
Untjouwing fan de rooms-katolike
fuotbalferienings yn Fryslan
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1. Ynlieding

De ferpyldering dy't yn de twadde helte fan de foarige ieu yn ferskate fasetten
fan it maatskiplik libben trochkrong, hat ek foarm krigen yn de fuotbalsport.
It proses kaam lykwols let op gong. Yn it begjin fan de sportbeweging, ein
19de ieu, wie sportbeoefening allinnich noch ornearre foar de elite. Mar nei
1900 makke it balskoppen, earst ek elitesport, sterke opgong en ûntjoech him
ta in echte folkssport. It tanimmende oantal beoefners wie in wichtige reden
dat in ferpyldering him begûn of te tekenjen, dy't fan pleatslik oant 'heech'
nivo trochsette. Njonken it lanlik bûn (K)NVB1 oprjochte yn 1889, ûntstie yn
1916 de Rooms Katholieke Voetbalfederatie (RKF). Letter ûntstiene noch
twa wichtige organisaasjes: yn 1926 de Nederlandse Arbeiders Sportbond
(NASB) en yn 1929 de Christelijke Voetbalbond (CNVB).

Yn dizze bydrage wol ik neigean hoe't yn Fryslan de RK fuotbalsport har
ûntjûn hat en hoe't de ferpyldering, benammen yn it ynterbellum, en de ûnt
pyldering, ynset yn it begjin fan de jierren sechstich, ynwurke ha op de katoli
ke fuotbalferienings en fuotballers. Ut it nasjonale ramt wei wurdt besjoen
hoe't yn de regio Fryslan in spesifike groepearring, de katoliken, harren sport
beoefenen. Om't de katoliken yn us provinsje in frij lytse groep foarmen, kin
in oardieljûn wurde foar hoefier't de ferpyldering op dit sportûnderdiel troch
fierd wurde koe. Fierders sil der tuskentroch de katolike fyzje op de sport te
praat brocht wurde. Oan 'e han fan foarbylden sil neigien wurde, hoe't de
tsjerklike sportfyzje - benammen yn Fryslan - yn 'e praktyk wurke. Dy
foarbylden komme benammen ut tinkskriften fan in lyts tal Fryske klubs,
skreaun by gelegenheid fan jubilea.2 Dêryn wurde net allinnich de triomfen
en, by need, de djiptepunten by lans gien, mar ek wol prinsipiële saken op it
aljemint brocht. Dy boarnen hawwe it foardiel dat der mieningen achternei
jûn wurde kinne oer eardere gebeurtenissen. Minder ferskaat is der oan brûk
bere tagonklike argiven, m.o.w. oan boarnen ut de tiid seIs. Wol koe gebrûk
makke wurde fan it argyf fan de Ljouwerter klub MKV 1929 (Met Kracht
Vooruit), dat frijwol kompleet bewarre is. 3 Inkelde kranten binne fragminta
rysk trochnommen. 4 Om de hiaten sa folIe mooglik fuort te wurkjen haw ik
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oanfoljende gegevens frege oan inkelde ynformanten, dy't my wat ut 'àlde
tiden' fertelle koene. 5

2. De Katolike tsjerke en it fuotbaljen6

2.1. It tinken oer de sport

Foardat de Fryske situaasje op it aljemint komt, sil earst yn it algemien wat
sein wurde moatte oer de tsjerklike fyzje op sport en de ûntjouwing en orga
nisaasje fan it katolike fuotbal. Yn RK fermiddens hat it fuotbaljen lange
tiid de wichtichste foarm fan sportbeoefening west. Dêrom kin 'sport' be
nammen foar de Twadde Wràldoarloch faak lêzen wurde as 'fuotbal'. Oan
geande de fraach hoe't de RK-tsjerke oer de sport tocht, hawwe de biskop
pen yn 1966 in nijsgjirrige utlis jûn. Hja lieten witte dat fan tsjerklike side
lange tiid de sport eigentlik inkeld mar tolerearre waard om't men de ûnûnt
komberheid dêrfan wol ynseach. Dat kaam om't der neffens harren oan't
foar koart fan in antropologysk-teologyske besinning op it ferskynsel sport
kwalik sprake wie.? Dêrom moat men hoeden wêze mei de ynterpretaasje
oangeande de miening fan dejingen, dy't harren ofkear fan de sport yn 'e
iepenbierheid brochten. De wjeraksel mei net in te wichtich plak krije, mar
de tinkbylden fan de kritisy as in utwrydsk ferskynsel hielendal fuort te sifer
jen, giet ek te fier. De katolike sportfyzje is troch harren nammentlik wol
beynfloede. It boek 'Uit het Rijke Roomsche Leven' hat dan ek omtinken
oan dit ûnderwerp jûn. De meast krityske opmerking dy't yn it haadstik
'Sport, spel en vermaak' pleatst is, is de tige ferneamde sin: 'Voetbal is erger
dan drank'. 8 Mar as wy it haadstik neier besjogge, dan falt op dat de beswie
ren har meastentiids net rjochtsje op it balskoppen seIs mar winliken op it
wedstriidelemint. Sa skriuwt J.J. Doodkorte yn 1922 as syn oertsjûging 'dat
't voetbalspel, geheel afgescheiden van 't c1ub-, match- en competitiesys
teem, een der mooiste en beste jongensspelen is; dat 't dit althans kàn zijn'.9
De ûnderfining hat neffens him leard dat it 'bij den huidigen stand van zaken
veel beter [is] . . . dat de jeugd van jongsaf gewend wordt niet te talen naar
den match'. 10 Mar efkes fierderop konkludearret de skriuwer 'dat thans de
voetbal een hindernis is voor den groei van het vol-Roomsche familieleven,
voor de vorming van degelijk christelijke karakters'.11 It docht bliken dat
Doodkorte doch net folle fidusje hie yn de fuotbalsport. Mar dat is sa liker
noch 1920 en it stiet fêst dat der doe al genoch geastliken en leken wiene mei
opfettings dêr't de sportleafhawwer him wol yn fine koe. De katolike sport
beweging wie op priemmen set troch geastliken dy't de sport in waarm hert
tadroegen en each hiene foar de bining mei de jeugd. Uteinlik wie de oer
tsjûgingskrêft fan de tsjinstanners ûnfoldwaande en krige ek de katolike
sportorganisaasje stal.

It ûntstean fan katolike ferienings en bûnen fynt syn oarsaak yn de soarch
oangeande de jeugd. Der waard besocht alle ynfloeden en streamingen dy't



rooms-katolike fuotbalferienings 199

net befoarderlik, of seIs neidielich achte waarden, ût it roomske stànpunt wei
besjoen, bûten de doar te hàlden. 12 Fertroulike omgongmei oarstinkenden
moast safolle mooglik tefoaren kaam wurde. Boppedat koe de sportbeoefe
ning liede ta misfersom en it ferfal fan it gesinslibben. Lûden ût fermiddens
dy't eartiids pleiten de sport net allinnich tsjinstber te meitsjen foar ûntspan
ning mar ek foar de foarmjende wurking foar de jeugd, krigen doe gjin res
pons fan de geastlikheid. 13 Wol stie by de biskoppen de foarming fan de jeugd
heech yn it finde!, mar hja seagen de sport allinnich mar as in 'bynmiddel' om
de ienheid fan de katolike jeugd te befoarderjen. aan de sport seIs waard te
min oandacht jûn. Sa stjitten yn de tiid, dat der aparte roomske fuotbalorga
nisaasjes bestiene, ûtstellen foar in sintralisearjende opbou fan it kompetysje
systeem by de biskoppen op beswieren om't hja bang wiene foar ferabsolu
tearring en fanatike beoefening fan de fuotbalsport. Ek nei de oarloch lieten
de biskoppen nochris witte dat de sport net it heechste doel is, dêr't nei stribbe
wurde mei. Rja skreaunen yn 1947 dat sport in middel is 'om het vervullen van
zijn levensplichten te kunnen volharden en de ziel te helpen in haar opgang
naar God. Deze opvatting behoedt voorde overdrijving, dat men leeft om en
voor de sport, want dit is niet in de geest van ons geloof, dat tot werken en bid
den maant'. 14 Of yn dat ljocht de reserves tsjin de beropssport sjoen wurde
moatte is net dûdlik. Alle bûnen wiene, as wy it tiidrek oant 1950 ta besjogge,
tsjin beropsfuotbal yn Nederlàn. De katolike tsjerke wiisde de beropssport
net fûneminteel of mar neffens har hearde dat ûnderdiel by it arbeidsproses
en net by de sport. De reden foar dy gedachte wie de eangst dat de jeugd har
spegelje soe oan de beropssport, bygelyks yn it sykjen nei publisiteit. Ek de
wize fan sportbeoefening wie neffens de katolike fyzje beswierlik: 'De sport
(heeft) vaak haar betekenis van vermaak en spel verloren en is als beroep een
veel te ernstig spel geworden'. 15 De ûnûntkomberheid dêr't de biskoppen yn
1966 oer sprieken sil net slaan op de (ûntspannende) rekreaasjesport mar
mear op de kompetysjesport. De tanimmende yntinsiteit fan de organisaasje,
benammen oangeande it fuotbal op kompetysjenivo, hat de klearus lykwols
net keare kind.

2.2. De organisaasje fan de katolike fuotbalsport

Wat it fuotbalwêzen oanbelanget, sette de katolike sportbeweging yn 1914 ût
ein mei it RK fuotbalbûn Noard-Brabàn. 16 Twa jier letter waard de RKF op
rjochte. De federaasje oerkoepele de diosesane bûnen, dy't lykwols selsstan
nich bliuwe soene. De ferhàlding mei de (K)NVB wie net altyd like goed. Yn
it earstoan wiene de relaasjes ridlik goed, mar letter koene hja somtiden mei
inoar as hûnen en katten. 17 Troch organisatoaryske swierrichheden ferrûn de
ûntjouwing fan de RKF yn 'e earste opslach muoisum. Yn 'e twadde helte fan
de jierren tweintich kaam dêryn wat feroaring. Op foarstap fan it episkopaat
waarden de sportferienings oan de jeugdorganisaasje keppele om dêrmei it ta
fersjoch op de goede gong fan saken te ferbetterjen. De biskoppen mienden
dat der alle reden wie om foar de sportbeweging oarder op saken te stellen.



200 Frysk, from en frij

Hja seagen mei misbetrouwen dat mei de ûntjouwing fan de sport in grut part
fan de katolike oanhing warber wie yn 'neutraal' ferbän. Dêrom reagearren
de biskoppen op 15 juli 1933 mei in mandemint. Dêryn waard ûnder oaren
wiisd op de gefaren fan it lidmaatskip fan neutrale sportferienings: 'Ge
vaar . . . voor Misverzuim op Zondag; gevaar ook voor gemengde verkee
ring, die bij wedstrijden en feestavonden zoo gemakkelijk wordt aangegaan'.
Dat 'godsdienstlooze milieu' wie foar de biskoppen in stikel yn 'e foet, dêr
fandinne dat der in berop dien waard op 'al onze katholieken, om zich in geen
enkele vorm in te laten met een sportbeweging, die verderfelijk is voor Onze
katholieke jeugd en die daarom streng door Ons wordt afgekeurd'. 18 Dêr
njonken woe men net allinnich ienheid om de eigen sportbeweging op 'e fuot
ten te hälden, mar ek as doel stelle om de sport har taak (d.w.s. de ûntspan
ning) en plak fine te litten yn 'e katolike mienskip yn Nederlän. 19

Oan de skieding fan de bûnen soe yn 1940, it earste besettingsjier fan WO
II, abrupt in ein komme. Op 30 july fan dat jier besleaten alle organisaasjes ta
in fuzje ûnder druk fan de omstannichheden, sa't dat neamd waard. As nije
namme waard keazen NVB. It doel fan dy stap wie de ferwachte politike yn
floed op de fuotbalsport sa folIe mooglik tsjin te hälden. 20 Fansels liede oar
lochsomstannichheden makliker ta ienheidsmaatregels mar in wichtige reden
foar it slagjen dêrfan wie ek it krekte ynsjoch dat KNVB-funksjonaris J.
Moorman hie yn de ferhäldingen. Hy praat yn syn konseptoerienkomst fan it
'vier-zuilenbeginsel' dêr't hy de ferdieling fan groepen mei oanjoech: neutra
len, katoliken, kristenen (de oantsjutting foar de lju ut de protestantsk-kristli
ke rûnten) en arbeiders. 21 Dat de pylders oer ien kaam helle waarden en dat
der foar beide konfesjonele bûnen foarearst in oantal spesjale bepalingen af
praat waarden, wêrby't rekken hälden waard mei har godstsjinstige belangen,
makken dat de fuzje foar harren geunstich utfoel. Sa waard foar de katolike
klubs afpraat dat harren, oangeande har ferplichtings foar de tsjerke oer, neat
yn 'e wei lein wurde mocht. Fierders erkende men de rjochten fan de troch de
biskoppen beneamde geastlik adviseurs (g.a.) by de ferienings. 22 Foar de
kristlike klubs wie it wichtich dat der in begjin makke waard mei de opbou fan
it organisearre sneonsfuotbal. 23 Yn 1946 waard it beslut, dat seis jier earder
naam wie, hanthavene. Foar de biskoppen wie dit oanlieding om in nije brief
ferskine te litten (1947).24 Hoewol't hja yn 1933 gjin goed wurd foar it neutraal
bûn oer hän hiene, waard no skreaun dat it net sa beswierlik wie dat foar in
kelde sporten roomske sportbûnen gearwurken mei neutrale. In warskaging
foar ferflakking op godstsjinstich-seedlik mêd wie neffens harren wol need
saaklik. Faaks wiene de biskoppen fan betinken dat hja mei in ûnûntkombere
ûntjouwing te krijen hiene. It wie ommers allang sa dat klubs fan konfesjone
Ie en net-konfesjonele sinjatuer inoar op it fjild bekampen. Om't beheining
fan kontakten mei oarstinkenden it grûnbegjinsel yn 'e strategy fan de
tsjerklike oerheid wie, kin hjir dus praat wurde fan ûntpyldering op it 'hege ni
vo'. Op RK-klubnivo feroare der frijwol neat. De fuzjebepalingen lieten foar
de geastlike oerheid romte maatregels te nimmen om de fuotbalferienings op
it goede spoar te hälden, bygelyks beheining fan lidmaatskip en fan foarskrif-
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ten omtrint feestjûnen. Ek it oansluten by in diosesaan bûn (yn modern jar
gon: belangeferiening) waard regele. Yn 1946 waard de N(ederlandse)
K(atholieke) S(portbond)25 oprjochte. Alle katolike klubs wiene ferplichte
harren hjirby oan te sluten. 26 De biskoppen leine de nije situaasje yn har man
demint fan 1947 sa ut, dat foar it technyske part de saken regele waarden troch
de KNVB en dat de NKS har dwaande hälde soe mei de godstsjinstige belan
gen. 27

Op 18 oktober 1966 ferskynde der wer in biskoplike brief. It betsjutte yn
ferlyk mei de eardere brieven in grutte feroaring, want ut 'e reaksjes die bli
ken dat it stik sjoen waard as in positive opstelling oangeande de sport. Yn 'e
RK-feriening koe no bygelyks plak komme foar net-katoliken en it spyljen
fan wedstriden op snein foar 12 oere soe gjin net oer te kommen beswier
mear wêze.28 In grutte ferrassing sille de utspraken fan de biskoppen net west
hawwe want de utfloeisels fan de nei 1960 ynsette ûntpyldering wiene al te
fernimmen. De measte bepalingen ut 1947 wiene feräldere en waarden am
per mear tapast. It episkopaat sanksjonearre yn feite de nije ûntjouwing. It
tiidrek wêryn't de tsjerke sterke ynfloed op de sportferienings hie, wie dien.
De NKS, dy't yn 1965 omfoarme wie ta in federaasje waard no de romte jûn
ta it ûntwikkeljen fan in, sa't hja dat neamt, kristlike fyzje oangeande de
sport. 29 De federaasje ferklearre de nije ûntjouwing sa dat der in evolusje
plak fûn hat fan beskermjende beslettenheid nei in tsjinjende iepenheid nei
de sport yn har algemienheid en nei elke libbensoertsjûging.30 T. Duffhues
en oaren konkludearje mei rjocht dat mei de lêste biskoplike brief de geast
likheid har offisjeel fan de fuotbalfjilden en ut 'e gymnastykseal weromluts
en de ferantwurdlikheid oerdroech oan de leken.31 Om misbegripen foar te
kommen, moat hjir wol as lytse kanttekening oan tafoege wurde dat de leken
altyd al in grutte ferantwurdlikheid hiene yn it bestjoeren fan de sportferie
nings. 32

It wie doe al net te ferwachtsjen dat werpylderingstendinzen, sa as by de po
lityk en de omroppen, by de sport foarkomme soene. Ut in enkête, hälden yn
1966, die dat bliken. De utkomsten joegen oan dat de preferinsje foar in
godstsjinstige basis omheech rint fan sportferiening fia fak- en omropferie
ning neijeugdorganisaasje.33 De miening fan de katolike respondinten dat har
sportive geloofsgenoaten harren by in RK-feriening hearden oan te sluten be
rûn yn 1966 noch rom 28% en wie yn 1985 noch fierder öfsakke nei 7% .34 It
isolasjonismebelied fan de klearus oangeande de sportbeweging, hie foar har
ren yn elk gefal öfdien.

3. ft organisearre RK fuotbal yn Fryslan

3.1. Algemien oersjoch

De ûntjouwing fan de organisaasje fan it fuotbalbarren yn it Fryske RK-fer
bän rint net parallel mei dy yn de sudlike provinsjes fan us län. Yn Brabän en
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Limboarch wiene al betiid (om 1915 hinne) roomske kompetysjes uteinset
ten. Yn Fryslan duorre dat langer. Yn 'e earste twa desennia nei de ieuwikse
ling waarden der wol inkelde RK-klubs foarme mar der moast wachte wurde
oant 1933 foardat it roomske fuotbalwêzen neffens de tsjerklike easken orga
nisearre wie. Neidat earder it besykjen in 'roomske' kompetysje op poaten te
setten op 'e non rûn wie, koene der op 30 novimber 1932 (dus noch foar't it
mandemint utkaam) spikers mei koppen slein wurde. Under foarsitterskip
fan kapelaan W. Amse fan Blauhûs waard oprjochte de rûnte Fryslan fan de
RKUVB (Rooms-Katholieke Utrechtsche Voetbal Bond). 35

Fan de klubs dy't oan 'e RKUVB-kompetysje meidiene koene nei koartere
of langere tiid in oantal de holle net mear boppe wetter halde. Ferienings ut
Hearrenfean (HTH) , Waldsein (KRO-Boys) en Warkum (Geel-Zwart) hel
len it fuzjejier 1940 net. In Frjentsjerter ploech, dy't it earste jier meidie, lei de
boel der al gau by del en yn Dokkum slagge it seIs noait in alvetal te formear
jen. Oan 'e iene kant wie it dus yn guon parochys halden en kearen de fuot
balsport yn stan te halden ,oan 'e oare kant koe neffens de RK sportsintrale te
Ljouwert de stêd wol mei ien RK feriening ta. Op har oantrun fusearre yn
1935 Geel Wit mei MKV. 36 Njoggen klubs, dy't yn 1940 nei de NVB oergiene,
koene allegearre, al of net (mear) as roomske feriening, oant op de dei fan
hjoed bestean bliuwe, al is 't ek dat yn 'e tuskentiid twa dêrfan mei oare (neu
traie) klubs fusearre binne. De ûntpylderingsferskynsels dy't it katolike bou
wurk nei 1960 begûnen te ûntheisterjen hiene ek harren wjerslach op it (orga
nisatoaryske) fuotbalbarren. Doe't yn 1976 fanwegen in wiziging fan it Boar
gerlik Wetboek oangeande it ferieningsrjocht yn alle ferienings praat wurde
moast oer nije statuten, kamen by in oantal roomske fuotbalferienings de
doelstellings nochris serieus oan 'e oarder. De klubs dy't noch net fan 'e kato
like grûnslach öfstapt wiene, diene dat - op twa nei - no noch. 37 Hjirby haw
we de fernijende NKS-ideeën sûnder mis ynfloed han. 38 De klubs lieten alle
gearre it begjinsel fan de roomske eksklusiviteit falIe. Hoewol't nei it utkom
men fan de biskoplike brief ut 1966 de tsjerklike ynfloed op de sport foarby
wie, soene guon (Fryske) ferienings noch in oantaljierren priis stelle op de yn
bring fan de funksje fan de geastlik adviseur.

Om de ûntjouwing fan de katolike fuotbalferienings yn Fryslan te ferdud
likjen haw ik in tiidskema makke dêr't de status fan alle nei 1940 noch be
steande ferienings op oanjûn stiet. De dûbelde streek betsjut de ein fan de
katolike sinjatuer. As noarm dêrfoar haw ik de gegevens ut 'e ferieningssta
tuten foar kar nommen.39 Oan 'e rjochter kant steane fertikaal de öfkoar
tings fan de bûnen dêr't yn spile waard (Geel Wit op It Amelan sleat har pas
yn 1970 by de KNVB oan). By de ferienings dy't foar 1933 by in bûn oanslet
ten wiene, stiet apart fertikaal de öfkoarting fan de oerkoepeljende organi
saasje oanjûn. In inkelde streek ûnder de klubnamme betsjut dat de klub har
seIs RK neamt. Tsjerklike erkenning is foar us skema dus net bepalend. Tus
ken de earste en lêste (1986) fermelding wurdt de namme oanjûn by namme
feroaring en nei in ûnderbrekking fan har aktiviteiten fanwegen de Twadde
Wraldoarloch.40
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Oersjoch struktuer fan in oantal RK-fuotbalferienings
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Ljouwert Harns Oe Jouwer Snits Bakhuzen Blauhûs Boalsert St. Nyk Wolvegea Bueren·Nes

1921 Robur I~
1922 BVe
1923

-

........

1929 MKV
1930 a::I Friso
1931 > - a::I

1932
u- a: WZS BVe

1933 KJe Bakhuizen
1934 Robur Geel·
1935 xGeel Wit a::I Wit>
1936 RES :::>
1937 OIO :::.=::::

a:
1938 SOO
1939 Renado

1940
1941 MKV 1929 Blauwhuis
........
1945 Bakhuizen
1946
1947 Robur
1948
1949 OIOW a::I- >........ z
1960 V.v. :::=:::

1961 V.v.
1962 RK sportc.
........
1965 xOe Kooi
........ : se Joure
1968 xOOG
1969 v.v. : Fe

Wolvega
1970 V.v.
........
1978 R.K.v.v.
1979 V.v. V.v.
1980 V.v. a::I

>
........ z
1983

:::=:::
s.v.

........
1986 MKV 1929 Robur se Joure WZS Bakhuizen Blauwhuis RES Renado Fe Wolvega Geel Wit

0-- -0- + 0 + + 0 +0

+ = dispensaasjeregeling foar de begjintiid fan de wedstriden foar ien of mear
alvetallen (net foar 12.00 h. op snein) (opjefte KNVB, afdeling Friesland,
Ljouwert, 1986)

o - kontakten mei NKS (meastentiids frijbliuwend;
opjefte NKS, 's-Hertogenbosch, 1986)

x fuzje mei in oare feriening ta stan kommen
namme fan de feriening nei de fuzje
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3.2. De ûntjouwing de fan de RKfuotbalferienings yn Fryslan: de begjintiid
(sirka 1910-1932)

De RK fuotbalferienings yn Fryslan kinne, wat har ûntstean oanbelanget, yn
twa groepen yndield wurde. Foarst, dy't foar novimber 1932 ta stan kamen en
twad, dy't nei de oprjochting yn Fryslan fan it roomsk bûn te foarskyn kamen.
De klubs ut de earst neamde groep ûntstiene meastentiids ut de jongerein seIs
en nei novimber 1932 wiene benammen de geastliken de foarstapnimmers.
Om't der fan de net mear besteande klubs hast gjin gegevens bekend binne, is
it net ut te meitsjen wannear't der praat wurde kin fan it ut ein setten fan it ka
tolyk fuotbal yn Fryslan. De alvetallen kamen nammentlik faak fuort ut jon
gesklubs, dêr't op yntern nivo organisatoarysk net folIe oandacht oan bestege
waard.41 Boppedat ûntbrekt it sicht op de ûntjouwing fan de earste jierren
troch it feit dat foar 1930 de fuotbalferienings oer it algemien tige kwetsber
wiene. Foar RK-klubs jilde dat noch sterker fanwegen har meastentiids be
heinde rekrutearringsmooglikheden. Faak lei it spul nei inkelde jierren al wer
op 'e rêch. By de earste de bêste tsjinslach bliede de saak faak dea, nammer
stemear om't foar de net yn in oerkoepeljende organisaasje spyljende klubs
ûnregelmjittich wedstriden halden waarden. Yn de jubileumboeken besiket
de gearstaller wolris troch in dûk yn 'e iere histoarje om wissichheid te krijen
mar meastentiids kin hy oars net as in roai nei de jiertallen dwaan. Dat is net it
gefal mei de foto yn it jubileumboek fan RES dy't as ûndertitel hat: 'Room
sche Voetbalclub 'Bolsward', 1910-1911'.42 Of it de ierste RK fuotbalklub
west hat yn Fryslan, is dochs ûndudlik. Om't ut oare plakken ûnfoldwaande
gegevens foarhannen binne, is it min fêst te stellen wêr't krekt de widze fan it
Fryske katolyk fuotbal stien hat. 43

De aldste no noch besteande konfesjonele Fryske fuotbalferiening hat sit
yn Harns. In groep jonges rjochte dêr de klub ODIO op. De kapelaan hie lea
ver dat der yn katolyk ferban balskopt waard. Dêrom waard op 18 maart 1921
Robur oprjochte. 44 De ynfloed fan it tiidrek fan de mobilisaasje hat it fuotbal
jen yn Bakhuzen op gong brocht. 45 De jeugd waard dêre yn de tiid fan de Ear
ste Wraldoarloch ynspirearre troch demonstraasjewedstriden troch yn Gaas
terlan ynternearre Belgen. Likernöch 1922 begûnen de Bakhuster fuotbal
leafhawwers wat 'struktureler' tsjin de bal oan te skoppen. Sa ûntstie BVe
(letter Bakhuizen).46 Te Ljouwert waard pas yn 1929 in klub oprjochte dêr't
achternei fan bliken die dat dy libbensfetber wie. Yn it begjin wiene der seIs
by it bestjoer noch twifels oer de takomst. De siktaris trunde fia syn earste
jierferslach de leden oan, nettsjinsteande dat de measte wedstriden ferlern
wiene, de moedfearren net hingje te litten en fol te halden. Der wie in ekstra
reden om de motivaasje te beklamjen: 'Wij willen eindelijk eens bewijzen dat
hier in Leeuwarden ook nog wel een Katholieke voetbalclub kan blijven be
staan' .47

Foardat yn Fryslan foar de roomske fuotbalferienings in apart bûn oprjoch
te wie, wie de betrutsenheid fan de geastliken by it ferieningslibben beheind.
Alteast, as wy it ferlykje mei it tiidrek dêrnei. Geastliken koene fansels op



rooms-katolike fuotbalferienings 205

jongesklubs ynfloedütoefenje om it balskoppen yn roomsk ferbän te beoefen
jen, sa't wy seagen by Robur. Ek yn Blauhûs barde dat sa likernöch. Kapelaan
Amse fitere yn maaie 1932 de jongerein fan 'De Jonge Werkman' oan de fuot
balsport dêre organisatoarysk better te regeljen . De war dy't de pleatslike
amtsdragers diene om de bining fan de fuotbaljende jeugd mei de tsjerke te
garandearjen, koe der seIs wol ta liede dat hja tige meilibben mei wat syn pa-
rochianen op it fjild prestearden. De Hearrenfeanster Fré Joustra bringt dat
yn elk gefal hiel koart yn syn boek te praat. Hy wie ien fan de spilers fan Rood
Wit, de klub dy't yn 1932 utnoege wie foar searjewedstriden yn Bakhuzen. It
earste treffen, tsjin de gasthearen, ferrûn dramatysk: 10-0 ferlies. De skriu
wer fiert dêrfoar twa redenen oan. Foarst wiene de tsjinstanners kearels as
beammen, twad hie de thusklub stipe fan de taskögers, wêrûnder de Pastoar,
'die met zijn zware stem zijn favorieten fanatiek aanmoedigde' .48

Om't der kwalik ferlet fan wie mankearre it yn iere tiden noch wolris oan
sekuere reglemintearring. Boppedat krigen de godstsjinstige aspekten dêrby
yn 'e katolike klubs mar ûndergeskikt omtinken. In 'primityf' mar tige nijs
gjirrich reglemint is noch bekend fan de Jouster katolike klub Crescendo dy't
om 1920 hinne bestie. As gedrachslinen ûnder it spul waarden ûnder mear be
paald dat der net smookt wurde mocht, dat ruzje mei de ien of oar der net
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op troch koe en dat it spyljen op klompen ferbean wie. Bûten it fjild jilde it re
glemint ek noch: 'Als de match is afgeloopen mag men niet zingende door de
plaats loopen' .49 Soene dit de typysk katolike gedrachseleminten west haw
we? De lêste regel wie yn elts gefal mear ut selsbeskerming as ut oertsjûging
ynsteld want guon gemeenten hiene fanwegen de sneinsrêst yn har plysjefer
oardering ferbodsbepalingen oangeande de sjongende jeugd ynsteld. 50 In pro
bleem fan in hiele oare oarder spile him op 'e ledegearkomste fan MKV yn
1932 of. In lid frege wêrom't de foarsitter net mei de kristlike groet iepene. De
foarsitter antwurde dat it noch nea bard wie om't MKV gjin erkende katolike
feriening wie. 51 Dus, MKV hearde lyk as de oare ferienings noch net offisjeel
ta it 'Roomske Bolwurk'. Dêr soe yn de jierren 1932-1933 feroaring yn kom
me.

Gearfetsjend kin steld wurde dat foar dit tiidrek as wichtichste elemint by it
riden en farren fan de ferienings nei foaren komt, de ofwêzichheid fan in
rjochtlinige struktuer. Boppedat wie yn Fryslàn op heger nivo noch gjin spra
ke fan ferpyldering. Sa't ut it skema bliken docht, hawwe trije klubs earst
noch yn neutraal ferbàn spile.

3.3. De twadde faze: de wichtige ynbring fan de geastlikheid

It stribjen fan de biskoppen om alle katolike sportbeoefeners yn in troch har
erkende organisaasje ûnder te bringen, koe, sa't wy yn paragraaf 3.1. seagen,
foar it fuotbal, nei 1932 trochfierd wurde. It tafersjoch dat de hegere geastlik
heid op it sportlibben hawwe woe, brocht as konsekwinsje mei dat de ferie
ningsstruktuer oanpast wurde moast. De opfallendste bepaling wie dat alle
dielnimmende klubs no bystien wurde moasten troch in moderator, letter
geastlik adviseur neamd. Hoewol't de geastliken it spyljen yn eigen miljeu tige
wichtich achten, wiene kontakten mei ferienings bûten eigen rûnte net utslet
ten. It aardichste foarbyld dêrfan fine wy te Snits want dêre kamen yn 1936
WZS (Wit-Zwart Sneek) en ONS52 tsjininoar ut mei as ynset it offisjeuze kon
fesjonele kampioenskip. 53 De wjeraksel fan hegerhàn oangeande it neutraal
bûn koe net foarkomme dat de roomske sportlju gjin ofstàn namen fan de net
katolike organisaasje. Hiel dudlik docht dat bliken ut it jierferslach 1933 fan
MKV. De siktaris fermeldt earst dat har propagandajûn, hàlden yn septim
ber, mei as sprekker g.a. pater F. Stevens tige slagge wie. Syn krityske noat
oangeande neutrale organisaasjes mocht dan grutte yndruk makke hawwe by
de tahearders, de siktaris wollykwols fan de FVB, dêr't de klub oant dan ta by
oansletten wie, gjin ferkeard wurd skriuwe: 'Onder hun bewind hebben wij al
tijd prettig gespeeld en bij diverse clubs werd ons 'Katholiek' zijn, op hoogen
prijs gesteld. . . Het werd dus een groote stap om over te treden in de nog op
te richten RKUVB kring Friesland' .54

It skaaimerk fan dizze faze, de sterke bemuoiïng fan de geastlikheid, hat
noch in oar utfloeisel hàn: it besykjen ta it oprjochtsjen fan roomske ferie
nings yn plakken dêr't noch gjin roomske feriening wie. Faak waard der rigoe
reus te wurk gien. Foarsafier't der gegevens foarhannen binne, hat de ûnt-
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steansskiednis fan de klubs, dy't fan 1932 oant 1938 ûntstiene, oeral wol brok
ken makke. 55 De sosjale ferhäldings krigen soms hiel wat te ferduorjen. Dat
kaam om't de geastliken alhiel gin rekken hälden mei de fraach oft in doarp of
stêd wol baat hie by fersnippering fan ferienings. Foar guon fuotballers dy't
fan klub feroarje moasten, levere dat ek problemen op. Freonskippen, dy't
yn 'e rin fan de jierren opboud wiene, waarden no om wille fan de katolike
ienheid yn ien klap ófbrutsen. It wikseljen fan klub 'waardoor oude vriend
schappen een beetje op de tocht kwamen te staan' kaam seIs op 'e Jouwer foar
dêr't oars De Kooi en Friso inoar net safolle skea oandiene. 56 Problemen dus
foar guon fuotballers, dêrfandinne dat fuotballeafhawwers wolris iepentlik
fragen stelden. Yn de oprjochtingsgearkomste fan WZS, op 15 desimber
1932, frege in aspirant-lid oft in nije klub wol noadich wie. De kapelaan ant
wurde: 'Het is de wens der bisschoppen', en dêrmei wie de diskusje oangean
de dat punt ófsletten. 57 Fan meikedizen wist men doedestiids neat.

Njonken de twifels fan de katolike fuotballers seagen ek de lju fan de net
katolike ferienings huverich tsjin de nije ûntjouwing oan. G. Huitema, ien fan
de oprjochters fan de klub WSV te Wäldsein, skriuwt dat hy de skrik fan syn
libben krige doe't de pastoar in RK feriening oprjochtsje woe. Doe't er syn
ferbazing kenber makke, krige hy as motyf te hearren: 'Het is de wens van de
Bisschoppen'. Sa krige it doarp syn RK feriening KRO-Boys, in klub dy't by
brek oan kader mar koart bestien hat. 58 Dit foarbyld is tekenjend foar de pro
blemen dêr't de organisearre fuotballers oer it algemien mei sieten, benam
men yn Sudwest Fryslän. Yn dy regio krige de fuotbalsport yn it begjin fan de
jierren tritich in fikse oplibbing. 59 Foar de ferienings wie it doedestiids wich
tich dat elkenien yn it plak achter de klub stie, ek al om't de akseptaasje fan
dizze hiel nije wize fan sportbelibjen ut de befolking wei mar stadich oan
woeks. Dat katolike foaroanmannen de opbou fan guon pleatslike fuotbalor
ganisaasjes trochkrusten, stie lang net elkenien oan. It dilemma wie eigentlik
dat de ynspanning dêr't de katoliken de ienheid yn har leefmienskip mei fei
lichstelle woene, ta skea gie fan de ienheid fan de belanghawwenden yn de
fuotbalsport.

Yn twa mienskippen hawwe problemen fan twaspjalt en misbetrouwen slim
spiie. It wiene de plakken dy't 'let' mei in eigen klub de RKUVB fuortster
ken. Op 1 july 1936 waard te Boalsert RES (Rjucht en Sljucht)60 oprjochte.
De besteande neutrale feriening CAB gie it net ûngemurken foarby want dy
rekke in talIeden kwyt. De 'Roomske' aksje waard dan ek sjoen as in breuk yn
de goede ferhäldingen. H. Wijnia, bestjoerslid fan CAB yn 1975, komt yn dat
jier yn syn bydrage ta it jubileumboek noch even op dy affêre werom. It muoit
him dat it RK folk harren ófskieden fan de feriening, 'toen ook HUN vereni
ging'.61 De skriuwers fan it RES-jubileumboek geane fan in oar stänpunt ut.
Hja ferwize nei de älde ynformanten, dy't earder yn de (ûnderlinge) katolike
klub DOTO (Door Oefening Tot Overwinning) spilen. Dy lju geane der fan
ut dat hja as foarrinders fan RES de winskiikheid fan in roomske feriening
oantoanden. De saak waard echt op gong brocht troch pastoar P. Nielen dy't
in oantal saakkundige lju wist te animearjen. Mar oer de ferhälding mei CAB
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skriuwe de gearstallers, yn it ynliedend oersjoch alteast, neat. Wol wurdt op
murken dat it bestjoer 'kritiek en tegenwerking' net ut 'e wei gie.62

Fan benaudens om de sosjale ferhaldingen te Sint Nyk ûnder de loep te
nimmen doe't Renado oprjochte waard, is yn de Renado-utjefte gjin sprake.
Benammen ald-foarsitter H.B. Peper giet op tige nijsgirrige wize yn op de
emoasjes dy't der yn 1938 los kamen. Yn dit rustike doarp kaam twaspjalt
doe't njonken de besteande fuotbalklub (troch Peper as 'reade' oantsjutten)
de nije klub Renado (REcht NAar DOel) ûntstie. As bykommende omstan
nichheden neamt de ald-foarsitter de krisis en it feit dat katoliken doe noch
ûnmûnich wiene. Hoewol ûnbewust, binne der doe djippe wûnen slein.
Tsjintwurdich soe dat neffens him ûntinkber wêze. 'Dat ik één van de oprich
ters geweest ben van 'Renado' ervaar ik nu met gemengde gevoelens. Een
deels spijt, anderdeels blijdschap, dat de vereniging nog bestaat'. 63 Renado
hat de tiden yndied oerlibbe, de (neutrale) susterferiening SNVV wie foar de
ein fan de Twadde Wraldoarloch opdoekt. Ut de utjefte docht fierders bliken
dat yn it oprjochtingsjier fan de nije feriening, de sfear yn it doarp danich te
lijen hie. By gelegenheid fan de feestlike iepening fan it fjild giene bestjoer en
spilers der yn optocht hinne. It korps St. Cecilia wurke ek mei mar inkelde le
den dêrfan, dy't de gong fan saken by de nije fuotbalûntjouwingen mar min
noaske, wegeren te ferskinen. 64

Hoewol't it ûntstean fan in oantal RK klubs in faksearre karakter han hat,
lette it de measten fan harren net om bestean te bliuwen. Ek yn it ûntpylde
ringstiidrek (nei 1960) die bliken dat de klubs libbensfetber wiene. De taname
fan de lju dy't nei de oarloch har opjoegen as KNVB-lid, is net de iennichste
ferklearring. Earder spile der noch in oare faktor dy't de oerlibbingskänsen
befoardere. Oan de organisatoaryske kant fan de ferienings waard namment
lik altyd goed omtinken jûn. De rol fan de g.a. moat fansels heech oanslein
wurde. SeIs as hy gjin fûleindich fuotballeafhawwer wie, koe syn ynbring
wichtich wêze. By akkomodaasjeproblemen bygelyks wie hy de krekte per
soan om by it gemeentebestjoer oan te klopjen om de swierrichheden te be
sprekken. 65 Mar as alle war fan de parochygeastliken komme moatten hie,
wie der grif gjin feriening oerbleaun. Dêrom waard net allinnich de katolike
jeugd oantrund om har oan te sluten yn RK ferbän mar ek fan de folwoekse
nen ut de tsjerklike mienskip waard ferwachte dat hja meiholpen om it skip
farrende te hälden. De NKS-brosjuere sprekt dan ek fan in grutte taak dy't
eartiids yn it besletten miljeu foar de lekelieding weilein wie. 66 Der mei oan
nommen wurde dat de kwaliteit fan de bestjoeren meastentiids op in goed ni
vo stien hat.

De RKUVB-kompetysje ferrûn net altyd probleemleas. It is gjin nuver feit
want de RKF hie faak te kampen mei organisatoaryske swierrichheden wêr
by't it in djipgeand probleem wie dat yn de praktyk de katolike fuotbalferie
nings har amper ûnderskieden fan de sa ferhune neutrale. 67 Minne ûnderlinge
ferhäldingen en rûch spul kamen faak foar. Hoewol't foar Fryslän yn 'e boar
nen soksoartige problemen deun behannele wurde, mei der net ut aflaat wur
de dat it yn us provinsje allegear evangeelje wie. Op 'e ledegearkomste fan
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MKVyn 1937 giene der seIs stimmen op om werom te gean nei de FVB. Der
wiene ferskate klachten. De sportgeast dy't der eigentlik hearskje moast, wie
fier te sykjen, 'en vooral de onderlinge verhouding der spelers van de diverse
clubs liet veel te wenschen over'. Te brekken mei it roomsk bûn gie it bestjoer
lykwols fierstente fier en de gearkomste naam dat stanpunt yn mearheid oer. 68

In oar foarbyld is te finen yn de WZS-utjefte. Op side 46 steane öfdrukken fan
stikken ut de jierren tritich mei de opmerking: 'Waarover men zich al niet
druk maakte!' Dochs wie ien fan de brieven net om 'e nocht ferstjoerd; der
wurdt krityk yn levere op de spulopfetting fan DIO (Door Inspanning Ont
spanning). Yn 1939 hiene de Wolvegeasters yn de Wetterpoartestêd op besite
west. Der moat spul west hawwe want in oantal WZS-spilers joegen te kennen
der gjin nocht oan te hawwen en reizgje letter nochris nei Wolvegea öf foar de
return. De öfrin fan it skeel wurdt yn it boek fierder net beskreaun. It kin wê
ze dat hjir sprake is fan misbetrouwen yn de sfear fan stêd-plattelan. Hokker
swierrichhedender fierder ek west hawwe meie, it faaks meast pynlike foadal
fan it katolike fuotbal yn Fryslan moat hjir wol memorearre wurde. Op Twad
de Peaskedei 17 april 1933 waarden op 'e lauwer by gelegenheid fan de iepe
ning fan it nije sportfjild searjewedstriden halden. Elkenien ferwachte hiel
wat fan dy dei. Foar de öfrin fan de earste wedstriid Friso-Bakhuizen wiene de
hege ferwachtings de grûn al ynboarre; de gasten rûnen nammentlik foar de
tiid lilk fan it fjild. De folgjende wedstriid WZS-Geel Wit helle likemin de
foarskreaune tiidsdoer om't de Ljouwerters der al gau mei ophalden. By ein
beslut waard de earste priis ynhalden.69

It hichtepunt fan de ferpyldering yn de fuotballerij is karakterisearjend foar
dat tiidrek. Yn tsjinstelling ta de tiid dêrfoar spilen de roomske ferienings net
mear yn de neutrale kompetysje mar wiene hja oansletten by in apart bûn.
Dudlik is dat de geastlikheid it spyljen yn eigen miljeu wichtich fûn. Mar dat
koe net bewurkmasterje dat alle problemen de wrald ut wiene. Organisatoa
rysk rûn it yn ferskillende regio's yn Nederlan fakentiids yn 'e hobbel. Yn
Fryslan kaam der noch in oar probleem op. In neidiel fan de kompetysjeopset
mei twa klassen wie de tige beheinde mooglikheid ta trochstreaming. WZS
helle inkelde kearen it kampioenskip, mar fan promoasje moast öfsjoen wur
de, om't dan utwedstriden yn 'e regio's Utert en Twente op it programma
komme soene. Doedestiids wie dat foar de Snitsers te folIe frege. 70 As men de
ferskillende praktyske swierrichheden by inoar optelt, dan faIt maklik te
ferklearjen dat de klubs sûnder protteljen oan de neioarlochse KNVB-kom
petysje dielnamen.

4. Fan 1940 of: yn ien bûn

De fuzje fan de bûnen yn 1940 betsjutte de ein fan de kompetysjes organisear
re troch bûnen, oansletten by de RKF, dus ek de RKUVB. Njoggen katolike
Fryske ferienings giene oer nei de (K)NVB, i.c. FVB dêr't hja yn de ferskil
lende klassen yndield waarden (utsein inkelde klubs wêrby't de aktiviteiten
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yn 'e oarloch stilleine), in situaasje dy't nei 1945 bestindige wurde soe. As ge
folch fan de fûzjeofspraken waarden yn alle ofdielingen dêr't katolike klubs
yn meidiene kommisjes ynsteld om tafersjoch te hàlden. Dêr hearde Fryslàn
dus ek by. In oare regeling dy't bepaalde dat roomske junioare-alvetallen yn
ien klasse yndield wurde moasten , wie yn ûs provinsje ûnûtfierber. Hjir sjogge
wy dus dat de ferpyldering syn grinzen hat. It doel, om kontakten fan de kato
liken mei oarstinkenden tefoaren te kommen, soe fanwegen de beheinde en
fersprate dielnimmende klubs, liede ta lange reizen. Soks kaam as mooglik
heid dus net yn 'e beneaming.

Dat de ferpyldering op klubnivo yn it earstoan noch net oftakke docht bli
ken yn de bining tsjerke-klub. Dy bleau ek yn de jierren fyftich sterk. As foar
byld folget hjir in koart sitaat ût it jierferslach fan MKV 1950-'51: 'Een verga
dering met onze zusterverenigingen71 over de financiën had tot resultaat, dat
in drie kerken over het belang van de RK sport werd gepreekt. Na de H. Mis
sen werd aan de uitgangen voor de RK Sportverenigingen gecollecteerd'. De
opbringst foeI wat of mar der waard oannommen dat 'de parochianen met het
belang van de sport in Katholiek verband op de hoogte zijn gebracht en daar
in de toekomst ook naar zullen handelen'.72 Bûten de finansjele saken, koe de
bining tsjerke-sport ek ta oare gefolgen liede. Sa brocht pastoar W. Boerma,
ek om 1950 hinne, ûnder de betide mis te St. Nyk syn ûntefredenheid nei foa
ren oer it feit dat it seiskip fan Renado, dy't de searje-wedstriden te Warkum
besocht hie, pas ien oere nachts thûskaam. It seiskip hie op 'e weromreis noch
'efkes' oanstutsen. Mar it kaam wer yn 'e es, de pastoar naam syn ûtspraak
werom doe't in delegaasje fan de spilers nei him ta stapt wie om de kwestje ût
te praten. 73

Sakrekt seagen wy dat de ûntpyldering op 'heger' nivo (RK bûn en kompe
tysje) ûnder mear te krijen hie mei de organisatoaryske problemen dy't yn it
roomsk bûn foarkamen. Dat sil ferklearje dat yn 'e klubliteratuer gjin reak
sjes foarkomme dêr't ût bliken docht dat der achternei treure waard (of
wurdt) om it gearwurkingsbeslût yn 1940 en it sanksjonearjen dêrfan, seis jier
letter. De gearstallers fan it jubileumboek fan RES freegje har krekt oarsom
of oft de basis fan it roomsk bûn net fierstente smel wie. Prestaasjes mochten
dan wol net it foarnaamste doel wêze, de nije konstellaasjes brochten tal fan
nije mooglikheden. De folgjende sin seit in hiele soad: 'Bestuurders, en ook
Geestelijk Adviseurs, haalden opgelucht adem.'74 De skriuwer fan it tink
skrift dat Friso ût De lauwer behandelet, wykt likemin fan dat patroan of. Hy
wiist der op dat de klub yndield waard yn de earste klasse fan de FVB, wat ûn
der mear ynhàlde dat it mei de measte fiere reizen dien wie: 'Sportief en ook
financieel was dat niet ongunstig' .75 Wichtich is de miening fan 'N. Schalkwijk
(MKV) om't hy as bestjoerder betrutsen west hat by de fûzje. Hy ferklearret
dat hy gjin momint spyt hàn hat fan it gearwurkingsbeslût. 76 It dûdlikst wurdt
de miening oer de gefolgen fan gearwurking yn de WZS-ûtjefte ferwurde. De
oarlochsjierren wiene om ferskillende redenen in tige slimme tiid foar de Snit
ser feriening, 'maar tenminste één ding hield men van de Duitse bezetting
over, waar men nog steeds blij om kan zijn' .77
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5. It tiidrek fan de ûntpyldering (fan sirka 1960 of)
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De ûntpyldering fan it hiele katolike organisaasjelibben soe yn de jierren
sechstich ynsette. Hoewol't dit proses stadich ferrûn, binne der foar de Fryske
fuotbalklubs wol tekens dy't op ûntpyldering wize. Dat is goed te sjen oan de
klubregleminten dy't om 1960 hinne ferskynden. Uniformiteit yn de 'katolike'
bepalingen wie der al net mear. By Friso, RES, Renado, WZS waarden foar
leden gjin easken (mear) op godstsjinstich mêd steld.78 Bakhuzen makke noch
ûnderskie tusken katoliken en net-katoliken (de lêste mochten û.o. gjin be
stjoersfunksjes beklaaie).79 By MKV wiene noch hieltyd regels fan tapassing
wêrby't bestjoer en g.a. optrede koene by diskutabel (godstsjinstich) gedrach
fan leden. 8o By de statutewiziging yn 1972 wie it hearren ta in tsjerke allinnich
noch werom te finen yn de bestjoersgearstalling, dêr't twatredde fan, dêrûn
der de foarsitter, katolyk wêze moast. 81 Blauwhuis en DIOW namen yn it be
gjin fan de jierren sechtich al neutrale statuten oan.82 By Blauwhuis hat altiten
in gemoedlike sfear hearske. Foarsafier't nei te gean is, hat de godstsjinstige
gesindheid by de leden noait oanlieding west ta swierrichheden.83 Foar 't neist
sil de klub, sjoen de praktyk, der fan öfsjoen hawwe nochris drokte te meitsjen
oer godstsjinstige bepalingen yn de klubregleminten. Wat yn Wolvegea de re
den fan de fêststelling fan neutrale statuten west hat, is ûnwis. Nei alle gedach
ten wie it in 'fersin'; de klub hie doe nammentlik in dûdlik katolike identiteit
want hja waard oant de fûzje ta bystien troch in g.a. Regleminten kinne dus
oanwizings jaan foar de ûntpylderingsferskynsels, dêrnjonken hiene ek oare
ûntjouwingen ynfloed. Yn Ljouwert spile de öfnimmende motivaasje fan de
katolike fuotballers har oan te sluten by in konfesjonele klub in rol. De siktaris
fan MKV seach de sterke weromrin fan Iedetal fan syn feriening yn it begjin
fan de jierren sechtich dan ek as in foarm fan sekularisaasje. Hy wie neffens it
jierferslach 1964-'65 min te sprekken oer de ûnferskilligens fan ferskate (kato
like) alden. Dy wisten faak net iens fan hokker feriening har bernlid wiene. As
de klub har taak goed ferfolje soe, 'dan zullen wij op de volledige steun van de
opvoeders der jeugd moeten kunnen blijven rekenen' .84

Oare ûtkomsten fan de ûntpyldering binne de twa fûzjes dy't yn 'e jierren
sechtich plak fûn hawwe op 'e lauwer en te Wolvegea. De biskoppen hawwe
yn 'e briefût 1966 omtinkenjûn oan it fraachstik fan de fûzjes. 85 Neffens har
ren kinne har omstannichheden foardwaan dy't in gearfoeging fan in katolike
mei in net-katolike feriening winsklik meitsje kinne. In wichtich argumint is
brek oan libbensfetberheid. Mar redenen as bettere akkommodaasje en he
ger spulpeil moatte kritysk besjoen wurde. Oft de biskoplike brief as wichtige
paadwizer brûkt is, mei betwifele wurde want it is wis dat de akkomodaasje
problemen in grutte prioriteit han hawwe yn de fûzjepetearen, hoewol't dat
motyf net eksplisyt neamd wurdt yn de stikken dy't ferskynden yn ferban mei
de tariedingsaktiviteiten, dêr't yn beide gefallen wurkkommisjes har mei be
lêstigen. 86 Yn de ferslaggen komt wol de teneur nei foaren dat ienheid de be
langen foar de fuotbalsport befoardert, sjoen de swierder wurdende organisa
toaryske taken foar de liedingjaande persoanen. It motyf fan heger spulpeil
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wurdt nearne neamd mar Van der Zee wiist noch even op de foar de Jouster
klubs minne resultaten yn de kompetysje yn 1965.87 Yn de betingsten by beide
fuzjes stiet oanjûn dat beide klubs ofstän dwaan moasten fan har namme en
kosturn. It soe foar De Jouwer en Wolvegea de (offisjele) ein fan it katolike
fuotbal dêre betsjutte. De ledegearkomste fan Friso gie mei de grutst moog
like mearheid akkoart mei de fuzjeutstellen. 88 De lytst mooglike mearheid
kaam lykwols yn de DIOW by de stimming foar 't ljocht om de utstellen der
troch te krijen. Dêrby hat mannichien foar de slimme kar stien in fuzje mei
perspektiven of te wagen mei it ofskie nimmen fan in goed rinnende feriening.
Opmerklik wie it dat de g.a. witte liet dat dêr in soad foardielen oan in fuzje
oan te wizen wiene. 89 Oare fuzjes hawwe net plak fûn hoewol't it wol hjir en
dêr yn fuotbalfermiddens te praat kaam. Yn 1967 stie it as punt op de wurklist
fan de jiergearkomste fan WZS. Dit om reden fan it driigjend tekoart oan ka
der. Mar der waard fan ofsjoen oare ferienings oer dy kwestje te hifkjen. Dat
muoide achternei nimmen want it ledetal wûn wer oan sadat it punt fuzje yn
Snits fan 'e baan wie.90 De ballontsjes dy't yn Boalsert oplitten waarden om
gearwurkingspetearen op gong te krijen, bliuwden by inkelde ynstjoerde stik
ken yn it pleatslik nijsblêd. 91

By mar inkelde klubboeken komt de ûntpyldering op it aljemint. It WZS
skrift set boppe oan de passaasje dy't giet oer de tiid fan 1960 of: 'Vers bloed
en lossere normen'. It begryp RK ferwettere yn de jierren 1960-1965 neffens
de skriuwer. Wa't him by de feriening as lid oanmelde hoegde syn 'leauwe
brieven' net kontrolearje te litten. Op it punt fan it ferromjen fan de talittings
easken stie de Snitser feriening net allinnich, mar it neifolgjende sitaat giet net
foar alle oare klubs op: 'Het kontakt tussen de vereniging en de Geestelijke
Adviseur werd ook minder, en zou tenslotte helemaal een roemloze dood
sterven' .92 Oarsaak wiene ûnder mear de baljûnen dy't de klub organisearre
om de skathälder mear earmslach te jaan. De g.a. koe mar min ferneare dat
net-katoliken dêrby ek wolkom wiene.93 It kaam seIs safier dat oer dy kwestje
in petear hälden waard tusken bestjoer, g.a. en NKS. De NKS koe wol begryp
opbringe foar de WZS-aktiviteiten, De utkomst fan it petear wie dat alles by it
älde bleau.94 By RES wie de gearwurking mei de g.a. krekt tige goed. Yn 1979
waarden de nije statuten oannommen, mei as konsekwinsje dat de funksje fan
g.a. ferfoe!. SeIs doe wie de bän tusken de partijen probleemleas want de lêste
g.a., pater J.W. Kallenberg, bliuwde nau by de feriening belutsen. 95

Nettsjinsteande de sterker wurdende ûntpyldering yn de jierren santich en
tachtich hälden twa ferienings yn us provinsje har RK-identiteit yn stän: MKV
en Robur. Yn dat ferbän hat de Ljouwerter klub in beskieden werpylderings
operaasje trochfierd. Yn 1977 wie de grûnslach, lyk as de oare ferienings dien
hiene, yn de statuten noch algemien opsteld, mar twajier letter kaam de lede
gearkomste dêrop werom. Yn de doelstelling kaam ta utdrukking dat de ferie
ning, ynspirearre ut de katolike libbenshälding wei, de sportive belangen fan
har leden behertiget. De bepaling dat de feriening bystien wurde kin troch in
geastlik adviseur waard op 'en nij yn eare setten.

It is dudlik dat de katolike fuotbalferienings meigien binne yn it algemiene
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proses fan de ûntpyldering fan nei 1960. Op it skema is te sjen dat net alle
spoaren fan de achterlizzende tiid utwiske binne want njonken de regeling
foar 12 oere sneins net te spyljen, binne der noch klubs dy't oansletten binne
byde NKS.

6. De tsjerkUke fyzje oer de negative ferskynsels yn de fuotbalsport

De fuotbalsport kin op ferskate aspekten besjoen wurde. Op ien dêrfan, de
negative ferskynsels, spesjaal de geweldsuteringen, wol ik neier yngean. Ik
doch dat net om ynfloed ut te oefenjen op de algemiene wurdearring fan dy
sport mar om de fraach te ûndersykjen hoe't dejingen dy't harren dwaande
hàlden de konfesjone1e fyzje, benammen de katolike, ut te wurkjen, mei dit
tige lêstige aspekt omgiene en no noch omgeane.

Om't, salang't it organisearre fuotbal bestiet, dêrby deilisskip skearing en
ynslach is, kin men jin öffreegje wêrom't dat by de katolike tsjerke net it wich
tichste oandachtspunt west hat. Yn it parseferslach fan de sprekbeurt fan pa
ter F. Stevens op de propandajûn fan MKV te Ljouwert op 12 septimber 1933
stiet ien koarte sin dy't in soad ferklearret: 'Het fair spelen zullen we buiten
beschouwing laten; dat vindt men elders OOk,.96 De tsjerklike bemuoienis
oangeande de sport yn 'e jierren tritich wie net bedoeld om tafersjoch te hàl
den op it gedrach fan de meidoggers op it fjild mar om it driigjend ferlies oan
bining fan de katolike jeugd mei de tsjerke op te kearen. Dat it op de fjilden
dêr net altyd fredich om ta gie, stie de tsjerklike oerheid grif min oan. Mar
dêrby moat oantekene wurde dat de biskoppen yn har belied mei soksoarte
problemen dochs wol rekken hàlden. Har fyzje op de kompetysjeyndieling,
dy't as doel hie de relative betsjutting fan it fuotbal te befoarderjen, krong,
sa't wy earder seagen, ûnfoldwaande ta de katolike organisaasjes troch. It fer
let fan it kompetysje-elemint by gàns sportlju en dêrby it besykjen in sa heech
mooglik spulnivo te heljen spile hjir mei. Dêrfandinne de organisatoaryske
swierrichheden dêr't de RKF eartiids mei te krijen hie. 97

Dat de doelstellings fan de RK tsjerke der ta laat hawwe dat de katolike
fuotbalorganisaasje noait mei beskate negative ûntjouwingen by it fuotbal oer
de wei kind hat, benammen it agresjeprobleem, mei fansels net taskreaun
wurde oan it konfesjone1e karakter fan dy organisaasje. Oaren sieten nam
mentlik gauris mei deselde swierrichheden. SeIs by it arbeiderssportbûn dy't
foar 't neist it meast kritysk foar it kompetysjesysteem oer stie, rûn it fer
keard. Neffens H. Dona kamen by de NASB 'veel vaker ... dan bij andere
sporten. . . ruw spel en aanmerkingen op de scheidsrechter voor' .98 Dêrmei
wurdt dudlik dat de eftergrûn fan dizze problemen foar de measte organisaas
jes, dus ek de konfesjonele, is dat foar har de primêre belangen mear bûten as
op it sportfjild leine. In partij dy't hjir in utsûndering op foarme wie de elite. 99

Hja oppenearre har yn 'e jierren tweintich en tritich tige oangeande de sporti
viteitsfraachstikken. 100 De jongerein ut dy rûnte hie doedestiids de oanstriid
har oan te sluten by hokkyferienings om't priis steld waard op gefoel foar rid-
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derlikheid, dy't by 't fuotbal neffens harren te winskjen oerliet. 101 Sportpio
nier W.l.H. (Pim) Mulier ferkundige yn 1939 dat yn iere tiden de spilers inoar
net mijden, mar fan willemoedse gemienichheid wie gjin sprake; dat letter de
noarmen ferskoden, kaam neffens him troch ynfloed fan 'misdadig optreden
de typen' .102 De 'fair-play'-gedachte wie doedestiids in rydhynder foar de eli
te. 103 Mar dat de oarspronklike sfear op it sportfjild bestie ût ridderlikheid en
goede manearen is lykwols in ferkearde foarstelling fan saken. 104

It is dûdlik dat fuotballers fan konfesjonele rjochting net mei deselde twifels
omrûnen as de lju ût de elitêre rûnten en kear har fan dy populêre sport óf.
Mar it is in bekend gegeven dat de bûtewacht hjoed-de-dei, mar earder ek, fan
har wol in ûnbesprutsen halden en dragen ferwachtet. Guon bestjoeren fan
ferienings witte dat en fiele harren ferantwurdlik. In aardich foarbyld is in sin
dy't stiet yn de notulen fan de ledegearkomste fan MKVyn 1971. De foarsit
ter liet yn syn ynlieding in warskógjend lûd hearre oan de bywêzige spilers 'om
geen betaald voetbalmanieren over te gaan nemen, want dit zal de naam van
MKV geen goed doen' .105 Fierders stiet der noch in koarte skóging yn it RES
tinkskrift. Dêr wurde de problemen relatearre oan de funksje fan de geastlik
adviseur. Sa wurdt steld dat de g.a. eartiids tafersjoch halde op leauwe en se
den, no wurdt der prat fan algemien minsklike noarmen en wearden. 'Zijn wij
inmiddels zover gevorderd, dat toezicht en adviezen in dat opzicht niet meer
nodig zijn?' Neffens de gearstallers wize de eksessen dy't aloan en wei op de
fjilden plak fine, spitigernóch yn in oare rjochting. 'Daarom zou het onjuist
zijn de Geestelijk Adviseur op nostalgische wijze te beschrijven als een stukje
folklore uit het Rijke Roomse Leven' .106

Fan de prinsipiële organisaasjes meie ek wer net te folIe ferwachtingen wekt
wurde. Dy miening komt ût in ûnfertochte hoeke. In wurkgroep fan it Katolyk
Stûdzjesintrum stelt fêst dat ek yn ûs tiid it gefaar driget dat de bibel foar fer
skillende doelen brûkt wurdt. 'Alleen alom die reden is er weinig aanleiding
om op voorhand van christenen een volmaaktere levenswandel - of meer in
het bijzonder: een beter sportgedrag - te verwachten dan van niet-christe
nen' .107 Faaks dêrfandinne dat konfesjonele organisaasjes net foarop rinne om
ekstra oandacht te skinken oan it agresje- en geweldsprobleem dat de fuotbal
sport hjoed-de-dei in siik byld jout. De wittenskippers leverje op dit stuit de
opfallendste bydragen. Djipgeand wurdt it fandalismeprobleem, dat pas nei
1970 earnstige foarmen oannaam, bestudearre. 108 Foar ûs binne nijsgjirriger
de stûdzjes nei de agresje fan sportlju om't der wolris reitsflakken mei de RK
sportfyzje yn foarkomme. Sa skriuwt de psychoiooch C.L. Ekkers de oarsaak,
wêrom't in grut oantal sportlju sa min yn 'e stokken te halden binne , ta oan it
stribjen nei sûkses, dat hast by elkenien op it foarste plak komt. De agresje dy't
dat ta gefolgen hat kin neffens him tefoaren kommen wurde troch effektive
sankjes. 109 De regels foarsjogge wol yn sanksjesllO

, mar yn 'e wedstriidpraktyk
is der in grutte diskrepansje tusken de regels en de tapassing dêrfan. Guon dy't
it mei it foargeande folslein ûniens binne, binne in hiel oare opfetting tagedien,
nammentlik dat sportiviteit yn tsjinspraak is mei it karakter fan de sport. 111 Dy
stelling is yntrigearjend om't dy net ûnderskreaun wurde sil troch dejingen dy't
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de moderne katolike fyzje ferdigenje. C.G.M. Miermans, dy't lang foarsitter
fan de NKS west hat, sjocht de kearn fan de swierrichheden yndied yn it grutte
belang dat yn in oerwinning steld wurdt. Dêrmei wurdt neffens him de moog
likheid iepene om dat te besykjen mei alle beskikbere middels. 'De sportieve
geest wordt [dan] in de hoek gedrukt' .112 In sitaat ût de niisneamde stûdzje fan
de katolike wurkgroep lit likegoed in dûdlike fyzje sjen: 'Humane waarden als
gezondheid, vriendschap, respect mogen niet op het altaar van de afgod sport
worden geofferd' .113 Yn dy stûdzje wurdt nammentlik it relatyf belang fan de
sport en it 'respect voor mensen' sterk nei foaren skood. Boppeneamde foar
bylden litte twa dingen sjen. Foarst, de mieningen en weardeoardielen oer
fraachstikken fan sportiviteit en agresje rinne net lykop. Dat hàldt yn dat net te
gau in oardiel oer it fraachstikjûn wurde mei. Twad, de tinkbylden ût katolike
fermiddens litte sjen, dat nettsjinsteande de fernijing àlde eleminten ût it kato
like sporttinken noch hieltyd libje. It earderneamde sitaat fan Pater Stevens
moat sjoen wurde yn it ljocht fan de beskermjende maatregels fan de tsjerke,
wêrby't it tinken oer de sport seIs op it twadde plak kaam. Nei't de biskoppen
yn de rin fan 'e jierren sechtich de NKS de romte joegen de sport te begelieden,
liede dat der ta dat it tinken oer de sport mear ferdjippe wurde koe.

De ynfloed fan dy ideeën sil foar 't neist by de fuotbalsport beheind wêze.
Myn yndruk is dat it lidmaatskip fan guon fuotbalferienings by de NKS op tra
disjonele motiven berêst. De NKS is noch hieltyd in grutte organisaasje, mar
troch it opkommen fan oare sporten, dêrby ynbegrepen de rekreaasjesport,
nimt boppedat it fuotbal net sa'n grut plak mear yn as eartiids.

7. Ta einbeshit

Us materiaal oer de katolike pylder op it fuotbalmêd yn de provinsje Fryslàn,
kin mooglik by de teoryfoarming brûkt wurde om de differinsjaasjeproble
men dûdliker ûtkomme te litten. Dat kin it bêste dien wurde troch it te toetsen
oan in model. In ienfàldich mar nijsgjirrich model is fan de sosjolooch l.P.
Kruijt. Hy nimt de tsjerke as middelpunt en lûkt dêrom hinne in tal konsin
tryske sirkels. Yn de earste ring hearre organisaasjes mei essinsjeel-godstsjin
stige funksjes, bygelyks bibelklubs. In de twadde de dêrby oanslutende opfie
dende en diakonaal-charitative ynstellings, bygelyks skoallen en yn de tredde
ring komme oare organisaasjes as politike partijen, omroppen en sportferie
nings. Neffens Kruijt is der pas goed fan 'verzuildheid' sprake as de tredde
ring ynstapt wurdt. Hoe grutter de ófstan nei it middelpunt, de tsjerke, hoe
mear spanning tusken aktiviteit en legitimaasje. 114 l.A. Righart hat as beswier
tsjin it model dat de funksjes wat normatyf binne. 115 De pleatsing kin bêst ar
bitrêr wêze mar doch liket my it model brûkber as test as wy fan de doelstel
lings fan de ferienings ût geane. Foar in bibelklub liket my dat dûdlik; de
gearkomste is in tarieding op de tsjinst. In koar kin op deselde line steld wurde
as de doelstelling is om mei te wurkjen oan in tsjinst. Kruijt beflapt de rekrea
tive sektor net ûnder itselde, want hy set it musykkorps, Iyk as de sportferie-
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ning ûnder trije. My tinkt dat in korps maklik yn it tsjerkelibben yntegrearre
wurde kin, bygelyks meiwurking oan in prosesje, sadat it faaks yn in oare ring
set wurde kin. In sportferiening stiet lykwols fierder fan it sintrum of. Mar de
sportwrald bestiet ut mear as ien pylder en dêrom is it net ferkeard om nei te
gean oft elke pylder yn it model op deselde ofstan fan it sintrum stiet. It docht
nammentlik bliken dat de rjochtingen har ferskillend ûntjûn hawwe.

Yn Fryslan binne foar de fuotbalsport twa pylders op religieuze grûnslach,
in katolike en in protestantsk-kristlike (ek kristlik neamd), wêrfan't de dêrby
hearrende ferienings foar de oarloch elk yn in eigen bûn oan 'e kompetysje
meidiene. It 'patroan' fan de katolike tûke stie yn 1940 al fêst want nei dat jier
binne der gjin ferienings mear oprjochte. In tal klubs yn de kristlike pylder
ûntstiene flak foar de oarloch, in proses dat dêrnei noch even trochgie. Dit
ferskil hat gjin ynfloed op it brûken fan it model, mar dat leit oars foar de
tsjerklike belutsenheid by de sport. De katolike tsjerke hat in tiid lang in grut
stimpel op it ferieningslibben set, wylst by de protestanten de amtsdragers har
hannen gewoanlik fan it sportbarren oflutsen. In reden dêrfoar is dat beskate
tsjerken hielendal neat hawwe moasten fan kompetysjesport. Sûnder it doel
te hawwen te generalisearjen kin in lytse anekdoate dit taljochtsje. Foar de
oarloch hat der ris in dûmny west dy't, doe't er op in woansdeitemiddei in
hurdsilerij besocht hie, dêrnei op it matsje by de tsjerkerie ferskine moast.
Dat is hiel wat oars as de stimulearjende ynfloed dy't katolike pleatslike amts
dragers op de sportlju hawwe koene sa't wy seagen yn Bakhuzen (sj. par. 3.2).

Fan 1932 of sette op gesach fan de biskoppen alle net-leken har yn de katoli
ke fuotbalsport ûnder tsjerklike kontrole te bringen en te halden. De warbe
rens fan de pleatslike geastliken wie sa grut dat, wêr't it mar heal koe, de fuot
ballers yn in roomske feriening ûnderbrocht waarden. It hoecht nimmen te
fernuverjen dat it wolris ynterne spanningen oplevere. Guon fuotballers leine
har soms mar slim by de situaasje del. Mar benammen yn de lytse mienskip
pen wiene de fuotballers ree de utspraken fan de prysters te folgjen. Yn 'e stêd
moasten soms aksjes halden wurde om de katoliken ûnder ien dak te krijen,
bygelyks troch it fersprieden fan in pamflet lyk as barde te Ljouwert om 1935
hinne. 116 Dat soks yn Ljouwert barde, komt nei myn betinken om't de sosjale
kontrole yn 'e sted minder effektyfis as yn lytse plattelansmienskippen.

De roomske klubs ûntstiene yn plakken dêr't it mooglik wie genoch katoli
ke fuotballers byinoar te krijen. De 'kristlike' klubs kamen meastentiids
fan 'e grûn yn plakken dêr't sneinsfuotbal foarkaam. In sintraai punt foar lju
ut it protestantske fermidden is de sneinshilliging. Dat kristlike klubs faak
ûntstiene as tsjinhinger fan in sneinsklub is ûnder mear of te lieden ut it feit dat
binnen de line Harns, Boalsert, Snits en De Lemmer, utsein de roomske
enklaves Blauhûs en Bakhuzen, sneinsklubs ûntbrekke. Wol binne der fer
skate ferienings dy't sneons spylje mar gjinien dêrfan hat in kristlike sinjatuer
of is oansletten by in kristlike belangeferiening. Hoewol't yn dy regio by de
measte plakken der gjin twa fuotbalferienings of kinne, is dit gegeven doch
opmerklik, ommers yn Sudwest Fryslan stie de widze fan it organisearre
sneonsfuotbal yn us provinsje.
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De fraach komt nei foaren oft de organisearre sport fan beide pylders wol
yn deselde ring pleatst wurde kinne. By it letterlik folgjen fan de doelstellings
komme de katolike fuotbalferienings tichter by it sintrum te stean as de kristli
ke. De bining mei de tsjerke komt it dudlikst ta utering yn de bepaling dat de
feriening har rjochtsje sil nei de biskoplike bepalingen. Dy bining waard jier
renlang as in tsjerklik belang sjoen. It misfersom koe fansels beheind wurde
mar de biskoppen hiene yn 'e efterholle de freze dat troch de sport mannich
ien net mear foar de tsjerke behalden wurde koe. Allinnich as de doelstelling
fan de sport seIs as kearn nommen wurdt, is it Kruijt-model haldber. Foar de
tsjerketsjinst hat de sportbeoefening nammentlik gjin direkte betsjutting, sa't
koaren dy wol hawwe kinne. Yn 'e praktyk kaam it der seIs op del dat de tsjer
ke har oanpasse moast oan de sport. Sa waard it Lof op sneintemiddei soms
ferskood om de fuotballers romte te jaan harren hobby te beoefenjen,u7
Hjoed-de-dei is it godstsjinstich aspekt by it katolyk fuotbal danich tebekrûn.
Sa't op it skema te sjen is, hawwe noch mar twa ferienings RK foar harren
namme stean. Boppedat wurdt oan saken oangeande it leauwen folle minder
omtinkenjûn as yn eardere tiden. De protestants-kristlike tûke hat yn us pro
vinsje noch altyd in reedlike basis. Yn Ljouwert, Snits en Boalsert hawwe de
klubs op kristlike grûnslach har ûntjûn ta grutte ferienings. Fierders binne
noch in oantal ferienings yn Noardeast Fryslan oansletten by de vev, de be
langeferiening fan kristlike klubs. Oars as by de katoliken hawwe dy klubs
noait formeel in bining mei de tsjerke han. Dit is it ienichste ferskil. Beide
hawwe hja har belangen (net spylje foar 12 oere op snein, respektivelik net op
snein). Yn de wize fan sportbeoefening kin ek gjin ferskil sjoen wurde. De
beide tûken kinne dus yn de tredde ring pleatst wurde.

Der moat noch in faktor neamd wurde dy't de teoryfoarming yngewikkel
der makket: de ferpyldering op it saneamde hegere nivo. De beslissing fan de
sportbûnen yn 1946 om de lapen definityfbyinoar te smiten, hat gjin gefolgen
han foar de ferpyldering op klubnivo. It ûntpylderingsproses, nei 1960, hie
wol ynfloed op de klubs. Mar de oerkoepeljende belange-organisaasje, de
NKS, hat der neffens har eigen sizzen gjin lêst fan han. Sjoen it ledetal dat hja
fertsjintwurdiget mei rjocht. Dochs wurdt it byld dêrmei skean lutsen. By de
NKS binne gjin persoanen mar ferienings of bûnen oansletten. Sjoen de tra
disjonele basis, benammen by de fuotbalsport, en de öfstan lid-oerkoepeljend
orgaan, sil de 'basis' fan ferpyldering faak neat merke. 118 Der kin hjir earder
sprutsen wurde fan skynferpyldering.

Om werom te kommen op it model-Kruijt, it ferskil fan organisaasjes yn de
earste en de tredde ring is dudlik. De biskoppen hawwe yn it ferline altyd
muoite han gryp op de sport te krijen. Nijsgjirrich is it dat hja net de maklikste
wei keazen hawwe troch de sport öf te wizen. Mar om 1930 hinne waard it wol
in dissonant neamd yn 'e katolike mienskip.119 It fuotbal is eigentlik altyd in
ûngrypber fenomeen bleaun. De konfesjonele organisaasjes dy't yn de jierren
tachtich nau mei-inoar oparbeidzje,120 sille har taak as in utdaging sjen moat
te, as se besykje wolle mei har sportopfettings de fuotbalsport te beynfloed
zjen.
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