
In aanloop naar woensdag 24 juni  
Met Goudanet aan tafel, een voorgesprek met  
Adrie Evengroen keeper van ONA jaren vijftig en 
zestig.

Straatvoetbal
Straatvoetbal ja daar is het allemaal mee begonnen, ik 
woonde in de Korte Akkeren om precies te zijn in de 
Mosstraat een prachtige tijd.
Vele uren brachten wij op straat door met een  
tennisbal, heel wat matches zijn gespeeld met  
Piet van Mullem, Jan van Mullem, Gerrit Schouten,  
Jo Valk en Piet Dalmeyer ik zal er zeker wat vergeten 
zijn.
Een man die ik niet wet vergeten ben is politieagent van 
de Leede, vele ballen wist hij in te pikken en bij mijn 
vader af te leveren. Mijn vader reageerde dan met oh en 
dacht er het zijne van.

Feyenoord ging niet door
ONA was mijn club een andere vereniging is nooit aan 
de orde geweest. Wel zijn er nog wel gesprekken 
geweest met Feyenoord waar Jaap van der Leck trainer 
was.
Ik heb toen echter duidelijk gekozen voor mijn  
maatschappelijke loopbaan.

Lopen, lopen, lopen . . .
Trainers vele heb ik er gehad. Aan Jan van Buitenen 
(Hermes DVS) en v.d. Gevel uit Heemstede heb ik 
goede herinneringen.
Ook Janos Kovacs (Hongaarse vluchteling) wil en kan ik 
niet vergeten ik heb het er nu nog benauwd van.
Wat heb ik moeten lopen, rondje Moordrecht was het 
helemaal voor Janos. Kovacs een echte sportman die als 
trainer ook nog mooie resultaten heeft behaald in 
Schoonhoven.
Vele ONA-mensen moeten dit in hun geheugen hebben 
opgeslagen . . . lopen, lopen en nog eens lopen.

Adrie Evengroen

Dakraam
Voorbereiding wedstrijd. Nee dat stelde niet veel voor. 
Zaterdagavond gewoon uit en niet al te laat naar bed 
dat was het wel.
Echter je was wel met de wedstrijd bezig. Ik sliep met 
mijn broer op een kamer. Onder het dakraam met een 
uitzetijzer daar sliep ik.
Bij wakker worden constateerde mijn broer dat mijn 
gezicht bloedde en er rode strepen overheen liepen. 
Het bleek dat ik in mijn slaap aardig aan het duiken was 
geweest en het uitzetijzer had geraakt.
Om half drie begon de wedstrijd aan de Walvisstraat. 
Half twee lopend vanuit de Mosstraat naar het veld 
onderweg nog wat praten met ONA-mensen en dan 
om twee uur de kleedhokken in.
Omkleden en dan nog wat inschieten een praatje van 
de trainer en we begonnen. (dus geen masseurs , 
leiders enz.).
We hebben het nu dus over de periode  
ONA promotie naar de eerste klas 1954-1955 en  
vijf jaar betaaldvoetbal 1955 tot 1960.

Betaaldvoetbal
Prachtige wedstrijden en leuke reizen door het hele 
land met trein en bus.  
Mooie stadions en vele toeschouwers.
Verdiensten, ach dat stelde niet veel voor f 600 gulden 
per jaar inclusief premies.
Vele mooie wedstrijden gespeeld, echter de wedstrijd 
tegen De Valk thuis is voor mij de mooiste. 4-0 voor,  
4-6 achter en 8-6 winnen, deze pot vergeet ik nooit.
Tweemaal per week werd er getraind op dinsdag en 
donderdag. Vaak op een onbespeelbaar veld. Het was 
dikwijls een groot modderbad. Na de training volop lol 
en dan maar met alles aan onder de douche.

Voetbal nu
Regelmatig bezoekt Evengroen nog wedstrijden uit de 
Eredivisie. Zo nu en dan is hij nog te vinden in de  
VIP-box van Ajax en Utrecht en ontmoet daar nog 
oud-profs, de mooiste verhalen komen dan weer naar 
boven.
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Adrie Evengroen in gesprek met Joop Leliveld (Utrecht) en Jean-Marie Pfaff



 

Foto: Nieuwe Zuid-Hollander (prachtige actie foto) 

 


