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Gouda had in zeer  
enerverende strijd de  
langste adem

zondag 21 juni 1959

Kampioenscompetitie om de landstitel 1958 - 1959
Vierde wedstrijd ESCA - Gouda 4 - 6

ESCA – Gouda 4 – 6.  Ziezo dachten elf Gouda – spelers en driehonderd 
Goudse supporters gistermiddag negen minuten na rust, dat ‘s nu wel voor elkaar. 
Twee Goudse doelpunten in twee minuten en een 4 – 2 voorsprong, wat zou er 
nu nog kunnen gebeuren. , Nog genoeg moeten de Arnhemmers daar toen 
binnensmonds op geantwoord hebben. En dat heeft dit moreel keiharde ESCA, 
dat zich voor rust al uit schijnbaar hopeloze positie tot tweemaal toe naar een 
gelijkmaker had gevochten ook laten zien. Die Goudse defensie kon de Arnhemse 
aanval niet houden. Zes minuten later, haalde ESCA de spanning al terug, na  
25 minuten spelen kwam het zelfs opnieuw met een gelijkmaker. Zodat Gouda er 
in de broeiende hitte nog een schitterende eindspurt uit moest draaien.  
Een eindspurt waarin Frederiks z’n ploeg naar nieuw succes en naar de 
overwinning leidde.

ESCA

Frederiks, held in slag bij Bronbeek

Een van de tien doelpunten bij ESCA-Gouda. Frederiks van Gouda is in een soloactie drie verdedigers gepasseerd en brengt de 
stand op 2-4.



Verbeten gevecht, waarin Gouda glansde

Frederiks, het is de naam die men bij elk van de zes doelpunten tegenkwam. 
Nummer twee, nummer vier en nummer zes kogelde de Goudse veldheer in 
hoogsteigen persoon langs doelman Lammertink voor de oneven goals droegen 
passes van zijn voeten de munitie aan. Reden waarom een goede vriend en vijand 
deze wedstrijd om de amateur – landstitel “de wedstrijd van Frederiks“ hebben 
gedoopt. Reden waarom een goede supporter hem zelfs “ de held van de slag bij 
Bronbeek “ heeft willen noemen. En dat was zeker zo dwaas nog niet, als men 
bedenkt dat het ESCA – terrein maar enkele tientallen meters van Bronbeek 
verwijderd is, en deze wedstrijd bepaald wel iets van een slag weg had.
Hier vochten immers twee ploegen een weliswaar sportieve maar verbeten strijd. 
Hier streed Gouda voor ’n laatste kans tegen ESCA dat een regelrechte greep 
naar de landstitel deed en dat in feite de kroezen voor dorstige feestgangers al 
klaar had staan. Dit was een zaak van ik – feest of jij – feest en daarom kon men 
zich ook zo heel goed dat benauwde gezicht van die Arnhemse over voorstellen.
’t Gezicht uit de eerste minuten toen Gouda omtrent z’n bedoelingen al niet de 
minste twijfel liet.

Met wat voor een onrustig hart belegden al die Arnhemmers met feeststrikjes op 
hun borst die eerste Goudse aanvalsgolven? Wat een moeite had die ESCA – 
defensie toen al niet om op de been te blijven. Want Gouda had het lesje van 
vorige week toch wel drommels goed begrepen. Het had Verkaik middenvoor, en 
Ravenstein rechtsbinnen gezet en Revet naar halflinie teruggetrokken. Maar veel 
belangrijker dan die plaatsverwisselingetjes waren de veranderingetjes in het 
Goudse speltype. Voortdurend zocht die Goudse aanval nu naar ruimte, voort- 
durend was er voldoende spreiding. Voortdurend joeg Frederiks daar nu vaart en 
afwisseling in. En daarvoor viel er in de eerste minuten al onder meer een knappe 
kopbal van Verkaik te noteren, die ver buiten bereik van de doelman op de paal 
stuiterde. Plus een stuk of wat schoten die maar net langs de verkeerde kant van 
het hout snorden.

Gouda kreeg z’n verdiende voorsprong na veertien minuten, ook al was dat 
Goudse doelpunt dan een zonderlinge treffer. Frederiks had Walthie op de 
rechtervleugel weer eens aan het werk gezet. Walthie liet in feite een slechte 
voorzet los waar geen Gouwenaar bij kon komen. Laat doelman Lammertink die 
voorzet nu volkomen verkeerd beoordelen, uitlopend de bal over zich heen zien 
zeilen en zonder dat iemand die bal ook verder maar aanraakte met een beetje 
effect in het doel zien draaien ( 1 – 0 ). ESCA bleek er overigens niet erg van 
onder de indruk. Het gooide er even een schepje op, om z’n doelman gelegenheid 
te geven om van de schrik heen te komen. Het nam voor enkele momenten het 
initiatief over, kreeg een minuut of zes later een vrije schop, waar het kanthalf 
Daniels achter zette. En al snapte geen enkele Gouwenaar er op dat moment iets 
van dat het buitenspelvalletje niet werkte, rechtsbinnen Kartman bleek een gaatje 
in deze fuik te hebben ontdekt. Daar glipte hij doorheen en da betekende 1 – 1.
Prompt een minuut later had Gouda dankzij Frederiks z’n voorsprong terug. 
Frederiks zag na een korte sprint achter een passje van Neven eensklaps een 
gaatje voor een schot, net op dat moment zat de linkervoet achter de bal en toen 
was er voor Lammertink geen redden meer aan 1-2.

Gouda heeft kans in 
eigen hand
Gouda heeft zijn laatste 
kans op het lands- 
kampioenschap bij de 
amateurs schitterend 
verdedigd.  
Het versloeg ESCA in 
Arnhem met 6 – 4 en het 
ontnam de Arnhemmers 
daarmede de kans die zij 
tot gisteren in eigen hand 
hadden.
Gouda heeft nu maar af te 
wachten, wat het resultaat 
van de laatste wedstrijd in 
de kampioenscompetitie 
tussen sportclub Irene en 
ESCA, a.s. zondag in 
Tegelen, wordt.  
Verliest ESCA daar één 
punt dan is Gouda  
kampioen van Nederland. 
Wint ESCA dan zal er een 
beslissingwedstrijd tussen 
Gouda en ESCA nodig zijn.  
En daarmede is meteen 
verteld, dat Sportclub 
Irene in elk geval voor de 
titel is uitgeschakeld.

De stand is nu:
Gouda 4 - 5    10 -   8
ESCA 3 - 3      9 - 10
Sp. Irene 3 - 2      4 -   5
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Naar 2-4 uitgelopen
In die vierentwintig minuten, die er daarna nog van de eerste helft restten heeft 
eigenlijk iedereen zich kunnen verbazen, waarom een praktisch oppermachtig 
Gouda niet verder uitliep. Maar op de meest wonderbaarlijke manieren bleef de 
bal een enkele maal uit het doel (een zo’n dans van de bal voor de Arnhemse kooi 
heeft de vaderlandse sportminnaar gisteravond op het T.V.-scherm kunnen zien). 
En nog meer reden om zich te verbazen had ieder van de 3500 kijkers, toen 
Willemsen. ESCA’s linksbuiten, zijn ploeg vier minuten voor rust met een fraai 
schot in gelijke positie trok. 2-2.

Even had ’t er de schijn van dat het paard dat de haver verdiende, die ook deze 
keer niet zou krijgen. Maar vlak na de rust schonk Frederiks z’n vleugelmaat 
Hoogendoorn met een schitterende pass de kans de bal hard en laag langs de 
Arnhemse doelman te jagen 2-3.

Waarna Frederiks zelf in een machtige rush drie verdedigers voorbijgleed om 
Gouda aan een 4-2 voorsprong te helpen.
Dat was in de negende minuut van de tweede helft, een tijdstip waarop de strijd 
bepaald nog niet beslist hoefde te zijn, ook al dachten de meesten daar misschien 
anders over. ESCA was in elk geval nog niet bereid de vlag te strijken, en toen  
de Goudse defensie enkele minuten later wat al te nonchalant optrad, was 
middenvoor Steenbakkers ter plaatse om de spanning terug te halen. 3-4.

ESCA scheen toen zelfs nog een kansje te ruiken. Het zette energiek door, vocht 
zich zelfs even naar een licht overwicht, dat voor de Goudse defensie levens-
gevaarlijk was. Wat afwerking van hun kansen betreft staan de Arnhemmers hun 
mannetje zo heeft men gezien. En inderdaad kwam daar de gelijkmaker.  
Een hoekschop van de rechtsbuiten daalde feilloos op het hoofd van linksbinnen 
v.d. Minnen, stuiterhard ging de bal naar de bovenhoek buiten bereik van een 
kansloze Vreeswijk. Daar stond Gouda weer. Weg was de fraaie voorsprong 4-4.

Het pleit voor Gouda’s geestelijke en lichamelijke conditie dat het juist toen weer 
in de aanval kon trekken. En deze nieuwe golf heeft het bijna uitgespeelde ESCA 
op dat moment niet meer kunnen verwerken. Het kreeg ook in deze laatste 
vijftien minuten geen vat op de acties van Frederiks, en dan moest het diens 
passes met enige gelatenheid accepteren. Hoogendoorn gebruikte er tenslotte 
een voor het vijfde Goudse doelpunt 4-5. De laatste minuut mocht Frederiks  
zelf voor een strafschop gebruiken. Nadat de linksback de bal met de handen 
weggeslagen had. Daaruit werd ‘t 6-4 cijfers van een bijzonder verdiende  
Goudse Zege.
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