Historie RKVV Haanrade
1918 - 1940 wordt beschreven door Harrie Sijstermans,
1942 - heden door Mark Nellessen
Harrie Sijstermans: Tijdens mijn speurtochten op zoek naar informatie voor het gedenkboek
“Haanrade, de geschiedenis van een Grensdorp” dat de Harmonie van Haanrade, genaamd,
St. Gregorius, heeft uitgegeven in het jaar 2000 i.v.m. haar honderd jarig bestaan heb ik ook
alles bewaard wat in de toenmalige gazet de Zuid-Limburger stond uit het Gemeente archief
van Kerkrade. Zo ook ieder artikeltje wat ik ben tegengekomen van onze voetbalclub RKVV
Haanrade. Nu kan ik er dankbaar gebruik van maken om jullie er mede van dienst te zijn.
Wat ik tegen ben gekomen schetst een beetje het beeld en de ontwikkeling van de RKVV
Haanrade en ook de ontwikkeling in het Kerkraadse voetbal gebeuren. Volledig zal het niet
zijn net zoals ons boek maar, men verkrijgt een aardige indruk.
Ik weet niet wat jullie nog in het archief hebben maar, het lijkt me dat jullie het e.e.a. aardig
kunnen aanvullen na 1940. Er zijn nog wat “in leven zijnde bewijzen” onder ons van, en na
die tijd. Enige haast is wel geboden, dat heb ik zelf ervaren.
De Zuid Limburger van Maart 1918, een artikel uit die krant.
De voetbalclub uit Haanrade heette toen DOS, Door Oefening Sterk. Toen was er een
vergadering van de LVB, de Limbursche Voetbal Bond te Kerkrade om een afdeling federatie
Kerkrade op te richten. Haanrade liet verstek gaan op deze vergadering van 20-3-1918.
De indeling voor de wisselbeker (welke wisselbeker weet ik niet)
Chèvremont – Juliana.
Rimburg – DOS. Kerkrade-Rolduc. (Haanrade)
Sparta II – Chèvremont II
Sittard III – Nuth
Juliana III – Velocitas Heerlen
Wylre – Groen Wit III
Berg en Terblijt – WVC
In de eerste klas staan wedstrijden op het programma. DOS. gaat naar Rimburg en men geeft
DOS, de meeste kans om te winnen. Haanrade verloor helaas van Rimburg met 3-2
Dan zijn er seriewedstrijden gepland te Heerlen in 1918 waaraan ook DOS uit Haanrade
mede deel zal nemen..
Soms staat er Haanrade dan DOS en dan weer Kerkrade-Rolduc. In de krant, met KerkradeRolduc. wordt het station van Haanrade aangeduid uit 1896.

De Zuid-Limburger van 8-5-1918 Nu staat er weer DOS. Haanrade.
Voor de
Kerkraadse wisselbeker moet DOS. Haanrade aantreden tegen Chèvremont, ze verloren deze
wedstrijd met 3-0. Spartaan Bleijerheide verkreeg de wisselbeker.
De Spaanse griep heerst in Europa, vooral in November was de epidemie op haar
hoogtepunt, ook in Kerkrade zijn diverse sterfgevallen. Door ziekte van de krantenbode`s
kan de krant soms niet bezorgd worden.
Van de voetbalvereniging DOS. Haanrade is er een foto in gestreept shirts.
Na DOS, met als clubkleuren Blauwwit.
werd het rond 1920 de “V.C.V.H.” Voetbal.Club.Volharding.Haanrade. Deze hadden ook als
clubkleur blauwwit gekozen zoals ik ergens ben tegengekomen. De exacte datum van de
oprichting van V.C.V.H. heb ik niet. De eerste gegeven uit de gazet dateren van 1920. Twee
foto’s hebben de tand des tijds doorstaan en overleefd. Eentje is zelfs gedateerd met, als
data, Vaals 22 Mei 1921. Daar hebben ze toentertijd aan een toernooi deelgenomen.
De ene foto lijkt me wat ouder daar er enkele dezelfde mannen opstaan maar qua uitzien
enkele jaartjes jonger ogen, voor mij c.a. vijf jaar jonger, dus, rond 1916-1918. Vermoedelijk
is dit het roemruchte DOS.
Op de foto’s staan o.a. Piet en Frans Debets, en Joep en Michel Becholz en ene Pierre Ernst
die de voorzitter blijkt te zijn volgens een krantenartikel uit 1921.Ook staat er volgens
insiders ene Wiel Godfried op die ook bij de oprichters was van het huidige R.K.V.V.
Haanrade.
Laten we de oprichtings datum even in het midden en houden het voorlopig even, op rond
1917. De zwartwit gestreepte shirts die vermoedelijk blauwwit waren volgens foto, hadden
ze toen al.
Nu ga ik over tot de krantenartikelen die ik heb aangetroffen.
De Zuid-Limburger van september 1920.
V.C.V.H. – Ajax II 2-0 (Nulland)
V.C.V.H. te Haanrade had Zondag met beide elftallen de eerste competitiewedstrijden.
V.C.V.H. I had te kampen met de sterke Ajax II. Om half twee fluit scheidsrechter Scheeren,
die heel goed voldeed, beide elftallen in het veld. Al direct gaat V.C.V.H.’s voorhoede, goed
gesteund door de half-linie, tot de aanval over, de Ajax achterhoede is echter niet te
passeren, het aanhoudende aanvallen van V.C.V.H. wordt echter na 20 minuten spelen

beloond door een keurig doelpunt; na rust weet Haanrade nog eens te scoren, het einde
bracht een mooie 2-0 overwinning der V.C.V.H. ers.
V.C.V.H. II wist Leonidas III een 3-1 nederlaag te bezorgen. De V.C.V.H.ers hebben de
competitie goed ingezet,, alle zeilen nu bijgezet en succes kan niet uitblijven.
(Leonidas was de voorloper van Miranda van de Vink, zij moesten later hun naam
veranderen daar er in Maastricht ook al een club met deze naam bestond).
De Zuid-Limburger van 9-12-1920.

Humoristenavond.

Zondag jl. werd in de zaal der weduwe Jac. Lochtman te Haanrade door de voetbalvereniging
V.C.V.H. een humoristenavond georganiseerd met medewerking van het duo Keularz.
Om halfzeven opende de voorzitter, dhr. Ernst, den feestavond met een hartelijk welkom
aan alle aanwezigen en een bijzonder woord van welkom en dank aan het duo Keularz. Niet
minder dan 57 malen keerde het duo prijsgekroond van duettenwedstrijden huiswaarts.
Geen wonder dan ook, dat de uitgevoerde stukken telkens met een daverend applaus
begroet werden.
Vooral vielen zeer in den smaak van het publiek; `t huishouden van den Kruidenier, Tante
Sibylla en Apachen Leven. Groter echter nog was `t succes met `t Fisscher-Mädchen waarna
onder schier onophoudelijk applaus den duettisten door den voorzitter en een der ereleden
een grootsche bloemenhulde werd aangeboden, zoowel voor `t duo als voor de
voetbalvereniging V.C.V.H.>
De Zuid-Limburger van 25-2-1921 Twee artikelen.

1
Door `t bestuur der V.C.V.H. is aangevraagd om wegens de vastenpreken de nog
resterende wedstrijden om één uur te laten beginnen.
2

V.C.V.H. I – Achilles I ( Bleijerheide )

De belangrijke ontmoeting in de 2e klasse F. staat voor a.s. Zondag op `t programma.
V.C.V.H. ontvangt op eigen terrein den kampioen van `t vorige seizoen Achilles. V.C.V.H.ers
weet wat er op `t spel staat. Wij durven slecht aan voorspellingen wagen. Achilles wist voor
enige weken den V.C.V.H.ers een 2-1 nederlaag te bezorgen of V.C.V.H. deze nederlaag op
eigen terrein kan goed maken?

De strijd zal in elk geval spannend worden, de Volharding jongens zullen trachten hun lijstje
van reeds geboekte overwinningen te vergroten want nog is er kans het kampioenschap te
behalen; daarom V.C.V.H.ers nog eens een flinke partij voetbal getoond dan blijven de
puntjes misschien in Haanrade.
Voor de V.C.V.H. Haanrade ploeg staat aldus de volgende mannen opgesteld.

Lemmens
J. Becholtz
J. Wolfs
Brunnenberg

J. Onink
P. Ernst

M. Becholtz

Fr. Debets

De Zuid-Limburger van 2-3-1921

v.d. Hoef

P. Debets

Rijksen

Het verslag.

V.C.V.H. I – Achilles I 0 – 3
Na een goed gespeelden wedstrijd hebben de rood-witte Bleijerheidenaren een
welverdiende overwinning behaald op de Haanraadse V.C.V.H.
Om 2.15 uur trapte Achilles af met de zon tegen. Direct zitten de rood-witte voor het
Haanraadse doel; in open en goed sluitend samenspel vallen zij aan. Vooral de centervoor
onderscheidt zich. De V.C.V.H. keeper (Lemmens) laat meermalen zien, dat hij over veel
talent beschikt.
Af en toe trekt het “blauwe” quintet er op uit, waarbij blijkt, dat alleen de centervoor v.d.
Hoef in staat is de Achilles backs te passeren Dan zijn Crombach`s jongens (c.s.) weer aan het
woord en de Haanraadsche keeper Lemmens houdt een prachtschot van Kousen. Direct
daarop een aanval van rechts, rechtsbinnen vangt de bal op en schiet over. Ten derde male
valt Achilles aan, weer is het de vlugge linksbuiten, die voorzet en nu passeert de
rechtsbinnen de beide backs, en doelpunt onhoudbaar 0-1. Achilles spant zich nu wat meer
in. De linksbuiten krijgt een vrije schop te nemen, plaatst goed voor doel, doch de
rechtervleugel die veel te langzaam is, mist. Meermalen zet de linkervleugel uitstekend voor,
doch nooit zijn de rechtschen op hun plaats. Dan gaan Kousen en Römer van Achilles mooi
combinerend er van door, voor doel gekomen geeft Kousen aan Römer, die geen fout maakt
en met een prachtig schot no. 2 in V.C.V.H. net deponeerde.

De rust ging in met 2-0 voor Achilles, Bleijerheide.
Na de rust nam Achilles het te kalm op, te kalm zelfs, zodat de voorhoede van V.C.V.H.
herhaaldelijke malen kwam opdringen, en wel geplaatste schoten op doel losten. Echter
Mathieü was in goede conditie en hield de moeilijkste ballen, al was het ook wel eens ten
koste van een corner. Dan weer een uitval van Achilles, een gevaarlijk schot van Römer….
Weer redt de keeper schitterend. Het spel wordt nu ruw en de scheidsrechter moet
waarschuwingen uitdelen De Achilles linksbuiten brengt eenige malen goed op, plaatst ook
goed, maar zijn collega`s prutsen. Ten langen laat schiet hij van verre een schuiver in 0-3.
V.C.V.H. wil toch winnen, maar de Achilles achterhoede, wat dan ook het beste deel is met
Boelli en Alex aan `t hoofd is nu eensklaps zeer goed. Na enige wederzijdse aanvallen, vooral
op het V.C.V.H. doel, komt het einde.

De Zuid-Limburger van 9-4-1921

Olympia Chèvremont het programma.
Het programma van de elftallen van Olympia, luidt voorlopig als volgt.
10 April. Valkenburg II – Olympia I, Olympia II en III elftallen nemen deel aan de
seriewedstrijden te Haanrade.
17 April. Oranje I – Olympia I; Haanrade I – Olympia II;
24 April. Olympia I – Velocitas I; Haanrade II – Olympia III
Denkelijk zullen de 2e en 3e elftallen zich op den seriewedstrijden te Haanrade zien te
handhaven, en trachten om een prijs mee naar Chèvremont te brengen.

‘’V.C.V.H.” Haanrade.

De Haanraadse voetbalclub heeft voor morgen 10 April hare jaarlijkse seriewedstrijden
uitgeschreven. Een vijftal prachtige prijzen zijn door V.C.V.H. beschikbaar gesteld.
Ten c.a. half een zullen de deelnemende verenigingen in optocht van `t clublokaal dhr.
Lambert Bost naar `t sportterrein worden geleid, alwaar circa een uur de wedstrijden
beginnen, en den gehelen middag voortduren. Als `t weer meevalt zal `t aan belangstelling

voorzeker niet ontbreken, en zullen tal van sportliefhebbers naar Haanrade oprukken om de
deelnemende verenigingen te vergezellen, en het dorp in feestelijke stemming brengen.
Een achttal verenigingen hebben voor deze wedstrijden ingeschreven n.l.
S.V.V. I Schandelen, Laura I, Olympia reserves, Olympia III, Leonidas II, Achilles I, L.V.V.
Lutterade I, en Juliana III. De club mag zeker wel verwachten, dat de bewoners zelf de
stemming verhoogen door de deelnemende vereenigingen in algemeenen vlaggentooi te
ontvangen.

De Zuid-Limburger van 21-5-1921.

V.C.V.H. I naar Vaals.

V.C.V.H. I gaat a.s. Zondag naar Vaals deelnemen aan de eerste klas serie, en
bekerwedstrijden der V.V. Wilhelmina.
`t is zeer gewaagd in deze voorspellingen te doen daar de Haanraadse 2e klasser zich met
sterke 1e klas clubs zal moeten meten.
Gezien echter het spel dat V.C.V.H. verleden Zondag tegen een compleet Waubach I getoond
heeft is er toch een kleine kans dat V.C.V.H. prijsgekroond huiswaarts zal keeren. Ofschoon
V.C.V.H. den strijd met een invaller aanbond Oranje I (Waubach) slechts een zeer
geflatteerde 4-1 overwinning te behalen. Een 3-3 uitslag gaf de verhouding heel wat beter
weer.
V.C.V.H.’ers a.s. Zondag dus nog eens alle zeilen bijgezet, laat ieder speler beseffen dat een
zware kamp ons wacht, dan is er kans dat `t blauwwit hoog zal worden gehouden.
Het volgende elftal zal de Haanraadsche kleuren verdedigen.

P. Ernst.

J. Becholtz.
J. Wolfs.
Fr. Debets.

H. Onink.
M. Lemmens.
W. Souren.

P. Debets.
M. Becholtz.

L. Küppers.

W. Senden.

De supporters welke de V.C.V.H.‘ers vergezellen, gelieven om 10 uur aan `t clublokaal te zijn
van Lambert Bost.

De Zuid-Limburger van 6-8-1921.

Haanraadse Bekerwedstrijden.

Zondag zullen op het “V.C.V.H.” sportterrein de wedstrijden der eerste ronde gespeeld
worden om den “Zilveren Volhardingsbeker” Voor deze wedstrijden zijn een drietal
prachtige prijzen beschikbaar gesteld en geen moeiten zijn gespaard voor `t welslagen der
wedstrijden. Het V.C.V.H. bestuur is er in mogen slagen den bekenden scheidsrechter H.
Colen uit Helmond ter beschikking te krijgen.
Deelnemen zullen; Juliana I Spekholzerheide; Sparta I Bleiierheide; Olympia I Chevremont;
Velocitas I Heerlen; Oranje I Waubach; en Leonidas I Vink - Kloosterbosch;
Wie verleden Zondag Juliana I en Sparta I heeft zien kampen om de Velocitas wisselbeker,
wie de kranige Olympianen overwinnend uit `t veld zag komen in den voor eenigen tijd
gespeelde wedstrijd Olympia I – Mulo I, wie het spel kent der Heerlensche R.K.
sportvereeniging “Velocitas” en Oranje I uit Waubach en hierbij nog de stoere
Leonidasmannen wien het mocht gelukken drie achtereenopvolgende jaren het
kampioenschap in hun afdeeling te behalen, zij allen weeten wat a.s. Zondag te Haanrade
gepresteerd zal worden.
Het ruime V.C.V.H. terrein dat thans nog vergroot is en plaats biedt aan enkele duizenden
bezoekers is in een eerste klas terrein ingericht; er zijn circa 500 zitplaatsen. De directie der
mijn Laura en Vereeniging heeft het benoodigde materiaal ter beschikking gesteld.
De Zuid-Limburger van 10-8-1921.
Haanraadse Bekerwedstrijden.

Onder buitengewoon grootte belangstelling werden verleden Zondag de wedstrijden der
eerste ronde gespeeld om den “Volhardingsbeker” Ruim duizend toeschouwers woonden
de wedstrijden bij. Volgens loting waren de wedstrijden als volgt.
Leonidas I – Velocitas I

( 2-0 )

Juliana I – Olympia I

( 6-0 )

Sparta I – Oranje I

( 2-2 na loting Sparta verder)

De loting brengt den zege aan Sparta I zoodat den volgenden Zondag elkaar verder voor `t
bezit der drie prachtige prijzen zullen bekampen.
Juliana I; Sparta I; en Leonidas I
De wedstrijden werden zeer correct geleid door dhr. H. Colen uit Helmond, de regeling op `t
V.C.V.H. terrein was keurig, zoodat V.C.V.H. dezen eersten wedstrijddag als een waar succes
mag beschouwen.
Zoowel de verliezende als de winnende clubs waren over de leiding en regeling ten volle
tevreden. Door het V.C.V.H. bestuur is dan ook besloten de leiding der eindwedstrijden
wederom aan dhr. H. Colen toe te vertrouwen.
De Zuid-Limburger van 6 Maart 1923
V.C.V.H Haanrade – F.C.K. III 0 – 6
Beide partijen komen om slechts één uur te spelen, wegens `t moerassige terrein.
Haanrade speelt met 9 man. Kerkrade telt twee invallers. De gasten trappen af, en binnen
10 minuten nemen zij reeds de leiding. `t Gladde terrein doet veel afbreuk aan het spel. Er
wordt dan ook veel naast getrapt, zoodat er voor rust niet meer gedoelpunt wordt. Na rust
pakt Kerkrade aan en is voortdurend in de meerderheid. De Oranjemannen weten dan ook
de stand tot 0-6 op te voeren waarmede de scheidsrechte einde fluit.
Hierna verneem ik niets meer van V.C.V.H. op een klein berichtje na wat ik me nog herinner
maar niet heb gekopieerde. Er moest een wedstrijd worden afgelast daar de voetbalclub van
Haanrade de terreinhuur niet meer kon betalen. Dit is vermoedelijk een van de oorzaken dat
V.C.V.H. een zachte dood stierf.
Dan verder met het huidige Haanrade.
Het eerste artikel wat ik bezit is van 23 juni 1928 en gaat over Miranda maar, waar wel de
naam van Haanrade in voorkomt.
Miranda I – Heerlen Sport I

Ieder voetballiefhebber kan a.s. Zondag van een spannenden wedstrijd genieten, indien hij
om 2 uur op het Miranda-terrein is. Heerlen Sport, de tweede klasser, komt voor het eerst
naar Miranda. Een ieder zal wel Heerlen Sport boven Miranda schatten, gezien de prestaties
in de competitie, waar Heerlen Sport een goed figuur geslagen heeft. Miranda van haar kant
beschikt ook over een zeer goede ploeg, want al meerdere tweedeklassers hebben het tegen
haar moeten afleggen. Hopen we, dat het weer wat meehelpt, want al twee zondagen
moest uitgesteld worden wegens regen. Aanvang om 2 uur. Terrein aan de Vink.
Om 1 uur speelt het tweede elftal tegen Haanrade 1 te Haanrade.
De Zuid-Limburger van 31 Juli 1928 Seriewedstrijd te Haanrade.
De patronaatsclub Achilles I behaalde Zondag bij de door de V.V. Haanrade uitgeschreven
seriewedstrijden den eere-prijs, een prachtige beker. Miranda verkreeg den eersten prijs,
terwijl Hopel I en Achilles II Zondag 12 Augustus moeten spelen voor de tweede en derde
plaats.
21 Augustus 1928 Seriewedstrijd V.V. Haanrade.
Verleden Zondag hield, zoals we reeds vermelden bovengenoemde vereeniging
seriewedstrijden, waaraan zes elftallen deelnamen.
De uitslagen zijn als volgt.
Eerste ronde. Kolonia I – Achilles II 0 – 1; Miranda II – Chevremont II 2 – 0;
Miranda III – Achilles I 2 – 2; bij verlenging gewonnen door Achilles I, Hopel vrijlot.
Tweede ronde. Miranda II – Hopel I 1 – 0; Achilles I – Achilles II eerstgenoemde winnaar.
Finale; Miranda II – Achilles I 2 –2; Wegens de duisternis kon niet meer verlengd worden.
Door loting kreeg Achilles I den eereprijs. Voor den tweede prijs wordt a.s. Zondag verder
gespeeld.
De Zuid-Limburger van 14 September 1928. R.K.L.V.B. (bond)
Eerste klasse D.
RKONS II – Spartaan en Haanrade – Hopel
Tweede klasse C. Ajax – Haanrade II
In 1928 koste fietsen zonder licht fl. 1.50 of 1 week tuchtschool tot fl. 4.00 of 1 dag
hechtenis.
Een trekdier los of onbeheerd laten staan fl.2.00 of een week tuchtschool of 1 dag cel.

Fietsen op het trottoir fl.1.00 of 1 dag hechtenis. Fietsen zonder bel geen straf en
straatschenderij door kinderen teruggave aan de ouders. Openbaar dronkenschap werd
beboet door de kantonrechter met fl.6.00 of 3 dagen hechtenis.
Verder met het voetbal.
De Zuid-Limburger van 23 September 1928
De competitie indelingen van R.K.L.V.B,
De overgangsklasse bestond uit zes klassen van A t.m. F.
De eerste klasse uit 11 klassen van A. t.m. L. Haanrade was ingedeeld in de klasse D met de
volgende clubs, RKNSK, Spartaan, Hoensbroekse Boys, RKBSV II, V V E, RKONS II, GVC,
Laura, Hopel, en Haanrade.
De tweede klassers waren verdeeld in 5 klassen van A. t.m. E.
Haanrade II komt uit in de C. groep en moet het opnemen tegen Kerkrade, KNV II, Oliveo II,
Velocitas II, Achilles II, RKNSK II, Ajax, en Haanrade II.
De Zuid-Limburger van 27 September 1928

RKLVB (bond) het programma voor 30 September 1928.
Eerste klasse D. om 1 uur aanvang der wedstrijden.
RKBSV II – Spartaan
GVC – Haanrade I
Laura – RKONS II
Hopel – VVE
Tweede klasse C, Achilles II – Haanrade II om 2 uur.
Verslag van 27 September 1928 Spartaan – Haanrade.
Om een uur fluit scheidsrechter Rijcken beide elftallen binnen de lijnen. Direct ontwikkeld
zich een vlug en vurig spel, met de gastheeren sterk in de meerderheid. De achterhoede der
thuisclub werd verscheidene malen op proef gesteld maar deze hield stand. Ongeveer tien

minuten voor rust komt Spartaan er beter in en gaat verschillende malen ten aanval over.
Door een mooie voorzet van den rechtbuiten weet de rechtsbinnen onhoudbaar in te
kogelen en hierna gaat rust in met 1 – 0. Na de hervatting weer hetzelfde vlugge spel.
Spartaan is nu sterk in de meerderheid en weet de stand op te voeren tot 5-0. Niet
ontmoedigd door de nederlaag, zwoegt Haanrade om de eer te redden. Ze heeft eindelijk
succes wanneer de centervoor door een goed genomen strafschop den achterstand
verkleint. Nadat nog aan iedere kant een doelpunt gemaakt wordt, fluit de scheidsrechter
die zeer goed leidde einde van dezen vlug en flair gespeelden wedstrijd. Spartaan won alzoo
met 6-2.
De Zuid-Limburger van 3 November 1928

Programma voor a.s. Zondag.

Bij de RKLVB wordt komende zondag de volgende wedstrijden gespeeld.
Eerste klasse D.
R.K.O.N.S. II – V.V.E.
R.K.B.S.V. II – V.V.E.II
Niewenhagen – Spartaan ( Niewenhagen)
Laura – Hopel
Hoensbroekse Boys – Haanrade I
Tweede klasse C.
Haanrade II – Oliveo II
Ajax – Velocitas II
Achilles II – K.N.V. II
Er is ook nog een derde klasse. Maar Haanrade heeft meer twee elftallen.
In de Limburgse Voetbalbond (niet katholiek) komt in Zuid I C. uit Miranda, Chevremont,
Huskense Boys, Kolonia, Sylvia, Waubach, K.E.V. en Kerkrade.
Eerste klasse. Spartaan – V V E 2-0 en Haanrade – Hopel 9-0
Men had toen in Limburg vier klassen. De hoogste was R.K.F. de Roomsch Katholieke
Federatie, de RKLVB de Roomsch Katholieke Limbursche Voetbal Bond en de N.V.B. de
Nederlansche Voetbal Bond. En de Limbursche Voetbalbond waar Miranda in speelde.
De Zuid-Limburger van 6 November 1928 Haanrade I – Hopel I voorbeschouwing.

Deze spannende ontmoeting heeft a.s. Zondag om 1 uur op `t sportterrein Haanrade plaats.
Haanrade verschijnt in de volgende opstelling.
Frans. Walraven.
Frans. Debets.

Leonard Wetsels (Wetselaer)

Jung. Wolfs.

Joep. Becholtz.

Jef. Stouthart

W. Strüver.

P. Steinbusch.
Wiel. Macowka. H. Eijgelshoven

A. Handels

..

Hopel I de kampioenen tweede klas van verleden jaar zullen alles in het werk stellen om de
pintjes mee te nemen. Haanrade daarentegen zal de geleden nederlaag bij Spartaan moeten
goed maken. Maar dan ook van het begin tot het einde ieder op zijn post. In elk geval zal een
spannende strijd gestreden worden op het terrein aan de Meuserstraat waarin Haanrade
kan toonen een plaats in de eerste klasse waardig te zijn. De wedstrijd staat onder leiding
van de heer Dautzenberg.
De Zuid-Limburger van 9 November 1928
Uitslagen van afgelopen zondag RKLVB. 1e Klasse
V.V.W. – S.V.V. II

9–1

R.K.M.V.C. – Volharding II
Spartaan – V.V. E.

2–0

Haanrade – Hopel

9-0

1–4

De Zuid-Limburger van 11 November 1928

Haanrade I – Hopel I 9-0

In een uiterst fair gespeelden wedstrijd heeft Haanrade zich de plaats in den eerste klasse
waardig getoond, door een stevige 9-0 overwinning.
Als scheidsrechter Dautzenberg precies om 1 uur beide elftallen in het veld fluit, verschijnt
Hopel compleet, terwijl Haanrade twee invallers heeft. Haanrade komt er direct goed in en

we denken reeds aan een flinke overwinning, als Haanrade na tien minuten de leiding
neemt. Hopel schijnt er echter nog anders over te denken en we krijgen een gelijkopgaand
spel met aanvallen van weerszijden, zonder tot doelpunten te komen, zoodat de rust
aanbreekt met een stand van 1-0. Na de hervatting weer gelijkopgaand, tot Haanrade na
tien minuten de leiding vergroot. Nu is het met Hopel gedaan; aanval op aanval volgt,
waaruit blijkt de zeer productieve voorhoede van Haanrade, die geleidelijk de score tot 9-0
opwerkt. Hopel zwoegt tot de laatste minuut om de eer te redden doch de achterhoede van
Haanrade wil niet voor de voorhoede onderdoen, en handhaaft den blanken stand.
Vermelden we nog de zeer correcte leiding van scheidsrechter Dautzenberg die in de eerste
klasse mag zijn.
De Zuid-Limburger van 17 November 1928. Laura I – Haanrade I (voorbeschouwing)
Haanrade I is Zondag te gast bij het nog ongeslagen Laura I. Deze wedstrijd is zeer zeker de
belangrijkste in de eerste klasse R.K.. Laura zal ondanks alles een nederlaag op eigen terrein
willen ontwijken. Haanrade daarentegen dat voor dezen uiterst zware strijd met twee
invallers voor Macowka en Eijgelshoven moet uitkomen wenscht ongetwijfeld de
overwinningsreeks voort te zetten. Wie zal als overwinnaar uit `t strijdperk treden? Laura
brengt een meer geroutineerd compleet elftal in `t veld, en heeft bovendien
terreinvoordeel. Haanrade de jongste in de eerste klasse heeft echter reeds getoond in deze
klasse goed werk te verrichten, en zal ook nu de talrijke supporters niet teleurstellen. De
kleuren van Haanrade worden verdedigd door de volgende mannen.
Frans. Walraven.
Joep. Becholtz.
Jung. Wolfs.
W. Strüver.

Lei. Wetzels.
L. Rouschen.

Jef. Stouthart.

P. Steinbusch.
N.N.

A. Handels.

Frans. Debets.

De Haanrade reserves hebben Chévremont I als tegenstander, en zullen goed van zich af
moeten bijten om een bevredigend resultaat te verwerven.
De Zuid-Limburger van 2 November 1928.
Haanrade I gaat komende zondag op bezoek bij Hoensbroekse Boys in Hoensbroek om
deze te bekampen en zullen zorgen beide punten mee te nemen naar Haanrade. In de
tweede klasse van de RKLVB ontvangt Haanrade II Oliveo. Men acht de bezoekers hier in
staat beide punten mee te nemen.

Zo is er ook a.s. Zondag de honderdste interland Nederland - België. De aanvoerder van het
Nederlandsch elftal Denis zal dan zijn 52e interland spelen, dit is voorwaar een respectabel
getal. Over den uitslag is voorwaar weinig te zeggen wat het a.s. Zondag zal worden.
De Zuid-Limburger van 15 Maart 1929.
Haanrade speelt in de overgangsklasse deze is een klasse hoger dan de eerste klasse. Hier
gaat men het a.s. Zondag opnemen tegen Zwartwit als uitwedstrijd. Andere wedstrijden zijn
Laura - R.K.V.S.V. en Volharding II – V.V.E. In de tweede klasse zijn voor a.s. Zondag gepland
de wedstrijden, R.K.O.V.V. – R.K.H.B.S..II; Laura II – R.K.O.N.S. II en Haanrade II- Blauwwit.
Overgangsklasse, Haanrade gaat op bezoek bij Zwartwit, we achten de Haanradenaren wel
in staat de punten te bemachtigen. Laura ontvangt R.K.V.S.V. De Voerendalers hebben nog
een goede kans, doch we gelooven niet, dat ze tegen Laura zijn opgewassen. Volharding II
ontvangt V.V.E. we gelooven dat Volharding revanche zal nemen van de 2-1 nederlaag.
In Haanrade begint men in te zamelen voor de bouw van een nieuwe kerk die in 1932 gereed
zal komen onder rector Thomas van Bleijerheide.
De Zuid-Limburger van 10 Augustus 1929.
Kerkraadse bekerwedstrijden.
Morgenmiddag 2 uur zullen op het terrein van R.K.V.V. Haanrade de Kerkraadsche
bekerwedstrijden en wel onder vier Kerkraadsche elftallen gehouden worden.
Bij loting gehouden op Donderdag j.l. zullen F.C. Kerkrade II – Kerkraadsche Boys en Miranda
II – R.K.V.V. Haanrade spelen. De beker is door eenige sportliefhebbers disponibel gesteld. Er
zullen op het terrein van Haanrade spannende wedstrijden te zien zijn.
De Zuid-Limburger van 20 Augustus 1929
Jubileum Wedstrijden te Chévremont.
Zondag j.l. hadden de laatste jubileumwedstrijden plaats op het terrein Lückerheide, bij
gelegenheid van het twintigjarig bestaan van R.K.S.V. Chévremont.
Zeven clubs waren op het appèl verschenen, n.l. R.K. Kerkrade, Achilles Bleijerheide,
Volharding Spekholzerheide, Hopel, Haanrade, Laura Eygelshoven, en een combinatie van
1e, 2e, en 3e Chévremontse elftal spelers. Er werd over het algemeen goed gespeeld. Na
loting kwamen volgende elftallen tegenover elkaar te staan.
Chévremont comb. – Kerkrade na verlenging 0-0 Bij loten wint Chévremont. Voorts speelden

Achilles –Laura 3 – 1, Hopel – Haanrade 1 – 2; Achilles – Volharding (vrijlot) 1 – 2.
Chévremont – Haanrade na verlenging 3 – 2 en Chévremont – Volharding 0 – 2.
De prijzen zijn aldus; Eereprijs Volharding, eerste prijs Haanrade, tweede prijs Chévremont,
derde prijs Achilles. Chévremont trok zich voor den eersten prijs terug omdat de wedstrijd
Chévremont – Haanrade pas na verlenging door Chévremont gewonnen werd. Dit was erg
sportief van de feestvierende vereeniging.
De Zuid-Limburger van 27 Augustus 1929 R.K.L.V.B.
De nieuwe competitie- indeeling voor het Zuiden.
De gehele indeling van alle Limburgse elftallen zal ik niet geven alleen die van Haanrade.
Overgangsklasse B. Kerkrade, Lemiers, Zwart-wit, R.K.N.S.K., Volharding 2, G.V.C., Laura en
Haanrade.
Tweede klasse C: Haanrade 2, Chévremont, Velocitas, Kerkrade 2, Laura 2, Achilles 3,
R.K.H.B.S. 2, O.V.V. Onderspeckholz.
Behalve de 286 elftallen, is nog de indeeling van verschillende nieuwe vereenigingen en
lagere elftallen van reeds bestaande te verwachten.
Ook in de R.K.F. bond nemen alleen in Limburg tot heden reeds 14 elftallen meer dan het
vorig seizoen aan de competitie`s deel, in Limburg totaal 44. De R.K. sportbeweging blijft dus
nog steeds in groei en bloei toenemen.
Hopelijk mogen nu de enkele overgebleven vereenigingen, die blijkbaar meenen alleen in
een neutralen bond behoorlijk te kunnen voetballen, ook eens eindelijk besluiten zich bij de
organisatie aan te sluiten, waar ze volgens hun katholieke beginselen slechts thuishooren.
De Zuid-Limburger van 17 Oktober 1929 Programma voor Zondag.
R.K.L.V.B. Overgangsklasse B;
R.K.V.S.V.- Laura, G.V.C. – Haanrade, en Chévremont II – V.V.E.
Tweede klasse C: Haanrade II – R.K.O.V.V., en Achilles III – R.K.H.B.S. II
De Zuid-Limburger van 16 November 1929
Programma van a.s. Zondag 17-11-1929 RKLVB.

Overgangsklasse B: R.K.V.S.V – G.V.C., Zwart-wit – Haanrade, Laura – Volharding II en V.V.E.
– Chévremont II.
Tweede klasse C: R.K.O.V.V. – R.K.H.B.S.II, Haanrade II – Bleyerheide III,
R.K.O.N.S.II – Laura II, en Blauwwit – Kerkrade II.
De Zuid-Limburger van 21 December 1929. Voorbeschouwing.
Overgang. Een belangrijke strijd is G.V.C.-R.K.V.S.V. Beide ploegen geven elkaar niet veel toe,
doch terreinvoordeel doet ons ten gunste van GVC beslissen, Haanrade heeft kans om op
eigen veld van Zwart-wit te winnen. Volharding II krijgt van Laura een nederlaag te slikken en
Chévremont II moet naar het Eijkenerveld om een nederlaag van EVV te ontvangen.
Tweede klasse: Bleyerheide III ontvangt RKONS II en kan de punten thuis houden. BlauwwitRKOVV wordt een overwinning der gasten evenals Kerkrade II – Haanrade II
De Zuid-Limburger van 22 December 1929
Voorbeschouwing voor a.s. Zondag.
Overgang: RKVSV – Laura wordt op het terrein van laatstgenoemde gespeeld. We geven
Laura de overwinning. Haanrade moet naar Zwart-wit en zij komen daar niet zonder
kleerscheuren vandaan. Chévremont II is gastvrouwe van GVC en de bezoekers zullen de
punten meenemen. VVE krijgt een moeilijke taak om de Volhardingslui te overmeesteren,
we geven de thuisclub de meeste kans.
Tweede klas: Haanrade II – Bleijerheide III wordt een overwinning voor de thuisclub hoewel
het geen gemakkelijk kluif zal worden voor de Haantjes.
Het vervolg in 1930.
Ik begin met een stukje over de VV Chévremont en de VV Kloosterbosch met haar eenjarig
bestaan.
De VV Kloosterbosch was geen lang leven beschoren. Zoals zo vele clubs, toen, en vandaag
de dag nog steeds, werden opgeheven, of fuseerden met een andere club. Wat hebben we
o.a. in Kerkrade alleen al gehad aan clubs, Minor. Ajax, Juliana, RKNAC, Roda Sport,
Bleyerheide enz… Deze namen zijn allemaal geschiedenis in het Kerkraadse
voetbalgebeuren. Dus, heeft ons Haanrade het lang nog niet zo slecht gedaan om te
overleven in haar bestaan en naam. Ook Haanrade heeft vele ups en downs gekend en
toch…..zijn we er nog.

Kloosterbosch ligt pal tegen de grens van Haanrade aan en is/was een onderdeel van de
Vink. Rond 1800 en 1900 stonden er verhoudingsgewijs meer huizen en boerderijen op der
Beusch (Kloosterbosch) dan in Kerkrade centrum. Het was dus geen onbelangrijk stadsdeel
van Kerkrade. De banden tussen de Vink, Kloosterbosch en Haanrade zijn in het verleden
altijd spontaan en vriendschappelijk geweest zowel op sportief als familiair gebied.
Hier en daar neem ik een artikeltje mee van andere voetbalverenigingen of korte nieuwtjes
om wat indrukken van toen weer te geven.
Harrie Sijstermans Haanrade Juni 2002.
1930 Er wordt vlijtig geld ingezameld voor de nieuw te bouwen H. Hartkerk.
De Zuid-Limburger van 6-4-1930.
Feestelijk ontvangst der kampioenen van RK Voetbalvereniging Chévremont I, die
kampioen werden in de 2e klasse van de R.K.F. en Chévremont 3 in de R.K.L.V.B.
Ze werden ontvangen in hotel Wilhelmina te Kerkrade (oude brouwerij aan de markt) Ze
werden toegesproken door de heer H. Handels de voorzitter van harmonie St. Philomena uit
Chévremont. Daarna ging het in flink marschtempo naar het verenigingslokaal van weduwe
Wetzels te Chévremont. Onderweg werden nog verschillende bloemenkorven aangeboden.
Te Chévremont aangekomen werden ze toegesproken door hun voorzitter dhr. Jos. Eck.
Nadat de harmonie nog een tweetal nummers had gespeeld werd de voetbalclub nog
toegesproken door hun geestelijke adviseur Rector Thomas uit Haanrade die enkele
passende woorden sprak. Voorts hoopt Chévremont in Juni haar 20 jarig bestaan te vieren.
De Zuid-Limburger van 16-7-1931.
Eenjarig bestaan R.K.K.V.V. (Kloosterbosch)
De R.K. voetbalvereniging Kloosterbosch vierde Zondag j.l. haar éénjarig bestaansfeest. Bij
deze gelegenheid had men enige voetbalwedstrijden georganiseerd. De hoofdschotel was
beslist de ontmoeting R.K. Kerkrade (Minor) contra R.K.N.A.C. (Nulland-Achilles-Combinatie)
Voor de aanvang sprak de heer Joh. Hubben de verenigingen in welgekozen woorden toe,
alsmede de Z.E. Heer Pastoor van den Goor en de Geestelijke adviseurs der verschillende
verenigingen. Hij bedankte allen, die het afgelopen jaar door hun medewerking en financiële
steun de vereniging hebben geholpen. Voorst dankte spreker de verenigingen R.K. Kerkrade,
RKNAC en Haanrade, die zo bereidwillig waren om dit feest mede te doen opluisteren door
hun prima voetbalspel en bood vervolgens de aanvoerder van Kerkrade een bloemenbouqet
aan uit dankbaarheid en tevens voor het behaalde kampioenschap en hoopte dat zij in het

volgend seizoen weer een goed figuur mogen slaan om desnoods dan de erepalm van het
land te behalen. Vervolgens richte de spreker zich tot de nieuwe combinatie, en voor het
prachtige resultaat dat er bereikt is met de combinatie, reikte spreker aan den aanvoerder
van RKNAC eveneens een mooi bloemenbouqet over met de hoop, dat ook zij in het a.s.
seizoen een schitterend figuur moge maken, opdat dit een goede propaganda in Kerkrade
moge worden voor de R.K. voetbalsport. De voorzitters der beide clubs resp. de heer J.
Heuts en W. Buck, bedankten spreker voor de aangeboden bloemstukken en welgemeende
wensen, en zij wensten tevens de voetbalvereniging Kloosterbosch het beste in de toekomst.
Vervolgens deelde de heer Joh. Hubben nog mede, dat de nieuwe bal, die thans gebruikt
wordt voor deze wedstrijden een geschenk was van de leden der Jonge Werkman te St.
Pietersrade.
Hierna liet scheidsrechter Brouwers tossen en deed de Zeereerwaarde heer Pastoor van den
Goor de aftrap voor RKNAC. Deze ontmoeting was een strijd die gelijkmatig flink tegen
elkaar opwoog met herhaaldelijk beide doelen in gevaar. Doch de verdedigingen waren de
voorhoeden de baas en zodoende kwam het einde van deze zeer spannende strijd zonder
dat een der partijen had kunnen scoren. Daar voor den winnaar van deze ontmoeting een
mooie prijs was beschikbaar gesteld n.l. een stel 1e klas doelnetten moest er geloot worden
wie deze prijs zou bemachtigen. Het geluk viel voor RKNAC van Bleijerheide ten deel en was
aldus winnaar.
Hierna volgde nog de ontmoeting tussen RK Kloosterbosch contra Haanrade, die op zeer
faire wijze werd gespeeld en eindigde in een 2-0 zege voor Haanrade. Trots de tropische
hitte kreeg men van goed voetbal te genieten. Ook de aanvoerder van Haanrade mocht een
mooi bloemenbouqet in ontvangst nemen.
3 September 1932 Tribunefeest bij Kerkrade – Minor.
De nieuwe tribune van R.K.V.V. Kerkrade-Minor wordt 4 september geopend. Deze was
gelegen aan de Koninginnen en Rolducerstraat. Deze is afgebroken midden zestiger jaren
i.v.m. de woningbouw aldaar op het Rolducerveld
Haanrade 18 September 1931. Op 6 September zal de plechtigheid plaats vinden van de
eerste steenlegging voor de nieuwe H. Hart kerk van Haanrade. Na het plechtig lof van 4 uur
gaat men in optocht naar het terrein voor de eerste steenlegging.
De Zuid-Limburger van 16 April 1932. R.K.L.V.B.
R.K.L.V.B. is de Roomsch Katholieke Limburgsche voetbalbond.
Overgang B. De strijd duurt hier voort. RKKSV verloor in Voerendaal wedstrijd en leiding.
Haanrade won van Spekholzerheide met 4-3 en neemt daardoor de leiding over. Morgen
ontvangt Haanrade de Spekholzerheidenaren, ook nu verwachten we een Hanenzege. RKKSV
(Kaalheide) zal het thuis wel klaarspelen met Rumpen. Hopel ontvangt Zwart-wit en kan ook
de punten thuis houden, terwijl RKVSV na de overwinning op de leiders ook tegen VVE kan
winnen.

De Zuid-Limburger van 8 September 1931 Sport en Spel.
Chévremont-Haanrade.
Zaterdag om 6 uur speelt Chévremont een vriendschappelijke wedstrijd tegen het thans
goed in vorm zijnde Haanrade, de pas gepromoveerde 2e klasser R.K.F. Het zal voor beide
ploegen een goede oefenwedstrijd worden voor de a.s. competitie.
Zondag speelt Chévremont een weldadigheidswedstrijd tegen “Laura” uit Eygelshoven. De
opbrengst is bestemd voor de H. Hartkerk te Haanrade.
De Zuid-Limburger van 4 Oktober 1932.
Laura – Haanrade 1 – 3
Deze wedstrijd is voor de thuisclub uitgelopen op een nederlaag. Wat niemand verwacht
had is gebeurd. Laura had een algemene offday, geen der elf spelers bereikte zijn gewone
vorm. Het elftal in zijn geheel bleef ver beneden zijn kunnen. Ook lag er een zekere matheid
in het spel der geelzwarten, waartegenover Haanrade een geweldig enthousiasme stelde.
Van begin tot einde gaf zij haar tegenstander geen tijd om kalm weg te werken. Dat dit
enthousiasme voerde tot forsch, soms ruw spel, lag ook aan de te slappe leiding. De lichtere
Laura-spelers waren daardoor ook zeer gehandicapt. De wind hielp verder nog mee om het
peil van den wedstrijd te drukken.
Over de match het volgende. Laura trapt af met de wind mee, maar Haanrade komt het
eerst in den aanval. Ze weet een kwartier na het begin de leiding te nemen 0-1. Tot rust blijft
Laura dan in den meerderheid. H. Smitz maakt met een schitterende pil den gelijkmaker 1-1.
Even later keurt de scheidsrechter ten onrechte een Laura-doelpunt af. Na de thee loopt de
Laura-ploeg naar haar vorm te zoeken. Haanrade kan er even later 1-2 en even later 1-3 van
maken. Haar centervoor blijkt den gevaarlijkste man te zijn. Met dezen stand komt het
einde. De moed niet laten zakken Laura-jongens, volgende keer weer beter.
Het terrein van Haanrade lag destijds ongeveer achter de winkel van Rieteco, Der
Frischmarkt. De ingang was langs het witte huis van Mai Rouschen vroeger Vorage. De
Meuserbeek die vroeger dwars over de Meuserstraat stroomde liep langs dit huis, via het
voetbalveld/weide naar de Worm toe. Men heeft deze beek wel eens voor een wedstrijd in
een donkere Zaterdagnacht doen afdammen zodat het veld onder water stond de dag er na.
De wedstrijd van Zondag moest dan worden afgelast. Redenen hiervoor was dat er enkele
spelers van Haanrade die zondag niet beschikbaar waren en men anders met vele invallers
of te weinig spelers moest aantreden. Jeu Thelen weet nog wie dit toentertijd heeft gedaan,
en om welke wedstrijd en spelers het toen ging.
De Zuid-Limburger 25 April 1933 Sport en Spel.

2e Klasse F

Hier behaalde Kaalheide `t kampioenschap, door een 3-2 overwinning op VTV. Ook hier
hulde aan de kampioenen, de kranige Kaalheidenaren vorig seizoen nog overgangers, nu op
de drempel van de promotieklas in de I.V.C.B. kaalheide werd ongeslagen kampioen en
speelde slechts een wedstrijd gelijk, dit is een extra felicitatie waard. Bleijerheide behaalde
ook nog eens een overwinning, RKHBS werd `t slachtoffer op `t Prickboschje en verloor met
3-0. Tenslotte deelden Haanrade en Laura de punten 3-3 was de uitslag. Hier is nu de stand.
Kaalheide

11

10

1

0

21

40-16

VTV

11

7

1

3

15

44-20

Haanrade

11

6

3

2

15

34-24

Laura

11

6

1

4

13

31-23

6

22-32

Bleijerheide

10

3

0

7

RKHBS

11

2

0

9

4

VVH II

11

1

0 10

15-35

2

13-49

Stand van 9 Mei 1933 De vermoedelijke eindstand.
Kaalheide

12

10

2

0

22

42-16

VTV

12

8

1

3

17

45-23

Laura

12

7

1

4

15

35-24

Haanrade

12

6

3

3

15 35-26

Bleijerheide

12

4

1

7

9 26-34

RKHBS

12

2

0 10

4 16-38

VVH II

12

1

0

2

11

15-53

Kermis te Haanrade op Zondag 2 Juli 1933 Groot Bal in de welingerichte zaal van den heer
Jos. Heuts te Haanrade aan de Haanraderstraat nabij de bruinkoolgroeve Anna.
De Zuid-Limburger van 26 Oktober 1933 Laura – Haanrade 1 – 1.
Laura bestormt direct de Haanrade-veste en het spel is nog geen twee minuten oud als de
rechtsbinnen uit een mooie voorzet van links het eerste puntje maakt. De Laura voorhoede,

waarin we een nieuwe linksbinnen opmerken, zit er terdege op. De rechtsbinnen mist echter
een mooie kans. Maar Haanrade is echter ook niet voor de poes, vooral de voorhoede is zeer
gevaarlijk. Het spel begint van beide kanten iets unfair te worden maar scheidsrechter Krans
houdt de lijntjes strak. Na 25 minuten ziet Haanrade haar zwoegen beloond en is de stand 11. Van beide kanten gaan mooie kansen teniet. Er ontstaat na rust een duel tusschen een
Laura en een Haanrade-speler, waarna door het fluitje een einde wordt gemaakt. De
Kemphanen moeten zich verzoenen. Het spel is nu op en neergaand, zoodat de
doelverdedigers herhaaldelijk moeten ingrijpen. Een Haanrade-speler krijgt een laatste
waarschuwing voor ruw spel. Het laatste kwartier speelt Laura slechts met 10 man. In die
periode zijn het de Laura-backs en de spil die zeer goed werk verrichten. Gelukkig komt er
spoedig het einde en zijn de puntjes eerlijk gedeeld.
De Zuid-Limburger van 7 November 1933. Achilles – Haanrade 4 – 2.
Achilles heeft haar oude vorm teruggevonden en het betere combinatiespel, vooral de
tweede helft heeft haar de overwinning bezorgd. Aanvankelijk zag het er niet naar uit, dat de
thuisclub met een viertal doelpunten zou eindigen, daar de Haanraders heftig tegenstand
boden. Bovendien bleken de Achilles-voorwaartsen toen nog niet op schot te zijn. Met rust
was de stand nog dubbelblank. Kort nadien maken de gasten uit een plotselinge uitval, na
een corner het eerste punt. Uit een penalty, veroorzaakt door een der Haanrade-backs
brengt Achilles den stand gelijk. Nu gaan de Prick-lui beter combineeren, waarvan een
tweede punt het gevolg is. De Haantjes raken bekneld, daar Achilles hen thans geweldig op
den hielen zit. Driemaal deponeert Achilles den bal in het net, waarvan een door buitenspel
niet wordt toegekend door den scheidsrechter, die goed voldeed. Tenslotte komt Haanrade
nog eens opzetten en weet het doel te vinden, waarmee de eindstand wordt gefloten.
De Zuid-Limburger van 13 Januari 1934 Hevige brand.
Afgelopen Donderdag, verm. 11 of 12 Januari brandde de zaal van de heer J. Heuts uit te
Haanrade, aan de Haanraderstraat. Dit was een concert en biljartzaal te Haanrade, gebouwd
omstreeks 1915. In deze zaal zijn tot aan de brand vele uitvoeringen geweest zoals
zangconcoursen en concerten, toneelavonden, feestavonden, bruiloften en jubilea en
vergaderingen van bonden of verenigingen en tentoonstellingen zoals pluimvee en konijnen.
Dit alles werd nu overgenomen door concertzaal Wilhelmina uit 1923 van Lambert en later
van `t Miets Boss aan de Meuserstraat. De eerste zaal te Haanrade was van Jos. Lochtman de
latere noodkerk en pastorie gelegen aan de hoek Meuserstraat en de weg naar het kerkhof,
hier is ook de harmonie St. Gregorius opgericht van Haanrade in 1900.
De Zuid-Limburger van 27 Februari 1934.
Overzicht I.V.C.B. de tweede klas B. VTV versloeg haar concurrent Kaalheide met 1-0.
Bleijerheide handhaafde haar kansen door een fikse overwinning op Sportclub met maar
liefst 8-2. Hopel deed wat we verwachten en sloeg Haanrade met 5-1. Ook VVH won weer, al
was `t dan ook maar 2-1 van RKHBS.

Hopel – Haanrade 5 – 1. Hopel heeft voortdurend het spel in handen. Bij Haanrade worden
door de achterhoede enige mooie doorbraken onschadelijk gemaakt of corner verwerkt,
deze worden echter zeer slecht genomen. Na 20 minuten geeft de Hopel linksbinnen uit een
mooien voorzet van links zijn club de leiding. Kort daarna vergroot de centervoor uit een
corner met een kopbal den voorsprong. Na rust zit Hopel er weer geducht op. Een goal
wordt wegens buitenspel geannuleerd. Kort achter elkaar krijgt Hopel twee corners te
nemen, die door de centervoor op schitterende wijze in doelpunten worden omgezet.
Haanrade heeft thans niets meer in te brengen. Nogmaals neemt de Hopel centervoor zijn
kans waar en schiet met een flink schot in. Als Haanrade een doorbraak doet, is de
waakzaamheid der Hopel achterhoede verslapt en kan het aan een tegenpuntje komen.
Voor het einde vergroot de linksbinnen den stand met een prachtig schot en kan Haanrade
met een 5-1 nederlaag inrukken.
De Zuid-Limburger van 17 April 1934. Kaalheide – Haanrade 2 – 2.

Bij een temperatuur die beter geschikt was voor watersport, stellen de elftallen zich op en
blijkt Kaalheide meerdere invallers te hebben, o.a. voor den doelverdediger. De eerste
aanvallen zijn voor de bezoekers doch zij loopen op niets uit. Dan trekt de thuisclub ten
aanval en reeds de tweede poging leidt tot succes, wanneer Kramer, die midvoor speelt met
een formidabel schot den Haanraadse keeper geen schijn van kans geeft, 1-0. Dit maakt de
Haantjes wakker en voortdurend wordt de Kaalheide verdediging in het nauw gebracht. Als
deze dan even treuzelt met wegwerken, profiteert de rechtsbinnen der bezoekers hiervan
om de partijen op gelijken voet te brengen. Even later krijgt Haanrade op ongeveer half veld
een vrije trap te nemen. De bal komt precies onder de lat terecht en de doelman slaat hem
zelf in doel 1-2. Met dezen stand volgt rust. De tweede helft is nauwelijks het aankijken
waard en verloopt voor het grootste gedeelte in doelloos heen en weer getrap van `t leer.
Eerst `t einde lukt het de thuisclub nog een doelpunt te fabriceren, zoodat het einde komt
met een gelijk spel, wat de verhouding goed weergeeft.
De Zuid-Limburger van 28 Juli 1934. RKVV Kloosterbosch.
In verband met de opening en zegening van het sportterrein te Kloosterbosch (niet
Miranda) organiseert de pas opgerichte voetbalclub Kloosterbosch eenige wedstrijden op
Zondag 19 Augustus a.s. een viertal R.K. voetbalclubs zijn aangezocht om hun welwillende
medewerking te verleenen. Wij komen nog nader op deze voorlopige mededeeling nog
nader terug.
11 Augustus 1934 RKVV Kloosterbosch.
Bij gelegenheid van de opening en inzegening van het nieuwe sportterrein van de RK
Voetbalvereniging “Kloosterbosch” organiseert deze club eenige herinneringswedstrijden
op Zondag 19 Augustus a.s. Hieraan zullen medewerken, Minor I (Kerkrade) KNV I (KleinNulland)

Achilles I (Bleijerheide) en RKVV Haanrade I. Deze wedstrijden zullen voorafgegaan worden
door een korte optocht, opgeluisterd door het Fluit en Tamboercorps “Voorwaarts”
Mooie prijzen zijn beschikbaar gesteld voor doeltrappen en kegelbaan.
Zondag a.s. houdt genoemde vereniging haar maandelijkse ledenvergadering in `t lokaal van
M. Jurgens. (Nu Nico Hanneman hoek Beukenbosweg-Vinkerstraat)
Dit lijkt me ook aardig om eens iets te vermelden van diverse activiteiten van de clubs in die
tijd, vooral om de namen waar ouderen van zullen smullen.
De Zuid-Limburger van 28 Juli 1934:
Keuzewedstrijd Kerkraads elftal. Door de 4 Kerkraadse Koninklijke Nederlansche Voetbal
Bond-vereenigingen, de 1e klasser Bleijerheide en Juliana en de 2e klasser Miranda en K.V.C.
is besloten in wedstrijdcombinaties samen te werken. Het hoofddoel van deze
samenwerking is het vormen van een Kerkraads-elftal. Met dit Kerkraads-elftal zullen in
samenwerking met het bestuur van den Limburgschen Voetbal Bond grootte
propagandawedstrijden georganiseerd worden ten bate van den L.V.B. en de noodlijdende
LVB-clubs. Zoo ligt het o.m. in het voornemen om een zeer sterke Nederlansche
vertegenwoordigende ploeg naar Kerkrade te laten komen. Als aanvang van deze schoone
plannen spelen a.s. Zondag 29 Juli n.m. om 2 ½ uur op het Miranda terrein te Chévremont
twee proefelftallen welke als volgt zijn samengesteld.
Elftal A;

Frans Pöttgens (Miranda)
L. Reisinger (Juliana)
M. Schlangen (Juliana)
M.van Kan (Juliana)
E. Scheelen (K.V.C.)

H. Kousen (Bleyerheide)
Karl. Arnolds (Bleyerheide)
A. Rothkrans (Miranda)
H. Willems (Miranda)

L. Hupperts (Bleyerheide)

Joep. Jongen (Miranda)

Elftal B;
L. Krewinkel (Bleyerheide)
J. Jörissen (Juliana)
L. Dorscheidt (K.V.C.)
E. Kalenka (K.V.C.)

H. Adriaans (K.V.C.)

L. Paffen (Bleyerheide)

J. Voorjans (Juliana)

A. Kalenka (K.V.C.)

G. Lamers (Bleyerheide)

L. Raven (Bleyerheide)

L. Schmets (Bleyerheide

Het uiteindelijke Kerkraads-elftal zal door de organiserende commissie uit bovenstaande
spelers worden samengesteld, uit de beschikbare en de meest op de voorgrond tredende
spelers van de vier Kerkraadse K.N.V.B. clubs. Daar de ploegen vast aan elkaar gewaagd zijn,
belooft het een zeer spannende match te worden en zal het aan het Mirandaterrein niet aan
belangstelling en spanning gaan ontbreken.
De uitslag zal later worden 3-2 voor het A-elftal
Doelpunten werden gescoord door de volgende spelers.
Scheilen 1-0, Paffen 1-1, Scheilen 2-1, Scheilen 3-1 en Paffen 3-2.
De wind deed veel afbreuk aan de wedstrijd.
De Zuid-Limburger van 11 Augustus 1934. Huldiging Juliana.
Ter aanvulling van het reeds geplaatste, betreffende de huldiging van de voetbalvereeniging
Juliana op Zondag 12 Augustus a.s. vernemen wij nog dat de elftallen als volgt zullen
verschijnen. De aftrap wordt verricht door den Edelachtbaren Burgemeester Habets.
Juliana:
Andries de Lang

J. Voorjans

Antoon de Lang

M. Schlangen
A. van Kan

J. Wouters
Pisa

L. Reisinger

J. de Boer

J. Jörissen

Huisman

Limburgs Elftal.

Willems (Miranda)

Jongen (Miranda)

v.d. Wal (Stm. Hendrik)
Wolters (Waubach)

Beers (Kolonia)

Lienartz (Stm. Emma)
Tilly (Stm. Emma)

Bilman (Heerl. Sport)
Adriaans (KVC)

Cordewener ( Stm. Emma)

Pöttgens (Miranda)
Scheidsrechter is de heer Wevers.
De Zuid-Limburger van 30 Augustus 1934
Haanrade I – RKKVV I 2 –2.
Onder leiding van scheidsrechter Walraven stellen beide elftallen zich op. Haanrade is
compleet en RKKVV (Klein-Nulland) met twee invallers. De thuisclub wint den tos en RKKVV
brengt de bal aan het rollen, de midvoor geeft direct door naar rechts, maar iets te scherp
en de bal gaat over de out-lijn. Haanrade gooit in en gaat tot den aanval over, maar wordt
door den rechtsback afgeslagen. Het eerste kwartier behoudt Haanrade het beste van het
spel, maar zij kunnen het niet tot doelpunten brengen. Langzamerhand neemt RKKVV het
spel over en na 25 minuten spelen weet haar middenvoor op schitterende wijze onhoudbaar
te doelpunten. Tot rust weegt het spel tegen elkaar op, zonder dat in den stand verandering
komt.

De tweede helft begint Haanrade met 10 man maar het spel word wel wat ruw, waartegen
de scheidsrechter niet voldoende optrad. RKKVV is hierdoor een beetje uit het veld geslagen
en Haanrade wist dan ook in deze periode denstand gelijk te maken. RKKVV speelt haar spel
kalm verder en 25 minuten na rust weet haar rechtsbinnen v.d. Meulen de geheele
verdediging te verschalken en brengt met een zuiver gericht schot in den rechterhoek den
stand op 2-1. Hierdoor geprikkeld speelt Haanrade nog vuriger en 10 minuten voor het einde
maken zij den stand gelijk 2-2. De resterende minuten gebeurt niets bijzonders meer en met
gelijken stand 2-2 komt het einde. Scheidsrechter Walraven trad niet genoeg op tegen ruw
spel.
R.K. Jeugdcompetitie Kring Kerkrade. Juli 1934
Uitslag van 22, 25, en 26 Augustus.
Afdeling A. Chévremont I – Laura I

5–0

Haanrade I – Kerkrade I 0 – 0
Chévremont I blijft de leiding houden door een 5-1 overwinning op Laura. Chévremont
was over alle linies sterker en de overwinning was verdiend. Op `t Haanrade-terrein heeft `t
geweldig gespannen, dit bewijst de uitslag. Haanrade bracht een flink elftal in het veld, dat
geweldig enthousiast speelde. De kleinere Minorjongens stelden hier tegenover een meer
technisch spel. Walter verdedigde het Kerkraadse doel schitterend en kreeg menig applaus.
Haanrade behaalde het eerste winstpuntje. Werkelijk het was een aardige, fraaie en fair
gespeelde wedstrijd. Zoo moet het blijven jongens.
De Zuid-Limburger van 30 Augustus 1934 Het jeugdvoetbal.
De stand van 26 Augustus 1934 in afdeeling A.
Chèvremont I 5
RKTSV I

4

5
3

0
0

0
1

10
6

17 - 4
21 - 6

Kerkrade I

5

1

2

2

4

5- 4

Laura I

5

1

1

3

3

6 – 18

Haanrade I

5

0

1

4

1

5 - 15

Programma voor Zondag 2 September 1934

Laura I – Kerkrade I om 4 uur. Scheidsrechter Bothmer.
RKTSV I – Haanrade I om 4 uur. Scheidsrechter Ploem
Uitslagen van de week van 3 tot 9 September 1934 R.K. Jeugdcompetitie Afdeling A.
Kerkrade I – RKTSV I 0 – 5
Haanrade I – Chèvremont I 0 – 5
Chèvremont behaalde eveneens een 5-0 overwinning op Haanrade en blijft nog steeds aan
de leiding. Haanrade was niet compleet en speelde zelfs maar met 10 man. Op die manier
zal het wel niet gaan Haantjes.
De stand van 9 September 1934 n de Jeugdcompetitie van kring Kerkrade afdeling A.
Chèvremont
RKTSV

6
5

6
4

0
0

0
1

12
10

22—4
26—6

Laura

6

2

1

3

5

11—18

Kerkrade

7

1

2

4

4

5—14

Haanrade

6

0

1

5

1

5--19

Programma voor Zondag 16 September 1934. Afdeling A.
RKTSV – Chèvremont om 12.30 uur Scheidsrechter Bothmer.
Laura – Haanrade

om 1 uur Scheidsrechter Kemmerling.

De Zuid-Limburger van 13 September 1934 Voetbal
S.V. Bleyerheide, de nieuwe competitie. (Tussendoortje)
Na het vallen van het scherm na de vorige competitie, heeft afgezien van een korte
rustperiode, trainer Schrenk de spelers van S.V. Bleyerheide ernstig voorbereid op de grote
strijd die a.s. Zondag gaat beginnen. Wel negentig procent der spelers heeft met volle
toewijding aan de training deelgenomen. Laten wij hopen dat deze voorbereiding zijn
uitwerking moge hebben in de a.s. competitie. Zoals men weet komt doelman Pöttgens
voorheen Miranda thans voor Bleyerheide uit. Wij vertrouwen dat Frans zich bij zijn nieuwe
club en in een “hogere” omgeving spoedig thuis zal gevoelen.
Om allen gelegenheid te geven de wedstrijden bij te wonen, heeft het bestuur van S.V.
Bleyerheide de entreeprijzen als volgt vastgesteld. Schoolkinderen 5 cent, invaliden 10 cent,

jongens van 14 – 18 jaar en werkelozen 20 cent, staanplaatsen 40 cent, staantribune en
zitplaatsen 60 cent, overdekte tribune 80 cent. De donateurskaarten kosten 3 gulden,
zitplaatsen 4.50 gulden en overdekte tribune 7 gulden per jaar.
De Zuid-Limburger van 20 November 1934.
Laura I – Haanrade I 2 – 3.
Beide elftallen verschijnen compleet onder de leiding van scheidsrechter Hermans. Laura
laat direct een keurig partijtje voetbal zien, plaatsen, stoppen, doorgeven is werkelijk af,
maar Haanrade stelt hier tegenover een heel ander type spel, n.l. het afbraaksysteem. Bij
hen blijft het dan ook een trap maar raak spelletje. Door daarbij stevig hun meer tengere
tegenstanders te bewerken, brengen zij de schrik er in. Het gevolg is een enthousiast hard
werkende ploeg, tegen een niet durvende en tengevolge daarvan mat spelend Laura elftal.
Zo komt de ruststand met een 1-0 voorsprong voor Haanrade. Wie gedacht had dat de
geelzwarten na rust beter zouden aanpakken kwam bedrogen uit. Men wilde het mooi doen,
vooral de linksbinnen speelde zonder de nodige geestdrift. Bij een snelle ren brengt Hanssen
de stand op 0-2. Nog worden de geelzwarten niet wakker. Een blunder van de Laura keeper
die te ver uitliep en vergat zich te herstellen, bracht de Haantjes zelfs een 0-3 voorsprong.
Hierna laat de Laura aanvoerder zijn jongens in de steek. Maar er komt meteen een andere
geest over het elftal. Schmitz gaat naar voren en brengt de vijandelijke achterhoede tot
wanhoop. Nu wordt gewerkt, de geelzwarten zweven met de resterende negen spelers
voortdurend voor het doel van Haanrade. Aanval op aanval wordt echter afgeslagen.
Eindelijk ziet Schmitz zijn zwoegen beloond en kan twee prachtige doelpunten scoren. De
hoop herleeft in het Laura kamp. De Haantjes zijn totaal uitgespeeld, maar met kunst en
vliegwerk kunnen zij zich staande houden. De heer Hermans had een zware taak, maar dat
was hem wel toevertrouwd.
De Zuid-Limburger van 23 April 1935
Tweede Klas B. kring Heerlen R.K.L.V.B.
Laura’s wedstrijd, die tegen Sportclub verminderde het degradatiegevaar aanmerkelijk,
doordat de Eijgelshovenaren met 5-0 wonnen en hun aantal punten brachten op negen. Zij
zullen nu moeten afwachten wat Haanrade en Sportclub in hun resterende wedstrijden
presteren. De ontmoeting Haanrade – Sportieve Ster werd vriendschappelijk gespeeld en
door Haanrade gewonnen met 7-1 gewonnen. De thuisclub zal er wel spijt van hebben
gehad dat het nu niet om de punten ging.
Door de kring Heerlen zijn een achttal kringelftallen samengesteld, welke op nader te
bepalen data wedstrijden zullen spelen.
De elftallen zijn als volgt:

I.V.C.B. bond. Terrein Sportclub. Scheidsrechter Rijken.
Ries. A. Kerkrade
Simons. A. Hopel; Wetzels. Joh. RKONS; Hermans. Bleijerheide; Vaessen. RKONS;
Aretz. Wiel. Bleijerheide; Wetzels. A. RKONS; Vondenhoff. Kerkrade; Roukens. Kerkrade;
(aanvoerder) Lambie. Kerkrade; W. Wetzelaer. Haanrade.
Prevo. Laura,
Smits. H. Laura; H. v.d. Linden VVH; Kostrewa. Hopel; Dumont. Sportclub; Sterka.
Chèvremont; Th. Hendriks. Hopel; Kramer. Kaalheide; Linssen. VVH;
Trachs. Chèvremont (aanvoerder); Jezzikowski VVH.
Reserves: Doel: Lenssen. Kaalheide;
Achter: L. Wetzelaer. Haanrade; Havenith. Sportclub; Berends. Kaalheide;
Voor: Klinkeberg. Chèvremont; Schings. H. Bleijerheide; Aretz. M. Bleijerheide.
De andere klassen en elftallen zijn teveel om op te noemen terwijl, de namen van toen toch
interessant genoeg zijn. Het zou echter te ver van Haanrade wegvoeren. Wel geef ik nog
twee elftallen die ook tegen elkaar zullen spelen waar ook twee namen van Haanraadse
spelers in voorkomen. Het zijn elftalcombinaties uit de 2e en 3e klasse RKLVB van het
dekenaat Kerkrade en zullen gaan spelen op het terrein van Bleijerheide.
Wolfs. Haanrade;
Thomas. F. Bleijerheide; Jacobs. H. Hopel; Zeelen. G. Kerkrade; Lamers. J. Bleijerheide;
(aanvoerder). Mercks. J. Kaalheide;
Gorissen. J. Kerkrade; Schijns. J. Kerkrade; Doveren.K. Bleijerheide; Nijsten. J.
Bleijerheide; Martens. Kaalheide:
Lambie. Fr. Kerkrade;
Goebbels. J. Sportclub; Aretz. J. RKEVV; Vreuls. W. Kaalheide; Kaas. A. RKTSV;
Heijltjes. A. RKKVV; Bodelier. J. RKEVV (aanvoerder); van de Berg. RKKVV;
Havenith. G. Sportclub; Knops. Sportclub; Geng. RKKVV;

Reserves: Doel:

Hamers. H. Sportclub;

Achter: Savelsberg. RKTSV; voor: M. Sijstermans. Haanrade;
Voor:

van de Velde. RKEVV; Senden. J. Kerkrade.

Scheidsrechter is Bindels.
De Zuid-Limburger van 13 Juli 1935. RKVV Kloosterbosch.
A.s. Zondag 14 Juli 1935 zal RKKVV haar éénjarig bestaan vieren. Bij deze gelegenheid
worden enkele belangrijke wedstrijden gespeeld. Hieraan nemen deel de beste en sterkste
clubs van Kerkrade n.l. R.K. Kerkrade I kampioen 1e klas IVCB, en de nieuwe sterke
combinatie van Bleijerheide RKNAC, verder RK. Haanrade 2e klasser IVCB en de jubilerende
vereniging zelf. De clubs komen allen sterk voor de dag. Het neusje van de zalm is natuurlijk
het eerste treffen tussen RK. Kerkrade contra RKNAC, die om half drie begint.
De elftallen zijn als volgt samengesteld.
RK. Kerkrade.

Ries.

Schings
Rutten
Heijltjes. Joh.

Lataster
Wetzelaer
Vondenhoff

Heijltjes. Ph.
Roukens

Bremen

Lambie

Scheidsrechter A.H. Brouers.
Schings. H.
Aretz. W.
Meijs. J.

Chermien. W.
Stitzinger. B.

Quadvlieg. J.

Gielkens.

Hermans. M.

Platnick. L.

RKNAC (Achilles-Nulland)

Schmetz. L.

Quadvlieg. H.

De winnaar van deze wedstrijd ontvangt een prachtig stel doelnetten.
Om 4 uur speelt RKKVV I tegen Haanrade I, scheidsrechter is de heer Bothmer. RKKVV
probeert een nieuwe opstelling uit voor deze wedstrijd.
RKKVV.
Offermans. P.
Dassen

Kemmerling. J.
Heijltjes. W.
Jurgens. J.

Kemmerling. G.

Van de Berg.

W. Wetzelaer.

J. Koolen.

S. Witvoet.

Bartels. G.
Housen.

Van de Mullen. Jos.

L. Thönnissen.

W. Beumers.

P. Schmitz.
RK. Haanrade.

J. Wolfs.

Ackerman.

H. Wolfs.

H. Jongen.

M. Boss.
J. Poyck.

Op het terrein is gelegenheid tot doeltrappen voor prachtige prijzen. Iedereen gaat dan
natuurlijk naar het RKKVV terrein aan de Beukenboschweg, tegenover Café M. Jurgens.
De Zuid-Limburger van ?? Juli 1935.
Voetbalvereniging R.K. Haanrade bij haar 7½ jarig bestaan.
Zondag herdacht de Voetbalvereniging R.K. Haanrade haar 7½ jarig bestaansfeest. Dit feest
werd des morgens ingezet met het bijwonen van een H. Mis om 7 uur, waaronder
gemeenschappelijk ter H. Tafel werd genaderd. Na afloop dezer H. Mis had in het clublokaal
een gezamenlijk koffieontbijt plaats. Na den inwendige mens te hebben versterkt, trok men
wederom ter kerke tot bijwoning van een plechtige Hoogmis, die opgedragen werd tot
intentie voor de leden der vereniging.

Na de Hoogmis werd de clubvlag ingewijd en een bloemenhulde gebracht aan het H.
Hartbeeld waarna men met muziek der plaatselijke Harmonie St. Gregorius een korte
wandeling maakte en werd tenslotte in het clublokaal het vaandel aan den voorzitter der
Voetbalvereniging overgedragen.
`s Namiddags werd het feest voortgezet door het spelen van de georganiseerde
voetbalwedstrijden. Aan dit toernooi hebben deelgenomen RKNAC I - Bleijerheide;
RKONS I - Schaesberg: Caesar I - Beek; en R.K. Chèvremont.
Bij de eerste wedstrijd ontmoetten elkaar.
RKONS – RKNAC
Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd, en het spel gaat dan op en neer met beide doelen
om de beurt in gevaar. RKNAC neemt het eerst de leiding, doch spoedig maakt RKONS gelijk,
terwijl deze na de rust eveneens het winnende puntje scoort, zodat deze wedstrijd eindigt in
een 2-1 overwinning voor RKONS, waardoor deze zich in de finale plaatste.
De tweede ontmoeting gaat tussen.
Caesar – Chèvremont
In deze vlug gespeelde wedstrijd was Chèvremont evenwel over alle linies sterker. Ofschoon
Caesar mooi open spel leverde brachten zij het niet verder dan de backs. Van de enkele
doorbraken tot aan doel wisten zij evenwel twee kansen te benutten en de Chèvremont
keeper moest dan ook tweemaal vissen. Maar de Chèvremont voorhoede was productiever
en door haar prachtig combinerend spel, goed gesteund door de halflinie, wist zeven maal
doelman Piek te passeren, zodat deze wedstrijd eindigde in 7-2 overwinning voor
Chèvremont, die welverdiend was. Na een korte rust volgt de verliezers ronde tussen.
RKNAC – Caesar
Ook deze partijen zijn aan elkaar gewaagd, en Caesar wint met 1-0. Dan volgt de wedstrijd.
RKONS – Chèvremont
In een vlug op en neergaande strijd werd mooie voetbalsport geleverd. Vooral Chèvremont
vertoonde een schitterend combinerend spel, en haar schotvaardige voorhoede, die deze
middag buitengewoon op dreef was, scoorde in deze ontmoeting “vier” maal. RKONS kon
het doelnet niet doen trillen. Chèvremont kwam aldus als overwinnaar uit dit
voetbaltoernooi.

De Prijzen zijn als volgt.
1e prijs Chèvremont Fl. 20.—
2e prijs RKONS

Fl. 15.—

3e prijs Caesar

Fl. 10.—

4e prijs RKNAC

Fl. 5.—

De Zuid-Limburger van 26 Oktober 1935.
Toneelavond RKVV Haanrade
Op Zondag 27 Oktober zal deze vereniging in de zaal van dhr. Boss te Haanrade opvoeren
Paard op Zolder van P. Gerdas, klucht in drie bedrijven. Aan deze avond is nog meteen een
verloting verbonden met o.a. als hoofdprijs een Dames of Herenrijwiel naar keuze. Wij
kunnen een bezoek aan deze avond ten zeerste aanbevelen, omdat Paard op Zolder u een
eens hartelijk zal doen lachen, wat in deze tijd wel eens nodig is.
De Zuid-Limburger van 5 November 1935
Hopel I – Haanrade I 1 – 2
De Haantjes hebben dit keer beide puntjes buit gemaakt. Voor de rust was Hopel gedurig in
de meerderheid, die ze door een doelpunt wisten uit te drukken. Na de rust waren de rollen
omgekeerd en drukten de Haantjes hun meerderheid uit in twee doelpunten. Over het spel
het volgende.
De Hopellui ondernemen de eerste aanvallen, maar deze leveren niets op. Na 15 minuten
komen de gasten los, Frans Hanssen zwenkt door de verdediging heen, maar faalt in de
laatste instantie. Rutar wordt dan in het geweer geroepen en kan dan ten koste van een
hoekschop redden. Deze levert niets op. Dan gaan de gastheren er vandoor, Jacobs. M. zet
hoog over de backs heen, en Obstetter kopt de bal al vallend langs Poyk in het doel 1-0. Dat
geeft hun moed, ze krijgen een vrije trap te nemen, resultaat nul!
Na de hervatting is al direct nieuw leven gevaren in de Haantjes. Ze werken zich los, met als
gevolg een hoekschop, die niets oplevert. Maar dan komt de gevaarlijkste man in de gasten
voorhoede in actie. Als Mai Hanssen een bal doorgeeft aan zijn broer, en deze met een
prachtschot de gelijkmaker bezorgt 1-1. Nu zijn de Haantjes niet meer te houden, ze weten
een tweetal hoekschoppen te forceren, echter voorlopig zonder resultaat. Een vliegend
schot van Lambert Thönnissen ketst tegen de lat. Poyk moet dan ook nog eens handelend
optreden. Terrakowski schiet op doel, de bal komt terug bij Obstetter, die de bal rakelings
langs de doelmond laat gaan. De Haantjes nemen het heft weer in handen, als de kleine

Thönnissen, Supanzik omzeilt en met een verrassend prachtschot de leiding neemt 1-2.
Nadat Hopel nog een corner heeft geforceerd fluit scheidsrechter Heijendaal einde.
De ZuidLimburger van 28 November 1935.
R.K.L.V.B. De uitslagen van Zondag 24 November.
Overgangsklasse B:
RKBSV – RKONS II 2-1

RKTSV – VVH II 7-0

Lemiersia – Rumpen 4-0

RKNAC III – RKVVK 2-3

Rumpen – Lemiersia 4-4 ?

Eerste klasse C:
Kerkrade II – GSI 6-0

Laura II – Sportieve Ster II 3-3

Groenstraat - Lichtenberg 3-0

RKKVV – Chèvremont II 0-2

Haanrade I – RKNAC II 6-2
Tweede klasse E:
Kerkrade III – Hopel II 3-2
Kaalheide II – SDO 1-3
Haanrade I – RKNAC II

Benzenrader Boys – Haanrade II 6-3
VVH II – RKTSV II 2-2

6-2 (verslag)

Hier komt ene L.Sijstermans in het verslag voor. Dit is Leonard Sijstermans van de drie
gebroeders Andreas en Mathieu als roepnaam Lei, Mai en Dris. Lei was de oudste van deze
drie gebroeders. Hun ouders Hoebeët en Ida Sijstermans-Wetzelaer bezaten een winkeltje in
koloniale waren aan de Meuserstraat waar nu der Frischmarkt en de Weckselstube
gevestigd is. Lei Sijstermans was een getalenteerde linksbuiten die, zoals men meestal zegt
te vroeg geboren was. Als hij vandaag de dag had geleefd zou hij een goedbetaalde prof
speler zijn geworden. Kort voor de oorlog verhuisde hij naar Maastricht waar hij jarenlang
een gewaardeerd speler is geweest van Leonidas, de club waar Miranda haar naam moest
door veranderen. Miranda heette in den beginne ook Leonidas, en toen ze van bond gingen
veranderen ook hun naam moesten veranderen van Leonidas naar Miranda. De broer van
Lei Sijstermans, Andreas komt iets later in beeld en heeft ook vele jaren de clubkleuren van
Haanrade verdedigd. Enkele malen heeft ook mijn vader, Mai op het eerste elftal gespeeld
edoch, hij was wat minder getalenteerd dan zijn broers. Wel gaat het gerucht dat hij over
een enorm hard schot beschikte.

In de returnwedstrijd hebben de Haantjes de blauwwitten op overtuigende wijze geklopt.
Nadat de rust inging met de stand 1-0, zal wel niemand aan zo een grote zege der
withemden gedacht hebben. De keeper der gasten treft geen blaam, de doelpunten waren
onhoudbaar. Scheidsrechter Jaspers leidde goed.
Om 2 uur trapt NAC af, maar de bal blijft voorlopig nog in het middenveld, totdat de
haantjes ertussenuit knijpen. Nadat keeper Bost er alle moeilijke ballen uitgeranseld heeft,
moet hij toch zwichten voor een schot van L.Sijstermans 1-0. Na nog enige strubbelingen
voor het doel der gasten, fluit de scheidsrechter half time.
Na de hervatting treden de Hanen direct overtuigend op, en voor de reserves er erg in
hebben ligt nummer twee achter Bost, door middel van Sijstermans. De blauwwitten
proberen op te halen, maar ze vinden de keeper op hun qui-vive. Gielkens. J. krijgt een kans
tot scoren, maar Vorage werkt nog tijdig weg, de bal belandt bij Reulen, maar nu is het
keeper Bothmer die de bal opvangt. Met een verre trap zet hij de voorhoede aan het werk,
via Wetzelaer belandt de bal bij Sijstermans, deze geeft prachtig door naar Frans Hanssen,
deze loopt langs verschillende blauwwitten en doordat Chermien onvoldoende dekt, krijgt
hij de kans, die hij dankbaar benut 3-0. Weer stormen de Haantjes op doel af, maar
Thönnissen, die paraat staat om in te schieten, glijdt op het laatste moment uit en weg is de
kans. Dan krijgt het NAC doel een belegering te beleven, als er een corner goed voor doel
geplaatst wordt. Nu werkt Bahnen de bal noodgedwongen voor de tweede keer achter, deze
corner wordt, als hij bijna over de lijn is, op het laatste moment nog door Chermien corner
gewerkt, deze wordt achter geplaatst.
Meijs zet met verre trappen de voorhoede aan het werk, toch tegen de resolute Haantjes
achterhoede, hebben ze weinig in de melk te brokkelen. Toch beleeft Bothmer nog
gevaarlijke momenten, als Reulen twee keer achter elkaar prachtig inschiet, en hij ten koste
van een corner kan redden, die niets opleveren. Dan komt het vierde puntje, als Bothmer ver
uittrapt, Eijgelshoven geeft de bal door aan Wetzelaer, die inschiet, de bal springt boven op
de doellat en weer terug in het veld, waar Hanssen gereed staat, om hem op de juiste plaats
terug te zenden 4-0. bij een nieuwe uitval der gastheren redt Bahnen nog juist op het
nippertje, doch dit is slechts uitstel van executie, want de bal is inmiddels bij L.Sijstermans
terechtgekomen, die met een keurige trekbal er 5-0 van maakt. Nu komen de reservisten
los, en na enig gehirrewar komen ze goedkoop aan een tegenpunt, als Bothmer te vroeg
naar de bal valt, en Reulen hem nog over hem heen het net inzendt 5-1. Weer trekken ze
ertussenuit, en nu is het Gielkens die nummer twee scoort. Dat is teveel voor de Haantjes,
en bij een nieuwe doorbraak, schiet Hanssen in en maakt het half dozijn vol.
De Zuid-Limburger van 3 Maart 1936
Haanrade I – Kaalheide I 5 – 4.
In het eerste treffen tussen beide rivalen hebben de Haantjes in een doelpuntrijke
wedstrijd de puntjes thuis gehouden.

In de eerste helft waren beide ploegen volkomen aan elkaar gewaagd Na de rust was
Haanrade voortdurend in de meerderheid en wisten ze weer twee doelpunten te scoren,
terwijl Kaalheide na vijf minuten ook twee puntjes wist te maken, zodat de stand gelijk was.
In de laatste minuten maakten de Haantjes nog een goal, die de overwinning betekende.
Over het Spel het volgende.
De eerste aanvallen zijn voor Haanrade, doch deze stranden op buitenspel. Toch heeft
Haanrade na vijf minuten spelen reeds succes, als Lambert Thönnissen de bal langs Mienes
inknalt 1-0. Nu duurt het geruime tijd voor er een nieuw doelpunt komt. Dit nemen de
Haantjes ook voor hun rekening door middel van Lei Sijstermans 2-0. Dan komt Kaalheide los
en na vijf minuten heeft W. Lenssen succes, als hij weet te profiteren van een blunder van
Vorage en de bal keihard langs Bothmer heen schiet. Dan vallen er nog enige corners te
noteren die niets opleveren. Als het bijna theetijd is weet Bastionnet de gelijkmaker te
scoren 2-2. Met deze stand fluit Jaspers rust.
Na rust duurt het een kwartiertje voor er weer gedoelpunt wordt, Haanrade boft dan als
de spil Wiel. Beumers van 30 meter keihard inschiet, Krimpman denkt dat Mienes de bal zal
opvangen, en laat het leer passeren langs de verbluffende doelman heen. Dan valt weer een
doelpunt voor de Haantjes te noteren, echter buitenspel. Dit is slechts uitstel van executie,
want als Sijstermans doorgeeft aan Thönnissen weet deze nummer vier te fabriceren. Daar
gaat Kaalheide er met het leer van door, W. Lenssen neemt de bal ineens op zijn voet en de
4-3 stand is geboren. Nog is de doelpuntenregen niet geëindigd. Bothmer, de rechtsbuiten
der gasten profiteert van een misverstand in de achterhoede der gastheren en de
gelijkmaker is er 4-4. Nu gaat het nog spannen om het winnende doelpunt. Wie zal er
winnen? De Haantjes proberen het, en jawel, daar vliegt de bal voor de laatste keer in het
net door middel van Sijstermans Lei, en is de overwinning 5-4 op binnen.
De Zuid-Limburger van 7 Maart 1936.
Morgen heeft er te Eijgelshoven op het Laura terrein een wedstrijd plaats tussen twee
elftallen, samengesteld uit verenigingen in de 2e klasse C van de IVCB.
Deze elftallen zijn als volgt.
Elftal A; Doel,

Berkers, Laura.

Achter, J. Arets, Laura, H v d Leeuw, Sportclub
Midden, F. Kootzeman, Hopel, J. Jurgens, Laura, W. Beumers, Haanrade.
Voor, J. Dumont, Sportclub, J. Smeets, Laura, J. Reul, Sportclub.
W. Vodisek, Laura, en L. Sijstermans, Haanrade.
Scheidsrechter, Bindels.

Elftal B: Doel,

Leckebusch, Sportclub.

Achter: A. Krimpman, Kaalheide, J. Crombach, Sportieve Ster.
Midden, J. Cragsz, Sportieve Ster, F. Kramer, Kaalheide, Bock, VVH.
Voor, J. Gielkens, RKNAC, W. Lenssen, Kaalheide, Vinken, VVH.
Conemans, VVH, H. v d Linden, VVH (Heerlen).
Reserves; A: doel H. Bothmer, Haanrade, achter H. Schmits, Laura, half, J. Dohmen, Laura,
en voor, M. Jacobs, Hopel.
Reserves; B: doel, J. Lendi, VVH, achter, A. Linssen, VVH, L. Dorscheidt, RKNAC, en
voor, W. Bahnen, RKNAC.

De Zuid-Limburger van 12 Maart 1936.
Kring Heerlen RKLVB.
Het volgende definitieve elftal van de tweede klasse IVCB zal op een nader te bepalen
datum op het Kerkrade terrein (Minor) uitkomen tegen het elftal van 1e klasse IVCB.
Doel:

Berkers.

Achter: Crombach, (aanvoerder) Sportieve Ster, v.d. Leeuw, Sportclub.
Midden; Kostrewa, Hopel, Jurgen, Laura, Beumers, Haanrade.
Voor: Dumont, Sportclub, Smeets, Laura, Vinken, VVH, Vodisek, Laura, L.Sijstermans,
Haanrade
Reserves: Doel, Leckebusch, Sportieve Ster, achter: Krimpman, Kaalheide, midden,
Dohmen, Laura, voor: Conemans, VVH, van de Linden, VVH.
De Zuid-Limburger van 10 November 1936.
Haanrade I -- DOS I Amstenrade. 2 – 0.

In een vrij eenzijdige wedstrijd is het de Haantjes gelukt de eerste thuisoverwinning te
behalen. Het spel der bezoekers was dan ook zo slecht, dat het eveneens niet op hoog peil
staande spel van de thuisclub er nog gunstig bij afstak. Bij een betere Amstenrade
voorhoede ware de stand nog te bezien geweest. Leiding beruste in handen van den heer J.
Bindels.
Reeds direct na het begin gaat de thuisclub op het vijandelijke doel af, maar heeft nog
geen succes te boek bij den goede DOS keeper. De roodhemden nemen het leer over, de
voorhoede is echter zo ongevaarlijk, dat de Haantjes er niet veel moeite mee hebben. De bal
wordt naar de voorhoede gewerkt, Sijstermans schiet in, de keeper vangt de bal al vallende.
De Haantjes komen terug, Hanssen Mai schiet mooi in, en de bal is bijna over de lijn,
Thönnissen stormt toe, en doet er nog voor alle zekerheid nog een trapje tegen de bal, en
nummer een is geboren. Weer gaan de Haantjes proberen, het is een ware opluchting voor
de bezoekers, als een mooi ingeschoten bal uit waait. De Amstenraadsen nemen over, doch
het gebrek aan schutters openbaart zich eerst recht. Met een niets opleverende corner voor
Haanrade wordt rust gefloten. Het spel is weinig interessant meer na de hervatting. Het leer
blijft de hele tijd in het middenveld hangen, met nu en dan een hoekschop aan beide zijden.
Bothmer krijgt het ook eens druk, de bal vasthouden heeft hij nog steeds niet geleerd, zodat
hachelijke momenten niet uitblijven, maar de backs zijn in prima conditie. Een kleine vijftien
minuten voor het einde komt er een strijd voor het doel der gasten. De bal wordt
ingeschoten, komt tegen de paal weer terug in het veld tot bij centerhalf Vorage, die met
een hard schot er 2-0 van maakt. De Haantjes gaan er weer van door en maken een goal,
maar de scheidsrechter fluit voor buitenspel. Aan de overzijde heeft Amstenrade pech, als
hun een penalty wegens hands ontgaat. Dan is het bijna gedaan, de Haantjes willen er nog
eentje bij maken. Hanssen F. schiet in, doch voordat de bal in het net ligt, fluit de
scheidsrechter einde.
Overzicht en stand van 10 November 1936.
2e klasse: Hoensbroek leed hier weer een nederlaag, en nu nog wel op eigen terrein tegen
RKTSV. De jongens van Terwinselen wisten een fraaie 3-2 overwinning in de wacht te slepen.
Wie dus een herstel van Hoensbroek verwachtte heeft zich vergist. VVH zag dus haar
voorsprong weer groter worden. Zelf wonnen de Heerlenaren in Bingelrade met 3-2, een
teken, dat de thuisclub goed weerstand heeft geboden. Ook Sportclub ging op het goede
pad voort. Thans werd er in een doelpuntrijke wedstrijd bij Kaalheide gewonnen met 6-5. De
Kaalheidenaren zakken dus weer af. Hopel deed het beter en klopte de reserves van RKNAC
in eigen huis met 1-0, hetgeen voor de bezoekers twee kostbare punten betekent. Ook
Haanrade maakte een zeer goede beurt en klopte Amstenrade met 2-0. De Haantjes staan
nu al in de bovenste helft.
De stand is hier:
VVH
Sportclub

5

5
4

0
3

0
1

10
0

23- 9
7

16-12

Hoensbroek
RKTSV

5
5

2

Haanrade
Hopel

Amstenrade

5

RKNAC II

1

4
4

0
4

1
0

3

3

2
1

3

16-18
3

3
3

1

6-8

3

0

10- 6

4

1

1

5

1
1

25- 6
12-15

1

0
1

6
6

1

2
5

2
1

2

3

Bingelrade

0
2

4

Kaalheide

Minor

3

13-18
11-16
6-16

1

4-18

De Zuid-Limburger van 24 November 1936.
Haanrade I -- RKNAC II 2 – 1 gestaakt.
Het zit Haanrade niet meer mee in de thuiswedstrijden, want ook de tweede
achtereenvolgende kon niet tot een goed uiteinde komen, zulks doordat een speler der
bezoekers op ongeoorloofde wijze tegen den scheidsrechter van Drongelen optrad, waarna
de wedstrijd gestaakt werd.
De eerste aanvallen zijn voor RKNAC, maar voorlopig komen zij niet verder dan de backs. De
Haantjes nemen de wedstrijd over, doch Mai Hanssen knalt rakelings over de lat. Een
volgend maal wist de linksbuiten der gasten doel te treffen 0-1. Nieuwe moed bezielt de
blauwwitten, doch de volgende aanval wordt afgeslagen met een tegenaanval der Haantjes,
die er de gelijkmaker uit maken, door een mooie trough-pass van de rechtsbuiten Smeets,
die Frans Hanssen het leer toe speelt 1-1.
Na de rust werpen de Haantjes zich met veel élan in de strijd en dringen de reserves terug,
voorlopig bezweert de keeper der blauwwitten het gevaar. Op een onverwacht opdringen
der Haantjes volgt een doelpunt. Een ingooi voor de withemden doet de bal terechtkomen
bij Frans Hanssen, deze speelt de bal naar invaller Smeets, die zijn kans benut 2-1. Dan krijgt
een NAC’er het in zijn hoofd om ruzie te maken met den scheidsrechter, waarna deze den
strijd staakte.
Frans Hanssen was de vader van Mai Hanssen die ook jarenlang een geducht speler van
Haanrade was in de jaren 60e en 70e van de vorige eeuw met o.a. Mai Rouschen, Jeu
Genders, Jan Verhoeven, Lei Quadvlieg, Herman Goedkoop, Juul Bartels, Toon
Vandermullen, Ed Amkreutz, en een super midvoor toen, m.n. Jac. Huijnen uit Baalsbruggen.

Mai zijn vader Frans, werd rond 1940 voor het leven geschorst na een flinke, linkse uithaal
tegen een scheidsrechter. Niet tijdens de wedstrijd maar, ervoor.
De Zuid-Limburger van 1 December 1936.
Haanrade – Hoensbroek 3 – 2.
Het is Haanrade dus gelukt de ex kampioenen de vijfde nederlaag in successie te doen
incasseren. Toch geeft de stand de verhouding goed weer, en wij kunnen niet begrijpen dat
Hoensbroek met zo een goed elftal zo diep is afgezakt. Maar de heren zullen nog wel tijdig
op adem komen. De Haantjes waren vandaag beter in vorm dan anders.
Na de aftrap gaan de Haantjes er van door, de Hoensbroekenaren slaan goed af, en
verplaatsen het spel, doch de bal wil voorlopig niet uit het middenveld. Wederzijdse
hoekschoppen brengen geen resultaat, twee Hoensbroek spelers komen vrij voor doel, een
ervan is echter te vurig en loopt buitenspel. Een ver schot van de rechtsbinnen der gasten
scheert de lat, terwijl keeper Bothmer een schot van denzelfden speler corner slaat.
Resultaat nihil. Haanrade verplaatst het spel naar de andere helft, en weten daar uit succes
te behalen. Smeets geeft het leer door naar L. Thönnissen, die doelpunt 1-0. Dan stevent
Hoensbroek op Bothmer af, een vrije trap is het resultaat. De rechtsbuiten schiet de
gelijkmaker in de touwen 1-1. Een nieuwe vrije trap voor de groenwitten levert niets op. Dan
wordt het rust.
Na de rust blijft de bal in het middenveld zweven, doch juist in een periode van Hoensbroeks
overwicht, weten de Haantjes de leiding te heroveren, als Smeets opdrijft, inschiet en succes
heeft 2-1. Even later is het Sijstermans. L. die de voorsprong vergroot 3-1. Hoensbroeks
corner levert niets op. Ze gaan geweldig op het leer zitten, en geven de Haantjes voorlopig
geen kans meer. Een vrije trap benutten ze daar ook, om de achterstand te verkleinen 3-2.
De Haantjes gaan verdedigen, Hoensbroek kan er niet meer door zodat met deze uitslag het
einde aanbreekt.
Overzicht en stand na 1 December 1936 in 2e klasse C;
VVH handhaafde zich aan de leiding door een 3-1 overwinning op RKNAC II, Van de
RKNAC reserves valt ons deze uitslag erg mee. Hoensbroek verloor nu voor de vijfde
achtereenvolgende maal, thans bij Haanrade met 3-3. Zo een verloop zullen de
Hoensbroekmensen na hun uitstekend begin zelf niet verwacht hebben. Haanrade stijgt
hierdoor enkele plaatsen. Amstenrade maakte thuis ook weer een goede beurt en won met
2-1 van RKTSV. Dit koste de Terwinselers de 2e plaats. Sportclub dat thuis met 3-2 van Hopel
won stijgt thans naar de 2e plaats en is nu weer naaste concurrent van VVH. Tenslotte wist
Bingelrade eindelik weer eens twee punten te bemachtigen door thuis het zwakke Minor
met niet minder dan 5-1 te kloppen. De stand is nu:
VVH
Sportclub

8 8
6 5

0 0
1 0

16 32-10
9 24-16

Amstenrade
RKTSV

8 4

7 3

1 3

2 2

9 20-20

8 21-20

Haanrade

6 3

1 2

7 12-11

Kaalheide

7 3

1 3

7 26-20

Hopel

6 3

Hoensbroek
Bingelrade
RKNAC II
Minor

0 3
8 3

7 2
6 0
7 0

6 16-15
0 5

0 5
1 5
1 6

6 28-16
4 19-27
1 7-28
1 10-34

De Zuid-Limburger van 22 Mei 1937.

“Om de Rector Thomas beker”

Zoals reeds voorlopig in dit blad aangekondigd heeft morgen ter gelegenheid van het 10 jarig
bestaan der voetbalclub, het grote voetbaltoernooi plaats. De door de geestelijke adviseur
beschikbaar gestelde verzilverde beker, c.a. 55 cm. groot, is ter bezichtiging gesteld in het
schoenmagazijn Durlinger aan de markt te Kerkrade.
De deelnemende clubs zijn, Chèvremont I, RKNAC I, Laura I, VVH I, Kaalheide I, en de
nieuwe opgerichte vereniging uit het Lauradorp RKVVWL I. Jammer genoeg echter is voor
VVH I de promotiewedstrijd vastgesteld tegen Geleen I, zodat VVH uit Heerlen niet van de
partij kan zijn. De feestgevende vereniging is thans nog druk bezig om een plaatsvervanger
hiervoor te krijgen, zodat er weer zes verenigingen hun voetbal kunnen tegenover elkaar
kunnen uitspelen. De wedstrijden beginnen om 1.30 uur en duren ieder één uur, zodat bij
normaal verloop om half vijf de 2e ronde kan beginnen en om zes uur de finale. De
wedstrijden staan onder leiding van IVCB scheidsrechters. Voor de bezoekers is er dus
genoeg spannende strijd te zien, vooral daar de deelnemende verenigingen uit de naaste
omgeving zijn en dus als plaatselijke ontmoeting kunnen beschouwd worden. Er is thans ook
de gelegenheid eens, dat het voetballiefhebbend publiek de RK sport met een bezoek
vereerd, zodoende de RK sportbeweging financieel steunt. Een wandeling naar het Haanrade
terrein is dus in ieder geval aan te bevelen.
Na afloop van het toernooi houdt de feestgevende vereniging een groot feestbal in de zaal
van den heer M. Boss. Het dansorkest wordt verzorgt door de welbekende Schäfer kapel. Er
is dus voor elk wat wils. De meer interne viering van het 10 jarig bestaan onzer voetbalclub
wordt nog op een nader te bepalen datum gehouden en komen hier nog nader op terug.
De Zuid-Limburger van 25 Mei 1937. Om de Rector Thomas Beker.

Begunstigd door het prachtige voetbalweertje hield Haanrade ter gelegenheid van haar 10
jarig bestaan, een reeks wedstrijden tussen IVCB`ers. Aangezien VVH wegens
promotiewedstrijd verhinderd was. Had het actief bestuur voor een remplaçant gezorgd en
in Simpelveld de gepromoveerde overganger, een uitstekende aanvulling gevonden.
Als eerste wedstrijd krijgen wij te zien.
RKNAC, Bleijerheide – RKVVWL Lauradorp. 0 – 3
Nadat de geestelijke adviseer van Haanrade Rector Thomas, de aftrap heeft gedaan, neemt
NAC het leer over, doch Lauradorp trekt er spoedig van door, resultaat, corner. Deze wordt
door Amkreutz in het veld gewerkt. Een NAC corner blijft zonder resultaat, en gaat de rust in
met dubbelblank. Twee minuten na de hervatting trekt Lauradorp overrompelen tussenuit
en de linksbuiten scoort 0-1. Een nieuwe aanval voor Lauradorp levert corner op, deze wordt
achter geplaatst. Reulen schiet dan tegen de lat, de bal blijft in de doelmond zweven, maar
wordt tenslotte weggewerkt. Na 17 minuten maakt Lauradorp zich uit de omklemming los,
via J. Smeets beland het leer bij de linksbuiten, die de score verhoogt 0-2. Na vier minuten
krijgt Smeets het leer toegespeeld, maakt zich vrij en stelt de zege veilig 0-3. Twee NAC
corners worden door de voorhoede niet benut, evenals een vrije trap en zodoende verstrijkt
de tijd en is Lauradorp in de demi finale.
De tweede wedstrijd. Laura – Chèvremont 0 – 0
De Liège knalt reeds direct een geheide kans naast. Een nieuw opdringen der Chèvremont
voorhoede volgt, Hanssen de ex Chèvremont speler kan slechts ten koste van een corner
redding brengen. Zonder doelpunten wordt dan gedraaid. Een vrije trap van Chèvremont
wordt door Winckens goed genomen, maar door den centervoor met den hand bewerkt.
Slangen schiet drie meter voor doel het leer nog over de lat. Geurtzen moet dan optreden
voor een schot van Vodisek. Langzaam verstrijkt de tijd en is de stand nog 0-0, maar nu
beslissen de corners in het voordeel van Chèvremont, en Chèvremont kan zich in de
volgende ronde plaatsen.
De derde wedstrijd.

Kaalheide – Simpelveld 3 – 3.

Paffen wordt reeds direct aan de tand gevoeld, hij kan slechts ten koste van een corner
redding brengen. Nieuwe Simpelveld aanval, weer corner, Paffen vangt de bal nu op. Het
Simpelveld overwicht houdt nu aan en als er dan 10 minuten gespeeld is ziet de centervoor
zijn kans schoon en de geelzwarten leiden 0-1. Nu komt Kaalheide los en na een paar
minuten scoort de rechtsbuiten de gelijkmaker, Simpelveld neemt het leer over, de
linksbuiten schiet de bal ineens in het net 1-2, waarna gerust wordt. Corner voor Kaalheide
levert niets op, nieuwe aanval met meer succes als de linksbuiten scoort 2-2. Verwoed wordt
gestreden om de leiding, welke Simpelveld weer herneemt, als na 10 minuten de
rechtsbuiten de backs verschalkt en Paffen het nakijken geeft 2-3. Kaalheide laat zich niet
onbetuigd en weet door Wiel Lenssen de gelijkmaker te fabriceren. Twee Simpelveld corners
zijn zonder resultaat en als einde gefloten wordt is de stand nog steeds 3-3, maar corners 41 in het voordeel van Simpelveld, zodat Kaalheide uitgeschakeld is.

PS. Wie meer corners had gekregen en genomen kon een ronde verder gaan, nu beslissen,
verlenging, strafschoppen, sudden dead, of loting wie er verder mag.
Afmattingwedstrijd. RKVVW - Lauradorp -- Haanrade 3 – 5.
Aangezien de vrijloter ook een wedstrijd moest spelen kwamen beide voornoemde elftallen
tegen elkander in het strijdperk. Corner voor Haanrade wordt langs geknald. Lauradorp
neemt over en na een kwartier is de stand 2-0 voor Lauradorp, respectievelijk door de
centervoor en de linksbuiten. Haanrade gaat echter niet bij de pakken neerzitten en
Thönnissen scoort 2-1 waarmee gedraaid wordt.
Lei Sijstermans maakt dan gauw gelijk, Vorage neemt de leiding voor Haanrade en
Thönnissen verhoogt door twee doelpunten de stand tot 5-2. Kaanen scoort uit een corner
5-3 en daarmee valt einde.
Demi finale Chèvremont – Simpelveld 4 – 1
Na de aftrap zit Chèvremont direct voor de geelzwarten goal en na 5 minuten schiet Deliège
nummer een in de touwen. Simpelveld komt nu opzetten en weet door de linksbinnen gelijk
te maken. Chèvremont corner zonder resultaat. Na de hervatting stevent Chèvremont op
het Simpelveld doel af, corner, Klinkenberg kopt langs de verkeerde kant. Deliège doet het
beter en weet zijn club de leiding te bezorgen 2-1. Simpelveld corner levert gevaar op door
misverstand van Trags, doch Esser brengt dan opluchting en dirigeert het leer naar de
voorhoede. Hanneman omzeilt enige Simpelveld lui en laat de keeper vissen 3-1. Geurtzen
kan dan tenslotte redding brengen ten koste van een corner, deze heeft hij klem. Twee
minuten voor het einde knalt Hanneman nummer vier in de touwen en is het 4-1.
De Zuid-Limburger van 5 Oktober 1937. 2e klasse ICVB
Kaalheide is weer goed op dreef, in Brunssum bij de RKSVB`ers wisten de Kaalheidenaren
met 2-1 een kostbare overwinning te behalen. Een verrassend resultaat had de derby te
Bocholtz, waar Simpelveld de thuisclub met eventjes 5-2 klopte. Dat is de tweede grote
overwinning van Simpelveld, dat nu reeds toont tot een der sterksten te behoren, en de
tweede nederlaag van Sportclub. Haanrade had bezoek van Bingelrade. Dit werd een
doelpuntrijke vertoning die Bingelrade met 6-5 wist te winnen. Alle deelnemers zijn hier nog
niet in het veld geweest, zodat we met de stand nog eventjes moeten wachten.
Haanrade – Bingelrade 5 – 6
In de tweede wedstrijd hebben de Haantjes niettegenstaande zij drie kwartier van de
wedstrijd in de meerderheid waren, de eer en de punten aan de gasten te moeten laten. De
leiding berustte bij den heer Ubachs. Nadat er een 10 minuten gespeeld is, heeft Bingelrade

het eerst succes als de linksbuiten hard inschiet 0-1. Een kwartiertje blijft de bal in het
middenveld, totdat het de Haantjes menens wordt. L. Sijstermans breekt dan alleen door, en
de stand is spoedig gelijk 1-1. Van de aftrap af gaat BVC combinerend op het doel van de
thuisclub af. De rechtsbinnen plaatst naar de linksbuiten, deze schiet in en het is 1-2. Een
kwartiertje voor rust komt Haanrade voor het doel. L. Sijstermans wil schieten, de keeper
laat zich voor zijn voeten vallen en krijgt een schampschot tegen zijn been, waardoor hij
invalide raakte en vervangen werd door een reservist. Na de hervatting komt de bal voor het
Haanrade doel terecht, de linkshalf aarzelt om aan te vallen en biedt zodoende de Bingelder
rechtsbuiten de kans, die deze ook benut 1-3, met welke stand gedraaid wordt.
De thee schijnt de spelers goed gedaan te hebben, want in de tweede helft werden nog even
zeven goaltjes gefabriceerd. Reeds na 5 minuten vergroot Bingelrade de staand naar 1-4. Nu
worden de Haantjes wakker en weten Bingelrade geheel in te sluiten en na een paar
minuten hebben ze dan ook succes door middel van Eijgelshoven. De withemden hebben nu
de smaak te pakken, Sijstermans passeert de groene achterhoede, een knal en het is 3-4. Nu
verslapt hun waakzaamheid. Een fout van de backs en de middenlinie die te ver waren
opgedrongen, wordt bestraft met een goal door de linksbuiten 3-5. Andermaal breken zij
door, en na doelpunt der rechtsbinnen 3-6. Weer ontwaakt de thuisclub en Lei Sijstermans
scoort 4-6. Dat brengt weer frisse moed in de gelederen van de thuisclub, met veel élan
trekken zij weer naar de vijandelijke veste, waarbij een penalty valt. Beumers W. neemt deze
en tipt het leer tegen de deklat, de bal springt weer in het veld en nu doet Beumers het
beter en het is 5-6. Met kunst en vliegwerk weten de gasten hun doel van doorboringen vrij
te houden, gedurende de laatste vijf minuten en zo komt het einde met een onverdiende
nederlaag van de thuisclub.

De Zuid-Limburger van 4 Januari 1938.
Haanrade – Sportclub 2 – 0 Haanrade`s eerste overwinning.
Haanrade zet het nieuwe jaar al goed in door de bezoekende Sportclub met lege handen
huiswaarts te zenden. De 5-1 nederlaag, destijds in Bocholtz geleden, werd schitterend
gewroken. Nadat de heer Krans beginnen gefloten heeft kan keeper Lang reeds direct zijn
kunnen tonen, maar hij weet zijn doel van doorboring te vrijwaren, door de bal in het veld
terug te stompen. Sportclub neemt over, de centerhalf plaatst naar Steinbusch, deze geeft
mooi over naar Meesters, maar dan glijdt deze uit, en de bal wordt weer weg gewerkt.
Keeper Mai Sijstermans (mijn vader) grabbelt een bal van de linksbuiten nog juist uit de
hoek, waarna het leer naar de overkant verhuist. Na een ingooi van O. Eijgelshoven belandt
het leer bij M. Rouschen, een der backs houdt diens schot tegen. Het leer belandt nu bij A.
v.d. Meulen en deze plaatst het leer langs den onthutsten Lang nummer 1 in het net. Op dit
resultaat reageert Sportclub met vinnige attaques die uiterst gevaarlijk zijn, maar, deels door
uitglijden, deels door goed ingrijpen van Beumers en consorte wordt erger voorkomen. Lei
Sijstermans knalt aan de overkant tegen de lat, het leer springt terug en nu schiet Mai
Rouschen in, maar Lang tipt nog juist corner.

Na de rust probeert Sportclub op te halen, maar succes is aan de andere kant, nadat een
mooie trought pass naar rechts gaat kunnen wij 2-0 noteren van de voet der rechtsbinnen
Haanrade speelt nu met de overwinning in zicht gemoedelijk verder, zodat Sportclub meer in
de aanval komt. Achtereenvolgens kunnen wij enige schoten van de linker wing noteren,
maar onzuiver schieten belet ieder succes, zodat zonder verdere wijziging in de stand einde
invalt, en de Haantjes zich kunnen voorbereiden op de zware strijd tegen Kaalheide de
volgende week. Het tweede elftal wist haar kampioenskansen te behouden, door te
Nieuwenhagerheide de puntjes weg te halen.
De Zuid-Limburger van 26 Juli 1938
Weidefeest voor de H. Hartkerk, op 31 juli en 1 augustus te Haanrade. De top attracties zijn
onder andere muziek door enkele harmonie en trommel en pijper corpsen. Het beroemde
circus Biribirbiem met de kleinste man ter wereld, de hobbelende geit, en een groot
vuurwerk op maandag 1 augustus met een 70 knaleffecten. Ook een draadloze telegrafie
waarbij men op de feestweide aan de bezoekers een telegram kan zenden. Voor de
inwendige mens is ook goed gezorgd in de vorm van puike dranken en koud buffet.
De Zuid-Limburger van 4 Oktober 1938.

Haanrade – Chèvremont 3 – 9.

Haanrade moest voor haar eerste thuiswedstrijd reeds aantreden met vijf invallers, voor
Vorage, Mai Hanssen, Lei Sijstermans, Dris Sijstermans en Beumers, de eerste drie wegens
mobilisatie, de overige twee wegens ziekte. Chèvremont verscheen met een invaller voor de
doelverdediger en vergaste ons op een productief spel, hoewel de meeste doelpunten aan
het falen van doelman Wolfs toe te schrijven zijn. De middellinie van Chèvremont was het
beste deel van de ploeg, in de voorhoede was Hanneman het beste, hij buitte de fouten van
de doelman voldoende uit. De backs ruimden met verre trappen op, terwijl de doelman
nogal erg onzeker optrad. Bij Haanrade was Offermans de beste, hij hield steeds goed
opruiming.
Wat het spel betreft het volgende.
De aftrap geeft de thuisclub direct hoop, want uit de eerste aanval fabriceren de withemden
reeds hun eerste doelpunt, als Vandermeulen op een goed aangeven met bal doorloopt en
doelman Wijnen verschalkt 1-0. Hoewel enigermate overrompeld door dit succes, valt
Chèvremont aan en ze boeken succes uit een boogschot van H. Zimmerman 1-1. Kort hierna
mist Klinkenberg op een afstand van drie meter voor doel een geheide kans door hard over
te schieten. Dahlman drijft op, omzeilt enige Haantjes, zet dan voor naar Zimmerman, deze
schiet dan vervolgens naar den kort voor doel staande Klinkenberg, een kopbal en de gasten
hebben de leiding 1-2. Hanneman is de linksback van de withemden dan een tikje te vlug af,
een scherpe omhaal volgt, en doelman Wolfs heeft weer het nakijken 1-3. Nadat Douven van
Chèvremont een prachtkans heeft verprutst, en Wolfs nog enkele male op schitterende
wijze heeft gered, fluit de scheidsrechter rusten.

Enkele minuten na de hervatting vergroten de gasten hun voorsprong door Dahlman van c.a.
20 meter op goal te schieten en de onthutste doelman da bal onder zich heen laat gaan 1-4.
Nu begint de doelpuntenhonger pas goed. Zimmerman waagt een ren langs het lijntje, zet
op het goede moment voor naar Dahlman, deze weer naar Hanneman en met een kopbal
wordt de stand op 1-5 gebracht. Even later is het dezelfde speler weer die een hard en
onhoudbaar schot lost, dat doel treft 1-6. Dahlman zorgt kort hierna voor nummer zeven.
Haanrade weet dan Chèvremonts druk te onderbreken en zette een snelle aanval open na
een mooi samenspel ziet Vandermeulen de kans om op doel te schieten, en de bal rolt over
de handen van de vallende doelman Wijnen heen in het net 2-7. Dan kan Wolfs door
uitlopen erger voorkomen, en tipt het leer voor Hannemans voet weg. Douven neemt dan
de bal mee naar voren, een goede voorzet volgt, maar Offermans staat paraat en werkt
keurig weg. Weer komen de Geitebergers terug. Ploem is meegekomen en lost een schot op
doel, maar hoog boven de hoofden heen slaat de doelman de bal weg, echter voor
Hannemans voeten en we tellen 2-8. Weer ontsnappen de Haantjes aan de druk en forceren
een goede aanval, Mai Sijstermans, nu als speler, zet scherp voor, Wijnen valt over de bal en
de toegesnelde Vandermeulen scoort voor de derde maal 3-8. Chèvremont wil er nog een
puntje bij, en als Douven even vrij gelaten wordt, scoort hij 3-9, waarmee einde valt en de
gasten meer kregen dan ze verdienden.
PS, Niet vergeten, het loopt tegen de tweed wereldoorlog aan die hier op 5 mei 1940 een
aanvang neemt. In 1938 was Hitler in Duitsland al goed aan het rommelen o.a. met de
Anschluss van Oostenrijk en vele onsmakelijke wetten. De mobilisatie kwam hier niet uit de
lucht gevallen, met had toch al vreemde voorgevoelens. ( eigen commentaar)

Overzicht en stand van 4-10-1938 IVCB 2e klas
Vier van de vijf verliezers van verleden Zondag wisten zich thans te herstellen. Chèvremont
won met de grote cijfers 9-3 bij Haanrade, dat dus haar tweede nederlaag leed. Simpelveld
wist bij VTV Vaals een zeer verdienstelijk gelijkspel te behalen, een uitslag die ons van de
Vaalsenaren wel iets tegenvalt, na het goede resultaat bij Chèvremont. Sportclub thans thuis
van RKTSV te winnen en RKONS II sloeg de reserves van VVH tegen onze verwachting met 51. Tenslotte moet het fraaie resultaat van Amstenrade dat Kaalheide met 5-0 versloeg extra
vermeld worden.
De stand is hier als volgt.
Amstenrade
VTV

2 1

Chèvremont

2 2
1 0
2 1

0 0

4 7-1

3 6-3
0 1

2 10-7

RKONS II
RKTSV

2 1
2 1

0 1
0 1

2 7-5
2 6-5

Sportclub

2 1

0 1

2 5-5

Kaalheide

2 1

0 1

2 4-7

VVH II

2 1

Simpelveld
Haanrade
Hoensbroek

0 1
2 0

2 0
0 0

2 4-7
1 1

0 2
0 0

1 3-4
0 5-13
0 0-0

De Zuid-Limburger van 25 November 1938
Haanrade – VVH II 4 – 1
Nu Haanrade compleet kon verschijnen, kwam de eerste overwinning dan ook verdiend
binnen. Tevens bewees men hierdoor, dat het gelijkspel de vorige Zondag in Vaals behaald,
niet zomaar per toeval was. VVH II gaf een in de eerste helft goed verzorgd spel te zien, toch
profiteerden ze niet van de sterke wind, die door de thuisclub goed benut werd. Reeds
direct na het beginsignaal trekt de voorhoede der withemden op Heijendaal doel af,
Thönnissen geeft een harde knal op doel af maar Satijn staat paraat en werkt keurig weg, en
met een verre pass vliegt het leer naar voren, waar Verwasch een snelle run onderneemt,
dan goed doorgeeft naar Dumoulin, maar door treuzelen gaat deze kans verloren. Het leer
blijft dan geruime tijd in het middenveld. VVH wordt dat blijkbaar moe en stevent op
Haanrade doel af, een struggle volgt, waarna het leer ingeschoten wordt, doelman
Eijgelshoven is verrast en laat glippen 0-1. De thuisclub is enigszins gedeprimeerd en speelt
lukraak verder. Zodoende weet VVH in de meerderheid te blijven, en forceert enkele
hoekschoppen maar de achterhoede der Haantjes staat haar man. Kort voor het einde der
eerste helft gaat de thuisclub er tussenuit, een verre through pass volgt, Thönnissen vangt
op, drijft door en lost een hard schot, dat Heijendaal niet meester kan worden 1-1.
Na de hervatting schijnt Haanrade meer courage te hebben en gaan ze de VVH veste onder
vuur nemen. Een schot van Beumers tegen de lat wordt weggewerkt. Dan een schot van Mai
Hanssen en…….. belandt in het net 2-1. Met hernieuwde moed komt Haanrade terug en in
deze periode heeft VVH niet veel in de melk te brokkelen. Na een viertal hoekschoppen zien
de Haantjes hun zwoegen beloond, als uit de laatste Bauerman vrij spel gelaten is, en hij met
een hard schot de voorsprong kan vergroten 3-1 Lei Sijstermans schijnt vandaag geen geluk
te hebben met zijn schoten. Dan gaan de withemden er weer tussenuit, van Hanssen naar
Thönnissen en via Sijstermans naar Bauerman, en met een prima omhaal vliegt nummer vier
onhoudbaar langs den verbluffende Heijendaal 4-1. Hierdoor is de overwinning verzekerd.

Kort verslag en de stand van 25 November 1938 in de 2e klasse. IVCB.
Zondag leed de leider dezer afdeling, Amstenrade een zeer onverwachte nederlaag in
Schaesberg, waar de reserves van RKONS een zeer fraaie 4-1 overwinning bevochten.
Chèvremont, dat bij Simpelveld op het kantje af met 1-2 wist te winnen, staat er nu weer des
te beter voor. De oud eerste klassers bezetten nu de tweede plaats mede door de 3-1
nederlaag die Kaalheide thuis tegen VTV leed. Deze nederlaag kwam eveneens onverwacht,
Haanrade maakte een goede beurt en sloeg de reserves van VVH met 4-1. Ook Hoensbroek
leverde een flinke prestatie door in Terwinselen bij RKTSV de tweede achtereenvolgende
overwinning te behalen.
Hier is de stand nu als volgt:
Amstenrade

4

3

0

1

6

11-5

Chèvremont

4

3

0

1

6

14-9

VTV

5

RKONS II

2
5

Kaalheide

2

5

Hoensbroek
RKTSV

2
1

2
2

5

1
2

1
2

2

6
5

2
0

0

12-10
14-12

5
0

3

11-13
4

4

6-3
11-12

Sportclub

4

1

1

2

3

8-8

Haanrade

4

1

1

2

3

12-17

Simpelveld
VVH II

5
5

1
1

1
1

3
3

De Zuid-Limburger van 14 Maart 1939

3
3

8-10
6-16

Haanrade – RKTSV 2 – 1

In een tamelijke kalme wedstrijd heeft de thuisclub de voorlaatste plaats verlaten door een
overwinning, die ze door hun vlugger spel ook wel verdienden. Er waren drie invallers. De
twee maanden lange rustperiode deed haar invloed op beide ploegen gelden. De eerste
aanvallen zijn nog te zwak om succes te boeken. Voorlopig houden de Haantjes het heft in
handen, maar Hamerlinck is in goede vorm en keert verschillende gevaarlijke schoten. Aan
de overkant krijgt Eijgelshoven in het Haanrade doel een twintig minuten volop werk. Maar
hij toont zich als een goed doelman. Een vrije trap voor RKTSV gaat rakelings langs. Kort
hierna komt de Haanrade verdediging voor een moeilijk probleem, toen de doelman
uitgelopen was bij een RKTSV aanval, maar het schot van de midvoor gaat precies langs het

open doel. Een viertal corners voor de thuisclub, die keurig genomen werden hadden geen
succes. De stand met rust ging in met dubbelblanke stand. Na de hervatting is Haanrade
weer het eerst in de aanval en heeft het eerste succes. Als Beumers doorgeeft naar
Thönnissen scoort deze 1-0. RKTSV pakt flink aan en spoedig is de stand gelijk 1-1. Enkele
minuten hierna heeft Haanrade weer succes als Thönnissen een terugspringende bal
opvangt en met een goed gericht schot doelpunt 2-1. Nadat de doelman Eijgelshoven nog
enige keren heeft moeten optreden, fluit de scheidsrechter einde van deze faire match.
De Zuid-Limburger van 21 Maart van 1939 2e klas IVCB.
Chèvremont – VVH II 2-1
Haanrade – VTV 5-2
Ook hier gingen slechts twee wedstrijden door. Chèvremont won met 5-1 van de reserves
van VVH, maar is nog niet kampioen, daar Simpelveld haar wedstrijd tegen Hoensbroek kan
overspelen, indien dit van invloed is op de bezetting van de eerste of laatste plaats. Zou
Chèvremont dus haar twee resterende wedstrijden verliezen en Simpelveld alles winnen,
dan eindigen beide ploegen gelijk. Zover zal het echter wel niet komen en we geloven dat de
Olympianen in hun eerstvolgende wedstrijd het benodigde puntje zullen inpalmen en de
kampioensvlag hijsen. Haanrade verrichte fraai werk door een flinke overwinning op VTV,
dat dus weer eens wispelturig deed. De Haantjes verwijderen zich dus weer verder van de
laatste plaats. De stand is nu:
Chèvremont

18

14

Amstenrade

17

9

Simpelveld
VTV

16
18

Sportclub
RKTSV

15

Haanrade

13

Hoensbroek x

RKONS II

5

15

2
4

9

10

22-25
28-32

12
4

11
1

16

4

2

32-26
49-47

12

2

4
4

6

2

45-30

20
18

6

5

15
17

2

61-24

21

5
8

2

11

Kaalheide
VVH II

7

30

5

2
2

5

2

3

9
8

13

2

38-43
10

10

24-18
22-35

10

35-50

9

32-60

X twee winstpunten in mindering.
Haanrade – VTV 5 – 2
De Haantjes gaan eindelijk wat punten verzamelen om uit de gevaarlijke zone te geraken.
Deze keer ging dit heel gemakkelijk want de gasten verschenen met vijf invallers, en tevens
met 10 man. Reeds direct blijkt dat VTV niet veel in te brengen heeft, van het begin af aan zit
de thuisclub voor het doel der Vaalsenaren, schoten van Thönnissen en consorte gaan het de
doelman al warm maken. Aan de overkant komt VTV sporadisch opdringen, Schiffer schiet
dan tot twee maal toe rakelings naast, de Haantjes nemen weer over, goed combinerend
gaan ze naar voren. Van Thönnissen naar Hanssen en als deze een kans waarneemt aarzelt
hij niet 1-0. Aangemoedigd door dit succes komen de gastheren weer opdringen en
andermaal is het Hanssen die een goed gerichte voorzet benut en doelpunt 2-0
Direct na rust vangt Eijgelshoven het leer op, gaat mooi langs enige bezoekers, schiet
keihard in, de VTV doelman stompt de bal weg, echter voor de voeten van de jeugdige
Debets en deze scoort kalm 3-0. VTV komt wat meer in de aanval en forceert enige
succesloze corners. De Haantjes doen het beter. Lei Sijstermans wringt zich door de
verdediging heen en maakt er 4-0 van. Dit succes werd met een gevaarlijke aanval der
gasten beantwoord. Zegers was degene die van verschillende missers profiteerde en de
stand tot tweemaal toe deed veranderen 4-2. Tegen het einde legde Haanrade er nog wat
op en Debets maakte er 5-2 van uit een voorzet van Wiel Vandermeulen.
De Zuid-Limburger van 4 April 1939

Chèvremont – Haanrade 3 – 0.

Door een fraaie 3-0 overwinning op Haanrade is Chèvremont er in geslaagd na een éénjarig
verblijf in de tweede klas het kampioenschap te veroveren en daarmee het recht tot het
spelen van promotiewedstrijden voor de eerste klas. Wij wensen de Chèvremontenaren van
harte proficiat en hopen dat zij de promotiecompetitie ook tot een goed einde brengen met
als kroon de terugkeer in de eerste klas.
RKTSV had bezoek van VTV en bezorgde deze Vaalsenaren een 2-0 nederlaag. Kaalheide had
bezoek van de reserves van VVH. Beide elftallen deelden de punten door ieder tweemaal te
scoren 2-2 De stand is hier.
Chèvremont

19

Simpelveld

17

Amstenrade
VTV
Sportclub

15

17
19

8
15

2

32

64-24

10

2

5

22

35-28

9

3

5

21

45-30

2
7

2

9
2

18
6

49-49
16

22-25

RKTSV

14

Haanrade

6
16

Hoensbroek x

RKONS II

5
11

Kaalheide
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X twee punten in mindering.
Verslag Chèvremont -- Haanrade 3 – 0
Door de overwinning op Haanrade is Chèvremont afdelingskampioen geworden in de 2e klas
IVCB. Onder aanschouwen van een talrijk publiek heeft genoemde derby plaats gehad. Beide
ploegen tellen invallers. Chèvremont o.a. voor Frans Quaedvlieg en Wiel Hanneman,
waarvoor Esser en Severins de plaats innamen. Onder leiding van de heer v.d. Broek uit
Maastricht werd begonnen. Reeds aanstonds kenmerkt zich een zeer vurig, vlug en
enthousiast spel. Beide doelmannen krijgen verschillende lastige ballen te verwerken.
Chèvremont komt herhaaldelijk gevaarlijk opzetten. Uit een goede voorzet scoort
Klinkeberg, doch dit punt werd wegens buitenspel afgekeurd. Dit is slechts uitstel, want als
Zimmerman voorzet benut Thomas de kans en doelpunt 1-0. Haanrade doet eveneens
gevaarlijke uitvallen. Sijstermans en Wolfs knallen tot twee keer doel op het Chèvremont
doel, maar vinden in De Liége een struikelblok. Nog voor rust benut Severins een voorzet van
Thomas en de stand is 2-0. Na de thee is Haanrade meer inde aanval en dringt Chèvremont
een tijdje terug. De verdediging van Chèvremont krijgt het hard te verantwoorden maar
kwijt zich uitstekend. Als dan weer het spel verdeeld is geraakt worden enkele voorzetten
van Douven gemist totdat tenslotte Severins weer een kans benut 3-0. De haantjes zetten
alles in het werk om de achterstand te verkleinen, doch evenwel zonder succes. De wijziging
in het Chèvremont elftal in de tweede helft was geen verbetering, waardoor het samenspel
in de voorhoede heel wat te wensen overliet. Als v.d. Broek voor de laatste maal het fluitje
laat horen is de stand onveranderd.
Onmiddellijk na afloop van den strijd werden de kampioenen gehuldigd. Aanvoerder Arnolds
werd een lauwerenkrans aangeboden, terwijl talrijke bloemenruikers de spelers werden
aangeboden. Na enkele toespraken van verschillend afgevaardigden van verenigingen
werden de spelers onder de vrolijke tonen van de harmonie en fluit en tamboercorps naar
het verenigingslokaal gebracht, alwaar men nog enige tijd gezellig bij elkaar bleef.
Het kampioenselftal van Chèvremont in April 1939. 2e klas B. afd. Zuid I IVCB.
H. de Liége

W. Ploem.

F. Quaedvlieg.

Karel. Arnolds.
J. Douven.

W. Slangen.

J. Klinkenberg.

J. Winkens.

K. Thomas.

W. Hanneman.

H. Zimmerman.

Het bestuur is als volgt samengesteld.
Voorzitter. L. Keulen. Secretaris. W. Sangen. Penningmeester. J. Sporken.
Leden. A. Handels. K. Arnolds. P. Wetzels. J. Esser. P. Hubben. G. Vehoolen. N. Hanneman.
De Zuid-Limurger van 6 Augustus 1940.
De tweede wereldoorlog is reeds enkele maanden oud sedert, 10 Mei 1940. Dit wordt het
laatste bericht van mij. Verder heb ik de kranten niet doorgenomen opdat voor ons boek de
deadline ging lopen en ik tijd tekort had om verder te snuffelen en te speuren. Er zal nog
wel het e.e.a. te vinden zijn in het Gemeente Archief van Kerkrade.
Ik besluit met een opmerkelijke wedstrijd.
Het is een wedstrijd tussen een Bleijerheide combinatie en Haanrade t.b.v. de Lourdesgrot
in Haanrade. Deze wedstrijd is opmerkelijk daar zich hier het volgende historische moment
voordeed. In het doel van Haanrade stond toentertijd Wiel Otten, menigeen wel bekend in
Haanrade. Hij is een van de oude garde supporters van Haanrade met als langjarige
kompanen Michel en Hubert Kukkelkorn. In deze wedstrijd werden Wiel op cruciale manier
twee doelpunten langs de oren geschoten. Het opmerkelijke hieraan was, dat, toen het
eerste doelpunt gevallen was hij het tweede al om de oren kreeg terwijl hij nog overeind aan
het krabbelen was van het eerste doelpunt. Snelheid en reactie is altijd het sterke punt van
Wiel Otten geweest.
Voor de Lourdesgrot te Haanrade.
Zondag 1 September speelt een sterke Bleijerheide combinatie tegen het eerste elftal van
Haanrade.
Bleijerheide verschijnt met het volgende elftal.
L. Buck
F. Pötgens
T. Gillissen
P. Bos

H. Schings
J. Janosch
P. Reulen

A. Liekens

L. Poyk

H. Gillissen

A. Daalmans

Haanrade brengt hier tegenover het volgende elftal in het veld.
Wiel Otten
Wiel. Beumers
G. Boer

Piet. Offermans
Frans. Becholtz

Lambert. Thönnissen

H. Dassen

P. Schröder
F. Grootdonk

A. Vorage

L. Sijstermans

Aanvang half drie.
De opbrengst van deze wedstrijd komt ten bate van de thans in aanbouw zijnde Lourdes grot
bij de kerk in Haanrade. Enkele inwoners van Haanrade bouwen deze grot maar ondanks
medewerking van de Domaniale Mijn Maatschappij die de rotsstenen gratis ter beschikking
stelt en de geldelijke steun van Haanrade zelf, ontbreken voor vervoerskosten,
bouwmaterialen, Maria en Bernadette beeldje de nodige gelden.
De voetbalclub van Haanrade wil ook haar steentje bijdragen, waarbij zij op sympathiek
steun der vereniging Bleijerheide, om voor dit doel een wedstrijd te spelen mocht rekenen.
Een faire, spannende wedstrijd zal een gang naar het Haanrade terrein zeker lonen.
De inzegening van de Lourdesgrot werd gehouden op Zondag 13 Oktober 1940 des
namiddags om drie uur.
Rector Thomas had nog een leuke slogan om wat gevers hun beurs te laten spreken.
Vindt gij ons werk ook fijn, wil dan een milde gever zijn.

In 1978 verhuisde Haanrade naar een schitterend nieuw compex: sportcomplex Carisborg
aan de Haanraderstraat. Eindelijk had men beschikking over een oefenveld. Onder leding
van de trainers Piet Hoefnagels en Pierre Kusters kwam men in 1985 terug in de 4e klasse
van de KNVB. Op het veld van Chevremont, voor meer dan 2000 toeschouwers, versloeg
men KVC Oranje met 1-0 door een doelpunt van ex-Roda speler André Broeks. In de jaren
hierop, zakte Haanrade helaas weer af tot de 2e klasse in de afdeling Limburg.
In het seizoen 2001/2002 werden in de nacompetitie de beslissingswedstrijden verloren en
degradeerde Haanrade in 2002 naar de 6e klasse. Trainer Jo Senden verliet Haanrade na 5
seizoenen en Marcel Laschet werd als nieuw trainer aangesteld. Seizoen 2002/2003 verliep
een stuk beter dan het seizoen ervoor. Toch wist men slechts op het nippertje een plaats in
de nacompetitie zeker te stellen. De nacompetite zelf werd een groot succes: met 2
overwinningen werd in 2003 promotie naar de 5e klasse behaald. Met ingang van seizoen
2003/2004 speelde Haanrade derhalve weer in de 5e klasse (5B). Helaas was dit seizoen niet
erg succesvol en degradeerde men in 2004 weer naar de 6e klasse (6B). Martin Froels,
afkomstig van VV Chevremont, volgde Marcel Laschet als hoofdtrainer op. Ook onder Martin
Froels behaalde Haanrade de nacompetitie. Helaas wist men echter geen plek in de 5e klasse
te bemachtingen; Schinveld bleek te sterk.
Seizoen 2005-2006 werd wederom gewerkt aan een posing om de 5e klasse te bereiken.
Ditmaal onder leiding van André Hall. En ook dit seizoen sloot men weer af met een
periodetitel. In de nacompetitie wist men zich wel tegen directe tegenstanders door te
zetten met als resultaat dat men in 2006 promoveerde en dat met vanaf seizoen 2006-2007
wederom in de 5e klasse actief zal zijn.
Medio 2004 werd een begin gemaakt met de renovatie en aanpassing van het complex
Carisborg. Sinds seizoen 2004/2005 spelen VV Haanrade en VV Miranda gezamenlijk op 1
complex. De werkzaamheden werden aan het begin van seizoen 2005/2006 afgesloten.

