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Voorwoord 
 

In het gebied wat voorheen de gemeente Alkemade heette, kun je op dit moment (2011) maar van 

een echte voetbalderby spreken en wel de wedstrijd tussen de buren  s.v. Alkmania  (voor 1977 de 

r.k.s.v. Weteringse Boys) en de r.k.s.v. DOSR. In een artikel in het blad van Oud Alkemade                   

( september 2010) heb ik deze derby al in de schijnwerpers  gezet.  Maar na verder onderzoek, in 

vooral de archieven van de Leidse Courant en het Leidsch Dagblad, bleken de twee buurverenigingen 

vooral in de jaren vijftig van de vorige eeuw, onverwachts veel in competitie verband tegen elkaar 

gespeeld te hebben. Meer dan ik wist. Meer dan ik in het artikel beschreef. En niemand binnen de 2 

verenigingen, zelfs mijn eigen vader niet,  die het daar ooit over heeft gehad. En geen club, zowel 

DOSR als het huidige Alkmania, die het ergens vermeld heeft staan.   

Daarom dit boekwerkje. Het  brengt deze, ook voor mij, onverwachtse wedstrijden naar buiten als 

een ode aan al degenen die toen meespeelden. Het is een poging de meest beladen wedstrijd in de 

regio in het zonnetje te zetten. Ik heb dit zelf aan den lijve ervaren, als voetballer maar ook als 

trainer en als supporter. Het is niet zomaar een wedstrijd!  Niet voor niets wordt er over deze 

wedstrijd wel eens gezegd: het is Quick Boys – Katwijk in het klein!   

In dit boekwerkje dus een terugblik op.. de enige echte derby.., en wel in het bijzonder de 

wedstrijden tussen Weteringse Boys en DOSR in de periode 1945 tot en met 1977. 

Deze derby werd in die 32 jaar maar 20 x gespeeld. Dit kwam doordat beide verenigingen menig 

seizoen  op een ander niveau speelden.  

DOSR  kwam in de jaren tussen 1945 en 1977 uit in de 3e en de 4e klasse van de KNVB en in de 1e 

klasse van de LVB. (Leidse Voetbal Bond – deze bond bestaat niet meer,  zij is opgegaan in de KNVB)  

Weteringse Boys kwam in de jaren tussen 1945 en 1977 uit in de 1e en de 2e klasse van die LVB. De 

momenten waarop de derby’s werden gespeeld, waren die seizoenen dat beide ploegen uit kwamen 

in de 1e klasse van de Leidse Voetbal Bond. ( de Afdeling Leiden). 

 

       Jos Cozijn 
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Overzicht derby’s tussen Weteringse Boys en DOSR tussen 1945 en 1977. 

 

Seizoen  Wedstrijden      Uitslag 

 

1949-1950  DOSR – Weteringse Boys    2-0 

   Weteringse Boys – DOSR    0-5 

1951-1952  Weteringse Boys – DOSR    3-3 

   DOSR – Weteringse Boys    0-1 

1952-1953  DOSR – Weteringse Boys    2-1 

   Weteringse Boys – DOSR    0-1 

1957-1958  DOSR – Weteringse Boys    7-2 

   Weteringse Boys – DOSR    2-1 

1971-1972  Weteringse Boys – DOSR    0-1 

   DOSR – Weteringse Boys    0-3 

1972-1973  DOSR – Weteringse Boys    0-2 

   Weteringse Boys – DOSR    3-1 

1973-1974  Weteringse Boys – DOSR    1-0 

   DOSR – Weteringse Boys    1-1 

   Weteringse Boys – DOSR    0-3 

1974-1975  Weteringse Boys – DOSR    1-0 

   DOSR – Weteringse Boys    4-2 

   Weteringse Boys – DOSR    2-0 

1975-1976  Weteringse Boys – DOSR    1-1 

   DOSR – Weteringse Boys    1-0 
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Seizoen 1949-1950 
03 oktober 1949  DOSR – Weteringse Boys     2-0 

05 maart 1950  Weteringse Boys – DOSR  0-5 

 

Voor het eerst wordt de derby DOSR – Weteringse Boys in competitieverband gespeeld op 3 oktober 

1949. Dit omdat DOSR in het seizoen er voor( 1948-1949) gedegradeerd is vanuit de 4e klasse van de 

KNVB naar de 1e klasse van de Leidsche Voetbalbond ( de LVB).  

De wedstrijd wordt gespeeld op het complex van DOSR. Dit complex lag toen nog op de plaats, waar 

nu Café Hoogenboom en de Schelp  staan. De uitslag is 2-0 voor DOSR.   

Op 4 oktober 1949 staat over deze wedstrijd het volgende in het  Leidsch Dagblad: 

 

DOSR in 1B nog ongeslagen. 

DOSR heeft na haar degradatie nog geen fout gemaakt en gaat dan ook ongeslagen aan het hoofd 

van de ranglijst. De overwinningen van de Roelofarendsveners zijn echter geen van alle 

indrukwekkend en ook van haar Zondag tegen Weteringse Boys gespeelde wedstrijd vallen geen 

grote daden te melden. Veertien minuten voor de rust liet de Weteringse doelman de bal uit zijn 

handen vallen, waardoor DOSR goedkoop aan de leiding kwam, terwijl de Roelofarendsveners in de 

tweede helft door Waasdorp de stand op 2-0 brachten. 

 

En in de Leidse Courant: 

 

DOSR – Wet. Boys 2-0 

Het enige goede, dat wij van deze wedstrijd kunnen schrijven is, dat het een sportieve en in de beste 

verstandverhouding gespeelde wedstrijd is geworden. Werkelijk goede dingen waren er niet te zien of 

het moet wezen de werkelijk sublieme verdediging van DOSR. Na een korte periode van DOSR – 

overwicht breekt Wet. Boys door en dank zij paal en lat ontkomt DOSR op gelukkige wijze aan 

doorboring. In het verdere verloop is Wet. Boys geenszins de mindere van DOSR. Beide partijen zijn 

regelmatig in de aanval, maar aan weerszijden schuilden dezelfde gebreken, n.l. onproductief en te 

kort spel der beide voorhoeden. Als dan de Wet. Boys keeper 10 min. voor rust de bal niet klemvast 

heeft, is het Joop van der Tang die dit cadeautje dankbaar aanvaardt en DOSR een 1-0 voorsprong 

presenteert. Na rust hetzelfde spelletje. DOSR moet alle krachten in spannen tegen fel spelende en 

hard werkende Wet. Boys. Bij ’n keurige voorzet van de DOSR linksbuiten lopen drie DOSR spelers 

elkaar in de weg en gaat ook deze opgelegde kans verloren. DOSR wordt nu sterker, haar aanvallen 

talrijker maar tot nu toe is de verdediging der Boys het terrein meester. Maar met nog 14 min. te 

spelen is het Waasdorp die inschiet, waarbij Borst schijnbaar geen kans ziet dit te keren. DOSR aldus 

leidt met 2-0. Dit ontlokt een nog zwaardere druk van DOSR op de veste der Boys maar dit vermag 

geen wijziging meer in de stand aan te brengen. 

 

De return van deze wedstrijd wordt gespeeld op 5 maart 1950 op het terrein van  Weteringse Boys. 

De Weteringse Boys bespeelde in die tijd een veld dat onderaan het ..Kampie.. lag. ( het Kampie is 

een volksnaam voor de woningen aan de Goghstraat en de Kanaalweg in Oude Wetering).                

Op deze plaats liggen nu de straten de Akkerdistel, de Dotterbloem en Watermunt en natuurlijk de 

Googermolenweg.   
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DOSR won wederom en wel met 5-0. 
In de Leidse Courant is het volgende te lezen: 

Wet.Boys – DOSR 0-5 

DOSR trekt als eerste op het doel af, maar het goede schot van Waasdorp gaat rakelings over. Weer 

is DOSR beter en zij gaan met keurig samenspel op de Boys-veste af en het is wederom Waasdorp die 

de bal vrij speelt en nu geen moment aarzelt en via onderkant lat keihard inkegelt (0-1) 

Wet.Boys, niet ontmoedigt, trekt fel ten aanval. Toch wordt de DOSR druk steeds sterker. Doelpunten 

konden niet uitblijven. Rustig trekt DOSR ten aanval en forceert een corner. Deze wordt keurig voor 

doel geplaatst en de toegelopen spil Co Turk weet zijn kans te benutten. (0-2) 

DOSR blijkt niet onfortuinlijk te zijn met het benutten van corners. Want enkele minuten later 

herhaalt zich hetzelfde spelletje. Het is Joop v.d Tang die onberispelijk inknikt (0-3). Deze veilige 

voorsprong doet DOSR het was gemakkelijker opnemen. Toch weten zij voor rust nog eenmaal te 

doelpunten. Als de DOSR linksbuiten een afgemeten pass geeft aan Joop v.d. Tang, weet deze door 

direct inschieten een juweel van een doelpunt te scoren (0-4) Weet Wet.Boys voor rust nog een 

behoorlijke aanval op te bouwen, na de hervatting worden zij geheel in de verdediging gedrongen en 

wordt het spel geheel naar hun helft verplaatst. Reeds na 7 min. heeft DOSR wederom succes. Want 

als linksbuiten Spaan voor het doel plaatst, gaat de bal via een Wet.Boys achterspeler in doel (0-5) 

Hierdoor is de spanning geheel geweken en veel aantrekkelijks geeft het daarom niet meer te zien. Als 

een speler der Boys hands maakt in het beruchte gebied, plaatst dit de DOSR keeper tegenover zijn 

collega. Beide geven elkaar niets toe, want de keihard ingeschoten penalty wordt keurig gestopt.  

 

Weteringse Boys degradeert na dit seizoen naar de 2e klasse van de Leidsche Voetbalbond. 

 

   
 

In het kampioensteam van Weteringse Boys (1951) o.a. de volgende spelers:  Quirinus  Kortekaas, Piet v. Es, 

Piet Zwaan, Martien Cozijn,  Gerard Bouwmeester, Koos de Jeu, Siem  Adema, Gerard Loos, Jo Borst, Jan van 

der Bosch en Joost Borst.   

 

Maar men  komt het jaar er op (1951) sterk terug door kampioen te worden van die 2e klasse LVB 

Wederom komen de beide 1e elftallen uit in dezelfde competitie. 
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Seizoen 1951-1952 
30 september 1951 Weteringse Boys – DOSR  3-3 

06 januari 1952  DOSR – Weteringse Boys 0-1 

 

Op 30 september  1951 staat dan ook weer de wedstrijd Weteringse Boys – DOSR op het programma  

Hierover publiceert de Leidse Courant het volgende:  

 

Het meest verrassend is echter het gelijke spel (3-3) dat de Wet.Boys thuis bevochten op DOSR. We 

gaven de Veenders meer kans, maar het blijkt dat de voetballers uit Oude Wetering eindelijk iets van 

een eerste klas- vorm gevonden hebben, hetgeen de spanning straks slechts kan verhogen. 

 

Zoals wij reeds als onze verwachting hadden uitgesproken, heeft DOSR het op de Wetering niet 

gemakkelijk gehad en hebben de Boys inderdaad hun eerste puntje weten te behalen. Zelfs hadden de 

Boys in de laatste minuten de beste papieren voor een overwinning. Toegegeven dat wij DOSR deze 

middag niet op zijn best zagen, maar het blijft toch ook een feit dat Wet. Boys kans heeft gezien DOSR 

tot dit spel te kunnen dwingen. Vooral voor rust heeft Wet. Boys een activiteit ontplooid die DOSR 

handen vol werk heeft gegeven. Vooral doordat de DOSR verdediging de buitenman teveel 

bewegingsvrijheid gaf, konden soms zeer hachelijke momenten ontstaan. Blijkbaar had Wet. Boys het 

consigne gekregen vanaf het begin alles op alles te zetten. En zo kon het gebeuren dat zij reeds na 4 

min. spelen succes hadden doordat de rechtsbuiten in geheel vrijstaande positie de bal kreeg 

toegespeeld , deze alleen voor de DOSR goalie geen fout beging en rustig langs van Ruiten de bal in 

het net deponeerde. (1-0)  Wij dachten zelfs de Wet. Boys haar voorsprong spoedig te zien vergroten, 

als zij vanwege haken een penalty krijgen toegewezen, maar keeper van Ruiten zag kans op keurige 

wijze corner te stompen. Na rust moet DOSR het zonder rechtsback G de Koning stellen, hetgeen een 

behoorlijke verzwakking in de verdediging zou gaan betekenen, alhoewel invaller v.d. Hoorn hieraan 

geenszins debet was. Toch kon dit niet wegnemen, dat DOSR in het begin van deze 2e helft met een 

elan begon, dat zeer hoopvol stemde. Een hoog tempo werd ingezet, waarbij Wet. Boys geheel in de 

verdediging gedrongen werd. Doelpunten konden hierdoor ook niet uitblijven, en na 12 minuten werd 

dit werken beloond. Want als Wesselman en Waasdorp door de Wet. Boys verdediging heen spelen is 

het de laatste die de Wet. Boys keeper weet te passeren (1-1). Na 18 min. als de DOSR linksbuiten ten 

val gebracht wordt, plaatst deze zich achter de bal, die keurig ingeschoten wordt via een W.B. 

verdediger (1-2). Enkele minuten later weer DOSR een corner te forceren, welke scherp op doel 

geplaatst Waasdorp de gelegenheid geeft met een mooie kopstoot de voorsprong te vergroten (1-3) 

Wet. Boys lijkt hierdoor geheel overrompeld en men gaat alreeds denken dat DOSR deze middag een 

..zacht eitje .. heeft. Maar ook het DOSR elftal begint er blijkbaar aldus over te denken en dit wordt 

noodlottig. Want een onverwachtse uitval van Kortekaas, vrijstaand voor doel, begaat geen fout en 

weet de achterstand te verkleinen. (3-2) Even voor het einde profiteert W.B. dankbaar van een fout in 

de DOSR verdediging en brengt de stand op gelijke voet .(3-3) Natuurlijk bracht dit in de laatste 

minuten weer een grote spanning maar dit wanhoopsvoetbal vermocht geen succes te hebben, zodat 

het einde met een o.i. alleszins gerechtvaardigde puntenverdeling aanbrak. 
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Op 6 januari 1952 volgt de wedstrijd bij DOSR en men bericht hierover in de Leidse Courant: 

 

De Wet.Boys sloegen DOSR in het laatste kwartier (1-0). 

Een voetbalwedstrijd tussen twee naburige plaatsen heeft meestal de bekoring in zich van een zekere 

rivaliteit. Deze eigenschap was ook in de wedstrijd DOSR- Wet. Boys in ruime mate aanwezig. Jammer 

daarom, dat dit slechts het enige aantrekkelijke in deze wedstrijd was, of men moet daarbij ook de 

spanning in het laatste kwartier nemen, n.l. toen de maker van een doelpunt ook de wedstrijd zou 

winnen. Wat dit laatste betrof, sloeg de balans ten gunste van Wet. Boys over en er zullen er maar 

weinigen geweest zijn die de Boys dit succes niet gunden. Immers, alhoewel DOSR voor drie kwart van 

de wedstrijd de toon aangaf en sterk in de meerderheid was, plaatste Wet. Boys hier tegenover een 

hechte verdediging- zij het soms met de rug tegen de muur en wist dankzij met taaie  volharding  ’t 

doel voor doorboring te vrijwaren. Het was Wet. Boys , dat na de aftrap tot de eerste goede aanval 

kwam, maar allengs kwam meer en meer het initiatief aan DOSR. Enkele zeer goede kansen wisten de 

gastheren zich voor doel te scheppen, maar de afwerking liet alles te wensen over, zodat het Wet. 

Boys doel niet eenmaal in gevaar kwam. Vlak voor rust dachten wij toch DOSR door Joop v.d. Tang de 

leiding te zien nemen, maar de keihard ingeschoten bal werd door de voet van de Wet. Boys keeper 

op fortuinlijke wijze gekeerd. Ook de DOSR keeper kon voor half time nog een zeker schijnend 

doelpunt op fraaie wijze tot corner werken. Na de pauze werd aanvankelijk met een hoog tempo 

begonnen en weer gauw werd Wet. Boys in de verdediging gedrongen. Had DOSR in deze periode een 

verstandig schutter in de voorhoede gehad, zeer zeker zouden er –de goede Wet. Boys verdediging 

ten spijt- doelpunten gekomen zijn. Doordat de Boys echter deze periode van hoge druk glansrijk 

wisten te doorstaan, kwamen zij met ver verstrijken van de tijd weer wat meer in de aanval. Het was 

10 min. voor het einde te zien, dat DOSR het vertrouwen in een overwinning had verloren en dit werd 

noodlottig. Want met nog enkele minuten te spelen brak Wet. Boys door de DOSR verdediging heen 

en het was linksbinnen Jan v.d. Meer , die in moeilijke positie een strak schot loste, dat doel trof.  Na 

de aftrap klonk het eind signaal en mocht Wet. Boys als winnaar het veld verlaten, waarmede het 

eerlijkshalve meer kreeg dan het verdiende, maar, wij voegen er aan toe, dat beide kostbare puntjes 

uit deze zeer  sportieve strijd, van harte gegund zijn. 

 

Het  verslag van deze wedstrijd  uit het Leidsch Dagblad ondersteunt het bovenstaande. 

 

Weteringse Boys zag kans in Roelofarendsveen DOSR de kleinst mogelijke nederlaag toe te brengen. 

Deze ..derby der lage landen..is er een geworden van gemiste kansen, waarbij goed spel tot de 

zeldzaamheden behoorde. Vooral de voorhoedes deden het zeer slecht en verknoeiden tal van goede 

kansen. De rust ging dan ook in met blanke stand. In de 2e helft wist J. v. d. Meer met een goed strak 

schot de DOSR doelman te verrassen. Hierna trokken de Boys zich in de verdediging terug en  zagen 

wij een steeds aanvallend DOSR welks voorhoede er vrijwel niets van terecht bracht. De stand bleef 

dan ook ongewijzigd. 

 

 

 

 

 

 



..De enige echte derby.. 

7 

 

Seizoen 1952-1953 
02 november 1952 DOSR – Weteringse Boys  2-1 

26 april 1953  Weteringse Boys – DOSR 0-1 

 

Ook in het seizoen 1952-1953 spelen de twee buurtgenoten tegen elkaar . De Weteringse Boys 

mocht dit slechts doen, nadat men een degradatiewedstrijd tegen de  r.k.v.v. Rijpwetering heeft 

gewonnen. 

Op 2 november 1952 wordt de enige echte derby weer gespeeld en bericht  men het volgende in het 

Leidsch Dagblad: 

 

DOSR vrij fortuinlijk in Veense derby  

DOSR – Weteringse Boys. 

De einduitslag 2-1 voor de thuisclub had, gezien het spelbeeld en de geboden scoringskansen voor 

beide doelen, even goed andersom kunnen uitvallen .Het spel, zowel van de gasten als van DOSR, viel 

bitter tegen en duidelijk droeg deze wedstrijd het kenmerk van een plaatselijk treffen. Gezien hun 

taaie volhouden hadden de Boys stellig wel een gelijk spel verdiend. Toen bij een ver schot doelman 

Bouwmeester van de Boys de bal niet klemvast had, was midden v. d. Tang er bliksemsnel bij en het 

eerste doelpunt lag in de touwen 1-0. Uit een vrije schop wegens hands op de rand van het 

strafschopgebied wist P. v Es met een welgericht schot over het muurtje heen de bal in het doel te 

plaatsen 1-1.In de tweede helft speelden de Boys veel enthousiaster en bijna hadden de Boys opnieuw 

de leiding genomen, toen v. Es opnieuw uit een vrije schop keihard tegen de staander kogelde. Onder 

grote spanning verstreek de tijd en iedereen had zich reeds met een gelijkspel verzoend, toen uit een 

door  Amsterdam genomen hoekschop voor het Boys- doel een scrimmage ontstond, die eindigde met 

een doelpunt, waarbij niemand wist wie er nu eigenlijk gescoord had.  

De einduitslag werd hierdoor 2-1 voor DOSR. 

 

In de Leidse Courant het volgende:  

 

DOSR mocht zeer tevreden zijn tegen de  Wet. Boys (2-1) 

Zoals wij verwacht hadden, heeft Wet. Boys het DOSR danig lastig gemaakt. Al was het in geen 

grootse stijl gespeelde wedstrijd, mag toch vastgesteld worden, dat de met meer enthousiasme en 

vuur spelende Weteringers zeer zeker een gelijk spel verdiend hadden. Lange tijd heeft het dan ook 

naar een puntenverdeling gestaan, maar in de laatste minuten kon een juichend DOSR op het kantje 

af, toch nog de volle winst incasseren. Toch had DOSR tegen de sterke wind in, reeds binnen 3 min. na 

de aftrap de leiding genomen. Want uit de eerste serieuze DOSR aanval kon keeper Bouwmeester de 

bal niet onder controle krijgen en was het de toegesnelde DOSR midvoor Joop v. d. Tang, die hiervan 

feilloos profiteerde (1-0). Tot de rust volgde een gelijk opgaande strijd met ongetwijfeld voor DOSR de 

beste kansen, zonder echter een enkele maal gevaar op te leveren voor de Wet. Boys veste. Vlak voor 

rust veroorzaakte DOSR enkele meters buiten het strafschopgebied een handsbal. De Wet. Boys 

aanvoerder P. v. Es plaatste zich achter de bal en met een fantastische schot over het bekende 

muurtje heen, wist hij keeper v.d. Tang volkomen te verrassen en de verdiende gelijkmaker de scoren 

(1-1). DOSR mocht hiervoor de aftrap pas na rust nemen,  en alhoewel de Veenders nu de wind in de 

rug hadden, wisten zij niet tot grotere daden te komen. Een zwakspelende middenlinie bracht veel 

werk aan de zeer goede spelende DOSR achterhoede en verrichtte weinig opbouwends voor de een 
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goede aanval voor de DOSR voorwaartsen. Ongetwijfeld ging er in deze periode van de wisselende 

Wet. Boys aanval  meer gevaar uit . Dit bleek wel, toen de reeds gepasseerde DOSR keeper, juist op 

doellijn een bal wist te keren. Maar juist toen men reeds in een gelijk spel ging geloven, kwam DOSR 

nog even los. Een enkele minuten voor het einde, belandde uit een corner de bal tussen een wirwar 

van spelers door het Wet. Boys doel en werd de in doel gewerkte  bal pas juist over de doellijn gestopt 

(2-1). Hiermee kwam het einde van deze in goede verstandhouding gespeelde wedstrijd, waarbij 

DOSR met beide puntjes ten volle tevreden kon zijn. 

 

Pas in april ( 26 april 1953) volgt de returnwedstrijd en die eindigt in een 1-0 overwinning voor DOSR.  

Het Leidsch Dagblad vermeldt het volgende: 

 

Weteringse Boys –DOSR 

Beide ploegen hebben zich volkomen gegeven, waarbij begrijpelijk de bezoekers een iets betere 

techniek en tactiek aan de dag legden , dan het onder aan staande Weteringse Boys. Na elf minuten 

spelen wist Van Amsterdam zich goed vrij te maken en zijn elftal een 1-0 voorsprong te verschaffen. In 

de tweede helft wist DOSR vele kansen te scheppen maar de Boys verdedigden zich zo hardnekkig, 

vooral de dekking was goed verzorgd, dat Van der Tang c.s. geen kans zagen meerdere doelpunten te 

maken. De aanvallen van de gastheren waren niet doortastend genoeg om tegen de stevige DOSR 

achterhoede succes te hebben. Toen het einde werd aangekondigd hadden de bezoekers een magere 

1-0 overwinning behaald. 

 

En de Leidse Courant: 

 

Weteringse Boys -  DOSR  0-1 

Met een frisse oostenwind tegen trapte Weteringse Boys gistermiddag af voor een pittige, maar wel 

wat forse wedstrijd tegen DOSR. De Veenders waren direct in de aanval doch alles liep voorlopig nog 

op niets uit. Ook de enkele aanvallen van de Boys leverden geen doelpunt op. Tien minuten voor de 

rust kwam DOSR echter plotseling opzetten. Nog zou de aanval nog op niets zijn uitgelopen, ware het 

niet,  dat de Weteringse verdediging juist op het kritieke moment een fout maakte. Met een 0-1 

achterstand moest de rust worden ingegaan. Na de rust was het spel van DOSR overwegend en alleen 

door het goede spel van de Weteringse linksback werden twee zekere doelpunten voorkomen. Met 

een 1-0 nederlaag moesten de Boys genoegen nemen. 

 

DOSR wordt  in dat seizoen kampioen van de 1e klasse van de LVB en de Weteringse Boys degradeert 

naar de 2e klasse. 

Met grote koppen stond dan ook in het Leidsch Dagblad van 11 mei 1953: 

 

DOSR kampioen van afdeling Leiden. Weteringse Boys degradeert. 

Een duizendkoppige menigte is in Roelofarendsveen getuige geweest van een spannende, 

enerverende kamp tussen de beide kampioenskandidaten DOSR en Oranje Groen. enz. enz. 
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Dit gebeurde met de volgende spelers:  op de voorste rij van links naar rechts G. de Koning,  Jac. v. d. Tang, J. 

Böcker, en staand van links naar rechts  J. Vermeij, C. v. d. Klink, H. v Amsterdam, Th. v. Klink, W. Waasdorp, P. 

Wesselman, J. v. d . Tang, J.C. Hoogenboom.  

 

In seizoen 1957 -1958 kwamen de twee clubs weer tegen elkaar uit in de competitie. In 1956 was de 

Weteringse Boys kampioen geworden van de 2e klasse LVB en promoveerde naar de 1e klasse. In 

1957 degradeerde DOSR uit de 4e klasse van de KNVB naar deze zelfde 1e klasse en de derby werd 

weer gespeeld. 
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Weteringse Boys werd kampioen in het seizoen 1955-1956 van de 2
e
 klasse van de LVB met de volgende 

spelers: staand van links naar rechts  Jos Wolken, Henk Zwaan, Martien (Tinus) Cozijn, Jan van der Bosch, 

Gerard (Eus) Bouwmeester, Ko Turk, Jan van der Meer, Piet Zwaan, Quirinus Kortekaas,  

Op de voorste rij van links naar rechts: ?, ? en Piet van Es 

 

Seizoen 1957-1958. 
27 oktober 1957 DOSR-Weteringse Boys  7-2 

24 maart 1958  Weteringse Boys – DOSR  2-1 

 

DOSR gaf Weteringse Boys niet de minste kans. 7-2 

In een zeer goed gespeelde wedstrijd heeft DOSR zich met 7-2 de meerdere getoond van Wet. Boys. 

Een wedstrijd welke bij beide partijen met enige spanning was tegemoet gezien en welke voor de 

Boys, wat de uitslag betreft, ongetwijfeld een desillusie is geworden. Vooral daar het begin  juist 

nogal hoopvol was voor de gasten, want vanaf de aftrap wisten zij direct enkele zeer gevaarlijke 

aanvallen te lanceren. Maar gelukkig voor DOSR was haar doelman J. Oomen in prima conditie en 

wist hij enkele malen op zeer fraaie wijze redding te brengen. Vastgesteld moet worden dat de 

schotvaardigheid van de DOSR voorwaartsen met aanvalsleider Paul van ´t Hart aan het hoofd beslist 

hoger moest worden aangeslagen  dan de Boys, terwijl zij ook in technisch opzicht een beter spel te 

zien gaven. In feite was de wedstrijd in de 1e helft reeds beslist, daar Wet. Boys  niettegenstaande een 

aantrekkelijke wedstrijd met ook voor de Boys zeer goede kansen reeds tegen een 4-0 achterstand 

aankeek.  Bepaald onfortuinlijk waren de Boys toen een fraaie kopbal van J. van der Meer door 

keeper Oomen op meesterlijke wijze corner gestompt werd. Toch was het DOSR, dat na 11 min. 

spelen de leiding nam toen rechtsbinnen H. van Amsterdam inplaats van de verwachte voorzet juist 

keihard van grote afstand inschoot en de bal via de handen van keeper Obdeyn in de uiterste 

bovenhoek de roos trof. (1-0)   Dit succes bracht DOSR iets meer in de aanval  waarbij de Boys meer 

aandacht aan de verdediging moest schenken. In de 24e min. gaf Van Amsterdam een getrouwe copie 

van zijn eerder uitgevoerde bravourstukje – zij het nu in de andere bovenhoek-  waarbij ook nu het 

fraaie schot onbereikbaar was voor keeper Obdeyn (2-0) Twee minuten later profiteerde midvoor Paul 

van ´t Hart dankbaar van het missen van een back der Boys, waarbij hij rustig en beheerst 

onhoudbaar de stand op 3-0 bracht. In de 37e minuut is het dezelfde speler , die bal keurig vrijspeelde 

voor zijn linksbuiten W. Olijerhoek, die met een keihard schot het net liet trillen (4-0). 

Na de hervatting werd het mede door het ontbreken van de nodige spanning een wat eenzijdige 

strijd. In de 7e minuut dachten wij reeds DOSR weer te zien scoren , maar doordat Olijerhoek voor de 

doelmond op de bal kwam te vallen, ontkwam het Wet. Boys doel aan doorboring. In de 18e min. 

werd, na keurig samenspel, door Van ´t Hart en Olijerhoek, door deze laatste speler met een fraaie 

omhaal de stand op 5-0 gebracht. Hierna had Wet. Boys bepaald niet te klagen toen een geheide 

handsbal in het strafschopgebied, door de overigens goed leidende scheidsrechter H. Hoeflak, 

blijkbaar niet werd opgemerkt. In de 23e min. speelde Paul van´t Hart zich keurig door de  Boys 

verdediging waarna een flitsend schot in de bovenhoek 6-0 deed noteren. Een minuut later presteerde 

M. van Amsterdam dit eveneens, maar het was nu Paul van ´t Hart die de laatste hand moest leggen 

aan dit doelpunt. (7-0) Het pleitte voor de sportiviteit van de Boys , dat zij niettegenstaande deze 

grote achterstand zich volledig bleven geven.  Hieraan was het ook te danken dat Zwaan het 

genoegen smaakte om in de  27e minuut de eer te mogen redden , terwijl deze zelfde speler 2 minuten 

voor het einde de achterstand  tot 7-2 reduceerde. 
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En in het  Leidsch Dagblad het volgende. 

 

DOSR-Weteringse Boys. 

In deze plaatselijke ontmoeting, die in de beste verstandhouding gespeeld is, had DOSR bij de rust een 

4-0 voorsprong  door doelpunten van Har van Amsterdam 2x , midvoor Van ´t Hart en Olijerhoek. Na 

de thee werd het een vrij eenzijdige wedstrijd. Olijerhoek scoorde 5-0, Van ´t Hart bracht met twee 

treffers de stand op 7-0 , waarna de DOSR boog wat minder gespannen was en Zwaan voor de Boys 

kans zag tot tweemaal toe doelman Oomen het nakijken te geven 7-2. 

 

Op 23 maart spelen de twee ploegen weer tegen elkaar en op 24 maart 1958 staat het volgende 

verslag in de Leidse Courant. 

 

DOSR geklopt door Wet. Boys 

Wet.Boys verraste DOSR en nam met 2-1 revanche. 

Wat wellicht niemand had verwacht, gebeurde gisteren op het Weteringse voetbalveld: DOSR werd in 

een door de Weteringers voortreffelijk gespeelde wedstrijd verslagen. Gemakkelijk hadden de 

Weteringers het niet. Integendeel, vooral in het laatste kwartier had de Weteringse keeper het zwaar 

te verantwoorden. Maar hij was goed in vorm en wij kunnen gerust zeggen, dat de doelman in laatste 

instantie de wedstrijd besliste. Reeds direct na de aftrap werd stevig aangepakt. Herhaaldelijk zat 

Oude Wetering voor het Veense doel. Jan v.d. Meer bracht het echter niet verder dan een  schot vlak 

naast de linker bovenhoek. DOSR begon ook van zich af te bijten en verschillende gevaarlijke 

momenten deden zien dat de Boys door de Veenders niet werden onderschat. Over het algemeen 

genomen speelde Oudewetering wat beter. W. Waasdorp bleek er heel goed in te zijn en W. van der 

Bosch liet een fraaie backpartij zien. Het spel van de Veenders bleef te kort en dit werd hun 

noodlottig. Een fraai opgebouwde aanval speelde de achterhoede van DOSR volkomen uit positie. De 

keeper trachtte door zeer ver uitlopen het doel te verkleinen, doch werd omspeeld en met een 

liniaalrecht schot gaf Waasdorp de leiding in handen van de Wet. Boys (1-0) Er was toen een half uur 

gespeeld. Het zal voor het grote aantal Veense supporters wel een teleurstelling zijn geweest, dat het 

spel van DOSR, ondanks de achterstand, niet merkbaar verbeterde. De Boys waren  echter in topvorm 

en zaten enkele minuten later weer ver op de Veense helft. De aanval resulteerde in een corner . Jos 

Wolken plaatste deze netjes voor het goal en het doelpunt zou zijn gemaakt als niet een DOSR man de 

bal ..handig.. uit het doel had geslagen. C. Turk nam de penalty en vergrootte de voorsprong tot 2-0. 

In de laatste minuut ontsnapte het Weteringse doel maar ternauwernood aan een goal. 

In de tweede helft kwamen de Veenders wel wat sterker voor de dag. Het eerste kwartier was voor de 

Boys een benauwd kwartier en slechts met moeite wist men uit de gedrongen positie los te komen. 

Met aanvallen over en weer verstreek de tijd. Toen de tweede helft ongeveer een half uur oud was 

kreeg de Weteringse keeper een hoge boogbal te verwerken. Handig werkte hij de bal over de lat 

maar de corner was hem te veel. Uit een verwarde situatie werd een kort schot gelost in het net van 

de Boys (2-1). Dit was het startsein voor een gehele reeks van aanvallen en schoten op het 

Weteringse doel. DOSR zag zich de zege ontgaan en speelde in paniekstemming. Met verbeten 

vastberadenheid verdedigden de Boys hun voorsprong en dankzij de prima doelverdediger slaagden 

zij hierin. 
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Het Leidsch Dagblad schrijft het volgende: 

 

Nederlaag van DOSR bij Weteringse Boys. 

Scheen het er aanvankelijk op te lijken, dat DOSR zonder slag of stoot het vorig jaar verloren gegane 

vierdeklasserschap in de kortst mogelijke tijd zou terugwinnen, de resultaten van gisteren hebben 

anders geleerd. Het op papier beslist zwakkere Weteringse Boys heeft kans gezien (onder enorme 

belangstelling) de leiders van de afdeling in het zand te laten bijten, door hen een 2-1 nederlaag toe 

te dienen. Zo één club deze uitslag als muziek in de oren geklonken zal hebben, dan moet dit het geval 

zijn geweest bij het Langeraarse Altior, dat zelf met 2-4 zegevierde bij LDWS en thans met slechts één 

punt achterstand en nog zes wedstrijden te spelen, nog een prima kans heeft. 

DOSR stond bij Weteringse Boys reeds bij de rust met 2-0 achter, door doelpunten van W. Waasdorp 

en ( uit een strafschop) Koos Turk. Na de thee is DOSR geruime tijd in de meerderheid geweest. 

Weteringse Boys verdedigde zich echter hardnekkig, wat blijkt uit het feit, dat pas tien minuten voor 

het einde Van ’t Hart kans zag tegen te scoren: 2-1. Dit werd onder haast ondragelijke spanning ook 

de eindstand.  

 

 
 

DOSR wordt in dit seizoen 1957-1958 kampioen van de 1e klasse van de LVB en promoveert daardoor 

weer naar de 4e klasse van de KNVB.  

 

 
Kampioenschap 1958 DOSR 

De volgende spelers staan op de foto:  

Staande van links naar rechts: trainer H. van der Horst, A. Bakker, Theo van Klink, P. van Amsterdam, J. Oomen, 

K. van Amsterdam, Joh. van Amsterdam. Knielend: J. van Veen,  H. van Amsterdam, P. van ’t Hart, P. Kerkvliet 

en W. Olijerhoek.  
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Weteringse Boys blijft nog een seizoen spelen in de 1e klasse en degradeert in 1959 naar de 2e klasse 

van de Leidsche Voetbalbond.  Pas in seizoen 1970-1971 slaagt men er in om weer te promoveren 

naar de 1e klasse. Daar komen de 2 ploegen elkaar weer tegen, DOSR is in het seizoen ervoor (1969-

1970) gedegradeerd uit de 4e klasse. 

 

Seizoen 1971-1972 
24 oktober 1971 Weteringse Boys – DOSR 0-1 

19 maart 1972  DOSR – Weteringse Boys 0-3 

 

Over de wedstrijd van 24 oktober 1971 staat het volgende in de Leidse Courant: 

 

Herstel DOSR. 

Weteringse Boys – DOSR 0-1 

Voor aanvang van deze door ongeveer 1000 toeschouwers bijgewoonde derby werd Kees Boers van 

Wet. Boys gehuldigd voor zijn 250e wedstrijd voor het eerste elftal. In de 25e minuut werd een 

doelpunt van Jan Overdevest afgekeurd. Na rust kreeg Wet. Boys nog een goede kans, maar na elkaar 

raakten Jan Overdevest , Hans Bollen en Jos Cozijn het hout. Even later moest doelman Sjaak de 

Koning zich na een botsing laten vervangen door V.d.Zwet. Tenslotte besliste Schouten de wedstrijd in 

de 35e minuut door uit een corner in te koppen.  

 

 

 
 

De doelman van Weteringse Boys stompt de bal weg boven het hoofd van Hennie du Prie. 

( doelman = Jan Bouwmeester, verder op de foto links Leo Olijerhoek en rechts Kees Boers) 
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Het Leidsch Dagblad bericht: 

 

Weteringse Boys – DOSR 0-1. 

De verdediging van de twee ploegen hielden elkaar in de eerste helft goed in evenwicht. In de tweede 

helft ging DOSR brutaler, gedurfder optreden wat een aantal gevaarlijke situaties voor het Boys doel 

opleverde. Uit één van die situaties schoot Leo Schouten keihard raak(0-1). Hoewel Weteringse Boys 

nog hardnekkig poogde de bakens te verzetten gaf DOSR de kostbare voorsprong niet meer uit 

handen.  

 

Op 19 maart 1972 staat de return op het programma en deze keer weet  Weteringse Boys te winnen 

en wel met 0-3.  

Het Leidsch Dagblad schrijft hierover het volgende: 

 

DOSR – Weteringse Boys 0-3 

DOSR heeft een bijzonder pijnlijke nederlaag tegen buurtgenoot Weteringse Boys geleden. De zege 

van de Weteringers was misschien wat geflatteerd, in ieder geval was hij volkomen verdiend. 

Goalgetter Jan Overdevest nam alle doelpunten voor zijn rekening. In de eerste helft had hij met een 

forse omhaal succes, na de pauze nam hij nog twee prachtige treffers voor zijn rekening. Overigens 

has DOSR bij de stand 0-1 wel pech dat de scheidsrechter een schoolvoorbeeld van een strafschop 

tegen Wet. Boys wegwuifde. 

 

En in de Leidse Courant van 20 maart  staat het volgende : 

 

DOSR – Wet. Boys 0-3 (0-1) 

In een vooral na rust wat rommelige en harde wedstrijd  heeft Weteringse Boys dankzij een grotere 

inzet en beter verzorgd veldspel de overwinning  dik verdiend. In de eerste helft was het na 25 

minuten DOSR doelman Bert van der Zwet die onder een voorzet van Jos Cozijn doorliep, maar de 

scheidsrechter keurde het doelpunt af omdat de bal achter de lijn geweest zou zijn.  

10 minuten voor rust kwam Wet. Boys toch nog aan ’n voorsprong toen  Jan Overdevest de bal  na 

een pass van Jos Cozijn in het doel werkte. Na de rust werd er hard en soms wat onvriendelijk 

gevoetbald. Na 20 minuten werd DOSR spitsspeler Pim van der Meer door de Weteringse Boys 

doelman onderuit  gehaald, maar de scheidsrechter gaf geen strafschop. Jan Overdevest maakte van 

de verwarring in de DOSR gelederen gebruik en forceerde een uitval waarna hij 0-2 kon scoren. Direct 

na de aftrap veroverde Jan ( Hans) Bolle de bal . Hij lanceerde daarop Jan Overdevest  die de kans om 

zijn hattrick vol te maken met beide handen aangreep en voor 0-3 eindstand zorgde. 
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   Op de foto van links naar rechts Ton van Es, Pim van der Meer en Jan Overdevest. 

 

Seizoen 1972-1973 
01 oktober 1972 DOSR – Weteringse Boys 0-2 

17 december 1972 Weteringse Boys – DOSR 3-1 

 

In seizoen 1972-1973 komen de twee buren wederom tegen elkaar in actie in de competitie. 

Op 1 oktober 1972 staat de wedstrijd weer op het programma.  

De Leidse Courant bericht het volgende: 

 

Weteringse Boys winnaar in pittige derby bij DOSR. 

Voor de derby DOSR – Weteringse Boys was een grote belangstelling aanwezig welke genoten heeft 

van een pittige strijd waarin Weteringse Boys tenslotte met een 0-2 zege de DOSR arena mocht 

verlaten. Voor rust was het een gelijkopgaande wedstrijd waarbij Weteringse Boys goalie 

Bouwmeester het juiste antwoord had op de DOSR-aanvallen met open kansen voor Pim v.d. Meer, 

Jan Overdevest en Piet van Es. Laatstgenoemde rechtsbinnen P. van Es kwam 7 minuten voor rust tot 

scoren maar de goedleidende scheidsrechter keurde het doelpunt af wegens duwen. 

Na rust een gelijk spelbeeld met een meer aanvallend DOSR en meer gevaarlijke uitvallen van 

Weteringse Boys. Na 15 min. kwam Wet. Boys aan de leiding en dit uit een dieptepass van rechtsback 

Leo de Jong naar linksbuiten Jos Cozijn, die in volle vlucht onhoudbaar inschoot. Hierna een fel 

opdringend DOSR maar een te slecht plaatsen voorkwam reële kansen. Met alleen nog voor zich 

DOSR- keeper Bertus van de Zwet wist Hans Bollen op fraaie wijze de stand op 0-2 te brengen voor de 

Boys. 
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Op de foto van links naar rechts: Bertus van der Zwet ( keeper DOSR), Hans Bollen, Jan Gies Broesterhuizen en 

Loek Uljee.  

 

En in het Leidsch Dagblad staat het onderstaande: 

 

DOSR – Weter.Boys 0-2. 

Voor dit plaatselijke treffen bestond grote belangstelling. Het schieten was in de eerste helft niet goed 

verzorgd. Na de rust liet Jos Cozijn zien hoe het wel moest (0-1) terwijl Hans Bollen er in slaagde 0-2 te 

scoren. Bolle profiteerde van een fout in de Veense achterhoede.  

 

Ook de wedstrijd op eigen terrein, gespeeld op 17 december 1972 weet Weteringse Boys tot een 

goed einde te brengen. Met 3-1 wint men  door doelpunten van Hans Bollen en Koos Loos. 

 

De Leidse Courant aan het woord: 

Weteringse Boys feller dan DOSR 3-1. 

DOSR kon ook nu niet tot winst komen en moest in de Alkemades derby de twee punten laten aan 

Weteringse Boys. 

Weteringse Boys – DOSR 3-1. 

Het fellere Weteringse Boys heeft het gewonnen van het technisch betere DOSR:  beide ploegen 

speelden een goede wedstrijd met snel en gevarieerd spel. Een vroegtijdig doelpunt van Albert Bollen 

werd wegens vermeend buitenspel afgekeurd .  Na een half uur nam DOSR uit een vrije trap de 

leiding. Leo Olijerhoek wist Pim van de Meer te bereiken, die met een draaiend schot scoorde. Na rust 

kwamen de Boys spoedig aan de gelijkmaker. Na een lange solo zag Hans Bollen zijn schot van 

richting veranderen en in het doel  verdwijnen. DOSR was vlak daarna dicht bij een doelpunt, maar 

het schot van Pim van de Meer belandde op de lat. Na een half uur sloegen de Boys definitief toe. 

Hans Bollen scoorde uit een vrije trap 2-1 en vlak daarna zag Koos Loos zijn kopbal in het  net 

verdwijnen. DOSR kon daarna alleen nog enkele corners forceren. 
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Jan Bouwmeester, doelman van Weteringse Boys, is Pim van der Meer (DOSR) net te vlug af. 

Verder op de foto Peter van der Bosch. 

 

 

Het Leidsch Dagblad schrijft: 

 

Weteringse Boys – DOSR 3-1. 

DOSR begon hoopvol, want Pim v. d. Meer hielp de Veners voor rust aan een 0-1 voorsprong. Daarna 

ging het bergaf met de gasten. Eerst schoot Ton van Es in eigen doel, terwijl invaller doelman Jan 

Oomen een vrije schop van Hans Bolle niet kon stoppen. Koos Loos kopte de eindstand naar 3-1. Rest 

te vermelden dat de leiding een zwakke indruk achterliet. 

 

Seizoen 1973-1974 
09 september 1973 Weteringse Boys – DOSR  1-0 

06 januari 1974  DOSR – Weteringse Boys 1-1 

21 april 1974  Weteringse Boys – DOSR 0-3 

 

In seizoen 1973-1974 staat de derby tussen de twee ploegen al op de 1e speeldag gepland. Hieronder 

het verslag van deze wedstrijd op 9 september  1973. ( Leidse Courant) 

 

DOSR verliest derby van Weteringse Boys 

Weteringse Boys – DOSR 1-0 .Een in de eerste helft veel pech hebbend Weteringse Boys heeft in de 

eerste helft toch het eerste en enige doelpunt kunnen maken. Weteringse Boys dat veel kansen nodig 

had voor dit doelpunt had het fluitsignaal voor de rust hard nodig. Na de rust waren de rollen 

omgekeerd, een aanvallend DOSR en een verdedigend Weteringse Boys, maar DOSR kon geen vuist 

maken voor het  tegendoelpunt. Tegen het eind van de wedstrijd kwam de overwinning toch in 

gevaar maar de scheidsrechter redde de Boys door af te fluiten. Het doelpunt was van Albert Bollen. 
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DOSR goalie Sjaak de Koning heeft de bal ..klemvast.. De Weteringse Boys aanvaller ( Albert Bollen) kan geen 

kwaad meer. Verder op de foto Theo Akerboom, Jos Cozijn, Jan Gies Broesterhuizen en Ger Rietbroek. 

 

En in het Leidsch Dagblad het volgende: 

 

Weteringse Boys – DOSR 1-0. 

Het enige doelpunt in deze door veel toeschouwers bijgewoonde wedstrijd viel in de eerste helft toen 

DOSR doelman Sjaak de Koning misgreep op een doorbraak van Albert Bolle. Pas na rust kwam DOSR 

tegen een met grote inzet strijdend Weteringse Boys aan aanvallen toe maar de kansen die zich 

voordeden werden niet benut. 

 

In dat seizoen speelt men maar liefst 3x tegen elkaar en zo kan het gebeuren dat op 6 januari 1974 

de elftallen op het terrein van DOSR weer tegen elkaar spelen ( 1-1). 

De Leidse Courant meldt:  

 

DOSR – Weteringse Boys 1-1 

In een sportief treffen werden de punten tussen beide ploegen eerlijk verdeeld. Voor de rust waren de 

beide teams aan elkaar gewaagd terwijl de gasten de beste kansen kregen. Geen daarvan werd benut 

en de ruststand was dan ook 0-0. Na de theepauze aanvankelijk hetzelfde spelbeeld, tot Weteringse 

Boys na een vermeend buitenspel 0-1 scoorde. Er kwam nu meer leven in de brouwerij. DOSR ging er 

feller tegen aan. Halverwege de tweede helft kreeg Ton Sanders van thuisclub een prachtige kans 

maar de Boys- keeper redde op fraaie wijze. Het duurde tot tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker 

uit de bus kwam. Ger Rietbroek scoorde met een grandioze omhaal 1-1. Hierna kwam Weteringse 

Boys nog onder druk, maar er vielen geen doelpunten meer. 
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Op de foto van links naar rechts: Jos Oomen, Jos Cozijn, Theo Akerboom, Gerard Vestering  en Albert Bollen. 

 

 Op 21 april  wordt er weer gespeeld en nu weer bij Weteringse Boys. Deze wedstrijd eindigt in een  

3-0 overwinning   voor DOSR. 

 

De Leidse Courant meldt het onderstaande: 

 

Weteringse Boys – DOSR 0-3. 

Wat niet verwacht werd gebeurde toch want DOSR overspeelde Weteringse Boys op eigen terrein. De 

eerste helft mondde dit uit in twee doelpunten. Één van Ton Sanders en één van Jan Broesterhuizen. 

Weteringse Boys begon de tweede helft iets feller, doch DOSR scoorde weer. Dit keer door Henny van 

Berkel. Keeper Bouwmeester die drie doelpunten te verwerken kreeg, ging zich deze wedstrijd te 

buiten en pakte een opkomende DOSR verdediger onreglementair aan. 

 

En het Leidsch Dagblad: 

 

Weteringse Boys – DOSR 0-3 

Het aanvallende spel van DOSR werd na een kwartier beloond met een doelpunt gescoord door Jan 

Broesterhuizen. Piet van Es vergrootte de vreugde door voor een 2-0 stand te zorgen. Na de pauze 

gingen de spelers met een nog grotere inzet te werk en werd het duel levendig en fel. De thuisclub 

schiep zich een overwicht maar toen doelman Jan Bouwmeester verkeerd uittrapte was Henny van 

Berkel er razendsnel bij om 0-3 op het scorebord te brengen. 
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Ook in het seizoen erna, 1974-1975 speelt men drie keer tegen elkaar in competitieverband. 

 

Seizoen 1974-1975 
22 september 1974 Weteringse Boys – DOSR  1-0 

08 december 1974 DOSR – Weteringse Boys 4-2 

30 april 1975  DOSR - Weteringse Boys  0-2 

 

De  1e wedstrijd staat op 22 september 1974 op het programma. Hierover bericht de Leidse Courant 

het volgende: 

 

Weteringse Boys – DOSR 

Weteringse Boys kreeg het in de competitie goed gestarte DOSR op bezoek. De derby leidde tot het 

eerste verlies voor de Roelofarendsveners (1-0) 

Daar zag het in het begin niet naar uit. DOSR startte erg offensief maar enkele uitgespeelde doch 

gemiste kansen trok de thuisclub het initiatief naar zich toe. In deze periode kwamen Hans en Albert 

Bolle vrij voor het doel maar DOSR – goalie Jos Oomen bleek ook nu een niet te passeren sta-in-de-

weg. In de tweede helft kwamen beide ploegen gevaarlijk voor de bak. Toch duurde het tot de 

twintigste minuut voor de beslissing viel. Een erg ongelukkige periode in de strijd voor het DOSR 

team. Jan van der Meer haalde bij een gevaarlijke DOSR – aanval de bal van de doellijn en speelde 

ineens door naar Gerard Vestering die met een lob doelman Oomen passeerde, 1-0. Ondanks het 

laatste offensief van de gasten bleef het bij die stand. 

 

Het Leidsch Dagblad houdt het kort: 

Tegen de verwachting in heeft DOSR gisteren in de eerste klasse van de Afdeling Leiden bij  

Weteringse Boys met 1-0 het onderspit moeten delven. Gerard Vestering nam de winnende treffer 

voor zijn rekening. 

 

Op 8 december 1974 speelt men bij DOSR en in deze wedstrijd was DOSR de betere en won met 4-2.  

In de Leidse Courant het volgende verslag: 

 

DOSR 

DOSR won thuis met 4-2 van Weteringse Boys, ondanks het weinige wedstrijdritme kwam DOSR in het 

begin van de wedstrijd al met 2-0 voor: Piet van Es en Ger Rietbroek brachten de doelpunten op hun 

naam. Weteringse Boys kwam daarna sterk terug. DOSR dacht het iets kalmer aan te kunnen doen en 

kreeg vlak voor rust een tegendoelpunt te verwerken van de snelle spits van de Weteringse Boys, 

Gerard Vestering. Ook in het begin van de tweede helft was het Weteringse Boys dat het spel 

dicteerde. Weer was het Gerard Vestering die scoorde, nu de gelijkmaker. Het wakker geschudde 

DOSR kwam terug. Uit een vrije trap, die enkele meter s buiten het strafschopgebied werd genomen, 

scoorde Frank Schouten 3-2. Kort voor tijd gaf Ton Sanders  een voorzet aan Martien Hogenboom, 

wiens inzet een voorzet voor Ger Rietbroek betekende. Met het schot van Ger Rietbroek was de 4-2 

een feit.  

 

De derde wedstrijd wordt gespeeld op 30 april, Koninginnedag, op het veld van DOSR. De uitslag  is  

0-2 voor Weteringse Boys. 
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In de Leidse Courant het volgende verslag: 

 

De Veense derby tussen DOSR en Weteringse Boys werd door laatstgenoemde gewonnen met 2-0. 

Volkomen verdiend, want hoewel het veldspel van DOSR wat gepolijster leek, stelde Weteringse Boys 

daar een flinke portie enthousiasme tegenover. Bovendien profiteerden de bezoekers  attent van twee 

levensgrote blunders in de DOSR defensie. Tien minuten voor rust maakte Albert Bollen slim gebruik 

van een verkeerde terugspeelbal, terwijl  even na de pauze Jos v.d. Holst het nog eens dunnetjes over 

deed, toen Ton Sanders slordig stond te doen in het strafschopgebied. Weteringse Boys vertoefde 

weinig op de helft van DOSR, dat echter aanvallend zeer pover te werk ging. In de laatste tien 

minuten moesten Hans Bolle en Leo de Jong met een hoofd- resp. armblessure het veld ruimen. 

Wanklanken vielen er in dit sportieve duel echter nauwelijks te beluisteren. 

 

Seizoen 1975-1976 
19 oktober 1975 Weteringse Boys – DOSR 1-1 

22 februari 1976 DOSR – Weteringse Boys 1-0 

 

In seizoen 1975-1976 komen de twee buren voor het laatst onder de namen Weteringse Boys en 

DOSR tegen elkaar uit. Op het Weteringse Boys terrein wordt het op 19 oktober 1975 1-1. Deze 

wedstrijd kan absoluut niet betiteld worden als een matte wedstrijd. De wedstrijd liep helemaal uit 

de hand. Na diverse ongeregeldheden op het veld bleef het nog lange tijd onrustig in en rond het 

clubgebouw van Weteringse Boys. Zelfs de douchekoppen moesten het ontgelden. 

 

Hierover bericht men het volgende:  

 

Weteringse Boys bedwingt DOSR. 

De derby van Alkemade tussen DOSR en Weteringse Boys  is onbeslist  geëindigd 1-1. Zo’n 900 

toeschouwers waren getuige van de vergeefse pogingen die DOSR  ondernam om juist bij zijn 

buurman de opgebouwde schuttersfaam te bewijzen. 

Weteringse Boys en DOSR bestreden elkaar met meer dan normale inzet .Vooral het verzwakte 

Weteringse Boys ( zonder de geschorste Hans Bollen en de op vakantie zijnde Jan vd Meer) groeide 

boven zijn niveau van de laatste weken uit. Dit werd dan nog bevorderd door de voorsprong die de 

Boys na een kwartier namen. Laatste man van DOSR, Ruud Rietbroek, verspeelde de bal ongelukkig 

aan Albert Bollen, die de uitlopende keeper Jan Koek met een lob verschalkte 1-0. DOSR drong hierop 

wel sterk aan maar kon de juiste richting naar het doel niet vinden. Bovendien stak doelman Ben vd 

Groep van de Boys in glanzende vorm. Zo stopte hij een kopbal van Pim van der Meer uit een voorzet 

van Jan Broesterhuizen. Na de rust kwam dan de verdiende gelijkmaker voor de Veenders. Leo vd 

Zwet was de maker. DOSR maakte daarop de fout om te gehaast en te veel via het centrum van de 

aanval te spelen. In het vuur van de strijd zag scheidsrechter V.d. Leek zich genoodzaakt om drie 

spelers een waarschuwing te geven. Albert Bollen (Wet. Boys) en Ton Sanders en Leo de Jong (DOSR)  
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Doelman Jan Koek van DOSR heeft de bal klemvast. Zijn ploeggenoot Ton Sanders staat hem bij voor de 

aanstormende Albert Bollen (rechts) nog gevaarlijk zou kunnen worden. Verder op de foto Jos van der Holst.  

 

Thuis bij DOSR blijft het aanmerkelijk rustiger op en rond het veld, deze wedstrijd eindigt op 22 

februari 1976 in een 1-0 overwinning voor DOSR.  

 

DOSR loopt in op haperend Kickers 

De Veenders wonnen de moeilijke derby tegen Weteringse Boys  met 1-0 en hebben nu nog een 

verliespunt meer. ( dan Kickers ’69) 

DOSR heeft de derby tegen  Weteringse Boys met minimale cijfers gewonnen: 1-0. De wedstrijd begon 

nerveus. Pim v.d. Meer zag een schot gekeerd door doelman Ben v.d. Groep en een doelpunt van Koos 

Loos werd afgekeurd wegens aanvallen van doelman Jan Koek. Leo v.d. Zwet trof de lat voor de 

Veenders en Albert Bollen  werd op weg naar het doel van DOSR terug gefloten wegens buitenspel. 

Na rust zette DOSR, dat feller was in de persoonlijke duels , door. Een uittrap van keeper V. d. Groep 

werd  door Hennie v. Berkel opgevangen , die naar Leo v.d. Zwet plaatste. Diens voorzet werd door 

Jan Broesterhuizen afgerond:1-0.  Een solo van Ger Rietbroek en een schot van Leo v.d. Zwet konden 

de stand niet verhogen. 

 

 

Uiteindelijk wordt DOSR in dat seizoen kampioen( na heel wat beslissingwedstrijden) en promoveert 

onder leiding van trainer Jan Kerkvliet naar de 4e klasse van de KNVB. 
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Het kampioensteam van DOSR, 1975-1976, waarmee DOSR na zes seizoenen in de Leidse Voetbalbond 

gespeeld te hebben, weer terugkeert in de KNVB. 

Staand v.l.n.r. : Jan Kerkvliet ( trainer), Leo van der Zwet, jan Gies Broesterhuizen, Ton Sanders, Pim van der 

Meer, Theo Akerboom, Ruud Rietbroek, Ton van Klink 

Zittend: Martien Hogenboom, Ger Rietbroek, Leo de Jong, Jan Koek, Hennie van Berkel, Rob Schouten en Gidi 

Speel.  

 

 

 

 

 

Daarna zou het tot 1983 duren voordat de 2 kemphanen elkaar weer zouden ontmoeten. Op dat 

moment onder de namen s.v. Alkmania en r.k.s.v. DOSR en ook niet meer in de 1e klasse van de 

Leidse Voetbal Bond , maar in de 4e klasse van de KNVB. 

In totaal werd er tussen Weteringse Boys en DOSR  20 x tegen elkaar in competitieverband 

gespeeld. Van deze 18 wedstrijden wist DOSR er 9 te winnen, Weteringse Boys won er  8 en  3x 

werd er gelijkgespeeld. DOSR scoorde in die wedstrijden 33 doelpunten en  Weteringse Boys 25x.   

  

 


