
De eisen voor betaald voetbal 
1955
Voorbeeld De Baronie (Breda)

Zo werd gesteld dat elke vereniging een waarborgsom van f 50.000,– tot haar  
beschikking moest hebben (waarbij overigens alle roerende en onroerende  
eigendommen meetelden).
Ook aan de accommodatie werden eisen gesteld: minimaal 7.000 plaatsen moesten 
beschikbaar zijn voor toeschouwers. 

Een contractspeler moest minimaal f 600,– per jaar verdienen, maar mocht niet 
meer krijgen dan f 3.000,- in de Eerste Klasse. 
Voor de Hoofdklasse was het maximumbedrag dat een speler mocht verdienen  
f 3.600,– per jaar. Wat betreft transfers stelde het reglement dat in twee achtereen-
volgende jaren ten hoogste zes spelers van buitenaf mochten worden aangetrokken. 
De transfersom moest tot stand komen door een overeenkomst tussen de twee be-
trokken clubs, maar wanneer geen overeenkomst bereikt kon worden, dan werd het 
overschrijvingsbedrag op f 600,– per jaar vastgesteld, met een maximum van vijf 
jaar of f 3.000,–. Tenslotte zou vijf procent van de transfersom aan de  
desbetreffende speler worden uitgereikt.

Hoe dan ook, in de beginperiode van de profstatus, zoveel is zeker, betaalde Baronie 
(Breda) haar spelers een basissalaris van f 600,– per jaar; daarnaast bestond een 
premiestelsel. 
Een gewonnen wedstrijd leverde per persoon f 30,- op, een gelijkspel f 15,- en een 
verloren duel was nog altijd goed voor vijf harde guldens. 
Bovendien kreeg iedere contractspeler f 5, uitgekeerd per bijgewoonde  
trainingssessie. 
Even uitgaande van het aantal van 34 wedstrijden per seizoen en 46 weken waarin 
vier keer getraind werd, konden Baroniespelers dus maximaal f 2.540,- per jaar  
verdienen. Dan moest wel iedere wedstrijd gewonnen worden - iets wat nooit  
voorgekomen is - en mocht een speler niet eenmaal een training verzuimen.
Het reële bedrag dat een Baroniespeler jaarlijks verdiende lag dus een stuk lager 
dan hierboven is aangegeven. Het moge duidelijk zijn dat het zeker bij Baronie ging 
om semi-betaald voetbal, met de nadruk op ‘semi’. Want zelfs medio jaren vijftig 
kon een gezin niet een jaar leven van een bedrag dat ergens tussen de een en  
tweeduizend gulden gelegen zal hebben.
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Nog geen definitief besluit genomen

Leden van O.N.A. zijn in principe 
voor betaling van spelers
Als eisen van K.N.V.B. echter hoog zijn, kan er niets van komen

ONA zal alleen dan tot het semi-professionalisme overgaan als de meerdeheid 
van de ledenvergadering van mening is, dat de vereniging aan de door de  
Kon. Ned. Voetbalbond te stellen eisen kan voldoen, zonder het werk, dat wordt 
gedaan voor de lagere elftallen en de junioren, en het onderhouden van de accom-
modatie, te schaden. Aldus werd in de gisteravond in Het Anker gehouden  
ledenvergadering van ONA besloten. Van de 101 aanwezige leden -– een aantal 
dat lange tijd niet op een vergadering werd gesteld – waren er 75 voor de  
invoering van een redelijke vergoeding aan de spelers, 22 tegen en vier stemmen 
blanco. Thans zal worden afgewacht hoe de officiele voorwaarden, waaraan een 
club moet voldoen om tot betaling van de spelers te kunnen overgaan, zullen 
luiden. In een nieuwe ledenvergadering zal dan definitief een besluit worden 
genomen.

Zullen voorwaarden zo hoog zijn?
Op de keper beschouwd is deze vergadering, waarin de leden dus een beslissing 
moesen nemen over de vraag ,,prof of amateur’’, wat te vroeg gehouden. Maar het 
bestuur heeft niet kunnen weten, dat de officiele voorwaarden, die de K.N.V.B. zou 
stellen en die begin Januari medegedeeld zouden worden, nog steeds niet bekend. 
Daardoor  zijn de besprekingen op los zand komen te staan en was er in feite geen 
definitieve beslissing mogelijk. Wel is als het gevoelen van de vergadering duidelijk 
geworden, dat ONA wel voor betaling van de spelers voelt, maar alles zal afhan-
gen, hoe de voorwaarden zullen luiden. Stemmen deze overeen met een onofficieel 
bericht, dat in een sportblad heeft gestaan, dan zal het voor ONA ten enenmale 
onmogelijk zijn betaling in te voeren. Als voorwaarden werden namelijk vermeld, 
dat de vereniging die de spelers vergoeding wil geven over een bedrag van f 50.000  
voor garantie moet beschikken, dat de minimumvergoeding per speler   
f 600 per seizoen moet bedragen en dat er een accommodatie op het veld is voor 
tenminse zevenduizend bezoekers. ,,Ik zie geen enekele mogelijkheid, om aan deze 
voorwaarden te voldoen’’, aldus de voorzitter, de heer H. van Soest. ,,Onder deze 
omstandigheden valt er niet over te praten’’.

Voor en tegen
In een uitvoerig betoog heeft de heer Van Soest de kanten van de medialle belicht, 
voordat tot een gedachenwisseling en stemming werd overgegaan. Op een verzoek 
van de beide Goudse 2e klassers, Gouda en ONA, om de spelers op bescheiden 
wijze een vergoeding te mogen geven, heeft de K.N.V.B. afwijzend geantwoord en 
gezegd, dat er begin Januari per rondschrijving een uitnodiging naar de  
verenigingen zou worden gezonden om zich over al of niet betaling uit te spreken. 
Deze uitnodiging is echter nog steeds niet gekomen.

“Ontspanning na Arbeid”: opgericht 15 augustus 1919 

1ste Vergadering  
overgang naar  
betaald voetbal

1 februari 1955

ONA  BETAALDVOETBAL  SEIZOEN  1955 – 1956  –  ONA  BETAALDVOETBAL  SEIZOEN  1955 – 1956  –  ONA  BETAALDVOETBAL  SEIZOEN  1955 – 1956  –  



Wat is de consequentie als we amateur blijven, stelde de heer Van Soest. Het wis 
mogelijk, dat de top-spelers van een vereniging bezwijken voor aanlokkelijke 
aanbiedingen van wel-betalende clubs. Met de opmerking ,,Waar blijft dan de club-
liefde’’ zijn we er niet. Het is toch zo, dat een jonge kerel, die op gemakkelijke wijze 
zijn inkomsten kan vergroten, zo’n aanbod menselijker wijze zal aanvaarden. Gaan 
de topspelers weg, dan zal het spelpeil op een veel lager niveau komen.  
Daardoor wordt ook de belangstelling van het publiek minder en dalen de in-
komsten, waardoor we minder kunnen doen, dan nu het geval is.
We zijn er echter niet mee, dan maar betaald voetbal te kiezen, vervolgde ONA’s 
voorzitter, want dan moeten we ook beslist aan alle voorwaarden kunnen voldoen. 
Buitenstaanders zijn genegen de inkomsten van de vereniging hoog te schatten. 
Toegegeven, onze wedstrijden trekken vier a vijfduizend bezoekers en er komen 
belangrijke bedragen binnen. Ik herinner me de tijd, dat de recette nog geen  
f 100 bedroeg en nu gaat het bedrag soms de f 1000 te boven. Maar hoe zijn ook de 
uitgaven niet gegroeid? Vroeger hadden we geen terreinknecht en geen bode om 
de contributies te innen, maar zorgden vrijwilligers voor deze karweitjes. Vroeger  
hadden we geen trainer, toen betaaldden de spelers zelf een deel van de reiskosten, 
hadden we vijf elftallen zonder junioren.

Verhoging entreeprijzen
Nu hebben we zeven elftallen en acht junioren-elftallen, die belangrijke reiskosten 
met zich meebrengen, die we geheel uit de kas moeten betalen. Toch hadden we 
vorig jaar een belangrijk batig saldo, maar als we onze spelers gaan betalen, zal dit 
saldo onvoldoende zijn en moeen de inkomsten aanmerkelijk worden vermeerderd 
door hogere recettes.
Dus moeten de entreeprijzen worden verhoogd. Maar geeft dit zoveel winst? 
Excelsior heeft zijn verhoogde prijzen tot de oude moeten terugbrengen, omdat 
de verhoging een verslechtering vann de kas betekende. Donateurs immers – onze 
ondersteunende leden – zullen meer moeten bijdraen dan tot nu toe. Er zullen er 
zijn die bedanken. Dit zal direct geen verlies opleveren, omdat zij toch ONA willen 
zien spelen, waardoor de recette hoger wordt. Vast staat dus, dat wij gezamenlijk 
meer moeten opbrengen.
Officieel zijn er nog geen voorwaarden voor betaling bekend, besloot de heer  
Van Soest. Komen deze eisen echter overeen met die, welke zijn gepubliceerd, dan 
zie ik geen mogelijkheid aan deze voorwaarden te kunnen voldoen. De heer  
Van Houten, de voorzitter van H.F.C., die genoemd wordt als toekomstig voorzitter 
van de K.N.V.B., heeft ook verklaard ,,Het zal voor de tweede klassers onmogelijk 
zijn tot het semiprofessionalisme over te gaan. Voor ongeveer achttien spelers zou 
een vereniging aan vergoeding en sociale lasten een kleine f 13.000 moeten  
opbrengen en dat is niet mogelijk”. ONA kan dat ook niet, gesteld dat het een halve 
ton op tafel zou kunnen brengen, wat even onmogelijk is. Op deze basis kan de 
vereniging beslist niet tot vergoeding van de spelers overgaan.

Dan ook puur amateur
Verscheidene leden markten op, dat een beslissing op het ogenblik weinig zin heeft. 
Blijken de eisen inderdaad zo hoog, dan kan ONA niet gaan  betalen. Daarom 
drongen zij er op aan een voorlopige beslisssing te nemen, die het bekende  
resultaat had.
Een van de leden zeide verwonderd te zijn over het feit, dat slechts twee bestuurs-
leden zouden bedanken als ONA tot betaling overgaat, terwijl in een vorige  
vergadering er in het bestuur een meerderheid tegen betaling was.
De heer Van Soest antwoordde, dat hij persoonlijk een voorstander van betaling is, 
maar dat hij de stem van het bestuur vormt, dat amateur wil blijven. In opdracht 
van het bestuur heb ik indertijd bij een stemming tegen betaling gestemd, hoe-
wel ik er in mijn hart voor was. Er zijn maar enkele bestuursleden tot het inzicht 
gekomen de vereniging, nu zij in de storm is geraakt, niet te kunnen verlaten. Zij 
begrijpen, dat op zekere punten een verandering niet is tegen te houden en willen, 
hoewel zij bij hun eigen overtuiging blijven, de gedachten van andere respecteren.
Blijven we amateur, merkte een lid op, dan moet het ook afgelopen zijn met de 
envelopjes, die nu in de brievenbussen worden gedaan. Dan ook puur amateur.
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Er worden zoveel anonieme briefjes gestuurd, zeide de heer van Soest. Een is er, die 
zegt namens tweehonderd leden te schrijven en die als maar bezwaren heeft over 
de samenstelling van het eerste elftal. Als ik, zoals hij zegt, 200 leden achter me had, 
zou ik mijn naam er wel onder zetten en hier op de vergadering komen. Maar hier-
heb ik nog niets van hem bemerkt. Laat hij echter proberen minder schrijffouten te 
maken, dan kunnen we wat gemakkelijker uit zijn geschrijf komen.

Functie neergelegd
Twee bestuursleden hebben, nu de omstandigheden in de voetbalwereld zo zijn 
veranderd, hun functie neergelegd, n.l. de heer J. Rodenbach en de heer J. van Leeu-
wen, de tweede secretaris, die een kleine twintig jaar de vereniging heeft gediend. 
Wat u voor ONA hebt gedaan, zeide de heer Van Soest tot de heer Van Leeuwen, is 
van onschatbare waarde en wij betreuren het zeer, dat U meent te moeten aftreden, 
want u was een buitengewoon goed bestuurslid. Als blijk van waardering overhan-
digde de voorzitter hem een boekenbon.
Als nieuwe bestuursleden werden gekozen de heren A. Th. Nobel en P. van Lint. De 
heer J.J. v.d. Speld Jr., die ook zou aftreden als ONA tot betaling zou overgaan, blijft 
in het bestuur tot een definitieve beslissing is genomen.
Twee besluiten nam de vereniging voorts. Er zal de Koninklijke goedkeuring worden 
aangevraagd op de statuten en het huishoudelijk reglement. En op voorstel van een 
van de leden wordt een ere-speld ingevoerd voor de leden die zich op bijzondere 
wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt.
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Vergadering  
overgang naar  
betaald voetbal

10 mei 1955 ’t Eerste moet ,,vrij’’ in het veld komen

Niet nu, maar later willen de
leden van ONA nog ‘ns praten
Er zijn geen spijkers met koppen geslagen in de buitengewone ledenvergadering 
van de voetbalvereniging ONA, die op verzoek van een aantal leden gisteravond 
in Het Anker werd gehouden om zich nog eens te bezinnen op het eerder genomen 
besluit over te gaan tot het betaalde voetbal. Het punt is niet ter sprake gekomen. 
De woordvoerder van de leden, die de vergadering hadden aangevraagd, vroeg 
het bestuur met het oog op de hoopvolle positie, die ONA nu aan het hoofd van de 
ranglijst inneemt, de vergadering tot nader te bepalen datum uit te stellen.

Oud-V.S.V.’er v.d. Gevel tot
trainer benoemd
Door nu een beslissing te nemen zouden wij het spel van de spelers van ons eerste 
elftal, dat een zeer gerechtvaardigde kans op het kampioenschap heeft en op de 
drempel van de eerste klasse staat, nadelig kunnen beinvloeden, aldus luidde de 
mening van deze leden. In de wedstrijd van a.s. Zondag staat te veel op het spel.  
Vijf en derdig jaar heeft ONA gestreefd en gewerkt de hoogste klasse van het  
Nederlandse voetbal te breiken en daarom is het in het algemeen belang van de 
vereniging de vergadering uit te stellen tot op het voelbalveld de beslissing is  
gevallen.
De voorzitter, de heer J. van Soest, deelde deze mening geheel. De vergadering  valt 
op een ongelukkig moment, zei hij, maar het reglement bepaalt nu eenmaal, dat 
de vergadering binnen een bepaalde tijd moet worden gehouden. Het is beter, dat 
we nu geen enkele uitspraak doen, aldus de heer Van Soest. Nog nooit heeft een 
vereniging in het Goudse district zo dicht bij de eerste klasse gestaan. Dat wij zover 
zijn stemt ons dankbaar en blij. Moedigt daarom onze spelers zondag dubbel zo 
hard aan, besloot hij.
Negen en twintig sollicitanten waren er voor de functie van trainer bij ONA, die 
vacant is geworden door het vertrek van Den Boer naar Sparta. Vier werden er 
uitgenodigd een proeftraining te geven, waarna de spelers van de vaste kern hun 
voorkeur hebben uitgesproken voor twee van de vier. Als trainer is nu aangesteld de 
oud-VSV-speler J. v.d. 
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Nieuwe stemming werd niet gevraagd

ONA blijft amateur omdat het 
niet aan de voorwaarden kan 
voldoen
„We dachten hoog te paard te zitten,
maar hingen aan een ezel”

De voetbalvereniging ONA zal in de nieuwe competitie, die in September  
begint, uitkomen in de eerste klasse amateurs. Dat is de uitslag van de bijzondere 
ledenvergadering, die gisteravond (27 mei) in Het Anker is gehouden en die was 
uitgeschreven op verzoek van een twintig tal leden, om noch eens te bezinnen op 
een eerder genomen besluit toelating te vraen tot de afdeling betaald voetbal.  
Deze uitslag is echter niet het resultaat van een nieuwe stemming, integendeel 
daaraan is de vergadering niet toegekomen. De voorzitter de heer H. van Soest 
deelde aan het hand van de besprekingen mee, dat ONA, voordat toegezegde 
financiele steun ter elfder ure werd ingetrokken, niet aan de voorwaarden om 
te mogen gaan betalen kan voldoen, en dus niet, tot de semi-profafdeling kan 
worden toeglaten. „We dachten hoog te paard te zitten, zei hij er over, maar we 
hingen aan de buik van een ezel”.

De oude kern was ongerust
Officieel viel deze als een verrassing komende uitslag pas aan het slot van deze 
bijzonder druk bezochte vergadeing, maar door een voorwaarde, die van achter de 
bestuurstafel was gesteld, was er aan het begin al een aanleiding om in gedachten 
ONA tot de amateurstatus te zien terugkeren. Hoewel het reglement het niet  
voorschrijft willen wij, zo zei de heer Van Soest aan het betalen een tweederde 
meerderheid verbinden. Is er geen tweederde meerderheid voor betaling, dan gaat 
het niet door. Aldus hadden de „amateuristen”, zoals zij zich noemden, aan een-
derde plus een stem genoeg (uitslag vorige vergadering 0 voor betaling, 44 tegen) en 
dat maakte de uitslag bijvoorbaat weinig twijfelachtig.
Eerst hebben vier voorstanders van het amateurvoetbal het woord gevoerd, daarna 
vier, die de groep betaald voetbal vertegenwoordigden. Tenslotte heeft de heer 
Van Soest de zienswijze van het Bestuur weergegeven en de sprekers beantwoord, 
waarbij hij ook met zijn onverwacht komende mededeling voor de dag kwam, een 
bericht dat, zo het bij de aanvang van de besprekingen was meegedeeld, de  
vergadering eigenlijk overbodig had gemaakt. Hij bewaarde het nieuws echter tot 
het eind en zo kwamen de gesprekken op gang, waaruit de twee meningen duide-
lijk bleken.

Met dubbeltjes en kwartjes
Toen wij met 60 voor, tegen 44 stemmen hadden besloten de weg van het betaalde 
voetbal op te gaan, aldus de eerste woordvoerder van de amateurs, was er direct een 
grote onrust in de vereniging. Waardoor? De constributieverhoging kon het ergste 
niet zijn. Niet vooralle gezinnen zal het even gemakkelijk gaan, vooral wanneer 
enkele junioren uit hetzelfde gezin komen, maar doordat uiteindelijk alles duurder 
is geworden, kon deze verhoging de onrust niet brengen.
Het was de stemmenverhouding, die het deed, aldus spreker. Want in die groep van 
44 zat de oude kern, die jarenlang hard heeft gewerkt om ONA te maken wat het 
nu nis, die de tijd nog kent van het koolaspad aan de Vorstmanstraat. De ouderen 
zijn bang te gaan verliezen, wat zij in 35 jaar hebben opgebouwd. Zij zijn trots op 
de accommodatie, elke keer als zij langs de Walvisstraat komen, trots omdat zij als 
gewone arbeiders jongens dit tot stand hebben gebracht. Met allerlei acties hebben 
zij de paaltjes, de grasmaaimachine. De douchecellen met dubbeltjes en kwartjes 
uit kleine beurzen bij elkaar gebracht.
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ONA is een gemeenschao, is bij ons kampioenschap gezegd. Het bezit van ONA 
geldt voor ons als een persoonlijk eigendom. Betaald voetbal brengt een kloof in de  
vereniging. Een kloof tussen vijftien spelers, die worden, betaald en een aparte 
groep  
vormen en de andere leden die ver van hen af staan. Hierdoor ontstaat een groot 
gevaar voor ONA’s gemeenschap. Zelfs in het bestuur zal er een lichte scheiding 
mogelijk zijn. Amateurs vinden broederschap in de sport, zij spelen voor wat zij 
waard zijn, uit  
plezier . . . Betaalde spelers kunnen dat nooit, zij gaan het veld in met een opdracht, 
een bevel. ONA betekent ,,Ontspanning na Arbeid’’. Daarmee is betaald voetbal 
niet te  
verenigen. Een speler kan zich alleen als vrije amateur zonder druk ontplooiien.  
Wij kunnen niet loslaten, wat wij in ONA hebben beleefd.

Vast en niet vast
En de cijfers? We weten dat de uitgaven f 13.325 zullen bedragen. Deze staan vast. 
Ons is aan inkomsten ook f 13.325 becijferd, maar daarvan zijn we niet zo zeker.  
De middelen zijn niet aanwezig om enige zekerheid te hebben. En bestaat niet de 
kans, dat ons met het eerst elftal te kunnen rondkomen met geld van de lagere  
afdeling moet worden bijgesprongen, ook al doet het bestuur het met pijn in het 
hart. De accommodatie moet worden vergroot waar zijn de middelen?  Gouda’s 
voetbalpubliek is niet zo talrijk dat een heel groot bedrag kan worden opgebracht. 
Spreker verzocht het bestuur een voorstel te doen het besluit tot betaling van de 
spelers te herroepen. ‘’Om te blijven zoals we zijn’’, zei hij, ‘’zoals wij al  
35 jaar onze genoegens hebben beleefd’’.

De tweede woordvoerder van de amateurs behandelde de te verwachten achter-
uitgang van de onderlinge band tussen de spelers. Wanneer wij gaan betalen  
moeten we verre reizen gaan maken, wellicht naar Maastricht en Groningen.  
Dat betekent, dat de spelers des morgens in de vroegte op reis moeten, tegen mid-
dernacht pas thuiskomen. Het zal dan niet meer mogelijk zijn, dat de spelers meisje 
of vrouw kunnen meenemen, want dat wordt te kostbaar voor de vereniging. Zij 
moeten het zelf betalen en in dat geval zullen de reiskosten meer bedragen dan de 
voetballer op zo’n Zondag ‘verdient’. Wat zullen daarvan de gevolgen zijn?
En de derde spreker vroeg of er met de spelers was gesproken. Zij zullen zich nooit  
vastleggen en een contract tekenen, is mijn indruk. Hij meende dat ONA meer  
succes in de eerste klasse-amateurs zal hebben. De vierde sneed een ander onder-
werp aan. Zijn aan ONA van de zijde van de insudtriëlen dezelfde voorwaarden 
gesteld als aan ‘Gouda’ in verband met de financiële steun?

Vooruitzien
De eerste voorstander van het betaaldvoetbal zei, dat het streven van een vereni-
ging, van een eerste elftal, is, zo hoog mogelijk op de ladder te komen. Zo hoog  
mogelijk betekent in dit geval overgaan naar het betaalde voetbal. De mogelijk-
heden zijn zelfs gunstiger geworden na de laatste vergadering, zei hij, omdat we vijf 
thuiswedstrijden meer moeten spelen. Het argument van lange reizen wees hij van 
de hand. Als er nog geen professionalisme in Nederland was geweest en we waren 
eerste klasser geworden, hadden we ook verre reizen moeten maken.
De tweede spreker zei de woordvoerder te zijn van de jongere kern van ONA’s 
leden. Ik heb alle waardering en respect voor de ouderen en ik kan begrijpen wat 
in hen omgaat, ook dat zij angst hebben voor een teruggang. Maar we moeten ook 
vooruitkijken en dan zien wij dat alles anders wordt, dat wij in het semi-profes-
sionalisme meer  kunnen  
bereiken. En wat het meereizen van de vrouwen en meisjes betreft misschien  
kunnen wij voor hen een apart potje maken om de dure reizen toch mogelijk te 
maken.
Ik maak er geen geheim van, dat ik voor prof-voetbal ben, aldus de derde  
Feijenoord was ook een arbeidsclub en is er toch ook  gekomen en hoe. Het stadion 
is voor 70 pct. Van de vereniging. Bij ons heerst toch ook een goede geest, met  
elkaar kunnen wij ons er voorspannen. Hij selde voor deze zaak aan het bestuur 
over te laten.
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De zaak staat of valt met de mening van de spelers, aldus een vierde. Het eerste 
elftal is voor een vereniging het belangrijkste. Er komt er geen kentering in de  
vereniging als wij niet gaan betalen?

Buiten bestuur om
Uitvoerig heeft voorzitter Van Soest gesproken. Bijzonder fel sprak hij over de  
commissie, die de vergadering had aangevraagd. Zij zegt het volle vertrouwen in 
het bestuur te  
hebben, zei hij., maar de commissie werd buiten het bestuur om gevormd, buiten 
het bestuur om worden alle leden thuis bezocht aan de hand van een ledenlijst 
die het bestuur beslist niet verstrekt heeft. Zelfs werd zonder dat wij op de hoogte 
waren de KNVB in  
Den Haag opgebeld. De commissie had zich niet moeten wegschuilen achter een 
boom, maar ons op de hoogte kunnen stellen van de plannen.
Werken met open vizier was correcter geweest zei hij.
Vervolgens stelde hij twee zaken duidelijk. Het moet er vanavond om gaan of we 
pursang amateur blijven uit principe, of omdat we het niet kunnen betalen. Deze 
twee meningen halen de voorstanders van het amateurisme door elkaar door 
enerzijds te spreken over ONA als gemeenschap en anderzijds de financiële vooruit-
zichten in twijfel te trekken.  
Het moet zo zijn, dat of al hadden we honderdduizend gulden op tafel toch  
amateur blijven, òf al waren we straatarm toch wilden betalen. Een tussenweg is er 
niet. Dirk Nijs heeft het tenminste eerlijk gezegd. ‘mijn vereniging blijft amateur, 
zei hij, omdat zij geen dubbeltje heeft om prof te worden.
Ik geloof datde tegenstanders van het betaalde voetbal zich laten leiden door angst, 
en angst is een kwade raadgeefster. Toen de beroepsvoetbalbond werd opgericht liet 
de KNVB zich ook leiden door angst. Toen er eenmaal profwedstrijden waren, toen 
eerste klassers begonnen te dreigen zich van de bond af te scheiden, toen maakte de 
angst een compromis op korte termijn mogelijk.
De contributie is bij ONA niet hoog, in vergelijking met vele andere clubs zelfs zeer 
laag. Ook de verhoogde entreeprijzen zijn, ook in vergelijking met andere plaatsen 
en clubs, billijk, zeker voor een eerste klasser. Na nog enkele vragen en opmer-
kingen te hebben beantwoord ging de heer Van Soest uitvoerig in op ONA’s laatste 
tegenslag.

Alles was in kannen en kruiken
Om tot de betalende afdeling te worden toegelaten moest de vereniging aan 
inkomsten over de afgelopen drie jaar, aan eigen middelen enz. f 50.000 bezit-
ten. Aanvankelijk was dit bedrag voor ONA niet te verwezenlijken. Maar er waren 
enkele lichtpuntjes. De KNVB bleek later bereid ook onze opstallen in het bedrag 
te betrekken en zo restte ons uiteindelijk een te dekken kloof van f 7000. Inmid-
dels hadden wij contact opgenomen met de directie van een fabriek, die immers zo 
nauw verwand is aan de Korte Akkeren. Het eerste was een oriënterend gesprek, dat 
alle kans van slagen bood. De directie, onbekend op het voetbalveld, zou zich op de 
hoogte stellen. Diezelfde avond was bij de voetbalvereniging ,,Gouda’’ al bekend, 
dat wij bij de directie van de fabriek waren geweest. Meteen heeft een supporter 
van ,,Gouda’’ zich ook met de directie in verbinding gesteld en het resultaat was, 
dat de directie deze man als raadsman koos. Hij werd gemachtigd in de ledenver-
gadering van Gouda namens een commissie van industriëlen mee te delen, dat deze 
bereid was een donatie van f 2000 en een borg van f 5000 te garanderen. Uit de 
pers vernamen wij, dat, als ONA de wens te kennen gaf eenzelfde steun te willen 
ontvangen, het deze ook zou  
krijgen. We namen direct contact met de verbindingsman op en het resultaat was, 
dat beide bedragen ons, zonder enige mondelinge of schriftelijke voorwaarden, 
werden toegezegd. Daarmee konden we aan de voorwaarden van de KNVB voldoen 
aldus de voorzitter.
Het verzoek van ,,Gouda’’ werd oorspronkelijk afgewezen. ,,Gouda’’ bracht nadere 
stukken op tafel en werd daarop toegelaten. Maar ,,Gouda’’ kwam weer bijeen en 
gezien de verrichtingen van het eerste elftal en de financiële toestand, en mede de 
voorwaarden die van de zijde van de kring van industriëlen later werden gesteld, 
werd besloten tot het amateurisme terug te keren.
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,,ONA moest mee’’
De supporter van ,,Gouda’’, die voor het geld had gezorgd, trok zich terug en zei:  
,,Ik bemoei mer er niet meer mee, ook voor ONA niet’’. Den Haag vroeg de  
toezeggingen in een stuk op zegel vast te leggen. De verbindingsman verwees ons 
naar de fabriek aldus spreker, maar daar wist men nergens van. Alles was  
duidelijk. Een groot chauvinisme had de supporter er toe geleid, ONA met Gouda 
mee te laten kelderen, aldus de heer Van Soest. Door zijn vierde plaats zou Gouda 
nog eerste klasser-amateur kunnen worden. ONA moest op zijn minst in gelijke 
positie worden gehouden, mocht beslist niet hoger stijgen. De man kon het niet  
verkroppen, dat wij boven zijn club uitstaken en zijn streven was er op gericht ons 
neer te halen. 
En zo bent niet u het – de vergadering dus – die moet beslissen of ONA gaat  
betalen of niet, maar heeft deze supporter van ,,Gouda’’ al beslist. Er ontbreekt nog 
f 7000 aan en het bestuur is niet bereid te blijven bedelen. ONA kan dus nu niet 
worden toegelaten.  
Den Haag zou tot Zaterdag (vandaag 28 mei) wachten. ONA wordt nu uit de 
betaalde afdeling teruggetrokken. De heer Van Soest zei o.a. ook dat de KNVB van 
mening is, dat Gouda plaats beidt aan niet meer dan één betaalde club en de bond 
acht daar ONA het meest toe aangewezen.
Wij zullen er goed aan doen een treffend antwoord te geven, aldus de heer  
Van Soest.  
Dit jaar blijven wij amateur, kunnen de kat uit de boom kijken en intussen zorgen 
zelf financieel onafhankelijk te worden, zelf het geld in kas te hebben. Na dat jaar 
kunnen we altijd nog betaling aanvragen en niemand zal ons dan behoeven te 
helpen.

Verhogingen blijven
ONA komt nu in de eerste klas, (kampioen 15 mei 1955 tweede klas, verslag  
Goudse Courant zie fiche 21), waarin ook de sterkste tweede klassers zijn onder-
gebracht. Het wordt een afdeling van tien clubs. We krijgen dus negen thuiswed-
strijden, waarvoor we veel publiek verwachten. Uitbreiding van de accommodatie 
staat daarom op het  
programma. Voor alles moeten we ons bewust zijn van ons eerste klasserschap en 
de kracht van onze vereniging. Wij willen niet meer bedelen en daarom zal het 
noodzakelijk zijn, dat de verhoging van contributie en entreegelden gehandhaafd 
blijft, een besluit, waarmee de vergadering zonder stemming accoord ging.
Ik wil nogmaals uitdrukkelijk verklaren aldus de heer Van Soest, dat zowel de  
vereniging zelf als het bestuur van ,,Gouda’’ volkomen buiten deze zaak staat.
Wij moeten respect tonen voor elkaars mening, besloot de voorzitter. Ik ben er van 
overtuigd dat wij ONA als een betalende club tot een goed einde kunnen brengen. 
Maar ik eerbiedig de mening van hen, die er tegen zijn. Zij zijn mij even lief. Na 
deze vergadering moet het uit zijn. We hebben er uitvoerig over gesproken, tegen-
over elkaar gestaan. Maar we moeten de zaal verlaten als één ONA.

Terug in bestuur
In tweede instantie deelde de woordvoerder van de voorstanders van het  
amateurisme mee, dat hij het betreurde, dat het bestuur de mening had gekre-
gen, dat de commissie het buiten om had willen doen. Dit is zeker niet het geval 
geweest, eerder een gevolg van  
onwetendheid over de gewone gang van zaken. Niemand van de commissie heeft  
Den Haag opgebeld.
Met enthousiast handgeklap werd de heer Jaap van der Speld, die omdat ONA tot 
betaling had besloten, om principiele redenen als bestuurslid had bedankt,  
herkozen en hij nam, wat onder de indruk, zijn oude plaats achter de groene tafel 
weer in. 
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Vergadering  
overgang naar  
betaald voetbal

Vrijdag 3 juni 1955

Gaat ONA zich
nogmaals beraden?

Pogingen om het ontbrekend
bedrag bijeen te brengen
Wellicht gaat, de voetbalvereniging ONA zich opnieuw bezinnen op de vraag al of  
niet over te gaan naar het betaald voetbal. Nu het besluit na de bijzondere leden-
vergadering van vorige week om voorlopig een jaar amateur te blijven, hebben 
enkele voorstanders van het betaald voetbal pogingen aangewend alsnog de f 7000, 
die ontbraken om aan de voorwaarden van de K.N.V.B. te voldoen, bijeen te  
brengen. Slagen zij er in deze toezegging op korte termijn zwart-op-wit te geven, 
dan is het bestuur van ONA bereid de voorstanders van betaald voetbal een kans te 
geven en een tweede bijzondere ledenvergadering uit te schrijven om te beslissen.
(Het begin een beetje op knopentellerij te lijken, ja – neen – ja – neen, maar al dat 
gehaspel brengt alleen maar onrust in de vereniging. Los van de principiële vraag 
amateur of prof, kan men de kwestie zuiver zakelijk zien. En dan begrijpen wij niet, 
hoe men kan denken de zaak met f 7000 te redden. Als men een gebaar wil maken, 
moet men een hele of een halve ton op tafel brengen om ONA in staat te stellen 
spelers te kopen. Wij zijn allen trots op de prestaties van ONA om het kampioen-
schap te behalen, maar men dient toch te bedenken, dat er wel enig verschil is 
tussen de tweede klasse amateurs en de eerste klasse betaald voetbal. Het is stellig 
een vraag of ONA, zoals het thans is, in de eerste klasse van het profvoetbal een 
behoorlijk figuur kan slaan. En goede prestaties zijn beslist nodig om blijvend de 
grote belangstelling te trekken, die vereist is om de extra lasten te kunnen  
dekken. Het kan dan wel eens nodig blijken te zijn versterking van het elftal te 
zoeken. Daargelaten het gevoelsbezwaar, dat enige spelers van thans zullen moeten 
worden opzijgezet, om plaats te maken voor betere krachten, gaat er in de  
aantrekking van spelers een hoop geld zitten.
Men ziet het: men kan uit gevoelsoverwegingen wel ergens enthousiast voor zijn, 
bij betaald voetbal beslist gelijk in elke handel, alleen de koude zakelijkheid.  
De hier geschetste situatie maakt het in de vorige week gehouden ledenvergadering 
ingenomen standpunt om de zaak eerst nog eens een jaar af te wachten en te zien 
hoe ONA zich in de hogere amateurafdeling houdt en hoe in ons land het avontuur 
van het 
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Na bijna vijf maanden eindelijk  
de beslissing:

O.N.A. kreeg alsnog een 
garantie en gaat nu spelers 
toch betalen

Voorstanders van semi-professionalisme behaalden 
ruime voorsprong: 101-37

TOCH BETAALD VOETBAL  
IN GOUDA.  

O.N.A. GAAT BETALEN.
Met 101 tegen 37 stemmen en een blanco heeft de voetbalverenigingO.N.A. in de 
gisteravond in ,,Het Anker” gehouden bijzondere ledenvergadering het besluit 
genomen de weg van het betaald voetbal te blijven volgen. Deze uitslag vormt 
het definitieve antwoord op de vraag, die De Korte Akkeren als sinds Februari 
heeft beziggehouden: niet betalen – wel betalen? Vier vergaderingen zijn aan het 
netelige probleem gewijd en het leek, dat het doek veertien dagen geleden was 
gevallen, toen O.N.A., omdat het niet aan de voorwaarden van de K.N.V.B. kon 
voldoen, zijn aanvrage moest intrekken. Enkele leden hebben daarna alsnog het 
ontbrekende bedrag van f 7000 op tafel gebracht en vroegen opnieuw een  
vergadering aan.  
En mede doordat sinds enkele dagen gunstiger bepalingen bekend zijn geworden, 
haalde het besluit nu een 101 tegen 37 stemmenverhouding, tegen de krappe  
60 tegen 44 in een voorgaande vergadering.

Minimum-betaling vervallen
O.N.A.’s voorzitter, de heer H. van Soest, heeft de leden – nog eens precies verteld 
hoe de loop van de gebeurtenissen is geweest. Hoe in de eerste vergadering op  
1 februari moeilijk over de vraag ,,,betalen of niet betalen” kon worden beslist,  
omdat toelatingsvoorwaarden tot het semi-professionalisme officieus bekend 
waren geworden, waaraan O.N.A., toch niet zou kunnen voldoen. Rondom tachtig 
voor, twintig tegen lag toen de stemmenverhouding.
Die zware voorwaarden bleken inderdaad waar te zijn en wilde ONA met zijn  
aanvrage succes hebben dan moesten o.a. de contributie en de toegangsprijzen voor 
de wedstrijden worden verhoogd. Daartoe werd in een tweede vergadering met  
60 tegen 44 stemmen besloten.
Dat was een krappe meerderheid, en zij gaf een groepje uit O.N.A.’s ledenkring 
aanleiding een bijzondere ledenvergadering aan te vragen om de vraag nog eens 
goed onder het oog te zien. Het waren leden met een grote staat van dienst, die al 
jarenlang lid van O.N.A. zijn en die zich bezorgd maakten over O.N.A.’s toekomst 
onder de druk van de vrij zware financiele verplichtingen. Pro en contra werd 
op die vergadering breed-uit uit de doeken gedaan, overwegingen, die zowel op 
zakelijkheid als op sentiment waren afgestemd. Er behoefde toen echter niet te 
worden gestemd, want de voorzitter moest de mededeling doen,  dat de Goudse 
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industrie, die met een bedrag van f 7000 garant zou zijn om aan de voorwaarden 
van de K.N.V.B. te voldoen – de f 50.000 – zich had teruggetrokken. Daardoor moest 
O.N.A. noodgedwongen amateur blijven. Besloten werd het verlopig een jaar in de 
eerste klasse amateurs aan te zien en in die tijd zelf zoveel kracht te verzamelen, dat 
de vereniging financieel onafhankelijk zou zijn als het nog eens een poging wilde 
wagen.

Nu meteen in eerste klasse
Enige leden voelden de woordbreuk van de industrie als een slag in O.N.A.’s gelaat, 
aldus de heer Van Soest, niet uit de ledenkring, maar een slag van buiten af en dat 
deed pijn. Zij staken de hoofden bij elkaar en vroegen of, wanneer zij voor f 7000 
zorgden, het bestuur nog een vergadering wilde uitschrijven. Zo de K.N.V.B. nog-
maals een verzoek om toelating tot het betaald voetbal in overweging wilde nemen, 
werd toegezegd, dat de vergadering er zou komen.
Het geld is er nu, f 2000 op tafel en een banksaldo van f 5000, dat zonder enige 
voorwaarde ter beschikking van het bestuur is gesteld. Maar, aldus de heer Van 
Soest, er zijn nog enkele punten, die overweging verdienen. Enkele dagen geleden is 
de nieuwe competitie-indeling voor betalende elftallen bekend geworden. Daaruit 
blijkt dat de komende competitie wordt gestart met twee hoofdklassen met  
chttien elftallen en drie eerste klassen met vijftien elftallen. Het seizoen er na komt 
er een ere-afdeling voor zestien clubs, twee eerste divisies met zestien clubs en twee 
tweede divisies met vijftien a zestien clubs. Dat betekent, aldus de voorzitter, dat 
wanneer O.N.A. nu gaat betalen, het meteen in de eerste klasse komt, terwijl het, 
wanneer het een jaar zou wachten, in de nieuwe tweede klasse moet beginnen.
Een ander punt is, dat de K.N.V.B.  de minimum-eisen voor betaling van spelers 
heeft laten vallen en de verenigingen geheel vrijlaat welk bedrag zij aan de spelers 
willen betallen en hoe. De vereniging bepaalt dus zelf het bedrag en kan daarbij 
rekening houden met interne omstandigheden, terwijl zij zelf kan bepalen of de 
vereniging per week, per maand of zelfs per jaar wordt verstrekt.

Den Haag: verantwoord
Den Haag zal het op prijs stellen, wanneer wij alsnog tot betaling besluiten,  
vervolgde de heer Van Soest. Het acht betaling door een vereniging als O.N.A., die 
altijd toch een 4000 man publiek heeft, verantwoord. Gaan wij niet tot betaling 
over, zo werd ons op het bondsbureaau medegedeeld, dan betekent het kampioen-
schap geen promotie, want bij de amateurs zullen wij ongeveer dezelfde tegen-
standers krijgen als in de vorige competitie. We moeten ook in aanmerking nemen, 
dat onze begroting is gebaseerd op het spelen van tien thuiswedstrijden, tterwijl dit 
er, als wij tot betaling besluiten, veertien zullen zijn.
We weten allen, dat de vereniging niet kan draaien uit de contributie van de leden. 
Het eerste elftal is de kurk, waarop de vereniging drijft en alleen wanneer dit elftal 
prestaties vericht, komt er geld in het laatje, geld om ook een ande werk voort te 
zetten, zoals het jeugdvoetbal, waaraan een groot bedrag ten koste wordt gelegd en 
waarmee een grote sociale taak wordt vervuld. Het publiek maakt dit werk mogelijk 
het publiek kan ons maken en breken. Dit publiek, uit Gouda en omgeving, vraagt 
naar beter voetbal, wil ook een Blauw Wit, Xerxes, Haarlem, een Hermes DVS 
zien spelen, maar moet tot nu toe om betaald voetbal te kennen zien naar de grote 
steden.
Om de toeschouwers service te verlenen zal de accommodatie moeten worden 
uitgebreid. Wij willen daartoe niet eerder overgaan voor wij de toezegging van het 
gemeentebestuur hebben, dat ons huurcontract dat over twee jaar afloopt, met  
tien jaar wordt verlengd. Na een gesprek,, dat wij kort geleden met een van de 
wethouders hebben gehad, kan ik zeggen goede hoop te hebben, dat wij op het veld 
kunnen blijven. Het lijkt mij, aldus de heer Van Soest, dat het gemeentebestuur 
zelfs meer zal willen doen, nu O.N.A. Gouda’s naam in het land zal gaan vertegen-
woordigen. Het voelt zich verplicht achter de vereniging te staan.
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Geen tussenweg
Aldus zijn er geen financiele moeilijkheden meer, integendeel. De f 7000 zijn er, de 
minimum-betaling is vervallen, we spelen vier thuiswedstrijden meer, de reiskosten  
voor uitwedstrijden zullen meevallen omdat, zo hoorde ik in Den Haag, onze verste 
reis die naar Amsterdam zal zijn, terwijl wij in de amateurklassen misschien zelfs 
verder zouden moeten reizen. Maar er is nog een punt. Deze week werden wij 
opgebeld door een stadgenoot, die een bezoek vroeg van een bestuurslid. Wij zijn 
geweest en deze heer bood ons, wanneer wij tot betaald voetbal besluiten, een vaste 
donatie aan van f 1000 per jaar, gedurende vijf jaar.
De meerderheid van het bestuur is er van overtuigd O.N.A. als betalende club  
naar goede haven te kunnen leiden. Voor wij echter stemmen, moeten we echter 
wel twee dingen goed uit elkaar houden. We zijn voor betaling of pur sang  
amateurisme. Een tussenweg  bestaat er niet. Je kunt amateur zijn, al heb je een ton 
in kas, maar willen betalen al bezit je geen dubbeltje. Vanavond gaat het uitsluitend 
om het principe. Voor diegenen, die uit principe tegen betaald voetbal zullen  
stemmen, heb ik respect, ik neem mijn petje voor hen af. Maar, zo wil ik de – zo 
deze er na de stemming blijkt te zijn – minderheid vragen: geeft uw tegenstanders 
de kans de taak te volbrengen.

Beroep op allen
Voordat er werd gestemd beantwoordde de heer Van Soest enkele vragen. Een van 
de leden vroeg iets te vertellen over de verruiming van de amateurbepalingen.  
Inderdaad, luidde het antwoord, worden deze verruimd, al is er niets definitiefs 
over bekend. Vast staat wel, dat geen geld zal mogen gegeven. Wel een paar  
schoenen, misschien wel een radio, wie weet. Er staat nog niets over vast.
Enige spanning ontstond, toen een van de leden het bestuur en de leden toeriep, 
dat zij slap en onbetrouwbaar zijn. Wij hebben veertien dagen geleden besloten een 
jaar te wachten en dan zelf uit eigen middelen misschien de sprong te wagen, maar 
nu krijgen we toch geld van buiten, zei hij.
En er is ook druk gesproken over de vraag hoe het met de stemming moest gaan. 
Blijft de bepaling tweederde meerderheid voor betaling van kracht? Er waren tal 
van stemmen, die daarvan niets wilden weten en de gewone meerderheid wilde 
laten beslissen.
Maar, zo zeide de voorzitter, het bestuur houdt aan de tweederde-bepaling vast. 
Het wenst de verantwoording niet te dragen zonder een grote schare achter zich.
Wel, de uitslag van de stemming weet u en de cijfers werden met gejuich begroet.
Voorzitter Van Soest deed in zijn slotwoord een dringend beroep op allen, in de 
toekomst op dezelfe wijze als voorheen te blijven samenwerken en nogmaals vroeg 
hij de minderheid de voorstanders van het semi-professionalisme een kans te 
geven. En tot de voor-stemmers zeide hij: mogelijk zullen plaatsen in commissies 
open komen. Zorgt dan, dat het bestuur niet tevergeefs een beroep op u doet.

Eerste vacatures
Overigens ontstonden de eerste vacatures al gisteravond. De heren J.J. v.d. Speld 
jr, J. Huisman en J. van Dam bedankten als bestuurslid. Een woordvoerder van 
de juniorencommissie deelde mede, dat de leden enbloc hun functies neerleggen. 
Daarover ontstond een vrij heftige woordenwisseling, want, zo klonk het zowel van 
de kant van de voor- als van de tegenstanders van de nieuwe koers, het gaat niet 
aan het werk neer te leggen, dat in vele jaren met zoveel toewijding en enthousi-
asme, en met zoveel succes is opgebouwd. De jeugd heeft vertrouwen in de leden 
van de commissie en het zal voor nieuwe leden misschien lange tijd duren, voor het 
datzelfde vertrouwen heeft gekweekt. U mag, zo werd gezegd, O.N.A., jeugd niet in 
de steek laten. Uit het antwoord van de woordvoerder bleek, dat het niet de bedoe-
ling was direct ,,op te stappen’, maar te wachten tot opvolgers zijn gevonden.
Restte de heer Van Soest deze vergadering te sluiten. Maar, zo zeide hij, u wordt 
binnenkort weer bijeengeroepen en dan hoopt het bestuur met voortstellen te 
komen over de uitbreiding van de accommodatie.
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