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Ontstaan van de Alkmaarsche Sportvereniging “De Flamingo’s ‘64”
Begin jaren 60 is Alkmaar flink aan het groeien en in Oostelijke richting ontstaat de wijk
Overdie. Toentertijd was het heel normaal dat een Katholieke sportvereniging een geestelijk
adviseur had. Volgens deze adviseur, kapelaan Seijsener zou het in het belang van de
Katholieke jeugd zijn als er serieus nagedacht zou worden over een tweede Rooms
Katholieke voetbalvereniging naast het al veel langer bestaande RK AFC ’34.
Alkmaar telt op dat moment een zestal voetbalverenigingen: AFC ’34, Jong Holland,
Alcmaria Victrix, Alkmaarsche Boys, Go-Ahead ’18 en Kolping Boys. Volgens kapelaan
Seijsener waren er twee redenen om te kiezen voor een tweede Katholieke
voetbalvereniging. Ten eerste zoeken veel Katholieke jongens aansluiting bij de
Alkmaarsche Boys en ten tweede omdat er serieuze kansen opdoemen op nieuwe velden bij
de Zandput aan de Heiloërdijk.
(Het meertje de Zandput is ontstaan na het onttrekken van zand ten behoeve van de
uitbreiding van Alkmaar. Met het zand werden in de jaren zestig de nieuwe wijken Alkmaar
Noord en Overdie opgehoogd. Na het zuigen had de put een diepte van ongeveer twintig
meter, die opgevuld werd met onder andere water en modder uit het Noord-Hollands
Kanaal.)
Afgesproken is toen dat kapelaan Seijsener op zoek zou gaan naar mensen die hier de
schouders onder wilden zetten en dat hij voorts contact op zou nemen met de Nederlandse
Katholieke Sportfederatie en met RK AFC om medewerking en adhesie te verkrijgen. Een
fiat van RK AFC leek een onontbeerlijke voorwaarde om tot de oprichting te komen. In het
clubblad van RK AFC was de vraag al naar voren gekomen, of een tweede Rooms
Katholieke voetbalvereniging wel in het belang van AFC zou zijn. Dhr. J. de Lange, voorzitter
van AFC, meent dat men in zijn kringen er niet onsympathiek tegenover zal staan. Kapelaan
Seijsener geeft aan dat de houding van RK AFC uiterst waardevol is want een niet
meewerken versplintert de katholieke zaak en zal een optreden naar buiten, dat getuigen
moet van een grote katholieke eensgezindheid, uiterst moeilijk maken.
Overigens bleek het optimisme betreffende de nieuwe velden wat te voorbarig te zijn
geweest. Uit monde van wethouder Kirpensteyn blijkt dat de burgemeester niet erg
geporteerd te zijn van een nieuwe Rooms Katholieke voetbalvereniging en de velden te
willen laten bestemmen voor de bestaande clubs.
Tijdens een vergadering over oprichting van een tweede Rooms Katholieke
voetbalvereniging, in restaurant Koekenbier, wordt een voorlopig bestuur geformeerd dat aan
het werk zal gaan om één en ander van de grond te krijgen. Dit bestuur zal bestaan uit de
heren Fransman, Kuiper, Peetoom, van Luijt en Buissink.
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Het voorlopig bestuur met zittend: Voorzitter Th. Fransman; secretaris C. Buissink.
Staand: W. v. Luit; penningmeester J. Peetoom; S. Kuiper en kapelaan P. Seisener.
Een vereniging richt je niet zo maar op en de KNVB kwam dan ook met een lijstje van zaken
waaraan allemaal moest worden voldaan. Zo stelde de KNVB onder andere de volgende
voorwaarden:
-

-

De vereniging zal moeten beschikken over een eigen, door de KNVB goedgekeurd
speelveld, dat zowel wat het speelveld betreft, als wat betreft de accommodatie, aan
de eisen van de KNVB voldoet. Op dit speelveld mogen maximaal 7 elftallen worden
toegelaten.
De vereniging zal bij aanvang van de competitie op de daarvoor bestemde ledenlijst
tenminste 50 leden moeten opgeven.
Aan de KNVB zal een waarborgsom van f 50,- betaald moeten worden.
Indien tot definitieve oprichting wordt besloten, dienen zo spoedig mogelijk de naam
van de vereniging , alsmede de clubkleuren te worden opgegeven.
Een zeer belangrijke voorwaarde is, dat de vereniging koninklijk goedgekeurd moet
zijn, alvorens toegelaten te kunnen worden.

Er volgen nog vele vergaderingen en het aantal agendapunten is enorm: ledenwerving,
financiën (begroting), contact met de pers, naam vereniging, nieuwe bestuursleden, stappen
ter verkrijging van een speelveld, trainer, trainingslokaliteit, clubkleuren, statuten,
huishoudelijk reglement, vaststelling contributie, aanschaf ballen, vlaggen, doelpalen en
netten enz.
Hiernaast de begroting tot
september 1964, die men denkt
nodig te hebben om een start
te maken met de nieuwe
R.K. Sportvereniging.
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De contributie wordt als volgt vastgesteld: Pupillen fl 1,- Adspiranten fl 1,40 Junioren fl 1,95
en Senioren fl 2,85.
Deze contributie is inclusief fl 1,- verzekering.
Einde maart 1964 achtte het voorlopige bestuur het moment rijp voor een officiële
oprichtingsvergadering en daaraan voorafgaand een persconferentie. Op dat moment moest
er een clubnaam komen. Wekenlang piekeren had nog steeds geen naam opgeleverd. In
een aparte vergadering ten huize van voorlopige voorzitter Theo Fransman moest die knoop
worden doorgehakt.
Allerlei suggesties vlogen over tafel. De Spinoza’s (Sport IN Oost Zuid Alkmaar) -The
Combions (kom bij ons) - MIRANDA – RAPID (toen een befaamde profclub) – De Flinstones
– A.Z.O. (Alkmaar Zuid-Oost) – De Kikvorsen – De Overdieërs – De Boekelermeerboys – Be
Quick – Dirk Duyvel (die van Alkmaars Ontzet) – De Kaaskoppen – SPARTA – De Berry’s
(kaasmarkt) en vele andere.
Moe geprakkiseerd en in een lichte vorm van paniekerige radeloosheid werd door het
bestuur besloten, in hemelsnaam dan maar, HERCULES als clubnaam te kiezen.
Maar toen fotograaf v/d Leygraaf die avond op kwam dagen om een krantenfoto van het
bestuur te maken, zei deze “hoe halen jullie het in je hoofd om zo’n oubollige trutnaam te
kiezen”. Hercules ging toen in de prullenmand. Met een ultimatum binnen drie dagen
terugkomen met nieuwe namen slopen we de nacht in. En toen, in een tweede zitting
kwamen er lijstjes op tafel met dik tachtig andere namen. Binnen 5 minuten sprak voorzitter
Fransman: “er is één naam die er uitspringt en dat is FLAMINGO’S en ik wil er verder niet
meer over lullen”. En zo werd besloten.
FLAMINGO’S, met elkaar levend in zeer uitgebreide kolonies, staan in de vogelwereld
bekend om hun sterk saamhorigheidsgevoel. Roofzucht is hen vreemd. Sierlijk – elegant
– sociaal. Met ongeveer zo’n uitstraling wilden wij ons bij onze sportbeoefening presenteren.
En hoe zijn we aan onze clubkleuren gekomen. Weer een verhaal op zich. In 1964 was het
aanbod van sportkledingfabrikanten niet te vergelijken met nu. Merkkleding was er vrijwel
niet. Een exclusief gekleurd shirtje kon wel geleverd worden met een levertijd van drie
maanden en afname van minimaal 300 stuks. Daar konden we niet op wachten. We werden
gedwongen kleuren te kiezen die vrijwel elke sportzaak in huis had:
BLAUW-WIT. De clubkleuren werden dus: wit shirt, blauwe broek,
blauwe kousen met witte boord. De kleding was tegen gereduceerde
prijs te verkrijgen bij sport- en schoenhandel firma Borst op het
Ritsevoort.
Tenslotte, het logo van de club is ontworpen door de echtgenote van
de toenmalige voorzitter Theo Fransman.

Het roze embleem hiernaast van
Flamingo’s sierde lange tijd de
voetbalshirts.

4

Het bestuur vormt ondertussen een
zeer sterke jeugdcommissie. Op de
foto: boven v.l.n.r de heren Poelman,
Den Nijs, Boekel en Groen;
onder v.l.n.r. de heren Smorenberg,
Borgman, Vendel en Imming.

Bijna aan alles is gedacht om van start te kunnen gaan maar het belangrijkste, een
speelveld, is nog niet beschikbaar. Na één van de vele vergaderingen besloot Jan Peetoom
op zijn fiets te springen richting Limmen. Daar aangekomen vroeg hij aan zijn toenmalige
baas Dhr. J. Tuynman, directeur van de N.V. Buighout, of Flamingo’s geen gebruik zou
kunnen maken van een stuk grond achter de fabriek van Buighout aan het Zeglis. Nadat de
heer Tuynman zich hier positief over uitliet is het balletje snel verder gaan rollen. De
gemeente stelde een bedrag van f 15.000 beschikbaar voor het speelklaar maken van het
veld. Vervolgens kwam de bisschoppelijke evenals de Koninklijke goedkeuring snel binnen.
Men trad toe tot de N.K.S welke spontaan een serie ballen beschikbaar stelde. De jeugd was
ondertussen al volop aan het trainen op een veldje van bandenfabrikant Rufay aan de
Koelmalaan.

Nadat bekend werd gemaakt dat de gemeente het licht op groen had gezet, togen het
dagelijks bestuur, de jeugdleiders en een enorm aantal pupillen richting Buighout voor een
eerste training. Voor de training werd gebruik gemaakt van het terrein dat Buighout bestemd
heeft voor uitbreiding van het fabriekscomplex. De jongens hadden geen last van het
hobbelige veld en de al te lange grassprieten. Tot zover gaat het Flamingo’s dus voor de
wind en …… er is een trainer benoemd. Het is de heer Th. Brouwer, oud speler van Alcmaria
Victrix.
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Het Alkmaars gemeentebestuur liet er geen gras over groeien en in mum van tijd werd er
een begin gemaakt met de aanleg van het terrein. Diepe voren werden getrokken in het
‘veld’ achter Buighout. Op het moment dat het veld geëgaliseerd is, zal het bedekt worden
met graszoden. Vervolgens moet er worden gewacht op regen om een mooie mat te krijgen.
Om het nieuwe veld bij Buighout zo snel mogelijk speelklaar te krijgen wordt gekozen voor
graszoden. Avond na avond werd er met brandslangen gesleept om de overdag gelegde
grasmat te besproeien met water uit de Zandput. (foto onder: Wil v/d Leygraaf)

Het leggen van de graszoden. Op de achtergrond is een deel van de fabriek van Buighout te
zien. Flamingo’s mag bovendien gebruik maken van de kantine en douches van Buighout.
Op 11 oktober 1964 is het dan eindelijk zover, het sportterrein aan het Zeglis achter de
fabriek Buighout kan officieel door wethouder K. Kirpensteyn worden geopend. In een
toespraak wees de wethouder er op dat de werkzaamheden in een bijzonder snel tempo zijn
uitgevoerd en dat gebleken is dat de ambtelijke molen ook wel eens vlug kan draaien. Na
afloop van zijn toespraak ontsloot wethouder K. Kirpensteyn de toegang tot het veld door
met een schaar, hem aangeboden door Flamingo-pupil Gerard Keijsper, het lint door te
knippen. Hierna verrichtte hij de aftrap van de adspirantenwedstrijd Flamingo’s – HSV naar
hij had aangekondigd “met liefde in de richting van het Heiloo-doel”.

Rechts op de foto, pupil Gerard Keijsper met links
van hem wethouder K. Kirpensteyn en rechts voorzitter
Th. Fransman.

6
Uitnodiging
Aan de jongeheer G.A. Keijsper
Beste voetbalvriend,
Zondag a.s. wordt ons veld officieel geopend. Dit wordt gedaan door een deftige meneer. Deze
meneer zal een lint doorknippen. Dit doorknippen doet hij met een schaar. Maar die meneer heeft
zelf geen schaar bij zich. Daarom moet hij een schaar krijgen. Nu mag jij die schaar aan die meneer
geven. Jij mag dat doen, omdat jij de jongste speler bent van de hele club. Ik hoop dat je dat leuk
vindt. Wil je dan op zondag 11 okt. A.s. om 12:00 uur aanwezig zijn op het veld achter Buighout?
Als je dit erebaantje wilt doen, moet je een schaar meenemen en een kussentje, waarop je de schaar
legt, als je hem aan die deftige meneer geeft. Natuurlijk kom je in je voetbalkleren.
Tot zondag en veel succes.
Namens de pupillencommissie, secr. A. Vendel.

Er was overigens sprake van onverdeelde
vreugde in het Flamingo’s-kamp. Men heeft
nu nog enige terreinen nodig om de jeugd in
het nieuwe seizoen te kunnen laten voetballen.
De problemen worden voor het Flamingobestuur nog groter, doordat deze week het
veld opnieuw blank is komen te staan door
de opspuitingswerkzaamheden aan de
Zandput. Voorlopig betekent dit dat men
niet op het eigen terrein kan spelen.

Het Buighoutveld en omgeving staan dus
geregeld onder water als gevolg van de
opspuitingswerkzaamheden rond de
Zandput. Het peil van het grondwater
steeg daardoor met 1.50 meter.
Als noodoplossing krijgt Flamingo’s
toestemming om de thuiswedstrijden op
het Gemeentelijk Sportpark te spelen
(Jong Holland).

Foto: Wil v/d Leygraaf

7
Het bestuur van Flamingo’s maakt zich dus tijdens de opening al zorgen over de toekomst.
Momenteel telt Flamingo’s een kleine 100 pupillen en ongeveer 60 adspirant- en juniorleden.
Het is nu al moeilijk om alle pupillenelftallen op zaterdagmiddag op het terrein aan het Zeglis
te laten spelen. ’t Bestuur wil deze jongens in hun eigen buurt laten voetballen. “Wij willen
een buurtvereniging blijven”, aldus voorzitter Th. Fransman. Hij meent dat in de Overdie heel
weinig kansen liggen. Er is niets, geen sportveld, geen gymzaal om over een zwembad of
tennisbaan maar te zwijgen.
Flamingo’s kijkt ondertussen met een steelse blik naar de drie voetbalvelden, die met de
ingang van het nieuwe seizoen in gebruik kunnen worden genomen in de Boekelermeer.
Zowel gemeentebesturen als Sportraad erkennen hier echter het recht van de oudste; GoAhead – dat al vele keren heeft moeten verhuizen – krijgt twee velden, Flamingo’s zal over
het derde terrein mogen beschikken, maar dat lost het probleem van een onvoldoende
accommodatie niet op. Flamingo’s weet niet welke kant ze uit moeten met de Overdie-jeugd
die zo graag wil voetballen.
Over de andere tak van sport, die momenteel bij Flamingo’s wordt beoefend, de gymnastiek,
wordt maar niet gesproken. Dit lijkt helemaal uitzichtloos, de afdeling groeide in de drie
maanden van haar bestaan tot 190 jeugdleden maar in de Overdie is geen gymnastiekzaal
te vinden.
Om bij het voetbalveld achter de fabriek van de firma Buighout aan het Zeglis te komen ging
je aan het eind van de Koelmalaan rechtdoor, langs de toenmalige Veilinghallen tot aan het
Noord Hollands kanaal. Daar sloeg je dan rechtsaf, onder de grote Leeghwaterbrug door en
vervolgens zag je dan het Buighout complex.

Eén van de weinige foto’s waarop een flink deel van het Buighout fabrieks-complex inclusief
voetbalveld is te zien.
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Op de foto hierboven kun je een beetje nagaan waar het eerste veld van Flamingo’s heeft
gelegen. De twee huisjes aan de linkerkant staan nog steeds voor de Leeghwaterbrug aan
het kanaal. Rechts is nog net een slagboom van de Leeghwaterbrug te zien. Het Buighout
terrein werd later vervangen door groothandel Venn en weer later door Sligro, eveneens een
groothandel.

Het complex van ‘buurman’ Go-Ahead waar Flamingo’s in verband met een tekort aan
velden een veld leende. De witte gebouwen in het midden aan de horizon zijn van het
Buighout-complex. (rechts achter de velden bevindt zich de Zandput)
Onder leiding van trainer Theo Brouwer werden op het graslandje naast het
gymnastiekzaaltje aan de Heiloërdijk de eerste Flamingo’s competitie-rijp gemaakt. De
spelers moesten zich verkleden in een vervallen boetje aan de overkant, dat van ellende
zowat in elkaar viel. Het eerste optreden naar buiten toe was een oefenwedstrijd tegen een
Kolping Boys combinatie waarvoor heel Oudorp was uitgelopen. Als los zand – hoe kon het
ook anders – hingen de elf van Flamingo’s aan elkaar. (uitslag onbekend)
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Hieronder de mannen van het voorlopige ‘Eerste’, die op 22 augustus 1964 voor de eerste
maal Flamingo’s1 vertegenwoordigden in een avondwedstrijd tegen een Kolping Boys
combinatie.

Op de bovenste rij v.l.n.r.: trainer Th. Brouwer, Th. Smit, J. Peetoom, P. Peperkamp,
G. Schouten, J. Peerdeman, L. Goudsblom, D. v.d. Aakster, F. de Lange.
Onderste rij v.l.n.r.: Th. Leenders, J. Kwant, N. Quant, J. Beers en J. Huige.
Een maand later (20 september 1964) zou Flamingo’s1 zijn eerste competitiewedstrijd
spelen in de derde klasse A afdeling Noord Holland, uit bij Zuidermeer. De opstelling was
enigszins gewijzigd (C. Boekel en F. Endel erin en o.a. J. Peetoom eruit) en er werd zowaar
een verdienstelijk gelijkspel 1-1 gehaald.
Weer een week later (27 september) was het dan eindelijk zover, de eerste officiële
competitiewedstrijd op het nieuwe veld: Flamingo’s – Uitgeest, uitslag 0-1. Opmerkelijk was
dat tijdens deze wedstrijd, Frans Endel met een hersenschudding naar het ziekenhuis
werd afgevoerd.
De verrichtingen van het ‘Eerste’ vallen in het begin van de competitie wat tegen maar het
bestuur maakt zich hierover weinig zorgen. “De geest onder de jeugd is goed en de
prestaties lopen daarmee parallel”, aldus het Flamingo’s-Bestuur, “hierop is ons werken
gericht en daarom zijn we, wat dat betreft, alleen maar optimistisch”.
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Hiernaast het verslag uit de Alkmaarsche
Courant van 21 september 1964 van de
allereerste competitie-wedstrijd van
Flamingo’s tegen Zuidermeer.

Flamingo’s werd opgericht om aan de nieuwe
bewoners in de wijk Overdie de kans te bieden om
‘in de buurt’ te kunnen sporten. Niet iedereen in de
Alkmaarse sportwereld stond evenwel te juichen bij
de logische gedachte om ook de sportvoorzieningen
in de nieuwe te ontwikkelen/ontwikkelde stadswijken
te realiseren. De vrees voor de mogelijke gevolgen
voor de eigen vereniging was sterker dan het
algemene ‘sportbelang’.
Om één en ander te illustreren bied ik U onderstaand
artikel ter lezing aan dat aan het eind van het
voetbalseizoen 1962/1963 werd opgenomen in het
cluborgaan van de R.K. Alkmaarse Football Club:
de ‘AFC-er’.

De – AFC – er
’t Schijnt nu toch menens te worden met de oprichting
van een tweede RK-voetbalclub in Alkmaar. En het
RKAFC-bestuur staat er sympathiek tegenover. Het
kan verkeren !! Het naast zich hebben van nog een
katholieke voetbalclub in Alkmaar is door de vorige
besturen altijd krachtig van de hand gewezen. De
sportbeoefening parochieel of interparochieel te
organiseren is de aloude vraag waar RKAFC in al die
jaren van haar bestaan, in meer of mindere mate, mee
te maken heeft gehad.
Heeft men tot nu toe, m.i. terecht, aan één interparochiële RK voetbalclub (om ons tot de
voetbal te beperken) de voorkeur gegeven, nu gaat men blijkbaar naar de andere zijde
overhellen. Tenminste wat de Don Bosco parochie betreft. Het eerst is de afdeling voetbal
aan de beurt. Maar men overweegt ook andere sporten parochieel te organiseren.
Gymnastiek? Atletiek?
Ontegenzeggelijk geeft een vereniging in parochieel verband meer wat men samen kan
vatten in ’t begrip ‘binding’. Ook zal de parochieclub die jongens kunnen opvangen die zich
anders bij de neutrale vereniging in die woonwijk zouden aansluiten.

11
Het grootste bezwaar is dat een tweede RK-voetbalclub in Alkmaar onherroepelijk tot
versnippering zal leiden van die talentvolle spelers, die in één RK-voetbalclub een elftal
kunnen vormen en spelend in een klasse, die representatief genoemd mag worden voor
voetbalminnend RK Alkmaar.
Volgens mij lijkt het me dan het beste om in de Don Bosco-parochie een onderafdeling te
formeren. En geef aan het bestuur van de jongste spruit zo ruim mogelijk bevoegdheden.
Laat de jongens tot de juniorenleeftijd in hun eigen parochieclub voetballen. Maar de junioren
dienen ingelast te worden in de moederclub. Dat voor junioren en senioren de afstand
Overdie-Hoefplan te ver is, komt me enigszins overdreven voor.
Als de fietstunnel in het verlengde van de Frits Conijnlaan voor gebruik open is gesteld,
wordt niet alleen de afstand Overdie-Hoefplan belangrijk ingekrompen, maar bovendien kan
de gevaarlijke route over Scharloo en Bergerweg vermeden worden.
Als het RKAFC ernst is in haar pogen om haar topelftal te doen promoveren, dan zal zij, om
zo’n succesvol eerste te kunnen samenstellen, eventueel ook moeten kunnen beschikken
over spelers uit de Don Bosco.
P.H.

De Don Bosco kerk aan de Koelmalaan werd in augustus 2007 gesloopt door de gemeente.

