Dit verhaal komt uit de Clubhistorie van van HOV
De oprichting en de organisatie
Op het Van Alkemadeplein in Rotterdam ligt de oorsprong van HOV.
Een groep jongens, uit de Helmerstraat, besloot op 10 april 1918 een
voetbalvereniging op te richten. Deze groep bestond o.a. uit de gebroeders Jacques
en Isac van Gigh, Joop van Nieuwkasteele en enkele andere, niet te achterhalen,
personen.
De naam van deze vereniging werd: “Rotterdamsche Voetbalvereniging Hoop
Op Vooruitgang”, kortweg HOV.
Volgens de dochter van medeoprichter Joop van Nieuwkasteele, is HOV ontstaan
door opsplitsing van de binnenstadsvereniging “Poseidon”.
Het eerste bestuur
De oprichting van HOV bleek niet een uit de hand gelopen “jongensdroom” te zijn.
De organisatie van de prille vereniging werd serieus aangepakt. Al snel werd een
bestuur geformeerd, bestaande uit de heren I. van Gigh (voorzitter), H. Mill
(secretaris), H. van Elst (penningmeester), M. van de Heym (2e voorzitter) en J.J.
van Nieuwkasteele en de gebroeders Thieboom.
Aansluiting bij de Rotterdamsche Voetbalbond volgde. Er werd gespeeld op het
Schuttersveld in Crooswijk.
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De clubkleuren
Veel leden waren van joodse afkomst en hoofdzakelijk Sparta georiënteerd, vandaar
de gekozen clubkleuren: rood-wit, verticaal gestreept.
Bekend is ook dat na enige tijd tussen de leden een verschil van mening ontstond
over het clubtenue. Een aantal leden was aanhanger van Ajax en wilde HOV in het
Ajax-tenue laten spelen. Deze groep heeft zich uiteindelijk afgesplitst en richtte een
eigen vereniging op onder de naam SMV (thans SMV/Hillegersberg).
1918 – 1940 Van het Schuttersveld naar het Langepad
In het eerste seizoen (1918-1919) bereikte het elftal van HOV de 2e plaats achter
The Rising Hope.
Het volgende jaar moest genoegen worden genomen met een 3e plaats, maar in het
seizoen 1920-1921 werd, na hevige strijd met ODI en WESIO, het kampioenschap
behaald.

Het eerste elftal van HOV in seizoen 1918-1919 de namen van de spelers zijn
helaas niet bekend
Acht jaar moest HOV wachten aleer de vlag weer in top ging, dat was seizoen 19281929. HOV speelde in de 2e klas afdeling D. Het tweede elftal werd dat jaar
eveneens kampioen.
10 jaar later was het, na vele ups en downs, weer feest. De heer I. van Gigh werd
na 21 jaar voorzitter te zijn geweest, tot ere- voorzitter benoemd en de heer J.
Melhado, voor vele jaren trouwe dienst tot erelid. Café Vogel bij de Zaagmolenbrug,
diende als clublokaal.

Van die tijd (tot ongeveer 1939) is helaas weinig bekend. Het schijnt dat HOV
destijds op een veld genaamd “de Heuvel” (het tegenwoordige park achter
Westzeedijk) heeft gespeeld en daarna weer op het Schuttersveld, dat voornamelijk
uit koolas bestond.
In die tijd speelden veel gerenommeerde Rotterdamse verenigingen op het
Schuttersveld, waaronder Radio, Crooswijk, Florissant, WCR en HWS.
Op het Schuttersveld waren 4 á 5 voetbalvelden uitgezet, waarvan ook de Mariniers
(scheldnaam “bokkenslingers”), gebruik van maakten.
Er werd gespeeld op koolas, waar het veel op techniek aankwam. De bal stuiterde
vreselijk en kwam je ten val, dan was het ook niet al te best, veel schaafwonden
waren het gevolg.
Later, in de oorlogsjaren, heeft de bevolking van Rotterdam het gehele
Schuttersveld omgeploegd en het koolas uitgezeefd op zoek naar kooltjes, om te
kunnen stoken. Ook de houten omheining moest er voor hetzelfde doel aan
geloven.
In mei 1939 werd HOV ongeslagen kampioen van de 1e klas van de Rotterdamsche
Voetbalbond (RVB). In het Feyenoordstadion werd op 30 mei (in een voorwedstrijd)
met 4-0 van Saturnus gewonnen. Promotie volgde naar de Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond (KNVB) en …….. eindelijk spelen op een grasveld.

Kampioenselftal 1938-1939 v.l.n.r. (boven) M. Rom, H. Schellen, H.
Groenenboom, J. van Opijnen, W. Wolf, C. Snijders W. Tuunter, L. van Elst, B.
Nap, H. Roepius, W. Kerkmans, H. Schenk en I. van Gigh (midden) v.l.n.r. J.
Lupgens, W. Lupgens, H. Wolff, J. van Nieuwkasteele en C. Damme (onder) H.
Koelenga, M. Schellen, P. Schellen, A. Hoffman en A. Sonneveldt

HOV ging dus in de “grote KNVB” spelen en dat betekende dat het Schuttersveld
moest worden verlaten.
Een veld langs het Schiekanaal, aan de Gordelweg, werd de nieuwe thuishaven. In
seizoen 1939-1940 behaalde HOV het kampioenschap van de 4e klas KNVB. Van
promotie kon echter geen sprake zijn, want vanwege de dreiging van een oorlog
had de KNVB een noodcompetitie in het leven geroepen. Het jaar daarop werd het
veld van Florissant aan het Langepad aan HOV toegewezen. Hiervan werd vanaf
seizoen 1940-1941 tot seizoen 1943-1944 gebruik gemaakt.
1940 – 1950
Improviseren tijdens de oorlogsjaren en spelen “achter de barakken”
10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland, België en Luxemburg binnen.
Rotterdam werd op 14 mei 1940 om 13.20 uur door de Duitsers gebombardeerd.
Van de gehele binnenstad was niets meer over. Veel HOV-leden waren van joodse
afkomst. Velen van hen zijn in de oorlog door de Duitse bezetters, afgevoerd naar
concentratie- en werkkampen. Helaas zijn velen nooit meer teruggekomen.
Dit, en het bombardement van Rotterdam, zijn waarschijnlijk de redenen dat over
die tijd zo weinig archiefmateriaal aanwezig is.
Saillant detail opgenomen uit de mond van oud HOV-lid Bas Buitelaar:
Ik kan het mij nog goed herinneren. Ik was nog maar pas lid van HOV en het
was oorlogstijd. Tussen de bomen en struiken van het Langepad ontwaarde ik
Isac van Gigh. Hij stond daar, met zijn ster op, naar de door hem opgerichte
vereniging te kijken. Het terrein mocht hij niet op. Borden met de tekst
“verboden voor joden” maakten toen duidelijk waar zij zich beslist niet
mochten vertonen, dat was onder meer het HOV-terrein.
In de oorlogsjaren van 1940 tot 1944 werd toch nog gevoetbald. Begin jaren veertig
werden nog competitiewedstrijden gespeeld. Tegen het einde van de oorlog steeds
minder. Ondanks de vervoersproblemen, speelde HOV tegen verenigingen buiten
de stad. Met de boot toog men naar Delft en Dordrecht. Veel leden hebben hier ondanks de oorlog - prettige herinneringen aan overgehouden.
Gedurende de bezettingsjaren kon men HOV steeds in de bovenste regionen van
de competitie terugvinden.
In seizoen 1942-1943 was zelfs een beslissingswedstrijd nodig om de uiteindelijke
kampioen aan te wijzen. HOV verloor deze wedstrijd van Slik- kerveer met 8-3, op
het terrein van VDL in Maassluis. Oorzaak van deze nederlaag was een door de
Duitse bezetters uitgevoerde razzia, waarbij vele Rotterdamse mannen uit hun
huizen werden gehaald en op transport gezet naar Duitsland. HOV speelde
daardoor met maar liefst zes invallers. HOV kreeg in het seizoen 1943-1944 een
veld aan de Kerkhoflaan toegewezen.
Dit veld bevond zich achter de “barakken”, een hospitaal waar o.a. besmettelijke
ziekten en tbc-patiënten werden behandeld. In de volksmond speelde HOV dus
“achter de barakken”.

Hier speelde HOV op een veld met een prachtige tribune. Die tribune bestond uit
een berg puin, die langs de gehele lengte van het veld liep. Deze “puinberg” was
afkomstig van het bombardement van Rotterdam van mei 1940, en kende een
hoogte van ca. 6 meter.
Nadat enkele leden een houten kleedlokaal, plus kantine hadden gebouwd, kon aan
de competitie worden begonnen.
HOV beleefde “achter de barakken” goede tijden en veel successen. Veel
bezoekers woonden de thuiswedstrijden bij. Volgens enkele oud-leden stonden
regelmatig zo’n 2000 mensen langs de lijn en op de puinberg.
Befaamd was de kantine van Henk Roepius, genaamd de “Wondertent”.
Bekende spelers uit die tijd waren: Bertus Leemans, Giel Baart, Jan en Willem
Lupgens, Leen Nap, Jopie Aars, Janus Hofman, Tinus Koelega, Michel Schellen,
Arie Kooyman, Gerrit Groenenboom en doelman Tuunter.
Trainer was ene “Ted”. Niemand herinnert zich zijn achternaam. Het enige dat
bekend is, dat deze “Ted” uit den Haag kwam en militair was.
Het einde van de oorlog naderde. Eind april begin mei 1945 werden,
voedseldropping (uit vliegtuigen) uitgevoerd door de geallieerden. In het Kralingsche
Bos werden vele blikken met voedsel gedropt.
Op 5 mei 1945 volgde de capitulatie van de Duitsers. Onze bevrijders waren, zoals
bekend, de Canadezen. Wekenlang was er feest in Rotterdam en uiteraard in heel
Nederland.

Na de oorlog bloeide het verenigingsleven opnieuw op. De vereniging HOV kreeg
nieuw leven in geblazen door o.a. de heren Huib Groenenboom, Herman Schenk,
Leo, Piet en Harry Schellen, Jan en Rinus Rom, Chris Damme, Leen van Elst, H.
Batenburg, G. van der Starre, J. Reicher, H. Roepius, J. van Nieuwkasteele en L.
Voortman, om maar enkele vooraanstaande namen te noemen.
Ook de jeugdafdeling van HOV kwam na de oorlog tot bloei. De junioren stonden
onder leiding van de heer L. Voortman. Bij de organisatie van de eerste

juniorwedstrijden, gebruikte hij 4 koffertjes om de doelen aan te geven.
Het clublokaal werd Café Sportcentrum, aan de Kerkhoflaan.
Hier vergaderde het bestuur wekelijks. Ook kwam de elftalcommissie hier elke
maandag bijeen. Tevens was dit café het verzamelpunt voor het vertrek van alle
elftallen.
In 1946 presteerde HOV het om ongeslagen kampioen te worden in de 4e klas van
de KNVB. De thuiswedstrijden voor de promotie werden op het Neptunus-terrein
gespeeld. Voor de uitwedstrijd tegen Merwesteyn ging HOV met de boot naar
Dordrecht. Een 2-0 overwinning betekende promotie naar de 3e klasse van de
KNVB.
Het 30-jarig bestaan dacht HOV in het seizoen 1947-1948 met een kampioenschap
te kunnen vieren. Helaas ging dat niet door.
In de competitie eindigde HOV gelijk met het Haagse VCS. Onder grote
belangstelling vond een beslissingswedstrijd plaats op het Sparta-terrein. Helaas
verloor HOV deze wedstrijd.
1950 – 1960
De basis voor de toekomst, de dubbeltjespool en het Pinkstertoernooi
In de 3e klasse presteerde HOV naar behoren gepresteerd. In een wedstrijd tegen
Concordia uit Delft (uitslag 3-0) werd HOV in 1950, ongeslagen kampioen van de 3e
klas D.
Het kampioenselftal bestond uit de volgende spelers:
J. van de Voort, M. Schellen, G. Starink, M. Baart, J. van de Spek, H. Meyer, G.
Groenenboom, Th. Kerkhof, A. Kooymans, B. Leemans en H. Verstappen.
In het kampioensnummer van “de HOV’er” van april/mei 1950 schreef een supporter
het volgende gedicht.
HOV K A M P I O E N
Ja, na een seizoen van zwoegen
Is de hoogste plaats bereikt.
Waar in D der derde klasse
Boven aan je naam thans prijkt.
O, wat waren wij gelukkig
Met dit prachtig resultaat.
Maar, gedenk de laatste loodjes
Waar het altijd nog om gaat.
't Is al eerder voorgekomen
Dat hetzelfde werd behaald.

En dat juist nog op de eindstrijd
Toch tenslotte werd gefaald.
Maar als allen samenwerken
Zoals steeds in dit seizoen.
Ja, dan moeten jullie slagen
Dan kan niemand ons iets doen.
Dan kan glorie niet uitblijven
Zal na menig goed seizoen.
De allerhoogste naam eens prijken
HOV LANDSKAMPIOEN
De noodzakelijke promotiewedstrijden werden op het Kasteel van Sparta gespeeld.
Van Gouda werd met 7-2 gewonnen, SVW werd met 4-2 naar huis gestuurd en
ODS kon met een 1-0 nederlaag terug naar Dordrecht.
In de uitwedstrijden werd met 2-1 van ODS verloren, tegen Gouda behaalde HOV
een 3-2 overwinning en met SVW werden de punten gedeeld. Promotie naar de 2e
klasse KNVB was een feit.
De junioren speelden met drie A-, drie B- en drie C-elftallen in de competitie.
Op 1 september 1950 werd een supportersvereniging opgericht.
Het bestuur bestond uit voorzitter S. Groenhof, penningmeester Th. van Amen en
secretaris A.C. Been.
Michel Schellen speelde op 22 oktober 1950 zijn 250-ste wedstrijd voor HOV in de
wedstrijd UVS – HOV.
De vereniging kwam destijds met maar liefst 10 senior- en 8 juniorelftallen uit in de
KNVB en de Rotterdamsche Voetbalbond (RVB).
Het C-1 elftal werd
kampioen met 156
doelpunten voor en
1 tegen.
HOV C1
kampioen 19501951
met o.a.: A. Rond,
J. Dijksman, J.
Willemse, A.
Rutten, B. van de
Veerdonk,
Duvalois
en leider G.
Pennings

Het eerste seizoen in de 2e klasse (1950-1951) werd geen succes. Veel spelers
hadden inmiddels een leeftijd van boven de 30 jaar bereikt, hetgeen in de
wedstrijden te zien was. HOV degradeerde naar de 3e klas
De Algemene Jaarvergadering van 22 augustus 1951, benoemde de heer H.
Groenenboom tot erevoorzitter.
De vereniging bleef doorgroeien. Achter de barakken was echter maar één
speelveld beschikbaar en er bestonden geen mogelijkheden tot uitbreiding. De
lagere elftallen moesten uitwijken naar velden aan de Gordelweg en de junioren
speelden aan het Langepad.
Een onmogelijke situatie en uiteindelijk keerde HOV weer terug op het terrein aan
het Langepad, het huidige complex.
Een kantine was er wel, maar helaas geen kleedgelegenheden. Gebruik kon worden
gemaakt van de kleedlokalen van een atletiekvereniging en de korfbalverenigingen
Velox en Trekvogels.
Vanaf seizoen 1952-1953 speelt HOV dus constant op het huidige complex.
Het daaropvolgende seizoen, 1952-1953, wist HOV weer te promoveren naar de 2e
klas. Promotiewedstrijden tegen DCL waren daarvoor nodig.
De eerste promotiewedstrijd vond plaats in het Feyenoord stadion. Onder het oog
van duizenden bezoekers, won HOV met 2-0.
De tweede wedstrijd, op Hemelvaartsdag, op het terrein van Excelsior, werd
eveneens met 2-0 gewonnen.
Het elftal bestond uit de volgende spelers:
H. Meyer, J. Aars, F. Baart, Th. Kerkhof, M. Baart, F. de Kok, H. Snijder, B.
Leemans, H. Verstappen, J. Spek en Th. Rodenrijs.
Vermeldenswaard is dat destijds de 2e klas KNVB de op één na de hoogste afdeling
van voetballend Nederland was.
Er werden dus zeer goede prestaties geleverd en eerste elftal speler Henk
Verstappen werd zelfs uitgenodigd om voor het Rotterdams elftal te spelen.
De supportersvereniging van HOV organiseerde op 27 oktober een cabaret- en
dansavond bij Maison de Klerk.
Bij deze gelegenheid werd het bestuur van de supportersvereniging verrast met de
aanbieding van een buitengewoon fraaie supportersvlag. De heren A. van
Oudgaarden en L. Roos hadden hiertoe het initiatief genomen. Vaste vlagdrager
werd Bart Dorreman.
Het advies van de supportersvereniging aan de supporters luidde letterlijk vertaald:
"Volgt, voor zover u zelf niet behoeft te spelen, deze man. Groept u om
hem heen en aan het eind van het seizoen is Crooswijk weer
een 2e klasser rijk"

Hieronder volgen nog enkele losse vermeldenswaardige gebeurtenissen.
In 1952 speelde het A-elftal in de finale om het jeugdkampioenschap van
Rotterdam. Dit gebeurde ook in de jaren 1953 en 1954.
Op zaterdag 26 december 1953 organiseerde de vereniging een “kerstsoiree” in
gebouw Emporium aan de Kipstraat.
Op 21 november 1954 werd aan secretaris, de heer H. Schenk, het onderscheidingsteken van de KNVB afdeling Rotterdam toegekend.
Op 28 november 1954 ging in Nederland het betaald voetbal van start.
Tijdens de Algemene Jaarvergadering, gehouden op 24 augustus 1955, werd in
verband met de gestegen kosten van o.a. materiaal en onderhoud, besloten tot
contributieverhoging.
Seniorleden gingen f. 4.50 per kwartaal betalen, met 15 cent incassokosten. In dit
bedrag was de bondscontributie, alsmede kosten voor het cluborgaan
inbegrepen. Juniorleden betaalden f. 2.25 en adspirantleden f. 1.75.
De elftalcommissie bestond uit de heren H. Batenburg, J.L. Schellen, K. Krijgsman
en P. Schellen (reserve).
De heren J. van Nieuwkasteele, H. Blomsteel, Th. van Amen en J. Compagne
bemanden de kascommissie.
Bekende spelers uit de vijftiger jaren waren:
Joop Beun, Frits de Kok, Henk Verstappen, Joop Kaak, Henk Meyer, Arie Smits,
Wim Blok, Albert Rond, Wim Nieveld, Frans Oudenhuysen, Aad Pijpers, Henk
Bolman en Jan Spek.
Om de betrokkenheid van de leden bij het wel en wee van de vereniging te
kenschetsen, volgt hier een gedicht uit de jaren vijftig, van een supporter.
De "HEL" van CROOSWIJK
Luister, vrienden, kameraden
Wat ik U hier vragen ga
HOV-ers, uit alle graden
Lees dit eens aandachtig na.
‘k Wil een compagnie gaan vormen
Tot heil en steun van HOV
Zij het dan met vriendschapsnormen
Blijf niet achter en doe mee
Als onze jongens moeten strijden
In een wedstrijd, uit of thuis,
Help hen van een angst bevrijden
Geef hen steun door veel geruis.
Laten wij wat harder roepen,
Als tot nu toe is gedaan,

Vormt er enthousiaste groepen
‘t Zal dan nog veel beter gaan.
Vrienden, heus dat heeft men nodig,
Aanmoedigingen aan een stuk.
Het is heus niet overbodig,
‘t Brengt, ons vast een hoop geluk.
Als er een begint te zingen,
Komt HOV-ers, hup vooruit!
Moet de rest terzijde springen,
Met een daverend geluid.
Wij gaan een " Hel van Crooswijk" maken
Voor de laatste maal "Doe mee"
Ons 1e zal van vechtlust blaken,
En wij blijven in "West twee"
Afgesproken, 't zal gebeuren.
Doe U zelve een plezier,
Er is geen reden om te treuren,
Steun hen tweemaal drie kwartier.
In 't vervolg dus langs de lijn,
Zal de compagnie aanwezig zijn.
Zo vormen wij een sterke flank,
Namens het eerste vast mijn dank.
In januari 1957 lukte het onze vereniging om aansluiting te krijgen bij de
Nederlandse Amateur Voetbalpool (“dubbeltjespool”).
Enkele grote amateurverenigingen hadden bijna het alleenrecht en wilden het liefst
dat zo min mogelijk verenigingen zich hierbij zouden aansluiten.
Het toenmalige commissielid de heer Ton van de Ven, heeft met Gerard Snijder en
Jan Derden het initiatief genomen en veel inspanning verricht om dit voor de
vereniging te bewerkstelligen.
Er werd een goede organisatie opgezet en vele enthousiaste medewerkers
gerekruteerd.
Voor de vereniging HOV heeft de “dubbeltjespool” in de loop der jaren veel
financieel voordeel opgeleverd. Deze pool was de voorloper van de Toto-Lotto van
nu.
De heer Ton van de Ven, die jarenlang de administratie van de voetbalpool heeft
verzorgd, werd na vele jaren opgevolgd door de heer Leen Zeeman en later door de
heer Ben Duynkerke. Deze laatste heeft tot het eind deze werkzaamheden verricht.
Helaas is in de loop der jaren het aandeel van de amateurverenigingen in de
opbrengst, door de stichting Toto-Lotto afgebouwd.
Thans is alleen nog enig geld voor de vereniging te verdienen, via deelnemers aan
de abonnee Toto-Lotto.

Onder de stuwende leiding van de heren L. Voortman en P. Gardeitchik, maakte de
jeugdcommissie in 1957 een start met de organisatie van een internationaal
jeugdtoernooi.
Dit toernooi vond plaats op beide Pinksterdagen en is uitgegroeid tot een jaarlijks
terugkerende traditie. Vele bekende binnen- en buitenlandse verenigingen hebben
aan dit toernooi deelgenomen.
Met name voor jeugdspelers, die senior werden, betekende dit toernooi de afsluiting
van een periode waar zij met plezier op konden terugkijken.
Een speciaal hoofdstuk is aan dit evenement gewijd.
In het seizoen 1957-1958 speelde HOV in de 2e klas.
Door een gelijkspel tegen Spartaan'20 (4-4), degradeerde HOV naar de 3e klas.
HOV diende na afloop van deze wedstrijd een protest in, wegens het niet toekennen
van een strafschop. De strafschop werd alsnog genomen, doch door de doelman
van Spartaan'20 gekeerd.
Het hoogste jeugdelftal (A1) leverde dat jaar een betere prestatie. Op het terrein van
Aeolus werd het kampioenschap behaald.
Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan vond op 10 mei 1958 een feestavond
plaats in gebouw Odeon aan de Gouvernestraat, met als artiesten o.a. Willy
Vervoort, de Three Jacksons en Tonny Boucher.
Onder grote belangstelling opende de wethouder voor Sport en Recreatie, de heer
P. van Burik, op 8 mei 1959 de nieuwe kleedlokalen van HOV.

opening nieuwe kleedlokalen

v.l.n.r. : G. Starink, H. Groenenboom, A. Burghout, P. Gardeichik, W. van
Diggele, wethouder P. van Burik, A. Jonker, L. Voortman, Van Heusden
(Neptunus), H. Schenk, A. Valk en J.L. Schellen

1960 – 1970 Nieuw trainingsveld, lichtinstallatie en honkbal

De statuten van HOV kregen op 1 juni 1961 Koninklijke goedkeuring. Tevens werd
HOV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Aan de heer J. Oostrom werd het pachten van de kantine gegund voor het bedrag
van f. 2.000.--. per jaar. Vermeldenswaard is, dat voor de vereniging
eenheidsprijzen werden berekend, 15 cent voor een kop koffie en 25 cent voor een
consumptie.
In 1961 reisde het 1e elftal af naar Bad Ems (Duitsland), waar ook enige wedstrijden
werden gespeeld.
In december 1961 kon gebruik worden gemaakt van een nieuw aangelegd
trainingsveld. Dit veld lag in het verlengde van het 2e (boven)veld en bestond uit
gravel.
Na vier seizoenen in de 3e klas te hebben gespeeld, maakte HOV aanspraak op
een kampioenschap. Op 16 juni 1963 moest, in een uitwedstrijd van ODI worden
gewonnen. Een leger aan supporters, gehuld in rood-witte kleuren, vormden een
langgerekte colonne van het HOV-terrein naar het Toepad, waar ODI speelde. De
lange tocht bleek niet voor niets. HOV wist te winnen en promoveerde naar de 2e
klas KNVB.

Kampioenselftal 1962-1963 wedstrijd ODI – HOV
staand v.l.n.r. G. Starink, H. Groenenboom, A.M. van de Vall, K. Duizendstra jr.,
W. Lupgens, J. Hage, J. de Jong, J. Holzhauer, W. Grollee, A. Rond, W. de
Ridder, P. Schellen en K. Duizendtra sr
zittend v.l.n.r. K. de Jong, F. Oudenhuysen, A. Pijpers, R. Lugtmeyer, A.
Wildschut, A. Vrijmoet,en M. van de Velden
In dit kampioensjaar kreeg HOV ook een honkbalafdeling. Voor deze tak van sport
meldden zich 16 liefhebbers aan.
Op 13 januari 1962 hield het bestuur van de honkbalafdeling de eerste vergadering.
Dit bestuur bestond uit de volgende personen: K. Duizendstra jr. (voorzitter), J. de
Jong (secretaris), C. de Jong (penningmeester) en A. Rond (commissaris
materiaal).
Deze honkbalafdeling heeft slechts enkele jaren bestaan.
De heer W. van Diggele werd de nieuwe kantinebaas.
Om een aansluiting op de Hoofdweg (naar Gouda en Utrecht) te realiseren, bouwde
de gemeente een brug in het verlengde van de Boezemstraat. Tevens werd een
nieuwe doorgangsweg door het Kralingse Bos aangelegd. De brug kwam naast het,
voor ouderen bekende, witte bruggetje te liggen. Door de nieuwe weg veranderde
het adres van HOV van Langepad in Bosdreef.
Tijdens de Paasdagen, op 13 en 14 april 1963 nam de A-jeugd deel aan een
internationaal toernooi in het Engelse Southend.
Deelnemende verenigingen aan dit toernooi waren o.a. Arsenal, West Ham United,
Southend United en Mönchen Gladbach.
Het team van de HOV-jeugd bestond uit: G. de Pijper, A. de Boom, A. Jetten, F.
Weideman, J. Valk, G. Venderbos, W. Wilkes, J. van Es, J. de Kramer, F. Brehm, C.
Roosendaal, A. Kraan, J. de Ridder en L. van Meurs.
Naast jeugdtrainer H. den Ouden, maakten tevens de jeugdcommissieleden P.
Gardeitchik en M. Weideman deel uit van deze trip.
Begin van de 60-er jaren wisselde HOV van clublokaal. Café Eden, op de hoek van
de Paradijslaan en Rusthoflaan, werd de nieuwe locatie. Naast, dat het bestuur op
deze locatie vergaderde, was dit café tevens het verzamelpunt voor het vertrek van
de elftallen bij uitwedstrijden.
In 1963 werd afscheid genomen van de heer J. Jongeneel, die vele jaren, als
terreinknecht, de velden van HOV had verzorgd.
HOV speelde met 11 senior-elftallen in de competitie.
De Verenigde Slachters van het Slachthuis aan de Boezemstraat, schonken aan
HOV een klok voor op het veld. Dit als tegenprestatie voor het gebruik van de
accommodatie voor de jaarlijkse strijd om de “Slachthuis Cup”.op 22 mei 1964 ging
op het HOV-terrein een traditie verloren.
De laatste wedstrijd voor de “Ouden van Dagen van Crooswijk” werd op deze dag
gespeeld. Dit evenement waarbij een elftal van oud-internationals het jaarlijks
opnam tegen verschillende tegenstanders, werd georganiseerd door Kees
Koorneef, in Crooswijk beter bekend als “Bruine Kees”.

In de zomer van 1964 reisden de junioren, voor een zomerkamp, af naar de
Katjeskelder in Oosterhout. De juniorcommissie bestond destijds uit: L. de Bruyn, M,
Monsma, G. van Kuyk, A.M. van de Vall en M. Weideman.
In 1965 “zag HOV het licht”. Voor het eerst prijkte op het 2e (boven)veld een
lichtinstallatie. Deze verlichting bestond uit lampen, gemonteerd op houten palen,
die op driekwart hoogte scharnierden, zodat de lampen eenvoudig konden worden
verwisseld.
Van 1962 tot en met 1965 organiseerde HOV jaarlijks, voor de aanvang van de
competitie, het “Van Gigh toernooi”. Dit, naar een van de oprichters van HOV,
vernoemde toernooi, was helaas geen lang leven beschoren.
De (houten) kantine werd in het voorjaar van 1966 verbouwd, vergroot en
gemoderniseerd. Op 10 juni 1966 vond de (her)opening plaats.
De lagere elftallen presteerden dat jaar naar behoren en in het seizoen 1967-1968
speelde HOV zelfs met 4 elftallen in de KNVB, iets wat veel verenigingen nooit is
gelukt.
De heer C. de Jong werd in 1967 de nieuwe pachter van de kantine.
Door overwinningen op CVV, SVV en De Baronie bereikte HOV A1, in 1967, de
finale van het jubileum jeugdtoernooi van Excelsior. In deze finale moest het worden
opgenomen tegen de organiserende vereniging Excelsior.
Door doelpunten van Joop de Vries, Jaap Tuunter en Tinus Klomp bracht HOV A1
dit toernooi op zijn naam.

HOV A1 winnaar jubileum jeugdtoernooi Excelsior 1967
staand v.l.n.r.: C. de Jong, J. de Vries, P. Broekhuizen, H. Veelbehr, R.
Steenbergen, T. Klomp, zittend v.l.n.r.: R. Schallenberg, D. Rodenburg, H. van
de Velden, H. van de Weijden, F. Pennings en J. Tuunter

Op 20 april 1968 vierde HOV het 50 jarig bestaan met een receptie en een feest in
Lommerrijk, waar o.a. de Mounties aan meewerkten. De organisatie hiervan was in
handen van een feestcommissie bestaande uit de heren Ch. Warbout, H.
Groenenboom, Th. van de Linden en K. Duizendstra.
Na ruim 17 jaar in de reserve 2e klas gespeeld te hebben, behaalde het 2e elftal in
seizoen 1968-1969, het kampioenschap van deze afdeling.
W. Lupgens werd de nieuwe pachter van de kantine.
Ook behaalde A1, in seizoen 1969-1970, het kampioenschap van Zuid-Holland.
Het A-1 elftal bestond uit: Ger Stellenaar, Arris de Bruijn, Henny Pak, Ger van der
Wal, Peter Peterse, Henny Veelbehr, Ron Schallenberg, Joop de Vries, Herman
Breur, Peter Struis en Cor Ton.
Trainer was Jan de Jong en leider Jaap Braun.
Dit kampioenschap betekende dat HOV A1 het volgend seizoen mocht uitkomen in
de competitie voor geselecteerde jeugdelftallen. Het bestuur besloot hier echter van
af te zien. Enkele jeugdspelers waren voorbestemd om in de hoogste seniorelftallen
te gaan spelen. Hierdoor bleven niet genoeg capabele jeugdspelers over om in de
afdeling van de geselecteerde jeugd te spelen.
1970 – 1980 Nieuwbouw opstallen, damesvoetbal en terugkeer naar de 1e klas
Tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering, op 22 oktober 1970,
presenteert het bestuur de plannen om een nieuwe kantine en kleedlokalen te
bouwen.
De vergadering gaat akkoord en het bestuur kan aan de voorbereidingen beginnen.
HOV-lid, de heer W. Ooteman wordt bereid gevonden als architect te fungeren en
de bouw te begeleiden.
Begin 1972 werd de eerste paal voor de nieuwe accommodatie, geslagen door
voorzitter J.L. Schellen. Daarna kon de firma Dessing met de bouw beginnen.
De totale bouwkosten bedroegen f. 400.000,- en de ontvangen subsidies bedroegen
in totaal fl. 260.000,-.
Het financiële gat in de begroting heeft het bestuur veel hoofdbrekens en slapeloze
nachten bezorgd.
Door veel zelfwerkzaamheid en inzet van onze leden werd deze nieuwbouw
uiteindelijk toch gerealiseerd. Het elektrische gedeelte van de nieuwbouw werd
verzorgd door een aantal leden van de voetbalvereniging CCO, die van de
trainingsaccommodatie van HOV gebruik maakten.
De officiële opening van de nieuwe kantine, de bestuurskamer en zes kleedlokalen,
werd op 16 december 1972 verricht door wethouder H. van der Pols.
Bij deze opening bood de 12-jarige jeugdspeler Bennie Berenman, namens de
juniorcommissie, het bestuur een complete geluidsinstallatie aan.

Seizoen 1971-1972 speelde HOV in de 3e klas D van de KNVB.
Ook werd in dit seizoen een damesafdeling opgericht, die werd ingeschreven voor
de damescompetitie. De wedstrijden werden op zaterdag gespeeld.
Oprichters van de damesafdeling waren Toni Valk en Corrie Lakwijk.
Deze dames speelden al voetbal buiten competitieverband en wilden dit in
verenigingsverband gaan doen. Bij welke vereniging was nog niet duidelijk. Corrie
wist de oplossing: "HOV", want haar man Cor was bij HOV al in diverse functies betrokken.
De damesafdeling was zeer succesvol en is onder leiding van o.a. Cor en Corrie
Lakwijk tot grote hoogte gegroeid en zijn vele successen behaald.
In maart 1972 behaalde HOV het kampioenschap van de 3e klasse D.
HOV had nog 1 punt nodig en stond voor de uitwedstrijd tegen aartsrivaal HION. In
deze onvervalste Crooswijkse derby, kreeg HOV de punten niet cadeau. De uitslag
werd 3-3 en HOV promoveerde naar de 2e klas.

Kampioenselftal 1972 wedstrijd HION – HOV 3-3
staand v.l.n.r. G. Ros, W. Bijl, R. Reijnders, A. Huizer, B. Balkhoven, R.
Schallenberg, B. Hoek,A. de Bruijn, A. de Boom, W. Hoekstra
zittend v.l.n.r. F. van de Lee, H. Breur, H. Veelbehr, J. de Jong, P. Broekhuizen,
J. Lussenburg,B. de Vries en R. Hoekstra.

Het eerste seizoen (1972-1973) in de 2e klas kwam HOV goed door, met een
tweede plaats in de eindklassering
Wie herinnert zich van dit seizoen, nog de bewuste strafschop in de thuiswedstrijd
tegen Leerdam Sport? De strafschop van Bep Hoek werd door de keeper gekeerd
en in tweede instantie ingeschoten. “Doelpunt” zei de scheidsrechter. “Nee”, zeiden
de Leerdam-spelers, “de bal ging in het zijnet”. Zij zouden wel eens gelijk gehad
kunnen hebben. De scheidsrechter bleef echter bij zijn beslissing.
Van de gehele selectie verdween alleen John van Diggele naar Excelsior.
HOV zorgde in 1972 voor voetbalsensatie in Den Haag.
In het Haagse Zuiderpark slaagde HOV er in met 1-1 gelijk te spelen tegen
eredivisionist FC Den Haag. Twintig minuten na rust scoorde John van Diggele uit
een strafschop. Drie minuten later maakte Dick Advocaat met een afstandsschot
gelijk. Bij FC Den Haag faalden alle aanvallers, bij HOV was doelman Peter
Broekhuizen de grote uitblinker
In seizoen 1973-1974 eindigde HOV wederom op de tweede plaats, maar
promoveerde toch naar de 1e klas KNVB.
Dit was het gevolg van een versterkte promotieregeling door de invoering van een
hoofdklasse in het zondagvoetbal.
Rene Reijnders vertrok naar Xerxes. Freek Muhlenbruch en Cor Peitsman kwamen
HOV versterken. Trainer werd Henk Könemann.
Ook promotie voor HOV 2 naar de reserve 1e klas. Het verblijf in de hoogste
reserve klas heeft maar 1 jaar mogen duren.
HOV 11 werd eveneens (ongeslagen) kampioen; doelcijfers 158 voor en 3 tegen.
Theo Rodenrijs nam 65 doelpunten voor zijn rekening.
Nadat W. Lupgens als pachter van de kantine was gestopt, nam de vereniging het
kantinebeheer in eigen hand.
Een moeizame start in de 1e klas, want HOV eindigde in seizoen 1974-1975 op een
van de onderste plaatsen van de competitie. Voor behoud van het 1e klasseschap
was een beslissingswedstrijd noodzakelijk tegen het Leidse LFC.
Deze wedstrijd vond plaats op het terrein van RVC in Rijswijk. De wedstrijd eindigde
in 1-1, waardoor een tweede wedstrijd nodig was. HOV trok in de tweede wedstrijd
aan het langste eind en bleef in de 1e klasse. Door de spelers werd deze
overwinning opgedragen aan de sympathieke trainer Henk Köneman, die HOV
daarna verliet.
In september 1975 werd een nieuwe lichtinstallatie op het 2e (boven)veld geplaatst.
De houten palen maakten plaats voor ijzeren lichtmasten, met uiteraard beter licht.

Het 1e dameselftal behaalde in 1976 het kampioenschap en promoveerde naar de
1e klas RVB.

dameselftal HOV
staand v.l.n.r.: C. Lakwijk, A. Rietveld, C. Meilof, M. Snoeck, R. Zwarts, E.
Schrade, C. Lakwijk en P. Meilof
zittend v.l.n.r.: T. Valk, M. van den Ouden, L. Boskamp, E. van Nijnatten, T. Wolters
en K. Bolte
HOV A1 sloot seizoen 1976-1977 af met het kampioenschap van de 1e klas. Dit
betekende promotie naar regionale jeugdafdeling.
Oud 1e elftal-speler John Lussenburg werd als jeugdtrainer aangesteld.
Het, inmiddels regionale, A1-elftal wist op 4 maart 1978 te promoveren naar de
regionale A-klasse.
Dit elftal nam op 27 en 28 mei van dat jaar deel aan het internationaal jeugdtoernooi
van Rijswijk. In de finale van dit toernooi trof HOV het Duitse Fortuna Dusseldorf. Na
het nemen van strafschoppen kon HOV dit toernooi op haar naam schrijven. Hans
Loovens werd tot de beste speler van het toernooi uitgeroepen.

HOV regionale jeugd kampioen 1978
staand v.l.n.r: J. Braun sr, J. Lussenburg, R. van de Jagt, A. Looye, J. Braun jr, N.
van de Veerdonk, R. Hoogenboom, H. de Koning sr en P. Sprangemeijer
zittend v.l.n.r.: S. Ippel, R. van de Steeg, A. Storman, H. de Koning, H. Loovens, A.
Bakker en T. Jacques

In mei 1978 vierde HOV het 60 jarig bestaan.
Ondanks dat dit geen officieel jubileum is, werd dit toch op gepaste wijze
gevierd met een receptie voor de leden.

Bron de geschiedenis van HOV, over het ontstaan van deze zeer belangrijke
Club HOV, die altijd heel belangrijk voor de jeugd van Crooswijk is geweest!
Een Crooswijkervertel; Ton Geenen.

