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HFC - oud-internationals zaterdag 2 januari 14.00 uur
GH¶RXG-LQWHUQDWLRQDOHQ¶ZDUHQ
40 keer het sterkst.

HFC maakt van oudsher
deel uit van onze wijk. De
Koninklijke HFC werd opgericht op 15 september 1879,
maar beschikte toen nog
niet over haar huidige locatie. De club speelde in 1899
haar eerste wedstrijd aan de
Spanjaardslaan, toen nog
gemeente Heemstede.
Op 1 januari 1923 werd voor
het eerst de wedstrijd HFC
WHJHQGHµ2XG-,QWHUQDWLRQDOHQ¶
georganiseerd. Die wedstrijd
werd met 4 ± 1 door HFC gewonnen en viel bij een ieder zo
in de smaak, dat de traditie al
snel was geboren. In 1925
schreef de Oprechte HaarlemVFKH&RXUDQWµ,NZHHWQLHWRI
Patrick Kluivert en Pierre van Hooijdonk
het traditie wordt de dragers
van het Oranjeshirt jaarlijks op dezen meer kale koppen, elf kerels die ons
voetbal hebben groot gemaakt, die
dezelfden dag te voeren naar de
Spanjaardslaan. Ik weet alleen dat er Hollands roem hebben gevestigd tot
ver buiten de grenzen van ons Kovan de druipnatte duizenden geen
enkel huiswaarts is gekeerd met het QLQNULMN¶
wrevelig gevoel van een verloren
Een traditie geboren
middag. Wij hebben geen heftigen
strijd gezien, maybe. Maar wij heb- Sindsdien werd de wedstrijd maar
ben gezien elf kerels met elf min of liefst 76 keer gespeeld. HFC won 22
keer, het werd 14 keer gelijkspel en

De Duitse bezetter weerhield
HFC ervan om de wedstrijden te
spelen in de periode 1940 1943. Maar in 1944 werd er wel
gespeeld. De wedstrijd stond
volop in de belangstelling, zeker
ook gezien het (toen verboden)
nationale tintje dat er aan kleefde. De heren moesten in een wit
shirt en zwarte broek spelen,
want oranje was absoluut verboden. Ook het 'Wilhelmus' voorafgaande aan de wedstrijd was
uit den boze.
Een opvallende afgelasting valt
te noteren in 1992, toen de exinternationals staakten.
Niet meer op 1 januari
In 2009 werd de wedstrijd voor het
eerst niet op Nieuwjaarsdag gespeeld. Op zaterdag 3 januari 2009
kwamen maar liefst 4.500 toeschouwers naar de Spanjaardslaan. Niet zo
vreemd, want de Ex-Internationals
kwamen met een zeer sterke bezetting. Spelers als Dennis Bergkamp,
Frank de Boer, Pierre van Hooijdonk, Patrick Kluivert trokken de
kicksen aan om de Kon. HFC een
µOHVMHWHOHUHQ¶GDWOXNWHGHHOV8LW
slag 3-3.
Komende editie
De eerstkomende editie wordt op 2
januari 2010 om 14.00 uur gespeeld.
Bij de oud-internatioals worden in
ieder geval de volgende spelers verwacht: Frank de Boer, Pierre van
Hooijdonk, Aron Winter, Rob en
Richard Witsche en Marc Overmars.
Meer informatie over de wedstrijd en
de voorverkoopadressen:
www.konhfc.nl

Bron: website HFC

3 jan 2009 / Dennis Bergkamp, Wim Jonk, Michael Reiziger
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Aan het woord: een regisseur en een beheerder
Anouk Stilma en Lex Wijnbeek werken bij het onderdeel Wijkzaken van de gemeente Haarlem. Anouk is sinds juli stadsdeelregisseur voor elf wijken in Zuid en West. Lex werkt al 30 jaar
bij de gemeente en is nu senior beheerder voor het Centrum en
Zuidwest. Ze vertellen over hun werk.
Wat doen jullie voor de wijk?
Wij organiseren het dagelijks beheer. Dat is aan de ene kant klachten en vragen van bewoners. Lex
heeft ook regelmatig contact met
Arnout, de voorzitter van de
wijkraad. Aan de andere kant maken
we jaarplannen. We stellen elk jaar
een STadsdeelUitvoeringsProgramma (STUP) op, daar staat alles in
wat de gemeente het komend jaar
van plan is. Het gaat dan over
bouwplannen, het bestemmingsplan,
bestrating, groen en veiligheid. Maar
er staat bijvoorbeeld ook in hoe
vaak de straten worden geveegd.
Het STUP staat op de website van de
gemeente. Het programma voor
2010 is nog niet definitief vastgesteld, het moet ook nog met de
wijkraad besproken worden.
Kunnen bewoners jullie bellen?
Nee, alle klachten en vragen komen
centraal bij de gemeente binnen. Ze
worden daarna verdeeld over de
wijken en over de verschillende afdelingen. Alle klachten worden bij
binnenkomst direct geregistreerd,
zodat kan worden bijgehouden wat
er mee gebeurt. Wij krijgen alles
wat met de openbare buitenruimte
te maken heeft: de straat, het
groen, vuil, enzovoort. Maar klachten over bijvoorbeeld scholen, gaan
naar andere afdelingen. Wij kijken
vervolgens wat we met onze klachten en vragen doen. Lex bespreekt
dit met beheerder Machiel Bom en
met de twee inspecteurs die in de
wijk werken. Een aantal werkzaamheden voert de gemeente zelf uit,
voor andere schakelen we een aannemer in. Sommige zaken worden
geclusterd uitgevoerd, zoals boomwortels die omhoog komen. Bij dat
soort werk wachten we dus tot er
meer tegelijk is.
Burgers kunnen de klachten in hun
wijk binnenkort ook volgen op de

website van de gemeente. Een nieuwe
klacht komt met een
vlaggetje en een korte beschrijving op de
kaart. Als de klacht
verholpen is, verdwijnt de vlag weer.
Gaan jullie ook over De Hout?
Jazeker, daarvoor is een speciale
groenbeheerder, Fred van Klaveren.
Hij regelt al het onderhoud van het
groen en doet het beheer. We hebben voor De Hout dit jaar samen
met bewoners een Beheervisie opgesteld. Die is zo goed als af. Verder
spelen rond de fontein problemen
met hangjongeren, dat proberen we
nu aan te pakken. De politie zal hier
actiever optreden, maar we gaan
ook in kaart brengen wie die jongeren zijn, waar ze vandaag komen.
We moeten een oplossing zoeken,
waarbij ze niet steeds van alles stuk
maken en voorbijgangers zich onveilig voelen. Misschien vinden we een
betere hangplek, of kunnen we afspraken maken. In ieder geval staat
in het STUP dat de fontein en het
monument daaromheen in 2010
weer helemaal worden opgeknapt.

Sinds twee jaar doen we in de herfst
een proef met bladerkorven. We
hebben er 45 in heel Haarlem staan,
waaronder in deze wijk. We kijken
nog of we er mee doorgaan en hoe,
het is wel weer behoorlijk duur.

De straatverlichting valt af en
toe uit. Ook iets voor wijkzaken?
Ja, dat is een bekend probleem dat
over heel Haarlem voorkomt. Het
gaat soms om losse lantaarns die
uitvallen, maar vaak ook over hele
straten. Een van de oorzaken is het
verouderde kabelsysteem. Er zijn
plekken waar vocht bij kan komen,
er ontstaat kortsluiting en dan valt
de verlichting uit. Maar door verwarming verdwijnt het vocht weer. Het
is heel moeilijk te traceren waar die
vochtplekken zitten. Bij een reconstructie van de straat vervangen we
de kabels, maar tot die tijd houden
we dit probleem. Als bewoners klagen over het uitvallen, dan gaat er
En hoe zit het met het afval?
De gemeente heeft een contract met ZHOLHPDQGNLMNHQRRNµVQDFKWV
Spaarnelanden voor het ophalen van We letten dan ook op onveilige situaties. Elke ochtend komt Liander,
afval, vegen van straten, legen van
prullenbakken, enzovoort. Die prul- die het beheer over de straatverlichting heeft, hier langs om een overlenbakken blijven een probleem. Er
zicht van de klachten in Haarlem op
zijn in heel Haarlem al veel bakken
bijgekomen, maar op sommige plek- te halen. Maar voorlopig zal dit proken kun je ze wel blijven legen. Ook bleem dus wel blijven.
het vegen levert vragen op. We hebVoor meer informatie over wijkben laatst een gesprek gehad met
een bewoner van de Chuchilllaan die beheer:www.haarlem.nl/
mijn-wijk/stadsdeel-zuid/
steeds klaagde. Hij had gelijk: het
stadsdeeluitvoeringsprogrambleek dat de veegmachine niet bij
ma/ Dagelijkse klachten en vradelen van het fietspad kon komen.
Daar bleef dus steeds vuil liggen. Dit gen: tel 5115115 of via de website van de gemeente.
is inmiddels opgelost.
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