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Gouds voetbal 1940-1945

Bezoekers waren in alle opzichten  
beter en wonnen regelmatig
De plaatselijke ontmoeting is in een verdiende overwinning voor Olympia  
geëindigd. De gasten waren technisch de meerderen, speelden veel sneller, hun 
plaatsen was beter en hun ploeg vormde een sluitend geheel. Zij waren over alle 
linies sterker en speelde een goed open spel. Bij O.N.A. was het verband zoek, er 
werd veel te kort gespeeld, terwijl het plaatsen onzuiver was. Aan goeden wil 
ontbrak het de thuisclub niet, een tegenpunt voor haar moedig volhouden had zij 
wel verdiend.
De gastheren trappen af, maar Olympia neemt het leder over, haar aanval wordt 
echter onderbroken. Bij een tegenaanval gaat de bal juist naast. Snel trekt  
Olympia er tussen uit, maar Hofman keert de van dichtbij ingeschoten bal fraai. 
Dan hebben de gasten succes. Een goede voorzet van Mallon wordt door L. Duys 
benut 0–1. Direct daarop kan Hofman door wegtrappen op de doellijn met 
moeite een doelpunt  voorkomen. Door sneller handelen en beter plaatsen komt 
Olympia in het offensief. De thuisclub wordt op eigen veld teruggedrongen.  
Enige goede doorbraken van midvoor van Willigen verdienen vermelding, maar de 
verdediging der gasten is hem te vlug af. Van Zutphen plaatst naar Hooimeyer, 
deze zet goed voor en rechtsback Spruit kan slechts ten kosten van een corner 
redden. De hoekschop wordt genomen, de bal wordt keurig ingekopt, maar Spruit 
werkt weg. Dan rukt van Haaren snel op, maar raakt voor het doel de bal kwijt. 
Uit een vrije trap op het O.N.A. doel door van Zupthen genomen, kopt Spruit 
fraai het leder terug. Dan krijgt Hooimeyer een opgelegde kans, maar z’n schot 
gaat naast. O.N.A. tracht door snelle uitvallen opluchting te brengen, maar het 
blijft in de voorhoede bij een individuele poging. Bij een aanval der gastenheren 
slaat doelman de Jager de bal voor de voeten van van Willigen, maar het leder 
wordt nog bijtijds weggetrapt. De O.N.A. aanvallen zijn te doorzichtig, linksback 
Spek weet er wel raad mee. Z’n afnemen en wegwerken is zeer goed.

Na de hervatting blijkt O.N.A. met goede voornemens bezield. Een misverstand 
in de Olympia verdediging levert bijna een doelpunt op. De bal rolt echter juist 
naast. Olympia herstelt zich geleidelijk. Hooimeyer probeert het alleen, maar 
Hofman is op zijn post. Hooimeyer gaat nu midvoor spelen, wat een verbetering 
blijkt te zijn. Bij een volgende aanval van Olympia passeert hij enige tegenstanders, 
maar z’n schot is te zacht. L. Duys is echter meegelopen, neemt het leder over en 
geeft Hofman geen kans 0–2. Even later schiet dezelfde speler uit een voorzet 
tegen de lat, waarna de toelopende Hooimeyer de terugspringende bal in kopt.  
0–3. De thuisclub geeft zich nog niet gewonnen doch haar voorhoedespel is te 
onsamenhangend. Weer is het Hooimeyer die een doelpunt maakt, uit een 
voorzet van rechts schiet hij van dichtbij in (0–4). 
O.N.A. probeert  het nogmaals, maar de afwerking der aanvallen is slecht.

1940-1945
6 oktober 1940
ONA - Olympia 
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Realisatie: C. Vermeulen / Juli 2008 / Typewerk: Joke Loendersloot / Bron: Goudse Courant 1940 



20 augustus 1944

Goudsch N.V.B.-elftal verliest 
van Feijenoord 1-3
Aardige wedstrijd, maar zwakke afwerking der aanvallen

Jubileum wedstrijd
Zondag waren er in het kader van de festiviteiten bij O.N.A.’s 25-jarig jubileum 
wedstrijden op het terrein aan de Walvisstraat een handbalwedstrijd tussen 
Excelsior en Krachtsport in den voormiddag – Excelsior won deze ontmoeting 
met 2-1 – en een voetbalwedstrijd tussen het Goudsch N.V.B.-elftal en een 
Feijenoordploeg. Dit Goudsch elftal was aanmerkelijk zwakker dan dat wat op de 
laatste technische dagen in steden-ontmoetingen uitkwam en ook Feijenoord 
verscheen maar met een reserveploeg, die echter sterk genoeg bleek om dit 
Goudsche elftal goed partij te geven en zo kreeg het zeer talrijke publiek toch een 
aantrekkelijken wedstrijd te genieten. De Feijenoord-combinatie vormde een 
beter geheel en was daardoor in het veld iets sterker, maar speelde volgens het 
bekende Feijenoordrecept: te ver doorgevoerd samenspel, met gevolg, dat ze 
voor het doel vrijwel ongevaarlijk was. De Goudsche ploeg stelde daartegenover 
een flitsend open aanvalsspel, vol verrassingen, waarin Huizer en Van Willigen de 
leidende figuren waren. De Goudsche voorhoede schiep daarmee talrijke 
gevaarlijke en spannende momenten voor de Feijenoord-veste. Keer op keer 
ontkwam die slechts op ’t nippertje aan doorboring. De Gouwenaars hadden 
stellig enige doelpunten verdiend, doch zoals het met de paarden en de haver heet 
te gaan, zo ging het ook hier met de doelpunten; een tiental minuten voor de rust 
forceerde Sinke een hoekschop, die zeer scherp genomen, vrijwel zonder  
aangeraakt te zijn in het net belandde 0-1.

1919-1944
O.N.A.’s 25-jarig jubileum

De elftallen waren als volgt opgesteld:
GOUDSCH N.V.B.-elftal
Doel Kersbergen (O.N.A.), achter Spruyt (O.N.A.) en Den Roet (G.S.V.), midden Ligthart (Bergambacht),  
Versteeg (Haastrecht) en Bongers (Moordrecht), voor Huizer (Olympia), Brem (G.S.V.), v. Willigen (O.N.A.), 
Rauws (KBO) en Hageman (O.N.A.).

FEIJENOORD-combinatie
Doel Wisman, achter Kouwen en v. ’t Hof, midden Hoogvliet, Smulders en v.d. Hoeven; voor v.d. Bent, De Water, 
Burg, Sinke en Havermans



Hoewel het Feijenoord-overwicht in de tweede helft nog sprekender was, gelukte 
het toch aan Van Willigen in de twaalfde minuut, na fraai en nuttig werk van 
Huizer, gelijk te maken. 1-1.

Huizer uitblinker (Olympia)
Het Goudsche elftal bleef energiek pogen den stand in zijn voordeel te wijzigen. 
Huizer, die een voortreffelijken wedstrijd speelde, bood zijn mede voorwaartsen 
talrijke kansen, maar doordat de voor de rust al tekort schietende linkervleugel in 
de tweede helft totaal faalde, bleef resultaat uit. Aan den anderen kant maakte 
Havermans na 28 min. gebruikt van een fout van den overigens verdienstelijk 
verdedigende Goudschen doelman 1-2. En kort voor het einde werkte Burg  
bij een hoogen voorzet, Kersbergen en den bal tegelijk in het doel 1-3.  
Zo kreeg Feijenoord wel iets meer dan ze verdiende.

H. van Soest
Na afloop overhandigde de heer H. v. Soest, als voorzitter van O.N.A.’s jubileum-
commissie, den Feijenoord aanvoerder een omvangrijke zilveren bokaal.  
(den inzet van den kamp) en voorts kregen alle spelers (ook die van het Goudsche 
elftal) een gedenkaschbak, een Goudsche pijp en een 
pak stroopwafelen aangeboden.

CV

  O
mnia  Bene  Eveniu

ng
  

Realisatie: C. Vermeulen / oktober 2008 / Typewerk: Joke Loendersloot / Bron: Goudse Courant 

WETENSWAARDIGHEDEN
20 augustus 1944 speelde Feijenoord ook nog een wedstrijd (1e voorronde voor 
De Zilveren Bal) tegen HVV. 4-3 winst.

Een week later 27 augustus ook voor De Zilveren Bal kwam Feijenoord uit tegen 
SVV 1-1.

Dit zou weleens de laatste wedstrijd geweest kunnen zijn van Feijenoord tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.

Het Goudsch-N.V.B.-elftal speelde 20 augustus een jubileum wedstrijd tegen een 
combinatie van Feyenoord. (ZIE VERSLAG BOVEN).

Na zondag 3 september 1944 is er in Gouda niet meer gevoetbald. 
De oorlogssituatie liet dit niet meer toe. (DOLLE DINSDAG)

GEEN COMPETITIE 1944-45
Er was wel een competitie (1944-45) ingedeeld maar er is niet aan begonnen.
 



Thomas Van Willigen in actie 

 

1949 

De Olympiaan-doelman Hofwegen is de ONA-midvoor Van Willigen even te snel af. 

 



ONA naar eerste klas seizoen 1954-1955 

Zij brachten ONA in 1e klas 

 

 

V.l.n.r. staand: J.B. v.d. Gevel (trainer), L. de Jong, A.v.d. Berg (Bergambachtenaar),  

Arie Evengroen, Adrie Evengroen, A. Kasbergen, A. Vat, K. v.d. Berg, A. v.d. Berg, H. 

Melkert. 

V.l.n.r. zittend: G. Overeynder, J. v.d. Valk, G. Lingen, A. Hersche en C. de Jong. 

 

Glorieus ONA nu EERSTE-KLAS 

 

In de 27e minuut: de grote victorie 
Het was in de 27e minuut. Arie Hersche mocht een corner nemen. Het werd een van die 

strakke voorzetten, die altijd langs de druk bezette doelmond scheren zonder dat iemand er bij 

kan. 

Maar even voorbij de tweede paal stond - vrij als een vogeltje in de lucht - Adrie v.d. Berg. 

Die tikte de dalende bal laag terug in het strafschopgebied, waar Kasbergens gretige voet net 

de ruimte had voor een sluw puntertje, dat zijn weg tussen twaalf benen door vond. De 

wanhopige duik van Wassenaars doelman Oostrum kon daar niets meer tegen doen. ONA 

leidde met 1-0. 

 

lees hier verder voor volledig verslag 

 

De erelijst nog eens opgehaald 
Men moet al een ware profeet zijn geweest om vrij vroeg in de competitie het kampioenschap 

http://dossiers.goudanet.nl/downloads/onakampioen1955b.pdf


reeds te kunnen voorspellen. 

Weest u eens eerlijk: is voor u dit prachtige resultaat eigenlijk ook niet een tikkeltje 

verrassend uit de bus gekomen? 

Maar dat is het ‘m nu juist, ONA heeft al zo dikwijls voor verrassingen gezorgd. 

En DHC hielp dit maal een handje mee. Het leek ons aardig nog eenmaal alle wedstrijden te 

vermelden. 

 

Competitie indeling: 
Velox 

DHC 

RFC 

DCV 

Wassenaar 

HOV 

Vriendenschaar 

Fluks 

HVV 

Quick 

ONA 

 

Hier de uitslagen: 

12 september 1954 

(1) Velox - ONA 0-1 

19 september 

(2) ONA - DHC 1-1 

3 october 
(3) ONA - RFC 2-1 

10 october 

(4) ONA - DCV 3-2 

17 october 
(5) Wassenaar - ONA 4-1 

24 october 

(6) HOV - ONA 1-1 

31 october 
(7) ONA - Vriendenschaar 3-3 

14 november 
(8) ONA - Fluks 6-2 



28 november 

(9) HVV - ONA 0-2 

5 december 

(10) ONA - Quick 4-3 

12 december 

(11) ONA - Velox 2-2 

19 december 

(12) DCV - ONA 1-2 

9 januari 1955 
(13) DHC - ONA 1-1 

26 maart 

(14) Quick - ONA 4-2 

11 april 
(15) RFC - ONA 1-1 

17 april 

(16) ONA - HOV 1-1 

24 april 
(17) Vriendenschaar - ONA 0-3 

1 mei 

(18) ONA - HVV 3-0 

7 mei 

(19) Fluks - ONA 1-2 

15 mei KAMPIOEN 

(20) ONA - Wassenaar  

6-0. 

 

bron: Archief Cees de Graaf 

krant: Het Vrije Volk maandag 16 mei 1955 

foto ONA 75-jaar 

realisatie: Cees Vermeulen 



 

 

Hoe oud ze zijn en wat ze doen 

(mei 1955) 

 

De gemiddelde leeftijd van de nieuwe eerste-klassers is precies zes en twintig jaar, maar niet 

een van de spelers is zelf 26. 

 

Drie zijn er al over de dertig en de linkervleugel vormt tezamen nog maar net 35 jaar. De 

leeftijden van de spelers lopen dus nogal wat uiteen en dat is voor de vereniging wel zo 

plezierig. 

ONA behoeft om deze reden niet binnen een jaar of wat een heel nieuw eerste elftal op de 

been te brengen. 

 

Aanvoerder ADRIE EVENGROEN is indertijd in het eerste gekomen, toen Bas Flier de 

vereniging verliet. 

Sindsdien weet niemand beter of Adrie heeft altijd tussen de goalpalen gestaan. 

ONA's aanvoerder is 8 december 1931 geboren en is al twaalf jaar lid. 

Hij is kantoorbediende bij de bedrijfsvereniging ,Het Platteland' en woont in de Mosstraat 15. 

 

Linksback JAN VAN DER VALK is al twintig jaar lid, maar hij dateert dan ook al van 8 juni 

1923. 

Van der Valk is stukadoor van beroep is, is getrouwd heeft een kind en woont in de 

Bothastraat 8. 

 

CEES VAN DER BERG, de andere achterspeler, oefent het echt Goudse beroep van 

plateelschilder uit bij de PZH. 

Cees is 28 juli 1931 geboren en al twaalf jaar lid van ONA. Hij woont Bosweg 3. 

De middenlinie, waarin waarschijnlijk de grootste kracht van het elftal schuilt wordt door drie 

getrouwde mannen gevormd. 



 

Linkshalf COR DE JONG, die de twijfelachtige eer geniet de oudste te zijn met zijn 32 jaren 

(5 februari 1923) is ook al twintig jaar lid van ONA. 

Hij heeft een eigen bedrijf als draadtechnieker en woont in de Vossiusstraat 53. 

 

BRAM VAT de spil van de kampioenen is bankwerker bij Verheul en al negen jaar lid. 

Bram is 14 april 1928 geboren en woont in de Domela Nieuwenhuisstraat 8. 

 

Zijn rechter buurman ARIE VAN DER BERG woont in de Koekoekstraat 25. 

Evenals Bram Vat is hij bankwerker bij Verheul. Arie is 2 september 1923 geboren en al 15 

jaar lid. 

 

De benjamin van het elftal is ARIE HERSCHE, de linksbuiten, die zelfs nog op school is, 

(Willem de Zwijgerschool). 

Arie is 30 maart 1938 geboren en woont in de Koekoekstraat 71. 

 

De andere junior van het elftal is linksbuiten GERARD LINGEN, die ook nog niet zo lang 

geleden (5 november 1936) werd geboren. 

Hij werkt als aardewerker bij de kunstaardewerkfabriek Flora te Stolwijkersluis en woont Jan 

Philipsweg 26, Gerard Lingen is vijf jaar lid van ONA. 

 

ARIE EVENGROEN, de broer van de keeper en de tegenwoordige midvoor, heeft jarenlang 

op de linksbuitensplaats gestaan. 

Zijn geboortedatum is 6 februari 1926 en hij is al 16 jaar lid. 

Arie is expeditieknecht en woont in de Mosstraat 15. 

De rechtervleugel wordt door de twee enige niet-Gouwenaars gevormd. 

 

Rechtsbuiten ARIE KASBERGEN WOONT IN Moordrecht en is aannemer van beroep. 

Hij is getrouwd, heeft een kind en is op 16 juli 1925 geboren. 

Deze Arie (vier van de elf spelers heten Arie!) is ongeveer twee jaar lid. 

 

De andere forens is rechtsbuiten ADRIE VAN DEN BERG, (De Bergambachtenaar), die in 

Bergambacht woont, maar vermoedelijk binnenkort wel in Gouda zal komen wonen. 

Adrie van den Berg is van 24 augustus 1927 en werkt op de Nutsspaarbank. Hij is getrouwd 

en ongeveer vier jaar lid. 



 

bron: He Vrije Volk mei 1955 

Reageer zelf op deze pagina  

 03-02-12 | johan jansen 

Geachte naamgenoot, 

 

Ik ben bezig samen iemand anders om het Betaalde Voetbal van de lage divisies in 

beeld te krijgen en stuitte toevallig op deze site. Wellicht is het leuk contact te krijgen 

en info uit te wisselen, ook al omdat je schrijft in je bericht dat je ook opstellingen 

hebt 

Ik hoor graag van je 

 

vriendelijke groet, Johan Jansen  

 24-01-10 | henk jansen 

GEACHTE 

Wie kan mij helpen om ONA compleet te krijgen in de betaalde voetbal periode 1955-

56-1959-60 heb al veel aan opstellingen maar zoek ook nog wel wat  

graag hoor ik iets van u 

vriendelijke groet Henk Jansen Wageningen  

 

http://dossiers.goudanet.nl/dossiers.php?toon=1&dossier_id=197&cat_id=3&subcat_id=4#start_reactieformulier




V.l.n.r. staand: J.B. v.d. Gevel (trainer), L. de Jong, A.v.d. Berg (Bergambachtenaar),  
Arie Evengroen, Adrie Evengroen, A. Kasbergen, A. Vat, K. v.d. Berg, A. v.d. Berg, H. Melkert.
V.l.n.r. zittend: G. Overeynder, J. v.d. Valk, G. Lingen, A. Hersche en C. de Jong.

Het was op dat moment, dat een lange zucht van verlichting uit 
ONA’s uitverkochte huis opsteeg, dat duizenden harten rustiger 
gingen kloppen en dat een heel brutale supporter zelfs:
,,Hup kampioenen” dorst te roepen.

De man had gelijk. De rustige beoordelaar – maar hoeveel waren 
er deze middag? – had ONA al binnen vijf minuten op fluweel zien 
zitten.
Want Wassenaar zette, vooral via de beide Remmerswalen op de 
linkervleugel, wel aardige aanvallen op, maar daar school niets 
indrukwekkends of beangstigends in.
En toen Adrie Evengroen bijster gemakkelijk de eerste hoekschop 
van de gasten in vogelvlucht onderschept had, was er werkelijk 
geen vuiltje meer aan de lucht.
Maar daar kon men toen nog een ONA-man van overtuigen.  
Die kneep in die eerste twintig minuten zijn handen tot moes, gaf 
nu en dan een schorre kreet af en kneep beide ogen stijf dicht, 
toen Jan v.d. Valk eenmaal compleet over de bal heen maalde.

In het veld ging ONA echter rustig zijn gang. Hersche had in de 
eerste minuut al vlijmend naast geknald en Evengroen vond bij 
een kopbal Oostrum op zijn weg.
Het moest toen Wassenaar een tweede hoekschop toestaan, 
waaruit de gasten scoorden, maar dat kon slechts via een  
overtreding, die scheidsrechter Aalbrecht niet ontging.

Twee kleuters
ONA kwam terug. Oostrum dook finaal over een voorzet van 
Hersche heen, maar herstelde zich bliksemsnel. ONA kwam weer 
terug. Evengroen koos de twee kleuters Lingen en Hersche voor 
een aanval uit.
Daaruit schoot hij eerst zelf laag in en direct daarop kanjerde  
Lingen uit moeilijke positie venijnig over.
Toen kwam dat doelpunt waarover u in het begin reeds 
las.
Het verhitte de gemoederen een tikkeltje. Evengroen 
moest heftige duels gaan uitvechten met midhalf V 
an Wissen.

Zij brachten ONA in 1e klas
Glorieus ONA nu EERSTE-KLAS
In de 27e minuut: de grote victorie
Het was in de 27e minuut. Arie Hersche mocht een corner nemen. Het werd een van 
die strakke voorzetten, die altijd langs de druk bezette doelmond scheren zonder dat 
iemand er bij kan.
Maar even voorbij de tweede paal stond – vrij als een vogeltje in de lucht –  
Adrie v.d. Berg. Die tikte de dalende bal laag terug in het strafschopgebied, waar 
Kasbergens gretige voet net de ruimte had voor een sluw puntertje, dat zijn weg tussen 
twaalf benen door vond. De wanhopige duik van Wassenaars doelman Oostrum kon 
daar niets meer tegen doen. ONA leidde met 1-0.



En wat Evengroen daarbij te kort kwam zo  nu en dan, 
werd wel weer goedgemaakt door de nuttig schakelende 
Kasbergen en de onvermoeibare Cor de Jong en  
Arie v.d. Berg achter hem.

Dat ,kind’
Nog eenmaal voor de rust gingen de handen op elkaar. 
Arie Hersche stoomde achter een verloren bal aan, waar 
niemand behalve hij nog enige hoop had.
Precies op de doellijn kreeg-ie HET BRUINE DING toch 
nog te pakken en zag toen zowaar nog kans heel hard in 
Oostrums handen te schieten.
,Och, dat kind’, roep een vrouw op de tribune  
bewonderend.
Het werden rondom de pauze trouwens helemaal de  
minuten van Hersche.
Want nauwelijks was de bal weer voor de laatste drie 
kwartier aan het rollen toen ONA een corner kreeg.
Wassenaar sloeg die af, maar rekende daarbij niet op 
ONA’s linksbuiten, die even buiten het strafschopgebied 
de zaak stond af te kijken.

In een flits
In een flits zag hij de bal op zich afkomen en in die zelfde flits, zwaaide hij 
met zijn linkerbeen. Iedereen was zo verbluft om dat schot, dat niemand 
een poging deed er nog een schoen tegen aan te krijgen.
Een verbijsterd Wassenaar zag de bal via de linkerpaal in het uiterste  
hoekje verdwijnen.
Hersche verdween geheel onder zijn uitbundige medespelers (2-0).

Zweefduik
ONA wist op dat moment dat zijn kans was gekomen. Lingen, Kasbergen en 
Cor de Jong trachtten er gebruik van te maken, maar faalden.
Arie Evengroen wilde niet falen. In een doorschietende pass zette hij zijn 
voet en dat betekende 3-0 in de 11e minuut.
Overreijnder kwam daarna rechtsbuiten Adrie v.d. Berg vervangen en ONA 
ging onverdroten door.

4-0
Kasbergen zocht eerst het doel op een verkeerde plaats en zag even later 
met een scheut van geluk linksback Jan v.d. Valk (ook al afgeslagen corner) 
van zeker veertig meter afstand met het rechterbeen wel in de goede  
richting schieten.
Lingen zette er zijn blonde haren nog even tegenaan en nam op die manier 
zijn aandeel in ONA’s vierde treffer (4-0).

Prachtige kopbal
Dat was in de 18e minuut en negen minuten later trok Kasbergen de bal 
uitgemeten op Evengroens in zweefduik vooruitschietende hoofd voor het 
mooiste doelpunt van de strijd (5-0).
Elf minuten daarna opnieuw een fantastisch mooie combinatie tussen  
Kasbergen en Evengroen, die Kasbergen wondermooi afrondde tot (6-0).

Gerard Lingen is al juichend op weg naar de middenstip voor de rood-zwarte rondedans  
na de goal (puntertje) van Arie Kasbergen 1-0.

realisatie: C. Vermeulen (goudanet   dossier SPORTSTAD) oktober 2009


