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Kampioenscompetitie om de landstitel 1958 - 1959
Gouda is kampioen van Nederland

Elf Goudaspelers, een compleet Goudabestuur en tientallen supporters drongen 
daar gistermiddag zo even over vieren vol spanning rond een radio, opgesteld in 
de Gouda – bar. Zou Irene misschien . . .  ? Of zou ESCA toch . . .?
Zou Gouda landskampioen bij het amateurvoetbal zijn? Een telefoontje joeg er zo 
een paar minuten voor half vier de spanning in. Sportclub Irene staat met 1 - 0
voor tegen een maar matig geïnteresseerd spelend ESCA, luidde dat bericht.
“Het kan”, zei plotseling de ene Gouwenaar tegen de andere.  
“Maar in vijfenveertig minuten kan nog een heleboel gebeuren” piekerde z’n 
buurman. Er kwam een tweede telefoontje vertellen de Limburgers de  
voorsprong tot 2 – 0 hadden vergroot. Maar nog was Gouda, de Arnhemse 
schutterscapaciteit kennende, niet gerust. Het moest de stem van reporter  
Dick de Vree worden, die de spanning brak. De stem die daar zo heel rustig 
vertelde, dat Gouda de feestmutsen maar moest gaan opzoeken. De stem die 
vertelde, dat Irene met een minuut of vijf te spelen, met 3 – 0 voor stond.  
Op dat moment was de bar te klein.

Clublied klonk in triomferende kracht
Geen Gouwenaar, die toen aan Gouda’s kampioenschap nog twijfelen kon. 
Niemand, die toen verder nog maar één woord van de radioreportage heeft 
gehoord. Gouda was landskampioen. Gouda’s clublied, het “geen woorden maar 
daden, klonk daar opeens in alle triomferende kracht. Dolgelukkige Goudaspelers 
hadden binnen enkele ogenblikken hun trainer Jac Heyster op de schouders. 
Luttele minuten later maakte ook Voorzitter Jan van Tilburg hoog in de lucht zo’n 
ereronde. De spanning moest er even uit. Die moest worden weggezongen.  
Geen atletiekwedstrijden, geen verstoorde concentratie van een paar atleten kon 
daar ook maar iets aan veranderen. De vreugde had de zenuwachtige spanning 
vervangen.
Want een tikkeltje zenuwachtig zijn de Goudse mannen stuk voor stuk wel 
geweest. Er was er niet één, die rustig op een stoel kon blijven zitten. 
Ze drentelden maar wat rond het veld, zonder veel aandacht voor de atleten, die 
daarop aan het werk waren. De een drentelde een beetje stil, Henk Walthie 
bijvoorbeeld, droomde zo zachtjes wat een schitterend einde van zijn  
voetbalcarrière dit kampioenschap zou betekenen. De ander was wat drukker, 
zoals Jan Kruitbosch die ijverig rondbazuinde, dat hij ESCA maar het liefs zag 
winnen, omdat hij nog wel wat voor een beslissingswedstrijdje voelde, met z’n 
aparte kleur en sfeer. Maar of Kruitbosch dat diep in z’n hart ook meende?
Gouda is landskampioen bij de amateur. Het heeft de hoogbereikbare sport van
de amateurladder bereikt. Reden waarom het kampioenselftal na het blijde nieuws 
snel naar Boskoop is vertrokken, voor een gezellig etentje.  
Want feesten kan  je niet met een lege maag.

Spelers vol spanning op veld bij Radio

Vreugde-uitbarsting op het terrein en  
blijde intocht in de stad

Gouda hoogste
in den lande

In Gouda woont een 
kampioen van 
Nederland: 
het eerste elftal van Gouda 
heeft in de voetbal- 
competitie bij de amateurs 
de hoogste eer behaald.  
Gouda zelf kon er niets 
meer aan doen, het was 
afwachten hoe de  
resterende wedstrijd 
Sportclub Irene – ESCA in 
Tegelen zou eindigen.  
Welnu, het Arnhemse ESCA, 
dat nog met Gouda had 
kunnen gelijkkomen, in  
welk geval een beslissings-
wedstrijd had moeten 
volgen, faalde volkomen en 
kreeg met niet minder dan 
3-0 klop en dat betekende, 
dat Gouda kon gaan feesten.

Gouda 4 – 5
Sp. Irene 4 – 4
ESCA 4 – 3



In open landauers
Aan Gouda’s kampioensfeest ’s avonds in “Kunstmin” is ook ditmaal, zoals reeds 
gebeurde na het behalen van het afdelingskampioenschap, één glorieuze intocht 
voorafgegaan. Alleen was de mailcoach nu op stal blijven staan.  
De landskampioenen trokken nu in open landauers door de Goudse straten.  
“De Pionier” heeft de triomfators ook nu op de Nieuw Vaart opgehaald en ze 
samen met trainer en voorzitter via de Kattensingel, Kleiweg, Markt, Tiendeweg 
en de Blekerssingel naar de Boelekade geleid. Een route, waarlangs vele  
Gouwenaars, ondanks het feit, dat Gouda’s landskampioenschap toch wel een 
beetje verrassend uit de bus is gerold, een plaatsje hebben gezocht. De talrijke 
toeschouwers troffen aanvoerder Vreeswijk op de bok van het eerst, trainer 
Heyster op die van het tweede rijtuig.

De overige tien leden van het elftal hadden in de voertuigen een plaatsje gevonden 
en het breed glimlachende hoofd van voorzitter J. Van Tilburg stak boven het dak 
van een volgauto uit.
In Kunstmin is tenslotte in intieme kring het eerste feest rond de landstitel 
gevierd. Er komt vóór het nieuwe seizoen nog een grote feestavond. Er volgt a.s. 
zaterdag ook een officiële receptie, waarvan plaats en uur op dit moment nog net 
bekend zijn. Vandaar dat er gisteravond nog maar weinig woorden zijn gevallen.

Voor eerste maal
Voorzitter Van Tilburg was er de enige officiële spreker. Hij heeft zijn elftal en zijn 
trainer gefeliciteerd met het fraaie resultaat. Hij heeft er de mening uitgesproken, 
dat de titel inderdaad op de juiste plaats is terechtgekomen. “In de pers, voor 
radio en televisie noemde men Gouda algemeen als het technisch beste elftal, zo 
memoreerde hij. De heer Van Tilburg heeft Sportclub Irene aangeroerd. 
Jammer, dat we door een enigszins ongelukkige indeling vandaag eigenlijk slapende 
kampioen geworden zijn, zo zei hij. De rol van lachende derde heeft ons niet voor 
de volle honderd procent bevrediging geschonken. Maar de vreugde om het feit 
dat we voor de eerste maal in ons bestaan een landstitel hebben veroverd is er 
zeker niet minder om.
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“Uw kindskinderen zullen er nog 
over spreken”

Landskampioen “Gouda’’ 
kreeg op receptie grote lof 
toegezwaaid
Hoe hoog of de prestatie van Gouda’s eerste elftal dat het landskampioenschap bij 
de amateurs behaalde in brede kring wordt aangeslagen, bleek zaterdag in  
Concordia, waar in bestuur en spelers, ter gelegenheid van dat glorieuze feit 
recipieerden. Trots, bewondering, blijdschap en waardering waren de gevoelens, 
die door een lange reeks van sprekers op deze receptie werden vertolkt.  
Dat gebeurde steeds op een wijze die iedere gedachte aan formele complimenten 
uitsloot, integendeel deed blijken hoe oprecht gemeend die uitingen waren.

Spelers ontvingen het bondsinsigne
Wethouder H. Luidens met de wethouders Mr. J.W. Blankert en M.A. Engelhard 
en gemeente secretaris C.C. Manta vertegenwoordigd zeide: “Hoewel U reeds op 
het stadhuis bent ontvangen en de burgemeester daarbij de gevoelens van het 
gemeentebestuur heeft vertolkt zijn we graag ook naar Uw receptie gekomen 
omdat we trots zijn op de club, die dezelfde naam draagt als onze stad en die er in 
geslaagd is het landskampioenschap te behalen. De heer J.C. Brinckmann,  
sprekende namens het bestuur de Landelijke Bond van Amateurvoetbal- 
verenigingen, verzekerde reeds voor de beslissingswedstrijden de sterkste ploeg 
met het sterkste moreel. Het amateurkampioenschap, zei hij, is veel moeilijker te 
behalen dan het kampioenschap van het betaalde voetbal, waar het alleen om gaat 
wie de beste spelers kocht. We hopen dat de successen u niet zullen verblinden 
en ge er naar zullen blijven streven het beste te bereiken wat er in de  
Nederlandse voetbalwereld te bereiken is, U weet wat ik daarmee bedoel, besloot 
de heer Brinckmann.
Gouda heeft de hoogste eer behaald in de amateurs – afdeling, die  
honderdduizenden leden en duizenden verenigingen omvat stelde de heer 
J.W. van Marle, sprekende. Dat is iets waarover uw kindskinderen nog namens het 
bestuur, van zullen spreken. Ik wil u de verzekering geven, dat wij het op prijs 
zullen stellen als Gouda ook in de komende jaren de amateursector zal blijven 
steunen.

Voor de spelers is het behalen van het landskampioenschap het mooiste moment 
van hun leven. Het beste elftal heeft inderdaad het hoogste bereikt, de hulde 
daarvoor komt op de eerste plaats de spelers toe. Op de eerstvolgende bonds-
vergadering zal aan de vereniging de gouden kampioensmedaille worden  
uitgereikt, verzekerde de heer Van Marle, die vervolgens aan de spelers en 
reserves het bondsinsigne aanbood, waarop overigens alleen bondsofficials
recht hebben.  
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Nog nooit gebeurd
De heer W. Boosman, voorzitter van de Afdeling Gouda van de KNVB  
constateerde dat er nog nooit een Gouds afdelingsbestuur geweest dat heeft  
kunnen zeggen “Wij hebben in onze afdeling een kampioen van Nederland “.
Hij verzekerde veel meer respect te hebben voor een amateurvereniging die een 
elftal naar een kampioenschap van Nederland kan voeren, dan voor een  
Real Madrid dat o.a. voor zes ton een Brazilaan kan kopen en voor wie het geen 
kunst is kampioen van Spanje te worden. Ik hoop dat de amateuristische geest, die 
in u heerst zal blijven, zei de heer Bosman.
Van de bij de strijd om het afdelings en landskampioenschap betrokken  
erenigingen waren er ook enige vertegenwoordigd o.a.: De Spartaan.
De voorzitter van die vereniging, de heer Stok, merkte op: “Wij hebben beide 
behoorlijk uit de kelk van de spanning gedronken, maar de laatste druppels waren 
voor Gouda, “Onze elftallen hebben niet alleen gevoetbald maar ook  
geschiedenis gemaakt.” 
Ook sportclub Irene was vertegenwoordigd en wel door zijn voorzitter  
Piet Kolster, eens lid van GSV. Die heeft voor zijn oude stad en wat daartoe 
behoort, nog altijd een warm plaatsje in zijn hart. Dat bleek uit zijn mededeling 
dat zijn huidige clubmakkers, toen bekend werd dat Gouda westelijk kampioen 
was geworden hem geplaagd hadden met te zeggen “wij zullen die Gouwenaars 
wel eens afdrogen, waarop hij in origineel Gouds had geantwoord“ die  
Gouwenaars, die geven jullie de vellen”. Behalve om Gouda te feliciteren had hij 
van Irene de opdracht meegekregen het Goudse publiek te complimenteren met 
zijn sportieve houding bij de wedstrijd Gouda – Irene, want daarvoor waren de 
Tegelaars vol lof. 
Dat zijn huidige vereniging de heer Kolster toch ook na aan het hart ligt bleek uit 
de verzekering waarmee hij besloot: Irene zal bij het revanche – toernooi, op  
1 augustus in Vlissingen, laten zien wie de sterkste is.
Voorts spraken nog vertegenwoordigers van verscheidene voetbalverenigingen, 
o.a. de heer G.H. Aalfs, voorzitter van Olympia (“U hebt aan de stad de  
schoonste parel gegeven, die een voetbalvereniging kan geven”) de heer 
F. van Waveren, voorzitter van LFC (Leiden) de heer H. van Soest, voorzitter van 
ONA. (“Na al wat van uit de sector der amateurs is gezegd, kom ik u met“ enige 
schroom namens uw “zustervereniging“ feliciteren.  
Ik hoop, dat al speelt het in het betaalde voetbal, de verenigingen in Gouda en 
omgeving in ONA toch ook een vriend willen zien”, de heer C. den Buurman 
voorzitter van VCS en de heer Bruijniks, voorzitter van GSV.
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Extra hulde voor Walthie
Henk Walthie werd vele malen extra in de gebrachte hulde betrokken, vanwege 
zijn prestaties in verband met zijn leeftijd, o.a. door de heer A.C.F. Berendsen, de 
woordvoerder van de bijna voltallig aanwezige groep ere-leden, en leden van 
verdienste, onder wie nog twee spelers uit ’t elftal van 1906. “Veel lief en leed 
hebben wij met Gouda meegemaakt, ook verscheidene kampioenschappen, maar 
een kampioenschap als dit nog nooit. Alle respect voor de spelers en nog ’t meest 
voor Walthie. De heer A. Slingerland, sprekende namens de atletiekafdeling 
vertelde in zijn felicitatiespeech het geheim van Walthie’s langdurige jeugd.“  
Henk heeft enige tijd op onze recordlijst voor de 3000 meter gestaan, de  
beoefening van atletiek zal wel niet vreemd zijn aan het feit dat hij nu, als 36 jarige 
nog over het veld dartelt alsof hij 18 is.
Dat aan een landskampioenschap zelfs een jeugdvraagstuk verbonden kan zijn 
bleek ook op deze receptie. Gouda’s voorzitter de heer J. van Tilburg, die voor 
alle toespraken meteen gevat ant en dankwoord klaar had, had in enkele daarvan 
reeds gezinspeeld op de grote toeloop van jongeren, als gevolg van de successen 
van de laatste weken. De heer E.C. Fluit, die namens de Goudse Sportraad 
feliciteerde voorspelde Gouda dat het landskampioenschap een groot aantal 
nieuwe leden met zich zal brengen. In sportieve ontmoetingen komt tot uiting dat 
over mentale eigenschappen, beschikt moet worden zeide hij. Deze eigenschappen 
bij de jeugd aanspreken is een nog belangrijker punt op het programma dan het 
behalen van een kampioenschap. De heer W.A. Jaspers, die de gelukwensen van 
de Afd. Gouda van de KNAU overbracht, voegde daaraan de raad toe “vang de 
jeugd op in uw bloeiende en in onze afdeling toonaangevende atletiek afdeling.

Geschenken
Het driemanschap, dat de rechtspraak op de twee  

beslissingswedstrijden tegen De Spartaan 
verzorgde de heren v.d. Berg, Piekaard en Romberg 

bood gelukwensen en een Delftsblauw wandbord aan. 
Dat was een van de vele geschenken die Gouda mocht ontvangen. 

Van de Afdeling Gouda van de KNVB kreeg het een 
grote rood wit rode vlag met Gouda landskampioen 

der amateurs er op. 
Van Olympia zes wandspiegels voor de kleedkamers, 

van I.F.C. een ets van de Leidse Universiteit, van De Spartaan 
een zilveren asbak, van de scheidsrechtersvereniging Gouda een 

telefoonklapper, van het bureau voor medische sportkeuring een bal, 
van UVV een ets van de Dom, van Haastrecht een teakhouten 

plantenkuipje, van de leden van verdienste een doos rokertjes voor de 
bestuurstafel, van zakelijke zijde nog een bal en voor alle spelers een 

zelfbinder, terwijl de heer Brinkman namens de I.D.A. aan alle spelers 
een geschenk toezegde. Tal van andere verenigingen en instanties 

schonken bloemstukken.
Vele ook niet rechtstreeks sport betrokken personen, instanties en 

verenigingen hebben aan bestuur en spelers met hartelijke woorden en 
handdrukken van hun waardering en blijdschap blijk gegeven, 

o.a. de heer Hensums, commissaris van politie de heer G. Bannink, 
inspecteur van het lager onderwijs, de heer C.H. Hagedorn voorzitter 

van de stichting “Hart van Holland“ de heer W. Sanders oud voorzitter 
van Gouda, de heer J. Wulfraat namens de Afd. Gouda van de 

Kon. Ned. Vereniging EHBO, de heer C van Willigen, voorzitter van 
GZC en de heer L. den Blijker van De Pionier.
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