Van Oude Glorie naar Nieuwe Glorie
(1924 – 2024)
Aflevering 6 (16 april 2021)
Een eervolle vermelding waard
In de vorige afleveringen is de oprichting van de jeugdafdeling en één van de kartrekkers
Broeder Ferrerius beschreven. Wie we echter niet mogen vergeten te vermelden zijn
broeder Bernardo en broeder Mattheus. Van broeder Mattheus heb ik gelezen dat hij meer
op de achtergrond werk verrichtte en niet zo lang bij de jeugdafdeling betrokken was. Van
broeder Bernardo valt meer te vertellen. In de HVV’er van november 1966 schrijft Rudy
Neefs het volgende artikel over hem:

Midden in de bossen, niet ver van Ossendrecht, ligt de Abdij O.L.V. ter Duinen, waar broeder
Bernardo nu al een paar jaar is en waar hij zich voornamelijk wijdt aan zijn taak als
onderwijzer. Daarnaast treedt hij nog enkele weken per jaar op als kampleider en het
patronaatswerk verzorgt, waarbij de jongens zo nu en dan nog wel eens voetballen. Naast
voetballen worden er ook nog andere sporten gedaan, zoals volleybal. “Toen ik in 1950 in
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Hulst kwam, was dat allemaal heel anders”, aldus de broeder. “Men zocht op school een
onderwijzer, die zorg wilde dragen voor het schoolvoetbal. Broeder Bernardo was een groot
sportliefhebber. Hij was dus de juiste man op de juiste plaats. Het voetballen op school ging
zó goed dat reeds enige maanden later de toenmalige voorzitter van HVV’24 C. Boone naar
de Lange Bellingstraat kwam en vroeg of een broeder voor de jeugd van onze club wilde
zorgdragen. Meteen stond broeder Bernardo klaar en langzamerhand kwam men tot de
oprichting van een jeugdcommissie met als eerste leden L. de Kesel en C. Lockefeer. De
geestelijk adviseur was kapelaan Schoenmakers. Die had niet veel verstand van voetballen,
maar toch iedere zaterdagmiddag op het voetbalveld stond. De jeugdafdeling groeide stilaan
uit tot 3 A en 5 B juniorenelftallen.
Door zijn activiteiten had men broeder Bernardo ook al buiten Hulst opgemerkt. Men vroeg
hem voorzitter te worden van de jeugdcommissie afdeling Zeeland. Door zijn toedoen
ontstonden hieruit de centrale training voor A-junioren voor Zeeland en het jaarlijkse
toernooi voor Zeeuwse clubs op Hemelvaartsdag in Vlissingen. Men vroeg hem ook
competitieleider te worden voor Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast vroeg men hem voorzitter
te worden van de N.K.S. (De Nederlandse Katholieke Sportfederatie) afdeling Zeeland. “De
mooiste herinnering heb ik hieraan overgehouden”, aldus broeder Bernardo, “toen wij op 28
juni 1959 officieel ontvangen werden op het stadhuis. Dit alles geschiedde op de
Districtssportdag op het gemeentelijk sportpark, waarbij er gevoetbald en gevolleybald
werd, atletiek beoefend, een gymnastiekdemonstratie en een drumbandshow werd
gegeven.” Daarnaast werd hem gevraagd voorzitter te worden van de commissie
schoolvoetbal afdeling Zeeland en te komen tot het oprichten van een atletiekclub (thans
RKHAV). Op al deze vragen kon broeder Bernardo geen “nee” antwoorden en deed zelfs
meer dan hem gevraagd werd. Op zijn initiatief ontstond het Reinaerttoernooi en werd
besloten te komen tot jaarlijkse sportdagen voor jongens en meisjes op het Lyceumveld.
Toen kwam het vervelende nieuws dat hij naar Amsterdam overgeplaatst zou worden. De
afstand Hulst-Amsterdam was te groot voor broeder Bernardo om zich nog met hart en ziel
te kunnen wijden aan de vele functies, welke hij in en in de buurt van Hulst bekleedde. Maar
denk nu niet dat er voor de broeder een tijd van stilzitten en nietsdoen was aangebroken.
Integendeel!!! Reeds binnen drie jaar had broeder Bernardo in Amsterdam 3 A-, 6 B- en 3
pupillen teams gevormd voor de club Unity. En dan te bedenken dat dat alles uit slechts één
elftal is ontstaan!!
Drie jaar Amsterdam en nu alweer enige jaren in Ossendrecht, waar hij nog maar een paar
weken per jaar kampleider van de N.K.S. op de sportkampen te Zundert, Weert, enz. is.
Vanaf deze plaats willen wij broeder Bernardo héél hartelijk dankzeggen voor zijn
onmiskenbare toewijding en geestdrift voor de bloei van de sportbeoefening.
Een mooi artikel van Rudy Neefs over een bijzondere man, waar hier een eervolle
vermelding op zijn plaats is.
Website H.V.V.’24 www.hvv24.nl

Van Oude Glorie naar Nieuwe Glorie
(1924 – 2024)
Uit de oude doos
Nu even iets uit de oude doos. Dit verhaal speelt zich ook af in de jaren ’50 en is zo beeldend
dat het nog eens verteld moet worden. Het stond in de HVV’er van 1965.

Het was het seizoen 1952/1953. H.V.V., toen nog vv Hulst, speelde in de 4 de klasse van de
KNVB. Na een enerverend en zenuwslopend speelseizoen werden wij kampioen. We
moesten de tweede beslissende promotiewedstrijd spelen in Stampersgat tegen de
“Schutters”. Een grote schare supporters vergezelden onze spelers om hen aan te moedigen.
De thuiswedstrijd hadden we gewonnen met 3-0. De uitwedstrijd gaf steeds problemen,
maar voor het eerst namen we bij de bezoekers een voorsprong, die nog voor rust teniet
werd gedaan, 1-1. Ook al waren we sterker, de twijfel sloop weer in de gelederen. Zouden
we het weer niet halen, zou het pechduiveltje zijn kop weer om de hoek steken? Aan
voetbaltechnische tekortkomingen was het zeker niet te wijten. In de rust ontspon zich een
twistgesprek tussen trainer L. Verniers en voorzitter Cyr. Boone. De trainer wilde in de 2de
helft laten verdedigen, terwijl de voorzitter het aanvallend spel wilde voorstaan. Deze laatste
had het beslissende woord en van kwaadheid trok de trainer zich terug en verdween tijdelijk
van het veld. Wat het vermakelijke in deze situatie bleek te zijn, was het feit, dat bestuurslid
Jo van Dorsselaer, een broer van rechtsbuiten Leon, zich door die kwestie zó zenuwachtig
maakte, dat hij de gehele 2de helft in de kleedkamer verbleef. Uiteindelijk werd het 1-5 en
promotie naar de 3de klasse van de KNVB volgde. Het meningsverschil tussen de voorzitter
en de trainer werd onder het genot van menig glas bier vergeten. De terugreis werd een reis
om nooit te vergeten. Voor het eerst werd met de bus via België naar huis teruggekeerd en
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vervolgens deed men Sint Jansteen aan, waar het kermis was. De Steense aanhang kon
meegenieten van het Stadse resultaat. De muzikale ontvangst in Hulst was grandioos en het
feestgedruis bleef nog dagen doorgaan. Vooral trainer Verviers werd in de bloemen gezet en
het was zeer terecht dat hem lof werd toegezwaaid. Hij had een eenheid van zijn ploeg
weten te smeden. De jongens gingen voor elkaar door het vuur. Het resultaat mocht er dan
ook zijn. Nu we verdiend in een hogere klasse gingen spelen, waren de verwachtingen hoog
gespannen. Zou dit elftal nog beter kunnen?
Hieronder de foto van het kampioenselftal 1952-1953
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Edje zegt:
Voetbal verbroedert, laat het
snel weer zo zijn!
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