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Van: DSV Concordia Delft
Betreft: In ere herstellen van de Holdert beker, voorloper van de KNVB beker
Datum: 21 juli 2022
DSV Concordia Delft herstelt de Holdert beker (de KNVB Beker) in Ere!
Concordia uit Delft (opgericht in 1885) behoort tot de tien oudste voetbalverenigingen in Nederland.
Hoogtepunt uit haar voetbalhistorie is
uiteraard de winst van de Holdert beker in het voetbalseizoen 1905/1906. Maar waar is deze beker
gebleven? Sierk Coolsma, voorzitter van Concordia, is medio 2019 een zoektocht gestart naar de
Holdert beker.
Coolsma wilde graag een replica in het clubhuis ten toonstellen ter ere van het 135-jarig lustrum van
de Delftse club. Concordia schaart zich immers als kleine club in het rijtje der Nederlandse
bekerwinnaars (thans de KNVB-bekerwinnaars). Een prestatie om trots op te zijn. De laatst bekende
club die deze wisselbeker gewonnen heeft is Willem II uit Tilburg in 1944. Uit de archieven van zowel
de KNVB als Willem II blijkt dat de beker geretourneerd is naar de bond in 1946. De KNVB heeft
erkend dat de beker sindsdien is zoekgeraakt.
In 1946 werd de Holdert beker vervangen door de KNVB-beker (de dennenappel). Sindsdien
ontvangen de winnaars elk jaar een replica voor in hun prijzenkast.
Winnaars van de Holdert beker moeten het echter doen met fotomateriaal. Tot dit jaar…. Na zijn
speurtocht heeft de Delftse voorzitter contact gezocht met de ‘nog in leven’ zijnde clubs die de Holdert
beker ooit wonnen om de interesse in een replica van deze beker te peilen. Het gaat om de volgende
clubs:

Club
Opgericht
sv Rap
1887
HBS
1893
Koninklijke HVV 1883
Koninklijke HFC 1879
VOC
1895
DSV Concordia
1885
Quick
1896
DFC
1883
AFC Ajax
1900
RCH
1911
Feyenoord
1908
Velocitas
1897
FC Eindhoven
1909
VSV
1912
WVV Wageningen 1911
Willem II
1896

Jaar Bekerwinst
1899
1901, 1908
1903
1904, 1913, 1915
1905, 1907
1906
1909, 1910, 1911, 1916
1914, 1932
1917, 1943
1918
1930, 1935
1897 1934
1937
1938
1939
1944

Plaats
Amsterdam
Den Haag
Den Haag
Haarlem
Rotterdam
Delft
Den Haag
Dordrecht
Amsterdam
Heemstede
Rotterdam
Groningen
Eindhoven
Velserbroek
Wageningen
Tilburg

Het initiatief werd met groot enthousiasme ontvangen: alle clubs hebben unaniem aangegeven een
replica te willen ontvangen. Met behulp van 3D printtechnieken en het beschikbare beeldmateriaal (er
zijn ook bewegende beelden van de uitreiking aan Willem II in 1944) zijn replica’s vervaardigd. Deze
zijn na de zomer klaar om te worden overhandigd aan de clubs.
Replay Bekerfinale 1906 op de historische grond de Wageningse berg!
Om dit stukje voetbalgeschiedenis nog eens extra opnieuw tot leven te wekken, speelt DSV Concordia
een replay van hun eigen gewonnen finale uit 1906 tegen SV Rap.
Deze wedstrijd vindt plaats tegen het decor van de Wageningse Berg, het oudste nog bestaande
voetbalstadion van Nederland. Jan-Dirk van der Zee (Directeur Amateurvoetbal KNVB) en Just Spee
(Voorzitter KNVB) zullen na afloop van de replay de ceremoniële uitreiking van de replica’s voor hun
rekening nemen.

Op 17 september 2022 gaat de wedstrijd tussen Concordia en RAP plaatsvinden. Na afloop worden
de replica’s in samenwerking met de KNVB officieel uitgereikt aan alle winnaars van de Holdert beker.
Daarmee is de Holdert beker in ere hersteld.

Initiatiefnemer en voorzitter van Concordia Sierk Coolsma (rechts) is in zijn nopjes met de replica van
de Holdert Beker © Herman Stöver

Voetbalclub Concordia verenigt Ajax en
Feyenoord en ontvangt replica van beker uit
1906
Een bijzondere middag op de Wageningse Berg zaterdag. Concordia uit Delft en SV Rap uit
Amstelveen speelden namelijk de bekerfinale van 1906 over en alle oud-winnaars (waaronder
Ajax en Feyenoord) kregen een replica van de Holdert Beker uitgereikt. Een reportage over een
heerlijk nostalgische voetbalmiddag.
Martin van Zaanen 18-09-22, 11:31 Laatste update: 18-09-22, 12:0
Misschien ben je ooit over de Valkenboslaan in het Regentessekwartier in Den Haag gereden. Die
heette vroeger de Valkenboschlaan, met sch. En daar lag het voetbalterrein van HBS. En daar lag dan
weer een matig, overbespeeld en bij de minste regenval onbespeelbaar veld. Al waren de ‘Kraaien’ er
wel succesvol. In 1904 en 1906 vierden ze er het landskampioenschap, maar er werden er ook
neutrale wedstrijden gespeeld. Zoals de achtste KNVB-bekerfinale van 1906. Daarin versloeg het
Delftse Concordia het Amsterdamse Volharding met 3-2. En nam de supermidvoor van Concordia,

Jan Thomée, de complete Delftse productie voor zijn rekening. Nu wil het geval dat de KNVB-beker tot
1946 de Holdert Beker heette.
Replica
,,En dat was een wisselbeker”, vult DSV Concordia-voorzitter Sierk Coolsma aan. ,,Dat realiseerde ik
me toen ik ergens in mei 2019 op teletekst de jaarlijkse opsomming van Nederlandse bekerwinnaars
bekeek. Met ons als eenmalig winnaar, tussen clubs als Ajax, Feyenoord en Willem II. Met oog op ons
naderende 135-jarig bestaan, kreeg ik een ingeving en dacht ik: hoe mooi het zou zijn als we de cup
in onze bekerkast zouden hebben? Maar zo bleek, het origineel bestond niet meer. Daar moest dan
toch echt een replica van gemaakt moeten worden.”

Het team van het Delftse Concordia dat in 1906 de Holdert Bekert won © Concordia
En zo geschiedde. Het had wat voeten in de aarde, maar nadat één en ander aan het rollen was
gebracht, was de uitkomst dat alle zestien winnaars van de Holdert Beker (waaronder naast Ajax en
Feyenoord, ook HBS, HVV, Quick en VUC) afgelopen zaterdag een replica gingen ontvangen. En dat
kon natuurlijk maar op één plek, het oudste nog bestaande voetbalstadion van het land. Het werd op
de Wageningse Berg een onvergetelijke middag. Al ruim een uur voor de aftrap was het een bedrijvige
bedoening, waarbij voorafgaand aan de uitreiking van de replica’s Concordia en SV RAP (waar
Volharding samen met een aantal andere verenigingen in is opgegaan) met hun veteranenteams de
bekerfinale van 1906 herspeelden.
Waartoe één zo’n ingeving, terwijl je naar teletekst kijkt, drie jaar later allemaal niet kan leiden...
Mensen van de KNVB, van beide clubs en de vrijwilligers die dit tijdloze complex, ondanks dat het
sinds het faillissement van de profclub FC Wageningen in 1992 niet meer wordt bespeeld, in leven
houden. Plus een boel liefhebbers uit de cultsector. Het hele spectrum aan stadion-fetisjisten en
historische voetbalfeitjes-autisten liep er rond. Met een verzaligde blik in hun ogen.

De klassieke veteranen van Concordia speelden de replay van de in 1906 gewonnen bekerfinale ©
Jan Pieter Ellerbroek

Juist bij dit evenement, waar de historie zo van afdroop, werd er op hoogst moderne wijze
gefotografeerd, getweet, gefacebookt, gesnapchat en geïnstragramd dat het een lieve lust was. Was
er ooit ergens sprake van een tot in de puntjes verzorgd evenement met een uitgekiend gevoel voor
decorum, dan afgelopen zaterdag in Wageningen.
Zo werkten Concordia en SV RAP, allebei met een grote selectie van veteranen naar Gelderland
afgereisd, hun warming-up af onder de opzwepende klanken van de Koning Voetbal Mars. Ondanks
dat dit een heel oud lied is, knalde het knispervers door de boxen. Voor de wedstrijd stonden alle
spelers strak in het gelid voor het Wilhelmus. In de knusse en uitgebreid met memorabilia aangeklede
kantine kon je niet pinnen, maar alleen cash afrekenen. In deze entourage had je er niet eens gek van
opgekeken als je er nog met guldens terecht kon.
85-jarige scheidsrechter
Het is bekend: Gelderland levert je mooie streken. Maar de Wageningse Berg spant toch wel de
kroon. Dat is een verhaal apart. Het is alsof er een onzichtbare bel overheen is neergelaten.
Waarbinnen de tijd op een bankje is gaan zitten en alles vervolgens op zijn gemakje is gaan doen. Op
weinig andere plekken in Nederland voetballand hoef je, omringd door het groen, zo weinig moeite te
doen om wat hier vroeger is gebeurd weer helemaal voor je te zien. Zelfs al was je er zelf destijds niet
bij.
,,Zo’n unieke en ludieke replay als dit had op geen enkele andere locatie gespeeld kunnen worden”,
zegt Bob Reinders, aanvoerder van de Klassieke Veteranen van Concordia. ,,Het is echt bijzonder
hoe gemeente en vrijwilligers de boel hier op ‘De Berg’ in ere houden. Alleen dat veld al, wat een
biljartlaken. En hoe gaaf is het niet om gefloten te worden door Henk van Ettekoven. Vijftien jaar
betaald voetbal scheidsrechter geweest en inmiddels 85 jaar. Hij komt uit Wageningen, is betrokken
bij het terrein. Tja, soms in het leven komt alles perfect samen en valt alles op z’n plek.”
Heisa, heisa, hopsasa
Het was dan ook niet voor niets dat al voor het duel het voltallige Delftse gezelschap het clublied
zong. Heisa, heisa, hopsasa, er is maar één Concordia/ Heisa, heisa, hopsakee, da’s de club van Jan
Thomée!, klonk het langs het nostalgische decor. Dat SV Rap de wedstrijd met 6-4 won, was bijzaak.
Alle aanwezige clubs namen na afloop de replica’s van hun Holdert Beker in ontvangt. Zo ook
Concordia, initiatiefnemer van het evenement en winnaar in 1906. Voorzitter Sierk Coolsma had het
eerder al gezegd: ,,Waartoe één zo’n ingeving, terwijl je naar teletekst kijkt, drie jaar later allemaal niet
kan leiden.”

DSV Concordia Delft herstelt Holdert-beker
(KNVB-beker) in ere!

Concordia uit Delft (opgericht in 1885) behoort tot de tien oudste voetbalverenigingen in Nederland.
Hoogtepunt uit haar voetbalhistorie is de winst van de Holdert (KNVB)-beker in het voetbalseizoen
1905-1906. Maar waar is deze beker gebleven?
Sierk Coolsma, voorzitter van Concordia, is medio 2019 een zoektocht gestart naar de Holdert beker.
Hij wilde graag een replica in het clubhuis tentoonstellen ter ere van het 135-jarig bestaan van de
Delftse club. Concordia schaart zich immers als kleine club in het rijtje der Nederlandse bekerwinnaars
(thans de KNVB-bekerwinnaars). Een prestatie om trots op te zijn. De laatst bekende club die deze
wisselbeker gewonnen heeft is Willem II uit Tilburg in 1944. Uit de archieven van zowel de KNVB als
Willem II blijkt dat de beker geretourneerd is naar de bond in 1946. Sindsdien is er geen spoor meer
van de beker.
KNVB-beker
In 1946 werd de Holdert-beker vervangen door de KNVB-beker (de dennenappel). Sindsdien
ontvangen de winnaars elk jaar een replica voor in hun prijzenkast. Winnaars van de Holdert-beker
moeten het echter doen met fotomateriaal. Tot dit jaar…. Met behulp van 3D-printtechnieken en het
beschikbare beeldmateriaal zijn replica’s vervaardigd.
Replay
Om dit stukje voetbalgeschiedenis nog eens extra opnieuw tot leven te wekken, speelt DSV Concordia
een replay van haar eigen gewonnen finale uit 1906 tegen SV RAP. Deze wedstrijd vindt plaats tegen
het decor van de Wageningse Berg, het oudste nog bestaande voetbalstadion van Nederland. JanDirk van der Zee (Directeur Amateurvoetbal KNVB) en Just Spee (Voorzitter KNVB) zullen na afloop
van de replay de ceremoniële uitreiking van de replica’s voor hun rekening nemen.
Wedstrijd
Op 17 september 2022 gaat de wedstrijd tussen Concordia en SV RAP plaatsvinden, aanvang 14.00
uur. Na afloop worden (om 16.30 uur) de replica’s in samenwerking met de KNVB officieel uitgereikt
aan alle winnaars van de Holdert-beker. Naast Concordia zelf, ontvangen onder meer ook de Haagse
clubs HBS, HVV en Quick een replica. Daarmee is de Holdert-beker in ere hersteld.

Tot en met 1944 kreeg de winnaar van het bekertoernooi de Holdert beker uitgereikt. - Foto: KNVB
Media
Zestien Nederlandse voetbalclubs ontvangen zaterdag 17 september vanaf de Wageningse Berg een
replica van de Holdert beker uit handen van Just Spee (voorzitter KNVB) en Jan Dirk van der Zee

(directeur amateurvoetbal KNVB). De clubs waren allemaal ooit een keer de beste in het
bekertoernooi dat geldt als de voorloper van de KNVB beker. Het in ere herstellen van de Holdert
beker is een initiatief van voetbalclub DSV Concordia uit Delft, zelf één van de oud-winnaars.
Ter gelegenheid van het 135-jarig bestaan, dook de club in de geschiedenis van de beker. DSV
Concordia luistert de overhandiging van de replica’s op met een replay van hun eigen gewonnen
finale tegen SV Rap.
ZOEKTOCHT
Het was Sierk Coolsma die in 2019 als voorzitter van DSV Concordia de zoektocht naar de Holdert
beker begon. Dit was de hoofdprijs van een toernooi dat aan het eind van de 19e eeuw in Nederland
startte naar idee van uitgever Hak Holdert. Hij had in Engeland de voetbalsfeer rondom de FA Cup
ervaren en wilde met de Holdert beker zo’n soort toernooi ook in Nederland introduceren. In 1944
werd de laatste wisselbeker van het toernooi uitgereikt aan Willem II, die de prijs weer retourneerde
aan de KNVB. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor naar de whereabouts van de Holdert beker.
Sterker nog, niet alleen is de beker zelf zoekgeraakt, er is zelfs nauwelijks beeldmateriaal van de
Holdert beker terug te vinden in de voetbalarchieven.
DSV Concordia liet het er niet bij zitten en komt nu - ruim driekwart eeuw na de laatst gespeelde finale
van de Holdert beker - met het initiatief om dit stukje voetbalgeschiedenis in ere te herstellen. Sierk
Coolsma zocht contact met andere clubs die de prijs ooit wonnen en anno 2022 nog steeds bestaan.
Onder al deze clubs peilde hij de belangstelling om een replica van de gewonnen Holdert beker te
ontvangen. De animo bleek groot. Met behulp van 3D printtechnieken en beeldmateriaal van de
originele prijs, zijn er daarom voor al deze clubs replica’s vervaardigd. Deze nieuwe edities worden
opgeleverd in een verzilverde en verchroomde uitvoering.
REPLAY CONCORDIA – RAP
Om dit stukje voetbalgeschiedenis nog eens extra opnieuw tot leven te wekken, speelt DSV Concordia
een re-do van hun eigen gewonnen finale uit 1906 tegen SV Rap. Deze wedstrijd vindt plaats tegen
het decor van de Wageningse Berg, het oudste nog bestaande voetbalstadion van Nederland. JanDirk van der Zee (Directeur Amateurvoetbal KNVB) en Just Spee (Voorzitter KNVB) zullen na afloop
van de replay de ceremoniële uitreiking van de replica’s voor hun rekening nemen.

Velocitas krijgt replica verdwenen beker:
'Stukje voetbalgeschiedenis in ere herstellen'
Leo Wassing, 23 juli, 14:13•3 minuten leestijd

De uitreiking van de Holdert-beker aan Velocitas in 1934© Archief Dick Heuvelman

Velocitas 1897 ontvangt op zaterdag 17 september op de Wageningse Berg in Wageningen een
replica van de zogeheten Holdert-beker, de voorloper van de KNVB-beker, uit handen van
KNVB-voorzitter Just Spee.
Velocitas won het bekertoernooi in 1934. Naast de stad-Groninger club krijgen nog vijftien
Nederlandse voetbalclubs op 17 september een replica uit handen van Spee en KNVB-directeur
amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee.
De zestien clubs waren ooit de beste in het bekertoernooi, dat geldt als de voorloper van de KNVBbeker.
Deze clubs wonnen de Holdert-beker:
sv Rap (1899), HBS (1901 en 1908), Koninklijke HVV (1903), Koninklijke HFC (1904, 1913 en 1915),
VOC (1905 en 1907), DSV Concordia (1906), Quick (1909, 1910, 1911 en 1916), AFC Ajax (1917 en
1943), RCH (1918), Feijenoord (1930 en 1935), Velocitas 1897 (1934), FC Eindhoven (1937), VSV
(1938), WVV Wageningen (1939) en Willem II (1944).

Velocitas ontvangt de beker in 1934, rechts de (verdwenen) Holdert-beker© Delpher.nl
Naar Engels voorbeeld
De Holdert-beker was de hoofdprijs van het bekertoernooi dat aan het eind van de negentiende eeuw
(1898) in Nederland startte, naar idee van dagbladuitgever en ondernemer Hak Holdert. Hij had in
Engeland de voetbalsfeer rondom de FA Cup ervaren en wilde met de Holdert beker zo’n soort
toernooi ook in Nederland introduceren. In 1944 werd de laatste wisselbeker van het toernooi
uitgereikt aan Willem II, die de prijs weer retourneerde aan de KNVB.
Sindsdien is deze beker kwijt en werd in 1948 een nieuwe trofee uitgereikt: de dennenappel, de prijs
die tegenwoordig nog steeds wordt uitgereikt aan de bekerwinnaar.

De KNVB-beker die sinds 1948 wordt uitgereikt© ANP

Velocitas verslaat Feijenoord
Velocitas won het bekertoernooi in 1934. De club, opgericht in 1897, versloeg in de finale het
machtige Feijenoord (toen nog met een 'lange ij') met 3-2, na een 2-0 achterstand. De finale werd
gespeeld in Utrecht op het veld van UVV. Een dag na de finale kwam Velocitas alweer in actie op de
Esserberg voor een wedstrijd in de kampioenscompetitie tegen Willem II. Velocitas bleef tot 2009 de
enige noordelijke voetbalclub die ooit de beker won. Daarna volgden sc Heerenveen (2009) en FC
Groningen (2015).
Onbekende beker
Het in ere herstellen van de Holdert-beker is een initiatief van DSV Concordia uit Delft, zelf één van de
oud-winnaars. Concordia-voorzitter Sierk Coolsma is al twee jaar bezig met het initiatief. 'Het is
eindelijk gelukt en de beker wordt uitgereikt aan alle verenigingen die de Holdert-beker ooit hebben
gewonnen.'
Sinds het teruggeven van de Holdert-beker door Willem II in 1944 ontbreekt ieder spoor van die beker.
'Sterker nog: niet alleen is de beker zelf zoekgeraakt, er is zelfs nauwelijks beeldmateriaal van de
Holdert-beker terug te vinden in de voetbalarchieven. DSV Concordia liet het er niet bij zitten en komt
nu, ruim driekwart eeuw na de laatst gespeelde finale van de Holdert-beker, met het initiatief om dit
stukje voetbalgeschiedenis in ere te herstellen', aldus de KNVB.
3D
Coolsma zocht contact met andere clubs die de prijs ooit wonnen en die anno 2022 nog steeds
bestaan, waaronder dus Velocitas. De animo om een replica van de beker te ontvangen bleek groot.
'Met behulp van 3D-printtechnieken en beeldmateriaal van de originele prijs, zijn er daarom voor al
deze clubs replica’s vervaardigd. Deze nieuwe edities worden opgeleverd in een verzilverde en
verchroomde uitvoering.'
DSV Concordia speelt op 17 september een replay van hun eigen gewonnen finale tegen SV Rap in
1906. Daarna vindt de overhandiging plaats van de replica's.
De nieuwe replica van de Holdert-beker

Niemand weet waar de oude KNVB-beker is
gebleven en daarom worden er replica’s
gemaakt
De huidige KNVB-beker stond lang bekend als de Holdertbeker, vernoemd naar Hak Holdert. Tot 1948
ontving de winnaar een andere trofee dan de huidige dennenappel. Op 17 september worden op de
Wageningse Berg replica’s uitgereikt van die oude beker.

De spelers van HFC uit
Haarlem in 1913 na het
winnen van de
Holdertbeker, zoals
die toen nog heette.
Van deze trofee
worden replica’s
gemaakt. Foto via het
Noord-Hollands
Archief
De geschiedenis van de
huidige TOTO KNVB
Beker gaat terug
naar 22 december
1893 naar een idee van
Hak Holdert, in die tijd
de penningmeester van
de Amsterdamse
voetbalclub R.A.P. Hij
stelde een bronzen
beeld beschikbaar voor de winnaar van een bekercompetitie, naar voorbeeld van de Engelse F.A.
Cup.
Eén van de redenen voor zo’n bekercompetitie was het organiseren van wedstrijden, waarbij ploegen
uit het hele land via een lotingsysteem tegen elkaar konden spelen. In die tijd speelden clubs alleen
nog in competities in de eigen regio en zouden zo dus kennis kunnen maken met voetballers uit de
rest van het land. Met deze nieuwe prijs moest er een nationaal voetbalgevoel worden ontwikkeld.
In februari 1894 werden de eerste bekerwedstrijd gespeeld, waarna er bij gebrek aan belangstelling
geen vervolg meer aan werd gegeven. Er was aan het einde van het seizoen daarom geen
bekerwinnaar.
Op 15 januari 1898 bood Holdert opnieuw een trofee aan, wat het NVB-bestuur (de K is sinds 1929)
aanvaardde onder de naam Holdertbeker. De eerste wedstrijden waren op 27 november 1898. Dit
seizoen werd op 7 mei 1899 wél afgerond tijdens de finale tussen RAP en HVV, die door RAP werd
gewonnen, nota bene de club van Holdert. De naamgever werd in 1902 eigenaar van
de Telegraaf met Kick Schröder als hoofdredacteur, in 1899 als RAP-aanvoerder nog winnaar van de
eerste editie.
Holdertbeker
In die beginjaren van de bekercompetitie was het gangbaar om te spreken over de Holdertbeker, maar
uit analyses van het digitale krantenarchief Delpher blijkt dat dit al snel weer afnam. Al ruim vóór de
Tweede Wereldoorlog werd er steeds vaker gesproken over de NVB-beker, sinds 1929 de KNVBbeker – of een variant daarvan. Zoals de Haagsche Courant in 1915 (!) schreef: ‘Gister is dan weer
het seizoen aangevangen met de wedstrijden om den Holdertbeker, nu ook wel eens deftiglijk Ned.
Voetbalbond-beker genoemd.’
Vooral in de jaren 30 sprak bijna niemand nog over de Holdertbeker, wat twee redenen had. Ten
eerste was het bekertoernooi weinig populair, zodat er ook niet veel over werd geschreven. De
journalistieke en publieke belangstelling ging vooral naar het competitievoetbal en sinds 1905 de
wedstrijden van het Nederlands elftal. In de jaren 20 werden vier jaargangen niet eens gespeeld of
afgerond. Alleen in de Eerste Wereldoorlog was er een korte opleving van het bekertoernooi als
compensatie voor het wegvallen van de internationale sport.
De trofee zelf werd wél gehandhaafd, de voorloper van de huidige dennenappel, zoals de bijnaam is
van deze loeizware beker. Daarin kwam pas na de Tweede Wereldoorlog verandering.

KNVB-voorzitter Karel Lotsy reikt de KNVB-beker van 1948 uit aan Wageningen, de eerste keer
volgens de nieuwe opzet. Foto Ben Merk via het Nationaal Archief
De Tweede Wereldoorlog
Er bestaat een misverstand dat de KNVB in 1946 koos voor een andere naam van de bekercompetitie
vanwege het oorlogsgedrag van Hak Holdert als eigenaar van de Telegraaf. Dat is niet waar, bleek
hierboven al. Sterker nog: Holdert zélf stelde in 1915 voor om zijn naam niet meer te gebruiken, zo
schreef het Nieuws van den Dag. ‘We doen het dus voor de laatste maal,’ aldus de krant, die – en dat
is hier heel belangrijk – óók eigendom was van Holdert. Het Nieuws van der Dag citeerde hier dus zijn
eigen baas. De exacte reden van dit verzoek werd er niet bij gezet, maar het is zeer aannemelijk dat
de naamgever teleurgesteld was over de kwakkelende ontwikkeling van zijn geesteskind en dat hij er
daarom niet meer mee geassocieerd wilde worden.
En dan was er volgens het gezaghebbende tijdschrift Sport in Beeld / De revue der sporten in 1943
nog een probleem met de verwijzing naar Holdert, sinds 1902 één van de belangrijkste
mediapersoonlijkheden van ons land als eigenaar van de Telegraaf. Vanwege die link tussen het
dagblad en het toernooi oordeelde de voetbalbond dat er zo reclame werd gemaakt voor een
commercieel bedrijf. ‘De Holdert-beker moest daarom N.V.B.-beker worden.’
Helaas meldt deze bron niet wanneer dit besluit werd genomen, maar dat moet ergens in de Eerste
Wereldoorlog zijn gebeurd. Dat dit aannemelijk is, blijkt uit het boek Hup Holland van A.J. Bronkhorst
uit 1926, waarin staat dat het bondsbestuur (BB) begin vorige eeuw principieel tegenstander was van
zulke commerciële banden: ‘Bekers en andere prijzen werden aangeboden, waartegen het
Nederlandsch elftal de reclame tot stand zou moeten brengen, die de betreffende firma’s begeerden.
Het spreekt vanzelf, dat, hoe aanlokkelijk dikwijls deze aanbiedingen ook waren, het B.B. nimmer
eraan gedacht heeft, ooit daartoe zijne medewerking te verleenen.’
Misverstand
Een simpele naamsverwarring lijkt een belangrijke reden voor het misverstand dat de naamswijziging
van de Holdertbeker te maken heeft met het oorlogsgedrag van de Telegraaf. Wegens collaboratie
mocht die krant na de oorlog vier jaar lang niet verschijnen.
De voetbalbeker was vernoemd naar de oude Hak Holdert, overleden in 1944. Zijn zoon Hakkie (of
kleine Hak) was fanatiek lid van de SS en NSB en nam na de dood van zijn vader het bedrijf over.
Vanwege zijn verregaande collaboratie werd kleine Hak zwaar gestraft door zowel de Commissie voor
de Perszuivering als de Bijzondere Rechtspleging.

Ook oude Hak was altijd een zeer onaangenaam persoon geweest, vooral in de ogen van zijn
ontelbare vijanden, over wiens gedrag na de oorlog daarom een fel postuum debat werd gevoerd over
zijn samenwerking met de Duitsers. Het is wel belangrijk om deze twee personen uit elkaar te houden,
zeker als het gaat om de Holdertbeker. De ene Hak was de andere niet.
Het beste bewijs dat er géén verband is tussen de naamswijziging van het bekertoernooi en de
houding van de Telegraaf in de oorlog is een artikel in het communistische dagblad De Waarheid op 9
december 1946 over de geschiedenis van het bekervoetbal. Ook daarin werd opgemerkt dat de naam
Holdertbeker al lange tijd was verdwenen, waarbij er verder geen enkel woord werd besteed aan de
oorlogstijd. De Waarheid zou dit als verzetskrant zeker hebben gedaan als het gedrag van Holdert
inderdaad had geleid tot die naamswijziging. De Waarheid, in die tijd de grootste krant van Nederland,
was een grote politieke vijand van de Telegraaf en zou geen enkele kans hebben laten liggen om die
nog wat verder de grond in te schrijven.
De voetbalbeker in de Tweede Wereldoorlog
De bekerfinale van 1939 was de laatste in vier jaar, want pas in 1943 werd deze traditie hervat. De
laatste winnaar in vredestijd was zo WVV Wageningen, die de trofee ontving, zoals die sinds 1899
bestond. Bij de Duitse inval in mei 1940 werd deze club zwaar getroffen, maar door een wonder werd
de trofee teruggevonden tussen de ruïnes.
In 1941 stelde de Algemene Nederlandse Voetbalvereniging De Zwaluwen een nieuwe beker
beschikbaar, zo schreef het Parool in 1946, nu bekend als de dennenappel. Deze vereniging was
geen normale club, maar stelde zich ten doel ‘het Nederlandse voetbalspel te bevorderen door
veredeling van zijn hoedanigheid’. Bij de edities van 1943 en 1944 werd desondanks nog steeds de
oude beker uitgereikt, zoals sinds 1899 was gebeurd.
Er wordt nu wel eens met verbazing teruggekeken op het handhaven van het voetbal in de
oorlogsjaren, maar dat gebeurde vooral om het dagelijks leven zoveel mogelijk in stand te houden. De
Telegraaf schreef dat in 1943 heel mooi op: ‘Op het zonnige sportveld vergeet men de dagelijksche
zorgen. Meer zelfs — men put er wat levensvreugde voor de komende week. Dat is het groote
voordeel dat de sport in dezen tijd biedt, zelfs aan hen — helaas nog het grootste deel — die slechts
toekijken. Niet iedereen beschikt over de innerlijke rust of bezit de belangstelling een boek ter hand te
nemen, niet iedereen voelt er voor naar een mooi radioconcert te luisteren, waarop de distributie ons
vergast. Hoeveel aanlokkelijker is het voor diegenen naar het sportveld te stappen en er te genieten
van dat kleurige, levendige schouwspel, dat een voetbalwedstrijd zoo dikwijls biedt. De voetbalsport
volbrengt op dit punt een zending.’
De nieuwe beker
Vereniging De Zwaluwen stelde dus een nieuwe beker beschikbaar, de opvolger van de variant tot
1948. Een zeer waarschijnlijke reden voor een andere opzet van het bekervoetbal met een nieuwe
trofee is de fusie van alle verzuilde voetbalbonden in 1940 tot de huidige KNVB (in de oorlog trouwens
nog als NVB). Vooral het katholieke voetbal was heel groot in de jaren 30, waardoor er opeens heel
veel nieuwe clubs zich mochten inschrijven voor dit toernooi. Een nieuwe opzet ligt dan voor de hand,
maar door de groeiende chaos in de oorlog kon dat voornemen niet worden uitgevoerd. Er kwam in
ieder geval nog geen nieuwe trofee, bleek hierboven al.
Op 7 december 1946 was er bij een zitting van het Voetbalparlement van de KNVB de officiële
overdracht van de nieuwe KNVB-beker. Namens de Zwaluwen overhandigde de heer Mundt ‘een
enormen fraaien beker’. Tijdschrift Sportkroniek schreef in 1947: ‘De Zwaluwen kreeg (..) een aardig
kassaldo, waarvan het onder meer dezer dagen een flink bedrag heeft besteed voor het aanschaffen
van een prachtigen zilveren beker, dien men aan den K.N.V.B. heeft aangeboden.’
Pas in 1948 werd weer een complete bekercompetitie afgerond, zodat de nieuwe zilveren beker in dat
jaar voor de eerste keer werd uitgereikt aan WVV Wageningen, die daarmee zowel de laatste winnaar
vóór de Tweede Wereldoorlog was als de eerste daarna.

De oude KNVB-beker vóór 1948 is nooit meer gevonden en dat is de reden waarom er nu replica’s
worden gemaakt. Op 17 september worden die overhandigd aan de winnaars van 1899 tot en met
1944.

Beker zoek: Amsterdamse RAP speelt
nogmaals finale van 1906 om replica
8 september 2022, 12.56 uur · Aangepast 17 september 2022, 19.53 uur · Door Edward Dekker
De allereerste winnaar van de KNVB-beker was in 1899 SV RAP. De Amsterdamse amateurclub
ontving daarvoor de Holdert-beker,
vernoemd naar de bedenker van het
bekertoernooi Hak Holdert. Tot 1944 werd
de wisselbeker jaarlijks uitgereikt, maar
sindsdien is hij zoek. Zaterdag 17
september speelt RAP om een replica van
de cup tegen DSV Concordia uit Delft.
De replica van de Holdert-beker die wordt
uitgereikt
De wedstrijd wordt gespeeld op de
Wageningse Berg, tot het faillissement in 1992
de thuishaven van eerstedivisionist FC
Wageningen. Overigens ging de eerste
bekerfinale in 1899 tussen RAP en HVV en
wonnen de Amsterdammers, na verlenging,
met 1-0. Pikant genoeg belandde de beker
daardoor in de prijzenkast van Holderts eigen
club, aangezien hij daar op dat moment de
penningmeester was.
DSV Concordia, dat dit jaar 135 jaar bestaat
en de beker in 1906 won, nam het initiatief en
benaderde alle nog bestaande voetbalclubs
die de Holdert-beker ooit wonnen. Zij zijn
uitgenodigd en ontvangen na afloop van de
wedstrijd hun replica. Onder die clubs zijn
Koninklijke HFC (winnaar 1904, 1913 en
1915), Ajax (1917, en 1943), RCH (1918) en
VSV (1938).
KNVB-voorzitter Just Spee en directeur
amateurvoetbal Jan-Dirk van der Zee
verzorgen de uitreiking.

WVV Wageningen-voorzitter Nico Kneepkens wijst alvast de plek aan waar de replica van de Holdertbeker zal komen te staan. Dick Martens

‘De Holdert-beker krijgt hier een mooie plek’
wo 3 aug, 17:15 Overig
WAGENINGEN De Wageningse Berg was tot het faillissement in juni 1992 de thuishaven van
FC Wageningen, de afgesplitste proftak van WVV Wageningen. Op zaterdag 17 september is
het stadion het decor van een historische voetbalmatch. Om 14.00 uur spelen DSV Concordia
uit Delft en SV RAP uit Amstelveen een replay van de wedstrijd in 1906 om de KNVB Holdertbeker, de voorloper van de huidige KNVB-beker. Na afloop van de wedstrijd volgt de
prijsuitreiking, waarbij alle clubs die de Holdert-beker ooit wonnen een replica ontvangen. Ook
WVV Wageningen, dat het bekertoernooi in 1939 won. Voorzitter Nico Kneepkens heeft er in de
bestuurskamer al een plek voor gereserveerd.
Dick Martens
In 1898 schonk de heer H.M.C. Holdert uit Amsterdam een zilveren beker aan de Nederlandse
Voetbal Bond (NVB), met als doel het bekervoetbal een impuls te geven. Deze beker werd door het
Delftse Concordia in 1906 na een zege op SV RAP uit Amstelveen binnengesleept. Voor preses Sierk
Coolsma van Concordia was het 135 jarig lustrum reden om een speurtocht te starten naar de
verdwenen beker. Het spoor liep dood bij Willem II dat de beker in 1946 voor het laatst won. De
Tilburgers stuurden de zilveren beker wel terug naar de voetbalbond maar sindsdien is de trofee
spoorloos. Niet veel later introduceerde de voetbalbond de KNVB-beker, die bekendheid kreeg als ‘de
dennenappel’. De winnaars krijgen sindsdien een replica van deze bokaal. WVV Wageningen wist
tweemaal het nationale bekertoernooi te winnen. Op zondag 18 juni 1939 versloeg het bij Eendracht in
Arnhem, PSV uit Eindhoven met 2-1, en won het de KNVB Holdert-beker. Bijna tien jaar later, zondag
20 juni 1948, mocht Wageningen-aanvoerder Job Jansen de KNVB-beker de ‘dennenappel’
omhooghouden. In het Olympisch Stadion in Amsterdam werd het Amsterdamse DWV op 0-0
gehouden. De Gelderse formatie was na verlenging (0-0) beter in het nemen van strafschoppen: 3-2.
,,Voor de replica van de Holdert-beker hebben we hier bij WVV Wageningen al een mooi plekje
gereserveerd. Hij komt op de vitrinekast, waarin nog meer historische Wageningen-prijzen pronken, te
staan”, wijst Kneepkens de plek alvast aan. ,,Die staat dan weer tegen een wand waar prachtige
historische Wageningen-foto’s zijn opgehangen. Elftalfoto’s, spelmomenten, een portret van de

legendarische voorzitter Ab Wit.” Winnaars van de KNVB Holdert beker waren naast WVV
Wageningen onder andere: HBS Den Haag, AFC Ajax Amsterdam en Feyenoord Rotterdam. ,,De
echte beker verdween net na de oorlog, in 1946 spoorloos. De voorzitter van Concordia heeft nu met
behulp van een 3D-printer een replica kunnen maken. Geweldig, dat wij daar ook een exemplaar van
krijgen.” Maar Kneepkens wil nu meer. ,,Ja, die ‘Dennenappel’ natuurlijk. Daar ga ik ook nog naar op
zoek en desnoods maken we die zelf. Ik heb er al een 3D-tekening van gemaakt, ik zou hem zelfs zo
kunnen frezen, maar daarvoor heb ik nog niet de juiste ornamenten. Wel het model. Dus wie weet
wordt het hier in de bestuurskamer straks nog mooier.”

In september wordt de finale van de Holdert-cup (de voorloper van de KNVB-beker) van 1906 opnieuw
gespeeld. De wedstrijd zal plaatsvinden op de Wageningse Berg. WVV Wageningen won het
bekertoernooi zelf tweemaal: in 1939 en 1948. © Raphael Drent

Replay historische finale van 1906 gespeeld op
Wageningse Berg: ‘Maken we graag
uitzondering voor’
Stadion de Wageningse Berg vormt 17 september het decor voor een wel heel bijzondere
wedstrijd: de replay van de bekerfinale van 1906. Op die dag ontvangt WVV Wageningen ook
een replica van de beker die de club in 1939 veroverde.
Job van Gasselt 26-07-22, 09:
De bekerfinale van 1906 ging tussen de Delftse voetbalclub Concordia en het Amsterdamse
Volharding en werd gespeeld op het veld van HBS in Den Haag. Concordia veroverde de beker, die
toen nog de Holdert-beker heette, door met 3-2 te winnen van de Amsterdammers.

Dit jaar viert Concordia haar 135-jarig bestaan. Om die mijlpaal kracht bij te zetten, gaat het
veteranenelftal van de club de wedstrijd die 116 jaar geleden plaatsvond opnieuw spelen. Omdat de
voetbaltak van tegenstander Volharding niet meer bestaat, worden de degens gekruist met het
Amstelveense SV Rap, dat voortkwam uit Volharding.
‘Een hele eer’
Plaats van handelen van is het heilige gras van de Wageningse Berg, het het oudste nog bestaande
voetbalstadion van Nederland. Volgens Herman Suijdendorp, coördinator van het stadion aan de
Generaal Foulkesweg, is het ‘een hele eer’ dat de wedstrijd op de Berg wordt gespeeld.
,,We werden enige tijd geleden benaderd door Concordia”, vertelt hij. ,,De voorzitter van die club had
het idee om ter ere van het jubileum een replay van de gewonnen bekerfinale van 1906 te spelen. Hij
was op zoek naar een stadion met evenveel historische waarde als de wedstrijd van toen.”
Uitzondering
Dat werd dus de Wageningse Berg. Suijdendorp: ,,Ons stadion ligt er, vergeleken met andere
Nederlandse voetbalruïnes, nog goed bij. Zeker met het nieuwe dak boven de hoofdtribune. Het ziet
er cosmetisch gewoon goed uit.”
Vergeleken met andere Nederlandse voetbalruïnes ligt het stadion er nog goed bij. Zeker met het
nieuwe dak boven de hoofdtribune
Hoewel er doorgaans geen wedstrijden worden gespeeld op het veld in Wageningen, gingen de
beheerders van het stadion akkoord met het voorstel van Concordia. ,,Het plan paste, het was
haalbaar. Dan maken we voor zo’n historische wedstrijd graag een uitzondering. Maar het is niet zo
dat we een ongelimiteerd aantal bezoekers kunnen verwelkomen. We verwachten een paar honderd
toeschouwers, meer kunnen we niet kwijt. Daarvoor is het stadion niet veilig genoeg.”

Het nieuwe dak van de hoofdtribune van de Wageningse Berg. © Herman Stöver
Replica voor WVV
Na afloop van de wedstrijd vindt een prijsuitreiking plaats, waarbij alle clubs die de Holdert-beker ooit
wonnen een replica ontvangen. Ook WVV Wageningen, dat het bekertoernooi in 1939 won, krijgt zo’n
replica. ,,De echte beker is in 1946 spoorloos verdwenen”, vertelt WVV Wageningen-voorzitter Nico
Kneepkens. ,,Maar aan de hand van foto's is het de voorzitter van Concordia gelukt om met een 3Dprinter een replica te maken. Ik ben heel blij dat wij er ook een mogen ontvangen. We hebben er
alvast een mooi plekje voor gereserveerd in onze prijzenkast.”

Of Kneepkens iets weet van die bekerwinst van WVV? ,,18 juni 1939, 2-1 winst tegen PSV”, dreunt hij
moeiteloos op. ,,Het is dan wel 83 jaar geleden, maar die dag leeft hier nog steeds.”

Wageningen-secretaris Jef Vliege is blij met de replica van de nationale beker die zijn club in 1939
won. Achter hem de beker uit 1948. © Herman Stöver

Wageningen blij met de nationale beker van
1939
De prijzenkast van WVV Wageningen is weer een trofee rijker. Op stadion De Wageningse Berg
kreeg de amateurvoetbalclub zaterdagmiddag een replica van de Holdert Beker - de voorloper
van de KNVB-beker - uitgereikt.
Bart Eulen 19-09-22, 09:23
De groen-witten wonnen in hun gloriedagen tweemaal de nationale beker. Met overwinningen in 1939
en 1948 is Wageningen qua prijzen nog altijd de succesvolste club van de provincie Gelderland. Nu,
ruim zeventig jaar later, kan de club daar nog meer mee pronken.
Het was Sierk Coolsma, voorzitter van de Delftse voetbalvereniging Concordia, die drie jaar geleden
het plan bedacht om replica’s van de Holdert Beker te smeden. Zijn club - in 1906 winnaar van de cup
- vierde in 2020 het 135-jarig jubileum en daarvoor zocht Coolsma een bijzonder pronkstuk.
3D-beker
Een kopie maken van het origineel bleek geen eenvoudig karwei. De echte Holdert Beker is namelijk
vlak na de oorlog spoorloos verdwenen. ,,Dus moesten wij het doen met foto’s en een kort filmpje”,
legt Coolsma uit. Op bezoek bij een tinnegieter bleek ook het prijskaartje voor het smeden wat aan de
hoge kant.
Nu zijn ze eerst geprint met polyester en is vervolgens de buitenkant verchroomd. Net echt.
,,Wij wilden dat alle nog bestaande clubs die de beker ooit hebben gewonnen een exemplaar zouden
ontvangen. Dan moet het wel te betalen zijn.” En dus werd er gekozen voor een alternatief: 3Dprinten. ,,Wij hebben het geluk dat er een technische universiteit met heel veel knappe koppen in onze
stad zit”, vertelt de voorzitter. ,,Nu zijn ze eerst geprint met polyester en is vervolgens de buitenkant
verchroomd. Net echt.”

De overhandiging van de cups aan alle verenigingen ging gepaard met een voetbalwedstrijd op de
Berg. In het stadion speelde Concordia tegen SV Rap uit Amsterdam een replay van de gewonnen
bekerfinale in 1906. De club uit Delft ging uiteindelijk met 6-4 onderuit. Coolsma: ,,Dat is het enige
smetje op een verder fantastische voetbalmiddag. Het was een feestje om met elkaar op deze
historische grond te zijn.”

Tweet
V.O.C.-Rotterdam

V.O.C. won de KNVB beker in 1905 en 1907. Voorzitter
René van Ierschot ontving vandaag een replica van die
beker (toengenoemd de Holdert Beker) uit handen van Jan
Dirk van der Zee.

4:54 p.m. · 17 sep. 2022·Twitter for Android

Replay van bekerfinale 1906 eindigt in waar
doelpuntenfestijn, SV RAP pakt beker
17 september 2022, 19.56 uur · Door Milton Pus

Het leek qua eindstand wel een tenniswedstrijd. SV RAP Black Devils speelde vanmiddag een
herhaling van de bekerfinale uit 1906 tegen DSV Concordia uit Delft. De Amsterdammers
wonnen met 6-4.

•
De RAP Black Devils
PAUL KORTLEVE

•

Aanvoerder Paul Kortleve was ontzettend blij met de zege

•

•
De finale tussen de veteranenteams van RAP en de ploeg uit Delft werd gespeeld op De Wageningse
Berg, tot en met 1992 het stadion van het inmiddels failliete FC Wageningen.
RAP won in 1899 de eerste editie van de Holdert-beker. De wisselbeker, die de naam droeg van
uitgever Hak Holdert, werd tot en met 1944 uitgereikt aan de bekerwinnaar. Sindsdien is de beker
zoek, waarna Concordia besloot om replica's te gaan maken. Dat was wegens hun 135-jarig bestaan.
Na afloop zorgden KNVB-voorzitter Just Spee en directeur amateurvoetbal Jan-Dirk van der Zee voor
de uitreiking van de replica's. Onder andere Koninklijke HFC (winnaar 1904, 1913 en 1915), Ajax
(1917, en 1943), RCH (1918) en VSV (1938) kregen een beker.

Na 119 jaar Holdert-beker eindelijk terug bij
HVV
Maandag 19 september

In 1903 pakte HVV als enige amateurclub de treble en heeft nu met replica Holdert-beker alle drie
trofeeën weer in prijzenkast.
Tekst: Ronald Kres

Het Delftse Concordia krijgt de eer die het verdient, want de club van Jan Thomée zorgde ervoor dat
alle nog bestaande clubs, die de Holdert-beker ooit wonnen, zaterdag 17 september een replica
ontvingen. Dankzij de inspanningen van Concordia-voorzitter Sierk Coolsma kan nu ook HVV de
verloren gegane Holdert-beker, de voorloper van de huidige Toto KNVB-beker, aan de prijzenkast in
het HVV-museum toevoegen. Het jaar dat HVV de Nederlandse bekerfinale won (in 1903 met 6-1 van
HBS), is in elk geval een speciale voetbaljaargang voor de Koninklijke.
Treble
In dat seizoen won HVV namelijk als enige amateurclub ooit de treble. Met het winnen van zowel de
landstitel, de nationale beker als de Zilveren Bal pakte de Groote Haagsche in het seizoen 1902/1903
alle drie de hoofdprijzen (overigens won HVV de eerste drie toernooien om de Zilveren Bal van 1901,
1902 en 1903, waardoor ook die trofee definitief aan de prijzenkast kon worden toegevoegd). Later,
vanaf 1955, toen de Europa Cup voor landskampioenen begon, wisten alleen Ajax en PSV dit
kunststukje te herhalen met het winnen van de treble. Zowel Ajax (in 1972) als PSV (in 1988) won
toen de landstitel, de KNVB-beker en de Europa Cup 1.
Replica van de Holdert-beker
In Wageningen, waar ter ere van het 135-jarig jubileum van DSV Concordia de bekerfinale van 1906
werd overgespeeld door twee veteranen-teams, ontving ons erelid Frank Bijloos een replica van die
Holdert-beker namens HVV. Net als 16 andere clubs die ooit de Holdert-beker wonnen, ontving Frank
in het oude FC Wageningen-stadion De Wageningse Berg uit handen van Just Spee (voorzitter
KNVB) en Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal KNVB) de schitterende waarheidsgetrouwe
replica.
In navolging van de FA Cup
Het in ere herstellen van de Holdert-beker is een initiatief van voetbalclub DSV Concordia uit Delft, zelf
één van de oud-winnaars. Ter gelegenheid van hun 135-jarig bestaan, dook de club in de
geschiedenis van de beker. Het was Coolsma die in 2019 als voorzitter van DSV Concordia de
zoektocht naar de Holdert-beker begon. Dit was de hoofdprijs van een toernooi dat aan het eind van
de 19e eeuw in Nederland startte naar idee van uitgever Hak Holdert. Hij had in Engeland de
voetbalsfeer rondom de FA Cup ervaren en wilde al in 1894 met een bronzen beeld, het Holdertbeeld, in Nederland een bekertoernooi naar Engels voorbeeld van de grond tillen. De tijd was er
kennelijk nog niet rijp voor en het toernooi stierf een snelle dood.
Vier jaar later, in 1898, kwam het bekertoernooi wel van de grond en stelde Hak Holdert wederom een
wisseltrofee ter beschikking, de Holdert-beker, waarvan wij als HVV nu een replica hebben ontvangen.
In 1944 werd deze beker voor het laatst uitgereikt aan Willem II, die de prijs vervolgens retourneerde
aan de KNVB. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor naar de originele beker. Sterker nog, niet
alleen is de beker zelf zoekgeraakt, er is zelfs nauwelijks beeldmateriaal van de Holdert-beker terug te
vinden in de voetbalarchieven.
Dankzij 3D-printtechniek
DSV Concordia liet het er niet bij zitten en heeft nu met het initiatief dit stukje voetbalgeschiedenis in
ere hersteld. Concordia-voorzitter Coolsma zocht contact met andere clubs die de prijs ooit wonnen en
anno 2022 nog steeds bestaan. Onder al deze clubs peilde hij de belangstelling om een replica van de
gewonnen Holdert-beker te ontvangen. De animo bleek groot. Met behulp van 3D-printtechnieken en
beeldmateriaal van de originele prijs, zijn er voor al deze clubs replica’s vervaardigd. Deze nieuwe
edities werden opgeleverd in een verzilverde en verchroomde uitvoering.

