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HARDERWIJK – Visserij, handel en een strijd tussen voetbalclubs die hun sporen in het 
zaterdagvoetbal hebben verdiend hebben. Met deze elementen, gecombineerd met 
gezelligheid wil VVOG een stuk historie nieuw leven in blazen door de introductie van de 
ZuiderZeeCup, op 8 en 11 augustus. De loting voor het tweedaagse evenement koppelde 
Huizen aan Go Ahead Kampen. VVOG speelt tegen Urk. Alle voorzitters van deze 
voetbalclubs uit vissersplaatsen aan de voormalige Zuiderzee waren zaterdag tijdens 
Aaltjesdag uitgenodigd bij Veluvia, de voormalige scheepswerf aan de Havendam in 
Harderwijk. Reyer Roelofsen, voorzitter van de Vrienden Stichting VVOG gaf uitleg over 
de opzet en totstandkoming van het evenement, waarna het gezelschap een rondvaart 
op de Jacoba door de haven van Harderwijk kreeg aangeboden.   
“Dit initiatief is ontstaan tijdens een tocht op dezelfde boot die we bij Veluvia verhuren, 
in september vorig jaar. Aan boord waren echte Harderwiekers met een VVOG-hart, die 
iets wilden organiseren om een bijdrage te leveren om VVOG op hoofdklasseniveau te 
houden”, vertelt Roelofsen. Het idee werd verder uitgewerkt. “We wilden iets met water, 
vis, De Zuiderzee en clubs die hun naam en faam hebben opgebouwd in het 
zaterdagvoetbal.” Het resultaat is de ZuiderZeeCup. “We hebben alleen teams 
uitgenodigd uit plaatsen die aan de  voormalige Zuiderzee liggen. Op zaterdag wordt er 
vis gerookt en gebakken, is het sportpark aangekleed met netten en spelen er 
dweilorkestjes en is er een zanger. Voor de jeugd is er het kidsplein. Er moet een gezellig 
‘Zuiderzeesfeertje’ ontstaan.”  
Ruud Posthumus, voorzitter van VVOG, vindt het toernooi belangrijk voor de uitstraling 
voor VVOG en Harderwijk. “Hopelijk groeit het uit tot een jaarlijks terugkerende traditie. 
Alle clubs komen uit voormalige Zuiderzeeplaatsen en dat bindt ons. Het is fantastisch 
dat zij naar dit toernooi komen.” 
“Als rasechte Urker vind ik dit toernooi voor clubs aan het IJsselmeer een prachtig 
initiatief en we hebben alles op alles gezet om mee te doen”, zegt zijn collega-preses 
Gerrit Meun van Urk. 


