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Activiteit:  Lezing : Drs. Gerrit P. van der Vorst  : ‘Ode aan de dwazen’, over de invoering van 
betaald voetbal in Nederland en in Venlo.  

Wanneer: Maandag 8 april 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur  

Locatie: Gemeenschapshuis De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW, Venlo 

       Deze lezing is voor leden van het LGOG gratis. Niet-leden betalen € 5,00. 
 

 

                    
 

 

 

 

Drs. Gerrit P. van der Vorst (Venlo, 1946) heeft een aantal publicaties op zijn naam, vooral over de 
Jodenvervolging in Venlo en omstreken. Hij is echter ook al zo’n zestig jaar actief & passief 
voetballiefhebber. Regelmatig zijn op https://floddergatsblog.wordpress.com ‘blogs’ van hem over 
voetbal te vinden. Ook schrijft hij – als VVV-aanhanger – portretten van vroegere spelers in het 
programmablad De Sloef van VVV. 
 
Meer info over dit onderwerp kunt u lezen op:  
https://floddergatsblog.wordpress.com/2019/03/04/banketbakker-sjraar-broekmans-werd-de-schrik-van-

de-knvb-2/ 

 

Poster voor de wedstrijd van 
de profclub Alkmaar tegen 
Sportclub Venlo '54. 

Het team van VVV dat de eerste wedstrijd in het 
betaalde KNVB-voetbal speelde: Ajax - VVV 2-3. 
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ODE AAN DE DWAZEN 
 
Alleen al uit historisch besef zou Covebo-stadion De Koel bij elke thuiswedstrijd van VVV bomvol 
moeten zitten. Dat verdienen de ‘voetbalgekken’ die ervoor gezorgd hebben dat er in Venlo zo’n bron 
van joeks en genäöl kwam en bleef. In zijn lezing beschrijft Gerrit van der Vorst de opofferingen en 
wonderen waarmee dat tot en met 1954 gepaard ging. De titel van de lezing is ontleend aan de 
voormalige voetbaljournalist Theo Vincken. 
 
Zo was het werkelijk een wonder dat de club in 1953 het 50-jarig jubileum haalde, al kwamen daar geen 
hogere machten aan te pas. Het neutrale VVV (met andersdenkenden aan boord) probeerde al jaren te 
promoveren naar de eerste KNVB-klasse. Het werd nu echter lastiger om aan goede spelers te komen, 
want veel Noord-Limburgers gingen in het concurrerende IVCB-verband voetballen. VVV voerde daarom 
voortijdig een vorm van betaald voetbal in door enkele topspelers met vergoedingen naar Venlo te 
lokken. 
Tijdens deze lezing zal Gerrit van der Vorst ook dieper ingaan op de zgn.  ‘Venlo-voetbalincidenten’.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                         Vooraankondigingen 2019 
 
Maandag 13 mei 2019 - Lezing  Frans Hermans “De Nedinsco toren”. 
Maandag 17 juni 2019 - Lezing Jona in ’t Zand  “Luchtbeelden Venlo” . 
Maandag 19 aug. 2019 - Lezing : Onderwerp nog niet bekend. 
 

                             

                                                        

                                                        

Voetballen was aanvankelijk een elitesport. Op 
de foto het deftige team van de Koninklijke HFC 
uit Haarlem. Vanaf 1914 werd voetballen een 
volkssport. 

 


