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Aflevering 1 (16 november 2020) 

Hoe het allemaal begon 
De geschiedenis leert ons dat omstreeks 1915 in Hulst de voetbalclub “TD”, Trap Door, 

bestond. De leden, soldaten van het garnizoen, voetbalden op een hobbelig weiland aan de 

Zandstraat onder Schuddebeurs. De oprichters deden de eerste pogingen om de 

voetbalsport in Hulst populair te maken. “TD” bloedde dood toen de soldaten vertrokken 

waren. Even later ontstond de club “Seolto”. Dat was de afkorting voor: Samenspel En 

Oefening Leiden Tot Overwinning. En er kwam nog een club “Majella”. Deze club kwam 

voort uit de patronaatsjeugd. Het waren twee gelijkwaardige clubs, die elkaar vooral 

onderling fel bestreden. 
Na enkele jaren zijn beide clubs ongeveer gelijktijdig gestopt. Fanatieke voetballiefhebbers 

trokken, nu er in Hulst niet meer gevoetbald werd, prompt met de fiets naar “Het Kiel” om 

daar “Beerschot” te zien spelen. 

Na een voetballoos tijdperk van twee jaar, opperden enkele voetbalenthousiasten 

waaronder Leon Freijser als initiator, in de herfst van 1924 het denkbeeld om in Hulst weer 

een voetbalclub op te richten. Onder de kastanjebomen op de markt is na vele gesprekken 

tussen Leon Freijser, Camiel Cattoir, Jo van Alphen en Gerard van der Poel, H.V.V. geboren 

op 16 november 1924! De naam was eerst H.V.V., later Hulst en tenslotte werd die tot 

H.V.V.’24 omgedoopt.  

In de schijnwerper  
In deze rubriek komen anekdotes, bijzondere foto’s, mooie herinneringen enzovoorts van 

onze leden, jong en oud.  

  
 

Leon Freijser, een jongen van nauwelijks 20 jaar ontpopte zich als een groot promotor. Hij 

bleek geen drempelvrees te hebben bij het zoeken naar prominente Hulstenaren en leden 

In de eerste aflevering begin ik met de oprichter van H.V.V.’24 Leon 

Freijser. Dat is wel terecht denk ik. Zonder zijn enthousiasme zou 

H.V.V.’24 nooit het levenslicht hebben gezien. 
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van de middenstand, die in het bestuur zitting wilden nemen. Alle voorgaande pogingen 

hadden voornamelijk schipbreuk geleden door bestuursperikelen en beleidsfouten. 

Aangestoken door het enthousiasme van Leon, verklaarden de door hem aangezochte 

mensen zich bereid hun medewerking te verlenen. Daardoor kon er bij de oprichting van 

H.V.V.’24 een zeer krachtig bestuur worden gevormd onder de bezielende leiding van de 

eerste voorzitter, de heer J.H. van Haperen. Leon voetbalde zelf ook, maar moest door een 

ernstig knieletsel al in 1929 als actief voetballer stoppen. Hij is bijna 60 jaar onafgebroken lid 

geweest en zat zelfs ten tijde van het 40-jarig bestaan nog in het bestuur als secretaris. Dat 

betekent dat hij 40 jaar secretaris is geweest. Leon is waarlijk de oprichter van H.V.V.’24 

geweest. Dat kunnen we wel stellen. Een bijzonder feit in de H.V.V. geschiedenis. 

Edje zegt:  

 

Tot slot van deze eerste aflevering een kleine prijsvraag. De vraag is eenvoudig: 

Welke spelers van weleer herken je? Stuur je oplossing naar: info@hvv24.nl 

 

 

Een verjaardag zonder slingers, 

een veld zonder spelers.  

H.V.V.’24 proficiat! #96 jaar 

Onder de goede 

inzenders verloot ik 

een leuke HVV prijs! 
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De Foto Eregalerij 

 
Team van Majella 
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Team Seolto 

 

 

 

 


