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NOOIT ZONDER MOED
Heusdenhoutse voetbalclub
In de twintiger en dertiger jaren van vorige
eeuw bestaat er in Heusdenhout een
echte voetbalclub. 
Een officiële club, geregistreerd bij de
Brabantsche Voetbalbond. De volledige
naam luidt Rooms Katholieke Voetbal-
vereniging Nooit Zonder Moed, afgekort
R.K.N.Z.M.
De oprichting vindt plaats kort na afloop
van de Eerste Wereldoorlog, in 1920. 
In die tijd zit er voldoende levenskracht in
het kapeldorp Heusdenhout. Die vitaliteit
blijkt ook uit de oprichting van een 
plaatselijke R.K. School voor Lager
Onderwijs in 1922, de St. Annaschool.
Een eigen initiatief, met een bestuur uit
dorpsgenoten en zonder inmenging van
parochie of gemeente.
De voetbalclub N.Z.M. bestaat al eerder,
is alom bekend en boekt mooie resultaten.

De Nieuwe Tilburgsche Courant meldt op 
5 october 1928 dat N.Z.M. in 2e klasse A het
gaat opnemen tegen het Wapen van Breda. 

van onze jaartelling. ʻZorg dat het volk te
eten heeft en houd ze bezigʼ, dan blijven
de mensen rustig. Een wijsheid onder 
leiders.
Uiteraard is het wel zo dat mensen naast
werken ontspanning nodig hebben. Dat
kan onder meer door sportief bezig te zijn
-al of niet in verenigingsverband- en dus
ook door te voetballen.

Uit de Tilburgsche krant van 29 juni 1931. 
Drie spelers van N.Z.M. worden uitverkozen
voor de wedstrijd tussen de diocesen Den
Bosch en Breda.

Meer kanten
In de loop der jaren is de voetbalsport
enorm gecultiveerd, maar niet alleen ten
goede. 
Vooral toen (het grote) geld zijn intrede
deed ontstonden er bedenkelijke kantjes.
Wat wordt er niet gesproken over de grote
bedragen die topvoetballers ontvangen of
die bij transfers omgaan? Rijke personen
kopen zelfs complete voetbalclubs! Wat is
er niet te doen over het mogelijke
gesjoemel bij de keuze voor een plaats
om een wereldvoetbaltoernooi te kunnen
houden? Denk aan Qatar. Of over het
geld dat de gemeenschap in noodlijdende
clubs moet steken.
Wat aanvankelijk op straat of op een 
veldje gebeurde, vindt nu plaats in heel
chique sporttempels met duizenden
overdekte zitplaatsen en luxe skyboxen.
Soms kan zelfs het hele dak dicht of is 
de voorziening tevens voor andere 
manifestaties geschikt en wordt het
sportveld in dat geval compleet buiten 
het stadion gegleden. Zie het Gelredome.
Om over velden van kunstgras, voorzien
van verwarming, nog maar te zwijgen. 

Ook rondom de topsporters is veel te
doen. Trainers, fysiotherapeuten, in-
spanningsfysiologen en haptonomen 
verdringen zich om de ʻdureʼ jongens in
topconditie te houden. 

Voetballen, van natuur naar cultuur
Fysiek bezig zijn, ook naast het werk, is
van alle tijden. Het is een natuurlijke
bezigheid van mensen. In diverse culturen
is het schoppen tegen een voorwerp of
een ʻbalʼ al eerder aan de orde. 
Het huidige voetbalspel vindt zijn wortels
in Engeland. In de middeleeuwen bestaat
er in Engeland al een ʻspelʼ dat als voor-
loper van het huidige voetballen kan 
worden gezien. Op een veld wordt een
groep mensen in tweeën gedeeld. De hele
meute loopt achter een opgepompte
varkensblaas aan. De ene groep probeert
de blaas bij de andere groep in het doel te
krijgen. Via het Engelse schoolsysteem
wordt het ʻspelʼ gecultiveerd. De roep om
uniforme regels ontstaat in de negen-
tiende eeuw. In 1863 leidt dat tot de
oprichting van de Football Association.
Een oorspronkelijk zeer chaotisch spel
groeit na lange tijd uit tot een ge-
organiseerde sport. Een natuurlijke
activiteit van mensen wordt daardoor 
een sportieve cultuur op wereldniveau.

Voetbal actief en passief
Het is 2014, wederom een jaar waarin
Wereldkampioenschappen voetballen
plaatsvinden. Dit jaar in Brazilië. 
Het fenomeen, gepaard met veel media-
bombarie, gaat ondanks tegensputteren
van start. Wie geabonneerd is op een
krant of met regelmaat radio en tv volgt
kan er niet omheen. Voetballen is een
ʻhotʼ onderwerp, doorgaans het hele jaar
door. Vele bomen sneuvelen om papier te
leveren voor alle sportbijlagen bij kranten.
Er wordt over voetballen heel wat af-
geschreven. 
Maar ook gepraat -vooral gepraat- en er
zijn overal massaʼs ʻdeskundigenʼ. 
Veel meer dan er mensen zijn die daad-
werkelijk voetballen. Voetballen brengt
kaakspieren vaker in beweging dan de
beenspieren. Het is al vanouds bekend:
wanneer men het ʻvolkʼ tevreden wil
houden, dan zijn ʻbrood en spelenʼ de
oplossing. ʻBrood en spelenʼ, een 
oorspronkelijke Latijnse uitdrukking van 
de satiredichter Juvenalis uit het begin
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jaarlijkse kermis op de wei bij de familie
Buijnsters aan de Heusdenhoutseweg.
Hoe bescheiden ook.
De gezamenlijke wil leidde tot de op-
richting van voetbalclub N.Z.M. In het
verenigingsleven zag ook de kerk een
goede mogelijkheid om het volk te ver-
heffen en af te houden van -in hun ogen-
ongewenste praktijken. 
Elke RK-vereniging had dan ook een
geestelijke adviseur, die bewaakte dat de
leden zich gedroegen volgens goede
zeden en normen. 
Zoals gezegd: de voetvalvereniging van
Heusdenhout heette Nooit Zonder Moed.
Dat sommige personen de afkorting
N.Z.M. frivool vertaalde als Nooit Zonder
Meid is alom bekend. Daar kon een
geestelijk leidsman
weinig aan doen. 
Zeker in vroeger jaren
was voetbal een uit-
gesproken mannen- 
en jongensaangelegen-
heid.

N.Z.M. in het begin
Een clubarchief is er
niet, jammer. Er zijn 
wel doorvertelde herin-
neringen van bewoners
van het vroegere
Heusdenhout. Ook zijn
er diverse fotoʼs van de eerdere club en
natuurlijk de vermeldingen in oude kran-
ten. Voor zover is na te gaan is de club
officieel geregistreerd in 1920. 
In 1942 wordt N.Z.M. uit het register
gehaald. Het is een oorlogsjaar, maar
tevens het jaar waarin het westelijke deel
van Heusdenhout door annexatie over-
gaat van de gemeente Ginneken en 
Bavel naar Breda. De gemeente Nieuw-
Ginneken wordt gevormd. Het grootste,
overblijvende deel van Heusdenhout
maakt tot 1961 deel uit van laatstge-
noemde gemeente. Dan worden de 
grenzen wederom verlegd, zodat geheel
Heusdenhout binnen de gemeente Breda
valt. Uiteindelijk voeren die twee stappen
geleidelijk tot het verloren gaan van de
identiteit van het oorspronkelijke kapel-
dorp.

Cees, zoon van Kees van der Velden, één
van de spelers die op een volgende foto
staat, hoorde van zijn vader dat de club
graag voor eigen publiek speelde.
Uiteraard won de club graag, maar het
winnen van het kampioenschap was niet
het doel. De tweede plaats was genoeg.
De eerste plaats had immers een nadelig
gevolg, men moest dan het volgende
seizoen verder van huis spelen. Men
speelde liever dichter bij huis, voor eigen
publiek. Gezinnen kwamen dan met de
kinderen kijken. Er is een voorval bekend
dat zelfs de kap van een kinderwagen

Maar alle ʻgedoeʼ rond het voetbal is zo
weer vergeten. Zeker wanneer je Spanje
van Nederland ziet verliezen met 1-5 in
hun eerste wedstrijd op het WK2014. 
Bovendien zijn er vele mensen wereldwijd
die aan het voetbalspel van de profes-
sionals enorm plezier beleven. Een grote
winst is tevens dat er nu ook meisjes en
vrouwen actief zijn in deze sport.

Vroeger was het echter zo simpel, ook in
Heusdenhout en omgeving. En soms is
dat nog zo. Sportief genieten van het
voetbalspel met teamgenoten in redelijk
sobere omstandigheden. Zich verkleden 
in zeer eenvoudige voorzieningen. Samen
vieren dat er weer een goal valt. Dat het
team gewonnen heeft of gezamenlijk een
verlies opvangen. Alles op menselijke
schaal, overzichtelijk en sociaal ver-
bindend.

Competitie-element
Een mens is immers van nature een 
sociaal wezen. Het heeft anderen nodig
om het beste uit zichzelf te halen. Dit 
gaat onder meer door zich te meten met
anderen. Om te bewijzen dat men beter,
sneller of wijzer is, gebeurt er veel in
ʻcompetitieʼ. Vriendjes strijden om wie het
hardst kan lopen, het meeste durft op een
skateboard of het verst kan springen.
Meer dan nu hoorde men in vroeger
dagen dat jongeren in de ene straat of
wijk het aan de stok kregen met een
groep uit een andere wijk of straat.
Datzelfde gold ook voor de ʻcompetitieʼ
tussen jongeren van verschillende dorpen,
een natuurlijk gedrag. 
In Heusdenhout was dat niet anders. Om
die eigenschap te praktiseren is het voet-
balspel binnen de regels een goede
mogelijkheid. Het competitie-element geeft
daarbij een drijvende kracht aan het voet-
bal en ook aan andere sporten.

Uit de Nieuwe Tilburgsche Courant 19-12-
1931

Eigen voetbalclub
Een dorp is pas een echt dorp wanneer er
culturele activiteiten plaatsvinden. Er zijn
verenigingen, er is een plek -of er zijn
plekken- om bij elkaar te komen, er is een
kermis enzovoort. Heusdenhout als kapel-
dorp vormde geen uitzondering. Er was
een geitenfokvereniging, er werd toneel
gespeeld en men had er een paarden-
sportvereniging. Er werden concours 
hippiques georganiseerd. Ook was er een

werd geschoten door een niet zuiver
gericht en gevaarlijk schot.
In het elftal van 1926, zie verder, speelde
de oom van Cees ook mee. Het is Janus
van der Velden, een oudere broer van
vader Kees. Hij is lang actief geweest als
groenteman in Sportpark. Hij woonde later
in het nog steeds bestaande huis naast de
uitrit van het huidige Amphia Molengracht.

N.Z.M in 1922
Een foto van niet zo beste kwaliteit toont
ons het voetbalelftal van N.Z.M. uit 1922. 
Met bestuurders links en rechts, alle voet-
ballers op een rijtje, de doelman met pet
in een typische houding in het midden.
Door het geblokt geschilderde doel is het
een bijzondere foto.

Links in kostuum staan de heren Gommers,
Marijnissen en Blankers van het bestuur. 
Daarnaast de voetballers in tenue: Kuijten,
Toon van Dongen, Piet Brosens, Gradus van
Heel en van Son. Dan volgt keeper
Huijbrechts met zijn voet op de bal. Naar
rechts volgen de voetballers Toon Brosens,
van den Berg, Bastiaansen, van Dun en Toon
van Heel. Tenslotte de heren H. Kessel en
Oomen van het verenigingsbestuur.

Voetbalveld
Uit de verhalen van voormalige bewoners
van Heusdenhout valt op te maken dat 
het veld van N.Z.M. meerdere locaties
heeft gehad. De fotoʼs van de kampioens-
elftallen 1926 en 1930 zijn waarschijnlijk
genomen op een van de velden gelegen
ten noorden van de Tilburgseweg. 
Thans ligt er het industrieterrein Molen-
eind en wordt het door grote wegen
doorsneden. De Nieuwe Kadijk en de 
rijksweg A27 met viaduct bestonden
immers toen nog niet. N.Z.M. heeft daar
achtereenvolgens op enkele plaatsen 
een voetbalterrein gehad. Er heeft een
sportveld gelegen in de buurt van de 
familie Schaerlaeckens die er destijds
woonde, nu ongeveer achter de Karwei.
Ook verderop bij de toenmalige familie
van Gils heeft een voetbalveld gelegen.
Dat is in de buurt waar nu de firma
Stolwerk is gevestigd. Met een zandpad
langs het woonhuis van de familie van
Gils kwam men op het terrein. Er is ook
nog gevoetbald op een terrein bij de 
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familie Buijnsters aan de Heusdenhoutse-
weg.

N.Z.M. Kampioen Brabantsche Bond
in 1926 

Het kampioensteam van N.Z.M. uit 1926.
Achterste rij van links naar rechts: 
Cor Dietvorst, Rinus Buijnsters, Jantje
Huijbrechts, Janus van der Velden, Piet
Martens, Piet van Dongen, Toon van Dorst,
Frans de Bont, Cor van den Berg, Sjaak
Reinieren en met de vlag van de club Janus
Martens.
Middelste rij: Aan de linkerzijde zit Sjaak
Luijten geknield. Daarnaast iemand van wie
de naam niet zeker is, dan Kees van der
Velden en uiterst rechts Jan van den Boer. 
Voorste rij: in het midden -met pet-Toon
Huijbrechts. De laatste twee aan de rechter-
kant zijn van den Boer en (mogelijk) Kees van
Loon. De namen van de overige personen op
de foto zijn niet bekend. 

Bij de foto is niet vermeld in welke klasse
en afdeling men toen speelde.

N.Z.M Kampioensteam 1930
In het seizoen 1929-1930 werd het 
1e elftal van R.K. Voetbalvereeniging
N.Z.M. kampioen in de 2e klasse, afdeling
A van de Brabantsche Voetbalbond. Alle
spelers kregen toen hiernaast staande
foto.
We lichten de personen van laatstge-
noemd elftal enigszins toe. Toon van
Dorst, vader van het overleden lid van de
werkgroep Heusdenhouts Historie Jan van
Dorst. Toon was één van de kinderen van
de familie van Dorst die destijds aan de

Heusdenhoutsestraat woonde. De familie
woonde in het deel van de straat dat na
de annexatie van 1961 ook Kapelstraat is
genoemd. Hun toenmalige huis bestaat
nog.

Kees van der Velden woonde
vroeger met zijn familie op
een boerderij in de buurt-
schap Molengracht op de
locatie waar nu de parkeer-
plaats is van het Amphia
ziekenhuis. Door de plannen
van  de gemeente Breda
moest de familie er in 1954
vertrekken. Door Kees werd
een nieuwe tuinderswoning
gebouwd naast Huize Weilust.
Nu woont er zijn zoon Cees,
lid van de werkgroep

Heusdenhouts Historie.
Jan Marijnissen woonde aan de noord-
zijde van Heusdenhoutseweg. Het huis
kon dus blijven staan bij de aanleg van 
de Heerbaan. Jan is een broer van de
verderop genoemde Kees Marijnissen.
Jan(tje) Huijbrechts woonde aan de
Kapelstraat op de plek waar later een
aantal bungalows zijn gebouwd. Hij ver-

telde op latere leeftijd nog boeiend over
de felle wedstrijden tegen het team van de
HERO. ʻDat was altijd flink oorlogʼ, zei hij.
Het kapeldorp Heusdenhout en de Drie-
sprong deelden toen –sinds 1925- welis-
waar de kerk, maar verder was er een
strikte scheiding.
Frans de Bont woonde aan de zuidzijde
van de Heusdenhoutseweg. Over de 
landerijen en huizen aan die zijde van de
Heusdenhoutseweg is later de Heerbaan
aangelegd.
Sjaak en Toon Reinieren waren broers die
samen met hun moeder woonden aan de
Hoogeindsestraat, naast de familie van
Aert. Hun vader was vroegtijdig overleden.
Kees Marijnissen is een broer van de
eerder genoemde Jan Marijnissen.
Rinus Buijnsters woonde bij zijn familie in
het nog steeds bestaande ʻKlaverhoefkeʼ
aan de Heusdenhoutseweg. Later zou
Rinus een fenomeen worden op de koets
en vele titels verwerven bij het rijden met
koets en aangespannen paarden.
Driek Roelands werd geboren in de
Moleneindstraat en woonde er zijn gehele
leven.
Louis Boomaars, de keeper van het elftal,

was een zoon van Jan
Boomaars die met zijn
gezin woonde in één van
de vier -na de annexatie
van 1961- gesloopte huizen
aan de Heusdenhoutse-
weg. De huizen stonden in
de bocht van de Heusden-
houtseweg tegenover de
plek waar nu de Gastakker
op de Heusdenhoutseweg
uitkomt.

Weet u nog andere zaken
of hebt u fotoʼs van het
vroegere N.Z.M, dan houdt

de werkgroep Heusdenhouts Historie van
Heemkundekring Paulus van Daesdonck
zich aanbevolen. 
Bel 076 5810024. De fotoʼs worden 
gescand voor het archief en u krijgt ze
ongeschonden terug.

Op de achterste rij staan van links naar
rechts: Toon van Dorst, leider van het elftal,
Kees van der Velden, Jan Marijnissen, Jan
Huijbregts, Frans de Bont en Sjaak Reinieren;
Op de middelste rij: Kees Marijnissen, Rinus
Buijnsters en Toon Reinieren;
Vooraan: Driek Roelands, Louis Boomaars en
Toon van Dongen.


