Zoekplaatje Bij de stuw

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas
Op het zoekplaatje van
deze maand staan drie
dames bij de stuw.
We denken dat de foto
ergens rond 1940 zal zijn
gemaakt.
Hopelijk is er nog iemand
die ons de namen van
deze dames kan vertellen.

Nieuwsbrief

oktober 2017, nr. 108

Buitenspel
De glorieuze opmars van het Nederlands vrouwenvoetbal heeft mij niet
verbaasd. Ook binnen mijn familie heeft dit onderwerp veel aandacht gekregen
en hebben we met veel plezier teruggedacht aan het damesvoetbal in Alphen.
Ik kom uit een voetbalfamilie. Zowel mijn vader alsook mijn vijf broers speelden
allen bij Avios. Ik denk dat ik mag zeggen dat mijn familieleden vrij
verdienstelijk voetbalden. In 1972 werd in Alphen het vrouwenvoetbal
opgericht en al snel gingen de dames de wei in. Als eerste damesclub in Maas
en Waal! In het dorp voetbalde wel al eerder een meisje in de competitie mee.
Dat was Bernadet van Os. Zij was handig met de bal en werd gewoon bij een
jongenselftal ingezet. Ook hier was Avios een voorloper, de club was toen al
gender neutraal.

Oplossingen zoekplaatjes Schoolklas Brok en Moordhuizen
De twee onbekende personen op de schoolfoto werden door velen herkend als
Rieky van den Boogaard en Tina Hooijmans.
Zus de Leeuw-Luites hielp ons aan de namen van het stel met de fiets op
Moordhuizen. Arnold Krüger uit Baarlo en zijn vriendin zijn hier samen op
bezoek geweest bij zijn dienstkameraad Jan Luites (getrouwd met Anna
Janssen), die daar op Moordhuizen woonde. Een en ander werd bevestigd
door dochter Stella (Luites) die ons ook dezelfde foto kon tonen. Hartelijk dank
voor het oplossen van deze oude puzzel.
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Ook ik heb op het veld gestaan. Mijn broers haalden me over, ze hadden sterk
het vermoeden dat ik ook het voetbal in mijn kuiten had. Met maar liefst 30
dames betraden we de “heilige grond’ bij café Toon van Wijchen aan de
Maasdijk. Om de conditie op peil te houden liepen we in hoog tempo onze
oefenrondjes om het veld, wat had ik altijd veel pijn in de zij! In beginsel
speelden we wedstrijden tegen elkaar. Het jaar erop gingen we, gestoken in
het oranje zwarte tenue, in competitieverband van start. We hadden een
serieuze trainer die de begeleiding op zich nam. Daarnaast een vaste
verzorger, dat was Tineke, een vriendelijke jongen met een beperking. Hij was
bij elke wedstrijd ter plekke. Altijd met een emmer water en spons. Hij was de
enige die aan de damesbenen mocht komen.
Het damesvoetbal was nog niet in elk dorp ingevoerd, vaak moesten we in het
weekend ver weg om een wedstrijd te spelen. Als de dauw nog maar net van
de grond was bracht Martien de Leeuw ons met zijn busje weg. Zijn vrouw Zus
moedigde ons aan tot ze schor was. De klapper van het jaar was altijd de
wedstrijd tegen Nijmegen. De NEC-dames eindigden steevast als eerste in de
competitie, direct gevolgd door Avios. Ik speelde op de plek rechtsbuiten. Bij
de beide Avios dameselftallen regende het doelpunten, alleen niet van mijn
voet. Over mijn goal in eigen doel wil het hier liever niet hebben. Ik was meer
van de voorzetjes. Aan toeschouwers hadden we geen gebrek. Het halve dorp
liep uit. Ook mijn broers stonden als deskundigen in beginsel altijd langs de
lijn. Toen bleek dat ik de buitenspelval niet altijd scherp in de gaten had kwam
broer Appie persoonlijk het veld op om de regels nog eens aangescherpt uit te
leggen.

De dokter van Dorp aan de Rivier
Alphen heeft voor zover wij weten nooit een eigen dorpsdokter gehad. De
gemeente-dokter woonde vroeger in Maasbommel, in het midden van de
gemeente Appeltern. Alle “uithoeken” (Alphen, Appeltern en Altforst) waren
van daar het gemakkelijkste te bereiken. Vooral de buurtschap Moordhuizen
had natuurlijk via het pontveer een veel kortere verbinding met de dokter in Lith
en het is dan ook niet vreemd dat de dokter voor velen daar de huisarts was.
Een legendarisch arts was dokter Jacob
Wiegersma (1863 - 1931). Hij kwam in
1889 in Lith en hij bleef er 40 jaar lang. De
schrijver Antoon Coolen schreef in 1934
over hem het boek Dorp aan de rivier, wat
zich in Lith afspeelde. Hij noemde de
dokter daarin Tjerk van Taeke. Later (1958)
is dit boek verfilmd en enkele jaren geleden
werd het verhaal nog als openluchtspel
gespeeld bij de pont in Lith.
Het Hollandse voetbal heeft wel eens last van regen. Ik denk hierbij aan een
wedstrijd waarin we met de dames Avios 2 speelden tegen Heerewaarden. De
speelsters daar waren wat ouder, rondborstiger ook. Enkelen hadden
krulspelden in. Met daarover een doorschijnend regenkapje. Tja, dan wil het
vanzelf wel een spetterende wedstrijd worden.
Langzamerhand wende het dorp aan damesvoetbal en werd het qua kijkers
minder. Mijn oudere broers lieten het aan de lijn wat afweten. Niet lang nadat
mijn jongste broer Bennie het supporterschap opgaf heb ik mijn
voetballoopbaan beëindigd. De stad en het op kamers wonen lokten.
Naschrift:
De naam Avios staat voor Alphens Vooruitgang Is Ons Streven.
Dank aan de trainers Henk van den Boogaard en Toon Engelbart voor hun
input.
--------------------------------------------------------Bovenstaand verhaal over het damesvoetbal in
Alphen is geschreven door Koosje de Leeuw.
Koosje is al vele jaren woonachtig in Den Bosch,
maar van geboorte is ze een echte Alphense. Ze
schrijft in blogvorm waarbij ze ook vaak terugblikt op
haar geboortedorp.
Haar blog is te volgen op koosjeschrijft.blogspot.nl.
Zeker de moeite waard!

In 1893 liet de gemeente Lith de
artsenpraktijk bouwen, op de hoek van de
Lithsedijk en het Marktveld. Hij trouwde
met Betsy Blancke en zijn gezin bestond
na enige jaren uit acht kinderen. Van
Wiegersma was bekend dat hij weinig moest hebben van de notabelen van het
dorp. Hij was vooral de dokter van de gewone man.
Voor zijn patiënten uit Alphen moest hij de Maas
over. Hij ging dan te paard. Verteld wordt dat hij
angstig was op het water, maar groot vertrouwen
had in de pontbaas van die tijd: Janus de Blank.
In het boek komt het verhaal voor dat
Wiegersma naar een bevalling in Alphen moest
toen er zoveel ijsgang in de Maas was, dat de
pont niet kon varen. In het verhaal gaat hij over
de ijsschotsen! In Alphen zou toen een kind van
Derk van Ooijen geboren zijn.
In 1929, na zijn 40-jarig jubileum in Lith, nam
Jacob ontslag als gemeente-arts en vestigde hij
zich in Heerewaarden, aan de overkant van de
Maas. Twee jaar later overleed hij in Zeist. Hij
ligt begraven op het protestantse kerkhof in
Heerewaarden.
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