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Gemeente Haarlem  
Leden van de commissie Samenleving 
Grote Markt 2,  
2011 Haarlem 
 
griffiebureau@haarlem.nl 
 
 
URGENT   

. Betreft: Velden problematiek Sportpark Spanjaardslaan Haarlemsche Cricket 
Club Rood en Wit en de Koninklijke Haarlemsche Football Club “HFC”. 
 

Haarlem, 4 juli 2016 
 
 
Geachte leden van de commissie Samenleving,  
 
Op donderdag 7 juli staan wij aangemeld als inspreker tijdens de vergadering van de 
commissie Samenleven. 
Middels onderstaande brief willen wij u op de hoogte stellen van de veldenproblematiek 
aan de Spanjaardslaan voor H.C.C. Rood en Wit, die bij de wethouder Snoek bekend is, en 
waar op korte termijn een oplossing zou moeten worden gevonden. Aan de 
Spanjaardslaan is de voetbalclub Koninklijke Haarlemsche Football Club “HFC” 
hoofdhuurder van de sportvelden.  Koninklijke Haarlemsche Football Club verhuurt aan 
H.C.C. Rood en Wit drie voetbalvelden voor cricketsport.  
 

Op 1 mei 2017 loopt de huurovereenkomst af tussen Koninklijke HFC en Rood Wit over 
gebruik van de voetbalvelden voor de cricket. 
Wij kunnen hierdoor per 1 mei 2017 geen gebruik meer maken van het hoofdveld van 
de Koninklijke HFC voor de cricketsport door het steeds langer durende seizoen van het 
eerste van Koninklijke Haarlemsche Football Club “HFC”. Het cricketseizoen loopt van 1 
mei tot en met 1 september, maar om de gravel pitches klaar te leggen en het gras te 
herstellen zijn er ongeveer vanaf begin april velden nodig. 
 
Om als volwaardige cricketclub te functioneren is het feit dat Koninklijke Haarlemsche 
Football Club “HFC” het hoofdveld niet meer kan verhuren vanaf 2017 een zeer groot 
probleem. Wij vragen aandacht voor deze urgentie huisvestingsvraag.  
Koninklijke HFC werkt mee aan een huurovereenkomst voor gebruik voetbalvelden  
4 en 5 voor een nieuwe periode vanaf 1 mei 2017. 
 
HFC groeit door 
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De Kon. HFC heeft de laatste jaren een grote groei doorgemaakt in aantal leden. Een 
overzicht illustreert dit: 
 
1986:   780  leden 
1991:  1000 leden 
1996:   1450 leden 
2016:   1900 leden 
Al deze leden bespelen 5,5 velden en dat is vooral op de zaterdagen met 1200 spelende 
jeugdleden en veteranenteams een ware uitdaging.  
 
Voetbalcompetities duren steeds langer 
In het verleden waren de voetbalcompetities overzichtelijk. Het seizoen begon in 
september en duurde tot eind april waarna een lange zomerstop kwam. De competities 
duren voor het voetbal duren nu echter steeds langer. Het eerste elftal van HFC zal in de 
volgende competitie in de 2e Divisie uitkomen. Het aantal speelronden in deze divisie is 
34, in tegenstelling tot de 30 speelronden van de afgelopen jaren in de Top- , Hoofd- en 
Eerste Klasse waar HFC in uitkwam. Omdat ook de hoogste juniorenteams in landelijke 
divisies uitkomen, ook daar de wedstrijden door nacompetities tot halverwege juni 
duren. Ter illustratie: de competitie begint in het weekend van 13/14 augustus en de 
trainingen voor de selectie van HFC1 zijn op 4 juli jl. gestart.  
 
Het is duidelijk dat dit capaciteitsproblemen oplevert, voor HFC maar zeker ook bij 
onderhuur aan derde partijen zoals Rood en Wit.  
 
We zullen ook inspreken tijdens de commissievergadering op 7 juli 2016 om onze 
argumenten aan de commissie kenbaar te maken. 
 
Wie is HC.C. Rood Wit? 
Rood en Wit, opgericht op 22 juni 1881, is één van de oudste sportverenigingen in 
Nederland. Sinds 1909 speelt Rood en Wit cricket op het Spanjaardslaan complex in 
Haarlem, waarbij drie velden worden gehuurd van de Koninklijke Haarlemsche Football 
Club “HFC” Hieronder valt ook waaronder  het hoofdveld met aangrenzend clubhuis, 
tribune, kleedkamers en oefenkooi. 
Rood en Wit is met gemiddeld rond de 250 leden een toonaangevende cricketclub 
waarbij door de jaren heen altijd de nadruk heeft gelegen op het opleiden van de eigen 
jeugd: jongens en meisjes. Rood en Wit heeft bij de heren 14x het Kampioenschap van 
Nederland gewonnen en bij de dames 16x. 
 
Wat is de behoefte van H.C.C. Rood Wit? 
Rood en Wit heeft 2 volwaardige cricketvelden nodig met een clubhuis, oefenkooi en 
opslag aan een van deze velden op één dezelfde locatie. 
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Met het verlies van haar hoofdveld met een clubhuis aan de Spanjaardslaan komt Rood 
en Wit vanaf 2017 terecht op 2 voetbal bijvelden (1 acceptabel veld (veld 5) en 1 te klein 
veld (veld 4)) zonder aangrenzende voorzieningen. 
 
Veld 4 is een te klein cricketveld dat niet aan de door de KNCB bepaalde minimum 
afmetingen voldoet en tot op heden gebruikt werd voor jeugd-en recreatie cricket. 
Het andere veld ( helicopterveld aan de Wagenweg, voetbalveld 5) voldoet weliswaar 
aan de afmetingen, maar beschikt over geen enkele voorziening behorende bij een 
sporthoofdveld (clubhuis/kleedkamers/ voorzieningen voor toeschouwers etc.). 
Aan de gemeente is gevraagd te onderzoeken of er aan dit veld 5, Spanjaardslaan een 
clubhuis gebouwd zou mogen worden maar de kans hierop is zeer gering i.v.m. 
benodigde vergunningen, bestemmingsplannen en andere procedures.  
 
De reden van dit schrijven namens beiden clubs is aan te geven hoe groot en 
onoplosbaar het probleem qua velden en clubhuis aan de Spanjaardslaan is. 
 
Wij hopen op uw begrip zodat wij kunnen werken naar een duurzame oplossing met 
minimaal de aanleg van één cricketveld, die recht doet aan de lange sporthistorie van 
Haarlem en cricket in het bijzonder. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het bestuur H.C.C. Rood en Wit.  
 
 
Huib van Walsem      
Voorzitter      
H.C.C. Rood en Wit. 
 
Namens het bestuur Koninklijke Haarlemsche Football Club “HFC” 
 
Gert Jan Pruijn 
Voorzitter      
Koninklijke Haarlemsche Football Club “HFC” 


