
Mijn beste voetbaljaren  
waren die bij Hermes DVS  

in de tweede divisie

Piet van Mullem voorste rij rechts met teamgenoten van Hermes DVS

De tweede Historische Stamtafel van Goudanet  
(dossiers Sportstad), stond in het teken van de imposante 
loopbaan in het voetbal van Gouwenaar Piet van Mullem.  
In juni wordt de bekende Gouwenaar 75 jaar en dat betekent 
dat hij inmiddels 65 jaar in het Goudse- en Streekvoetbal 
actief is.  
In de schoolmeesterswoning naast de Jeruzalemkapel werd 
hij op dinsdagmiddag 28 februari 2012 aan de tand gevoeld 
door gespreksleider Hans Walthie.  
Als gasten waren daarbij aanwezig Piet de Jong (jeugdvriend, 
De Jodan Boys), Leen Bezem (medespeler bij Hermes DVS en 
SV Gouda; eerder keeper ONA) en Cor Palsgraaf (ONA en 
Olympia; trainde onder Piet).  
Het werd een informatief en amusant gesprek over 65 jaar 
voetbal in Nederland en het Goudse.

De beginjaren vanaf 1947: niet op zondag!
Hans Walthie spreekt eerst alleen met Piet van Mullem en vraagt 
hem naar hoe het allemaal begon. Piet vertelt dat dit vlak na de 
tweede wereldoorlog was. Er was toen niets. Het enige wat je 
kon doen was op straat voetballen, als je een bal had tenminste. 
Hij woonde als zoon van een groenteboer aan de Jan Philipsweg 
en dat was in de Korte Akkeren en de club daar was ONA.  
Als je naar sv Gouda ging kon je beter verhuizen, zo was de sfeer 
daar. Vandaar dat hij startte bij ONA en nog wel als keeper. 
Omdat hij uit een nogal Christelijke nest kwam begon het spelen 
bij ONA toch wel te wringen, speciaal zijn moeder had daar nogal 
moeite mee. Omdat Piet aanleg leek te hebben zou die zondagse 
speeldag van ONA ooit een probleem gaan worden.  
Op aandringen van zijn moeder is Piet op z’n twaalfde jaar verkast 
naar De Jodan Boys.  
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Uit zijn tijd bij ONA herinnerde Piet zich de spits van het eerste Thomas van Willigen die werkte bij een  
kolenboer op de hoek van de Turfsingel – Kerkhoflaan.  
Thomas nam wel eens wat meer kolen mee dan hij af moest leveren. Na zijn terugkeer op de velden na enige 
weken detentie werd van de tribunes tegen ONA geroepen “Ontvreemdt Nooit Antraciet!”.  
Voetbalhumor is van alle tijden! Overigens kwam Piet niet uit een sportieve familie; niemand deed aan sport. 
Zijn ouders zagen hem nooit spelen, mede omdat dit vaak op zondag was, maar ook verdere familie niet.  
Zijn vader had éénmaal bij een doordeweekse wedstrijd op het ONA-terrein vanaf de Walvisstraat een deel van 
de wedstrijd bekeken. Toen Piet later vroeg wat hij ervan vond, zei z’n vader, “Jij was toch die nummer 10?”  
Bleek hij ook nog een ander gevolgd te hebben!

De jaren als speler bij De Jodan Boys (1949 – 1961)
Nu schuift Piet de Jong aan. Hij vertelt dat hij in Moordrecht woonde. Omdat hij net als Piet uit een  
Christelijke familie kwam, mocht hij niet bij de zondagvereniging Moordrecht gaan voetballen.  
Naast straatvoetbal in de Korte Akkeren, werd het competitievoetbal bij Jodan Boys waar hij vele jaren met Piet 
gespeeld heeft. Ze konden goed met elkaar opschieten, maar wilden ook allebei het beste uit zichzelf halen.  
Zo trainden ze op woensdagmiddag op het veld aan de Nieuwe Vaart (naast V&AV Gouda) op vrije trappen naar 
elkaar en dan was het leuk te merken dat een bepaalde trap in een wedstrijd tot twee doelpunten leidde.

Piet vertelt dat hij bij De Jodan Boys ook begon als keeper. Omdat hij nog wel eens een vervelend ventje was 
(wat hij diverse malen in het gesprek herhaalt), eigengereid dus, kreeg hij ruzie met zijn jeugdleider en weigerde 
daarom nog bij hem te keepen. Hij werd vanaf dat moment veldspeler. Piet begon als midvoor, later ook in het 
eerste, tot Joop Alphenaar hem daar afloste en Piet naar het middenveld kon terugzakken.  
Op zijn 15e ging Piet al naar het eerste. Piet de Jong ging mee (was 16), net als nog drie B-spelers. Jodan Boys 
speelde toen derde klas. De Jong vertelt dat het spelen op zaterdag wel een beperking was om hogerop te 
komen, maar het was nu eenmaal niet anders. Piet vertelde op zijn 17e nog een week bij toenmalige profclub 
Xerxes meegetraind te hebben, maar dat ketste af op de zondag als speeldag.  
Piet vertelt dat hij dat onfatsoenlijk vond tegenover zijn ouders, waar hij tot zijn huwelijk bij thuiswoonde.  
Ook werd hij als gastspeler wel eens uitgenodigd mee te doen met Gouda als ze voor aanvang van de competitie 
tegen een sterke buitenlandse club oefenden, wat regelmatig voorkwam omdat Gouda bij de top van de  
amateurs hoorde.
Piet meldt twee slechte knieën overgehouden te hebben aan de trainingen van Cees Ottevanger, de eerste die 
het 4-2-4 systeem wilde introduceren, zonder dat hij overigens wist dat dit het 4-2-4 systeem was. Dat mislukte 
jammerlijk en er werd weer overgeschakeld naar het oude W-systeem. Die slechte knieën kwamen van het 
350.000 keer maken van diepe kniebuigingen in al die jaren. Cees was een goede voetballer bij Gouda geweest, 
maar toch ook wel een showman die graag zijn kunsten voor het publiek vertoonde en daar van genoot.  
Daar konden de spelers van De Jodan Boys geen last van hebben, want het aantal toeschouwers was maximaal 
30 man, maar dat vonden ze heel normaal. 
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