
Opvallend krantenbericht op 7 december 1922 in verband met de oprichting van voetbalvereniging                     

H.M.S., Nieuw-Borgvliet 

Op donderdag 23 november 1922 meldt het Dagblad 
van Noord-Brabant dat het dagelijks bestuur van de 
Roomse Diocesane voetbalbond op 16 november 
heeft vergaderd. Tot de ingekomen stukken behoort 
een brief van Nieuw-Borgvliet om inlichtingen.                                                            
De zelfde krant bevat op donderdag 7 december 1922 onderstaand bericht. Uit het bericht kan worden 
opgemaakt dat er iets aan de hand is op het dorp Nieuw Borgvliet rond het spelen van voetbal.  

 
 

De oprichting wordt vermeld in Het Huisgezin op dinsdag 20 februari 1923 en toetreding tot de voetbalbond in 

Dagblad van Noord-Brabant op donderdag 25 oktober 1923        

  
en de club gaat aan de competitie deelnemen en staat op de lijst van de voetbalbond, aldus Dagblad van                    

Noord-Brabant op zaterdag 29 september 1923 en heeft een zeer jeugdig elftal zo valt uit de zelfde krant van                         

7 december 1923 op te maken. 

 

 

Over de oprichting van de vereniging wordt uitvoerig bericht bij het eerste lustrum in 1927    

 

Links                           
De Avondster op 
donderdag 17 
november 1927             
Rechts                          
Dagblad van 
Noord-Brabant 
vrijdag 18 
november 1927                 
18 november 
1922 is op een 
zaterdag en de 
officiële 
oprichtingsdatum 
is woensdag 22 
november 1922             
  



Zoals gemeld geeft de inhoud van het eerder opgenomen krantenbericht van 7 december 1922 te denken.            

Wat is er aan de hand??    Mogelijk geven onder vermelde krantenberichten uitsluitsel.  

Op woensdag 7 september 1921 bericht het Dagblad van Noord-Brabant dat bij de R.K.V.B. ‘Breda” aansluiting 

vraagt Sparta te Nieuw-Borgvliet.                                                                     

  

Frappant is wel dat op maandag 5 september 1921 
de lokale krant De Avondster het nevenstaande 
bericht.  
Zou er een relatie zijn tussen die twee berichten?? 
 
Overigens speelt in die tijd ook de stichting van een 
school. Dit blijkt uit Provinciale Noordbrabantsche 
en 's Hertogenbossche courant 17-08-1921..  

De nieuwe fanfare krijgt de naam “Excelsior” en is R.K. 

     

 

                

De Avondster heeft op zaterdag 17 september 1921 
dit bericht              

 
 

 
Maar ja, Sparta te Nieuw-Borgvliet kan een vergissing inhouden. Er zijn in de regio meer voetbalverenigingen 

Sparta heten en de website http://resources.huygens.knaw.nl/ vermeldt ten aanzien van Nieuw Borgvliet alleen 

 

maar mogelijk was Sparta onderdeel van

 

Omni-verenigingen komen ook in die tijd voor. Echter de bron Huygens maakt in de verdere toelichting op            

die vereniging geen melding van een afdeling voetbal. Vreemd zou ook zijn dat een neutrale vereniging een 

afdeling bij het R.K. voetbal aansluit (zie onder), maar ja hoe meer zieltjes ….   .                                                                     

Het krantenartikel van 7 december 1922 kan ook duiden op de spanning neutraal – R.K, maar mogelijk ook              

een spanning tussen oud en jong.                                                                                                                                                           

Genoemde site Huygens vermeldt ook geen voetbalvereniging Sparta te Bergen op Zoom.  

Dan teruggevonden berichten over Sparta.                                                                                                                                       

Uit     De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 1, 1921, no 41, 

12-10-1921, waarbij opvalt dat de krant op 7 september 1921 heeft het over Sparta te Nieuw-Borgvliet en dit 

orgaan over Sparta te Bergen op Zoom. Zou er geen speelveld zijn op het dorp???? 

http://resources.huygens.knaw.nl/


     

En een wedstrijd voor nieuwkomer Sparta, maar ze hebben dan al een wedstrijd gespeeld                                                                

   

Uit  is het linkse bericht en het rechtse 

bericht is uit de zelfde krant op zaterdag 1 oktober 1921.  

     

Vier dagen later worden de komende wedstrijden 
bekendgemaakt en zie je de namen van de vier clubs terugkomen 
in het stadsnieuws van Bergen op Zoom. Hercules is ook een 
Bergse vereniging.

 
 

en ook in De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 1, 1921,          

no 42, 19-10-1921 

 

In november 1921 komt Sparta voor in gedrukte uitgaven                                                                                                     

      
Het Centrum   02-11-1921      

Het 
bondsbestuur 
maakt het uit 
en niet de 
clubs, aldus                                                                              

 

 
 

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 1, 1921, no 45,            

09-11-1921                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                 
Het Centrum  25-11-1921                                                                                    

 
Het Centrum  29-11-1921 



   

 

                                                                                                   
Het Centrum   20-12-1921                                                           

                                                                

                                                                   
Het Centrum 25-01-1922 en op de zelfde dag bericht de Maasbode de uitslag onder bovenstaande kop                     

Het protest van Quick 2 kent een vervolg, aldus De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van                        

R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 2, 1922, no 24, 14-06-1922  

                        
Het Dagblad van Noord-Brabant doet op 11 maart 1922 een voorspelling en De grondwet  01-03-1922 en De 

Maasbode  06-03-1922  : protest van Sparta en tegenstander komt niet op.  

 
 

De stand in  De grondwet  09-03-1922 en Sparta komt ook niet op ,aldus Het Centrum   17-05-1922   

 

 en 
de wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld     

              
aldus  De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van              
R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 2, 1922, no 21, 24-05-1922                                   

 

In de kranten is Sparta verder niet teruggevonden. Aangenomen zou kunnen worden dat de vereniging een stille 

dood streft, want Sparta uit Bergen op Zoom wordt niet meer genoemd in onder genoemde lijst van verenigingen 

aangesloten bij R.KV.B. Breda, als opgenomen in De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. 

Voetbalbonden in Nederland, jrg 2, 1922, no 36,  06-09-1922.                 

             

Bergen op Zoom,      oktober 2020    Willem Kruf    


