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In tweede helft had Gouda  
tegen ESCA overwinning  
kunnen grijpen
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Kampioenscompetitie om de landstitel 1958 - 1959
Tweede wedstrijd Gouda - ESCA (Arnhem) 2 - 2

Maar vóór de rust rammelde het aan alle kanten  
in de Goudse ploeg

Gouda – ESCA 2 – 2.  Met het voetbal zowel in de stad als in de omgeving 
vrijwel in rust en slechts geringe concurrentie uit de grote steden, viel het aantal 
van 5500 bezoekers bij Gouda’s eerste thuiswedstrijd in de competitie om het 
amateur – kampioenschap van Nederland een beetje tegen. Een tegenvaller was 
ook de eerste helft van de wedstrijd zeker wat Gouda’s spel betreft. 
De verdediging deed heel onzeker, de aanval liep door te kort spel, slecht 
positiekiezen en zwak plaatsen, meestentijds stroef en verband in het geheel was 
er vrijwel niet. ESCA leverde al evenmin een grootse indruk. 

Eén van de vele kritieke momenten vóór het Arnhemse doel na de rust. De ESCA- 
doelman weet een kopbal van Frederiks uit de lucht te plukken.

ESCA

De stand is nu:
Gouda 2-3
ESCA 2-3
Sportcl. Irene 2-0

Zondag wordt gespeeld:  
Gouda – Sportclub Irene.
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De sterkste wapens van de Arnhemse aanvallers waren hun goed positiespel en 
snelle start.
Maar dat ze niet één doelpunt wisten te scoren uit een normale aanval tegen een 
zo uit vorm zijnde Goudse defensie, bewijst dat hun eigenlijke aanvalsspel van heel 
matige kwaliteit was. In de tweede helft bleek, Gouda zich te hebben hersteld: de 
verdediging sloot als vanouds, de aanval draaide vlot en er zat een gave eenheid in 
de ploeg. De voor de rust opgelopen achterstand werd snel weggewerkt.

Kritieke momenten voor het Arnhemse doel
Dat Gouda in de tweede helft de om zijn overwicht en betere voetbalkwaliteit 
eigenlijk verdiende overwinning niet heeft gegrepen, was voor een deel te wijten 
aan de doeltreffendheid van de ESCA – verdediging maar ook aan het feit, dat de 
Goudse aanvallers de zaak niet goed bekeken. Keer op keer zijn die met rappe 
combinaties en uitstekende dribbels over links tot op enkele passen van het  
ESCA – doel opgerukt. De daardoor bedreigde hoek van de kooi werd dan 
meestal door drie of vier verdedigers afgeschermd, doch desondanks probeerden 
de voorwaartsen de bal door dat levende muurtje te krijgen, terwijl in verschei-
dene gevallen met een boogje over dat muurtje heen aan over rechts mee 
opgetrokken spelers een vrije schietkans zou zijn geboden op een ongedekte 
hoek. Dat Gouda een hele eerste helft nodig had om over de bij dergelijke 
belangrijke wedstrijden optredende zenuwen heen te komen, was een beetje 
verwonderlijk. Want normaal is een doelpunt een probate remedie tegen dat 
verschijnsel.  
Gouda kwam al in de negende minuut aan een voorsprong Ravenstein had over 
links in een snelle rush, waarin hij vier tegenstanders voorbij sprintte, een door-
braak van de Arnhemse stellingen geforceerd en Hoogendoorn, die Ravenstein’s 
plaats in het centrum van de stormlinie had overgenomen, schoot de bal houdbaar 
langs Lammertink (1–0). Wellicht echter bleef Gouda niet lang genoeg in het bezit 
van die voorsprong om zich de zelfverzekerdheid eigen te maken.  
Want na vijf minuten was de voorsprong verdwenen. Het ontbreken van  
vertrouwen in eigen kracht van de Goudse defensie was stellig één van de 
oorzaken van de onnodige overtreding, die Van Baaren in de gelegenheid stelde 
een vrije schop te nemen.  
Hij plaatste die goed voor de Goudse Kooi. Dank zij zijn grotere startsnelheid was 
Kartman eerder bij de bal dan de Goudse – verdediger en de uitlopende  
Vreeswijk wist de treffer niet te voorkomen. (1–1).
Precies een kwartier later werd een indirecte vrije schop, binnen het strafschop-
gebied door een kopstoot van K. v. Minnen, de oorzaak van ESCA’s tweede 
doelpunt (1–2). In de 36e minuut kreeg Gouda een uitgezochte gelegenheid om de 
stand weer recht te trekken. Bij één van de vrij zeldzame gevaarlijke aanvallen van 
de voorhoede, trachtte Van Baaren door hands en een ongeoorloofde tackle het 
dreigende onheil te bezweren. De scheidsrechter gaf Gouda een strafschop. 
“Kanon” Kruitbosch werd in stelling gebracht en schoot …. vier meter naast  
het doel.

In eerste minuut 
gelijk
De ouverture van de 
tweede acte gaf de gede-
primeerde Gouda – 
aanhang nieuwe moed.  
De poging van de gasten 
om van de aftrap meteen 
naar het Gouda – doel op 
te rukken werd door 
stopper De Gruijl verijdeld 
en uit diens paes produ-
ceerde Gouda een bijzon-
der fraaie aanval, waaraan 
alle voorwaartsen deel 
hadden en die, nadat 
Ravenstein de door 
Frederiks voor het deel 
gebrachte bal had doorge-
kopt, door Walthie met 
een voltreffer werd 
afgesloten. (2–2).  
Zo lagen al binnen een 
minuut alle kansen weer 
open en het spel dat 
Gouda van dat rendement 
af liet zien, wekte de beste 
verwachtingen. Bijna 
voortdurend heeft de 
thuisclub de verdediging 
van de bezoekers onder 
druk gehouden. Keer op 
keer rukten de Goudse 
aanvallers tot op enige 
meters van het Arnhemse 
doel op. Verscheidene 
malen heeft doelman 
Lammertink de naar schiet-
grage Goudse voeten 
geschoven bal op het 
uiterste moment weg 
moeten grissen. Hoe goed 
de doorbraken ook 
werden ondernomen, 
hoeveel kritieke momenten 
er ook ontstonden, geen 
doelpunt kwam er om de 
spanning bij al wat Gouda 
was in een vreugdedans te 
doen ontladen. Geleidelijk 
verflauwde het Goudse 
offensief. Een vrije schop 
en een goede aanval van de 
gasten brachten ten slotte 
nog even spanning voor de 
Goudse kooi, maar 
Vreeswijk zorgde er voor 
dat ESCA niet nog meer 
kreeg.
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