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Gouda - De Spartaan
2-1

2de beslissingswedstrijd
in VUC-stadion (Wondertent) Den Haag

zondag 24 mei 1959

Gouda op weg naar eerste landstitel bij de amateurs seizoen 1958 - 1959
aflevering 5

Beslissingswedstrijd met protesten en naspel

Juichend Gouds legioen in Den Haag:
Gouda werd afdelingskampioen 1e klas

Kruitbosch deed met twee goals het moeilijke getij keren
Gouda in offensief
Gouda-De Spartaan 2 – 1 Elf Gouwenaars, dol van vreugde, gingen in 
het VUC-stadion op de schouders van de uitgelaten supporters.  
Gouda, dat een uur eerder niemand meer kon vinden, die nog een 
stuiver voor z’n kansen bood, was kampioen. Nog net op tijd had het 
zich kunnen herstellen om de tweede beslissingswedstrijd om het 
afdelingskampioenschap in de eerste klas tegen de grote rivaal 
De Spartaan toch als triomfator te kunnen beëindigen. Het kreeg z’n 
succes, dat het vermoedelijk later in de clubgeschiedenis wel 
“het kampioenschap van Kruitbosch“ zal noemen. Want het was 
Kruitbosch, die twaalf minuten na rust nieuw leven in de Gouda-ploeg 
schoot. En ’t was Kruitbosch, die ’n kwartiertje later Gouda’s  
verbluffend herstel met een tweede treffer onderstreepte.  
Al kwam De Spartaan na afloop met een protest tegen dit tweede 
Goudse doelpunt, in de toen volgende verlenging gaf Kruitbosch de 
pass, die Frederiks de kans bood alle onzekerheid weg te nemen.  
De Spartaan en Gouda voegden er elk nog een protest aan toe.

De Spartaan een 
club uit Amsterdam-
West, is samen-
gegaan met VVA uit 
dezelfde wijk en 
speelt nu onder de 
naam  
VVA / Spartaan.
 

Staand v.l.n.r.: Fred de Gruijl, Jan Kruitbosch, Henk Walthie, Arie van Schaik,  
trainer J. Heister, Arie de Vries
Zittend v.l.n.r.: Albert Ravenstein, Thijs Verkaik, Bep Vreeswijk, Jan Revet, 
Martin Hoogendoorn, Piet Frederiks.
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HET MOMENT in de beslissingswedstrijd Gouda-De Spartaan: uit het schot van  
Kruitbosch suist de bal langs doelman Volder van De Spartaan in het Amsterdamse 
doel. Gouda heeft de stand op 2-1 gebracht.

Strafschop haalde Gouda uit balans
Geen stuiver voor Gouda’s kansen, ja zo stonden de zaken halverwege de  
wedstrijd. Gouda was weliswaar even vlot gestart als de Amsterdammers, maar 
het liep na dertien minuten levendig voetbal tegen een flinke morele duw aan.  
De bijzonder knap spelende Goudse spil De Gruijl presenteerde op dat moment 
z’n enige mistrap uit de hele wedstrijd. De Vries greep toen tegenover de doorge-
broken Hemminga onnodig naar verkeerde wapens, wat Gouda op een strafschop 
kwam te staan een strafschop die linksback Zijde feilloos langs Vreeswijk schoot 
(0–1).
Was het een gevoel van het noodlot of waren het overgekookte zenuwen?  
Wie zal het zeggen.
Maar een feit was het, dat Gouda daarna volkomen van de kaart was. Zoek was 
het maatgevoel, zoek was de lust om de ruimte te zoeken. Met de stevige wind in 
de rug kwam een volkomen onsamenhangend spelend Gouda niet eens tot een 
klein overwicht. Vijfendertig volle minuten lang beheerste Spartaan de strijd 
volkomen en slechts De Gruijl in topvorm, links en rechts assisterend en inspire-
rend, kon voorkomen, dat Gouda omver werd gespeeld. Het enige doelpunt, dat 
De Spartaan nog scoorde tekende de hele situatie: het werd geboren, nadat  
De Gruijl onreglementair opzij was gezet en daarom mochten de Amsterdammers 
het niet tellen.
Met een achterstand met tegenwind voor de boeg en een voorhoede, waarin 
buiten Fredriks niemand tot goede daden kwam, leek het voor Gouda na de rust 
een vrij hopeloze zaak. Vandaar de improvisatie. Kruitbosch verscheen op de 
middenvoor plaats. Ravenstein schoof naar rechts op. Revet werd linkshalf en  
Van Schaik kwam op de backplaats terecht.

Gouda’s  
kampioenschap is 
nog officieus

Drie protesten in plaats 
van één.
Er is niet één, maar er zijn 
drie protesten ingediend naar 
aanleiding van de wedstrijd 
Spartaan – Gouda.  
Naast het Amsterdamse 
protest tegen Kruitbosch’ 
tweede doelpunt, werd door 
De Spartaan ook nog gepro-
testeerd tegen het niet toe-
kennen van het doelpunt, dat 
het scoorde nadat arbiter v.d. 
Berg voor een Amsterdamse 
overtreding (tegen  
De Gruijl) gefloten had.  
Om die twee protesten een 
beetje tegenwicht te geven, 
heeft Gouda toen maar tegen 
de strafschop geprotesteerd 
die de Amsterdammers aan de 
leiding hielp. Officieel is Gouda 
dus nog geen kampioen.  
Maar hoe de zaken in werke-
lijkheid staan vertelt u het feit, 
dat de heer J.C. Brinckmann, 
secretaris van het district West 
11 van de KNVB “Gouda” 
namens de KNVB toch alvast 
maar kwam feliciteren !
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En toen ineens
De eerste minuten leek er nog niet zoveel muziek in te zitten. De Spartaan hield 
nog even de touwtjes in handen. Toen draaide Kruitbosch tot ieder verrassing 
met een passje van links om de voortreffelijk spelende spil Melchior heen.  
Voor men goed en wel van de verbazing bekomen was, had Kruitbosch de bal al 
met een schitterende omhaal achter een volkomen kansloze doelman Volder 
geknald. (1–1).
Het was Gouda’s gouden doelpunt. Want ineens was daar weer het geloof in 
eigen kracht. Ineens voelde Gouda, dat het van De Spartaan toch niet behoefde te 
verliezen. Het had ook ontdekt, dat die benen van spil Melchior niet de wonder 
benen waren uit de eerste helft, de benen, die in de baan van ieder schot stonden. 
Veranderd was het strijdbeeld.
Het zekere De Spartaan was ineens zo zeker niet meer. Het liet weer een paar 
steekjes vallen. Het vreesde terecht de Goudse eindspurt en het sneuvelde een 
kwartiertje later. Op een pass van Frederiks – hoe schoon heeft hij ze weer 
uitgedeeld – trok Kruitbosch  de vrije ruimte in.  Weer werd de kans om een 
doelpunt, werd weer Volder door een schot van “kanon” Kruidbosch geveld.
En de Amsterdammers mochten nog zoveel naar de vlaggende neutrale 
grensrechter wijzen, arbiter v.d. Berg wees heel resoluut naar het midden (2–1). 
Het doelpunt bracht het legioen in de begrijpelijke kampioenssfeer. Het deed 
grote paraplu’s, toeters en Goudse feestmutsen verschijnen. Dat leek volkomen 
gerechtvaardigd, want De Gruijl zette z’n schitterende rol ongewijzigd door.  
Felle Amsterdamse tegenacties in een vrij hard geworden strijd werden onder zijn 
bezielende leiding stuk voor stuk afgebroken. Vreeswijk mocht een beetje krijgen, 
veel gevaarlijks was er niet bij. Zodat het eigenlijk niemand had verwonderd, als 
Gouda met z’n toen bijzonder “gevaarlijke uitvallen”, de voorsprong had vergroot. 
Maar Kruitbosch liet een derde fraaie kans, tot groot Gouds verdriet liggen en 
uiteindelijk werd ‘m dat graag vergeven. Ook al kreeg de wedstrijd na de blijde 
Goudse liederen en een heleboel feestvertoon nog even een staartje.
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Glorieuze intocht
GOUDA OP MAILCOACH DOOR DE STAD

Na glorieuze intocht in Kunstmin feest

DIE TOCHT OP DIE MAILCOACH vond ik toch wel het mooiste moment van de 
hele dag, zei gisteravond één van de spelers van Gouda’s kampioenselftal.  
Daarmee is meteen verteld, dat Gouda het elftal een grootse ontvangst heeft 
bereid. Het muziekkorps “De Pionier” was in een spontane reactie omstreeks een 
uur of zeven naar het Gouda-veld getrokken, een vurige supporter had voor de 
mailcoach, bespannen met vier paarden, gezorgd. Met muziek voorop hoog op de 
postkoets, is toen het elftal Gouda doorgetrokken. En die toch over Nieuwe 
Vaart, Kattensingel, Kleiweg en Markt, die tocht tussen juichende Gouwenaars is 
een ware triomftocht geworden.
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Velen kwamen 
feliciteren
Op de Markt namen de spelers een 
overstapje van de koets naar de bus, 
ditmaal met bloemen “bekleed”.  
Met De Pionier nog steeds als vrolijk 
blazende boodschapper voorop, is 
“Gouda” toen over de Tiendeweg, 
Blekerssingel en Boelekade naar 
Kunstmin getrokken, waar tot diep in 
de nacht het kampioensfeest is gevierd.
 ’t Mocht dan geen officiële receptie 
heten - vanwege de lopende protesten 
- van die gelegenheid is toch bijzonder 
druk gebruik gemaakt. Burgemeester 
Mr. Dr. K.F.O. James kwam de geluk-
wensen namens het gemeentebestuur 
uitspreken ( “voor sportlievend Gouda 
een heuglijke dag”) Daar waren 
felicitaties van de heer A. Piersma, 
voorzitter van de Goudse Sportraad 
(“Over twintig jaar praat je hier nog 
over”) en van de secretaris district 
West II van de KNVB, de heer 
 J.C. Brinckmann uit Den Haag.  
“Ik kom met een gerust hart feliciteren 
en een lange rij sprekers nog op dit 
drietal gevolgd. Men hoorde achter-
eenvolgens gelukwensen van de heer 
J.C. Kapteijn, namens de afdeling 
Gouda van de KNVB van Olympia’s 
voorzitter G.H. Aalfs, van GZC’s 
voorzitter C. van Willigen, van ONA’s 
voorzitter H. van Soest en van de  
heer W. Jaspers, afdelingsvoorzitter 
van de Kon. Ned. Atletiek Unie.  
De heer H., Lorjé bood namens 
DONK de felicitaties aan de heer 
C. van Achthoven namens GSV.  
Van bevriende voetbalclubs uit de 
omgeving, waren er ook deportaties. 
De heer A. van Bokkum kwam de 
gelukwensen van CVV overbrengen. 
(“We hopen jullie weer gauw gezel-
schap te gaan houden”), de heer  
T. v.DDT. Anker deed dat namens 
Unitas (“Jammer, dat het de laatste 
keer een beetje hard was”) en de heer 
F. Massar namens LFC. En voor 
Gouda’s voorzitter J. van Tilburg alle 
sprekers kon bedanken en spelers en 
trainer nog eens een extra pluimpje op 
de hoed kon steken kwamen ook de 
heren S.A. Elshout namens  
“De Vrienden van Gouda”, Pionier’s 
voorzitter L. den Blijker en het 
raadslid de heer Th. Arts nog 
feliciteren. Toen konden met muziek 
van Jan van der Zaan’s Rhytme Star 
de benen van de vloer.
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