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De duels van Amsterdam en HGC hebben op voorhand een bijzonder tintje. Beide teams spelen 
tegen respectievelijk Almere en Rotterdam hun duizendste wedstrijd in de Hoofdklasse Heren. 
Amsterdam en HGC zijn de enige twee teams in de historie die altijd op het hoogste niveau 
uitkwamen sinds de start van de Hoofdklasse in het seizoen 1973/74. Beide clubs staan momenteel 
op 999 reguliere competitiewedstrijden op het hoogste niveau. 

Amsterdams debuut tegen HTCC 

Amsterdam speelde zijn allereerste wedstrijd in de Hoofdklasse op zondag 16 september 1973. De ploeg zou in 
het eigen Wagener Stadion tegen het Eindhovense HTCC spelen, maar omdat het grasveld nog moest 
herstellen van de inspanningen van het WK hockey werd uitgeweken naar het Frans Otten Stadion in de 
Eindhovense wijk Tegenbosch. 
Daar was het Paul Lunter die het eerste Hoofdklasse-doelpunt namens Amsterdam op zijn naam schreef in een 
wedstrijd die de hoofdstedelingen uiteindelijk met 4-3 wonnen. 
 

Leefers maakt eerste goal HGC 
HGC startte de Hoofdklasse op diezelfde dag met een uitwedstrijd tegen Groninger Studenten. Wouter Leefers 
opende daar de score voor de ploeg uit Wassenaar, die uiteindelijk via treffers van Jaap Koreman en opnieuw 
Leefers afgetekend met 0-3 zegevierden. 
 
‘Dat wist ik niet’, zegt de inmiddels 66-jarige Wouter Leefers over zijn doelpunt dat tevens de eerste treffer van 
HGC in de Hoofdklasse was. ‘Ik was niet zo’n geweldige goalgetter. Daarvoor kwam ik eigenlijk te weinig in de 
cirkel. Ik was meer van het aangeven. Ik vond het wel altijd leuk om te scoren. Ik had ook meer willen scoren, 
maar ik was geen killer. Ik was meer een verfijnde hockeyer die twee mannetjes passeerde en de bal dan in de 
hoek legde.’ 

 

Wouter Leefers (r) in actie in de Hoofdklasse. Foto: KNHB/Jeroen van Bergen 

 

Leefers debuteerde in 1969 op zestienjarige leeftijd in het eerste team van HGC. Daarna kwam al vrij snel een 
uitnodiging voor Oranje. Met Nederland won hij in 1973 in Amstelveen de wereldtitel. De middenvelder 
speelde in totaal 156 interlands en scoorde daarin 28 doelpunten. Op twee Olympische Spelen (1972 en 1976) 
greep Leefers met Oranje net naast de medailles. In 1978 won hij nog zilver op het WK in Argentinië en in 1983 
stopte hij bij HGC. In de ranglijst van de beste hockeyers aller tijden uit 2009 nam Leefers een vijfde plaats in 
achter Teun de Nooijer, Ties Kruize, Stephan Veen en Floris Jan Bovelander. 

Nog een mijlpaal voor Amsterdam 

Amsterdam kan zondag op bezoek bij Almere nóg een mijlpaal bereiken. Bij winst behaalt de kwakkelende 
ploeg zijn zeshonderdste zege in de reguliere Hoofdklasse, meer dan elke andere ploeg. Amsterdam is 
bovendien nog maar negen doelpunten verwijderd van zijn drieduizendste treffer in de reguliere competitie en 
kan als eerste die grens bereiken. 
 
 
 
 
 



Top tien aller tijden in de Hoofdklasse Heren 

Club  Duels  W G V Punten  Doelcijfers 

Amsterdam 999 599   202   198   1999 2991-1707 

Bloemendaal 934 598 144 192 1938 2882-1584 

HGC 999 516 203 280 1751 2681-1844 

Kampong 956 463 198 295 1587 2420-1857 

Oranje Zwart 876 410 180 286 1410 2086-1746 

Klein 
Zwitserland 

757 390 153 214 1323 2023-1456 

Tilburg 700 243 155 302 884 1254-1544 

Den Bosch 586 232 115 239 811 1427-1403 

hdm 524 187 99 238 660 972-1198 

Pinoké 630 178 124 328 658 1211-1656 

  

 


