EEN BLIK OP DE GESCHIEDENIS
Voetbal in Nederland
Het staat vast dat halverwege de 19de eeuw het voetbalspel, zij het nog
niet in de huidige uitvoering, is ontstaan in Engeland. Omstreeks 1870
speelde voor het eerst in Nederland
(Twente) het spel, gevolgd door de
oprichting
van
het
huidige
Koninklijke H.F.C. in het jaar 1879.
Men speelde toen nog met een
ovale bal. De destijds vormende
clubjes bestonden uit jongens uit de
betere kringen, die over voldoende
vrije tijd en geld beschikten om aan
de (voetbal)sport te doen.
Z.V.V. (Hellas)
In de Zaanstreek duurde het tot 1894 alvorens men het voetbal ontdekte
als sport. Het Zaanse voetbal is aan de Oostzijde ontstaan. In 1898 al
wordt de voetbalclub Hellas toegelaten als lid van het officiële N.V.B.orgaan.
Op 25 augustus 1900 werd
de voetbalclub Hellas door
een fusie met U.N.I. en de
Wormerveersche Voetbal
Vereeniging Wormerveer
onder een andere naam
opnieuw aangemeld bij de
N.V.B.,
namelijk:
Zaanlandsche
Voetbal
Vereeniging Z.V.V..
1962: ZVV viert het kampioenschap

Vanaf 1964 maakte zij gebruik van de accommodatie in het vijfhoekpark,
Poelenburg (Daar waar Zilvermeeuwen nu speelt). Z.V.V. speelde in het
blauw-zwart. Bekende Z.V.V.-ers zijn onder andere Luc Nijholt, Emiel van
Eijkeren en Sonny Silooy.

Z.F.C. (Sport)
De oprichting van de voetbalclub Sport vond plaats aan de Zaandamse
haven en deze club zou het ook voor Hogedijkers en Rustenburgers
mogelijk maken om deel te nemen aan het voetbalspel. In 1904 wordt
gestart met het echte competitievoetbal in de Amsterdamsche Volks
Voetbalbond. In 1905 fuseren Sport en T.o.n.i.d.o.. Ze gaan verder onder
de naam Sport. Voor Sport begon daarmee de voetbalvictorie op de
Burcht. Aangezien er in Hoorn ook een voetbalclub opereerde onder de
naam Sport werd in 1909 besloten om verwarring te voorkomen en een
andere naam aan te nemen. Sport uit Zaandam heette vanaf toen
Zaanlandsche Football Club Z.F.C. ZFC speelde in de NVB in de tweede en
later in de eerste klasse. In het seizoen 1924/1925 werd de club
bekerkampioen van Nederland.
Toen in 1954 in
Nederland
het
betaald voetbal werd
ingevoerd, werd ZFC
een semi-profclub. In
1958
werd
het
kampioen van de
Tweede Divisie A,
zodat promotie naar
de Eerste Divisie werd
e
afgedwongen.
1940: ZFC is te gast op het 40 verjaardagsfeest van ZVV
Fusie K.F.C. en Z.F.C.?
In 1962 werd ZFC teruggezet naar de Tweede Divisie,
omdat het aantal reeksen in de Eerste Divisie werd
teruggebracht van twee naar één. In die periode
ondernamen de gebroeders Molenaar pogingen om via
een fusie tussen KFC uit Koog aan de Zaan, onze
tegenstander van vandaag, en ZFC tot één grote Zaanse club te komen.
Deze pogingen liepen echter jammer genoeg op een mislukking uit.

Fusie FC Zaanstreek en Alkmaar ’54
Vervolgens werd in 1964 FC Zaanstreek opgericht in Koog aan de Zaan, dat
de licentie van plaatsgenoot KFC
overnam. In 1967 werd uit een
fusie tussen Alkmaar '54 en FC
Zaanstreek AZ'67 geboren, dat later
werd omgedoopt tot het huidige
AZ. De broers Cees en Klaas
Molenaar
waren
Zaanse
zakenlieden.
Met hun bedrijf FC Zaanstreek: Jan van Veen (links) in duel
met Theo Valkenhoff van Holland Sport
Wastora hadden zij zakelijk veel
succes. Zij waren bereid om in het
voetbal in Alkmaar te investeren. Naast
de broers Molenaar waren ook de
eigenaren van de Grosmarkt (een
Nederlandse supermarktketen in de
periode van 1970 t/m 2000 in Alkmaar en
omstreken), D.B. Bark en D. Groot, in
deze periode actief in het sponsoren van
de voetbalclub uit Alkmaar. Doordat de
club
veel
buitenlandse
spelers
contracteerde, leidde dat tot een grote
schuldenlast dat bijna tot een faillissement leidde. In 1972 zorgden de
gebroeders Molenaar voor de redding.
Langzaam maar zeker kreeg AZ '67 het imago van een club met ambities.
Spelers als Willem van
Hanegem, John Metgod,
Kristen Nygaard en Eddy
Treijtel
werden
aangetrokken.
AZ
ging
steevast
voor
de
ereplaatsen. Maar de broers
Molenaar wilden meer. In
het seizoen 1979-80 waren
de spelers van AZ dicht in de
buurt van hun eerste titel. In de laatste fase van de competitie morsten zij
echter teveel punten. Ajax werd kampioen. Het team werd wel steeds

hechter. Door het aantrekken van spelers als Ronald Spelbos, Jan Peters,
Kees Kist en Kurt Welzl werd AZ zowel verdedigend, creatief als aanvallend
steeds sterker.
De beloning kwam in het seizoen 1980-81. AZ won van iedere
tegenstander en verloor dat seizoen slechts één wedstrijd: tegen Ajax
werd het 0-1. AZ werd landskampioen!
Z.F.C. naar Sportpark Hoornseveld
Pas in het seizoen 1970/1971 verhuisde Z.F.C. van de Westzanerdijk naar
de huidige accommodatie op het sportpark
Hoornseveld. Al aan het einde van dat
seizoen liep de semiprof status van Z.F.C.
ten einde. De 10de plaats als resultaat in
een competitie van 17 clubs in de 2de divisie
van de KNVB Betaald Voetbal mocht niet
baten. Verdreven uit het betaalde voetbal,
mocht Z.F.C. het seizoen 1971/1972 starten
in de 3de klasse van de KNVB . Op 7 mei
1972 kon ZFC zich kampioen noemen en
promoveerde het naar de 2de klasse.
Bekende Z.F.C.-ers zijn onder andere
Hans Deen (Z.F.C.)
Hennie Dijkstra, John Rep en Miel Mans.
1990: ZVV viert het kampioenschap

Fusie Z.V.V. en Z.F.C.
In
1990
spreken
de
beide
ledenvergaderingen van Z.F.C en Z.V.V. zich
uit voor een fusie tussen beide verenigingen.
Dit leidde tot de oprichting van het huidige
Hellas Sport Combinatie.
Als
oprichtingsdatum
werd
de
oprichtingsdatum van de oudste vereniging
van de Zaanstreek aangehouden, namelijk 25
augustus 1900. Z.V.V. verhuisde met de fusie
in 1990 naar de locatie van Z.F.C..

De Zaanse Ondernemersociëteit
De oud-voorzitter van Z.V.V., Wim M. Onrust,
wilde in het najaar van 1983 het club-gebouw
'De Corner' beter rendabel maken, door het
open te stellen voor staf en personeelsleden van
de vele bedrijven, die zich in de aangrenzende
Achtersluispolder hadden gevestigd. Na
gesprekken met directieleden en anderen werd
een ondernemerssociëteit opgericht met een
tweeledig doel: het in stand houden van het
clubgebouw ‘De Corner’ op langere termijn, en
het bieden van informatieve bijeenkomsten met daarbij een goed en
bovenal gezellig informeel contact met collega's uit de zakenwereld. Wim
Onrust was een doorzetter en bijna in zijn eentje speelde hij het klaar een
honderdtal bedrijven voor zijn plan te winnen. Na de fusie tussen ZVV en
ZFC, waaruit Hellas Sport ontstond, werd met de bouw van de nieuwe
Corner op sportpark Hoornseveld begonnen. Het sociëteitsbestuur had de
gelegenheid aangegrepen om in samenwerking met de voetbalclub een
clubgebouw te laten ontwerpen, dat de soosbezoekers een goede
accommodatie zou bieden en tevens een uitbreiding van het ledental
mogelijk zou maken. Zo komt het ook dat Hellas Sport zo een mooi en
groot clubgebouw heeft.
Hellas Sport
Het seizoen 1990/1991 was een nieuw seizoen, een nieuw geluid en een
er was een nieuwe
voetbalclub. Hellas Sport
telde op dat moment
1061 leden en 60 teams.
In dat seizoen kwam er
tevens een kunstgrasveld,
“de Hellasbrug” en niet
lang daarna werd gestart
met de bouw van de
nieuwe Corner.
Het eerste elftal van
Hellas Sport kwam in het

seizoen 1990/1991 uit in de 3de klasse KNVB, maar promotie naar de 2de
klasse lag binnen handbereik. De verwachtingen waren hooggespannen,
maar het lukte (net) niet. Ook het volgende seizoen bleef Hellas Sport in
de derde klasse hangen.
In het seizoen 1992/1993 kwam dan toch de promotie naar de 2de klasse.
Men had gehoopt het volgend seizoen bovenin de 2de klasse mee te
draaien, maar helaas eindigde dat seizoen in een flop en was men terug bij
af: de 3de klasse!
In het seizoen 1994/1995 werd onder leiding van Ron van Niekerk
wederom de promotie naar de 2de klasse behaald. Op 25 augustus 2000
vierde Hellas Sport zijn 100-jarig jubileum.
In 2001/2002 werd Hellas Sport kampioen en promoveerde daarmee naar
de 1ste klasse. Daar heeft men het twee seizoenen volgehouden. Sinds
2004/2005 komt ons vlaggenschip uit in de 2de klasse.
Bekende Hellas Sporters zijn onder andere Mitchell Burgzorg (ook bekend
als rapper: Priester), Stefano Seedorf, Christoph Bonevacia, Iwan en Lion
Axwijk, Murat Yilidirim en natuurlijk de voor Arsenal uitkomende Oguzhan
Özyakup.
Wie weet wat de toekomst ons brengt…
Bron: Hellas Sport 100, jubileumboek 20 jaar De Corner en internet

