
Feijenoord - Ona 7-2
Feijenoord – Ona begon als spel van kat en muis 

In het Rotterdamse Stadion 16 september 1956

Dik verliezen en toch flinke winst boeken
Dik verliezen en toch flinke winst boeken, dat is het kunststukje, dat ONA gisteren 
in het Feijnoord-stadion te Rotterdam heeft gepresteerd. De blik op het score-
bord mocht dan voor de Gouwenaars niet zo plezierig zijn, een rondblik langs de 
tribunes vertelde dat daar ver over de tienduizend kijkers zaten van wie er acht á 
negenduizend een kaartje hadden gekocht. De anderen behoorden tot het vaste 
Feyenoord-legioen. Dat betekende dat er een behoorlijk recette was en daar deze 
bij de bekerwedstrijden door beide clubs wordt gedeeld, krijgt ONA een zeer 
aantrekkelijk bedrag. Er was trouwens nog een winstpunt: de Rotterdammers  
hebben de Gouwenaars een voetballesje gegeven waarmee zij beslist hun voordeel 
kunnen zullen doen. Dat bleek trouwens tijdens de wedstrijd al. Na een uur van het 
kastje naar de muur te zijn gestuurd (6–0) gaf ONA in de slotfase doeltreffender 
tegenstand.

In eindspurt twee treffers van Koster
Feijenoord mocht dan vier invallers in zijn elftal hebben, voor de beste spelers nog 
wel, de Rotterdammers hebben een stevig productief partijtje op de grasmat gelegd. 
Geen doelman v.d. Bijl, geen Van Kerkum, geen Cor v.d. Gijp, maar wel linksbuiten 
Moulijn, en middenvoor Schouten, een Oosterholt en Steenbergen. Kortom de  
Rotterdammers vormden een elftal dat een hechte eenheid was dat bloeide tot 
hoge vorm en waartegen geen kruit gewassen scheen. ONA moet zich een school-
jongen hebben gevoeld dat tegen de meester mocht spelen. Hier lag een verschil 
van twee klassen dat de Gouwenaars ondanks alle inspanningen niet konden 
nivélleren.  Het ging tik-tik-tik schot aan de lopende band. De Gouwenaars  
werd het draaierig voor de ogen. Zij misten de capaciteiten een been tussen de 
aanvallers te krijgen.

Dat maakte het de gastheren aan de andere kant gemakkelijk tot hun vloeiend spel 
te komen. Moulijn rende langs de lijn, omspeelde tegenspeler na tegenspeler, met 
aanspreking van een arsenaal van schijnbewegingen. Daarbij komt dat de Goudse 
verdediging door de snelheid, waarmee de aanvallen werden uitgevoerd, bijna 
geen zorg aan de dekking kon besteden. Dat bracht mee dat er herhaaldelijk  
Rotterdammers vrij stonden.  Afgemeten ging de bal van voet tot voet en in de 
laatste instantie was er dan voor reserve-doelman Melkert (Evengroen is nog “op  
herhaling” in de tweede helft moest hij behalve vier schoten ook een het veld 
opgelopen hond uit zijn doel houden) geen houden aan. Enkele schoten plukte hij 
verdienstelijk  uit de lucht, maar het was voor ieder spoedig duidelijk dat het een 
kwestie zou worden van “met hoeveel” Moulijn linksbuiten, was evenveel op de 
rechtervleugel te zien. Schouten liep vaak bij de zijlijn en linksbinnen. De Kreek was 
helemaal een zwerver. De Rotterdamse verdediging kon het op haar gemak klaren. 
Voor de rust kreeg doelman Onderstal één gevaarlijk schot op zijn doel. Dat was 
twee minuten voor de rust, en het kwam van de schoen van de herstelde maar 
inmiddels weer geblesseerde Willemse die van Elinkwijk naar ONA overgekomen 
rechtsbuiten. Toen was de stand al 4-0. Kort na het begin scoorde Bak het eerste 
doelpunt. Korte tijd later flitste Moulijn door de Goudse verdediging. Hij speelde 
de bal naar de vrijgelopen De Kreek, die onhoudbaar inschoot (2–6). Het bleef 
goalshotten voor Feijenoord met zo nu en dan een Goudse uitval, die overigens 
niet verder kwam dan de rand van het strafschopgebied. Wat de Goudse voorhoede 
probeerde hij kwam er niet door. 

ONA speelde voor het eerst 
met rugnummers
ONA heeft woord gehouden 
“Ga met rugnummers spelen 
“vroegen de leden twee weken 
geleden. “Goed “zeide het 
bestuur, als de spelers het 
willen. Voor het eerst tegen 
Feijenoord dan“. En zo is het 
gebeurd. Duidelijke witte 
rugnummers op het rood 
– zwarte shirt. Met zelfs de 
nummers 12 en 14 voor de 
reserves.



Tien minuten voor de rust was het 3 – 0 toen Moulijn na vele pogingen te hebben 
gedaan, zelf scoorde. Korte tijd later trof een schot van den Bleijker doel 
Kwamen na de rust twee veranderingen in ONA’s elftal. Lingen werd vervangen 
door Koster die voor rust op het reservebankje zat. Na enige tijd moest Willemse, 
die een trap tegen zijn been had gekregen zich laten vervangen door Terlouw. 
Daarbij kwam dat Hersche zijn linksbuitenplaats aan linkerhalf De Jong overgaf. Toen 
kwam er veel meer vaart en verband in de Goudse aanval en zo waar kreeg het spel 
even dezelfde verrassing, waarmee den hoofdklassers zover was stond het al 6–0. 
Eén minuut na de hervatting scoorde Moulijn met drie man op de huid, nummer vijf 
en drie minuten voor later bekroonde Den Bleijker een vloeiende combinatie met 
de zesde Treffer (6–0).

ONA bouwde daarna aan een overwicht waarbij zelfs Cees de Jong, back, voor het 
doel kwam. Twintig minuten voor het einde maakte Koster met een handig boogbal-
letje over de uitgelopen doelman 6–1. Even later werd het echter 7–1, toen midden-
voor Schouten alleen doorbrak. Daarmee hadden alle vijf spelers uit de voorhoede 
hun aandeel in de score gekregen. Een van de mooiste doelpunten kwam toch op 
Goudse naam. Middenvoor v.d. Berg, de beste man in de voorhoede trok de bal 
voor het doel waar Koster de bal  ineens op zijn schoen nam en met een hard  
onhoudbaar schot de man bij het score-bord voor de negende keer werk gaf (7–2).
De Gouwenaars zijn daarna vrijwel steeds in de aanval gebleven. De Goudse verde-
diging had veel meer vat op de combinaties gekregen en de voorhoede kwam vaak 
tot uitstekend samenspel. Maar wat de Rotterdammers was gelukt, lukte ONA niet. 
Schoten van Terlouw, v.d. Berg en De Jong, gingen rakelings naast en over of werden 
met veel geluk gehouden.
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Hans Melkert in de KUIP 

 

 

De foto is gemaakt tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord-ONA op 16 september 1956. ONA 

kwam toen uit in de tweede divisie. Hans Melkert, tweede doelman achter Adrie Evergroen 

ving hond in de Kuip. Bij ONA was het traditie in die jaren dat er bijna wel elke week een 

hond tijdens de wedstrijd het veld op rende. Dus ook in de Kuip.De wedstrijd eindigde in een 

7-2 overwinning voor Feyenoord. Doelpuntenmakers voor Feyenoord waren Bak, De Kreek, 

Moulijn, De Bleijker, en Schouten. Volgens de krant speelde het duo Brilleman - 

Blankemeijer sterk. Cor van der Gijp ontbrak. Hij was de enige Feyenoorder die daags 

tevoren meespeelde in de interland Zwitserland-Nederland (2-3) in Lausanne. Van der Gijp 

scoorde daarin eenmaal. 

 

 

Bron: Goudsche Courant 

 

 



20 januari 1957 ONA - ZFC 4-2 

Cees de Graaf schreef in 

1957 het volgende over ONA - ZFC. 

 

ONA die de laatste tijd in de running is gekomen, heeft vandaag kans gezien leider ZFC met 

een 4-2 nederlaag naar Zaandam terug te sturen. 

 

Modderig veld 

ZFC begon hoopvol, doch direct begon ONA uit een ander vaatje te tappen met aardige 

combinaties die echter dood liepen in het modderige veld.  

ZFC nam de leiding door een foutje van keeper Evengroen die zich echter daarna een 

sublieme doelman toonde. 

 

ONA bleef echter doorzetten hetgeen hun een 3-1 voorsprong met de rust bezorgde. 

 

5000 toeschouwers 



 
Gevaarlijke man in de Goudse aanval linksbinnen Willemse, die hier doelman Plekker een 

benauwd moment bezorgt. 

 

Dit was een stand die niemand van de 5000 toeschouwers verwacht had. 

Direct na de rust maakte de uitstekend spelende Willems er 4-1 van. 

Dit was het sein voor ONA om zich terug te trekken. 

De volgende 40 minuten deed ZFC alles om nog gelijk te komen, tien minuten voor het einde 

maake ZFC er 4-2 van. 

De ZFCérs hebben kansen genoeg gehad maar hun schot ontbrak. 

 

Grote uitblinkers 

De grote uitblinkers bij ONA waren aanvoerder doelman Evengroen en linksbinnen Willems, 

die zijn geld nu wel opbrengt. 

 

Jan de Troye verslag voor radio 

Van deze wedstrijd werd een verslag (nabeschouwing) gegeven via de VARA microfoon door 

Jan de Troye. 

 

bron: Archief Cees de Graaf 

realisatie: Cees Vermeulen 
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7-9-1958
De Valk– ONA 2-1

Spelers ONA in  
verslag genoemd
A.A. v.d. Berg
Cees van de Berg
Adrie Evengroen
Nico Koster
Gerard Lingen
Van Adrichem
Piet Huisman

Doelpunten
2-1  Van Adrichem

Mooie uitspraken
In de voorhoede  
scharnierde het nog niet 
zo best.

Hard van stapel.

Aanval volgens het 
boekje.

Zo fris als een hoentje.

Geloof in eigen kracht.

Voorhoede was de zwakke schakel

ONA kon bij De Valk z’n draai 
nog niet vinden
DE VALK – ONA 2-1. Het is een beetje tegen de gewoonte in, maar ONA is in het 
nieuwe competitieseizoen gestart met een nederlaag. Het gebruikelijke vuurwerk 
op de eerste competitiezondag is er dit keer niet uitgekomen. Men zou eerder  
kunnen zeggen, dat er een andere gewoonte gehandhaafd is. In het verre  
Valkenswaard hebben de ONA-elf nog nooit een fonkelende wedstrijd gespeeld. 
Op die regel maakte de strijd van gisteren beslist geen uitzondering.  
ONA kon bij De Valk zijn draai nog niet vinden.

Goudse defensie deed goed werk
Er is nogal iets veranderd aan ONA’s team, ook al zijn er dan weinig nieuwe 
gezichten. Verschillende spelers hebben een ander plaatsje gekregen en dat 
leek, gezien deze wedstrijd, nog zo kwaad niet. Maar alles bijeen liep de 
zaak tegen. De Valk hier en daar een beetje stroef. Vooral in de voorhoede 
scharnierde het nog niet zo best, achter ging het heel wat beter. Nu was het 
groeiend verband in de Goudse verdedigingslinie hard nodig. 
Want De Valk liep van de eerste seconde af hard van stapel. Er werden in de 
eerste minuten een paar combinaties op het gras gelegd, waar Brabant  
gerust met enig ontzag naar kijken. Alleen: de Valken maakten in het  
patroon van hun speels opgezette aanvallen één zwaar wegende fout.  
Ze hielden het spel een beetje te kort. Daardoor kregen de Goudse  
verdedigers de kans zich warm te spelen en daardoor kreeg Evengroen de 
kans om met voortreffelijk getimed ingrijpen succes van de Valkenswaardse 
schoenen te plukken.

Toen ONA’s verdedigers zich eenmaal naar warme spieren en naar grotere 
eenheid hadden gespeeld, was voor De Valk de mooiste kans verkeken. 
Slechts een kleine aarzeling van rechtsback Kees v.d. Berg – hij maakte op de 
plaats na z’n beenbreuk overigens een heel geslaagde come-back – kon de 
heren uit Valkenswaard toen aan een doelpunt helpen. Linksbuiten  
Seuntjes profiteerde van dat weifelen: z’n schuiver na een goed half uur 
spelen was feilloos (1-0 ). Ook in de tweede helft zijn ONA’s  verdedigers 
praktisch voortdurend meester van hun terrein gebleven. Hun meesterschap 
maakte de strijd bijna saai. De Valken een bevlieging kregen, plotseling een 
aanval volgens het boekje in elkaar breiden en rechtsbuiten De Leest de 
fraaie aanval met een even schitterend schot bekroonde (2-0).

“Ontspanning na Arbeid”: opgericht 15 augustus 1919 
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Aanval op één been
Tot op dat ogenblik had men van ONA’s aanvalslinie nog weinig uitzonder-
lijke prestaties gezien. Goed, Van Adrichem had laten zien, dat er een kracht 
van betekenis uit ‘m kan groeien, maar volgroeid is ’t ie op dit moment nog 
niet. Samen met linksbuiten Huisman had Van Adrichem de defensie van 
De Valk zo af en toe wel eens voor een paar heel lastige puzzeltjes gezet. 
Als beide spelers hun tempo nog een greintje verhogen kan het duo  
Huisman – Van Adrichem een bijzonder gevaarlijke linkervleugel worden. 
Maar met de samenwerking van dit tweetal en middenvoor v.d. Berg klopte 
het nog niet altijd en van de andere Goudse vleugel zijn alleen nog maar 
minder goede dingen te vertellen. De ijverige Lingen zwierf net iets te  
kwikzilverig om erg nuttig te zijn. Hij was namelijk overal, behalve op de 
plaats waar z’n medespelers hem zochten en daardoor hebben z’n schoenen 
de bal niet half zo veel keer kunnen raken als men van hem gewend is. 

En waar het met Lingen nog niet zo best vlotte wilde, liep het met Koster als 
rechtsbuiten al evenmin. Zo fris als een hoentje kon die naar de kleedkamer.  
Zijn ploegmaats hebben ‘m driekwart van de wedstrijd werkloos laten staan. 
Dat zoiets niet erg bevorderlijk werkt op de vorm, bleek toen Koster in de 
laatste minuten eindelijk ontdekt was. Die voorhoede draaide dus lang nog 
niet soepel genoeg en dat begrepen de spelers uit deze linie bepaald zelf 
ook. Tal van mislukkingen in opzet en in passie haalde het geloof in eigen 
kracht er bij hen uit. 

Men zag te veel moedeloos hoofden schudden. Totdat honderd seconde na 
het tweede doelpunt van De Valk Van Adrichem na een korte dribbel een 
hoek van het doel onbeschermd zag en de bal onhoudbaar langs doelman 
Daamen schoof (2-1). Dat de ex-Moordrecht speler een schot in z’n benen 
had, was al eerder vermoed in de wedstrijd. ’t Was nu ook bewezen.
ONA leefde op na dat doelpunt. Maar de luttele minuten speeltijd bleek 
ontoereikend om de extra waakzame defensie van De Valk voor een tweede 
maal te verschalken.

DE VALK  –  ONA  2  – 1  –  7 SEPTEMBER 1958 –  DE VALK  –  ONA  2  – 1  –  7 SEPTEMBER 1958 –  DE VALK  –  ONA  2  – 1  –  7 SEPTEMBER 1958 –  

ONA krijgt 
F. 1500 terug 
Bij de officiële verificatie 
van Van Adrichem’s contract 
bij de KNVB is gebleken, 
dat ONA vijftienhonderd 
gulden te veel betaald heeft. 
Moordrecht, dat deze week 
drieduizend gulden ving als 
transfersom, had namelijk 
maar recht op de helft. 
Het zal de andere helft aan 
ONA moeten teruggeven. 
De reden?  
Van Adrichem had geen over-
schrijving op korte termijn. 
Hij heeft in december van 
het vorige jaar die over-
schrijving al aangevraagd. 
En voor zo’n geval is er wat 
de transfersom betreft een 
beperkende bepaling, die 
overigens noch ONA noch 
Moordrecht kende.
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14-9-1958
ONA - Velox

Spelers ONA in  
verslag genoemd
A.A. v.d. Berg
Van Adrichem
Piet Huisman
Ouweneel
Kortlever

Doelpunten
1-1 Ouweneel

Spreekwoorden
Pluimpje op de hoed 
steken.
Van de kaart gepeeld.
Op gelijke voet komen.
Beter resultaat op de lei.

Mooie uitspraken
Tik-tak combinatie

Ex-amateurs waren duidelijk sterker

Dit Velox lag ONA wat al te 
zwaar op de maag
ONA - Velox 1-2.  Men behoeft voor ONA’s nederlaag tegen de nieuweling in de 
betaalde voetballerij, het Utrechtse Velox, niet naar diepe oorzaken te graven.  
Er ligt voor die nederlaag een bijzonder simpele verklaring de ex-amateurs  
speelden duidelijk sterker. Op hun vloeiend en bijzonder beweeglijk spelletje kon 
ONA geen antwoord vinden. Het miste daarvoor de techniek, het miste daarvoor 
het gave ploegverband waarover de gasten beschikken. Het had ook die feeling 
voor de juiste positie niet, die bij Velox zo opviel. Als er een vraag rijst dan kan ’ 
t alleen ’t probleem zijn, waarom ONA geen grotere nederlaag naar zich toe kreeg 
geschoven en waarom het tot de laatste seconde nog een klein kansje in handen 
hield.

Goudse verdediging deed het goed
Wie de vraag op tafel wierp kon in de eerst plaats de Goudse verdediging 
een pluimpje  op de hoed steken. Een verdediging die dankzij de uiterste 
concentratie en de grootste ijver op de been bleef. Een verdediging die de 
grote Utrechtse druk in de eerste helft moedig doorstond en zich in die 
periode maar eenmaal gepasseerd zag .
’t Was geen doelpunt om zich voor te schamen. Bij de fraaie pass van  
Adelaar door middenvoor Lit volkomen onhoudbaar in de touwen 
geschoten was er alle reden voor een klein Utrechts applausje. 
En in de tweede plaats speelde nog een andere factor een rol.

Duidelijk heeft men namelijk kunnen zien dat er aan dit plezierige spelletje 
van de Veloxianen toch een foutje kleefde. Er ontbrak de nodige ruimte aan. 
De met speels gemak opgezette combinaties steunden al te veel op de korte 
pass. ’t Was een factor die de vele andere verdiensten van de Utrechtse  
aanval dikwijls de beloning ontnam. ’t Gaf gepasseerde ONA verdedigers 
vaak de kans op herstel.
Daardoor werd ONA in de eerste speelhelft niet van de kaart gespeeld. 
Daardoor kon het na de pauze met Velox weer op gelijke voet komen. 
Twee minuten na rust richtte Van Adrichem namelijk een vrije trap op 
Van Kooten’s doel. De Utrechtse goalie kon de bal na de harde inzet niet 
onder controle krijgen, waarna middenvoor Ouweneel de kans greep de bal 
over de lijn te schuiven 1-1.

“Ontspanning na Arbeid”: opgericht 15 augustus 1919 
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Voorhoede onmachtig
Het was het moment waarop men dacht dat ONA zich omhoog zou 
trekken. Het ogenblik, waarop de vrij apatische Goudse voorhoede zich aan 
een algemene malaise zou gaan onttrekken leek aangebroken.
Maar nee ONA’s aanvallers zagen geen kans de nodige lijn in hun acties te 
brengen. Middenvoor Ouweneel kreeg de passes niet om z’n sprintsnelheid 
uit te buiten. De rechtervleugel Kortlever – v.d. Berg smoorde in  
onwennigheid. 
En waar Huisman op links een hele trage schaduw bleek van het kwieke 
kereltje van de vorige week en Van Adrichem vrijwel niets uitvoerde was het 
gevaar van de linkervleugel ook verdwenen.
Velox verdediging met z’n twee invallers (doelman en linksback) kon het 
daarom best klaren.
Bovendien had Velox het antwoord op de Goudse treffer klaar. Met een 
schoolvoorbeeld van een razendsnel uitgevoerde tik-tak combinatie braken 
Lit en Adelaar zes minuten na ONA’s gelijkmaker door de linies. 
’t Knappe staaltje werd even knap door Adelaar afgerond 1-2. En als Velox 
hierna met wat meer overleg aan de Goudse buitenspelval had gepeuterd of 
Lit bij een paar doorbraken wat beter had gericht, was de strijd beklonken 
geweest.
Opnieuw hield ONA zijn kansen. Het kreeg tenslotte nog gelegenheid het 
iets grotere uithoudingsvermogen in de strijd te brengen. Reden waarom de 
toeschouwers in spanning bleven omtrent de vraag of ONA in een  
slotoffensief toch nog een beter resultaat op de lei kon krijgen.  
Maar Velox toonde in een paar moeilijke minuten opnieuw een rijkelijke 
aanwezigheid van organisatietalent. De verdediging werd hier en daar wat 
versterkt, de gave samenwerking in de ploeg deed de rest en ONA hield er 
geen kansje meer uit over.

ONA  –  Velox  1  – 2  –  14 SEPTEMBER 1958 – ONA  –  Velox  1  – 2  –  14 SEPTEMBER 1958 – ONA  –  Velox  1  – 2  –  14 SEPTEMBER 1958 – 

Velox
verleden 
F.C. Utrecht
De club werd in 1970  
opgericht, uit een fusie  
tussen betaalvoetbal  
afdelingen van Velox,  
Elinkwijk en DOS.

Velox nu (V.S.C.)
De naam V.S.C. is voortge-
komen uit de fusie van de 
voetbalverenigingen Velox en 
SVVU in 1992 en Celeritudo 
in 2001.
V.S.C. speelt met de zaterdag 
4de klas, de zondag 5de klas.
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Bekerduel 19 april 1959 

Gouda supporter Cees de Graaf schreef in aanloop 
naar deze bekerstrijd zaterdag 18 april 1959  
het volgende verslag.

Aan de vooravond van ONA – Gouda
(red.:) ONA speelde seizoen 1958-1959 in de tweede  
divisie van het betaalde voetbal en Gouda werd in dit 
seizoen kampioen van de eerste klas bij de amateurs.
Ook werd de landstitel behaald: Gouda algeheel  
Nederlands kampioen bij de amateurs.
Op deze site zijn de verslagen bij v.v. Gouda te vinden.

IJs en weder dienende gaan we dus morgen,  
19 april de derby bekerwedstrijd ONA – Gouda 
beleven.
Deze wedstrijd, die zoals men weet reeds tweemaal werd 
afgekeurd, geldt voor een plaats in de tweede bekerronde van 
de K.N.V.B. en brengt vele Goudse voetballers in de bekende 
derbysfeer.
Het is al weer heel wat jaartjes geleden dat beide teams 
tegenover elkaar in het veld stonden, als wij ons niet vergissen 
eindigde de laatste wedstrijd tussen ONA en Gouda in een  
4-3 overwinning voor ONA.
Er is echter sedert die laatste ontmoeting heel wat veranderd 
in het Nederlands voetbalbestel, ook hier in Gouda ging dat 
niet onopgemerkt voorbij.
ONA koos de zijde van het betaalde voetbal en speels daarin 
tot op heden wel een zeer bescheiden rol, terwijl Gouda de 
amateursector trouw bleef en thans na een paar magere jaren 
zeer goed meekomt getuige de ranglijst.

Plaatselijke factoren
Afgaande op de behaalde resultaten in dit lopende seizoen zou 
men dus Gouda veruit favoriet kunnen noemen, maar het blijft 
toch een lastige taak hier een voorspelling te  geven, temeer 
daar bij een wedstrijd als die van morgen zovele plaatselijke 
factoren een rol spelen.
Technisch gezien is Gouda wel iets de meerdere van ONA 
terwijl de roodzwarten misschien iets harder en enthousiaster 
zijn in hun spel.
Terreinvoordeel is mogelijk de basis voor een kleine ONA 
overwinning?
Het lijkt ons niet waarschijnlijk, dat Gouda zich morgen ten 
volle zal geven nu de kans op de afdelingstitel groter is dan 
ooit.
Gouda komt met twee invallers voor Frederiks en Vreeswijk, 
laatstgenoemde raakte tijdens de wedstrijd tegen VCS  
geblesseerd.
Voor ONA kunnen wij niet zeggen of zij met invallers komen 
ja dan nee daar deze ploeg de laatste tijd aan veel wijzigingen 
onderhevig is.

ONA - Gouda nul, nul
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Gouda naar volgende bekerronde doormiddel van strafschoppen 

Het niet meespelen van linksbuiten Frederiks van Gouda zal 
voor vele toeschouwers ongetwijfeld een teleurstelling zijn.
Al met al hopen wij op de Holland-Belgie zondag een boeien-
de en vooral sportieve ontmoeting te zien aan de Walvisstraat.

De vermoedelijke opstellingen:
ONA: A. Evengroen, J. Perdijk, A. Hersche, J. Kortleven,  
P. Bennis, G. Lingen, J.v.d. Kroef, A.A. v.d. Berg,  
A. v. Adrichem, H. Lingen en J. v.d. Kleijn.
GOUDA: H. Spee, J. Kruitbosch, A. de Vries, C. Neven,  
J. Revet, T. Verkaik, H. Walthie, Habettler, A. Ravenstein,  
F. de Gruijl en A. v. Schaik.

Strafschoppen moesten de beslissing 
brengen bij ONA – Gouda 0-0
De bekerwedstrijd ONA – Gouda heeft wel een heel 
sensationeel slot gehad, want na anderhalf uur  
spannend voetbal was de stand nog dubbel blank. 
Zodat een verlenging noodzakelijk werd en zelfs na 
vier verlengingen had noch ONA noch Gouda een 
doelpunt kunnen scoren, zodat nu strafschoppen 
nodig waren om de winnaar aan te wijzen.

Keeper Spee held van de middag
Door schitterende reddingen van keeper Spee van Gouda, kon 
ONA slechts een van de vijf strafschoppen benutten.
Hierna kwam Gouda aan de beurt en de eerste strafschop, 
genomen door Luxen, was al direct raak, zodat Gouda er nu 
slechts nog een moest benutten om winnaar te zijn, maar he-
laas werd de tweede strafschop door de Vries naast geschoten.
De derde bracht de beslissing Jan Kruitbosch (met dicht 
geknepen ogen) geen fout maakte en Evengroen kansloos pas-
seerde, waarna de Gouda spelers in triomf naar de kleedkamer 
werden gedragen.

Machteloze voorhoedes
Hoewel het nemen van strafschoppen altijd onbevredigd is om 
het tot een beslissing te komen, is de overwinning toch in dit 
geval bij de beste ploeg terecht gekomen, want Gouda heeft 
zich ongetwijfeld in deze wedstrijd de meerdere getoond van 
ONA., zeker vanuit technisch oogpunt gezien en vooral het 
plaatsen van de roodwitten was beter verzorgd.
ONA begon met een licht veldoverwicht doch Gouda paste 
zich allengs beter aan en wist het spel te verplaatsen.
Er werden aardige combinaties opgebouwd maar het voor-
hoedespel was toch voor de ONA verdediging geen onover-
komenlijk struikelblok. Het was een wedstrijd van twee 
machteloze voorhoedes en vooral Gouda liet nogal eens een 
mooie kans liggen.



Invallers
Beide ploegen verschenen met invallers in het veld, maar bij 
Gouda deed invaller keeper Spee z’n geblesseerde collega 
Vreeswijk volkomen vergeten, vooral als wij nog terugdenken 
aan z’n schitterende reddingen van de strafschoppen.

Gerard Lingen excelleerde
Ook doelman Evengroen van ONA liet het publiek schitte-
rende dingen zien, vooral bij hoge ballen was hij ongenaakbaar, 
terwijl zijn medespeler G. Lingen vooral in de eerste helft 
excelleerde.
Een extra pluim verdienen toch wel de beide Gouda-spelers 
Neven en de Vries, zij waren ongetwijfeld de beste spelers van 
het veld.

Cor Neven naar ziekenhuis
Tragisch was het toch wel, dat juist Neven na een botsing voor 
het ONA doel naar het ziekenhuis vervoerd moest worden, 
terwijl ook bij ONA van Adrichem en v.d. Berg door blessures 
het veld moesten ruimen.
Ondfanks deze uitvallers kon men toch niet spreken van een 
harde wedstrijd, integendeel de strijd aan de Walvisstraat had 
een alleszins sportief verloop.

Habetler

Gouda heeft tijdens de wedstrijd de beste kansen gehad voor 
de overwinning, vooral in de tweede helft toen ONA steeds 
slechter ging draaien maar zoals gezegd miste Gouda de kracht 
om door te drukken. Een winstpunt bij Gouda was de Hongaar 
Habetler.
Al met al is het op sensatie beluste publiek toch wel een beetje 
aan haar trek gekomen, er was spanning volop in deze derby 
die door vele toeschouwers (3500) werd bijgewoond.
Gouda komt dus nu op Koninginnedag thuis uit tegen Celeri-
tudo, een derde klasser uit Utrecht. (red. Gouda verloor deze 
wedstrijd en was uitgeschakeld voor de beker).

Bron: Archief Cees de Graaf
Realisatie C. Vermeulen

september 2009

pagina 2 van 2



Aanvulling op het verslag 

ONA -Gouda bekerduel 1959 NUL- NUL 

Zondag 19 april 1959 
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met vriendelijke groet; 

H.Zantvoort" 

 

Wie is die H. Zantvoord? Ik in ieder geval niet, want ik kwam pas in augustus 1959 

naar Gouda. 

H. Zantvoort, Oud directeur Goudse Sportstichting - Dienst Sport en Recreatie.  
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