
Jan Weck:       jaren 50 deel 2

Het stille evenwicht
Van Kees van Willigen weet ik niet veel.  

Hij was aanvoerder, maar sprak van het toch wel 
spraakzame zevental het minst.  

Ondanks zijn zware studie was hij altijd aanwezig. 
Een journalist noemde hem: “Het stille evenwicht.”

Hij had volgens mij dan ook het standpunt:  
Eenmaal GZC-er, altijd GZC-er Hij was ere-lid.

Maar bij de fusie met Donk leverde hij zijn diploma 
in. Voelde hij de fusie aan als een soort verraad aan 

zijn clubliefde?

Ik zou u nog vertellen van die bewuste goal
Duitsland stelde toentertijd zijn nationale team samen 

na een tournooi.  
Vier ploegen: Duitsland noord, zuid en midden.  

Als gast nodigden ze diverse malen GZC uit.
Onze ooster-buren speelden precies volgens het  

boekje. Dat gegoochel van Cees van der Tooren was 
voor hen een openbaring.

Ook ik wilde wel eens een extra applaus.  
De Duitse schoten verliepen ook volgens een vast 

patroon. Wel kei- en keihard.
Bij mij kwam het idee op, een bal uit mijn doel te 
ranselen, zodanig dat hij tegen het plafond zou  

vliegen. En dat werd ------- een blunder.

Gelukkig, dat men pas het volgend jaar de  
verkiezing van de beste doelverdediger invoerde.

Koos Wever:  
naar het kleinste kamertje

Koos Wever: Voor de beker moesten we 
tegen een tweede of derde klasser 

uitkomen. Niemand had zin in zo’n 
grote reis. In een oogwenk stond het  

6-0. De tegenstanders waren al blij, dat 
bij zoveel geweld de reddingsbrigade 

niet behoefde uit te rukken.
Vlak na de pauze verdween Koos naar 
het kleinste kamertje. Hij keerde pas 

terug, nadat hij zijn boodschap  
volbracht had. De prijs was niet te 

hoog. Ik had er maar één doorgelaten. 
De stoomwals ging verder: 12-1.  
Zelfs Koos maakte een doelpunt.  

“Ja,” zei hij: “Ik was uitgerust. Heb ik 
het goed gemaakt?” De Pias!
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