HET OVAAL

door Herman van der Horst - 2018

Als tachtiger, die de eerste helft van zijn leven in Enschede heeft doorgebracht, heb ik inderdaad vele
herinneringen aan het G.J. van Heekpark.
Vele interessante zaken zijn reeds genoemd of in beschrijvingen en boeken vermeld, toch wil ik er enige
memoreren :
-inderdaad Emil Zatopek als winnaar van een 10 km of marathon rond 1947
-op naar de wedstrijden van Sportclub Enschede met zijn vele sterren onder de tonen in de luidsprekers
van “Koning Voetbal”
-gezellig schaatsen op de ondergespoten tennisbanen, waarbij ik een keer goed op mijn achterhoofd ben
gevallen
-in een grote menigte kijken naar vuurwerk op koninginnedag of bij de jaarwisseling (wellicht actuele tip
voor de burgervuurwerkgroep)
-Pellenaars en Schulte in Rondes van Nederland
-aankomst(en) Marathons, vooral in het begin.
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Ik zal nooit vergeten de door Abe losjes genomen vrije trap vanaf de middellijn, die dreigde precies in de
rechter kruising van het doel te verdwijnen.
Ik zal nooit vergeten de vriendschappelijke wedstrijd tegen Xerxes, met de vriendelijke mededeling via de
luidsprekers, dat Faas Wilkes helaas niet van de partij zou zijn.

Mijn ouders waren mede-oprichters van de korfbalclub DOS in 1910, dat stond oorspronkelijk voor
D(e)O(nderwijzers)S(portclub), de eerste voorzitter en schoolhoofd Glas was een kaartvriend van mijn
vader en de latere voorzitter en sportonderwijzer Aikes (die helaas in 1943 bij het bombardement is
verongelukt) was een overbuurman. Mijn ouders hebben elkaar vermoedelijk getroffen gedurende de
jaren, dat zij samenspeelden. Mijn moeder was onderwijzeres. Later is het pas D(oor)O(efening)S(terk)
geworden.
Mijn vader was ook de eerste secretaris/penningmeester van de O(verijselsche)K(orfbal)B(ond) bij de
oprichting in 1914, heeft dat 8 jaar volgehouden en was verder vertegenwoordiger in het hoofdbestuur van
1915/20. Het aantal leden bedroeg in het begin 125, om te stijgen naar zo’n 6000 in 1990.
Ik vertel dit alles, omdat DOS na een begin op de stadsweide verhuisd is in 1918 naar het ovaal op het G.J.
van Heekpark, waarvan de club de helft van een helft mocht gebruiken voor training en wedstrijden en
waar zij bijna 30 jaar vertoefd heeft. Mijn ouders kunnen daar hebben gespeeld. Zij woonden toen aan de
Wagelerstraat, vlak bij het park.
Van deze wedstrijden en verdere festiviteiten heb ik een aantal klassieke foto’s ingevoegd, die behalve de
eerste, op het park gemaakt zijn.

DOS in 1913 met medeoprichters
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DOS in 1932

DOS in 1936

Het ovaal zou een mooi cricketveld zijn geweest, maar is daarvoor voor zover bekend nooit gebruikt,
hoewel dit oorspronkelijk kennelijk wel de bedoeling was. Het dient dan wel droog weer te zijn. Als bewijs
voor deze stelling foto’s van de gedenknaald, gewijd aan G.J. van Heek, in dank geschonken door
ingezetenen van Enschede in april 1922.
Hierop is op één vlak te zien een man met voetbal, een vrouw met tennisracket en ten slotte een jongeling
in korte broek met cricketbat.
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1928
Gedenknaald/obelisk met theehuis

luchtfoto uit 1925
“The Oval” is (misschien als voorbeeld gebruikt) een beroemd cricketveld uit 1845 van de Surrey County
Cricket Club in Zuid-Londen met een capaciteit van 20000-25000 toeschouwers.

Het “echte” OVAL
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P.S. :
Als oud-lid van PW cricket en huidig lid van de seniorencricketvereniging S(till)G(oing)S(trong) ben ik graag
bereid mee te werken via mijn sportnetwerk aan een demonstratieve cricketwedstrijd op zaterdag 26 mei
(zoals in uw artikel d.d. 11/10/2017 is aangegeven) of desnoods een andere datum, liefst met droog weer !
Herman van der Horst/BSB 111/7548 EE Enschede/tel. 053-4311592/koenido@hetnet.nl
Bron : Gedenkboek 75 jaar bestaan DOS
Eigen foto-archief
P.P.S. :

hier staat Herman v.d. Horst
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