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Duel van leeuwen en beren

Strafschop moest Gouda
van nederlaag redden
Unitas – Gouda 1-1. Elf Gorkummers hebben gistermiddag de handen juichend in 
de hoogte gestoken. In een ware titanenstrijd, in een gevecht van leeuwen en 
beren, hadden ze Gouda bedwongen en dat ene puntje veroverd, dat hun de 
verzekering gaf, dat ze ook volgend seizoen in de eerste klas zullen spelen.  
Dat ene puntje vormde tenslotte ook een volkomen verdiende beloning voor  
hun enorme inspanning. Gouda mocht technisch meer waard wezen, als  
kampioenspretendent heeft het in Gorkum niet helemaal kunnen overtuigen.  
De achterhoede liet bij het Gorkumse doelpunt een flinke steek vallen.  
De voorhoede tastte tegen de fel ‘reagerende’ Unitas-defensie zo vaak is, dat het 
Gouda-legioen met dat gelijke spelletje nog niet eens erg ontevreden mocht zijn.

Unitas kwam met 1-0 voor
Nu kan men natuurlijk het overbekende woordje ,,als” op tafel brengen.  
Toegegeven als dat schitterende doelpunt van Frederiks, na een half uur, niet 
wegens buitenspel van Ravenstein was afgekeurd, had de strijd een ander gezicht 
kunnen krijgen.
En als de arbiter vijf minuten daarvoor, toen een Gorkumse verdediger een vrij 
benarde situatie opklaarde door hands te maken, de bal op de beruchte stip had 
gelegd in plaats van vriendelijk ,,doorspelen” te wuiven, waren de zaken waar-
schijnlijk ook anders gelopen. Maar nu blijft er een gevoel van onbehagen omtrent 
de prestaties van de Goudse voorlinie, met daarnaast het idee dat een strafschop 
Gouda van de nederlaag heeft moeten redden.
Op die twee genoemde momenten na heeft de Goudse voorhoede waarvan 
doelman Den Adel de schrik moest krijgen. Dat zegt iets, als u weet dat Gouda 
toen de vrij krachtige wind in de rug had. Twee kansjes zijn er nog voor Walthie 
geweest, kansjes die grandioos werden gemist. Maar op de overige momenten had 
de Gorkumse verdediging die er beslist geen gat in zag de lichamen voor de 
Goudse schoenen te  gooien als dat nodig leek, de zaak vrij vast in handen. Nee, 
die Goudse voorhoede heeft het – met uitzondering van Frederiks –  
de Gorkummers niet zo  bijster moeilijk gemaakt.
Onbegrijpelijk scheen de reden, die Gouda’s elftalcommissie er toe bewoog, de 
levendige aanvalslinie die vorige week tegen DWV optrad weer te wijzigen. 
Habettler, toen de bijzonder nuttige rechtsbinnen die voor de nodige vaart 
zorgde, was nu op de linksbuitenplaats beland, waar hij met geen mogelijkheid 
ruimte kon vinden. Hij had op de rechtsbinnenplaats ruimte moeten maken voor 
Revet, die gisteren opnieuw bewees een talentvolle spil te zijn, maar voor een 
voorhoede rol helaas feeling mist. En aangezien Walthie vergeefs naar tempo en 
maat zocht, bezat Gouda een vrij krachtenloze rechtervleugel.
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Te druk over links
Dat neigde Gouda al z’n acties over links te laten lopen. Over links, waar het 
bijzonder ,,druk” werd, omdat ook Ravenstein aan die kant de schaduw van de 
lange Gorkumse spil Gelverdingen probeerde te ontlopen. ’t Gevolg was, dat 
Gouda zich daar op het door Unitas ijlings versterkte rechterverdedigingsblok – 
ook de rechtsbinnen was er voortdurend te vinden – aanhoudend vastliep.  
De enige muziek kwam dan ook uit een paar solo’tjes van de naar rechts ge-
zwenkte Frederiks, maar ’t doelpunt dat daar uit voort kwam werd afgekeurd.
Zo ging Gouda met een dubbelblanke stand draaien ’t Was een stand waarin 
Unitas perspectieven meende te zien en de Gorkumers wilen daarom beslist eens 
kijken, wat er in zat. Al in de eerste minuut na de hervatting mikte middenvoor 
Brik een loeier tegen de paal en had de Goudse verdediging de waarschuwing 
begrepen – en werd kundig verdedigd – Gouda bleek een Gorkums doelpunt niet 
te kunnen ontlopen.
Tweeëntwintig minuten was die tweede helft oud, toen Kruitbosch in de  
langzamerhand vinnig en bijna onplezierige strijd volkomen onnodig een vrije 
schop veroorzaakte. Kuipers mikte daaruit de bal op het hoofd van Brik en dat 
betekende 1-0 voor Unitas.
Goed dat Gouda toen De Gruijl naar voren stuurde. Diens optreden stichtte 
zoveel verwarring, dat Unitas geheel op verdedigen overschakelde. Voordat de 
nieuwe afweer goed georganiseerd was, had De Gruijl z’n kans, maakte een 
duikeling en kreeg Gouda een strafschop toegewezen. Kruitbosch kwam naar 
voren om revanche te nemen 1-1.
Daarna bleek Unitas defensie zich aan de gewijzigde omstandigheden te hebben 
aangepast. Opnieuw werkte deze linie met man en macht naar een sluitend geheel 
en al was ’t soms op het nippertje, onheil werd verder voorkomen. Unitas, fel 
vechtend voor ’t ene puntje, met een enkele scherpe uitval zelfs naar grotere buit 
jagend en een vinnig naar mogelijkheden zoekend Gouda hebben elkaar toen het 
leven danig zuur gemaakt. De spanning – het spel was naar veler smaak wel eens 
te hard – is tot de laatste minuten gebleven. Maar alle inspanning bleek tevergeefs 
op het moment dat de arbiter – ruim een minuut te vroeg – het einde blies. 
Unitas – Gouda – een thriller – eindigde onbeslist 1-1. Hoogendoorn heeft na rust 
Habettler vervangen. Hij heeft de kracht niet vergroot.
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Spelers genoemd 
in het verslag:
Piet Frederiks
Albert Ravenstein
Jan Revet
Henk Walthie
Jan Kruitbosch
Fred de Gruijl
Habettler
Martin Hoogendoorn

Spreekwoorden:
Met man en macht

Voetbal uitspraken:
Op de beruchte stip gelegd
De levendige aanvalslinie

Doelpunt(n)
Jan Kruitbosch 1-1


