
T.O.P. ontstaan in de buurt van het  
Van Bergen IJzendoornpark onder de  
naam “Neerlandia”.
T.O.P. had een stukje speelveld gelegen  
tussen de houtloodsen van de  
Firma Nederhorst aan de Knip.

Ook Excelsior (nu sv Gouda) had hier 
speelveld.
In 1914 onderging Excelsior een  
naamsverandering en werd het de  
Voetbal & Atletiekvereniging Gouda.

Goudsche voetbal derby 
een eeuw geleden

Hoewel de verstandhouding tussen T.O.P. en 
Excelsior nu niet bepaald altijd even vriendelijk 
was, hebben de vele wedstrijden die daar 
werden gespeeld veel bijgedragen tot het  
populaire maken van de voetbalsport. 
 
Later in competitieverband tegen Gouda werd 
de verstandhouding wel beter, maar gevreesde 
tegenstanders zijn het altijd gebleven.  
Zo gebeurde het, dat Excelsior  een wedstrijd 
tegen T.O.P. op haar terrein, zich weer eens zo’n 
incident voordeed.

Niet gezeten 
T.O.P. maakte een twijfelachtig doelpunt,  
waartegen door hen op heftige werd 
geprotesteerd, daar naar “niet gezeten had”.  
De scheidsrechter wist het ook niet, durfde  
althans niet te beslissen, misschien uit vrees 
een pak slaag op te lopen, totdat T.O.P.’s 
aanvoerder Dré Backers een einde kwam maken 
aan het geharrewar met de woorden:  
Is het goal of niet, anders dond. . .  jullie van het 
veld . . . en dus was het goal.

 (verslag volgende pagina)

Zondag 12 mei 1912 werd aan de Winterdijk 
 een ware Goudsche Voetbal derby gespeeld.

Onder enorme belangstelling (800) personen T.O.P. 1 – Excelsior 1    1-1



Zondag 13 mei 1912 (Goudsche Courant

T.O.P. 1 – Excelsior 1    1 – 1

Onder enorme belangstelling, er waren plm. 
800 personen, had gisteren de belangrijke  
wedstrijd T.O.P. 1 – Excelsior 1 plaats op het  
terrein in de Winterdijk. 
Beide partijen komen volledig uit, Excelsior met 
verwisseling van Keeper evenwel, T.O.P. met 
een enigszins gewijzigde voorhoede, waarin als 
linksbinnen uitkomt Karman, laatstgenoemde 
vangt aan met wind mee.

Direct na aftrap ontwikkelt zich een vurig, doch 
uiterst zenuwachtig spel, waardoor het vrijwel 
op een heen en weer getrap aankomt.  
Een tijd lang is T.O.P. de meerdere en houdt 
Excelsior ingesloten en de enkele malen dat de 
voorhoede der rood witten in actie is, is meestal 
één der backs erbij om de bal in te houden en  
voorhoede naar voren te zenden.  

Opdrijven langs de lijn 
De T.O.P. voorhoede richt evenveel uit als haar 
tegenstanders. Niet een uiterst snel opdrijven 
langs de lijn, besloten door, een fraaie voorzet, 
doch een wel eens ruwe manier van opdrijven, 
en mede door het falen der backs soms, krijgt 
Excelsior’s keeper menig moeilijke bal te  
houden, doel af, waar ‘t wat hem goed afgaat, al 
mocht hij wel eens wat verder wegwerken.  
Zo mogen beide partijen tevreden zijn als de 
rust met 0 – 0 ingaat.

De achterback
Na rust is ’t Excelsior dat profiteert van de wind 
en snel gaat de bal op het T.O.P. doel af, waar 
het meestal; de achterback is, die de bal stopt, 
soms nogal eens wat hard, wat hem dan ook een 
strafschop bezorgt, die slecht genomen, niets 
oplevert. Dan is een ogenblik de rood zwarte 
voorhoede in actie, en voor men er op bedacht 
is, heeft T.O.P. met 1 – 0 de leiding.

Een luid gejuich gata op van haar supporters, 
hierdoor geprikkeld zet Excelsior op en een 
kwartier voor tijd wordt haar werken beloond, 
doordat uit een vrije schop de rechtsbinnen 
schiet, de keeper laat vallen, over de lijn  
evenwel en de stand 1 – 1 geworden is.  

Hoeden, petten en wandelstokken de lucht in 
Een enorm lawaai gaat op van de Excelsior  
supporters, hoeden, petten en wandelstokken 
gaan de lucht in en het gejuich komt dan ook 
niet tot bedaren. 1 – 1. 
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