
Het sport- en bestuursleven van 
Reinier Walthie
Voor het eerste gesprek, gehouden aan de Historische Stamtafel 
van Goudanet, was uitgenodigd Reinier Walthie.  
De 82 jarige Gouwenaar, oud redacteur en bestuurslid van de 
V&AV Gouda en medeoprichter en voorzitter van honkbalclub de 
Braves werd op 18 november 2011 in het zonnetje gezet en aan 
de tand gevoeld door gespreksleider en volle neef Hans Walthie. 
Successievelijk schoven aan in de Schoolmeesterswoning van het 
Groene Hart Archief Ted Hughes (oud redacteur V&AV Gouda), 
Fred de Gruijl (oud eerste elftalspeler V&AV Gouda), oud atleten 
Aart Broere en Piet Licht (V&AV Gouda en Atletiek vereniging 
Gouda) en de honkballers Ton Ebben en Rob Carstens (Braves).

Hoe is het begonnen?
Reinier verhaalt dat hij, nog jong, met vrienden zondagsmorgen 
heel vroeg naar het Gouda-veld aan de Nieuwe Vaart toog om 
daar lekker op doel te gaan schieten. Iets wat overigens niet erg 
gewaardeerd werd door de mensen van de V&AV Gouda. 
Toen deze vrienden de leeftijd hadden om lid te mogen worden 
sloot Reinier zich daarbij aan. Hij begon als voetballer en deed, 
als zovelen bij Gouda, de atletiek er in de zomer bij. Net senior 
geworden werd hij al gevraagd als redacteur van het Officieel 
Orgaan. Het blad verscheen tijdens de competitie wekelijks en hij 
mocht daarom een paar keer per week langs komen bij voorzitter 
van Tilburg, een instituut in die tijd zoals toen zo vaak met  
voorzitters, die zo begeesterd was door het voetbal en Gouda 
dat hij meestal pas diep in de nacht naar huis kon gaan.

Ted Hughes
Gespreksleider Hans Walthie vraagt Ted Hughes erbij, de man 
met wie Reinier vele jaren in de clubbladredactie zat, te beginnen 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Ted vertelt dat hij vaak erg 
laat was met zijn stukjes. Die schreef hij meestal pas op de 
redactieavond bij Piet de Jong in de Doelenstraat. Ted zorgde 
graag voor wat humor in zijn artikelen. 

Amateur of prof?
Hans vraagt Fred de Gruijl erbij en legt het dilemma van Gouda 
uit de periode 1954 – 1955 voor: amateur blijven of toetreden tot 
de rijen der profvoetballers. Fred vertelt dat Gouda dacht een 
grote sponsor gevonden te hebben in Unilever, vandaar dat de 
leden van Gouda aanvankelijk voor waren. Unilever ging echter 
niet sponsoren en daarom werd het plan in tweede instantie in 
een vol Veemarktrestaurant afgestemd. Zelfstandige ondernemers 
als Hennie van den Heuvel, Van der Zalm, Van de Bovenkamp 
en Piet de Jong waren voor en zijn trokken anderen aan. Boelee 
de loodgieter was een fervent tegenstander en hij hield daarover 
enorme toespraken op de ledenvergaderingen. Ook het bestuur 
was tegen. Een bijzondere tijd, ook voor Reinier die inmiddels 
tweede secretaris was geworden.
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Jaren vijftig
Hans Walthie vraagt naar de beleving in de jaren vijftig. Reinier 
vertelt dat Gouda op een bepaald moment wel 1500 leden en 
donateurs had. Voetbal was veel belangrijker dan nu.  
Vroeger had je ook veel meer commissies en elke woensdagavond 
bestuursvergadering in het Schaakbord aan de Kleiweg.  
“We gingen dan ’s nachts om 2 of 3 uur naar huis, want de  
melkboeren vergaderden daar ook en dan biljartten we tegen 
elkaar na afloop van onze vergaderingen.” Hans Walthie vraagt of 
er in die tijd sprake was van censuur bij het clubblad.  
Reinier dacht van niet. Ted Hughes vertelt dat hij, naar waarheid, 
een stukje had geschreven over de wedstrijd Quick H. – Gouda, 
die Gouda met een doelpunt verschil had verloren. Een doelpunt 
was met de hand gemaakt en in die tijd kon je na afloop nog 
protesteren, wat regelmatig voorkwam en soms ook gehonoreerd 
werd. Gouda protesteerde echter bewust niet en dat kwam 
omdat het Gouda-bestuur nogal dik was (of wilde zijn) met de 
chique Hagenaren en het voor Gouda ook niet meer zo belangrijk 
was, maar voor Quick wel. Ted had dit na afloop in de  
kleedkamer opgevangen en deze story in zijn verslag verwerkt. 
Het bestuur stak er een stokje voor, het verslag mocht zo niet 
geplaatst worden en dat is dan ook niet gebeurd. Dat voor 
Ted het begin van het einde bij het Officieel Orgaan; niet veel 
later stopte hij ermee.

Atletiek
Ted en Fred maken plaats voor Aart Broer en Piet Licht, vooral 
bekend van de atletiek, hoewel beiden ook bij Gouda gevoetbald 
hebben. Piet werd in 1942 lid en Aart in 1950. Aart vertelt dat 
80% van de atleten voetballers van Gouda waren, die gestimu-
leerd door secretaris Rien Slingerland in de zomer aan atletiek 
gingen doen. Piet vertelt dat Reinier een luie atleet was, eigenlijk 
was 200 meter al te ver. Toch was hij wel snel. Aart, die nog 
steeds de clubrecords bijhoudt van de Atletiek Vereniging Gouda, 
meldt dat Reinier zelfs nog medehouder is van het clubrecord is 
op de 4 x 200m. Dat record liep hij is 1956 samen met Aad Slin-
gerland, Wim de Vries en Piet Licht. Deze estafette wordt echter 
nooit meer gelopen, vandaar dat het record nog steeds stand 
houdt. Ze liepen de man gemiddeld 24 seconden en dat zou nu 
veel sneller gaan. Piet heeft een typerende anekdote over Reinier. 
Hij was dan wel een luie atleet, verbaal stond hij nooit stil. Vaak 
kwam hij rechtstreeks van zijn werk, keurig in het pak met akte-
tas. Op een keer was hij weer druk in gesprek met een nieuweling 
na de training en hij ging daar zo in op dat hij keurig met colbert 
aan en stropdas om, aktetas in de hand, de houten kleedkamers 
onder de hoofdtribune aan de Nieuwe Vaart wilde verlaten. “ 
Waar ga jij zo naartoe Reinier?” was de vraag,  
“Moet jij geen broek aan?“ Reinier weet het niet meer, maar Aart 
kan het zich ook nog levendig voor de geest halen, inclusief de 
bijbehorende hilariteit. 
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Piet Licht vertelt verder dat ze in die tijd een ontzettend goede 
trainer hadden, Heineman, die een goede job had bij DAF, iets 
deed voor de KNAU en ook nog wedstrijdleider was in het 
Olympisch stadion in Amsterdam. Renier relativeert dat een 
beetje en bromt: “Ja, tien keer de dijk op en neer”. Heineman 
had soms weinig tijd, kwam dan rechtstreeks uit zijn werk, trok 
zijn onderbroek achterste voren aan bij wijze van sportbroek en 
verzorgde zo de training. Aan het eind van het jaar moesten ze 
een keer alles nadoen wat Heineman voor deed, inclusief rennen 
door sloten enz. In die tijd werd er twee keer per week getraind 
en dan had je nog de wedstrijden. Aart meldt dat Gouda de 
sterkste club was in de afdeling Gouda (inclusief Alphen, Boskoop, 
Reeuwijk, Schoonhoven enz.) van 1950 tot 1962. Reinier deed bij 
de districtskampioenschappen altijd mee met de estafettes, onder 
andere met de gebroeders Janssen.  

Ook had je twee straatestafettes per jaar in Alphen en in Gouda 
over de singels voor veel publiek, met de start bij het huidige 
restaurant Etoile. Reinier heeft ook meegedaan met de Goudse 
ploeg in België. Jaspers de kleermaker was leider en die was er 
ook niet op tegen dat de avond voor de wedstrijd de nodige  
Belgische biertjes werden ingenomen. Onder de atleten van de 
diverse verenigingen was er een goede sfeer, er waren eigenlijk 
nooit problemen. 

Reinier vertelt over secretaris Rien Slingerland, de atletiekpromo-
tor. Als hij, als tweede secretaris, op de dijk richting het  
Goudaveld ingehaald werd door Rien, groette die niet terug. 
Twee dagen later werd Reinier dan door hem ontboden in zijn 
huis in Stolwijkersluis om bv. de ledenlijsten door te nemen, ter-
wijl dat natuurlijk makkelijk op het Goudaveld had gekund.  
“Zijn wil was wet, het was een man met twee gezichten”.

Margaretha Goudana
Terwijl de atleten van plaats verwisselen met de honkballers, 
neemt plotseling een gast uit het publiek, Margaretha van  
Goudana, het woord, die zich voorstelt als de moeder van Eras-
mus. Die heeft volgens har heeft net zijn verjaardag gevierd en het 
gaat goed met hem. Ze komt langs ter ere van de eerste histori-
sche stamtafel en ze heeft als geschenk een boekje uit 1960 van 
haar Boekenboot over de stad Gouda bij zich. 
Dit boekje past volgens haar uitstekend op de historische stam-
tafel. Met een applaus wordt ze bedankt voor haar bezoek en het 
boek.
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Honkbal
Ton Ebben vertelt ooit bij de honkbaltak van Gouda begonnen te 
zijn als trainer in 1973. Hij woonde toen nog in Schiedam, maar is 
later naar Gouda verhuisd. Rob Carstens is lid sinds 1980 toen hij 
uit Amsterdam kwam en werd de eerste secretaris toen Gouda 
overging in het zelfstandige Braves.
Reinier vertelt dat het bestuur van Gouda het interessant vond 
om in de zomer er nog een andere sport bij te doen en honkbal 
stond bekend als opkomende zomersport en werd in Gouda nog 
niet beoefend. Gouda wilde een multisportvereniging worden. 
Reinier ging aan de slag met Scheepbouwer en Jo de Jong. Tegen-
over hem in Waddinxveen woonde Ger Wennekes, een coach 
van de honkbalafdeling van het Rotterdamse Sparta. 

Hij wist hem te interesseren en er werd begonnen met trainen in 
een gymnastieklokaal gelegen aan de 1e Kade. Honkbal werd  
vervolgens buiten gespeeld op het achterste (derde) veld van 
Gouda. In 1967, het tweede jaar, werd Gouda al kampioen met 
als coach de bekende Sparta international Hamilton “Hammie” 
Richardson. 

Ton Ebben trainde in Schiedam een tegenstander van Gouda en 
denkt dat ze hem als trainer gevraagd hebben omdat Gouda daar 
als enige van verloren had. Ton zag wel wat in Gouda met als  
werper oud Neptuniaan Rob Stegeman en met enthousiaste  
mensen als sportleraren John Schellaert en Frits Scheurkogel. 
Gouda had daardoor veel jeugd, gestimuleerd door hun  
sportleraren. Hij kent Reinier als bestuurslid, die zorgde voor 
mooie mensen om hem heen. Reinier was namelijk veel voor 
zijn werk weg naar Amerika, maar kwam altijd terug met mooie 
verhalen. Rob Karstens vertelt dat ze dringend sponsoring nodig 
hadden, want honkbal is een vrij dure sport. In 1981 werd de 
Braves opgericht, want het wrong tussen de moedervereniging en 
haar honkbaltak. SV Gouda verhuisde naar het Groenhovenpark, 
maar daar was geen ruimte voor een honkbalvereniging.  
De Braves bleven daarom nog een tijdje aan de Nieuwe vaart 
spelen. Zelf was hij in 1978 uit Amsterdam naar Gouda gekomen, 
waar hij in het bestuur zat van een grote, bekende club die  
onlangs nog landskampioen is geworden. Hij is toen nog een  
jaartje heen en weer blijven reizen, maar sloot zich vervolgens 
toch aan bij de honkbaltak van Gouda. Hij heeft ook het clubblad  
The Pitch opgezet en heeft de verzelfstandiging, na 15 jaar  
onderdeel van de SV Gouda geweest te zijn, meegemaakt.  
Er waren ook meisjes die wilden spelen en zo werd er een  
softbalafdeling opgericht. Zo is Ton Ebben ook het softbal  
binnengerold.

Reinier reed voor zijn werk in San Antonio voorbij het  
hoofdkantoor van Datapoint, een softwarebedrijf. Hij dacht, dat 
hebben we in Gouda ook en met dat verhaal ging hij op bezoek bij 
de Nederlandse vestiging. Datapoint sponsorde al een schaatsclub, 
maar daar stopten ze mee. Ze betaalden alles, inclusief materi-
aal, typisch Amerikaans, alles of niks. Het kostte ze zo’n 20.000 
gulden per jaar. Later werden Nutsspaarbank en uitzendbureau 
Benco  nog sponsor.
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Tot slot een Rondje Reinier
Reinier vertelt dat hij ongeveer vijf jaar geen lid van de SV Gouda 
is geweest, omdat hij wat onenigheid had gehad rond het gebruik 
van de kantine aan de Nieuwe Vaart. Tijdens het Jazzfestival 
kwam hij in De Spiegeltent Jan Kruitbosch en Jan Revet tegen die 
hem overhaalden weer lid te worden; eens een Gouda-man, altijd 
een Gouda-man. Nu heeft hij spijt dat hij weggeweest is om een 
kleinigheid, want anders was hij vast het oudste lid geweest met 
een ruim zeventigjarig lidmaatschap. Wel is hij een echte honk-
balman geworden, bij de voetbalclub Gouda is  hij dit jaar maar 
eenmaal geweest.

Rob Carstens herinnert Reinier zich als de man die goed zijn tijd 
kon plannen en indelen. Rob en Frits Scheurkogel regelden het 
bestuur als Reinier weer eens in Amerika zat. Je wist, op  
zaterdagmorgen kwam dan weer zijn telefoontje om even de 
week door te nemen. Hans Walthie schertsend:  
“De nieuwe Slingerland!”

Ton Ebben zegt dat Reinier heel duidelijk was en nergens gras 
over liet groeien. Hij heeft zijn taken overgedragen toen ze naar 
het nieuwe complex in de Uiterwaarden gingen in 1990.
Reinier stelt dat terugkijkend het zulke dingen zijn waar je inrolt. 
Hij houdt nu eenmaal van het verenigingsleven en gaat nog elke  
14 dagen naar het honkbal. Hij ging ook naar het waterpolo in de 
tijd dat zijn dochter in het eerste van DONK speelde.
Rob Carstens vertelt tot slot dat Reinier nooit zijn  
verantwoordelijkheid ontliep, als hij A zei, dan ook B.  
Hij was Gouds radicaal!

Daarna gaat het gezelschap, samen met het publiek, aan de 
mooie en zeer grote nieuwe houten stamtafel  
zitten voor het nagesprek met een drankje en hapje. 
Voor de video-opname was deze tafel te groot, vandaar dat 
voor het gesprek gebruik gemaakt is van een kleine tafel.  
De opnamen zijn (later) in stukken geknipt te zien via een 
link op Goudanet dossier Sportstad en You Tube. 
 
Dit verslag is een samengebalde en selectieve weergave van 
feitjes en sferen. De aanwezigen waren het (uiteraard) met 
elkaar eens, een geslaagde eerste historische stamtafel!
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