
1931 kampioen  

ONA kampioen seizoen 1930-1931 3e klas D en promoveert naar 2e klas KNVB 

 

 

Zondag 19 april 1931 behaalde ONA de titel tegen De Musschen 3-0 winst. Door dit 

kampioenschap speelde ONA het volgende seizoen voor het eerst in het bestaan van de club 

in de 2de klas KNVB. 

Alle spelers ontvingen een herinneringsbord. Het bord hier getoond is van een van de 

overleden speler G. v.d. Speld. 
 

Eindstand:  

ONA 16-25 

The R. Hope 15-22 

Leerdam 15-20 

Emma 14-16 

Sliedrecht 16-16 

De Musschen 14-15 

Merwede 16- 9 

St. Volharden 15- 7 

J.O.Z. 15- 6 

 
 

 

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


ONA 25 jaar 

O.N.A. in het zilver (25 jaar) 

Levenskrachtige club wortelend in ,,De Korte Akkeren" 

Op 15 augustus bestaat de Goudsche voetbal- en atletiekvereniging ,,O.N.A." vijf en twintig 

jaar.  

 

Uit een drietal straatclubs, die het toenmalige koolaschveld langs de Vorstmanstraat als hun 

voetbalterrein beschouwden, werd in 1919 O.N.A. opgericht. 

 

Victoria (Vorstmanstraat 1919)  

Of beter eigenlijk ,,Victoria", want de naam ,,Ontspanning Na arbeid" kreeg de nu 25 jarige 

vereniging pas bij haar intrede in den N.V.B., na voordien nog eenigen tijd ,,De Victoriaan" 

geheten te hebben. Het koolaschveldje aan de Vorstmanstraat werd al spoedig te klein en te 

primitief bevonden voor de ,,echte" voetbalvereniging. 

 

De Victoriaan (Lazaruskade 1920-1921)  

Men verhuisde naar een desgelijks voetbalveld aan de Lazaruskade, waar in het seizoen 1920-

1921 het kampioenschap van de 2e klasse van de Goudschen Voetbalbond behaald werd. 

 

De Victoriaan (naar den Willens 1922-1923 oude terrein D.V.V.)  

Daarop verhuisde ,,De Victoriaan" naar het oud-D.V.V. terrein aan den Willens. Daar werd 

aan het einde van de competitie 1922-1923 het kampioenschap van den G.V.B. behaald. 

 

1923-1929 Prins Hendrikstraat  

Haar intrede in den N.V.B. deed de jubilerende vereniging het seizoen daarop, weer in eigen 

omgeving, midden in het stadsdeel ,,De Korte Akkeren", op het terrein aan de Prins 

Hendrikstraat langs den Jan Philipsweg, onder haar huidigen (O.N.A.) naam. 

 

 In 1926 was O.N.A. kampioen van de 4e klasse en promoveerde naar de 3e klasse. Het 

seizoen 1927 tot 1928 bracht de rood-zwarte ploeg het kampioenschap in de 3e klasse, maar 

de promotie werd haar door ,, Gouda" afgesnoept". Evenals het terrein aan de Lazaruskade, 

werd ook dat aan de Prins Hendrikstraat in het stads-uitbreidingsplan opgenomen en 

nogmaals moest O.N.A. naar een ander veld omzien. 

 

1929 Walvisstraat  



Zij kreeg in 1929 de beschikking over het uit twee speelvelden bestaande complex aan de 

Walvisstraat, dat ze nu nog steeds bespeelt. Daar vierden de rood-zwarten hun grootsten 

triomf, promotie naar de 2e klasse in 1931, maar beleefden er ook een teleurstelling; in 1934, 

toen ze, in een periode dat het Goudsche voetbal een algemeene inzinking doormaakte, naar 

de 3e klasse terug moesten.  

Maar met het breken van de tot dan toe steeds opgaande lijn, zijn geenszins de strijdlust en 

energie, die deze vereniging steeds kenmerkte, verdwenen. Steeds is er volop groei en leven 

bij O.N.A. te constateren gebleven, getuige de kort geleden opgerichte atletiekafdeling. 

 

 Bron: Goudse Courant, 1944 

 

ONA 1964 

 

ONA juli 1964 

Staand v.l.n.r.: Cees Vermeulen, Klaas Palsgraaf, Cees van den Berg, Piet Bennis, Leen 

Bezem, Joop Duyvendijk, Jaap Terlouw, Bert den Haag, trainer Jan van Buytenen. 

Zittend v.l.n.r.: Gerard Lingen, Wim Keymel, Cor van Rijn, Gijs Boegheim, Piet Huisman en 

Siem de Jong. 

 



 

ONA 1964 

Staand v.l.n.r.: Piet de Gruijl, Rob van Delft, Joop Duyvendijk, Leen Bezem, Stef van der 

Jagt, Leo Hofstede, Koos van der Horst. 

Bert den Haag, Hans de Knikker, Cees Vermeulen, Henny de Jong, Cor Palsgraaf en Arie 

Terlouw. 

 

 

ONA 1964 

V.l.n.r.: Hans de Knikker, Arie Terlouw, Henny de Jong, Bert den Haag, Cees Vermeulen, 

Joop Duyvendijk, Leo Hofstede, Rob van Delft, Stef van der Jagt, Koos van der Horst, Cor 

Palsgraaf, Piet de Gruijl en Leen Bezem. 

 



 

 

Bij ONA en dan VERHALEN Henny de Jong over  

zijn ONA-tijd 

ONA IN BEELD 

 

In 1928 werd ONA 1 kampioen van de 3e klasse. Op de foto dit team op het veld aan de Prins 

Hendrikstraat met kijk op de Korenmolen ,,De Roode Leeuw", bouwjaar 1727. 

 



 

 

ONA 2008 

In 1929 verliet ONA het knusse veld aan de Prins Hendrikstraat en maakte historie aan de 

Walvisstraat. 

Ook nu nog komt ,,De Roode Leeuw" verschillend in beeld. Rond de velden zijn vele 

veranderingen zichtbaar. 

Aan de horizon richting industrieterrein niet het oude Juliana Rusthuis maar totale 

nieuwbouw. 

De oude huizen aan de Walvisstraat en Bockenbergstraat zijn verdwenen en vervangen door 

nieuwbouw. 

Wij plaatsen graag nog niet eerder gepubliceerde foto's en verhalen, laat ze niet verloren gaan. 

 

Bron: foto's: 75 jaar ONA, C. Vermeulen 

 



 

 

 

 

 

ONA, een herinnering 

15 AUGUSTUS 2009 

ONA 90 JAAR  



Nieuw geplaatst bij ONA 

Adrie Evengroen in gesprek 

2 juli 2009 

 

 

 

Terug naar het eind van de jaren vijftig. 

 

Om de week als supporter naar ONA en vv Gouda.ONA spelend in het betaalvoetbal Tweede 

divisie A, Gouda in de strijd om de titel in de eerste klas en op weg naar de eerste landstitel. 

 

We gaan op weg naar de Walvisstraat. 

ONA speelt deze middag aanvang 14.30 uur weer zo'n boeiende partij. De straten rondom de 

Walvisstraat vullen zich langzamerhand met de vele auto's. Op het ONA-terrein (ook wel 

stroopwafelveld genoemd) is de afgelopen ochtend weer veel werk verricht, de vele plassen 

zijn verwijderd en de lijnen getrokken. Langs het veld aan de Walvisstraat kant zijn de jute 

zakken boven de heg uitgetrokken om de gratis kijkers toch naar de kassa te krijgen. Om 



13.15 uur worden de kassa's bemand en nemen de controleurs hun plaats in. Als lid moest je 

een lidmaatschapskaart tonen.Ook het scorebord werd in orde gemaakt en de cijferbakken 

klaargezet. De supporters (vele duizenden) zoeken hun vaste plek. Achter het doel de 

staantribune voor de meisjesschool (nu kantine) was mijn vaste stek. Vele zijn weleens door 

deze tribune gezakt, deze werd dan weer opgelapt met enkele planken. Het feest begon al voor 

de wedstrijd als Jan (uit Reeuwijk) op doel stond met z'n zondagse pak en de spelers op hem 

begonnen in te schieten (knallen).Jan dook er oplos, zijn pak niet ontziend. Tijdens de 

wedstrijd moesten de ballen die over het doel geschoten werden naar Jan, hij knalde ze dan 

onder luid applaus weer terug het veld in. Ook de kleine staantribune langs de Emmastraat bij 

de kantine was voor vele een vaste plek.Hier stonden de kenners van het voetbalspel en werd 

menig speler gewogen.De grensrechters aan deze kant hadden het ook niet makkelijk vele 

hebben hier zeker herinneringen aan. Bijna elke week gebeurde er wel wat een hond in het 

veld of een verhitte supporter die binnen de lijnen opdook. Rond de klok van vier begon het 

feest pas echt. 

 

ONA-kwartiertje 

Het ONA-kwartiertje brak aan. ONA speelde dan het liefst de tweede helft naar de kantine 

kant. Vele tegenstanders verloren in dit kwartiertje hun voorsprong.Voor de spelers was het 

dan de mouwen opstropen en met de steun van het publiek werd de laatste lucht uit het 

lichaam gepompt. Prachtige uitslagen waren erbij, b.v. 4-0 voor, 4-4 gelijk, 4-6 achter en dan 

6-8 winnen. Op deze site kunt u de complete verslagen nogmaals vinden. Veel leesplezier. Na 

de wedstrijd bleef het nog lang levendig en werd in de kantine rond de paal menig moment 

nog eens doorgenomen. 

Cees Vermeulen 

 

O.N.A. 

Opgericht 15 augustus 1919 

www.vvona.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vvona.nl/


24 augustus 2009: 80 jaar Walvisstraat 

 

 

24 augustus 1929 ONA officieël naar Walvisstraat 

 

Feestelijke opening en ingebruikneming van het O.N.A.-voetbalterrein. 

 

Het gezellige oude terrein aan de Boschweg is verdwenen om plaats te maken voor de 

uitbreiding van woningbouw in dit stadsgedeelte, maar niemand van de veelvuldige aanhang 

der voetbalclub uit de Korte Akkeren zal thans meer treuren nu O.N.A. haar nieuwe terrein 

heeft betrokken. 

 

Officiële opening  

Velen hadden zich gisteren opgemaakt om de officiële opening bij te wonen, door het bestuur 

der Gemeente, hetwelk vertegenwoordigd was door de wethouders Sanders en Donker 

benevens meerdere gemeenteraadsleden. Verder merkten we op de besturen der 

zusterverenigingen benevens het bestuur van de G.A.K. en de inspecteur van het L.O., de heer 

H. de Bouw, die mede een open oog heeft betreffende de lichamelijke opvoeding. 

 

Wethouders Sanders  

Allereerst voerde wethouders Sanders het woord, die memoreerde uit eigen ondervinding het 

gebrek aan behoorlijke terreinen en de pogingen, die door verschillende verenigingen waren 

aangewend bij het vorig Bestuur der Gemeente om behulpzaam daarin te zijn welke 

toenmaals faalden. Het tegenwoordig Bestuur der Gemeente is echter de sport en lichamelijke 

opvoeding goed gezind en zoo zijn dan tot stand gekomen, de Gemeentelijke Sportvelden., 

waarvan het O.N.A.-terrein voorlopig het laatste is. 



 

Buurtschap de Korte Akkeren  

Voortgekomen en ontstaan uit de buurtschap de Korte Akkeren heeft deze vereniging nu een 

terrein, hetwelk is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van haar geboorte en dat aan de 

gestelde eischen voldoet. Ook wethouder Donker sprak de vereniging toe en memoreerde het 

10-jarig bestaan, waarmede een nieuwe periode wordt ingezet op een nieuw terrein en veel 

succes toewenschte. Achtereenvolgens betraden nog het podium de heeren Verstoep voor 

den G.V.B. en de vereniging Gouda, de heer Piersma voor Olympia, de heer Slaman voor 

G.S.V. en de heer den Hertog voor Vires et Celeritas, hetwelk gepaard ging met aanbieding 

van bloemstukken.  

 

De voorzitter, de heer v.d. Speld, dankte daarop mede namens zijn medebestuurders, allen 

die hadden bijgedragen dit veld in gebruik te nemen, waarna de voetbalwedstrijd O.N.A. - 

R.F.C. (2 klasse NVB) een aanvang nam, echter wederom voorafgegaan door aanbieding van 

bloemen aan den jubilerende aanvoerder. 

 

Bron: Goudsche Courant 

 

 

OPA BORST, de terreinmeester van ONA legt de laatste hand aan de velden (1961-62), die 

een danige opkapbeurt kregen. 

De drainage van dit veld geschiedt nu via bamboebuisjes . . . 



 

bron: Archief C. de Graaf 

 

1957 

ONA -Wilhelmina 

 

 

1949-1950 

Tevergeefs valt Laakkwartier's keeper Moorman, na het schot van ONA-middenvoor Van 

Willigen. 

 

Opa Borst liep ook graag mee met de Goudse Avondvierdaagse. 

 31-05-13 | cm van vuuren 

ik zoek bas de jong die ook bij ona heeft gevoetbald. ik denk in de jaren 70. ik zou het 

leuk vinden als ik iets hoor. hij woonde in de vrouwensteeg in gouda.  

 Het ONA-kwartiertje 
  



  
  

 De laatste 15 minuten van de wedstrijd - Het O.N.A. kwartiertje - was een begrip in 

Gouda en omstreken. Elke tegenstander die naar O.N.A. kwam wist dat ze het liefst na 

rust naar de kantine/school moesten spelen. 

De aanvoerder had een grote rol binnen dit fenomeen. Na de rust spelen naar de 

kantine/schoolkant werd hem al door de spelers ingegeven. 

 Als speler kon je het tijdstip van het kwartiertje makkelijk bepalen. Vanaf het 

middenveld keek je op de klok van de Westerkerk (16.00 uur). Het laatste beetje lucht 

werd dan nogmaals uit de longen geperst en de mouwen werden opgestroopt. Het 

publiek ging er voor zitten en de kreten vlogen over het veld, de scheidsrechter was 

vaak ook het doelwit van de vele supporters. 

Vele partijen zijn dan ook in deze laatste 15 minuten in het voordeel van O.N.A. 

beslist. 

Vaak ook veel extra speeltijd, soms werd er door gevoetbald tot 16.30 uur. 

Bij een voorsprong kwam er geen einde aan (‘scheids', is je klokkie wel in orde'), bij 

achterstand veel te vroeg afgefloten. Op de kleine staantribune langs de Emmastraat en 

voor de zittribune stonden de kenners van het voetbalspel. Hier zijn vele voetballers 

gemaakt en gekraakt. Ook grensrechters hadden het hier niet makkelijk. 

Menig scheidsrechter werd opgewacht bij de kleedkamers door verhitte toeschouwers. 

Het was beslist niet saai!!! De controleurs brachten dan de scheidsrechter veilig naar 

binnen. 

 Oponthoud werd vaak veroorzaakt door een loslopende hond op het veld of 

toeschouwers die weigerden achter de afrastering te gaan staan. Controleurs 

(clubmensen) hadden deze taak op zich genomen. Ik kan mij twee van deze 

controleurs nog goed herinneren. Piet Zwanenburg (bekend als een prima turner) en 

Henk Vos (uit de Herenstraat). Deze mensen hebben heel wat aan moeten horen, maar 

gingen gewoon door. 

  

 

 

 



Zeepfabriek gaf voetbalplaatjes uit 

 

 

 



 

 

N.V. Zeepfabriek v/h De Haas en  

van Brero Apeldoorn  

gaf voetbalplaatjes uit. 

 

Hiernaast een plaatje van O.N.A.  

in de tweede klas. 

 

bron: Vincent / Ries Broekhuijzen 

 

 



ONA 1931 promotie naar 2e klas K.N.V.B.  
 

 
 

v.l.n.r.: staand C.J. Jansen (best. lid), C. Wiezer (masseur),  

J. Kersbergen, W. v.d. Kist (best. Lid), W. de Hoop, S. Luitjes,  

J. Luitjes, G. v.d. Speld, H. Veth (best. Lid), L. Sterk,  

W. Rinkel (best. Lid). 

v.l.n.r.: zittend J. Degenkamp, C. v.d. Post, J. Bezem, S. Hofman,  

J. Berkhout, P. Verzijden. 

 

Bron: O.N.A. 75 jaar 

 


