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zicht  1914 - 2014

door Fred Beerenfenger

1 april 1914 Oprichting van “Achilles”, in 1915 
veranderd in UVS.

januari 1916 UVS 1 ingedeeld in de 3e klasse LVB 
(Leidsche Voetbal Bond).

september 1916 UVS 1 ongeslagen kampioen 3e klasse 
LVB.

mei 1917 UVS 1 kampioen 2e klasse LVB. 
1919 UVS 1 kampioen 1ste klasse LVB. 
1920 UVS 1 kampioen 1ste klasse LVB. 
september 1920 UVS 1 opgenomen in 3e klasse NVB 

(Nederlandsche Voetbal Bond). 
april 1921 Het eerste cluborgaan verschijnt.
20 november 1921 Spoedvergadering in café Mobilia wegens 

eventuele opheffing van de vereniging.
1922 Aanbieding van het clubvaandel door een 

damescomité.
29 april 1922 UVS bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.
27 februari 1921 Oprichting van de atletiekafdeling.
31 mei 1924 Viering 10-jarig bestaan in de Foyer van de 

Stadsgehoorzaal.
september 1926 Verhuizing naar veld aan de Lage Morschweg te Oegstgeest.
24 juli 1927 De atletiekploeg wint de LVB-wisselbeker.
1928 UVS 2 kampioen van de LVB en promoveert naar de reserve 3e klasse van de NVB.
1930 Het jeugdvoetbal doet zijn intrede bij UVS.
1 januari 1930 Het eerste nummer van de Blauwwitter verschijnt.
mei 1930 UVS 2 promoveert naar de reserve 2e klasse KNVB.
september 1930 De atletiekploeg wint de “Dwars door Leiden”.
september 1931 De atletiekploeg wint de “Dwars door Leiden”.
15 november 1931 Ingebruikname van de terreinen aan de Kanaalweg.
10 september 1932 De atletiekploeg wint voor de derde keer de “Dwars door Leiden” en krijgt hiermee de zilveren 

estafettestok definitief in bezit.
2 september 1933 UVS wint voor de vierde achtereenvolgende maal de “Dwars door Leiden” en wint het Leidsch 

Dagblad Estafette Schild.
28 april 1934 Viering 20-jarig bestaan.
10 maart 1935 UVS 1 kampioen 3e klasse KNVB na de wedstrijd tegen SEP Delft.
17 maart 1935 Aanbieding kampioensvlag door de donateurs.
26 mei 1935 UVS 1 promoveert via gewonnen promotiewedstrijden naar de 2e klasse KNVB.
april 1936 UVS 2 kampioen reserve 3e klasse KNVB.
26 augustus 1936 Oprichting supportersvereniging VVU.
14 november 1936 Opening eerste UVS-clubhuis aan de Boommarkt.

1915. De oudste foto van het 1ste elftal van UVS,
toen nog Achilles genaamd.
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24 november 1936 Oprichting toneelvereniging “Ontspanning Na Sport”.
februari 1937 Inlijving van de Leidsche Cricket Club (L.C.C.) bij UVS.
seizoen 1937-1938 UVS-adspiranten A kampioen. 
3 juli 1937 Opening clubhuis aan de Langebrug.
29 augustus 1937 LCC kampioen 3e klasse NCB.
16 april1938 UVS speelt haar eerste internationale wedstrijd 

tegen Grasshoppers uit Zwitserland.
27 augustus 1938 Officiële opening UVS-sportpark aan de 

Wassenaarseweg door burgemeester mr. A. van de 
Sande Bakhuyzen. Op de openingsdag is Ajax de 
tegenstander van UVS. De Amsterdammers winnen 
met 0-3. 

april 1939 Viering 25-jarig bestaan.
23 maart 1941 UVS 2 kampioen van de reserve 3e klasse na 

gelijkspel 1-1 tegen HVV 2.
1944 Tribunes, kleedkamers, kantine en verdere opstallen 

door de bezetter gevorderd en gesloopt.
mei 1945 Appel voor alle UVS’ers in de foyer van de 

Stadsgehoorzaal.
1947 UVS komt met 4 elftallen uit in de KNVB.
1948 UVS 2 kampioen reserve 2e klasse KNVB.
5 maart 1949 Officiële ingebruikname van nieuwe 

kleedgelegenheid met waslokaal, bestuurskamer en 
kantine aan de Wassenaarseweg.

seizoen 1949-1950 UVS 1 kampioen van de 2e klasse KNVB. Helaas 
wordt de destijds hoogste 1ste klasse na 
promotiewedstrijden niet gehaald.

21 februari 1955 De Algemene Vergadering besluit tot het overgaan 
naar het betaalde voetbal.

27 april 1955 UVS wordt officieel toegelaten tot het betaalde 
voetbal en wordt ingedeeld in de 1ste klasse C.

1956 UVS 1 degradeert naar de 2e divisie betaald voetbal.
1957 UVS 2 degradeert naar de reserve 2e divisie betaald 

voetbal.
april 1958 Bestuurscrisis. Aankoopbeleid en handhaving trainer 

doen het bestuur besluiten zijn werkzaamheden te beëindigen. Binnen een week wordt de zaak 
opgelost. 

juni 1959 UVS-selectie maakt trip naar Berlijn.
18 februari 1960 Opheffing supportersvereniging VVU.
22 oktober 1960 Feestelijke opening van de Kikkerpolder 

door burgemeester Van Kinschot met een 
optreden van K&G.

1961 Trainer Piet Kantebeen verlaat UVS en 
wordt opgevolgd door Cor Sluyk.

1962 UVS 1 eindigt als laatste en keert terug 
naar de amateurs. Piet Kantebeen keert 
terug als trainer.

 LCC kampioen van de 3e klasse KNCB.
seizoen 1962-1963 UVS 1 degradeert naar de 2e klasse KNVB.
 UVS 2 kampioen en promoveert naar de 

reserve 2e klasse KNVB.
 De A-junioren worden kampioen en 

promoveren naar de regionale afdeling.
7 september 1963 Invoering van het zaterdagvoetbal.
1 april 1964 UVS bestaat 50 jaar.
seizoen 1963-1964 UVS 1 kampioen van de 2e klasse KNVB en 

promoveert naar de 1ste klasse.
11 april 1966 UVS – Neptunus wegens hevige regenval 

gestaakt bij een 0-2 stand.

Feestprogramma t.g.v. het 25-jarig 
bestaan. Onderaan de advertentie van P. 

Kantebeen. Inderdaad Piet Kantebeen, 
erelid en clubicoon. Het verhaal gaat dat 

hij met het verkrijgen van deze winkel, 
Feyenoord verruilde voor zijn club UVS!

Neptunusvoorzitter Van Heusden feliciteert trainer Piet 
Kantebeen met het behaalde kampioenschap. Naast 

Kantebeen staat aanvoerder Jan Leget.



19 juni 1966 UVS – Neptunus overgespeeld. UVS wint met 3-0 en is kampioen van de 1ste klasse B. Voor het 
eerste mag UVS meedoen in de strijd om het algeheel kampioenschap van Nederland. Daarin 
wordt echter geen rol van betekenis gespeeld.

seizoen 1966-1967 UVS eindigt met Roodenburg en Unitas uit Gorinchem op de eerste plaats. In de beslissende 
wedstrijd om het kampioenschap verliest UVS met 2-0 van Unitas in Gorinchem.

24 maart 1968 Het zaterdagteam van UVS kampioen van de afdeling Leiden en promoveert naar de KNVB.
28 april 1968 In Gouda wint UVS met 2-1 van GSV en is kampioen van de 1ste klasse B. Opnieuw mag worden 

deelgenomen aan de strijd om het kampioenschap van Nederland.
10 juli 1968 UVS speelt de belangrijkste wedstrijd uit haar geschiedenis. In Heemstede op het neutrale 

RCH-terrein wordt onder de ogen van 22.000 toeschouwers de beslissingswedstrijd om 
het kampioenschap van Nederland bij de amateurs onfortuinlijk met 2-1 verloren van het 
Amsterdamse DCG.

1971 Na 23 jaar hoofdtrainer van UVS te zijn geweest, besluit Piet Kantebeen te stoppen.
8 mei 1972 Tijdens een buitengewone ledenvergadering wordt besloten de zaterdagafdeling op te heffen. 

Aanleiding is het tekort aan ruimte voor de jeugd.
1974 UVS kwalificeert zich voor de nieuw gevormde hoofdklasse.
30 november 1974 Voorzitter Piet Kruit opent het UVS-jeugdhonk.
seizoen 1976-1977 Voorafgaand aan het seizoen geeft UVS 

een voetbalkrant uit (oplage 40.000).
 UVS 2 kampioen van de reserve 1ste klasse. 
30 april 1978 Jeugdinterland Nederland – Engeland 

op ons complex ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van de KNVB Afdeling 
Leiden. In het Nederlands elftal onder 
anderen de vijftienjarige Ruud Gullit.

april 1979 Viering 65-jarig bestaan in de 
Stadsgehoorzaal.

26 mei 1979 Organisatie groots “Boerhaave-
voetbaltoernooi” ten behoeve van het 
Nationaal Fonds Sport Gehandicapten met 
onder andere een voetbalwedstrijd tussen 
ministers en kamerleden in aanwezigheid 
van Z.K.H. Prins Bernard.

1980 UVS 2 degradeert naar de 2e klasse van de 
KNVB.

1981 UVS 1 degradeert na 7 jaar hoofdklasse 
naar de 1ste klasse KNVB.

 UVS 2 kampioen en na 1 seizoen weer 
terug in de hoogste reserveklasse.

1982 UVS B1 kampioen. Via een halve promotie-
competitie wordt kwalificatie afgedwongen 
voor de regionale B-competitie.

5 juni 1982 Groots opgezet toernooi ten bate van 
Unicef met bekende artiesten en politici.

10 juni 1982 UVS 1 degradeert naar de 2e klasse 
na 2-1 verlies tegen HOV in een 
beslissingswedstrijd op het terrein van 
Westlandia in Naaldwijk.

seizoen 1983-1984 Invoering damesvoetbal.
 UVS 1 kampioen en promoveert naar de 

1ste klasse KNVB.
 Bekerfinale West II tussen UVS en Sliedrecht op het terrein van Xerxes in Rotterdam. Sliedrecht 

is winnaar na het nemen van strafschoppen.
 Uitgave jubileumboek “U.V.S. 70 jaar in beeld” ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan.
1985 De regionale A-jeugd plaatst zich voor de nieuw gevormde landelijke jeugdcompetitie.
6 september 1985 Burgemeester C.H. (Cees) Goekoop verricht de officiële opening van onze vernieuwde 

accommodatie (kantine en kleedkamers).

De voetbalkrant rolt van de persen! Een laatste kritische blik. 
V.l.n.r. Jan Holvast, Tom Maaskant, Piet Kruit,

Hans Neuteboom, Jan Peper en Herman Vermeer. 

Boerhaavevoetbaltoernooi. Secretaris Wim Polane
wordt voorgesteld aan prins Bernard.
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Opels. Toen alles nog koek en ei was! Een trots lachende Bart 
van Leeuwen in gesprek met Rinus Michels.

seizoen 1986-1987 UVS 1 kampioen en promoveert naar de 
hoofdklasse.

 UVS 2 kampioen van de reserve 1ste klasse 
KNVB.

8 september 1987 Overdracht Opels aan de selectiespelers 
van UVS in Huis ter Duin te Noordwijk in 
aanwezigheid van de voltallige Nederlands 
Elftalselectie.

8 februari 1988 De tuchtcommissie van de KNVB 
vindt dat UVS in strijd handelt met de 
amateurbepalingen door de selectiespelers 
de mogelijkheid te bieden tegen een 
verlaagd tarief auto’s te leasen. Zo oordeelt 
ook de commissie van beroep van de 
KNVB.

januari 1989 A-selectiespelers Mario Faber en Hans 
van Leeuwen maken deel uit van het 
Nederlands team tijdens het eerste officiële 
wereldkampioenschap zaalvoetbal.

1 april 1989 Viering 75-jarig bestaan in Grand Hotel 
Huis ter Duin in Noordwijk.

22 april 1989 UVS 1 speelt tegen het Nederlands 
elftal, dat in een vooraf uitverkochte 
Kikkerpolder (10.000 toeschouwers) zijn 
laatste oefenwedstrijd speelt vlak voor de 
belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen 
West-Duitsland (uitslag 0-5).

mei 1989 UVS 1 degradeert naar de 1ste klasse na 
0-1 verlies tegen AFC.

 UVS 2 verliest de beslissingswedstrijd om 
het kampioenschap van de reserve 1ste 
klasse van Quick 2 met 1-3.

 UVS 1 wint de finalewedstrijd van de 
Leidsch Dagblad Cup tegen Katwijk met 
2-1.

29 april 1990 UVS 1 kampioen (Hermes DVS 3-8) en 
keert weer terug in de hoofdklasse.

 UVS Dames 1 wint de afdelingsbeker.
1990 Na een “proefjaar” (seizoen 1989-1990) 

start UVS officieel met competitievoetbal 
voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Dit in samenwerking met Club ‘58 
(thans VTV Leiden).

20 mei 1991 UVS degradeert naar de 1ste klasse. Opnieuw is het Amsterdamse AFC scherprechter (3-0 
verlies).

 De landelijke A-jeugd promoveert naar de hoogste klasse. 
 Op ons complex worden voor het eerst alle 16 finales van de LD Cup verspeeld.
31 maart 1994 Tijdens de oudejaarsavond wordt een permanente fotogalerij in de kantine officieel geopend.
1 april 1994 Viering van het 80-jarig bestaan.
15 mei 1994 UVS 1 kampioen na een 2-0 overwinning op RVC.
 Er wordt opnieuw met twee teams gestart met zaterdagvoetbal.
 UVS 1 wint het Zilveren Molentoernooi, georganiseerd door LFC.  
14 mei 1995 UVS 1 degradeert na een 0-0 gelijkspel tegen Tonegido.
2 juni 1996 UVS 1 wint op het terrein van FC Lisse met 3-2 van de periodekampioen van de 1ste klasse A 

Hilversum en promoveert naar de hoofdklasse. 
 UVS Dames 1 behaalt haar eerste kampioenschap.
 UVS C1 wordt overtuigend kampioen en promoveert als enige Leidse en regioclub naar de 

nieuw te vormen landelijke klasse.
25 mei 1997 UVS 2 (zondag) speelt als kampioen van de reserve hoofdklasse West 3 in Assen om het 

(zondag)kampioenschap van Nederland en eindigt op dit ééndaagse toernooi op de tweede 
plaats.

Wedstrijd Nederlands elftal. Ook de media waren er in 
groten getale. De Duitse televisiezender ZDF had zelfs een 

helicopter ingezet om de beelden snel naar de studio te 
vliegen. 



april/mei 1998 UVS dames 1 en 2 behalen het kampioenschap.
6 juni 1998 Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze zustervereniging Club ‘58, wordt op ons 

complex een sport-en-speldag gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. Een 
optreden van K&G, het bezoek van burgemeester Goekoop en een grootse feestavond vormen 
de hoogtepunten van deze dag.

april/mei 1999 Viering 85-jarig bestaan.
23 april 1999 Oprichting Club van 100.
mei 1999 Doelman Dave de Heiden van UVS 1 wordt tijdens het jaarlijkse Leidse Voetbalgala gekozen tot 

“voetballer van het jaar”.
 Het Nederlands kampioenschap voor scheidsrechters, georganiseerd door de COVS Leiden in 

verband met haar 70-jarig bestaan, wordt op ons complex gehouden.
11 mei 1999 Dames 1 promoveert naar de 1ste klasse na een 2-0 overwinning op het Haagse DUNO.
mei/juni 1999  UVS C1 wint zowel de LD-Cup als de Supercup, na een overwinning op de winnaar van de 

H(aagse) C(courant) Cup.
7 december 1999 Het begeleidingsteam van onze G-voetballers wint de jaarlijkse “Co Verhoog” vrijwilligersprijs.
23 mei 2000 UVS 1 speelt tegen Jong Oranje (Olympisch elftal). Uitslag 2-7. 
mei 2000 Dames 1 degradeert uit de 1ste klasse.
27 mei 2001 UVS 1 degradeert uit de hoofdklasse.
1 september 2001 Officiële opening van het kunstgrasveld door 

wethouder Alexander Pechtold.
25 mei 2002 UVS dames 1 wint afdelingsbeker na een 3-2 

overwinning op MVV’27.
mei 2002 UVS A1 degradeert na beslissingswedstrijd tegen Quick 

Boys A1 naar 3e divisie landelijk.
mei 2003 UVS A1 keert terug naar 2e divisie na een gewonnen 

beslissingswedstrijd tegen het Amsterdamse DCG.
 Dames 1 promoveert naar de 1ste klasse.
28 juli 2003 Opening jubileumjaar UVS 90 jaar. De jubileumwedstrijd 

tegen Roda JC wordt met 5-1 verloren.
10 maart 2004 Damesoefeninterland Nederland-Ierland (6-0) 

op ons complex. Ter voorbereiding op het EK-
kwalificatietoernooi.

seizoen 2003-2004 UVS 1 promoveert naar hoofdklasse na 4-1 overwinning 
op Wilhelmus.

seizoen 2004-2005 UVS 1 degradeert uit hoofdklasse.
seizoen 2005-2006 Dames 1 kampioen en promotie naar 1ste klasse.
 UVS zaterdag 1 kampioen en promotie naar 4e klasse 

KNVB.
27 april 2006 Directeur Sportbedrijf Leiden Bert Paauw opent twee 

nieuw aangebouwde kleedkamers aan jeugdhonk.
30 oktober 2006 Voorzitter Bart van Leeuwen treedt na een bestuursperiode 

van 25 jaar terug. Bart wordt voor zijn vele verdiensten 
benoemd tot erelid en erevoorzitter. Huub de Veld volgt hem 
op.

seizoen 2006-2007 UVS G1 kampioen.
 Ontwikkeling en start van UVS-website.
seizoen 2007-2008 UVS 1 degradeert naar 2e klasse.
 Dames 1 degradeert naar 2e klasse.
seizoen 2008-2009 UVS 1 degradeert naar 3e klasse.
zomer 2008  Verbouwing en herinrichting kantine.
seizoen 2009-2010 UVS 1 ongeslagen kampioen 3e klasse en promotie naar 2e klasse.
 Finale districtbeker UVS 1 – Voorschoten’97 zaterdag 1. UVS verliest met 4-0.
 D1 kampioen van de hoofdklasse en promoveert naar de 2e divisie landelijk.
 Het jeugdhonk wordt verhuurd aan kinderopvangorganisatie B4kids.
 Start Ukkenvoetbal bij UVS voor 4- en 5-jarigen. 
4 augustus 2010 Start geheel vernieuwde UVS-website.
25 oktober 2010 Benoeming en installatie jubileumcommissie UVS 100 jaar.
2010-2011 UVS 1 promoveert naar 1ste klasse via nacompetitie.
 C1 kampioen en promotie naar 2e divisie landelijk.
 Vervanging van het kunstgras.

Opening kunstgrasveld door 
Alexander Pechtold. Toen al goede 

aandacht!
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15 januari 2011  Alfons Groenendijk opent het gerenoveerde 
sponsorhome.

2 februari 2011 UVS gaat samenwerkingsverband aan met 
FC Twente.

31 oktober 2011 Vervanging van het clublogo.
19 mei 2012 UVS D3 wint de districtsbeker.
15 augustus 2012 Internationaal jeugdtoernooi onder 16 met 

deelname van BVO’s.
2 april 2013  Clubdiner UVS 99 jaar.
19 april 2013  Clubhuisveiling.
1 juli 2013  Aanvang jubileumseizoen.
21 augustus 2013 Tweede internationaal TOP jeugdtoernooi 

onder 16. UVS A1 winnaar.
22 november 2013  Jubileumreünie.
4 januari 2014 Groot Jubileum Nieuwjaarstoernooi met oud-

spelers.
28 maart 2014 Jubileumreceptie plus aansluitend Open 

Huis. Overhandiging 1ste exemplaar 
jubileumboek UVS 100 jaar.

29 maart 2014  Jubileumfeestavond in Scheltemacomplex.
1 april 2014  UVS bestaat 100 jaar.
 Oprichtingsdiner UVS 100 jaar.
17 mei 2014  Bekerfinales district west 2 op UVS-complex.
mei/juni 2014 In het kader van het jubileum worden er voor alle geledingen binnen de club toernooien en 

andere evenementen georganiseerd.

UVS D3 wint districsbeker. 
Wat is er mooier dan ………………!?

Jubileumreünie

Jubileum- 
nieuwjaarswedstrijden


