
WAARSCHUWING ! ! !

De druiven benne zuur ! ! !
Vrienden, met de hand op het hart bezweer ik 
U . . .  laat je niet overhalen om prof –  
voetballer te worden.
Nee, kom nou niet direct aandragen met de 
opmerking: “De druiven benne zuur”, want uit 
eigen ervaring kan ik U de gevaren en de  
ellende, aan dat verderfelijke milieu  
verbonden, schetsen.

Profvoetballer ? ? ?
Niemand weet waarschijnlijk, dat de Beroeps-
Voetbalbond mij reeds een jaar geleden riep. 
Dat ik destijds niet gegaan ben, komt, omdat 
ik het niet leuk vond wat ze riepen!  
Maar een maand geleden heb ik me toch laten 
overhalen . . .  helaas!
Ach, ik zie vele mensen al hun schouders 
ophalen. Die geloven niet, dat ik goed genoeg 
ben voor profvoetbal.

Dat komt natuurlijk omdat je, als je me zo ziet, 
niet zou zeggen, dat ik in het Nederlands 
Elftal gespeeld heb. Ik heb er ook wel niet 
gespeeld, maar je zou het ook niet zeggen !
Maar goed, ik zal U vertellen hoe het daar bij 
die profs allemaal toegaat.

Keihard ! ! !
In de eerste wordt er van je geëist, dat je hard 
bent. Keihard moet je worden, anders hebben 
ze niets aan je. 
 
Ook ik heb me dus een spartaanse levenswijze 
moeten aanwennen. Zo laat ik elke avond vóór 
het naar bed gaan, mijn bad vol koud water 
lopen en dan spring ik er in !
Ja, niet in dat kouwe water – in bed natuurlijk. 
Ik kijk wel uit !

Sober leven ! ! !
Een andere eis is, dat je heel sober leeft.  
Zo gebruik ik per dag niet meer dan drie 
boterhammen en één glaasje jenever 5 dagen 
vooruit!

Ted Hughes één van de gasten bij  
De Historische Stamtafel (www.goudanet.nl) 
schreef als redactielid voor het  
Officieel Orgaan van de v. & a.v. Gouda 
halverwege de jaren vijftig vele komische 
verhalen. 

WAARSCHUWING 
Dit artikel gaat over het opkomende beroeps-
voetbal in Nederland (Gouda) 1954-1955.

Op zondag 28 november 1954 vond de eerste  
wedstrijd plaats voor de nieuwe competitie 

(betaaldvoetbal) van de KNVB. 



Training ! ! !
En dan die training! Verschrikkelijk gewoon. 
Ik werd er zó mager van, dat ik ’s nachts niet 
meer in bed sliep, maar in een naaldenboekje. 
Als ik onder de douche ging moest ik hard 
heen en weer rennen, anders werd ik niet eens 
nat! Maar dat was nog het ergste niet. 
Het ergste was, dat ik – voor we het veld in 
gingen – eerst een cocosnoot moest inslikken . . 
.  anders zakte m’n broekje af!

Trainer ! ! !
En onze trainer was gek! We speelden eens een 
vriendschappelijk partijtje en bij die gelegen-
heid hield hij een toespraakje.
“Mannen,”zei ie (ze zeggen daar “mannen”, 
want dat amateuristische “ jongens” klinkt zo 
kinderachtig), het voetbalspel is een prachtige 
sport. Vergeet nooit, dat het alles ontplooit in 
een man: individualeit, initiatief en  
leiderschap. 
Zo en ga nu het veld in en doe precies, wat 
IK jullie gezegd heb!”

Centen ! ! !
Maar de centen zult U zeggen . . .  de centjes!
Nou, dat is ook maar huilen, hoor.  
We zullen zeggen, dat het leuk is, als je van je 
eigen centen niet mag roken, niet mag drinken 
en er niet eens van mag uitgaan, want je moet 
om tien uur in je bed liggen.
De enige, die er plezier van hebben zijn de 
belasting en je vrouw. Ja, en om dáár nou voor . 
. .  Nee ! !

p.s.  Het is gebeurd ! ! !
Ik ben gevallen als eerste slachtoffer van het 
beroepsvoetbal in Nederland.  
Ik bén niet meer! 
Ik had namelijk bij de training een rugspier 
verrekt en toen gebruikte de trainer een  
paardemiddel. 
Heeft die imbeciel mijn rug ingewreven met 
whiskey. 
Nou, en bij een poging m’n rug af te likken heb 
ik m’n nek gebroken! ! ! 

Dat komt er nou van ! 
T.H.
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Ter informatie
De invoering van het betaald voetbal ging 

gepaard met de nodige rumoer. Er was door 
de Limburgse ondernemer Gied Joosten een 

nieuwe bond opgericht, de Nederlandse 
Beroeps Voetbalbond (NBVB), die het 

betaald voetbal introduceerde in Nederland. 
De nieuwe bond richtte tien nieuwe clubs op 

waarmee de eerste profcompetitie werd 
georganiseerd. Deze competitie en de clubs 
werden geboycot door de KNVB, waardoor 

men vaak met slechte accommodaties te 
maken had. De boycot had bijvoorbeeld ook 

gevolgen voor Tweedeklasser Maurits, dat 
omdat het het Mauritsstadion verhuurde aan 

plaatsgenoot Fortuna ‘54 werd uitgesloten van 
de competitie.

Ondanks de boycot sloten verschillende 
bekende spelers zich aan bij de zogenaamde 

“wilde” profvoetbalclubs. Fortuna ‘54 had de 
beschikking over Cor van der Hart,  

Frans de Munck en Henk Angenent,  
BVC Amsterdam over Hans Boskamp,  

Den Haag over Mick Clavan, 
Piet Kraak en Bertus de Harder, Rapid ‘54 

over Noud van Melis, Rotterdam  
over Wim Landman en Henk Schouten en 

Utrecht over Henk Schijvenaar.

Ook de KNVB voerde met ingang van dit 
seizoen een vergoedingensysteem in en herzag 

haar overschrijvingsbeleid. Voetballers 
konden kleine winstpremies verdienen, die 

varieerden van 25 tot 40 gulden.

Na ongeveer tien speelrondes kwamen de 
KNVB en de NBVB in november 1954 

onverwachts tot overeenstemming en besloten 
samen te gaan. 

Alle lopende competities werden afgebroken.


