Be Ready Het was kantje boord in 1927.
Ook in Hank werden in 1927 verwoede pogingen gedaan om de voetbalsport van de grond te krijgen. Talent
genoeg maar er ontbrak nog steeds een 'voetbalwaai' . Hank zo rijk en rondom in de weilanden kon niet aan
een voetbalveld komen! Het was kantje boord in maart 1927 toen enkele sportievelingen nogmaals de gok
waagden en bij Narris van der Pluijm aanklopten. "Ja, geef hem dan nog maar een borreltje". Dat was de laatste
poging om Narris van der Pluijm (De Phoenix) over te halen zijn weiland beschikbaar te stellen om er te
mogen voetballen. Het hielp. Narris stemde toe. En achter de boerderij in de Kerkstraat kwam het eerste
voetbalveld van Be-Ready. In de volksmond ‘voetbalwaai’ genoemd. Ongeveer op deze plaats is nu de Frans
Hanegraafstraat. Mooi detail: Frans was de eerste voorzitter.
Het wemelde in Nederland van de voetbalbonden. De Amsterdamse, de Rotterdamse voetbalbond etc. etc.
Voor Be-Ready was het snel een uitgemaakte zaak voor welke bond er gekozen zou worden. Dat werd De
Rooms Katholieke Federatie van de afdeling Breda. En zo ontstond de naam: Rooms Katholieke Voetbal
Vereniging Be-Ready. Naar goed katholiek gebruik moest het veld eerst ingewijd worden alvorens men er op
mocht gaan voetballen. En zo kwamen er in mei 1927 twee hoogwaardigheid bekleders uit het bisdom Den
Bosch die samen met de toenmalige pastoor Willaert het veld achter De Phoenix in kwamen wijden. De
Federatie heeft tot mei 1940 bestaan. Op last van de Duitsers werd hij ontbonden. Hieronder nog enkele 'losse'
foto' s uit het archief. Op onze gloed nieuwe website kunt u alle foto' s zien van ons 'Kluppie' vanaf de
oprichting tot aan 1982. Bij de foto' s: Inwijding van het veld achter de Phoenix met links pastoor Willaert en
rechts de voorzitter van het 1ste uur Frans Hanegraaf. De 2de foto is genomen op de Buitendijk nabij het open
stuk richting de Kurenpolder. (in 1953 verdwenen in de golven) De foto was t.g.v. het 10 jarig bestaan. De 3de
foto is de folder t.g.v. het vieren van het kampioenschap in 1950. Hier werd een speciaal weekend voor
vrijgemaakt. Foto' s: Archief*Kring Hank.

