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ONA betaald voetbal 1955 - 1956 

 

 

 

In het seizoen 1955-56 speelde ONA het eerste seizoen in het betaalde voetbal. In het seizoen 

1958-59 kon na een nacompetitie de degradatie naar de amateurs niet ontlopen worden. 

 

Seizoen 1955-56: Eerste klasse B 

ONA ontmoette de volgende tegenstanders: Baronie (verslag thuis en verslag uit), Be Quick 

(verslag thuis), Blauw-Wit (verslag thuis en verslag uit), 't Gooi (verslag uit), Haarlem 

(verslag uit), Helmond, Heracles (verslag uit en verslag thuis), Hermes DVS (verslag thuis), 

Leeuwarden, LONGA (verslag thuis en verslag uit), Rheden (verslag thuis, verslag uit), 

Wageningen (verslag uit en thuis) en Zwolsche Boys (verslag thuis). 

ONA eindigde in deze competitie op de twaalfde plaats en degradeerde naar de nieuw te 

vormen Tweede Divisie B. 

ONA scoorde 46 doelpunten en kreeg er 59 tegen. 

Uit de cijfers blijkt dat ONA over een behoorlijke voorhoede beschikte. De nummer vier uit 

de eindstand Helmond scoorde zelfs een doelpunt minder. 

De achterhoede had het een stuk zwaarder en kreeg de meeste doelpunten tegen. 

http://dossiers.goudanet.nl/downloads/81baroona56lr.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/1812onbeq55lr.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/onablauw_witthuis1955.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/blauwwitonauit1956.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/tgooionauit1955.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/haarlemonauit1955.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/heraclesonauit_1955.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/onaheraclesthuis1956.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/onahermes_dvsthuis1955.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/onalongathuius_1955.hr.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/longaonauit1956.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/2612onrheden55lr.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/189waon55lr.indd.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/onazwolsche_boys1955.pdf


 

De spelers van het seizoen 1955-1956:  

 

 reacties 10-08-13 | c p (kees) lakerveld 

Ik ben in 1943 geboren en heb de eerste wedstrijd van ONA in het betaalde voetbal 

heel bewust meegemaakt. 

Ik woonde toen in de Bockenbergstraat in Gouda, dus vlakbij het ONA terrein. 

Uiteraard was ik lid van ONA en heb in de junioren, als keeper, nog even gespeeld. Ik 

weet nog dat ik (te) grote voetbalschoenen kreeg van Jan Blom, een marktkoopman, 

want geld van mijn ouders was er niet. Ik heb nog steeds dierbare herrineringen aan 

ONA. Het is en blijft mijn club.  

 

 Betaald voetbal 1958-1959 
 ONA betaald voetbal 1955 - 1959 
  

 Seizoen 1958-59: Tweede divisie A 
De volgende teams kwamen naar de Walvisstraat: Baronie, DHC, DOSKO, EBOH, 

EDO, 't Gooi, Hilversum, LONGA, UVS, De Valk (verslag uit), Velox (verslag thuis), 

Wilhelmina, Xerxes, Zeist. 

  

Tegen het net bij de tegenstanders 36 doelpunten en tegen 64. 

  

ONA eindigde op de een na laatste plaats en degradeerde naar een speciale 

nacompetitie voor degradatie naar de amateurs 

 

http://dossiers.goudanet.nl/downloads/7_9_58_devalk_onavs.pdf
http://dossiers.goudanet.nl/downloads/14_9_58_ona_velox.pdf

