Palmares
Vice landskampioen

Seizoen 1987-1988

Kampioen Landelijke klasse West 1

Seizoen 1988-1989

Kampioen Landelijke klasse West 1

Seizoen 1989-1990

Nederlands kampioen

Seizoen 1992-1993

Winnaar Supercup

Seizoen 1993-1994

Winnaar Beneluxbeker

Seizoen 1993-1994

Nederlands kampioen

Seizoen 1995-1996

Winnaar Supercup

Seizoen 1996-1997

Winnaar Beneluxbeker

Seizoen 1996-1997

Vice landskampioen

Seizoen 1996-1997

EK Moskou

mei-97

Vice landskampioen

Seizoen 1998-1999

Winnaar Beneluxbeker

Seizoen 1999-2000

Nederlands kampioen

Seizoen 1999-2000

Winnaar Beneluxbeker

Seizoen 2000-2001

3e plaats IFC Ford Genk toernooi

Seizoen 2000-2001

Bekerfinalist

Seizoen 2002-2003

Winnaar Beneluxbeker

Seizoen 2003-2004

Jong Veerhuys kampioen Hoofdklasse A

Seizoen 2005-2006

Halve finale K.N.V.B. beker

Seizoen 2005-2006

Jong Veerhuys kampioen 1e Divisie A

Seizoen 2006-2007

Halve finale Play-offs

Seizoen 2006-2007

Historie
De Hoornse zaalvoetbalvereniging Veerhuys werd opgericht in 1971 onder de naam 't Hoornsche Veerhuys. Vanaf 1979 werd gekozen voor een professionele aanpak. Met de komst van Adri en Dick Papa en
sponsor Dick Bransen werd een geheel nieuw team samengesteld dat binnen 5 jaar van de 3e klasse
naar het hoogste niveau promoveerde. Vanaf 1984 acteert Veerhuys landelijk. In 1988 stonden de Horinezen voor de 1e maal in de landelijke finale, die echter op doelsaldo verloren ging tegen het Voorhoutse Bax Zeefdruk.
De vereniging breidde zich langzaam uit onder andere met een bloeiende jeugdafdeling.
Het Vlaggenschip werd met de start van de Eredivisie in het seizoen
1992-1993 voor de 1e maal landskampioen door in de play-offs
twee maal van Schoenenreus en Depa te winnen.
De Beneluxbeker werd gewonnen van het Belgische ZVV Hasselt.

In het seizoen 1994-1995 eindigde 't Hoornsche Veerhuys op de
tweede plaats in de Eredivisie. De Hoornse ploeg werd echter in de
play-offs op het doelsaldo uitgeschakeld waardoor de finale tegen
Bunga Melati, waarop menigeen had gehoopt nog even op zich liet
wachten. Als kledingsponsor werd dit seizoen naast vaste sponsor
Wiers Automaten als nieuwe kledingsponsor Arrow aangetrokken.

Landskampioenschap 1992-1993
Op de kampioensfoto van links naar
rechts:
Frank Verëll, Cees Damen, Fred Breg,
André Bakker, Ronald Biezen,
André Tielens, Ferry Moleman,
Sander van Dijk en Fred Bos.

Ook in het seizoen 1995-1996 werd de landstitel binnengehaald
in een sidderende finale tegen concurrent TZV/Bunga Melati uit
Tilburg. De finale in Tilburg werd door strafschoppen beslist.

Landskampioenschap 1995-1996
Op de foto het winnende Veerhuys'
team.
Van links naar rechts: D. Bransen,
D. Eykelenkamp, N. Runderkamp, A. Papa,
A. Tielens, S. van Dijk, A. Jagdewsing,
B. Kok, A. Chiaccorelli. Onder: M. Frankfort,
H. de Vries, R. Biezen, I. Brouwer, J.P. van
de Gracht, F. Moleman en H. Hoekema.

De 2e Beneluxbeker werd in 1996 behaald in en tegen Ford Genk.
In een keiharde thuiswedstrijd werd in Hoorn kansloos met 6-1 verloren.
'T Veerhuys was duidelijk nog niet gewend aan de Europese spelregels.
In de uitwedstrijd tegen de Belgen, die het kampioensbuffet reeds hadden laten aanrukken speelde 't Veerhuys één van haar beste wedstrijden ooit. Omdat ook de pers deze uitmuntende Veerhuys' overwinning
van 8-2 niet had verwacht is van dit kampioenschap geen fotomateriaal aan-

Beneluxbeker 1996

wezig. De Belgen bleven ontredderd achter op hun geplande kampioensreceptie terwijl de Horinezen
tot in de late uurtjes feest vierden. Een jaar later in het seizoen 1996-1997 waren de rollen omgedraaid en trokken de Tilburgers aan het langste eind.
Wel nam 't Veerhuys in mei 1997 als titelverdediger deel aan het
Europese kampioenschap dat gehouden werd in Moskou. Dina
Moscow werd Europees kampioen. 'T Veerhuys behaalde de vijfde
plaats.
In 1999 stonden de Horinezen wederom in de finale van het zaalvoetbalkampioenschap van Nederland. Thuis werd gewonnen van
Den Haag/Trimeur. De return eindigde in mineur, want wederom werd op doelsaldo gelijk geëindigd en
moesten penalty's de beslissing brengen. De 16e pingel werd door de Haagse keeper gestopt waardoor
Trimeur haar 1e landstitel behaalde.
In het seizoen 1999-2000 veroverde Veerhuys voor de 3e maal de Beneluxcup. Zowel in eigen sporthal als in België werden aansprekende overwinningen behaald op de bekerkampioen van onze zuiderburen Ougrénoupré.
In het seizoen 1999-2000 behaalde Veerhuys haar derde landstitel. In de finale tegen Den Haag/ Trimeur moest de beslissing weer vallen door middel van penalty's. Na de thuiswedstrijd met 4-6 te hebben verloren dacht Den Haag dat de landstitel al binnen was. De uitwedstrijd werd echter met 4-6 gewonnen door Veerhuys. Na 14 penalty's was de derde landstitel voor Veerhuys een feit. Hiermee is
Veerhuys de meest succesvolle vereniging uit het bestaan van de Eredivisie zaalvoetbal.
Op 5 januari 2001 behaalde Veerhuys voor
de vierde maal in haar historie de Beneluxbeker.
Tegen het uit Charleroi afkomstige Action
21 Charleroi werd de
uitwedstrijd met 3-1 verloren. In een spectaculaire thuiswedstrijd won Veerhuys met
8-5 en de vierde Beneluxbeker was een feit.
Beneluxbeker 2001

In het seizoen 2000-2001 werd Veerhuys in de halve
finale uitgeschakeld (2-3 en 6-5) door Den Haag / Trimeur.
In mei 2001 speelde Veerhuys op het prestigieuze IFC Ford Genk toernooi in België. In de halve finale
behaalde Veerhuys een 1-1 eindstand tegen het professionele Dina Moscow. Veerhuys werd derde.
In het seizoen 2002-2003 behaalde 't Veerhuys de landelijke bekerfinale. 'T Veerhuys verloor deze uitwedstrijd in Rotterdam nipt met 4-3 van West Stars. Omdat West Stars ook landskampioen werd plaatste 't Veerhuys zich als Nederlands vertegenwoordiger van de Beneluxbeker.

Voor aanvang van het seizoen 2003-2004 werd in Rotterdam de wedstrijd gespeeld om de Supercup.
Een geheel vernieuwd en verjongd Veerhuys' team moest in West Stars haar meerdere erkennen (10-7).
In het seizoen 2003-2004 won 't Veerhuys voor de vijfde maal in
haar historie de Beneluxbeker.
Ditmaal de Beneluxcup voor Bekerwinnaars. In een
zinderende finale werd na thuis (op 19 december
2003) met 8-5 te hebben gewonnen, op 2 januari
2004 in Berchem (Antwerpen) met 10-8 verloren
van TLR Antwerpen waarin Edwin Grünholz speelde. Het doelsaldo was in Hoorns voordeel waardoor
't Veerhuys als enige vereniging in de historie van
het futsal de Beneluxbeker voor de vijfde maal
mee naar huis kon nemen.

Beneluxbeker 2004

In het seizoen 2005-2006 werd Jong Veerhuys kampioen in de
Hoofdklasse A en promoveerde naar de 1e divisie.
Het vlaggenschip werd in de halve finale door Marlène met 6-5 uitgeschakeld voor de K.N.V.B. beker. In de competitie werden de playoffs net niet gehaald.
In het seizoen 2006-2007 werd Jong Veerhuys kampioen in de 1e
divisie A. In de play-off wedstrijden versloegen zij in de halve finale
TZV/Den Helder en in de finale Roda’23.
Het Vlaggenschip versloeg in de play-off wedstrijden Malabata overtuigend maar werd in de halve finale uitgeschakeld door FCM / Kras Ster.
De mensen uit de jaren '70 van het 1e uur zijn voor het grootste deel nog actief voor de Hoornse zaalvoetbalvereniging. Sommigen als bestuurslid, anderen als trainer of als speler van het Veerhuys' veteranenteam.

