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Leerling stak meester de loef af

Gouds straatvoetbalelftal 
verloor in Vlaardingen
Vlaardingen heeft de ,,straatvoetbalcompetitie-kunst” in Gouda 
afgekeken. Leermeester Gouda – zes jaar lang de enige stad in ons 
land met een dergelijke competitie – heeft zaterdag gezien hoe leerling 
Vlaardingen het er in het eerste jaar heeft afgebracht.
De meester kan niets dan lof hebben: het zit goed in elkaar in de 
haringstad. En voetballen kunnen de Vlaardingse straatvoetballers 
ook. Dat heeft een elftal van Goudse-straatvoetbalcracks gemerkt, dat 
op het veld van VFC met 4-2 klop kreeg. Om de jongens een beetje  
van de warmte te laten bekomen bood Vlaardingen de Goudse 
voetballertjes en supportertjes een interessante boottocht door de 
Rotterdamse haven aan.

Kruiwagen met water langs de lijn
Hildebrand’s uitdrukking ,,Hoe warm het was en hoe ver . . .”, die je in 
deze zomerse dagen zo vaak kunt gebruiken., was ook zaterdagmiddag 
van toepassing op de bussen naar Vlaardingen.

Jongensstad
Van ,,Jongensstad” – het ,,hart” van de straatvoetbalcompetitie – ging 
een gezelschap van tachtig jongens met twee bussen naar  
Vlaardingen, waar bij het station de jeugdband ,,De Vlaardingse 
Pijpers” – door de Gouwenaars al gauw ,,De Vlaardingse Vrolijke 
Trommelaars” genoemd – klaar stonden. De leuke band – met t 
rommels, trompetten en fluiten – ging de Goudse matadoren, die in de 
bussen bleven, door de binnenstad van Vlaardingen vóór naar het veld 
van VFC.
Heerlijk gezeten op de schaduwrijke tribune hebben de Goudse leiders 
gehoord hoe het in Vlaardingen het eerste jaar is gegaan. Het gehele 
systeem werd van Gouda overgenomen, maar de organisatie werd 
anders opgezet. Er kwam een comité ,,Zomeravondcompetitie  
straatvoetbal” en dus berustte de organisatie niet in de handen van 
één vereniging. Er was veel medewerking: van de gemeente, van 
bedrijven en van de voetbalclubs. Aan subsidies kwam ongeveer 
f 2300 binnen. De voetbalverenigingen stonden toe, dat op hun velden 
werd gespeeld.

Competitie-opzet in Gouda wordt anders
Zo’n medewerking willen de Gouwenaars ook graag hebben.  
Om te proberen die te verkrijgen zal de straatvoetbalcompetitie  
volgend jaar niet onder leiding van ,,Jongensstad” draaien, maar door 
een commissie worden georganiseerd, waarin vertegenwoordigers 
van verschillende richting zitting hebben. Deze commissie wil ook het 
bedrijfsleven inschakelen en trachten op echte voetbalvelden te  
spelen. Tot nu toe kreeg de competitie alleen financiële steun van de 
meeste voetbalverenigingen. 
De leus van de commissie is ,,Waarom in Vlaardingen wel het eerste 
jaar en in Gouda niet het achtste jaar?.

Aanvoerder Henk Blom

De opstelling van dit team:
We beginnen met de voorhoede 

(van links naar rechts)  
Theo Jaspers (Piersonweg),  
Jan Houdijk (De Zwaluwen),  

André Melkert (De Zwaluwen), 
Jacky Romein (VVV-Eerste Kade) 

en Henny Willemse (VVV),  
de middenlinie (v.l.n.r.),  

Kees van Reenen (Tuinstraat), 
Hans Katwijk (Tuinstraat),  

Hans de Weger (Tuinstraat),  
Bas de Jong (Nieuwehaven)  

verder in de verdediging op doel 
Jan Schouten die na de rust  

Ton de Gruijl (Industrieterrein)  
verving. Henk Blom (Raam)  

aanvoerder, Joop Mastenbroek 
(Vondelstraat) waren de  

verdedigers.



500 toeschouwers
Dat er in Vlaardingen inderdaad belangstelling is voor de straat- 
voetballerij bleek uit het aantal toeschouwers. ,,Op het veld waren 
vijfhonderd supporters, onder wie ongeveer zeventig van Gouda.  
Zij hebben een spannende match gezien tussen de twee elftallen, 
waarin de beste spelers van de hele competitie ware geplaatst.  
In Gouda hebben de vier scheidsrechters uit de zestien juniorelftallen  
(tot 15 jaar) vierentwintig spelers gekozen. Hieruit zijn twee elftallen 
gevormd en die hebben gespeeld tegen ploegen van ,,Jongensstad” 
en ,,De Zwaluwen” (Karnemelksloot en omgeving). Uit deze ,,selectie-
wedstrijden” zijn vijftien spelers gekomen, die het elftal met vier 
reserves vormden.

Haring als geschenk
Zoals in Gouda stroopwafels worden aangeboden, zo gebeurt dat in 
Vlaardingen met haring. Voor de wedstrijd begon, boden de spelers en 
reserves van Vlaardingen op het middenveld aan de Goudse jongens 
ieder een tonnetje met vierentwintig haringen – de roem van  
Vlaardingen – aan. De Goudse aanvoerder Henk Blom overhandigde 
een zuiltje, de eerste prijs voor de Vlaardingse prijzenkast.
Toen begon de wedstrijd onder leiding van een KNVB-scheidsrechter, 
die werd geassisteerd door twee KNVB-scheidsrechters als  
grensrechters. 
Tweemaal een half uur hebben de tweeëntwintig in – en ook tegen – de 
felle zon gestreden. Ondanks de hitte werd een pittige wedstrijd 
gespeeld, die Vlaardingen verdiend won. Het was al gauw 2-0 voor de 
gastheren. Vlak voor de rust kwam er een Gouds offensief, dat  
resulteerde in een doelpunt door midvoor André Melkert van  
,,De Zwaluwen”.

Vijf minuten na de rust maakte Melkert de gelijkmaker 2-2. Eén minuut 
was de stand gelijk. Toen werd het 3-2 en een kwartier voor het einde 
4-2.

Voetballen bij meer dan 30 graden
Tweemaal stuurde de scheidsrechter alle spelers naar de lijn. Daar 
stonden grote bakken water, waar de jongens zich heerlijk konden 
verfrissen. De meesten dompelden hun hoofd zo in de kruiwagen met 
water. De verfrissing was wel nodig, want voetballen bij een 
temperatuur van meer dan dertig graden valt niet mee.

Op de ,,Nassauplaat” een Spidoboot
Na de wedstrijd ging het met muziek voorop naar de Nieuwe  

Waterweg, waar de voetballers en supporters ,,scheep  
gingen” op de Nassauplaat”, een Spidoboot, die  

rondvaarten door de Rotterdamse havens maakt.  
Het was in de vroege avond heerlijk op het water.  

De jongens hebben ervan genoten en veel interessants 
gezien tijdens de boottocht, die twee uur duurde veel 

schepen (o.a. de ,,Statendam”) en scheepswerven. 
Jammer was het, dat het werk in de havens stillag, 
maar daar was het ook weekeinde voor.

Met een ,,tot volgend jaar in Gouda” gingen de 
Gouwenaars in de bussen, die voor de onweersbui 

uittreden en om even over negen in de stad waren. 
Enthousiast zullen de jongens thuis hebben verteld over 

Vlaardingen.
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