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Voetbal in een
volkswijk,
het bestaat nog!
De Vetkampstraat in Deventer is misschien wel de bekendste voetbalstraat van Nederland.
Gelukkig blijft dat ook zo, want de Adelaarshorst verhuist niet naar een anonieme buitenwijk
zoals teveel andere voetbalstadions. Zie het Zuiderpark, zie het Oosterpark, zie de Alkmaarderhout, zie et cetera. Toch kan ook Go Ahead Eagles de vooruitgang niet tegenhouden.
De club gaat deze zomer (ver)nieuwbouw plegen, maar met respect voor de voetbalcultuur
- hulde! - blijft de oude getrouwe stadionmuur wel overeind. Tijd voor een nostalgische trip
naar het Home of Football.
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Door René Otterloo
Ik weet niet zeker wanneer ik voor het eerst
in de Adelaarshorst zat, maar als ik terugreken denk ik dat het 1972 is geweest. Het
was nog in de jaren van de zwart-wittelevisie
en hooguit drie samenvattingen op Studio
Sport.
Ik weet welke wedstrijd het was: Go Ahead
Eagles-FC Den Haag. Bij mijn vader achterop de bromfiets naar het treinstation
van Apeldoorn (de valhelm was nog niet
verplicht), retourtje Deventer en tien minuten wandelen naar de Adelaarshorst. Het
stadion zat voor mijn gevoel vol en de beide
doelverdedigers waren deze zondagmiddag
Nico van Zoghel en Ton Thie. Ik was acht
jaar. Those were the days…
(Via via achterhaal ik de opstelling van
deze middag en dan blijkt dat twee latere
bondscoaches in het veld stonden: Bert van
Marwijk en Dick Advocaat, maar ook Ruud
Geels, Piet de Zoete en Aad Mansveld.
Scheidsrechter: Frans Derks.)
Onlangs, op zaterdag 7 maart, was ik ook in
de Vetkampstraat. Go Ahead Eagles speelde
zijn 1.000ste Eredivisiewedstrijd en voor
mijn gevoel moest ik daar bij zijn. Het zijn
van die dagen dat je wordt overrompeld door
nostalgische gevoelens.
Wie speelden ook alweer in het elftal toen
ik als zestien- of achttienjarige de B-Side
beklom? Jan Endeman stond op doel, dat
weet ik nog. Sportzaakhouder Johnny Oude
Wesselink centraal in de verdediging, Wim
Woudsma en Tommy Kristiansen op het
middenveld en voorin liepen Jo Korver (van
JoJo Jeans) en Henk ten Cate, twee pijlsnelle vleugelspitsen. Een kaartje kocht je
bij het stadion, ingang Brinkgreverweg, en
als je grote drukte verwachtte in de voorverkoop bij sigarenmagazijn Van Werven
op het Raadhuisplein in Apeldoorn. Die had
de tickets op een rol onder de toonbank liggen. Kosten: ik dacht negen gulden voor een
staanplaats. O ja, de wedstrijdbal werd altijd
beschikbaar gesteld door Karel Lasche, eigenaar van een speelautomatenhandel. Typisch dat je zoiets onthoudt.
Helaas was ik er niet bij in het voorjaar
van 1978 toen Go Ahead Eagles een gedenkwaardige wedstrijd speelde tegen FC
Amsterdam, de club van de ongekroonde
en kleurrijke liftenkoning Dé Stoop. In de
jubileumuitgave ter gelegenheid van het
1.000ste duel in de Eredivisie staat dat Go
Ahead Eagles-FC Amsterdam mogelijk het
meest gedenkwaardige duel was dat de Eagles op het hoogste niveau speelde. De win- 30
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naar zou zich handhaven, de verliezer degraderen naar de Eerste Divisie.
Heel Deventer was in aanloop naar deze
wedstrijd in de ban van de blessure van Cees
van Kooten, de bonkige spits en vedette van
de Deventenaren. De kranten stonden er dagelijks vol van. Van Kooten liep tijdens een
training een zweepslag op en zijn meespelen leek volstrekt kansloos. Wonder boven
wonder verscheen hij toch in het veld, maar
kon slechts met één been lopen en springen.
Echter, zijn aanwezigheid boezemde grote
angst in bij de Lieverdjes. FC Amsterdam
stond al op achterstand voordat de wedstrijd
begon. De uitslag: 2-0. Twintigduizend
toeschouwers gingen uit hun dak, de Eagles
bleven in de Eredivisie.
Edgar Overmeen (46) was wel aanwezig
bij deze wedstrijd. Als één van de drijvende
krachten achter Stichting Niet Te Kraken
was het vermoedelijk één van zijn eerste
duels die hij bezocht in de Adelaarshorst.
Sindsdien raakte hij verknocht aan de club,
maar in het bijzonder aan de vroege historie
van Go Ahead.
‘Tegenwoordig heb je een top-drie in Nederland, maar voor de Tweede Wereldoorlog –
en helemaal in de jaren dertig – bestond er
een top-vier: Ajax, Feyenoord, PSV en Go
Ahead. In 1930 werd Go Ahead landskampioen. De burgerij van Deventer schonk toen
een grote stadionklok aan de club. Als cadeau. Die klok heeft er 33 jaar gehangen. In
1963, toen Go Ahead promoveerde naar de
eredivisie, werd de IJsseltribune gebouwd.
Toen is de klok zonder enig gevoel voor historie verdwenen. Ik denk dat ie ergens onder
het puin van die tribune ligt.’
Het is Overmeen een gruwel, maar gedane
zaken nemen geen keer. Hij heeft zich in
ieder geval voorgenomen, samen met een
groepje liefhebbers van voetbalromantiek
en –cultuur, om zoveel mogelijk relikwieën
te verzamelen en te bewaren voor het nageslacht. Vorig jaar, op 11 april 2014, passeerde de akte van Stichting Niet Te Kraken.
Deze stichting beijvert zich voor ‘het verzamelen en in een museum onderbrengen van
voorwerpen met betrekking tot de historie
van de betaald voetbalorganisatie Go Ahead
Eagles alsmede de Deventer Voetbalvereniging Go-Ahead.’ Want dat is wel een dingetje, Go Ahead Eagles en Go Ahead.
Overmeen: ‘De oude kern van Go Ahead, de
huidige amateurvereniging, is het een doorn
in het oog dat Go Ahead Eagles pronkt met
de vier landstitels die de club in het verleden
onder de naam Go Ahead heeft gehaald. Go
Ahead Eagles bestaat pas vanaf 1971. Als
stichting zijn wij er best een beetje trots op

dat juist tijdens de 1.000ste wedstrijd een
soort van verzoening tot stand kwam tussen
beide clubs. De voorzitters van de profclub
en de amateurs hebben toen hun ingelijste
shirts geruild met elkaar. Dat mag je vanuit
de historie gezien best een doorbraak noemen.’
Stichting Niet Te Kraken timmert flink aan
de weg. De website ziet er fraai uit, de collectie groeit gestaag en de Deventer editie
van dagblad de Stentor publiceert geregeld
interessante bijdragen van deze stichting.
Edgar: ‘Via de zoon van Leo Halle, onze
vroegere keeper met wie we in 1930 landskampioen werden, en diens zwager beschikken we over steeds meer materiaal dat oorspronkelijk in bezit was van hem. Ook zijn
zoon raakt intussen op leeftijd. Ze willen dat
de spullen van Leo niet verloren gaan. Leo
is inderdaad héél bijzonder. Niet voor niets
hebben we zijn beeltenis opgenomen in het
logo van Niet te Kraken.’
Het geluk leek volmaakt toen Go Ahead Eagles bekendmaakte dat zij in de (ver)nieuw(d)
e hoofdtribune, die tijdens de zomerstop
wordt gerealiseerd, een museumruimte zou
reserveren. Zou, inderdaad, want het plan
ligt voorlopig wegens een aantal noodzakelijke bezuinigingen in de ijskast. ‘Jammer,
want het stadion is natuurlijk dé plek waar je
zo’n museum opent. Na de renovatie wordt
het stadionplein openbaar toegankelijk. Het
was de bedoeling om de fanshop en het museum aan elkaar te koppelen.’
Het neemt niet weg dat Stichting Niet Te
Kraken (donateur word je via www.niettekraken.nl) onverdroten voortgaat op de ingeslagen weg. Hulde!
Terug naar de 1.000-ste wedstrijd die landskampioen PSV trouwens met grote cijfers
wint. De Vetkampstraat is door de tientallen
jaren heen niets veranderd, als ik anno 2015
de hoek om loop. De woningwetwoningen
uit 1933 blijven dezelfde uitstraling houden als veertig jaar geleden toen ik met mijn
vader naar de het stadion wandelde. Direct
naast de hoofdingang staat zoals vroeger het
smalle toegangspoortje open, waardoor fietsende fans naar binnenrijden op weg naar de
rijwielstalling. Bij Go Ahead Eagles stal je je
fiets dus binnen de stadionmuren.
Voetbal in een volkswijk, wat een opluchting
dat het nog bestaat!
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