
Nog één punt scheidt Z.F.C. van de Eerste Klasse 

In mei 1949 was in heel Zaandam de spanning te voelen. Zou ZFC het halen? Ze stonden bovenaan in 

de promotie/degradatie competitie die zou uitmaken wie in de competitie van 1949-1950 in de 

Eerste klasse zou spelen. Sparta was al eersteklasser en bij verlies zouden de Rotterdammers 

degraderen. Voor ZFC zou winst of gelijkspel betekenen dat het zou promoveren naar de eerste 

klasse. 

Begin van het jaar stond ZFC er goed voor door T.O.G. uit met 0 – 1 te verslaan. Voor T.O.G. 

betekende het uitschakeling voor het kampioenschap.  De sectie muziek van de Zaansche 

Gemeenschap liet al in de kranten een oproep plaatsen dat muzikanten van de verschillende 

Zaandamse korpsen zich gereed moesten houden. Want naast ZFC kon ook Zilvermeeuwen nog 

kampioen worden in de derde klasse. Voor elk scenario waren maatregelen bedacht. “We 

vertrouwen, dat alle muzikanten zich bewust zijn van de belangrijkheid van dit gezamenlijk optreden 

en vertrouwen dan ook op aller komst.” 

Uit bij Watergraafsmeer werd het 0 – 0 en daarmee liet ZFC 

zien dat het er niet te makkelijk over moest denken om zo 

maar even de Eerste klasse  binnen te wandelen. ZFC werd 

met deze uitslag wel kampioen maar zelfs dit ene puntje 

werd met veel moeite binnen gehaald. Of dat nu aan het veld 

lag of aan iets anders, het was volgens de kenners wel 

duidelijk dat promotie geen makkie zal worden. 

Arend Kat hangt in de lucht na een kopbal, Dijkstra staat 

geblokkeerd en Bob Prijs kijkt van een afstandje toe.  

Volgens radioverslaggever Dick van Rijn was zo ongeveer de 

halve Zaanstreek naar Amsterdam gekomen om hun cluppie 

aan te moedigen.  

Nogmaals probeert Arend Kat de nul van het scorebord te 

verwijderen maar tevergeefs. Dijkstra en Roos hopen op een 

punt maar zien dat de keeper de kopbal weet te keren. 

En bij thuiskomst stonden dik 10.000 mensen op de Rood-

Witte kampioenen te wachten. Vijf muziekkorpsen verleenden muzikale ondersteuning. In het 

Wapen van Zaandam was burgemeester Thomassen aanwezig om het elftal te feliciteren. 

Het was direct al een vraag waar de wedstrijden gespeeld moesten worden omdat de belangstelling 

wel groot zou zijn verwachtte men. Een mogelijkheid was het Olympisch stadion in Amsterdam, dat 

meer bezoekers kon herbergen dan het kleine stadionnetje in Zaandam. Voor Zaanse supporters zou 

het extra kosten met zich meebrengen als er elke keer naar Amsterdam gereisd moest worden en dat 

betekent misschien wel minder eigen aanhang. Onder veel aandrang besloot men toch in Zaandam 

te blijven spelen. 

ZFC speelde eerder in de Eerste klasse en dat van 1923 tot 1937. De Zaandammers gaan deze 

promotiewedstrijden op eigen terrein spelen. Er was even sprake van om uit te wijken naar 

Amsterdam, maar daar is vanaf gezien. Op eigen veld spelen geeft meer kans op een goed resultaat. 

Het stadion zal worden uitgebreid en het gemeentebestuur zal financiële medewerking verlenen. 



“Vooraf was de spanning al te voelen. Het gonsde door Zaandam, de kans voor ZFC om na het 

kampioenschap naar de Eerste divisie te promoveren was erg groot. Dhr. J. Goudriaan deed via de 

Typhoon een oproep aan bewoners van de Westzanerdijk met uitzicht op het ZFC-veld of zij misschien 

een plekje voor hem hadden want hij was net uit het ziekenhuis ontslagen en kon niet lang staan.”, 

aldus Wim Visser vanaf z’n jeugd al ZFC’er. 

“En op de Zuiddijk waren zoveel winkeliers die ZFC’er waren o.a. Siem Vet, die gaf al stukkies worst op 

zaterdag, bloemist Korver op de Burcht had rood/witte bloemen en die kreeg je voor een habbekrats; 

het was een gekkenhuis in de stad.” 

Promotie-Degradatie-wedstrijden 

3 april Sparta – ZFC 0 - 0 

Z.F.C. start met een eervolle draw op Spangen 

De voorzetten van Michel waren bijna alle gevaarlijk 

in de ouverture van de promotie-degradatie-

competitie tussen Sparta en ZFC. Hier heeft hij weer 

zo’n hoge bal voor de doelmond geplaatst, waar 

Dijkstra het duel met Wenneker en Tiebout al heeft 

uitgevochten. Tegen de jonge Kouwen krijgt hij 

evenwel geen kans, want de vuisten van deze 

moedige knaap reiken boven het hoofd van Dijkstra. 

Ter Horst, goed vrij gespeeld, wordt niet de lachende 

derde. (foto Jonkhart.)  

 

10 april ZFC – Stormvogels 1 - 0 

Z.F.C. wint met moeite van sterk 

gehavend Stormvogels  

Het doelpunt waarmee ZFC op het nippertje de 

Stormvogels versloeg. Prijs (tweede van links) heeft 

de bal langs doelman Hamers geschoten tot grote 

vreugde van zijn clubgenoten Van der Hoest en 

Dijkstra (eerste en tweede van rechts).  

 

18 april ZFC – DWV 2 - 1 

Z.F.C. effent het promotiepad door 2 – 1 zege op 

D.W.V. 

Doelman Meijer van DWV zit lelijk in de knel. Harm Dijkstra wil daarvan 

blijkbaar profiteren. (foto Jonkhart.)  

 

 



24 april DWV – ZFC 0 - 0 

D.W.V.-voorhoede murw gespeeld door sterke Zaanse defensie 

Slechts enkele malen werd het met zon overgoten 

stadion zondagmiddag gestoord in zijn zachte 

dommel die het peil van de promotie-degradatie-

wedstrijd DWV-ZFC voldoende typeerde: voetbal 

zonder overtuiging. Bij dit moment moeten de 

veertigduizend ‘koppen” toch even opgeveerd 

zijn. Michel heeft Dijkstra, los van Braspenning, 

de bal in vrije positie toegekopt. Het doelpunt 

waarmee de lange aanvalsleider zijn spel nog 

enigszins had kunnen vergoeden, kwam echter 

niet. Doelman Meijer zal twee seconden later al 

vallend het gevaar weren. (foto Jonkhart.) 

 

30 april Stormvogels – ZFC 0 - 1 

Drie minuten voor tijd werd 

Z.F.C.’s zege een feit 

DRIE MINUTEN voor het einde……..Strafschop voor 

Z.F.C. Dick Kuiper jaagt de bal hard in de hoek. Een 

daad die ZFC aan de poort van de eerste klasse 

bracht. (foto Jonkhart.) 

Nogmaals Wim Visser 

“In 1949 moest ZFC promotie-degradatiewedstrijden spelen samen met Sparta, Stormvogels en DWV 

uit Amsterdam. ZFC had de andere wedstrijden gewonnen en hoefde hier, aan de Westzanerdijk 

alleen maar gelijk te spelen. Er zat tienduizend man aan publiek, er kon geen kip meer bij. Mijn vader 

en ik gingen om half één al lopend naar de het terrein en half drie begon het pas. Dat gaf niet want je 

ging voor een redelijke plaats. Met de rust was het nog wel 0 – 0 en de gymvereniging Kracht en 

Vlugheid stond met een heel groot tamboerkorps van 140 man op het B-veld te wachten om in de rust 

op te treden. Het was een christelijke vereniging dus het was al heel wat dat ze op zondag op wilden 

treden” 

8 mei ZFC - Sparta 0 – 1 

Sparta stond promotie in de weg 

Spanning voor het Sparta-doel. Ook nu blijft 

keeper Kouwen meester van het terrein, hoewel 

hij hevig op z’n huid gezeten wordt door Bob Prijs. 

Sparta blijft in de Eerste Klasse en ZFC in de 

Tweede. 


