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Een goede eerste seizoenshelft van Vitesse in het seizoen 
2012/13 levert de club onder andere een klinkende 4-1 zege op 
tegen NEC in GelreDome. Tweemaal Wilfried Bony, een treffer 
van aanvoerder Guram Kashia en Mike Havenaar die vlak na zijn 
invalbeurt scoort, zorgen voor een uitzinnig Arnhems publiek. 
Voor NEC is er een dubbele afgang, omdat maar liefst drie spe-
lers door scheidsrechter Ruud Bossen met een rode kaart van 
het veld worden gestuurd. De laatste Eredivisie-wedstrijd waarin 
een team met acht man eindigde was FC Groningen in november 
1997, ook tegen Vitesse.

Voor doelman Piet Velthuizen is de wedstrijd tegen NEC een bij-
zondere: hij staat voor de 150e maal in competitieverband on-
der de lat bij Vitesse. Even lijkt de mijlpaal letterlijk en figuur-
lijk de mist in te gaan, omdat de keeper na drie minuten enorm 
blundert bij de aanstormende Melvin Platje. Volgens Velthuizen 
is laaghangende gele rook de oorzaak van het kolderieke tegen-
doelpunt. Gelukkig komt alles dus nog goed. De geboren Nijme-
genaar keept verder een prima wedstrijd.

Piet Velthuizen komt in 1999 als twaalfjarige naar Vitesse. Hij 
doorloopt verschillende jeugdselecties en krijgt in 2006 loon 

naar werken als hij zijn eerste contract tekent. Op de laatste dag 
van dat jaar maakt hij zijn debuut in Vitesse 1 in de uitwedstrijd 
tegen Heracles Almelo (2-2). Velthuizen valt op door zijn krach-
tige uitstraling en katachtige reflexen. Zijn ster rijst razendsnel en 
hij wordt vaste keeper. Alleen huurling Vladimir Stojković houdt 
hem nog een aantal duels op de bank in zijn eerste seizoen. 

18 NOVEMBER 2012: Vitesse - NEC  4-1 
[seizoen 2012/13, Eredivisie]

Op 17 november 1895 begint Vitesse aan haar tweede seizoen 
onder de vlag van de nationale voetbalbond. In tegenstelling tot 
het seizoen ervoor is er nu een officiële Gelderse competitie die 
alleen bestaat uit clubs uit de provincie. Er zijn echter slechts 
drie deelnemers: Get-on uit Wageningen, Quick uit Nijmegen 
en Vitesse. De Arnhemmers worden ongeslagen kampioen, een 
reeks die begint in Wageningen met een 1-4 overwinning bij 
Get-on.

In de opstelling van Vitesse tegen de Wageningers staat voor het 
laatst Frans Dezentjé. Deze telg uit een Indisch geslacht staat op 
het punt om terug te keren naar zijn geboortegrond. De speler is 
een van de betere voetballers van het eerste uur van Vitesse en 
tevens de eerste voorzitter (‘president’) van de club, een functie 
die hij in 1892 bekleedde van mei tot november. 

Naar aanleiding van zijn afscheid wordt in het landelijke sport-
weekblad De Athleet zelfs een artikel aan hem gewijd. Hierin 
staat onder andere: “Dit vertrek zal nog lang gevoeld worden. Be-
zwaarlijk zal het zijn de plaats in het elftal, het elftal dat verleden 
jaar het Kampioenschap won en eene club als Rapiditas sloeg, 
door iemand te doen innemen, die plaats zoo waardig als Frans 
Dezentjé.”

Het bestuur van Vitesse organiseert daags na het duel tegen 
Get-on een afscheidsfeestje waarbij voorzitter Chris Engelberts 
hem een herinneringsmedaille overhandigt. 

Frans Dezentjé werkt na zijn terugkeer in Indië in de suikerfabri-
cage. Op Java heeft de familie Dezentjé een succesvolle onderne-
ming met plantages en fabrieken. Een jaar later vertrekken ook 
de Vitesse-broers Edmond en Eli Dezentjé, neven van Frans, naar 
Indië om in het familiebedrijf aan de slag te gaan. Frans Dezentjé 
overlijdt al op jonge leeftijd in de tropen, in Soerakarta op 23 
oktober 1900. Hij is dan slechts 26 jaar oud.

Get-on - Vitesse 1-4 (Ruststand onbekend)
Doelpuntenmakers onbekend

Scheidsrechter: onbekend
Onbekend aantal toeschouwers aan de Nieuwe Weg, Wageningen

Get-on: onbekend

Vitesse: Rudy d’Arnaud Gerkens, Jan Jager, Frans Dezentjé, Johannes 
Krantz, Fons Donkers, Edmond Dezentjé, Willem Hesselink, Herman 
Hesselink, Gaspard Dezentjé, Frits Couvée, Eli Dezentjé 

17 NOVEMBER 1895: Get-on - Vitesse  1-4 
[seizoen 1895/96, Gelderse Competitie]


