
Te weinig trainers vertrouwen  
in hun spelers

(uitspraak Piet van Mullem)

Speler van SV Gouda 1967 - 1973
Piet heeft zelf zijn contract opgezegd bij Hermes DVS. Hij had bij 
het GAK in de buitendienst een drukke baan en dat was niet goed 
te combineren met semiprof voetbal. Het beetje extra inkomen 
van Hermes stond niet in verhouding tot zijn inkomen bij het 
GAK. Hij ging daarop meetrainen bij Jodan Boys en werd gebeld 
door Chris Karelse, voorzitter van Olympia, die wel een baan had 
voor hem bij De Goudse Verzekeringen. 
Maar Piet had al een goede baan en Olympia speelde niet zo 
hoog. Vervolgens meldde zich de stevige heer Cor Verboom van 
de SV Gouda, bekend als bouwondernemer en die kwam met een 
goed bedrag over de brug. Daarbij speelde Gouda op het hoogste 
amateurniveau. Gijs Doolaard kwam, tot verdriet van Leen,  
als trainer en Piet werd meteen aanvoerder. 

Viservaringen als wedstrijdbespreking
Later kwam Amsterdammer Cor Sluijk als trainer over van  
Blauw Wit en dat was een hele verbetering. 
Leen vertelde dat Cor op zijn 62e nog 8 van de 10 ballen tijdens 
de keeperstraining, aangekondigd, op de lat schoot.  
Piet: hij had veel verstand van voetballen en zijn training bestond 
vooral uit partijtjes. Eén keer hield hij een wedstrijdbespreking 
waarin hij het eerst 25 minuten had over zijn laatste  
viservaringen en eindigde met “En zondag de beuk erin!”. 
 
Piet vertelt dat de meeste trainers te weinig vertrouwen in hun 
spelers hebben. Je kunt er als trainer soms zelfs van leren, zoals 
hij dat deed van Theo van Duivenbode in zijn tijd als trainer bij 
Olympia. Gouda had in die tijd een heel goed elftal, ook met oud 
profs als Bobby Westra en Gerrie Clement en Leen Bezem was 
de beste amateur keeper in Gouda die hij meegemaakt heeft. 
In het jaar van Cor Sluijk was Leen op zijn top.  
Leen vertelt dat hij uitgenodigd werd voor de selectie van het 
Nederlands amateur elftal. 
Met nog drie wedstrijden te gaan stond Gouda drie punten voor 
(2 punten voor een overwinning) en toen werd trainer Cor 
Sluijk ziek. Zijn vervanger werd Wim van der Gijp die altijd zijn 
zoon René bij zich had. Deze 15 jarige moest van zijn vader voor 
de wedstrijd Leen inschieten, terwijl Puck Pols dat altijd prima 
volgens een vast stramien deed. De sfeer was anders dan onder 
de aimabele Sluijk en er werd nog maar één punt gehaald en het 
kampioenschap verspeeld. En hoewel Cor alle spelers een brief 
geschreven had met wat hij van ze verwachtte, kwam dat er niet 
meer uit. Leen denkt dat ze met Cor erbij kampioen geworden 
waren. 
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Voorste rij links Piet van Mullem bij SV Gouda



Piet speelde eerst nog tot 1970 bij Gouda, trainde een jaar Esto, 
maar kwam toen weer terug als speler. Trainde tegelijkertijd de 
zaterdagselectie (1971 -1972) en speelde in het eerste van Gouda 
dat zich in 1973 plaatste voor de nieuw gevormde hoofdklasse. 
Daarna stopte hij op zijn 36e als actief speler.

Piet als trainer, vanaf 1973
Aan dit onderdeel praat Cor Palsgraaf mee, die onder Piet trainde 
bij Olympia (1973). Hans Walthie vraagt Cor naar zijn voetbal-
achtergronden. Ook Cor komt uit de Korte Akkeren, dus ook hij 
ging naar ONA, waar hij jaren in het eerste speelde.  
Gevraagd naar het waarom van zijn overgang naar Olympia wil 
Cor daar liever niet op ingaan, het is allemaal geweest.  
Kort samengevat werd Cor, die aanvoerder was, van iets  
beschuldigd dat niet waar was, maar waardoor hem wel het aan-
voerderschap werd afgenomen.  

Waarop Cor rond zijn dertigste nog verkaste naar Olympia.  
Toen Piet er als trainer kwam had Olympia net een jaar in de  
derde klas achter de rug, maar door het invoeren van de  
hoofdklasse was de tweede plaats dat jaar voldoende om te pro-
moveren naar de tweede klas.  
Piet: het was een matig elftal en er gingen er nog een paar weg. 
Ze waren allemaal te dik. Toen heb ik er een partij conditie 
ingegooid. Met een elftal met hardlopers moet je veel met de bal 
werken en een team met aardige voetballers, maar een slechte 
conditie, moet je veel laten lopen.  
Cor vertelt dat ze met zijn allen in de sauna zaten. Cor vroeg zich 
in de mist hardop af wat voor trainer ze nu toch hadden, het lijkt 
wel een atletiektrainer!  
Normaal gesproken wordt op zo’n opmerking gretig gereageerd, 
maar nu bleef het angstvallig stil. Toen zag Cor wie er naast hem 
zet, Piet! Hij kreeg het nog warmer dan het al was.  
Bij de volgende training heeft Cor aan Piet zijn excuses  
aangeboden voor zijn opmerking. 

Cor Palsgraaf:  
Het lijkt wel een atletiektrainer
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Welke opmerking vroeg Piet, ik heb niets gehoord. En dat waar-
deerde Cor in Piet, dat die daar dan geen punt van maakte. In de 
laatste wedstrijd handhaafde Olympia zich op het nippertje door 
met 1-0 uit bij DHC te winnen. Na 10 seconden schopte grote 
Gerrit Boogaard de bal er al in, zegt Piet, ik stond nog met de 
trainer van DHC te praten, ik heb de goal niet eens gezien. 

Theo van Duivenbode
Later kwam Theo van Duivenbode erbij die bij De Goudse  
werkte. Hij vroeg aan mij wanneer trainen jullie (dinsdag en  
donderdag) en wanneer hebben jullie conditietraining (dinsdag). 
Goed, dan kom ik donderdags. Voor mij geen probleem.  
Na één wedstrijd op het middenveld heb ik hem als laatste man 
laten spelen, waar hij uitstekend leiding en aanwijzingen kon 
geven. Die man was zo’n goede voetballer geweest en had zoveel 
meegemaakt, daar kon je alleen maar van leren.  
Cor: “Piet wist ontzettend goed wie zijn spelers waren en wie zijn 
beste waren. Die maakte hij belangrijk.” Piet vertelt dat voorzitter 
Karelse diverse spelers haalde en zo werd het van een zwak elftal 
een sterk elftal.  
Hij zette de middenvelders Streefland en Mawin op back en 
zorgde zo voor een meer aanvallend elftal. 
Zo konden ze kampioen worden.  
Maar het team was volgens Cor moeilijk te managen.
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