
november | elke dag Vitesse    [411]

Op de elfde van de elfde in 1894 speelt Vitesse haar eerste of-
ficiële competitiewedstrijd ooit. De club heeft zich aangesloten 
bij de Nederlandschen Voetbal en Athletiek Bond en neemt deel 
aan afdeling I in de oostelijke sectie van de bond, ook wel bekend 
als de ‘Geldersche competitie’. De afdeling bestaat uit vijf clubs: 
vier uit Gelderland (Vitesse, Get-on uit Wageningen, Quick uit Nij-
megen en Voorwaarts uit Tiel) en Victoria uit Den Bosch. Vitesse 
trapt af tegen de laatstgenoemde vereniging op het speelterrein 
bij koffiehuis Den Bult in Hintham ten oosten van de Brabantse 
provinciehoofdstad.

Vitesse schiet als een raket uit de startblokken en wint met maar 
liefst 0-17 tegen Victoria. Uitblinker is Gaspard Dezentjé die door 
zijn ervaring – hij speelde eerder als voetballer bij de Haagsche 
Cricket- en Voetbalvereeniging Thor – een belangrijke schakel is 
tussen de Arnhemse verdediging en aanval. Deze Gaspard is een 
van de vijf leden van de Indische familie Dezentjé in het elftal van 
Vitesse. Het zijn allemaal broers of neven van elkaar: Frans en zijn 
jongere broer Bernard, de broers Edmond (die zes keer scoort 
tegen Victoria) en Elias (Eli) en de eerdergenoemde Gaspard. Met 
uitzondering van Gaspard zijn de jongens allemaal vanaf het prille 
begin lid van – toen nog cricketclub – Vitesse. Frans wordt in mei 
1892 als zeventienjarige de eerste voorzitter en een half jaar later 
wordt Bernard gekozen tot penningmeester. 

De Dezentjés zijn vanuit Nederlands-Indië, waar 
de familie actief is in de suikerfabricage, in Arnhem 
beland om aan de hogere burgerschool (hbs) mid-
delbaar onderwijs te volgen. Veel Indische families 
kiezen er in die tijd voor om hun kinderen in Neder-
land te laten studeren. 

In het eerste seizoen van Vitesse in de voetbalcom-
petitie staan de neven soms met z’n vijven tegelijk 
in het elftal, zoals bij Victoria. In het weekblad De 
Athleet van woensdag 14 november 1894 staat een 
kort verslag van de wedstrijd: “Vitesse is veel sterker 
dan verleden jaar, alles zit flink in elkaar; de forwards 
spelen uitstekend samen en werden bovendien 
prachtig gesteund door den ouden Haagschen spe-
ler G. Dezentje. Ook Donkers en v.d. Zande werkten 
uitstekend. In de voorhoede muntte geen van allen 
boven de anderen uit, allen waren goed. Eli Dezentje 
en Hesselink schoten als Japaneezen, de anderen lie-
pen goed in. Zoo vaak de backs iets te doen kregen, 
kweten zij zich goed van hunne taak; van Pandjang is 
niets te zeggen, hij heeft bijna geen bal in handen ge-
had.” ‘Pandjang’ is de bijnaam van de grote Vitesse-

doelman Rudy d’Arnaud Gerkens en betekent in het Indisch ‘lang’.

Vitesse wint ook het thuisduel tegen Victoria met dubbele cij-
fers (14-0) en verslaat daarnaast Voorwaarts (zowel uit als thuis), 
Get-on (uit) en Quick (thuis). Pas in de voorlaatste wedstrijd, uit 
in Nijmegen tegen Quick, wordt het eerste punt verspeeld en 
krijgt d’Arnaud Gerkens voor het eerst een doelpunt tegen. De 
laatste wedstrijd tegen Get-on – gespeeld in Wageningen omdat 
het terrein van Vitesse op de Paasweide bij de Rijn onder water 
staat – gaat met 2-4 verloren. De Arnhemmers zijn dan echter al 
kampioen.

En de Dezentjés? Zij keren niet veel later één voor één terug 
naar Nederlands-Indië. Gaspard blijft nog het langst actief in het 
Nederlandse voetbal. Hij speelt tot 1896 bij Vitesse en daarna tot 
zijn terugkeer naar Indië begin 1898 nog bij RAP (Amsterdam) en 
Brabantia (Breda).

Victoria (Den Bosch) - Vitesse 0-17 (0-7)
0-1 Eli Dezentjé, 0-2 W. Hesselink, 0-3 W. Hesselink; de overige 
doelpuntenmakers zijn W. Hesselink, Eli Dezentjé (beiden nog 1x),  
B. Dezentjé (4x), Edm. Dezentjé (6x) en Deelken (2x) 

Scheidsrechter: J.A.A.P. Visscher 
Onbekend aantal toeschouwers aan de Hinthamscheweg, Vught

Victoria: Sassen, H.A. van Veen, W. Smeenk, Pastoors, W. van 
Ravenhorst, Mulder, Van Everdingen, A. Engel, Van Voorthuijsen, 
Van Waaijenburg, H. Engel 

Vitesse: Rudy d’Arnaud Gerkens, Frans Dezentjé, Cees Hagedoorn, 
Gaspard Dezentjé, Fons Donkers, Jan van der Zande, Edmond 
Dezentjé, Willem Hesselink, Bernard Dezentjé, Hendrik Deelken, Eli 
Dezentjé

11 NOVEMBER 1894: Victoria (Den Bosch) - 
Vitesse  0-17 
[seizoen 1894/95, afdeling I Oost]

Het kampioenselftal van Vitesse in het seizoen 1894/95. 
Staand vanaf links: Hendrik Deelken, Fons Donkers, Frans 
Dezentjé, Rudy d’Arnaud Gerkens en Willem Hesselink. 
Zittend: Edmond Dezentjé, Gaspard Dezentjé, Cees Hagedoorn, 
Bernard Dezentjé, Eli Dezentjé en Jan van der Zande.
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