo wol oan Volendam. Mar ja, jins hiele libben kin men 24
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der net mei trochgean", seit Van Stralen. Doe't hy de fyftich foarby wie,
liet er it wurk oan oaren oer. ,Men kin miskien noch wol in skoftsje trochgean, mar eits jier wurdt it forskil yn âldens tusken my en de jonges greater.
Men heart dan sa wol ns fan: hwat sil dy âld man my noch leare. As men
dat heart, dan wurdt it tiid om to gean".
Van Stralen hat fan syn toifde jier ôf lid west fan GAVC en siet mei achttjin
jier al yn it bistjûr. Mar mei dy bigelieding en dat kader giet it net sa't it
wol gean koe by GAVC, mient hy. ,,Der binne minsken dy't echt wol kapabel
binne om soks to dwaen, mar dy lykje wol drompelfrees to hawwen, hja
doarre it net oan". It bistjûr moat miskien mear propaganda meitsje, de
minsken mear oantrünje om harren der by to jaen en der binne op it lêst
genôch kursussen om it kader in goede oplieding to jaen.
It bigjin fan de fuotballerij yn Grou hat Van Stralen net meimakke, dêr
wie hy to ,,jong" foar. Doe't er yn it midden fan 'e tritiger jierren yn it earste
fan GAVC spile, wie it wol in moaije tijd foar it fuotbaljen mar net foar
de minsken. Der wie in heap wurkleazens.
,,Dy't gjin wurk hie, siet net rom yn 't jild. Mar der is folle dien om dy
minsken to stypjen. Hja hoegden gjin lidmaetskipsjild to biteljen en by
iitwedstriden mochten hja foar de helte fan de priis mei yn de bus. Yn it
bigjin sels forgees, mar dat wie op 'en dûr foar de klub net to biteljen".
Jildlik gie it mei de klub net fleurich, mar mei it fuotbaljen gie it doe dat
it slydjage. Dat waerd wol hwat oars nei de tsiende maeije 1940.
,,Der wie gjin sprake mear fan (seit Van Stralen) om der mei de bus op itt.
Se hiene Palstra syn bus ôfpikt. It gie allegearre mei it hjoed-de-dei sa
heech priizge iepenbier forfier, of, as it hwat tichteby wie, op 'e fyts. Dat
lêste bitsjutte dan wol, as men hwat fierder fan hûs moast: moarns ier
en bitiid der op iit en jouns let werom.
In reis nei Boalsert bitsjutte hwat yn dy dagen. Earst mei de trein oer
Ljouwert nei Snits en dan nochris mei de tram it lêste stik nei Boalsert.
En de treinen riden yn dy tijd ek lang sa hurd net as nou. Bytiden bleau
de trein midden yn 't fjild in skoft stean; tusken boulannen wie dat foar
guon leden in moai kânske om hwat weet mei nei hûs ta to nimmen.

Mar de treinen riden net oeral hinne. As wy nei Houtigehage moasten, koene
wy mei trein en tram oan Drachten ta komme en dêr stie de ploech klear
mei in hynder-en-wein om its op to heljen. Dat hie it foardiel dat men
jin neist de wein noch hwat waerm rinne koe.
Foar sokke plakken as Houtigehage wie sa'n fuotbalwedstriid in great barren. Hja sieten dêr yn dy tijd noch yn it isolemint. Mei Grou lei dat hwat
oars. Hjirre hawwe de minsken altyd hwat foari.ttstribjender west as op de
measte plakken. Om mar ns hwat to neamen: Grou wie ien fan de earste
plakken mei in eigen elektryske sintrale en Idaerderadiel wie de earste gemeente dêr't de suvelarbeiders har oansleaten by in fakforiening".
Mar foar dy foarttstribjende Grousters wie der dochs ek noch hiel hwat
bisûnders bûten it eigen plak to sjen. ,,Sa'n reis nei De Lemmer bygelyks,
dat bitsjutte dochs wol hwat foar de measten. Hja seagen foar de earste
kear yn har libben de sé, in haven en echte séskippen. Hwant hwat hiene
wy doe winliken noch fan de wrâld sjoen?" freget Van Stralen him ôf.
Mar net eltse fuotballeafhawwer woe of koe al dy reizen om utens bitelje.
Dy supporters giene dan op 'e fyts nei de fierste plakken ta. ,,As wy yn
De Lemmer of yn Harns oankamen, stiene dêr faeks al in pear Grousters to
wachtsjen. Dat die jin dan wol hwat om yn sa'n wyldfrjemd plak it eigen
folk to sjen".
Yn de oarloch hat Van Stralen net in protte mear fuotballe. It earste jiers
noch wol, mar yn 1943 bigoun er syn brea to fortsjinjen as fisker, mei dy
gefolgen dat er oant syn bineaming yn 1950 as boade op it Gemeentehûs,
hast gjin tijd mear hie foar de sport. Sûnt lêstneamd jier die hy wer mei,
net as spiler mar as trainer fan de jongerein.
,,Yn al dy jierren dat ik nou fuotbalje is der wol it ien en oar foroare. De
jongerein fan nou is net lyk as yn myn tijd. De »saamhorigheid" is min ofte
mear fordwoun. Dat kin ik ek wol bigripe. Se hawwe folle mear oan 'e
holle as wy. Doe't wy bigounen to fuotbaljen wie dat hast de iennichste
mooglikheit foar fortier yn sa'n doarp, foaral foar de oarloch. Op dy wize
kaem men nochris bûten it eigen plak".
Der is in protte foroare, mar ien ding is gelyk bleaun. ,,Sport", seit Van
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Stralen, ,,is in 'oplieding foar it maetskiplik libben'. Men komt yn sitewaesjes to forkearen dêr't men letter ek mei to meitsjen kriget en alles hinget
hjir fan ôf: hoe réagearje jo, hokker taktyk brûke jo, kinne jo trochpakke?"
Né, foar Van Stralen is de fuotballerij net sa mar in spultsje: ,,der leit n
hiele wrâld bisletten yn dat pyngeljen mei dy brune learen bal".

Van Stralen jowt les
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Durk van der Schaaf

,,lt alvetal siet al ûnder de kou"
hoeke
In stikje lân efter it hûs dêr't eartiids dokter Van der Meer wenne
Parkstrjitte-Mr. P. J. Troelstrawei - wie it plak dêr't foar fyftich jier Grouster jonges fan sa'n 12 oant 15 jier efter in fuotbal oandraefden. Hja wiene
net allinne: it hynder fan moikrider Abe Kooiker hie dêr ek syn fortier. De
earste wedstriden duorren oant Kooiker it spul yn 'e smizen krige. Dan
moasten de kampioenen fan de earste ûre sa gau as hja koene barren jaskes, dy't as goalpeallen yn gebrCtk wiene, oppakke en in oar plak opsykje.
Immen, dy't dat noch meimakke hat, is Durk van der Schaaf, nou pensionearre postrinder to Grou. Hy wie doe fyftjin jier en al ien fan de âldsten.
Mar sûnder him koe it yn dat alderearste bigjin einliken net, hwat hy wie
hast de iennicbste dy't hwat fan de spulregels ôfwist. Dat hie er opdien
mei't hy yn Dimter wenne hie, hwer't it fuotbaljen al folle langer hiem wie.
Wie it earst allinne mar sa nou en dan in partijke skoppe, letter founen hja
dat der mar ns in echte klub komme moast. It plak dêr't dat bilangrike
biskit nommen waerd, wie yn in grippel oan de ein fan de Oosterveldstrjitte,
in stikje lân dêr't nou de winkel fan Ijsselstein stiet.
As der in nîje klub is, moat dy ek in namme hawwe en hwat dat oanbilanget
hiene de Grousters wol moed: Victoria, sa soe de nije fuotbalklub hjitte.
Letter is men hwat biskiedener wurden; nei in stikmannich oare nammen
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waerd It GVC en letter kaem de A fan atletyk der noch by. In kompetysje
hiene hja noch net. As der genôch jonges wiene dy't sin oan in wedstrijd
hiene, dan waerd der spile: it wie mar krekt sa't it sin stie. Mar stadichoan
waerd it better. Mei Grouster merke liet de nije klub oan it Grouster publyk
sjen hwat dat fuotbaljen nou einliken wie. Dat barde op in stik lân, dêr't
nou it Gemeentehûs stiet. De ekers wiene dêr moai breed, wit Durk van der
Schaaf noch, dat hja leine net daliks yn 'e grippel.
It fjild ittsette wie net sa'n great kerwei. In stik tou wie it midden fan it
fjild en dan koe it ,,los" gean. Skiedsrjochter wie Hâns de Jong, dy't de
hiele wedstrijd it fluitsje ynmoedich yn 'e mûle hâldde. As it hwat spannend
waerd, dan forgeat er fluitsje en al. Hy blaesde bytiden by forsin, en dan,
seit Van der Schaaf, stie ,,hiel it raderwurk" stil. Nei in skoftsje spyljen moast
de nijbakken skiedsrjochter dochs echt blaze. It tou yn 'e midden wie forskoud. ,,Efkes it tou rjochtlûke", wie it kommando en dan gie de wedstriid
wer fierder.
In echt fuotbalfjild hie de klub net. Der waerd spile by boeren op it lân
en dat bitsjutte dan wol in stik lân mei grippels. Hwat dat oangiet wie in
fiks stik froast in iitkomst. It wetter yn 'e grippels bifrear en der ûntstie
in moai egael fjild. Hwat heger it wetter yn 'e grippels stie, nammersto
moaijer it fuotbalfjild. Mar de doelpeallen krigen hja de groun net mear
yn. Yn sa'n gefal wiene der dan noch altyd de jaskes dy't ttgiene
De earste kompetysje is nea titspile. Hwerom net, dat wit Van der Schaaf
net mear. Der diene fjouwer plakken oan mei: Akkrum, Aldeboarn, Nijbrêge
en Grou. In gaedlik eigen fjild hie men net. Foar de Grouster bitsjutte dat
dan eitse kear wer in reis nei in oar plak ta, dêr't wol in goed fjild wie. Dat
reizgjen sil wol in reden west hawwe, hwerom't dy kompetysje nea ûtspile
is, tinkt Van der Schaaf.
En dan dy fjilden. Fan drainearing wie noch gjin sprake. ,,It bart nou wol
ns dat spilers net al to himmel fan it fjild komme, mar wy seagen der doe
altyd üt as bargen. Meastal wie der neat om iis to waskjen en kamen wy mei
de brod noch oan thiis. Hwat dat oanbilanget wie it yn 'e winter wol better.
Hwa't dan op sa'n bikkelhurd fjild foel, waerd tominsten net al to smoarch.

Sa'n tocht nei in oar doarp wie faek in hiel aventûr. Wy ha hiel hwat reizen
makke, mar ien stiet my noch goed by. Wy soene dy sneins nei De Tynje ta.
Twa ûre de middeis wie der ôfpraet. De reis gie earst nei Aldeboarn ta.
In dyk, sa't dy der nou leit, wie der doe noch net. Pyt Eizenga, dy't fan dy
kanten kaem, naem it op him om ûs der hinne to bringen. It wie och sa
ienfâldich, sei oer. 'Sjoch, dêr yn 'e fierte hawwe wy de piip fan 'e Tynje
en dêr geane wy dwers troch it lân op ta'. Dat like de hiele klub in goed
idé, hwant jo kinne noait earne flugger komme as der rjocht op ta to rinnen. Wy namen in planke mei om de fytsen oer de sleatten to helpen en sa
sette it spul iitein. Mei de fyts oan 'e hân troch kloften kij yn it iene stik
lân en yn it oare efternei sitten troch in stel hokkelingen. Mar hwat ûs by
it bigjin sa moai talike kaem al hwat oars jtt. It wie fjouwer ûre doe't wy yn
De Tynje bilânnen. Dêr hiene hja tocht dat wy net mear kamen en it greatste
part fan it Tynster alvetal siet al ûnder de kou, it wie melkerstiid. Mar
spylje woene hja. Alle spilers waerden wer by elkoar helle en dêr gie it hinne!
Wy forlearen ,,grandioas" mei 4-0, mar ja, wy wiene ek deawurch fan dy reis".
Doe't GAVC ien kear oansletten wie by de FVB gie alles hwat mear neffens
de regels. De reizen om utens waerden greater. Lykwols, de spilers giene
meast net mear op 'e fyts, mar mei it spoar of de bus. As de klub mei de
trein gie, moast der in reislieder komme. Dat woe de NS yn dy dagen sa
hawwe. In man dy't dat hiel hwat kearen dien hat, wie Gerrit Eizinga.
,'Op in kear (seit Van der Schaaf) giene wy ûnder syn lieding nei Frjentsjer,
dêr't wy tsjin 'De Zwaluw' fuotbalje soene. It hie dy deis reind en it fjild
wie net al to bêst. Hja hiene dêr sa liep west en strui hwat seachsel op 'e
swarte plakken yn it fjild, hwant it fjild moast foaral net ôfkard wurde. Mar
och man, de swarte blabs roun iis oer de skuon hinne.
Noflik folk wie it dêr net. Dat murken wy doe't Pyt Eizinga de bal in kear
in allemachtich ein fuortskopte. Dat wie op himsels net sa slim, mar komt
pssst! Doe moasten
dy bal nou krekt op it stikeltried tolânne. It wie
jo dy Frjentsjerters ns hearre. Allegear skelle en beare op dy fint 'met dy
groate roaije kousen an'.
Se kamen dr aerdich yn 'e stimming, dat ha ik doe sels ek fornommen. Ik 30

soe in bal yngoaije, mar it publyk pakte my by it broekje beet. De bal haw
ik wol goaid, mar ik hie it ilestyk tit de broek Gerrit Eizinga stie mids
it folk oan 'e kant, en frege harren sa kwânskwiis: 'Hoe hjit dizze klub emliken ek al wer?' 'De Zwaluw', wie it andert. 'Dan binne it wis wol boeresweltsjes', sei Eizenga. Nou, doe hat er wol in pear binaude mominten bilibbe".
Tusken it fuotbaljen fan doe en dat fan nou is in great forskil. Dat sit him
net allinne yn in oare manear fan spyljen, mar ek yn de mentaliteit. ,,Ja, de
lju hiene der eartiids folle mear foar oer. As ik tink oan minsken as Freark
Smit en Evert Palstra, dy wie it nea tofolle om op 'e fyts oeral hinne to gean
hwer't wy fuotballen. Giene wy mei de bus nei Noardwâlde, dan hiene hja
dy 2'/2 are fytsen der wol foar oer. Hwant in goune foar de bus wie dochs
noch altyd in goune.
It is aldergeloks net altyd sa primityf om en ta gien as yn it bigjin. Der
kaem op it lêst in eigen fjild by de mar, mar dat hie ien neidiel. De wandelwei roun der lâns en dêr koe men maklik de wedstriid sjen sûnder yntré
to biteljen. Wy hawwe doe in great jutekleed spand by de marskant Iâns.
Doe wie der gjin minske dy't sûnder biteljen hwat sjen koe. Wol in wurk
oars, om eitse snein weroan dy kleden fan 'e peallen ôf to heljen; as it
hwat wiet west hie, nou dan wie it net bêst".
Sels hat er oan it bigjin fan de oarloch ta meispile. Yn de oarlochsjierren
wie der ek noch wolris forlet fan de âlderein, mar siintsjesoan kaem der
in ein oan Durk van der Schaaf syn fuotbalkarrière.
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Gerrit Palstra

,,Mei al dy bipalingen
is der neat mear oan"
Fjirtich jier hat busûndernimmer Palstra de spilers fan GAVC nei alle plakken riden, dêr't hja mar spylje moasten. Palstra kocht syn earste bus in
jier nei de oprjochting fan GAVC, yn 1923. Yn datselde jier gie er al foar
de earste kear mei de GAVC'ers der op fit.
Dat wie nei Kollum ta, wit Palstra noch. ,,Dêr hiene hja atletykwedstriden.
Hoe't dy ôfrounen en hwa't der allegearre meidiene, wit ik sa net mear, mar
dt wie de earste kear. Och ja, de jonges diene doe ek wol hwat mear as
fuotbaljen allinne. Dat wie yn dy tijd gewoan".
De earste bus wie net al to great. It wie in Ford mei bankjes by de kant
lâns, dêr't tolve minsken op sitte koene. Foar in fuotbalklub wie dat krekt
genôch. Al tofolle kikse siet der ek net oan. Rutewiskers wiene der net,
likemin as in forwaerming. As it winterdeis frear, waerd mei in lape faseline op it rdt smard en sa wie der wer hwat átsicht, sa lang as it duorre.
Foar't Palstra mei syn busûndernimming bigoun, hie hy al op forskate plakken wurke. Mar hy krige der op it lêst skjin syn nocht fan om altyd foar
oaren en ander oaren to arbeidzjen. Dêrom like sa'n eigen bus him wol
hwat ta. De bus waerd kocht yn Wommels, mar it jild __ 21300 goune _- wie
der noch net. ,,Doe roun ik wol hwat mei de siel ander de earm troch it
doarp. Ik wie troud en dan sit men der wol in bytsje oer yn hoe't it alle-
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gearre komme sil". Lokkich krige hy stipe fan ,,keapman" Halbertsma en
sa lei der in solide finansiële basis ûnder it bidriuw.
In geregelde klant hie Palstra yn dy bigjintiid net oan GAVC. Der waerd
mar sa nou en dan ns in wedstrijd spile, der wie noch gun sprake fan dat
der eitse snein hwat barde. Wol hat dy bigjintiid foar him, hwat it fuotbaljen oanbilanget, de moaiste tijd west. ,,It kaem doe allegearre net sa
krekt. Nou komme se mei regeltsje dit en regeitsje dat en tsja, jo witte
hoe't dat giet, dan is it ôfroun mei de wille. My tinkt, de minsken moatte
sa folie mooglik frij iitten wurde. Mei al dy bipalingen is der ommers neat
mear oan. Nim nou de skiedsrjochters uit dy tijd. Dy hiene der it rjochte
bisleur ek noch net oer. Gie der alris immen langitt, dan hiene hja net daliks
de fluite yn de mûie. It wie allegearre hwat nofliker as hjoed-de-dei".
Dat earste buske waerd stadjchoan hwat gammel. Der moast nedich in
nijenien komme. Mar hoe?
Doe't ,,keapman" Halbertsma ns op in joun troch Paistra fan it stasjon helle
waerd, fornaem dy ek dat de Ford syn bêste tijd hawn hie. 'Jo komme moarn
mar efkes oan', wie alles hwat er sei; en sa kaem der dan yn 1927 in oare
bus. Mei rutewiskers èn mei forwaerming. In hiele foan'itgong.
It forwaermingssysteem wie tige simpel. De bus hie twa dtlaetpipen. len gie
troch it middenpaed en de oare ûnderlâns. As it wjnterwaer wie, hoegde der
mar in hendeltsje omset to wurden en de iitlaetgassen fordwounen troch de
piip yn it middenpaed. Der wie mei dit systeem hiel hwat wille to meitsjen.
De fuotbaliers hoegden de skuon mar op de buis to setten of der in stikje
gom op to lizzen; om de chauffeur ta sterke uitspraken to bringen.
,,It busriden wie yn dy tijd nei forhâlding folie goedkeaper as nou. It wie
to biteijen. Tsjintwurdich moat in kiub hiel hwat yn 'e ponge hawwe om in
bus hiere to kinnen en it is dan ek gewoante wurden om, as it kin, mei luikse
weinen to gean".
Forklaeije diene hja eartiids yn in kafé. ,,Kamen wy yn de Wâiden, it koe
neat skele hwer, dan seine de minsken eitse kear wer: 'Earst mar in bakje
kofje net?' It is krekt oft hja yn dy streken altyd in kofjepôt op it fjûr
stean hiene. It wie in hertlik folk, ik mocht dat slach minsken graech. Hja

De forneamde bus

seine krekt hoe't se oer jo tochten en fan fuotbaljen koene se ek hiel hwat.
Der siet fjûr yn dy jonges, hja giene der mei de hiele bealch op, om sa mar
to sizzen. Hja woene mar ien ding: winne. Dat hat men nou net mear. It
giet har nou allinne noch mar om de technyk en de taktyk. len ding wit ik
wol: de minsken ha der nou lang sa'n niget net mear oan as doetiids".
Mocht Paistra bisCinder graech oer it folk iit de Wâlden, de Lemsters noasken him net. Yn it foarste plak praetten se to stadich nei syn sin en punt
twa, it Lemster publyk fjurre de spilers hwat al to fûleindich oan. ,,Hja
stiene by de kant lâns to roppen fan: 'Skop him de bonken stikken!' Dat is
dan ek bard", seit Paistra, ,,mar it wie wol in Lemster, dy't soks oerkaem".
Der is by GAVC ek wolris tocht om in oare busûndernimlller riçle to litten,
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immen dy't dan goedkeaper wêze soe. Op dat soarte suggestjes is it bistjûr
mar ien kear yngien. Der wie sa njonkelytsen in bân ûntstien tusken de
foriening en har chauffeur. De jonges, dy't Palstra al dy sneinen fuortbrocht,
wiene gjin nûmers, mar klanten. Sa barde it ns, dat hy in jonge dy't yn dy
krisisjierren gjin jild hie foar fuotbalskuon, op in snein samar it jild joech
foar in pear nije.
Yn de oarloch wie it ôfroun mei busriden. Alle auto's en bussen waerden
foardere. Palstra hie noch in bus bisteld by Hainje op It Hearrenfean, dy't
hast klear wie doe't de Dtitskers yn it lân kamen.
,,Dy man belle my op en sei: 'As jo jou wein noch sjen wolle, moatte jo hastich wêze, hwant de Dûtskers ha hjir al west to sjen'. Ik haw dy wein foar
safier't er klear wie, ophelle en ek noch foar de keuring brocht. Dat slagge
wol, mar dy wille hat net lang duorre: de bus waerd foardere en ik siet
sûnder".
It hat nei de bifrijing noch wol efkes duorre ear't Palstra wer in bus hie.
Nou is it bast al wer tsien jier forlyn dat hy mei it busbidriuw ophâlden is.
It is mei sokke bidriuwen net mear hwat it west hat. ,,Al dy lytse ûndernimmingen hawwe it opjown", seit Palstra, ,,ik bin der lokkich krekt op 'e tiid
ütstapt". De bus is oan 'e kant dien, mar noch altyd hat Palstra in taksy,
hwant, al is hy nou al 82 jier, it riden kin er net litte.
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TjeIIy Deigrosso

,,Der wurdt mar hwat skopt"
,,It is krekt oft hja tsjintwurdich de harsens net mear brûke by it fuotbaljen". Oan it wurd is Tjelly Deigrosso (68), dy't fan 1943 oant '47 trainer
west hat fan GAVC, wylst dêrfoar en dêrnei noch hiel hwat fuotbalklubs yn
Fryslân (û.o. Nicator, Stienwyk, Houtigehage, Jobbegea) him as oefenmaster
hawn ha.
Yn 1962 is er der mei ophâlden, mar hy soe noch graech wer ns yn 't fjild
wolle, hwant it giet neffens him net goed mei it fuotbaljen hjoed-de-dei.
,,Der wurdt tofolle tsjin 'e bal oan trape en it kin gjinien hwat skele hwer't
dy delkomt. Ik bin wol frege om der ns by to kommen en oanwizirgen to
jaen. Mar my tinkt, as jo der ien kear mei ophâlden binne, dan moat it ek
ôfroun wêze. Mar as hja my noch ns freegje om hwat to fortellen oer taktyk
en hoe't wy it eartiids diene, dan wit ik it noch net sa lyk".
Doe't hy Grou bigoun to trainen wie it net de meast florissante tijd. Der
wiene al hiel hwat jonges fuort en fan in echte kompetysje wie dan ek gjin
sprake. Foar Delgrosso, dy't yn Ljouwert wenne, wiene it minne reizen. Hy
wist nea hoe let hy jouns wer yn Ljouwert wêze soe. Der wie loftalarm of
de trein wie to let - dat koe wolris in ûre of langer duorje , of hy hie
troch oare oarlochsomstannichhedefl fortraging. ,,En dan stie ik op it stasjon
yn Ljouwert, it wie al 'Sperrzeit'. Ik krige dan wol in spesiale Ausweis fan
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in stasjonsman, hwant men mocht fan de Ddtskers om dy tijd net mear op 'e
strjitte wêze. Dat wie allegearre net sa noflik en letter seit men dan ek wol:
Ik haw gek west dat ik it dien ha".
Mar ja, Delgrosso hie ek net tinke kind, doe't er jonkje mei syn maten efter
de bal oanfleach, dat dat brune learen ding sa'n greate rol yn syn libben
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spylje soe.
Der wiene yn dy tijd minsken dy't yn 'e gaten krigen, dat dat jonkje fan
Delgrosso der aerdich hwat fan koe. Hy wist der mear fan as de measte
âlderen en sa stie Tjelly Delgrosso, fyftjin jier âld, yn it earste fan ,,Leeuwarden". Hy wie de jongste fan 'e ploech en dat fielde hy bêst: ,,Dêr stie ik dan
mei myn poppekopke tusen dy âlde keardels yn". Fuotbalskuon koene der
net ôf, dy wiene to djûr. Mar immen dy't hiel hwat yn de jonge Delgrosso
seach, soarge der foar dat dy skuon, merk Mansfield, der kamen. Sa'n pear
koste f2,75 en it wiene bêste fuotbalskuon: ,,As jo der hwat mei rekken, dan
wie dat ek goed rekke. Hiel hwat oars as dy fuotbalskuon fan tsjintwurdich,
slofkes neam ik dat".
Hy wie net de iennichste Delgrosso dy't oan fuotbaljen die. Hy hie noch trije
bruorren dy't ek aerdich meidwaen koene. Stiene de fjouwer Delgrosso's tagelyk yn it fjild, dan koe de tsjinpartij mar op syn iepenst wêze, hwant dy
fjouwer wiene in machtich blok. ,,As ien fan iis in opdoffer krige, nou dan
koe de persoan yn kwestje der mar op rekkenje, dat ien fan de trije oaren
him wol to pakken krige. Wy stiene klear!"
,,Ik bin yn al dy tijd mar ien kear ittsletten. Dat barde by in wedstrijd tsjin
Be Quick yn Grins. Dat publyk dêr hat altyd hwat tsjin üs hawn, hwant
"Leeuwarden" wie in folksklub. Doe't wy nei de earste helte foar stiene en
it fjild ôfgean woene, bigoun my dat publyk to razen: 'Daar gaan de schooiers
heen!' Nou, nei it skoft hawwe wy it doe wol efkes titfochten mei dy Grinzer
ploech".
Fuotbaljen soe net altyd in hobby foar Delgrosso bliuwe. Hy wie strjitmakker fan birop en yn 'e minne tiden, de tritiger jierren, stie er faker op 'e
strjitte as dat hy der wurk oan hie. Mei trainen wie der wol hwat by to fortsjinjen en sa bigoun er yn 1936, 34 jier âld, by Nicator. Stadichoan waerd it

sa'n bytsje syn twadde birop, en sa'n ynstruijing wie net wei. Dat It minne
tiden wiene, dat ha de Deigrosso's witten; der wiene dagen dat der hast gjin
iten yn 'e hûs wie. Hwat earst allinne mar in ,,spultsje" wie, waerd doe needsaek. Doe't alles wer hwat better gie - der wie wer mear wurk - koe Delgrosso it dochs net litte om troch to gean mei dat trainen. Hy gie faek regelrjocht fan it wurk nei trein of bus en dêr stiene de bern dan mei it iten foar
heit. ,,Myn frou en bern ha miskien net sa'n protte oan my hawn, mar ja,
soks bitinkt men altyd letter en dan is it to let".
Hy waerd ek troch Jobbegea frege om dêr as trainer to kommen. Delgrosso
moast wol efkes wenne oan de brûkmen dêrre. De spilers hiene nammentlik
de gewoante om harsels foar de training of de wedstriid hwat oan to fiterjen. ,,As ik dan it kafé ynkaem hiene de measten fan dy lju al in stik of
fjouwer slokjes hawn. Dêr 1mw ik fuortdaliks in ein oan makke. It wiene dêr
allegearre mannen mei wylde snorren en burden, yn dy dagen hwat aparts.
Kannibalen, tocht ik, doe't ik se dêr sa seach. Mar ien ding moat ik sizze:
fuotbalje - dat koene se!"
Doe't Delgrosso by GAVC kaem folge hy Dalhuizen op, de man dy't 't Fean
sa great meitsje soe. Foar him hat it in moaije tijd west. Grou hie doe in
goed stel spilers, Sjoerd Veenstra foarop, mar ek Anske Adema en Pyt Hoen
wisten wol rie mei de bal, heucht Delgrosso noch. En dan net to forjitten de
bruorren Kerkhof. Dy namen him wolris mei to silen, mar op dy sport hie
Delgrosso it net stean: ,,Hwat wie ik deadsbinaud yn dat wibelboatsje!"
Noch hat hy greate biwûndering foar it bistjûr it dy dagen mei Jonkman
en De Jong as greate krêften. ,,Dy minsken ha in bulte dien yn faek drege
tiden. It wie op 't lést oarloch".
In echte kompetysje wie der net mear en hwat langer de oarloch duorre
namsto slimmer it waerd. Dochs gie de training troch en de Grouster fuotballers hawwe dat tige wurdearre. Der kamen op dy jounen jonges dy't har
biskûl hâlde moasten foar de bisetter, mar dochs it risiko namen om nei
de training ta. len fan 'e wichtichste eigeriskippen fan in trainer moat weze,
neffens Delgrosso, dat dy oerwicht hat op de spilers. ,,Jo moatte yn steat
wêze hwat foar to dwaen, oars steane jo der neist. Mar se hawwe hwat leard 38

yn dy tijd, se koene doe fuotbalje. As men It nou bitiden sjocht! Der wurdt
mar hwat skopt".

It earste GAVC-a!vetal hjoed de dei
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Neiwurd

It gearstallen fan dit boekje hie net mooglik west, as ik net de stipe hawn
hie fan de fuotballers dy't foar in part de skiednis fan dat fyftich jier fuotbaljen yn Fryslân makke ha. Ik wol biriammen tankje de hearen: D. van
der Schaaf, G. Paistra, G. van Stralen, H. de Jong, P. Eizinga en T. Delgrosso.
De hear J. Kostelijk, skriuwer fan de FVB, siz ik tank foar it materiael oer
U. H. Brolsma
de skiednis fan 'e FVB, dat hy my to hen jown hat.
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