BOEKBESPREKING
100 jaar voetbalhistorie in Houthem-Sint Gerlach 1909-2009
De historie van de 100-jarige voetbalsport in Houthem wordt beschreven vanaf de in 1909
opgerichte Houthemse Bal Club (H.B.C.) en de daaruit voortgekomen R.K.V.V. IASON
vanaf 1918. De vereniging leed aanvankelijk een zeer wisselvallig bestaan met vallen en
opstaan (heel toepasselijk binnen de voetbalsport). Pas na de Tweede Wereldoorlog
d.w.z. vanaf 1944 werd de vereniging steeds stabieler en kon dan ook zonder onderbreking tot heden blijven voortbestaan.

Kampioenselftal IASON-2 1950
Staand v.l.n.r.: scheidsrechter, Henk Suijlen, Lei Erens, Johan Heimann (penningmeester), Bèr Brouns, Sjef Puts, Jan Senden (grensrechter?) en Piet Suijlen
Midden: Bèr Coumans
Knielend v.l.n.r.: Bèr Brands, Wiel Voncken, Gerlach Vrancken (vaste keeper), Sjef
Bisschops en Jo Reintjens.
In het boekwerk "100 jaar voetbalhistorie in Houthem-Sint Gerlach 1909-2009" worden
dan ook zeer veel wetenswaardigheden, o.a rondom het ontstaan van de voetbalsport, de
ligging van de sportvelden, de hoogte- en dieptepunten van de senioren- en juniorenelftallen en allerlei andere historische gegevens m.b.t. het Houthemse voetbalgebeuren, gepubliceerd. Het in chronologische volgorde opgestelde boek is geen droge
opsomming van feitenmateriaal maar is goed leesbaar en rijkelijk geïllustreerd met vaak
nooit eerder gepubliceerde foto's en overzichten. De schrijvers Charles Odekerken en
zoon John hebben de afgelopen jaren zoveel mogelijk oud bronnenmateriaal verzameld
en uiteindelijk gebundeld in een fraai 128 pagina's tellend boekwerk met harde kaft.
Sinds de boekpresentatie op zondag 6 september 2009 zijn er reeds veel boeken
verkocht, maar voor de liefhebber zijn er nog steeds enkele exemplaren te koop (zolang
de voorraad strekt). Het boek kost 12,50 euro (excl. verzendkosten) en kan besteld
worden via de secretaris van de VV IASON, dhr. Danny Dullens, welke bereikbaar is via
email dannydullens@hotmail.com. Het bedrag kan overgemaakt worden op Rabobankrek.nr. 15.28.06.172 ten name van Voetbalvereniging IASON te Houthem-St.Gerlach
onder vermelding van uw adres en de bestellingsnaam "eeuwboek".
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