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Fijne Feestdagen allemaal

Aflevering 2 (16 december 2020)

De velden van HVV
H.V.V. werd dus in 1924 opgericht, maar omdat de oprichting op 16 november was, was de
competitie al begonnen. Hierdoor moest HVV vriendschappelijke wedstrijden spelen tegen
ploegen uit België en regionale tegenstanders. Met het vinden van een veld was het vaak
schipperen. Hier een overzichtje van waar HVV allemaal de bal liet rollen.
Men kon voetballen op de wei van Peer de Goele aan de Churchillaan. Dat kostte 80 gulden
aan jaarhuur. Doordat het bestuur dat niet kon betalen werd een soort van obligatie-uitgifte
aan de leden aangeboden. Ieder lid kon een bedrag van 1 tot 10 gulden inleggen. Bij elke
vergadering werd er iemand uitgeloot, die dan zijn geld terugkreeg, maar meestal verdween
dit linea recta terug in de kas van het clublokaal door het consumeren van het nodige
gerstenat. Moeder de vrouw was immers niet op de hoogte van deze “extra inkomsten”. De
financiën speelden toen dus ook al een belangrijke rol.
De wei van de Goele werd verlaten en men ging spelen richting
IJzerenhandstraat/Koolstraat. Achter het pad van Claeys lag het Kraaienlaantje. Bij
thuiswedstrijden werd een kraam neergezet met een donkerbruin zeil. Een zekere van
Overmeeren was de tapper. Onder de rust werd geen thee geschonken, maar was een
doorgesneden citroen voldoende om de tweede helft te beginnen.
Een reeks van jaren is gebruik gemaakt van het veld van “Antheunis” aan de Zoutestraat.
Beter bekend als “Leon den Tiek”. Bij de oudere HVV’ers roept dit nog vele herinneringen
op. Zo hoorde ik van Guust Voet dat er na de wedstrijd achter de schuur schalen met koud
water klaarstonden om je te “douchen”.
De KNVB had richtlijnen over de afmetingen van een speelveld. Een veld moest 110 bij 90
meter zijn. Ook HVV’24 moest daar aan voldoen. Zo’n veld werd gevonden aan de
Zoutestraat. Het was de wei van Pateer. Dit veld lag achter het erf van “Hengst de Waal”.
Maar hier waren ook geen kleedkamers. De gemeente maakte aan al deze gebrekkige
toestanden een einde door de aanleg van het huidige Sportpark. Een sportpark dat gedeeld
werd met de atletiekvereniging RKHAV. Het hoofdveld was omringd met een sintelbaan. Dat
gaf toch een speciale charme. Op 26 augustus 1951 werd het hoofdveld officieel geopend.
Een mijlpaal in de geschiedenis van HVV’24. Op dit hoofdveld hebben zich vele hoogte-en
dieptepunten afgespeeld! Daarover ga ik in de 3de aflevering verder praten met jullie.
Website H.V.V.’24 www.hvv24.nl
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(Oud-) Voetballers/Supporters vertellen over hun passie
De eerste HVV’er die zich meldde voor een anekdote
was Paul Strooband, beter bekend als Pauleman. Paul
is een actief supporter van HVV’24 en zit ook in het
bestuur van de Club van 100. Paul deelt een herinnering
aan 2007. Voor HVV was 22 april een belangrijke dag.
Het 1ste kon namelijk kampioen worden. Maar dan
moest er wel van Steen gewonnen worden. In Hulst
hield men zijn hart al vast, want als Steen naar Hulst
kwam, gebeurde er altijd wel iets. Middenstip weg of
de doelpalen zwart geverfd. Niets van dit alles. Wat
bleek. Eén van de toegangspoorten was vastgelast. Met
een ferme tik werd dit euvel verholpen en konden de
supporters het Sportpark binnen. In Hulst had men
uiteraard rekening gehouden met een kampioenschap.
Kantinebeheerder Walter van Overmeir had voldoende voorraad ingeslagen, tenminste dat
dacht hij. Toen HVV’24 met 4-2 van Steen won, bleek na afloop dat niet alleen HVV
kampioen was geworden, maar dat Steen toch in de 3de klasse bleef. Op zo’n groot feestje
had Walter echter niet gerekend. De tap stond niet stil en het gerstenat dreigde op te
geraken. Het bestuur van Steen schoot te hulp en in allerijl reed men naar Steen om extra
biervoorraad op te halen. “Een geweldige middag was dit!” herinnert Paul zich. Beide rivalen
hadden die middag even de strijdbijl begraven.
Bedankt voor je bijdrage Paul!
Heb jij ook een leuk moment, verhaal, foto met een achtergrondstory, een truukje o.i.d.
stuur dit dan naar: info@hvv24.nl

Edje zegt:

“Winterstop…niemand is er aan toe!!”
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De Foto Eregalerij
In deze aflevering 2 prachtige affiches uit de beginjaren. Er werd veel gevoetbald. Hieruit
blijkt wel de grote behoefte aan het populaire voetbalspel. Op het affiche, bij de opening van
het nieuwe voetbalterrein van SEOLTO, lezen we hoe de omliggende verenigingen indertijd
werden genoemd. Het bestuur maakte er werk van en nodigde ook de “Nieuwe Harmonie”
uit om de wedstrijden muzikaal op te luisteren! Misschien een leuk idee bij het 100-jarig
bestaan! Er werd door de voorzitter zelfs een extra prijs van Eer en Orde uitgeloofd, naast
verscheidene andere prijzen!! Het was blijkbaar een eer van de hoogwaardigheidsbekleders
om die prijzen te schenken. Ze werden in ieder geval genoemd met HOOFDLETTERS. Over
eer gesproken!!
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Bij het 2de affiche lezen we dat de entree bij de wedstrijd tussen Seolto 2 en de
Grensstrijders uit Kapellebrug 10 cent was. Een dubbeltje! Maar de vele supporters hadden
het graag voor over. Het bestuur had de centjes hard nodig! Dat was en zal altijd zo blijven!
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