
Arie Hersche mooie voetballoopbaan 

Arie Hersche mocht een corner nemen. Het werd een van die strakke voorzetten waarvan er in 

zijn lange voetballoopbaan nog vele zullen volgen. 

 
In 1955 werd ONA kampioen en promoveerde naar de eerste klas.  

Wassenaar werd verslagen met 6-0. Arie Hersche nog een jong broekie scoorde 2-0. 7000 

toeschouwers waren hier getuigen van. Doormiddel van deze titel was ONA de eerste 

vereniging in Gouda die promoveerde naar de eerste klas. 

ONA betaaldvoetbal 
1955-'56 was het eerste seizoen voor ONA in het betaalde voetbal, de eerste wedstrijd tegen 

Blauw Wit was een regelrechte sensatie. 6-1 winst het verslag van deze wedstrijd is ook te 

vinden op deze site. Arie Hersche was ook hier van de partij. Na de ONA betaald voetbal 

periode komen we Hersche weer tegen in de Zaanstreek.   

FC Zaanstreek 

Ook daar heeft Hersche een prachtige historie. (zie foto). 

 



AZ'67 

In 1967 werd AZ'67 opgericht en Hersche bleek ook hier een gewaardeerd speler. 

 

Het seizoen 1968-'69 nam Arie Hersche afscheid van het betaald voetbal. 

 

Hij speelde dit seizoen nog 31 wedstrijden voor AZ'67. 

Wastora 

De gebroeders Klaas en Cees Molenaar sponsors van AZ en eigenaars van Wastora (witgoed) 

boden Hersche een baan aan als administrateur. Een mooi einde van een actief betaald voetbal 

periode. 

 

KFC 1970 

 

1970 werd KFC kampioen bij de amateurs (vierde klasse), ook hier was Hersche bij 

betrokken. Op de foto een uitbundige Hersche, mooi om te zien na zoveel jaar topvoetbal. 

 

Zaanlandia 

Hier was Hersche 8 jaar penningmeester en werd benoemd tot lid van verdienste. Ook speelde 

hij voor Zaanlandia nog wel eens in de zaal. 

Ik besef dat dit een beknopt overzicht is van een pracht voetballoopbaan, waarover zeker nog 

veel te vertellen valt. 

 

C.Vermeulen 



 

Arie Hersche 

 

Hersche in actie tegen AJAX 

 Reacties 15-10-12 | arie hersche 

Hallo Lenie,  

Ik vond je bericht via deze site. Wat leuk om dit bericht via deze site te ontvangen. 

Hierboven zie je mi. Emailadres. Stuur mij anders een mail en dan reageer ik graag 

terug.  

 

Groet, Arie Hersche  

 04-10-12 | leni sterk 

leuk die oude foto,s.Ik ben een nicht van arie 

Ik wil heel graag z,n Mail adres hebben 

Kunnen jullie me er aan helpen 

vast bedankt 

Leni Sterk 

P S 

hij mag mij ook Mailen  

 


